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REZUMAT. Problema calităţii și protecţiei mediului înconjurător este una dintre cele mai importante probleme cu 
care se confrunta societatea contemporana. Calitatea mediului este o noţiune complexa care cuprinde 
numeroase aspecte ale relaţiilor dintre om și natura. În actualul context al cunoașterii știinţifice, proiectele de 
cercetare realizate în cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie – I.N.C.D.T.P. 
București, abordează la un nivel știinţific superior, problematica protecţiei mediului și reducerea impactului 
negativ al industriei de textile asupra mediului, încadrându-se preponderent în domeniile prioritare ale Strategiei 
Naţionale  2014-2020 „Mediu și Biotehnologii”. Proiectele abordate sunt axate pe consolidarea parteneriatului 
dintre diferitele institute de cercetare-dezvoltare-inovare, instituţii de învăţământ și IMM-uri din sfera industriei 
textile, având ca obiective derivate crearea și aplicarea proceselor și tehnologiilor ecologice de finisare textilă, a 
tehnologiilor avansate de epurare a apelor reziduale, a biotehnologiilor de prelucrare a materialelor textile, cu 
impact asupra protecţiei mediului, calităţii și sănătăţii umane 

Cuvinte cheie: protecţia mediului; biotehnologii; finisare textilă; epurare ape uzate. 

ABSTRACT. The subject of environment’s quality and protection is one of the most important issues facing the 
modern society. The environment’s quality is a complex concept that comprises many aspects of relations 
between human and nature. În the current context of scientific knowledge, the research projects conducted by 
the National Research and Development Institute for Textiles and Leather - INCDTP Bucharest, approach, from a 
higher scientific level, the theme of environmental protection and reducing the negative impact of the textile 
industry on the environment, mainly fitting în the priority areas of the National Strategy 2014-2020 "Environment 
and Biotechnology". The projects tackled are focused on strengthening the partnership between the various 
Research, Development, Innovation Institutes, educational institutions and SMEs în the field of textile industry, 
with the derivative objective of creation and application of processes and technologies for textile finishing, 
advanced wastewater treatment technologies, of biotechnologies for textile processing with impact on 
environment, human health and life quality. 
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1. INTRODUCERE 

Fluxul de fabricație al materialelor textile din fibre 
naturale sau sintetice este  compus din procese umede 
sau uscate. În general, sursele de poluare pentru 
majoritatea operațiilor umede din industria textilă și în 
special pentru operațiile de finisare textilă (pregătire 
preliminară, albire, vopsire sau imprimare, finisare 
finală) sunt impuritățile naturale extrase din fibre şi 
chimicalele utilizate în aceste procese. În cadrul acestor 
procese, apa reprezintă nu numai un mediu ieftin 
pentru transferul de masă și energie dar şi un 
participant direct în mecanismul de interacțiune agent 
chimic/fibră respectiv colorant/ fibră (în cazul 
proceselor de vopsire). Vopsirea este o operație mare 
consumatoare de apa, de aproximativ 10% din 
cantitatea totală de apă utilizată în proces. Baia de 

vopsire conține următorii poluanți majori: colorantul 
nefixat pe fibra, metale grele incluse în structura 
coloranților și cantități mari de sare utilizata pentru 
fixarea colorantilor. Apele uzate rezultate de la vopsire 
sunt colorate și prezinta valori mari ale CCO-Cr, 
CBO5, temperaturii, pH-ului, toxicitate acvatica. 

Consumul de apă provenit de la vopsire este de 8-
10% din consumul total de apă utilizat la finisare. 

Vopsirea cu coloranți de dispersie a materialelor 
sintetice contribuie la impurificarea apelor reziduale 
cu valorile cele mai mari ale CBO5 datorită prezen-
ței agenților de dispersare, acceleratorilor, agenților 
reducători și coloranților de dispersie. 

Înainte de deversare în canalizarea orașului sau în 
receptorii naturali, apele reziduale cu conținut mare 
de poluanți sunt tratate în stații de epurare, prin 
diferite  metode. 
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2. PROTECŢIA MEDIULUI PRIN MĂSURI 
DE REDUCERE A POLUĂRII ÎN 
CADRUL PROCESELOR DE VOPSIRE 

Coloranții utilizați la vopsirea materialelor textile 
pot fi aplicați prin metode de epuizare sau prin 
procedee continue. În cele mai multe cazuri, la 
vopsirea în culori închise a materialelor textile, 
colorantul nu este adsorbit în totalitate la suprafața 
fibrei, acesta regăsindu-se în mare parte în flota la 
sfârșitul operației de vopsire. Pentru creșterea 
epuizării colorantului și fixării acestuia pe materialul 
textil, se utilizează, în mod curent, auxiliari chimici. 
Având în vedere că nici produsele chimice auxiliare 
nu sunt complet consumate în timpul procesului de 
vopsire, se produce creșterea încărcăturii poluante 
din apele reziduale, în funcție de natura lor chimica. 

Deoarece flotele rezultate în urma operației de 
vopsire nu sunt complet epuizate, s-au efectuat studii 
cu privire la reutilizarea acestora. Baia de vopsire, 
rezultata de la vopsirea în culori închise, poate fi 
reutilizata doar în cazul în care molecula colo-
rantului nu a suferit modificări în timpul procesului 
chimic de vopsire. Din aceasta cauza, băile rezultate 
de la vopsire trebuie analizate în ceea ce privește 
concentrația reziduala a colorantului. Avantajele 
reutilizării băilor de vopsire constau în: 

‒ reducerea costurilor de tratare a apelor uzate; 
‒ reducerea volumului de apă reziduală; 
‒ reducerea poluării și a consumurilor de energie. 
Acest principiu ar trebui utilizat cu precauție 

datorita riscului ridicat de variație a nuanței datorat 
impurităților din baia de vopsire. Reutilizarea băilor 
de vopsire poate fi aplicata la vopsirea cu coloranți 
acizi a poliamidei și la vopsirea cu coloranți bazici a 
fibrelor acrilice. Principalele faze de reutilizare a 
băilor de vopsire sunt: 
 Flota de vopsire epuizata este păstrată într-un 

bazin separat în timp ce materialul textil este pregătit 
pentru vopsire. După spălarea materialului textil, 
flota de vopsire epuizata este trecuta înapoi în cada 
aparatului de vopsire și reutilizată. 

 Baia de vopsire este analizată cu atenție în 
ceea ce privește concentrația reziduală a coloranților 
și a auxiliarilor. Analizarea concentrației de colorant 
rezidual se realizează prin evaluare spectrofoto-
metrică la lungimea de undă specifică a absorbției 
maxime posibile (λmax). Acest lucru este mai dificil 
de realizat pentru un amestec de coloranți care au 
lungimi de unda apropiate.  

Reducerea consumului de apă în finisarea textilă 
este o preocupare permanentă în care sunt implicate 
institute de cercetare, societăți de producție, furni-
zori de produse chimice și coloranți precum și 
producători de utilaje de producție. Preocuparea 
generației actuale este de a reduce costurile de 
producție și de a prelua responsabilitățile de dimi-
nuare a consumului de resurse existente, în favoarea 
generațiilor viitoare. 

Constructorii de utilaje propun o serie de alter-
native pentru vopsirea în bucată a materialelor 
textile, care contribuie la reducerea consumului de 
apă (fig. 2.1). 

Utilajele diferă prin geometria cuvei de depozi-
tare (pipei), a duzelor sau sistemului de antrenare a 
materialului textil. Tipul de utilaj indicat pentru o 
anumită aplicație depinde de o serie de factori: tipul 
de material textil, compoziția fibroasă, calitatea 
finală dorită. 

În decursul ultimilor ani, consumul de apă utilizat 
la vopsire a scăzut semnificativ, funcție de tipul de 
aparat de vopsire, sistemul / procedeul de vopsire. 
Prin optimizare, este de exemplu posibil să se reducă 
consumul de apă până la 25 - 40 litri / kg  bumbac la 
vopsirea cu coloranți reactivi. În literatura de specia-
litate a anilor ’70 se întâlnesc valori ale consumului 
de apă cuprins între 100 – 150 litri / kg  bumbac, 
valori care s-au redus gradat prin dezvoltarea 
mașinilor de vopsire tip jet și a sistemelor de vopsire 
la hidromodul scăzut. 

În figura 2.2. este prezentat consumul total de apă 
necesar la vopsirea cu coloranți reactivi. Acesta este 
determinat în primul rând de clătirea / spălarea 
ulterioară albirii și vopsirii. 
 

 
 

Fig. 2.1. Utilaje alternative pentru vopsirea în bucată a materialelor textile  
(Aiflow: Hm 1:3,5 – 1 :4,5; Rapidstar: Hm 1:5 – 1:6; Jetstar: Hm 1:8 – 1:10). 
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Fig. 2.2.  Consumul de apă utilizat la clătire, albire, vopsire 
 

Corelarea hidromodulului cu consumul total de 
apă și implicit cu evaluarea din punct de vedere 
ecologic a unui proces, nu este liniară (Tabel  nr. 1). 
Cu toate acestea, se obțin economii substanțiale prin 
utilizarea aparatelor de vopsit cu flotă scurtă (Airflow, 
Rapidstar), de exemplu reducerea hidromodulului de 
la 1:10 la 1:5 pentru un lot de vopsire de 300 kg 
corespunde unui consum mediu anual / persoană în 
Germania. 
 

Tabelul 1. Influența hidromodulului  
asupra consumului total de apă 

 

Hidromodul Albire 
(l / kg) 

Clătire
(l / kg) 

Vopsire 
(l / kg) 

Clătire
(l / kg)

Total 
(l / kg)

1 : 4 4 5 2 22 33 

1 : 6 6 6 3 20 35 

1 : 10 10 10 7 20 47 

 
Contribuția constructorilor de utilaje: prin 

utilizarea unor elemente mecanice adecvate, poate fi 
îmbunătățită considerabil eficiența procesului de 
albire / vopsire sau clătire ulterioară, având ca 
rezultat economii substanțiale de apă: 

– pentru obținerea de vopsiri reproductibile este 
necesar controlul debitului de apă în timpul proce-
sului de vopsire. Firma SCHOLL – THEN AG a 
realizat sistemul de vopsire Rapidstar, dotat cu un 
sistem de alimentare „inteligent”, care asigură un 
hidromodul constant pe toată durata ciclului de 
vopsire. 

– răcirea simultană în timpul operației de clătire 
este foarte eficientă, asigurând reducerea duratei 
totale a procesului; procesul este automatizat. 

– clătirea pulsatorie, complet automatizată pentru 
îmbunătățirea eficacității operației, a reproducti-
bilității – independent de fluctuațiile de presiune ale 
apei de alimentare; apa reziduală rezultată în urma 
clătirii este îndepărtată periodic din vasul principal. 

– clătirea directă – poate fi realizată doar pe 
aparatele cu sistem aerodinamic (Airfolw): țesătura 
aflată în permanentă mișcare cu ajutorul aerului este 
clătită cu apă proaspătă prin duze (clătire prin 
spray); clătirea poate fi realizată la orice temperatură 
programată; apa reziduală nu este în contact țesătura 
și este evacuată permanent; cantitatea de apă utili-

zată la clătire este controlată automat și distribuită 
constant prin duze; timpul de clătire este determinat 
și limitat de circulația materialului; se obține un 
efect optim de clătire cu un consum minim de apă. 

– procesul de clătire 3:1 asigură eficientizarea 
operației. Se desfășoară simultan clătirea prin spray, 
controlul temperaturii (programarea gradientului de 
creștere sau scădere a temperaturii), adaosul de 
produse chimice cum ar fi de exemplu, acizi pentru 
neutralizarea finală sau produse pentru emoliere. 
Consumul de apă și timpul total de derulare a 
procesului scad considerabil. 

3. IMPRIMAREA MATERIALELOR 
TEXTILE 

INCDTP propune prin proiectele de cercetare 
metode alternative vopsirii precum imprimarea. La 
nivel mondial exista câteva tehnici de imprimare 
prin a căror utilizare se aduc importante avantaje 
pentru mediul înconjurător. 

3.1. Imprimarea cu pigmenţi 

Tehnologia de aplicare este simplificata prin 
posibilitatea eliminării tratamentelor finale de spă-
lare, săpunire etc. Rezultă economii substanțiale de 
apa; reducerea cantității de apă uzată care necesită 
epurare. Efectele pozitive care pot fi obținute la 
folosirea pigmenților sunt condiționate și ele de o 
serie de factori ca: structura și forma fizică a 
pigmentului, liantul, aglutinantul și natura fibrei. 

3.2. Imprimarea prin transfer termic 

Interesul imprimeriilor textile pentru imprimarea 
prin transfer este în continua creștere datorită și 
următoarelor avantaje: procedeul de imprimare prin 
transfer a materialelor sintetice și a amestecurilor 
acestora nu necesită spălarea finala a imprimeurilor 
deoarece aceasta tehnologie nu folosește aglutinanți 
sau auxiliari chimici care se depun pe fibra; 
colorantul nefixat rămâne pe hârtie; eliminarea apei 
din tehnologia imprimării contribuie la micșorarea 
poluării apelor în care se deversează apele reziduale; 
în comparație cu procedeele convenționale, impri-
marea prin transfer termic are avantajul unui substrat 
cu structură constantă cum este hârtia suport – 
intermediară. 

Prin aplicarea tehnologiilor de imprimare ecologică 
se obțin următoarele avantaje: eliminarea compușilor 
chimici și pigmenților neecologici; reducerea impuri-
ficatorilor din apele reziduale; reducerea cantității de 
pastă de imprimare; reducerea consumului de apă, 
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reducerea manoperei de imprimare; asigurarea unor 
rezistențe coloristice care să conducă la o comportare 
bună în purtare și întreținere; realizarea unor tehnici de 
imprimare cu un design modern și expresiv utilizând 
noi produse ce pot fi combinate cu pastele de impri-
mare (puf de PA sau PA/viscoză, pulberi metalizate, 
benzi adezive, accesorii gen paiete, strasuri etc.). 

3.3. Imprimarea digitala cu jet de cerneala 

Specialiștii INCDTP au ajuns la concluzia ca în 
comparație cu imprimarea tradițională, imprimarea 
digitala cu jet de cerneală prezintă câteva avantaje: 
nu este necesară utilizarea șabloanelor, realizându-se 
astfel economii de materiale, timp și apă pentru 
spălarea acestora; culoarea dorită este obținuta prin 
amestecarea cernelurilor care sunt păstrate în 
containere mici. Prin această metodă o cantitate im-
portantă de cerneluri sunt economisite; imprimarea 
digitala cu jet de cerneala permite realizarea 
desenului foarte rapid; utilizând sistemele CAD se 
pot crea aproape instantaneu poziții coloristice 
diferite și semitonuri. 

4. CONCLUZII 

Industria textilă afectează mediul prin consumul 
mare de apă, substanțe chimice, cantitatea mare de 
deșeuri pe care le generează (ca rezultat al utilizării 
unui număr impresionant de substanțe chimice și 
procese tehnologice), ceea ce impune o activitate 

permanentă de prevenire, minimizare și valorificare 
a deșeurilor textile. Prin o educație ecologică con-
tinuă și prin proiecte de cercetare se pot găsi soluții 
inovative în ceea ce privește procesele de finisare 
textila, utilizarea unor cantități reduse de substanțe 
chimice și înlocuirea substanțelor chimice nocive cu 
altele care sunt prietenoase cu mediul. 

INCDTP, prin specialiștii pe care ii deține, va 
căuta în continure să  găsească noi soluții ecologice 
pentru utilizarea în domeniul textil, astfel încât 
această industrie să își minimizeze impactul negativ 
asupra mediului. 

 
Acest articol  a fost realizat în cadrul Progra-

mului Nucleu Contractul nr. 26N/2016, proiect PN 
16 34 01 03 - Tehnologii avansate de epurare a 
apelor uzate prin utilizarea de metode complexe noi 
de tratare cu produse bioactive – BIOTEHWATER. 
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