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În prezent, populația din tările
dezvoltate petrece în interiorul
clădirilor aproximativ 87% din 

timp.
Mediul construit existent la nivelul 

UE este îmbătrânit și are o rată 
redusă de renovare.

O “sigilare” printr-o anvelopare termică care ia in
considerare doar factorul de izolare, respectiv, de
transfer termic, nu este de dorit deoarece o rată scăzută
de ventilare va reduce semnificativ calitatea aerului
interior prin acumularea de umiditate, compuși oragnici
volatili - dintre care, cea mai periculoasă, încadrată în
categoria 1B carcinogen, este formaldehida, alergeni,
gaze radioactive, poluanți anorganici, determinând
scăderea calității vieții și chiar îmbolnăvirea utilizatorilor.

Cantități imense de combustibili sunt folosite,
concomitent cu emisii considerabile de gaze cu efect
de seră, pentru asigurarea confortului termic interior.
La nivel european, 55-80% din consumul total este
dedicat asigurării confortului interior în spațiile de
locuit, clădiri de birouri sau spații comerciale.
Tendința actuală este de reducere a consumului de
combustibili, de reducere a emisiilor cu efect de seră,
prin asigurarea eficienței termice a clădirilor prin
utilizarea unor materiale și sisteme termoizolante
performante.

Impactul concentrației de COV asupra sănătății (Mølhave et al., 1997)
< 200 μg/m3 – fără risc de disconfort fizic sau iritații.
200 – 3000 μg/m3 – iritații ale pielii și posibil disconfort fizic.
3000 – 25000 μg/m3 - disconfort fizic cu iritații ale ochilor, afecțiuni ale sistemului 
respirator, reacții alergice, afecțiuni ale pielii, insomnii, dificultăți de concentrare, 
stări de oboseală.
> 25000 μg/m3 – nivel toxic, cu efecte neurologice.



La nivel mondial, doar
13% din piața de
materiale termoizolante
este reprezentată de
produse pe bază de
materiale de origine
animală sau vegetală

În anul 2017, România a fost
a 4-a țară la nivel european,
din punct de vedere a
numărului de ovine și a 5-a
din punct de vedere a
numărului de ovine / 100 ha
teren.

95% din deșeurile textile
pot fi reciclate.

Anual, Europa generează
peste 25 milioane tone
de deșeuri de materiale
plastice, din care doar
30% ajung să fie
reciclate. Menținând
acest ritm, în anul 2050
în oceane cantitatea de
astfel de deșeuri va fi mai
mare decât cantitatea de
pește.

În prezent, România produce
aproximativ 23.000 tone de
lână de oaie / an, dar o
valorifică la un preț mic, în
cea mai mare parte sub
formă brută, neprelucrată, la
export (0,3 $ / kg).

În perioada 2014-2016, în
România au fost introduse
anual pe piață peste 335.000
tone ambalaje de plastice,
din care s-a reciclat mai puțin
de 45%.

La nivel național au fost identificați 118 agenți
comerciali care au ca obiect de activitate colectarea
deșeurilor textile, doar 6 agenti economici care
valorifică energetic, prin ardere, și nici unul care să
efectueze reciclarea acestor deșeuri.



Proiect nr. PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463

Scopul proiectului : valorificarea integrată și integrală a deșeurilor textile postindustriale, a fibrelor
naturale vegetale și a lânii de oaie, prin identificarea, proiectarea și realizarea unor produse termoizolante
eco-biocompozite de tip nețesut, ca alternativă ecologică la produsele clasice de termoizolare (poluante
atât în momentul producerii cât și utilizării și post-utilizării prin lipsa biodegrabilității) utilizabile în diverse
domenii, cu prioritate în domeniul construcțiilor, cu efecte benefice asupra sănătății populației, protecției
mediului și contribuție la realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă și la creșterea
competitivității economiei românești prin activități CDI.

Obiectivul principal al proiectului : creșterea competitivității economiei românești prin activități CDI și
valorificare a rezultatelor din cercetare, prin identificarea, analiza, proiectarea, realizarea și validarea în
condiții de laborator a unor produse termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea
deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie.

ALTERNATIVĂ ECOLOGICĂ LA PRODUSELE CLASICE DE TERMOIZOLARE, PRIN RECICLAREA CU 
RECUPERAREA ENERGIEI REZIDUALE A DEȘEURILOR TEXTILE POSTINDUSTRIALE ȘI UTILIZAREA FIBRELOR 

VEGETALE ȘI DE LÂNĂ DE OAIE
(Acronim: ALECOTERMO)



Design conceptual și definire
experimentală pentru
materialele termoizolante
inovative eco-biocompozite
obținute prin reciclarea și
reutilizarea deșeurilor textile
postindustriale concomitent cu
utilizarea fibrelor naturale
vegetale și a lânii de oaie și
tehnologia de producere a
acestora.

Demonstrarea funcționalității
conceptului tehnologic al
proiectului pentru obținerea
materialelor termoizolante
inovative eco-biocompozite
obținute prin reciclarea și
reutilizarea deșeurilor textile
postindustriale concomitent cu
utilizarea fibrelor naturale
vegetale și a lânii de oaie și
tehnologiei de producere a
acestora.

Validarea în condiții de laborator
a materialelor termoizolante
inovative eco-biocompozite de
tip nețesut, sub formă de saltea,
obținute prin reciclarea și
reutilizarea deșeurilor textile
postindustriale concomitent cu
utilizarea fibrelor naturale
vegetale și a lânii de oaie.

Etapa 1, 2020 Etapa 2, 2021 Etapa 3, 2021 Etapa 4, 2022



Etapa 1
1.

1.1. Cadrul instituţional, contractual şi strategic

1.2. Motivația demersului de cercetare prin evidențierea contextului mondial și european

Act 1.1 - Cercetare fundamentală privind potențialul de valorificare a deșeurilor textile postindustriale, a fibrelor naturale vegetale și a

lânii de oaie.

2. Potențialul de valorificare a deșeurilor textile postindustriale, a fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie

2.1. Potențialul de valorificare a deșeurilor textile postindustriale, a fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie, în conceptul de Economia 
Circulară

2.2. Stadiul actual al cercetărilor intreprinse pe plan național și international în scopul valorificării deșeurilor textile postindustriale, a 
fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie și performanțele materialelor de termoizolare realizate până în prezent

2.3. Sustenabilitatea tehnologică de reciclare a deșeurilor plastice de tip polimeric

2.4. Sustenabilitatea tehnologică de prelucare a fibrelor natural vegetale

2.5. Sustenabilitatea tehnologică de prelucrare și reciclare a deșeurilor textile postindustriale

2.6. Sustenabilitatea tehnologică de prelucrare a lânii de oaie

Act 1.2 - Cercetare cu privire la analiza şi diagnoza situaţiei existente la nivel naţional / internaţional, identificarea și analiza critică a

potențialului de resurse în scopul dobândirii de competențe și diseminarea rezultatelor privind sustenabilitatea conceptuală, tehnologică

și a prototipului.

3. Analiza şi diagnoza situaţiei existente la nivel naţional / internaţional, identificarea și analiza critică a potențialului de resurse în scopul

dobândirii de competențe și diseminarea rezultatelor privind sustenabilitatea conceptuală, tehnologică și a prototipului

3.1. Deziderate generale privind utilizarea materialelor termoizolatoare destinate construcțiilor în scopul identificării nevoilor specifice

3.2. Diagnoza potențialului de resurse existente

3.3. Sustenabilitatea conceptuală, tehnologică și a prototipului

3.4. Cercetări preliminare privind proprietățile materialelor termoizolatoare de tip nețesut în vederea evaluării sustenbilității

prototipului

4. Analiza gradului de realizare a activităților planificate



Etapa 1 – cercetare fundamentală

 Peste 100 de itemi bibliografici;
 Politici și Directive UE;
 Standarde și normative naționale

în vigoare;
 Ghiduri de agrementare tehnică

europeana;
 Date și informații statistice.

Etapa 1 – cercetare aplicativă – PROTOTIP SINGULAR

 Produse termoizolante de tip nețesut realizate din fibre pe bază de poliester
reciclat și 20-25% adaos tehnologic - 11 variante;

 Produs de tip nețesut realizat din fibre pe bază de denim reciclat, cu adaos
tehnologic 15-30% - 5 variante;

 Produs de tip nețesut realizat din 100% lână de oaie - 4 variante;

 Produs de tip nețesut realizat din lână de oaie, cu adaos tehnologic 15-25% adaos
tehnologic - 19 variante.

 Grosime produs: 13 – 170 mm;
 Densitate material: 20 - 50 kg/ m3 ;
 Coeficient de conductivitate 

termică: 0,031 - 0,053 W/mK.

Performanța de 
izolare termică

Tip fibra 
material reciclat 

utilizată

Densitate 
material 
nețesutGrosime 

produs



Act 2.1 - Analiză critică și diseminare în scopul definitivării conceptului tehnologic de obținere de produse bio-eco-inovative noi și / sau

cu performanțe îmbunătățite

2. Situația resurselor disponibile de deșeuri textile postindustriale, fibre naturale vegetale și lână de oaie, a capacității de valorificare

a resurselor disponibile și a capacităţii de transfer şi valorificare a rezultatelor obţinute în cercetare

2.1. Cercetare cu privire la realizarea, integrarea și sustenabilitatea produselor eco-inovative în domeniul construcţiilor

2.2. Cercetări experimentale privind performanțele produselor de tip prototip singular

2.3. Cercetări privind potențialul de realizare a produselor termoizolatoare de tip stratificat

3. Stabilirea principiilor de bază pentru realizarea produselor termoizolante eco-inovative nețesute, trasarea direcțiilor de cercetare

aplicativă viitoare și predicția rezultatelor experimentale

3.1. Identificarea, stabilirea și caracterizarea materiilor prime și a tehnologiei de realizare

3.2. Trasarea direcțiilor de cercetare aplicativă și predicția rezultatelor experimentale, în corelație cu posibilitățile tehnologice de 
realizare identificate

4. Analiza gradului de realizare a activităților planificate

Etapa 2



METODOLOGIA DE CERCETARE: 
 identificarea agenților economici sunt înregistrați cu activități în domeniul vizat, în anul 2020.
 evaluarea situației agenților economici sunt înregistrați cu activități în domeniul vizat , în anul 2020.

DEȘEURI TEXTILE
DEȘEURI DE MATERIALE 

PLASTICE
FIBRE NATURALE DE 
ORIGINE ANIMALĂ

FIBRE NATURALE DE 
ORIGINE VEGETALĂ

INSTRUMENTE DE ANALIZĂ: 
 Date statistice conform Raportărilor Institutului Național de Statistică.
 Criterii de selecție.
 Chestionar de evaluarea.

 Tip de material prelucrat / tip de produs rezultat.
 Continuitatea activității.
 Capacitatea de producție.
 Principalele piețe de desfacere.

ELEMENTE DE INTERES:

 Constanța cantitativă a producției.
 Constanța calității producției.
 Impedimente întâmpinate în desfășurarea activității.
 Interesul pe care l-ar prezenta dezvoltarea unui produs bio-eco-

inovativ.



DEȘEURI DE MATERIALE PLASTICE

Repartiția centrelor de colectare, reciclare, valorificare 
energetică a deșeurilor de PET, a deșeurilor de plastic (HDPE, 

PVC, LDPE, PP, PS)

DEȘEURI TEXTILE

Repartiția centrelor de colectare, reciclare, valorificare 
energetică a deșeurilor textile post-industriale

FIBRE VEGETALE

Etapa 2 – materii prime, posibilități tehnologice



Etapa 2 – materii prime, posibilități tehnologice

FIBRE NATURALE 
DE ORIGINE 

ANIMALĂ – LÂNA 
DE OAIERepartizarea agenților economici cu activitate de 

colectare și valorificare a lânii de oaie din punct de 
vedere a continuității activității, în luna ianuarie 2021

Repartiția răspunsurilor din punct de vedere a cantității
anuale de lână de oaie de colectată și valorificată

Repartiția răspunsurilor din punct de 
vedere a calității lânii de oaie colectate

Repartiția răspunsurilor din punct de vedere a constanței 
cantatății lunare colectată de lână colectată



Etapa 2 – performanțe produs – PROTOTIP SINGULAR
 Produse termoizolante de tip nețesut realizate din fibre pe bază de poliester reciclat și

20-25% adaos tehnologic - 11 variante;
 Produs de tip nețesut realizat din fibre pe bază de denim reciclat, cu adaos tehnologic

15-30% - 5 variante;
 Produs de tip nețesut realizat din 100% lână de oaie - 4 variante;
 Produs de tip nețesut realizat din lână de oaie, cu adaos tehnologic 15-25% adaos

tehnologic - 19 variante.

 Absorbția de apă prin imersie de scurtă durată

 Caracteristici de adsobție higroscopică



 Permeabilitatea la vapori de apă: Comparația cu alte materiale termoizoltoare
din punct de vedere a factorului de rezistența la difuzie a vaporilor de apă

 Rezistența la acțiunea mucegaiului

PET reciclat Denim reciclat

Lână de oaie

Etapa 2 – performanțe produs – PROTOTIP SINGULAR



 Potențialul de realizare a produselor termoizolatoare de tip stratificat prin suprapunerea a două, respectiv trei  straturi 
de produse termoizolante de natură diferită pentru obținerea unui produs.

Evaluarea beneficiilor de izolare termică obținute prin suprapunerea a două straturi de 
material termoizolator

Evaluarea beneficiilor de izolare termică
obținute prin suprapunerea a trei straturi
de material termoizolator

 Condiții impuse:
-Grosimea maximă totală a produsului compozit
stratificat, 150 mm.
-Existența în structura compozită, cel puțin a unui
prototip singular realizat din fibre reciclate pe
bază de poliester reciclat, acesta aducând
avantajul hidrofobității.

Etapa 2 – performanțe produs – PROTOTIP STRATIFICAT



Etapa 3

Act 3.1 - Cercetare și diseminarea rezultatelor privind proiectarea produselor termoizolante bio-eco-inovative

3.1.1. Selecția deșeurilor textile postindustriale și realizarea efiloșeului fibră prin tehnologia de destrămare a acestora.  

3.1.2. Selecția și caracterizarea dimensională și structurală a fibrelor obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile
postindustriale, fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie.

3.1.3. Elaborarea matricei experimentale pentru realizarea formulei de amestecare a diverselor tipuri fibre în vederea obținerii 
structurii textile neconvenționale (nețesută).

Act 3.2 - Realizarea produselor termoizolante bio-eco-inovative și diseminarea rezultatelor

3.2.1. Cercetări experimentale în vederea stabilirii parametrilor compoziționali și dimensionali și analiza influenței acestora asupra

funcționalității produsului termoizolant nețesut, având în vedere domeniul de utilizare preconizat pentru acesta.

3.2.2. Cercetări experimentale în vederea stabilirii parametrilor tehnologici de producție și analiza influenței acestora asupra

performanțelor și funcționalității produsului termoizolant nețesut, având în vedere domeniul de utilizare preconizat pentru

acesta.

Act 3.3 - Optimizarea produselor termoizolante bio-eco-inovative obținute și diseminarea rezultatelor.

3.3.1. Analiza performanțelor și sustenabilității produsului termoizolant nețesut, în contextul raportării la nevoile și realizările actuale.

3.3.2. Identificarea oportunităților de îmbunătățire

3.3.3. Definirea, planificarea și documentarea conceptuală a produsului optimizat

Analiza gradului de realizare a activităților planificate



Fibre textile reciclate
Fibră PES reciclat

Fibre origine vegetală 
FIBRA LYOCELL, marca TENCEL®

Fibra Bicomponentă
FIBRA BICO

Fibre origine animală 
Lână de oaie

Realizare produse: PROTOPTIP PRELIMINAR

Realizare produse: PROTOPTIP

Testare experimentală
Definitivare parametrii compoziționali

Reglare și definitivare parametrii 
tehnologici

Testare experimentală – EAD 040005-00-1201:2015 Factory-made thermal and / or acoustic 
insulation products made of vegetable or animal fibres

 Igienă, sănătate şi mediu înconjurător:  Rezistența biologică (atacul mucegaiurilor, insectelor, viermilor), 
 Siguranță și accesibilitate în exploatare:  Corozivitate și Rezistența la sol
 Economie de energie şi izolare termică: Conductivitate termică, Permeabilitatea la vapori de apă, Absorbție de apă, 
Caracteristici   geometrice, Densitate, Rezistență la compresiune, Deformații în condiții specificate de încărcare și 
temperatură, Rezisteța la tracțiune paralel cu fețele, Proprietăți de absorbție higroscopică

Identificare posibilități de îmbunătățire
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Analiza comparativă cu alte produse termoizolante similare, din 
punct de vedere a rezistenței la compresiune

Analiza comparativă cu alte produse termoizolante similare, din 
punct de vedere a rezistenței la tracțiune perpendicular pe fețe



Analiza comparativă cu alte produse termoizolante similare, din 
punct de vedere a absorbției de apă de lungă durată, prin imersie 

parțială

Analiza comparativă cu alte produse termoizolante similare, din punct
de vedere a absorbției de apă de scurtă durată, prin imersie parțială



Identificarea funcțiilor de modelare a fenomenului de 
desorbție

Identificarea funcțiilor de modelare a fenomenului de sorbție

Analiza comparativă cu alte produse termoizolante 
similare, din punct de vedere a factorului de 

rezistență vapori de apă



Variația în timp a concentrației de formaldehidă în aerul din incinta în care a fost amplasată 
salteaua termoizolantă bio-eco-inovativă



Intensitatea 
creșterii

Evaluare

Clasa 0 Nici un semn de creștere la microscop.
Clasa 1 Creștere invizibilă cu ochiul liber, dar net vizibilă la microscop.
Clasa 2 Creștere vizibilă cu ochiul liber, acoperind până la 25% din suprafața de

încercare.
Clasa 3 Creștere vizibilă cu ochiul liber, acoperind până la 50% din suprafața de

încercare.
Clasa 4 Creștere considerabilă, acoperind mai mult de 50% din suprafața de

încercare.
Clasa 5 Creștere puternică, acoperind toată suprafața de încercare

Intensitatea 
creșterii Estimarea produsului încercat

0 Materialul nu constitue un mediu nutritiv pentru microorganisme (el este
inert sau fungistatic)

1 Materialul conține substanțe nutritive sau este atât de puțin contaminat,
încât nu permite decât o dezvoltare foarte redusă

2-3 Materialul nu rezistă la atacurile ciupercilor; el conține substanțe nutritive
care permit dezvoltarea microorganismelor.

Simbol Ruperi – suprafață vizibil 
degradată

1 Fără degradări vizibile
2 Degradări reduse
3 Degradări moderate
4 Degradări majore

Simbol Estimarea găurilor
A Fără găuri vizibile
B Fire și fibre parțial distruse
C Număr redus de găuri; fire și fibre distruse
D Găuri de dimensiuni mari.



Aspectul epruvetelor de saltea 
termoizolantă după menținerea în 

sol timp de 1 lună

Amplasarea epruvetelor de saltea 
termoizolantă în vederea evaluării 

rezistenței la atacul biologic al solului

Analiză microscopică a epruvetelor testate prin menținere în sol timp de 6 luni

Analiză microscopică a epruvetelor testate prin menținere în sol timp de 1 lună

Reducerea performanțelor mecanice - menținere în 
sol timp de 1 lună

Reducerea performanțelor mecanice - menținere în 
sol timp de 1 lună





Materiale 

fibroase 

anorganice

Materiale organice Materiale organice fibroase
Materiale 

anorganice
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Proprietăți termice O O O O + O O O O O - O O O -

Rezistența la umiditate O/+ O/+ O + + - O O O O + + O O -

Rezistența la compresiune - O/+ + + + - - - - - - + -/O + +

Rezistența la întindere + + O/+ O O/+ + + + O O O -/O O O/+ -/O

Rezistența la atacuri biologice

(insecte, fungi etc.)

+ + + + + -/O O O O O + + + O +

Influența asupra calității 

aerului din spațiul locuit 

(reducerea concentrației de 

COV și reglare umiditate)

O O - - - ++ + O O O O O O O

Consumul resurselor de 

materii prime
+ + - - - ++ + + + + + + + O/+ O/+

Producerea de deșeuri + + O O - + + + + + + + + + +

Reutilizarea și reciclarea O O + + - ++ + O O O

Emisii pe durata producției O/- O/- + + + O/+ O/+ O/+ O/- O -/O + O/+ + +/O

Analiza comparativă a diverselor tipuri de materiale izolatoare

(+) Bun; (O) Mediu; (-) Slab



Produse bio-eco-inovative

Puncte tari Puncte slabe – posibilități de îmbunătățire

 Permit accesarea unei zone de nișă în domeniul
materialelor destinate izolării termice a construcțiilor.

 Pentru fabricare se utilizează materii prime naturale și
materii prime provenite din reciclare.

 Performanțe bune de izolare termică (coeficient de
conductivitate termică și rezistența termică), care permit
utilizarea în doemniul preconizat.

 Datorită componentelor polimerice (fibre PES și fibre
BICO), au o comportare mai bună la contactul cu apa,
comparativ cu produse similare realizate exclusiv din fibre
naturale de origine animală / vegetală.

 Păstrează caracterul de permeabilitate la vapori de apă și
proprietatea de sorbție- desorbție a apei, ceea ce permite
reglarea umidității aerului din interiorul construcției,
specific saltelelor termoizolante din lână de oaie.

 Păstrează caracterul de îmbunătățire a calității aerului
interior, specific saltelelor termoizolante din lână de oaie,
prin reducerea COV, în special a formaldehidei.

 Au o rezistență sporită la atacul viermilor și insectelor,
comparativ cu saltelelor termoizolante din lână de oaie.

 Rezistențe mecanice reduse, comparative cu cele ale
saltelelor termoizolante din lână de oaie.

 Sensibilitate la apă.
 Sensibilitate la acțiunea mucegaiurilor.
 Sensibilitate la acțiunea solului.

Optimizarea produsului
Validarea produsului optimizat
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Dezvoltarea eco-
turimului

Stimularea
economiei rurale

Creare de locuri de 
muncă

Creșterea 
vizibilitățiila nivel 

mondial a 
României

Accesarea unei zone de nișă în domeniul materialelor de construcții.
Alinierea la Strategia Europeană – atingerea unor Obiective Țintă

Atingerea țintelor 
UE referitoare la 

creșterea gradului 
de reciclare

Realizarea de 
produse inovative, 

cu valoare 
adăugată crescută

Utilizarea 
sustenabilă a 

materiei prime și 
materialelor

Creșterea gradului 
de confort și 
sănătate a 
populației

 CREATIVITATE

 ATITUDINE

 EDUCAȚIA 
GENERAȚIILOR

 MOD DE VIAȚĂ


