


 

PRINCIPII DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII 
DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII ȘI 

UTILIZARE A PRODUSELOR TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE 
TIP SALTELE NEȚESUTE 

- ÎNDRUMĂTOR - 
 

 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII  
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 

 

2 
 

Elaboratori:  
INCD URBAN-INCERC București    SC MINET SA Râmnicu Vâlcea 

Autori:  
Andreea Hegyi, Cezar Bulacu, Cristian Petcu, Horia Petran, Adrian Lăzărescu, Mircea-Iosif Rus 
Editura NAPOCA STAR Strada Ploiești, nr. 35, ap. 11 e-mail: contact@napocastar.ro www.edituranapocastar.ro tel.: 

0264/432.547 mobil: 0740/167.461 Director de editură: Dinu Virgil-Ureche 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
Principii de proiectare compoziţională, testare în condiţii de laborator, 

analiză şi evaluare a durabilităţii şi utilizare a produselor 
termoizolante bio-eco-inovative de tip saltele neţesute : îndrumător / 
Andreea Hegyi, Cezar Bulacu, Cristian Petcu, .... - Cluj-Napoca : Napoca 

Star, 2022 
    Conţine bibliografie 

    ISBN 978-606-062-435-6 
I. Hegyi, Andreea 
II. Bulacu, Cezar 

III. Petcu, Cristian 
624 

 

This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CCCDI – UEFISCDI, 
project number PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463, within PNCDI III  

 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII 
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 
 

3 
 

CUPRINS 
 

1. INTRODUCERE 5 
  
2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII ÎN DOMENIUL PRODUSELOR TERMOIZOLANTE 

ALTERNATIVE 
9 

  
3. REALIZAREA PRODUSELOR TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE 

NEȚESUTE 
55 

  
4. ÎNCADRARE ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV 61 
  
5. TESTARE EXPERIMENTALĂ 75 
  
6. UTILIZARE 81 

6.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții 81 
6.2. Punerea în operă 84 
  

7. EVALUAREA RISCURILOR 96 
  

8. CONCLUZII 104 
  
9. BIBLIOGRAFIE 106 

 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII  
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 

 

4 
 

  

 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII 
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 
 

5 
 

1. INTRODUCERE 

Conform Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, „Primul obiectiv al oricărei politici privind deșeurile ar trebui să 
fie reducerea la minimum a efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor asupra sănătății populației și 
asupra mediului. Politica privind deșeurile ar trebui, de asemenea, să urmărească reducerea consumului de resurse și 
să favorizeze aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor.”, afirmând că, din acest punct de vedere, obiectivul UE ar trebui 
să fie „o societate a reciclării”, „urmărind evitarea generării de deșeuri și utilizarea deșeurilor ca resursă.” 

În „Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014-2020)” sunt 
prezentate măsuri puse în acord cu prevederile din cadrul Legii nr 347/2004, a muntelui, republicată, care reglementează 
modalitățile de dezvoltare și protecție a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor, pentru stabilizarea 
populației, creșterea puterii economice la nivel local și național, în condițiile păstrării echilibrului ecologic și protecției 
mediului natural. 

„Strategia Națională de Dezvoltare Durabila – obiective 2020, 2030”, identifică prioritățile pentru implementarea unui 
proces de dezvoltare durabilă al întregii Românii, în strânsă corelare cu prioritățile Strategiei Europa 2020. Materialele 
/ produsele inovative având ca suport deșeuri textile postindustriale, fibre naturale și lână de oaie autohtonă corespund 
tuturor cerințelor acestui domeniu și subdomenii, precum și majorității provocărilor care decurg din cele 7 provocări 
societale din cadrul programului Horizon 2020 (http://www.research.gov.ro/ro/categorie/2425/provocari-societale). 

„Strategia Națională de Dezvoltare Durabila – obiective 2020, 2030”, identifică prioritățile pentru implementarea unui 
proces de dezvoltare durabilă al întregii Românii, pe fiecare domeniu relevant în parte. Transpare din document faptul 
că toate zonele definitorii pentru arealul resursei naturale lâna de oaie se încadrează în contextul îmbunătățirii mediului 
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spațiului rural și al racordării la normele și standardele europene privind calitatea vieții ce trebuie să fie însoțită de 
revitalizarea în modernitate, a unor moduri de viețuire tradiționale, iar reciclarea deșeurilor textile, a deșeurilor 
polimerice, concomitent cu valorificarea fibrelor naturale și a lânii de oaie, prin realizarea de produse cu valoare 
adăugată mare, devine prioritară. 

În ultima perioadă sunt identificate interese deosebite pentru utilizarea acestor produse în construcții, ca material 
termoizolant. Conform trendului european și internațional piața termoizolației așa-numită „alternativă” reprezintă o 
piață de nișă ecologică a cărei ascendență a fost evidențiată la nivel mondial de evenimentul anual Biofach din luna 
februarie 2017 de la Nurenberg. 

Bazate pe o analiza economică detaliată privind posibilitățile de scădere a emisiilor de CO2 într-un mod eficient până 
în anii 2050, noile măsuri, ținte și obiective stabilite transmit către piață un semnal puternic de încurajare a investițiilor 
private în promovarea tehnologiilor cu consum scăzut de carbon în toate domeniile economice posibile 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy). Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia au ajuns în decembrie 2017 la un acord politic preliminar privind un obiectiv de 65% 
pentru reciclarea ambalajelor până în 2025 și 70% până în 2030 și un obiectiv specific pentru reciclarea ambalajelor 
din plastic de 50% până în 2025 și 55% până în 2030 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ 
fi/MEMO_18_6, Questions & Answers: A European strategy for plastics). Green Construction Board a fost înființat în 
anul 2011 ca for cu rol  consultativ la nivelul Guvernului Regatului Marii Britanii, dar și ca  o structură implicată în 
dezvoltarea planurilor de creștere a  eficienței resurselor și minimizarea producției de deșeuri în sectorul de construcții 
(https://www.greenconstructionboard.org/). 
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Toate acțiunile suport menite a fi realizate în acest context, trebuie să aibă în vedere următoarele: 

1. Existența reală și de durată a materiilor prime. 

2. Prelucrarea să se realizeze cu procedee și tehnici (tehnologii) simple și necostisitoare, capabile să ofere locuri de 
muncă beneficiarilor din comunitățile țintă. 

3. Materialele și produsele obținute post-prelucrare să fie la prețuri accesibile. 

4. Materialele și produsele obținute post-prelucrare să necesite un consum relativ redus de energie pentru obținerea lor. 

5. Să fie cât mai puțin poluante și să contribuie la depoluare în diferite forme. 

6. Să contribuie la asigurarea unor condiții de viață în respect pentru sănătatea oamenilor și a mediului. 
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Acest îndrumător este elaborat cu scopul de a furniza autorităților, antreprenorilor și populației în general, utilizatorilor, 
informații privind stadiul actual al cunoașterii în domeniul produselor termoizolante inovative, alternative, de nișă, 
posibilitățile tehnologice de realizare ale acestor produse termoizolante, concomitent cu posibilități de valorificare a 
deșeurilor în cadrul unor produse cu valoare adăugată mare, durabile și sustenabile, condiții și recomandări privind 
punerea în operă și condiții de punere pe piață. 

Îndrumătorul se bazează pe cele mai pertinente informații disponibile în prezent pe plan național și internațional, 
precum și pe experiența elaboratorilor în realizarea și testarea experimentală și a fost elaborat și revizuit de un colectiv 
de specialiști din sectorul construcțiilor civile.  

Acest îndrumător nu înlocuiește reglementările în vigoare în domeniul construcțiilor. 

Este responsabilitatea producătorului, constructorului și utilizatorului de a se asigura că respectă legislația în vigoare și 
normele privitoare la sănătate și siguranță. 

Elaboratorii nu răspund de eventuale daune, vătămări sau costuri înregistrate ca urmare a utilizării improprii, 
neadecvate, a prezentei publicații. 

Prezentul îndrumător este rezultatul unui program de cercetare finanțat de Ministerul Educației și Cercetării, CCCDI – 
UEFISCDI conform contractului numărul PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463, iar punerea lui la dispoziția utilizatorilor se 
face în mod gratuit. 
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2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII ÎN DOMENIUL PRODUSELOR TERMOIZOLANTE 
ALTERNATIVE 

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

Sectorul construcțiilor este unul dintre consumatorii mari de energie și resurse naturale neregenerabile, dar și un 
important factor de creștere a încălzirii globale prin producerea gazelor cu efect de seră. Conform Comitetului 
Interguvernamental al ONU privind Schimbările climatice (IPCC), pentru a limita creșterea medie globală a 
temperaturii între 2÷2.4°C, se impune reducerea cu 50-85% a emisiilor de CO2 până în 2050. 

Conform statisticilor (Valverde et al., 2013), în prezent, în țările dezvoltate, populația petrece 90% din timp în interiorul 
clădirilor, fie că sunt destinate locuitului, activităților comerciale, de producție sau serviciilor. Totodată, mediul 
construit existent la nivelul UE este îmbătrânit și are o rată redusă de renovare. Prin urmare, este esențială implicarea 
și prioritizarea renovării energetice a construcțiilor, atât pentru creșterea confortului interior, cât și pentru reducerea 
impactului asupra mediului (40% din total consum energetic, 36% din total emisii CO2, 25-30% din total deșeuri 
generate (Valverde et al., 2013)). 

În Europa, aproximativ 30% din emisiile de CO2 și 36% din totalul gazelor cu efect de seră sunt o consecință directă 
sau indirectă a sectorului construcțiilor (Ahlberg et al., 2014; Stevulova et al., 2013). La nivelul UE se apreciază că 
40% din consumul energetic se datorează clădirilor din sectorul public / privat (Ahlberg et al., 2014; Asdrubali et al., 
2012). 
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La nivel european s-a adoptat o politică comună care prevede reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2 
cu 20% până în 2020, fiind aprobate directivele specifice privind economia de energie (Directiva 2010/31/EC) și 
utilizarea resurselor regenerabile (Directiva 2009/28/EC). În consecință, în spiritul tratatului de la Kyoto (1998), în 
2007 – 2010, la nivel european s-a adoptat principiul "20-20-20". Acesta se dorește a fi implementat și menținut până 
în 2030 și presupune trei obiective: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea cu 20% a ponderii 
consumului de energie din surse regenerabile și îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice a construcțiilor existente 
și viitoare (Ahlberg et al., 2014). 

Sectorul construcțiilor este luat în considerare de toate strategiile UE vizând climatul, eficiența energetică și utilizarea 
resurselor, strategiile actuale fiind focalizate pe creșterea proprietăților termoizolante ale anvelopei, mărirea etanșeității 
și utilizarea ventilării mecanice cu recuperarea căldurii, îmbunătățirea performanței echipamentelor, educare și 
creșterea conștientizării la nivelul populației. Ca urmare a apariției Directivei Performanța Energetică (EPBD recast, 
2010/31/EU) și Directivei privind Eficiența Energetică (Directiva 2012/27/EU), legislația națională a țărilor membre a 
fost actualizată, impunând valori mai stricte pentru coeficientul de transfer termic.  

Actualmente există unele materiale termoizolatoare considerate „clasice” datorită frecvenței mari de utilizare. Acestea 
sunt de natură anorganică (vata de fibre de sticlă sau vata minerală) sau de natură organică (polistirenul expandat sau 
extrudat, spuma poliuretanică) și reprezintă aproximativ 87% din piață. Conform Raportului din 2007 al Organizației 
Mondiale a Sănătății, polistirenul, unul dintre cele mai utilizate materiale termoizolatoare clasice, este catalogat ca un 
posibil material cancerigen, fiind cuprins în grupa 3 de risc. Cu toate aceste caracteristici nocive, polistirenul expandat 
se utilizează frecvent ca material izolator, datorită faptului că este un produs relativ ieftin, al cărui coeficient de 
conductivitate termică se încadrează în intervalul 0,03-0,046 W/mK (Ahlberg et al., 2014; Stevulova et al., 2013). Țări 
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precum Italia și Ungaria au refuzat însă utilizarea polistirenului pentru izolarea fațadelor în cazul blocurilor și a 
clădirilor publice. În Germania sunt reguli foarte stricte privind utilizarea polistirenului la clădirile publice, datorită 
faptului că prezintă un pericol major în caz de incendii. În prezent, România, Franța și Germania sunt printre primele 
țări care au abordat posibilitatea izolării clădirilor utilizând materiale ecologice. O posibilitate pentru realizarea 
obiectivelor "20-20-20" este creșterea ponderii utilizării unor materiale de construcții de tip eco-biocompozit. 

În Maroc, spre exemplu, consumul de energie crește anual cu 4,3% sau, altfel spus, cu 0,5 tone echiv. petrol / persoană, 
iar consumul de electricitate crește anual cu 7,8%. Din consumul total de energie, sectorul construcțiilor utilizează 
aproximativ 32%, din care 24% în sectorul rezidențial și 8% în sectorul comercial, fiind responsabil de 30% din totalul 
emisiilor de CO2 (Wazna et al., 2017). 

Conform raportărilor din literatura de specialitate (Dieckmann et al., 2017; Berardi and Iannace, 2015), piața 
materialelor termoizolante pentru construcții este de așteptat să ajungă la peste 28 milioane $ în anul 2021. Dintre 
acestea, materialele termoizolatoare „alternative” reprezintă doar 13% din piață și cuprind de cele mai multe ori 
materiale de tip nețesut, saltele, din fibre provenite din reciclarea materialelor plastic (cele mai frecvente fiind polietilen 
tereftalat (PET), polipropilena (PP) și policlorura de vinil (PVC)), fibre provenite din reciclarea deșeurilor textile 
industriale, fire de lână de oaie, fibre de in și cânepă, vată de bumbac, materialele „inteligente” ale căror proprietăți de 
izolare termică se modifică dinamic în funcție de temperatură etc. 

Conceptul de „Economie Circulară” include generarea succesivă de modele economice fără impact negativ asupra 
mediului înconjurător. Constituită ca o alternativă a modelului istoric, tradițional, dezvoltat linear pe axa: (1) exploatare 
resurse; (2) transformarea acestora conform nevoilor identificate; (3) consum efectiv, (4) deșeu generat în urma 
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consumului și activităților conexe, Economica Circulară (EC) se focalizează pe eficientizarea resurselor, ceea ce 
presupune un proces complex de management al deșeurilor cu un grad ridicat de reciclare și valorificare. Modelul 
circular, Fig. 1, implică identificarea posibilității de conversie a unui efect negativ al unei activități umane într-un factor 
benefic pentru altă categorie de activități, generând așa numit proces de „closing the loop”, adică de: ”închidere a 
buclei” (Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy, 2018). 

Subprodus al conceptului general de Dezvoltare durabilă, Economia Circulară exclude compromisuri în privința 
calității produsului finit, degradări în viața consumatorilor, escaladări de prețuri, modificări în principiile de funcționare 
ale comerțului, ca și ramură esențială a economiei, sau diminuări ale profiturilor. 

 

Fig. 1. Conceptul de „Economie Circulară” – diagrama de reprezentare grafică (Report on Critical Raw Materials and 
the Circular Economy, 2018) 
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Conceptul de „Economie Circulară” este aplicabil în generarea de bunuri și produse, echipamente și servicii, 
infrastructură etc., respectiv în componentele economice și sociale ale vieții, dovedindu-se mai sustenabil decât 
sistemul clasic, linear, prin reducerea consumului de resurse critice și integrarea deșeurilor în noi activități generatoare 
de noi bunuri și servicii. Generalmente, însă, nu există echivalență între cele două noțiuni: aspectele sociale ale 
conceptului de sustenabilitate sunt doar sensibil atinse în Economia Circulară (Geissdoerfe et al., 2017). 

Elementele cheie, Fig. 2, ce stau la baza construcției unei economii de tip circular (EC) sunt identificate după cum 
urmează (Circle Economy, 2017): 

1. Prioritizarea Resurselor Regenerative; 

2. Utilizarea Deșeului ca și resursă; 

3. Proiectarea cu destinație și efect în / pentru Viitor; 

4. Conservarea patrimoniului existent (prin extinderea vieții/utilizării, respectiv convertirea spre altă direcție 
de utilizare); 

5. Colaborarea (pentru crearea și consolidarea circuitului); 

6. Integrarea tehnologiei moderne; 

7. Retrasarea modelului de afaceri pentru optimizare constantă  
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Fig. 2. Elementele Cheie ale Economiei Circulare (Circle Economy, 2017) 

 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII 
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 
 

15 
 

Originile conceptuale ale EC datează din anii 60 – 70, când Kenneth Boulding emfaza diferențele dintre o economie 
„deschisă”, cu flux continuu de intrări (resurse) și ieșiri (deșeuri), și una „închisă” ce menține și extinde viața resurselor 
precum și a bunurilor/serviciilor / tehnologiilor existente, prin convertirea creativă a acestora în sensul unor noi scopuri, 
care extind implicit durata lor de viață, precum și a resurselor (fizice, energetice sau conceptuale) implicate în elementul 
inițial (Allwood, 2014). Ulterior, conceptul EC a fost dezvoltat de către David W. Pearce și R. Kerry Turner în 1989 
(Pearce and Turner, 1989). 

Conform Raportului COM (2017) 33 de la Bruxelles, din 26.1.2017, către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, punerea în aplicare a Planului de acțiune privind economia 
circulară se constituie ca o prioritate clară în UE. 

În anul 2017, Parlamentul UE si-a asumat o rată de reciclare a deșeurilor, crescătoare până la 70%, în anul 2030. Cu 
toate acestea, în anul 2019, rata de reciclare a deșeurilor generale a fost de până la 50%, din care deșeurile textile au 
fost reciclate în proporție de 20% (Danihelová et al., 2019). 

România, în momentul de față, având în vedere gradul modest de utilizare eficientă a resurselor (din acest punct de 
vedere România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană) coroborat cu o creștere importantă (în ultimii 10 ani) a 
consumului intern de resurse naturale, nu este pregătită pentru Economia Circulară. Acest trend ascendent al 
consumului, distinct de cel descrescător din UE, poate fi contracarat la nivel industrial prin soluții de reintroducere 
masivă a deșeurilor în circuitul activ de producție a materialelor utilizate în construcții. 
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Deziderate generale privind utilizarea materialelor termoizolatoare destinate construcțiilor 

În funcție de natura lor, materialele termoizolatoare sunt caracterizate de un coeficient de conductivitate termică, λ, cu 
valori cuprinse între 0,024 – 0,07 W/mK (Dieckmann et al. 2017). O prezentare și clasificare a celor mai disponibile 
pe piața materialelor de construcții și frecvent utilizate materiale termoizolante este prezentată în Fig. 3. 

Performanța termică a izolației realizate din materiale omogene, simple sau combinate, este de obicei evaluată prin 
următorii parametri: conductivitate termică, transmitanță termică, difuzivitatea termică, căldura specifică (Asdrubali et 
al., 2015; www.greenspec.co.uk).  

Conductivitatea termică (λ) definește fluxul de căldură care trece printr-o unitate de suprafață dintr-un material omogen 
de 1 m grosime, indus de o diferență de 1ºK a temperaturii pe fețele sale. Este exprimată în W/mK și se măsoară în 
conformitate cu EN 12664 (rezistența termică scăzută), EN 12667 (rezistență termică ridicată), EN 12939 (produse 
groase cu rezistență termică mare și medie) sau, de asemenea, ASTM C518. Un material este de obicei considerat ca 
un izolator termic dacă conductivitatea este mai mică decât 0,07W/mK. 

Rezistența termică (R) corelează conductivitatea termică a unui material la grosimea sa – oferind o cifră exprimată în 
rezistență pe unitatea de grosime (m²K/W). Totuși, nu întotdeauna, o grosime mai mare înseamnă un flux de căldură 
mai mic și o conductivitate inferioară. Un strat de construcție cu rezistență termică ridicată este un bun izolator, unul 
cu o rezistență termică scăzută este un slab izolator. 
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Fig. 3. Cele mai uzuale materiale termoizolatoare în domeniul construcțiilor (Wazna et al., 2017) 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII  
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 

 

18 
 

Transmitanța termică (valoarea U) reprezintă fluxul de căldură care trece printr-o unitate de suprafață, indus de o 
diferență de temperatură de 1ºK și ia în considerare și transferurile termice convective și radiante. Se exprimă în W/m2K 
și se măsoară cu metoda hot-box (EN 12567-1). Transmitanța termică poate fi de asemenea estimată prin metoda de 
calcul ISO 6946 (ISO 6946), dar mai multe studii comparative au demonstrat că valorile U calculate sunt de obicei mai 
scăzute decât cele măsurate (Asdrubali et al., 2015). 

Conductivitatea termică și transmitanța sunt utilizate pentru a defini proprietățile de izolare în starea de echilibru; pentru 
stările instabile, cel mai utilizat este parametrul difuzivitate termică D, care permite compararea capacității materialelor 
de a conduce și de a stoca energia termică. Este dat de raportul dintre conductivitatea termică și produsul densității și 
căldurii specifice. Acesta este exprimat în m2/s și este măsurat în conformitate cu ISO 22007-1 (ISO 22007-1). De 
regulă, componentele termoizolante au o difuzivitate termică scăzută. 

Căldura specifică (capacitatea specifică de căldură) definește capacitatea materialului de a stoca energia, fiind căldura 
necesară pentru 1 kg de material pentru a-și modifica temperatura cu 1ºK și este exprimată în J/kgK. Un material 
caracterizat de o valoare ridicată a căldurii specifice poate furniza valori scăzute de difuzie chiar și la o densitate scăzută. 
Izolatorii caracterizați prin conductivitate termică sub 0,05 W/mK și căldură specifică de peste 1,4 kJ/kgºK pot fi 
considerați foarte performanți chiar și în condiții de stare instabilă. 

În concordanță cu direcțiile de dezvoltare la nivel mondial, în România, Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare 
și Inovare 2014-2020 prevede dezvoltarea de produse eco-inovative, cu impact redus asupra mediului (emisii reduse 
de gaze cu efect de seră, eliminarea deșeurilor) și cu efecte benefice asupra economiei de energie, asupra sănătății 
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oamenilor, care să asigure o dezvoltare durabilă și obținerea de avantaje importante pentru toate segmentele 
socio-economice. 

Conform literaturii de specialitate (Papadopoulos, 2005), la nivel european dar și mondial, în prezent, izolarea termică 
a construcțiilor reprezintă un element cheie fără de care nu mai poate fi vorba de proiectarea și construirea eficientă 
energetic. Deoarece eficiența izolării termice pentru un același tip de material s-a dovedit a fi în directă legătură cu 
grosimea acestuia, de-a lungul timpului această grosime a crescut continuu, atât în cazul termoizolării pereților cât și a 
acoperișurilor, Fig. 4 și Fig. 5 (Papadopoulos, 2005). 

Performanțele unui material / produs, din punct de vedere termic, în general, se bazează în general pe transferul termic 
de care este capabil respectivul material / produs analizat. Transferul termic se realizează prin trei mecanisme: 
conducție, convecție și radiație. Conductivitatea termică a unui material poros, așa cum este cazul produselor 
termoizolatoare bio-eco-inovative, reprezintă suma transferului termic prin convecție în aerul din pori, conducției prin 
fibre, transferului prin radiație și interacțiunii dintre aer și fibre (Grewal et al., 2002). Materialele considerate izolatoare 
termic sunt definite ca fiind acele materiale, sau combinații de materiale, cu aer sau goluri, care au capacitatea să reducă 
transferul de căldură cu o eficacitate rezonabilă în condiții obișnuite (Bales, 1968). În prezent, în domeniul construcțiilor 
sunt disponibile o gamă largă de materiale termoizolatoare, un segment de nișă reprezentându-l materialele / produsele 
termoizolatoare realizate pe bază de fibre textile, fibre polimerice, fibre vegetale sau animale (lâna de oaie). 
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Fig. 4. Evoluția grosimii izolației pereților, în Europa (Papadopoulos, 2005) 
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Fig. 5. Evoluția grosimii izolației acoperișurilor, în Europa (Papadopoulos, 2005) 
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Raportările din literatura de specialitate indică posibilitatea reciclării materialelor textile și utilizării lor ca material 
termoizolant, de cele mai multe ori nețesut, în industria construcțiilor, Fig. 6 – 7 (Danihelová et al., 2019). Hadded et 
al. (Danihelová et al., 2019; Hadded et al., 2016) au studiat materialele textile reciclate din punct de vedere a 
caracteristicilor termofizice (conductivitate termică și difuzivitate termică), iar Danihelová et al. (Danihelová et al., 
2019) au realizat un studiu privind performanțele textilelor tehnice reciclate. Rezultatele cercetărilor lor au arătat că 
materialele textile reciclate au proprietăți termice competitive și pot fi utilizate ca alternativă la materialele 
termoizolante comerciale din sectorul construcțiilor (polistirenul extrudat sau vata minerală). 

După cum se observă în graficele din Fig. 8 – 10 (Danihelová et al., 2019), conductivitatea termică a materialelor 
termoizolante realizate crește odată cu creșterea temperaturii, identificându-se un coeficient de conductivitate termică, 
λ, pentru  termoizolațiile din denim reciclat care variază în intervalul 0,032 – 0,036 W/mK în intervalul de temperatură 
10°C-30°C și scade odată cu creșterea densității. Un comportament relativ similar îl prezintă și materialele 
termoizolante pe bază de lână, R-PET, pene, vata minerală. În cazul termoizolațiilor realizate din lână, R-PET, pene, 
pe diagrama de variație a coeficientului de conductivitate termică în funcție de densitate, Fig. 9, se observă existența a 
câte unui punct de inflexiune, ceea ce indică o zonă de așa-numit optim din punct de vedere al densității pentru atingerea 
unor performanțe de izolare termică cât mai mari. Coroborând aceste informații cu absorbția de apă (Fig. 10), cu 
observația ca materialele termoizolatoare din R-PET sunt hidrofobe, se observă că, per ansamblu, există o balanță de 
avantaje – dezavantaje ale fiecărui material analizat, în acest caz termoizolațiile din denim reciclat având o comportare 
mai bună decât cânepa (Fig. 10), de exemplu, dar inferioară saltelelor R-PET. 
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Fig. 6. Material termoizolator realizat din denim reciclat – aspect și captură de imagine SEM (Dieckmann et al., 
2019) 

 

Fig. 7. Diverse produse de izolare termică realizate din deșeuri textile reciclate (Danihelová et al., 2019) 
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Fig. 8. Variația coeficientului de conductivitate termică, λ, în funcție de temperatură (Danihelová et al., 2019) 
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Fig. 9. Variația coeficientului de conductivitate termică, λ, în funcție de densitate (Danihelová et al., 2019) 
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Fig. 10. Variația absorbției de apă exprimată prin diferența de masă, în funcție de umiditatea relativă (Danihelová et 
al., 2019) 
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Valverde et al. (Valverde et al., 2013) au analizat influența densității produsului termoizolant realizat prin reciclarea 
deșeurilor textile, asupra coeficientului de conductivitate termică, indicând, conform Fig. 11, o variație neliniară a 
acestuia, cu evidențierea unui interval de densitate pentru care performanțele de izolare termică sunt superioare. 

 

 

Fig. 11. Variația coeficientului de conductivitate termică în funcție de densitate (Valverde et al., 2013) 
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Danihelová et al. (Danihelová et al., 2019), în concordanță cu alte raportări (Zeinab et al., 2016) au arătat că saltelele 
din deșeuri textile reciclate pot fi buni izolatori termici, caracterizate de un coeficient de conductivitate termică situat 
în jurul valorii 0,033 W/mK. 

 

 

Fig. 12. Material termoizolator realizat din cânepă – aspect și captură de imagine SEM (Dieckmann et al., 2019) 
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Fig. 13. Material termoizolator realizat din lână – aspect și captură de imagine SEM (Dieckmann et al., 2019) 

În literatura de specialitate există relativ puține referințe care să prezinte rezultate experimentale în ceea ce privește 
utilizarea lânii de oaie ca material termoizolator. 

Hasselaar (Hasselaar, 2003) a menționat faptul că, în prezent, performanțele de izolare termică a saltelelor nețesute din 
lână de oaie, Fig. 13 sunt apropiate pentru multe materiale termoizolante, fiind raportate performanțe comparative cu 
ale materialelor termoizolante clasice, diferența dintre ele este făcându-se pe alte criterii, de exemplu comportarea la 
incendiu, impactul cât mai redus asupra mediului și asupra sănătății oamenilor (Abdou and Budaiwi, 2013; Kehrer et 
al., 2003; Papadopoulos, 2005; Zach et al., 2012; Corscadden et al., 2014). Avantajele saltelelor din lână de oaie sunt: 
materiale termoizolatoare și fonoabsorbante naturale, ușor regenerabile, reciclabile, cu un impact redus asupra mediului 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII  
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 

 

30 
 

și asupra sănătății oamenilor, își păstrează forma și volumul datorită structurii genetice a firelor care tind să revină 
mereu la forma inițială, absorb formaldehida și alte substanțe poluante din aer, au un caracter higroscopic reversibil (în 
condiții de umiditate normală absoarbe vapori de apă umiditatea sa ajungând la 15...18% vapori apă, iar în condiții de 
umiditate crescută până la saturare, umiditatea sa poate ajunge până la 40%), prezintă o comportare foarte bună la foc, 
neîntreținând arderea, au capacitatea de a înmagazina energie la temperaturi ridicate și a o ceda la temperaturi scăzute 
(Zach et al., 2012). Mai mult, sunt materiale ieftine. Materia primă din care se confecționează saltelele termoizolante 
este acea parte grosieră din lâna de oaie care nu se utilizează în industria textilă – principala industrie prelucrătoare. 
Astfel, prețul lânii din deșeuri este mai mic de 0,3 dolari/kg în SUA (Patnaik et al, 2016), respectiv, aproximativ 1$/kg 
lână spălată în România. De asemenea, la confecționarea saltelelor din lână de oaie firele naturale de origine animală 
pot fi combinate cu fibre sintetice provenite din deșeuri nereciclabile poliesterice, contribuind la reducerea poluării 
mediului (Patnaik et al, 2016). 

În prezența apei și a vaporilor de apă, saltelele termoizolante din lână de oaie, datorită particularității genetice a firului 
de lână pe de o parte și a modului de poziționare a firelor în produs pe de altă parte, prezintă atât avantaje cât și 
dezavantaje. Astfel, produsul tip saltea este capabil să absoarbă o mare cantitate de apă în cazul contactului direct cu 
apa lichidă dar, datorită structurii în care firele alternează cu un volum mare de goluri cu aer, este deosebit de permeabil 
la vapori de apă. Prin urmare, la punerea în operă a saltelelor termoizolante din lână de oaie este necesară protejarea 
acestora împotriva contactului direct cu apa, dar în așa fel încât să fie păstrat caracterul permeabil la vapori de apă, prin 
aceasta realizându-se „respirația peretelui”, respectiv înlăturarea riscului de apariție a condensului și mucegaiului. Mai 
mult, datorită structurii proteinelor din firul de lână, de tip COOH-CHNH2-R, saltelele termoizolante din lână de oaie 
contribuie la reducerea poluării mediului prin adsorbția pe fir a unor gaze precum SO2, NOx, aldehide, sau VOC, această 
adsorbție fiind în unele cazuri reversibilă (VOC, fenoli) sau ireversibilă (NOx, SOx, formaldehidă) (Zach et al., 2012). 
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Principala utilizare a saltelelor din lână de oaie este termoizolarea, cuantificată prin coeficient de conductivitate termică. 
Cercetările privind coeficientul de conductivitate termică, λ, efectuate pe probe de tip saltea de lână au indicat faptul 
că acesta variază în funcție de grosimea epruvetei, densitatea aparentă și de temperatura medie de testare. Rezultatele 
experimentale efectuate pe saltele de lână au arătat că o creștere cu 50% a densității aparente a materialului determină 
o reducere a coeficientului de conductivitate termică cu 15% dacă testarea se realizează la o diferență de temperatură 
de 10°C, cu 18% dacă testarea se realizează la o diferență de temperatură de 20° și cu 21% dacă testarea se realizează 
la diferențe de temperatură de 30°C, respectiv 40°C. Pe de altă parte, în aceleași condiții de grosime, densitate aparentă 
și temperatură medie de testare, coeficientul de conductivitate termică variază, neliniar, în funcție de umiditatea 
materialului Fig. 14 – 17 (Papadopoulor, 2005; Zach et al., 2012). 

Conform Downes și Mackay sorbția și desorbția umezelii sub influența variației umidității relative a aerului este una 
dintre proprietățile fundamentale ale fibrelor de lână. Cercetările de specialitate au demonstrat faptul că, în general, 
transferul de vapori în interiorul materialelor termoizolante și nu numai, este influențat de fenomenul de sorbție și de 
rezistența specifică la fluxul de vapori de apă, astfel că pentru două produse cu densități egale, factorul rezistenței la 
vapori de apă, μ, poate fi mult diferit. Pe de altă parte, cercetările experimentale arată că acțiunea substanțelor acide 
sau bazice reduc rezistența și cresc casabilitatea firului, iar creșterea temperaturii și umidității determină creșterea 
alungirii la rupere a firului de lână (de la 30% pentru firul uscat până la 70% pentru firul umed) deoarece, conform lui 
Watt, în prezența apei are loc o reorganizare moleculară a cheratinei firului. Acest fenomen este susținut și de Truter 
care arată că în condiții de umiditate relativă de 100% firul de lână suferă un proces de umflare de 40% pe direcție 
transversală și 1% pe direcție longitudinală, moleculele de apă întrând în structura proteică a firului rupând unele 
legături proteice. Aceleași cercetări au indicat faptul că cinetica adsorbției de apă pe firul de lână este influențată de 
diametrul firului, cantitatea de apă adsorbită fiind invers proporțională cu grosimea firului (Papadopoulor, 2005). 
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Conform raportărilor din literatura de specialitate (Hegyi et al., 2019), s-a indicat faptul că din punct de vedere a 
permeabilității la vapori de apă, factorul rezistenței la vapori de apă, μ, este comparabil cu cel caracteristic altor 
materiale termoizolante considerate că "lasă peretele să respire" și mult mai bun decât cel caracteristic produselor din 
polistiren. Din punct de vedere a caracteristicilor de higroscopicitate, curbele de sorbție / desorbție înregistrate sunt în 
concordanță cu alte specificații din literatura de specialitate și confirmă capacitatea de înmagazinare / cedare a apei 
atmosferice, în funcție de umiditatea relativă a aerului. Modelarea fenomenelor și alura curbelor de sorbție / desorbție 
indică o evoluție exponențială a fenomenelor, întotdeauna desorbția realizându-se mai greu decât sorbția. Odată cu 
modificarea umidității relative a aerului, la temperatură constantă, fenomenele se desfășoară cu viteze variabile, pe 
paliere, în funcție de intervalul de umiditate parcurs. Astfel, salteaua uscată din lână de oaie, la creșterea umidității 
relative a aerului suferă un proces de sorbție rapidă, după care fenomenul tinde să se desfășoare într-un regim stabilizat 
spre zona de saturare. 

Un grup de cercetători (Patnaik si Mvubua, 2015) au creat panouri din straturi de lână nefilabilă (lâna coring (CW) – 
15 mm grosime și 66,66 kg/m3 și lâna dorper (DW) – 17 mm grosime și 58,82 km/m3), consolidate prin interțesere. 
Din punct de vedere a conductivității termice, valorile înregistrate indică faptul că o creștere a temperaturii conduce la 
creșterea conductivității termice de la 0,030 W/mK (la -50C) la 0,034 W/mK (la 350C) – pentru proba CW și de la 0,031 
W/mK (la -50C) la 0,034 W/mK (la 350C) – pentru proba DW. 
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Fig. 14. Variația coeficientului de conductivitate termica în funcție de grosimea epruvetei (Zach et al., 2012) 
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Fig. 15. Variația coeficientului de conductivitate termica în funcție de densitatea aparentă (Zach et al., 2012) 
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Fig. 16. Variația coeficientului de conductivitate termică în funcție de temperatura medie de testare (Zach et al., 
2012) 
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Fig. 17. Variația coeficientului de conductivitate termica în funcție de umiditatea materialului (Zach et al., 2012) 

Zeinab et al. (Danihelova et al., 2019; Zeinab et al., 2016) au analizat transferul de căldură prin diferite tipuri de țesături 
nețesute. Ei au studiat dependența conductivității termice de grosimea și densitatea panourilor de izolație din fibre de 
poliester și polipropilenă și au concluzionat că, pe baza valorii măsurate a conductivității termice (aprox. 0,033 W/mK) 
materialele nețesute analizate au fost adecvate pentru utilizare ca material termoizolant. 

Colectivul Universității tehnologice din Brno, Cehia (Drochytka, 2017) a analizat comportarea unor plăci 
termoizolatoare realizate pe bază de polipropilenă reciclată R-PP și 5-20% fibre bicomponente de policlorură de vinil 
PVC. S-a concluzionat că în acest caz coeficientul de conductivitate termică, λ, crește odată cu creșterea temperaturii 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII 
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 
 

37 
 

de testare, a diferenței de temperatură și a densității, iar o densitate a produsului de min. 150 kg/m3 asigură performanțe 
fizico-mecanice suficiente pentru a permite manipularea și poziționarea in-situ pe verticală a plăcilor termoizolante. 

Patnaik și colab. (Patnaik et al., 2015) au dezvoltat și analizat o propunere de material termoizolant de tip saltea 
nețesută, pe bază de 50% lână și 50% fibre reciclate de R-PP care a indicat performanțe bune de izolare termică și 
rezistență biologică, Fig. 18.  

 

Fig. 18. Aspectul saltelelor nețesute din lână de oaie – 2 tipuri (a, b), fibre R-PET (c), respectiv al produselor 
compuse prin suprapunerea celor două materiale (50% lână de oaie + 50% R-PET) (d, e) (Patnaik et al., 2015) 

Autorii (Patnaik et al., 2015) au prezentat rezultate experimentale obținute pentru un material stratificat termoizolant, 
în care au fost suprapuse 2 tipuri de saltea nețesută, una realizată din lână de oaie și cealaltă din fibre R-PET (Fig. 18). 
Se indică obținerea unor rezultate superioare din punct de vedere a izolării termice, comparativ cu probele testate 
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individual (coeficientul de conductivitate termică de la 0,032 W/mK în cazul saltelelor din lână, 0,035 W/mK în cazul 
saltelelor din R-PET), concomitent cu beneficii din punct de vedere a comportării la apă, a altor caracteristici 
fizic-mecanice, acustice și de rezistență biologică. Astfel, dacă pentru lână biodegradabilitatea a fost cuantificată la 
80-85%, iar la R-PET la 30%, la materialele stratificate compuse aceasta este raportată ca fiind de 60-70%. 

Wazna et al. (Wazna et al., 2017) au raportat rezultate referitoare la un material termoizolant realizat din fibre acrilice, 
lână reciclată din covoarele marocane, indicându-se faptul că termoizolația realizată din 100% fibre acrilice și cea 
realizată din 100% lână reciclată confirmă posibilitatea de utilizare ca izolator termic, dar rezultate mult mai bune s-au 
obținut prin combinarea celor 2 materii prime, acestea devenind complementare și crescând performanțele produsului 
final: conductivitatea termică s-a redus de la 0,0355 W/mK la 0,0311 W/mK, rezistența termică a crescut de la 0,85 
m2K/W la 0,88 m2K/W, iar permeabilitatea la aer aproape s-a dublat. Explicația acestui comportament ar putea fi 
structura porilor existenți în saltea, care blochează cea mai mare parte a transferului termic, iar combinarea celor 2 
materii prime conduce la obținerea unei astfel de structuri a porilor îmbunătățită față de situația materialelor realizate 
dintr-o singură materie primă, fie fibre acrilice, fie lână.  

Chiar și în ceea ce privește realizarea fibrelor sintetice s-a observat îmbunătățirea unor performanțe, de exemplu a 
rezistenței la tracțiune, în cazul realizării acestor fibre din compozit de PP cu R-PET, de la 3082,9 kgf/cm2 (0% adaos 
R-PET) la 3164,3 kgf/cm2 (7% adaos R-PET) (Santos and Pezzin, 2003). 

Ingrao et al. au comunicat, de asemenea, rezultate bune obținute cu privire la realizarea unor panouri termoizolante în 
compoziția cărora 20% s-a utilizat fibra PET virgina, V-PET și 80% fibra PET din material reciclat R-PET, caracterizate 
de o densitate de 30 kg/m3 si un coeficient de conductivitate termică, λ, 0,036 W/mK (Ingrao et al., 2014). 
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Un colectiv de cercetători egipteni (Zeinab et al., 2006; Jirsak, 2000; Morris, 1953; Sukigara et al., 2003) au raportat, 
în corelație cu alte cercetări desfășurate faptul că, în cazul saltelelor din polipropilenă (PP) și polietilen tereftalat (PET) 
conductivitatea termică crește odată cu creșterea densității, pentru o aceeași grosime de produs termoizolant nețesut, o 
densitate redusă asigură un potențial de izolare termică mare, dar, din motive de rezistențe mecanice, această densitate 
este necesar să fie controlată, avându-se în vedere și faptul că în jurul unei valori a densității de 60 kg/m3, fenomenul 
de transfer termic prin convecție devine dominant, iar performanțele de izolare termică scad semnificativ. De asemenea, 
este indicat faptul că din punct de vedere a performanțelor de izolare termică și rezistență la compresiune, saltele din 
lână de oaie sunt superioare celor din fibre sintetice de tip PET și PP. Pe baza cercetărilor efectuate, autorii au identificat 
un indicator numit TIV „Thermal Insulating Value”, care indică eficiența ca izolator termic a unui produs, depinde de 
coeficientul de conductivitate termică a materialului, de grosimea produsului și de performanțele de emisie termică a 
suprafeței și este definit ca procent de reducere a pierderii termice a unei suprafețe calde, la o temperatură dată fiind 
expresie procentuală a scăderii vitezei de pierde de căldură. Pentru produse termoizolante realizate din PET, 
coeficientul TIV variază între 41,21% și 52,15% pentru grosimi cuprinse în intervalul 3,54 mm – 7,97 mm, iar pentru 
produse termoizolante realizate din PP acest coeficient are valori cuprinse între 41,95% – 51,98% pentru grosimi de 
3,76 mm – 5,70 mm, crescând odată cu creșterea grosimii. Concluziile studiului au arătat că aceste materiale sunt bune 
izolatoare termice, mai ales cu cât grosimea produsului este mai mare. 

Cercetările efectuate de Glombikova et al. au arătat că, în concordanță cu alte raportări din literatură, rezistența termică 
crește odată cu creșterea grosimii; nu poate fi făcută o corelație sigură între gradul de compresie / revenire după 
compresiune și rezistența termică; iar pentru o porozitate constantă, o diferență de grosime de 6-9 mm nu induce 
modificări semnificative asupra proprietăților de izolare termică (Glombikova et al., 2019, Havenith, 2002; Williams, 
2009; Zhu et al., 2015). 
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De-a lungul timpului o serie de criterii au fost stabilite pentru a evalua calitatea unui material termoizolator comparativ 
cu altul. În momentul de față sunt analizate, pe lângă performanțele termoizolatoare și aspecte privind impactul asupra 
sănătății oamenilor, de la producție și până la sfârșitul duratei de viață, emisii de praf sau de fibre, biopersistența, 
siguranța în exploatare, impactul asupra mediului, comportarea la foc, toxicitatea în caz de incendiu și accesibilitatea 
din punct de vedere a prețului și modului de achiziție, punerii în operă și utilizării. 

Reciclarea este o componentă cheie a abordării moderne a reducerii deșeurilor și este a treia componentă a sintagmei: 
reducere, reutilizare, reciclare, refabricare. Exista o serie de standarde care se refera la reciclare și anume: ISO 
15270:2008 pentru deșeurile de materiale plastice și respectiv ISO 14001:2004 pentru controlul managementului de 
mediu în practica reciclării. 

Directiva referitoare la deșeuri (2008/98/EC) definește reciclarea și recuperarea după cum urmează: 

 Reciclarea înseamnă orice operație de recuperare prin care deșeurile de materiale sunt reprocesate în produse, 
materiale sau substanțe, fie pentru reutilizare în aplicațiile inițiale fie pentru alte aplicații. Include reprocesarea 
materialelor organice, transformarea unui deșeu într-un material, dar nu include recuperarea de energie și 
reprocesarea în materiale care sunt utilizate drept combustibili.  

 Recuperarea înseamnă orice operație al cărei rezultat principal este transformarea unui deșeu într-un material util. 
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Sustenabilitatea tehnologică de reciclare a deșeurilor plastice de tip polimeric 

Reciclarea deșeurilor de tip polimeric se poate realiza prin patru tehnologii (Sinha et al., 2010; Lin, 1998; Achilias and 
Karayannidis, 2004; Ignatyev et al., 2019) reciclarea primară (presupune reciclarea produselor noi, cu defecte de 
fabricație), reciclarea secundară sau mecanică (presupune reciclarea produselor utilizate; este cea mai importantă 
tehnologie deoarece induce reducerea volumului cel mai mare de deșeuri), reciclarea terțiară sau chimică, prin 
extragerea monomerului bi(2-hidroximetil)tereftalat și prelucrarea ulterioară pentru obținerea lanțului polimeric și 
reciclarea cuaternară care presupune recuperarea parțială a energiei reziduale înmagazinate, prin arderea deșeurilor ca 
și combustibil (este cea mai neprietenoasă tehnologie din punct de vedere a beneficiilor obținute și a impactului asupra 
mediului). 

În prezent, eforturile se concentrează pe dezvoltarea tehnologiei de reciclare de tip secundar, fiind cea care prezintă 
cele mai multe beneficii. Se cunoaște că, în timpul reciclării, molecula suferă transformări ale lanțului polimeric, masa 
moleculară scade, ceea ce ar putea duce la scăderea performanțelor produsului obținut din PET reciclat, comparativ cu 
produsul realizat din granule virgine de PET. Totuși, au fost identificate posibilități de compensare, prin utilizarea, de 
exemplu, în timpul procesului de reciclare, a adaosurilor de rășini epoxi- acrilice sau anhidridă maleică, care contribuie 
la refacerea satisfăcătoare a masei moleculare și a lanțului molecular caracteristic (Makkam and Harnnarongchai, 2014; 
Chilat et al., 2011; Oromiehie Mamizadeh, 2004). Reciclarea secundară răspunde cu succes nu doar nevoii de diminuare 
cantitativă a deșeurilor de polimeri ci și nevoii de obținere a unor produse noi, cu generarea redusă de emisii, Fig. 
19-21, prin utilizarea sustenabilă a rezervelor de materii prime neregenerabile și a energiei – este cunoscut faptul că 
această reciclare este capabilă să asigure material R-PET caracterizat de o puritate de 99% (Lin, 1998; Patachia et al., 
2018). 
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Fig. 19. Analiza comparativă a emisiilor poluante (prelucrarea autorilor după (Patachia et al, 2018)) 

 

Fig. 20. Analiza comparativă a emisiilor de CO2 (prelucrarea autorilor după (Patachia et al, 2018)) 

 

Fig. 21. Analiza comparativă a consumului de energie (prelucrarea autorilor după (Patachia et al, 2018)) 
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Procedeul de reciclare secundară a materialelor plastice polimerice în fibre implică în principal, activități de colectare, 
sortare manuală și sau mecanică, mărunțire, spălare / degresare, uscare, măcinare, formare de fulgi sau granule, 
prelucrare la cald și extrudare. Cu toate acestea, în baza celor arătate mai sus, se poate aprecia un grad satisfăcător de 
sustenabilitate tehnologică a procesului. 

Procter & Gamble inventatorul tehnologiilor PureCycle, a dezvoltat un proces revoluționar pentru a elimina culoarea, 
mirosul și contaminanții din deșeurile de plastic din polipropilenă și a le transforma într-un polimer similar polimerului 
nou, care constituie baza produselor din plastic. Tehnologia PureCycle reprezintă o dezvoltare majoră în ceea ce 
privește capacitățile de reciclare, iar concentrarea pe polipropilenă este deosebit de notabilă. Este al doilea material 
plastic cel mai utilizat din lume, dar în prezent doar 1% este reciclat  

(https://www.nationalgeographic.com/science/2020/01/partner-content-innovations-in-recycling/). 

GreenGroup, prin GreenFiber International a fost primul reciclator de materiale plastice polimerice și producător de 
fibre polimerice din materiale reciclate din România, cu unități de producție la Buzău și Iași. Ecoplast Industries Group 
este o societate cu sediul in Constanta, înființată in anul 2004 care asigură servicii ecologice și prelucrarea deșeurilor 
de mase plastice. Alte IMM inovative care își desfășoară activitatea în domeniul colectării și reciclării materialelor 
plastice  sunt: SC 78 RYU SRL SC AXENRIEL COM IMPEX SRL, SC ECOSISTEM SRL SC ECOSISTEM SRL – 
BRANCH FOCSANI. SC EUROPEAN FOOD SRL, SC EUROPLASTIC INDUSTRY SRL, SC GREMLIN 
COMPUTER SRL, SC M.M RECYCLING SRL SC MULTIPACK SRL, SC PEBOR IMPEX SRL, SC STE SO 
SAMAC SRL, SC TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY SRL (http://www.ecosistemrecycling.ro/). 
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BASF trece o nouă frontieră în reciclarea deșeurilor din plastic cu proiectul său ChemCycling. Reciclarea chimică oferă 
o modalitate inovatoare de refolosire a deșeurilor din plastic care în prezent nu se pot recicla, cum ar fi materiale plastice 
mixte sau murdare. În funcție de regiune, astfel de deșeuri sunt de obicei trimise la depozitele de deșeuri sau arse cu 
recuperarea energiei. Însă reciclarea chimică oferă o alternativă: prin utilizarea proceselor termochimice, aceste 
materiale din plastic pot fi folosite pentru a produce gaze de sinteză sau uleiuri. Materiile prime reciclate rezultate pot 
fi folosite în producția BASF, înlocuind astfel parțial resursele fosile. BASF a realizat în premieră produse fabricate pe 
bază de deșeuri din plastic reciclate chimic și este, astfel, unul dintre pionierii globali ai industriei 
(https://www.basf.com/ro/ro/media/news-releases/2018/12/noua-strategie-basf-vizeaz-o-dezvoltare-profitabil--fr-a-cr
ete-e.html). 

Până în prezent, la nivel european s-au derulat mai multe proiecte în domeniu, cum ar fi: CIRC-PACK Towards circular 
economy in the plastic packaging value chain, Icareplast Integrated Catalytic Recycling of Plastic Residues Into 
Added-Value Chemicals, MultiCycle Advanced and sustainable recycling processes and value chains for plastic-based 
multi-materials, PlastiCircle too valuable to waste (cu partener din Romania), PolyCE Post-Consumer High-tech 
Recycled Polymers for a Circular Economy PolynSPIRE Demonstration of Innovative Technologies towards a more 
Efficient and Sustainable Plastic Recycling si ResolVe. Câteva proiecte europene cu participare românească în 
domeniul reciclării polimerlor sunt: PROGRAM EUREKA E!3523REC-PLASTICS „Composites and 
nano-composites based on PET wastes”, PROGRAM FP7 213436/ 2008 NANOTOUGH Project: FP 
7-NMP-2007-2.1.1 „Nano-structured Toughened Hybrid Nano-composites for High Performance Applications”, 
PROGRAMMEFP7 314744 /2012 EVOLUTION GC.NMP.2012-2 "The Electric vehicle revolution enabled by 
advanced materials highly hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a 
reduced life cycle cost logic " (https://www.mmatwo.eu/mma-library/eu-projects-on-plastic-recycling/). La nivel 
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național s-au derulat și sunt în derulare mai multe proiecte, cum ar fi: Proiect component 4 în cadrul proiectului complex 
84/2018: Tehnologie de valorificare ecologică eficientă a materialelor plastice provenite din echipamente informatice 
și de telecomunicații sub formă de compozite cu proprietăți performante. Program – NUCLEU PRIOCHEM – „Rășini 
poliesterice nesaturate din deșeuri PET pentru materiale de construcții”, program – NUCLEU CHEMECO – 
„Recuperarea deșeurilor de ambalaje din poliester (în special sticle PET) pentru a obține produse ecologice”, 
PROGRAM PN II – Parteneriat, „Materiale de acoperire biodegradabile generate din dispersii apoase de copoliesteri 
obținuți prin reciclarea chimică a deșeurilor de PET”, PN I – MENER, „Tehnologia de reciclare chimică a deșeurilor 
de polietilen tereftalat (PET) din ambalaje alimentare, în scopul obținerii intermediarilor pentru spumele termoizolante 
din poliuretan” – PROGRAM PN II – Parteneriat PROTECOMB „Blindaj compozit de înaltă performanță, pentru 
protecția împotriva amenințărilor multiple” – Programul sectorial Politică industrială „Reciclarea recuperării deșeurilor 
din plastic prin procese chimice (ambalaje PET) și / sau procese fizice (pentru deșeuri de compozite polimerice); proiect 
parteneriate PN II: COMRETERM: Materiale compozite hibride, pe bază de polistiren expandat deșeu, destinate 
reabilitării termice a clădirilor. Se derulează 2 proiecte componente în proiectul complex SECURENET 70/2018 care 
utilizează deșeurile de PET. 

O industrie inteligentă, inovatoare și durabilă a materialelor plastice, în care concepția și producția respectă în totalitate 
nevoile de reutilizare, reparare și reciclare, dă naștere la creștere și la locuri de muncă și contribuie la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibilii fosili (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar: 
2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF). Reciclarea unei tone de sticle de plastic 
economisește 1,5 tone de carbon, iar o sticlă de plastic reciclată economisește suficientă energie pentru un bec de 60 
wați timp de 6 ore (www.ecosign-project.eu).  



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII  
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 

 

46 
 

Pe baza celor prezentate și în conformitate cu literatura de specialitate (Shen et al., 2010; Chilton et al., 2010; Ingrao 
et al., 2014), se poate spune că, comparativ cu fibra V-PET, fibrele R-PET și tehnologia de producere a acestora, oferă 
clare beneficii din punct de vedere a sustenabilității având un impact redus de poluare și consum energetic redus și 
contribuind substanțial la protecția mediului prin eliminarea deșeurilor, indiferent de metoda de reciclare abordată. 

Sustenabilitatea tehnologică de prelucrare a fibrelor natural vegetale  

Există patru tipuri principale de fibre vegetale: fibre de semințe, care sunt fibrele ce înconjoară semințele unor anumite 
plante (bumbacul, kapocul); fibre liberiene, fibre rezistente, care la majoritatea dicotiledonatelor, sunt dispuse în tulpină 
(in, cânepă, ramie, sisal, chenaf etc.); fibre vasculare, fibrele rezistente dispuse în corpul frunzelor monocotiledonatelor 
(manila, sisal) și fibre de fructe, sub forma unor peri presați, care îmbracă fructul aidoma unei palisade (cocosul). Un 
total de 35 milioane de tone de fibre naturale sunt recoltate de fermieri care folosesc o varietate de plante și animale, 
dintre acestea, fibrele vegetale care prezintă interes ar fi cânepa, inul, iuta. 

Deși fiecare tip de fibra prezintă particularități ale tehnologiei de obținere și prelucrare, din punct de vedere a 
sustenabilității tehnologice de obținere și prelucrare, în general se poate spune că pe tot parcursul, de la producere / 
cultivare, și până la utilizare, se desprind următoarele avantaje (Magwood, 2016): 

- cultivarea are un impact scăzut asupra ecosistemului, eventual datorat utilizării fertilizatorilor, ierbicidelor, 
pesticidelor, cu reale beneficii în schimb, ca urmare a consumului de CO2 din atmosferă pe toată durata creșterii, ceea 
ce face ca, per total, amprenta de carbon să nu depășească 0,2 kg/CO2e. 
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- consumul de energie este foarte redus, de 0,24 MJ/kg – 4 MJ/kg, în funcție de procesele de recoltare, balotare, 
transport etc. 

- în general, nu sunt generatoare de substanțe toxice. 

- deșeurile generate sunt fie reciclabile, fie sunt complet degradabile. 

- prelucrarea fibrelor primare constă în tehnici simple de sortare, răsucire, împletire etc., puțin generatoare de 
emisii poluante, consumatoare de minime cantități de adaosuri chimice cu potențial impact asupra mediului și puțin 
consumatoare de energie. 

La nivel național s-au derulat programe de cercetare în această direcție, de exemplu: Program Nucleu, Contract 
„Materiale naturale din resurse regenerabile /reciclabile, pentru construcții Nearly Zero Energy si Nearly Zero 
Emission, in Romania anilor 2020ˮ, vizând dezvoltarea unor materiale eficiente energetic pe bază de materii prime 
naturale (paie, rumeguș, cânepă) pentru a fi utilizate în procesele de construire / reabilitare a clădirilor, în scopul 
reducerii consumului de energie și îmbunătățirii condițiilor de confort interior și Program Nucleu, proiect „Cercetări 
pentru realizarea confortului acustic și termic în interiorul clădirilor, utilizând un instrument inovativ de alegere a 
structurilor optime de elemente de construcții, din materiale clasice versus moderne”. 
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Sustenabilitatea tehnologică de prelucrare și reciclare a deșeurilor textile postindustriale  

Sectorul textilelor tehnice, care a înregistrat tendințe economice și de ocupare a forței de muncă pozitive în UE, este un 
exemplu de „sector tradițional” capabil să-și „redefinească identitatea” conform unui nou model de afaceri, întru totul 
adaptat nevoilor noii revoluții industriale (mai inteligent, mai favorabil incluziunii și mai durabil). Textilele tehnice și 
structurile textile neconvenționale asigură dezvoltarea sustenabilă a tuturor sectoarelor de activitate din domeniul social 
sau economic, producția și consumul lor înregistrând o creștere considerabilă în ultima perioadă. Conform „Textile 
Terms and Definition” (1995), textilele tehnice „sunt materiale și produse textile realizate în primul rând pentru 
proprietățile și performanțele tehnice mai mult decât pentru caracteristici estetice și decorative” (Anand and Horrocks, 
2000). 

Modul în care s-au dezvoltat și au evoluat producțiile de fibre textile pe plan mondial a fost determinat de progresele 
științifico-tehnice contemporane și în special cele ale industriei chimice, fapt care a determinat apariția de noi materii 
prime textile. Direcțiile de dezvoltare a industriei textile sunt determinate, de factorul demografic, de consumul de 
materii prime și de evoluția tehnicii și tehnologiilor de prelucrare și finisare, dar și de extinderea posibilităților de 
utilizare și în alte domenii. În contextul actual de reconsiderare a resurselor naturale indigene, dar și a sustenabilității, 
a economiei circulare, trasarea unor direcții strategice, politici, atât la nivel de țară, cât și la nivel de cercetare-inovare 
cu privire la optimizarea utilizării resurselor naturale indigene, toate acestea au identificat perechi de resurse naturale 
și potențial specific, de reconsiderare a acestora, prin translatarea centrului de greutate spre materii prime 
neconvenționale. În acest context se poate discuta de perechea de materii prime, materiale de construcții tradiționale și 
materii prime de tip textil. Translatarea centrului de greutate a proiectării materialului și a proceselor, în acest caz, de 
la tot ceea ce înseamnă domeniul construcțiilor și al materialelor de construcții la domeniul industriei textile reprezintă 
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o soluție viabilă, versatilă și flexibilă, recunoscută deja pe plan mondial si o promovare pentru sectorul textil românesc. 
În acest context, în România, fabrica MINET SA este cel mai mare producător de textile nețesute care valorifică și 
reciclează deșeuri textile post-industriale. 

Deșeurile textile postindustriale sunt generate între faza de producție și consum. În general, acestea sunt deșeuri 
generate în cadrul sistemului de distribuție sau din motive comerciale (de exemplu: produse nevândute și produse stoc). 

Din punct de vedere tehnologic, valorificarea textilelor se realizează fie mecanic (în timpul procesului de reciclare, 
țesăturile sunt transformate în fibre prin procese mecanice care permit țesăturilor să fie tăiate, destrămate, dezfibrate, 
fără nici o deosebire, pe tipuri de fibre), fie prin dizolvare chimică (prin care materiile prime care compun textilele – 
de regulă bumbacul și poliesterul – pot fi recuperate separat printr-un proces chimic și transformate în materii prime 
noi) sau prin incinerare (valorificare energetică) (https://hartareciclarii.ro/material/deseuri-textile-pre-productie/ 
#_ftn1). Cea de-a treia variantă este însă asociată cu probleme de poluare agresivă a mediului prin emisiile gazoase 
(Valverde et al., 2013). Tehnologia de reciclare mecanică presupune în principal proceduri de colectare, sortare, tăiere 
și destrămare. Tăierea este operația care reduce dimensiunea deșeurilor pentru o bună prelucrare în operațiile de 
destrămare și dezfibrare. În urma procesului de cardare țesăturile sunt descompuse în fibre mai scurte decât lungimile 
originale, ducând la producerea de fire de calitate inferioară. O modalitate de a îmbunătăți calitatea acestui tip de fire 
este utilizarea deșeurilor provenite din surse pre-consumatoare, a căror calitate poate fi controlată sau amestecată cu 
fibre virgine mai lungi (http://www.ecosign-project.eu/). Deșeurile pre-consumatoare și post-industriale asigură, de 
regulă, o calitate superioară prin amestecuri de fibre omogene și, conform ultimelor raportări, în 2019, prin reciclarea 
a 2,7 milioane kg deșeuri textile s-au evitat 142 milioane kWh energie și 6,7 milioane m2 teren care altfel ar fi devenit 
depozit de deșeuri, reușind să nu se genereze 54,5 milioane emisii CO2 (https://www.recovertex.com/ sustainability/). 
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Sustenabilitatea tehnologică de prelucrare a fibrelor naturale de origine animală – lâna de oaie  

În ceea ce privește impactul asupra mediului, în literatura de specialitate (Papadopoulos, 2005) există date privind acest 
parametru atât pentru producție cât și pentru utilizare, Fig. 22. După cum se poate observa, lâna este unul dintre 
materialele cu cel mai redus impact asupra mediului, mai mult, cu impact nul asupra mediului la utilizare. 

 

Fig. 22. Impactul asupra mediului a diferitelor materiale termoizolatoare (prelucrarea autorilor după Papadopoulos, 
2005) 
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Poluarea aerului – principalele elemente poluante pentru aer sunt emisiile de CO2 și emisiile de praf, dar nu sunt 
neglijabile nici emisiile de N2O, CH4, SOx, NOx, NH3, CO. Din punct de vedere a saltelele din lâna de oaie se poate 
spune că extracția, prelucrarea materiilor prime, livrarea și punerea în operă se pot realiza prin tehnologii simple, care 
implică fie efortul uman brut, fie sisteme mecanizate care, în general, generează emisii rezonabile de poluanți. Saltelele 
din lână de oaie se realizează din materie primă naturală, prin spălare / tratare, uscare și aglomerare nețesută, iar punerea 
în operă are loc prin lipire sau fixare mecanică, aceste activități generând o cantitate redusă de praf și poluanți 
atmosferici. Cercetări la nivel mondial au arătat că aportul termoizolațiilor din lână de oaie la încălzirea globală, 
cuantificat prin volumul de gaze cu efect de seră eliberat, este cu mult mai redus decât în cazul altor materiale 
termoizolante, de exemplu, vata minerală sau polistirenul (Marques and Salgado, 2009). O analiză comparativă a 
impactului diferitelor tipuri de materiale termoizolatoare asupra încălzirii globale plasează lâna de oaie ca având cel 
mai redus aport (1,457 kg CO2eq / functional unit), de 9-10 ori mai redus în raport cu, de exemplu, polistirenul extrudat 
(13,22 kg CO2eq / functional unit) sau termoizolații din textile și hârtie reciclată (14,68 kg CO2eq / functional unit) și, 
chiar la jumătate față de termoizolația din vată minerală (2,77 kg CO2eq / functional unit). O raportare similară este și 
în ceea ce privește clasamentul din punct de vedere al consumului de energie pe întreaga durată de viață, de la producție 
până la evacuare, respectiv, reciclare și în ceea ce privește energia înmagazinată (MJeq / functional unit) – parametru 
mult mai redus în cazul termoizolațiilor din lână de oaie. 

Mai mult, fibrele de natură animală, lâna de oaie, ca urmare a structurii proteinelor din firul de lână, de tip 
COOH-CHNH2-R, contribuie la reducerea poluării mediului prin adsorbția pe fir a unor gaze precum SO2, NOx, 
aldehide, sau VOC, această adsorbție fiind în unele cazuri reversibilă (VOC, fenoli) sau ireversibilă (NOx, SOx, 
formaldehidă). In cazul fibrelor de lâna de oaie, unele cercetări au arătat că în condiții de 2,32 ppm concentrație de 
dioxid de sulf, capacitatea de absorbție a acestuia de către lână a fost inițial de 0.012 mg / gram lână / minut, ajungând 
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la 0,003 mg / gram lână / minut după 60 minute de expunere, în cazul produșilor toxici din fumul de țigară, s-a 
demonstrat o capacitate de reținere a 40 mg fum de țigară / gram de lână, iar alte cercetări au indicat capacitatea de 
reducere a concentrației de Cu2+ cu 41% în 1h, respectiv, cu 34%-53% As3+ în 1 h (Korjenic et al., 2015; Wallbaum et 
al., 2012; Patnaik et al., 2015; Asdrubali et al., 2015; Hegyi et al., 2020a, b).  

Din punct de vedere a mecanismelor care stau la baza acestor proprietăți deosebite, fibrele naturale de origine animală 
si cele de origine vegetala sunt definite de specificitatea lor structurala. Astfel, in cazul firelor de lână, structura 
genetica, de natura proteica, cu cuticule hidrofobe datorită prezenței acizilor grași legați covalent de substratul proteic, 
cu cortexul compus din celule alungite, care conțin peste keratină 93% (procente masice) și alți 18 α-aminoacizi și cu 
canalul medular specific, permite absorbția a 15-18% din masă vapori de apă în condiții obișnuite, dar poate ajunge 
până la 40% în condiții de atmosferă saturată. Fenomenul de absorbție este facilitat  de expansiunea canalului medular, 
diametru firului putând să crească cu până la 18%, iar lungimea lui cu 1%, iar capacitatea de neutralizare a 
formaldehidei se bazează pe reacția keratinică de chemisorbție  prezentată în Ec. 1. (Curling et al., 2012; Rajabinejad 
et al., 2019; Cardamone, 2010; Cardamone et al., 2014). În cazul fibrelor de origine vegetala, absorbția de umiditatea 
atmosferică este asociată cu posibilitatea de captare a grupărilor hidroxil (OH) si apei moleculare in peretele celular 
care poate fi considerat un compozit celulozic format din microfibrile cristaline încorporate într-o matrice amorfă de 
lignină/hemiceluloză/pectică. Celuloza, formată din lanțuri liniare de glucoza grupate in unități de microfibre cu 
cristalinitate mare, are și o componenta paracristalina,  favorizând legarea apei moleculare. Lignina este un polimer 
reticulat amorf compus din unități fenolice, are un apetit mai redus pentru grupările (OH), în comparație cu 
polizaharidele caracteristice celulozei. Hemiceluloză si componenta pectinică, polizaharide predominant amorfe, sunt 
foarte accesibile pentru adiția moleculelor de apa (Callum et al., 2009). 
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(Ec. 1) 

Toate acestea sunt importante, mai ales că în prezent se estimează că populația din țările dezvoltate petrece aproximativ 
87% din timp în interiorul clădirilor, astfel că, la nivel european, două directive limitează emisiile de compuși organici 
volatili: The Solvent Emission Directive (SED) 1999/13/EC (fully implemented since 2007) și The Products Directive 
(PD or DECO) 2004/42/EC (this introduces VOC limits for 2010 that relate to specific products and materials (such as 
paints) containing VOCs. 

Simptome de iritație, disconfort fizic și boala, precum dureri de cap, iritații ale ochilor, afecțiuni ale sistemului 
respirator, reacții alergice, afecțiuni ale pielii, insomnii, dificultăți de concentrare, stări de oboseală dar și afecțiuni mai 
grave, chiar fatale, pot apare nu doar datorită unei concentrații mari TVOC în aerul interior, ci și conținutului ridicat de 
umezeală, care poate determina apariția mucegaiului ai cărui spori în aerul respirat sunt la fel de periculoși. Aceste 
simptome, în prezent, chiar sunt asociate așa-numitului „sick building syndrome” (Klepis et al., 2001; Mølhave et al., 
1997) Prin urmare, este necesar și important ca, din punct de vedere al impactului asupra sănătății oamenilor ca urmare 
a calității aerului interior, la execuția lucrărilor de izolare termică să fie analizați, pe lângă performanța termică încă cel 
puțin trei factori: permeabilitatea la vapori de apă, adsorbția de apă și contribuția materialului termoizolant la 
concentrația TVOC. 
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Spre deosebire de fibrele de natură vegetală sau animală, fibrele din deșeuri reciclate de materiale plastice de tip 
tereftalat de polietilenă (PET) sau din deșeuri textile poliesterice (PES), sunt relativ inerte din punct de vedere a 
capacitații de legare chimica a apei sau altor compuși, dar prezintă alte avantaje iar nevoia de reciclare și reutilizare a 
lor este imperativă conform Directivei 2008/98/CE privind deșeurile. 

Tabel 1. Impactul compușilor organici volatili asupra stării de sănătate a populației (Klepis et al., 2001; Mølhave et al., 
1997)  

COV (μg/m3) Impact asupra sănătății 
< 200 Fără iritații sau disconfort. 
200 – 3,000 Posibile iritații sau disconfort. 
3,000 – 25,000 Disconfort accentuat, posibile dureri de cap. 
> 25,000 Nivel toxic cu efecte și manifestări neurotoxice. 

Poluarea apei – lâna de oaie necesită într-adevăr cantități mari de apă în faza de pregătire a materiei prime prin spălare. 
Totuși, tehnologiile actuale prevăd detergenți cu potențial redus de poluare și etape de purificare și redare în circuitul 
natural a unor ape cu parametri controlați. Ulterior, după realizarea produsului de tip saltea, acesta pusă în operă nu 
mai necesită operații de întreținere care să fie poluante pentru apă. Poluarea solului – principala problemă sunt 
cantitățile mari de materie primă depozitată ca deșeu, care, de cele mai multe ori, se elimină prin utilizarea procedeului 
comun, dar poluant, de ardere. Utilizând acest deșeu pentru producerea saltelelor termoizolante se atinge realizarea 
obiectivului de eliberare a solului. Lâna de oaie este un material care arde greu, iar în cazul aprinderii nu este un material 
care să întrețină arderea și nu formează picături arzânde periculoase iar tehnologic poate fi inclusă și o etapă de 
ignifugare.  
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3. REALIZAREA PRODUSELOR TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE 
NEȚESUTE 
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Din punct de vedere tehnologic, în prezent sunt disponibile 4 tehnologii de producere a materialului nețesut: tehnologie 
prin cardare, pliere și termoconsolidare; tehnologie prin cardare, pliere și interțesere; tehnologie prin procedeu 
aerodinamic și termoconsolidare și tehnologie prin procedeu aerodinamic și interțesere. 

- Tehnologia Airlway, Fig. 23 – tehnologie care prelucrează atât fibre naturale de lână cât și efiloșeu obținut din 
material textile reciclat, printr-un procedeu aerodinamic, consolidarea făcându-se atât termic (cu ajutorul fibrelor 
bicomponente, min. 10%) cât și mecanic prin interțesere. 

- Tehnologie prin cardare-pliere, Fig. 24 și Fig. 25 – tehnologie de cardare și 2 interțeseri prin care se pot obține 
materiale de tip feltru, de înaltă calitate și de grosimi diferite, destinate utilizării în industria construcțiilor. Aceasta 
implică două etape principale: 

 Formarea stratului fibros – adică transpunerea fibrelor și filamentelor într-un văl continuu, având o greutate și 
dimensiuni specificate. 
 Consolidarea stratului fibros – adică lipirea firelor filamentelor din văl prin procedee termice, mecanice sau 

chimice. Stratul fibros are rezistență foarte redusă în forma neconsolidată, motiv pentru care este obligatorie 
parcurgerea etapei de consolidare. Alegerea tehnologiei de consolidare a vălului este cu atât mai importantă cu cât 
aceasta își pune amprenta asupra proprietăților produsului final rezultat. Astfel, se consideră ca selectarea tehnologiei 
de consolidare a stratului fibros este de o importanță comparabilă cu alegerea tipului de materie primă din care se 
produce materialul de tip nețesut. 
- Opțional, poate avea loc o etapă suplimentară de tratamente de finisare. 
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Fig. 23. Schema de principiu a tehnologiei Airlway 

 

 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII 
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 
 

59 
 

 

Fig. 24. Schema de principiu a tehnologiei cardare-pliere cu interțesere 
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Fig. 25. Schema de principiu a tehnologiei cardare-pliere cu consolidare în cuptor 
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4. ÎNCADRARE ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV 
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Fig. 26. Ierarhia gestionării deșeurilor 
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Fig. 27. Cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform Regulamentului (UE) nr. 305 și Legii 10 republicată 
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5. TESTARE EXPERIMENTALĂ 
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6. UTILIZARE 

6.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții 

Produsele termoizolante bio-eco-inovative de tip saltele nețesute, realizate pe bază de fibre naturale de origine animală 
și / sau vegetală, fibre de materiale plastice reciclate și fibre de deșeuri textile reciclate, se utilizează pentru izolarea 
termică și pentru îmbunătățirea izolației fonice a construcțiilor civile, îndeosebi la poduri, mansarde, a spațiilor dintre 
căpriori la mansarde, pereți pe structură metalică sau lemn și a echipamentelor industriale, tubulaturilor și instalațiilor 
în construcții, care nu sunt supuse cerințelor de rezistență la foc. În cazul termoizolării planșeelor peste spații reci, 
materialul termoizolant poate să fie prevăzut a se include în structura planșeului (cazul planșeului de lemn). 

Elementele de construcții cărora este necesar să li se asigure o capacitate de izolare termică pot fi elemente ce separă 
mediul exterior de mediul interior, cu temperaturi diferite, sau elemente interioare de compartimentare care delimitează 
spații închise cu temperaturi de exploatare care diferă între ele cu mai mult de 5°C, urmărindu-se: 

 asigurarea confortului termic interior. 
 reducerea consumului energetic pentru asigurarea confortului termic interior. 
 reducerea până la eliminare a riscului de condens pe suprafețele interioare ale construcțiilor, concomitent cu 

îmbunătățirea gradului de igienă și sănătate a utilizatorilor. 
 evitarea acumulării de apă în structura elementelor de construcție, ca urmare a condensării vaporilor de apă în 

structura acestora.  
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În general, acest tip de materiale / produse termoizolante se utilizează pentru execuția lucrărilor de termoizolare 
efectuate la interiorul construcțiilor, păstrând condiții de protecție la umiditate, intemperii, contact cu solul și solicitări 
mecanice. 

La exteriorul clădirilor, termoizolația se poate aplica doar în condițiile în care se montează între folii impermeabile la 
apă și ulterior se acoperă cu panouri rezistente la eforturi de sucțiune / compresiune provenite din acțiunea vântului sau 
a altor agenți de mediu. 

La exterior, termoizolația nu poate fi pusă în operă pe timp de ploaie ori când temperatura aerului sau a stratului suport 
este sub 50 C sau peste 350 C. 

Nu se aplică pe suprafețe umede sau care vin în contact cu apa; 

Nu se aplică pe suporturi înghețate, pe suprafețe expuse vânturilor puternice; 

Atât pentru utilizarea pentru efectuarea lucrărilor de termoizolație la interiorul construcțiilor, cât și a celor la exteriorul 
construcțiilor, produsele termoizolante bio-eco-inovative de tip saltele nețesute se montează între folii impermeabile la 
apă dar permeabile la vapori de apă. Barierele contra vaporilor de apă se poziționează obligatoriu pe partea dinspre care 
vaporii pătrund în elementul de construcție, de regulă pe partea „caldă”. În cazul încăperilor cu potențial mare de 
existență a unei umidități relative a aerului ridicată și în cazul elementelor de construcție care pot ajunge în contact cu 
apa, aceste bariere de vapori trebuie să fie rezistente la apă, iar stratul de protecție ulterior (placarea finală) va fi pus în 
operă în așa fel încât să fie asigurată etanșeitatea rosturilor. 
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Este obligatorie protecția izolației termice împotriva pătrunderii umidității și a unui strat exterior protector din punct 
de vedere al solicitărilor mecanice, pentru orice utilizare. 

Este obligatoriu să se prevadă un înveliș protector metalic (tablă oțel, tablă zincată sau galvanizată, tablă aluminiu sau 
inox) în cazul utilizării la izolații industriale la conducte. 

Nu se recomandă utilizarea în zone cu solicitări dinamice (vibrații), în locuri expuse precipitațiilor sau în contact direct 
cu solul. 

Executarea termoizolației se face după efectuarea celorlalte lucrări de construcții și instalații a căror execuție ulterioară 
pot deteriora produsul. 

Produsele termoizolante bio-eco-inovative de tip saltele nețesute se pun în operă astfel încât să nu fie supusă unor 
eforturi de compresiune. 

La utilizarea produselor termoizolante bio-eco-inovative de tip saltele nețesute se vor avea în vedere prevederile 
conform C 107/0-2002 „Normativ privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri” și C 
203-1991 „Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și execuția lucrărilor de îmbunătățire a izolării termice și de remediere 
a situațiilor de condens”. 
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6.2. Punerea în operă 

Instalarea rolelor sau saltelelor de izolație  

În cazul unei structuri de lemn, produsele termoizolante bio-eco-inovative de tip saltele nețesute se aplică prinzând 
marginea rolelor sau saltelelor de izolație în structura de lemn cu capse metalice. Izolația se întinde ușor în lateral, după 
care se aplică capsele, pe interiorul structurii de lemn pe fiecare parte la intervale de max. 20 cm începând de sus în 
jos. 

În cazul unei structuri de metal, produsele termoizolante bio-eco-inovative de tip saltele nețesute se introduc între 
profilele metalice și se prind de placa de gips-carton, OSB etc. care este montată pe scheletul metalic, aplicând capse 
pe plăci la intervale de 30-40 cm.  

Se recomandă ca produsele termoizolante bio-eco-inovative de tip saltele nețesute să se desfacă puțin în locul unde 
urmează să fie aplicată capsa și să se capseze doar 50% din grosimea izolației pentru a evita comprimarea completă în 
acel punct. 

În cazul montării produselor termoizolante bio-eco-inovative de tip saltele nețesute prin lipire cu adeziv, se va evita 
întinderea acestuia pe toată suprafața de contact, pentru a permite transferul de vapori de apă prin termoizolație, 
respectiv prin perete. Astfel, se vor aplica benzi de adeziv, la intervale de 30-40 cm. 

La controlul calității lucrărilor și la recepția lucrărilor se vor avea în vedere prevederile conform C 107/0-2002 
„Normativ privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri” și C 203-1991 „Instrucțiuni tehnice 
pentru proiectarea și execuția lucrărilor de îmbunătățire a izolării termice și de remediere a situațiilor de condens”. 
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IZOLAREA TERMICĂ A ACOPERIȘURILOR ȘI MANSARDELOR 

 
 
 

 
 

1. Țigle 
2. Astereală șipci lemn
3. Strat de aer ventilat 
4. Folie permeabilă la 

vaporii de apă și 
impermeabilă la apă 

5. Termoizolație 
Bio-Eco-Inovativă de 
tip saltele nețesute 

6. Suport șipci lemn și 
folie barieră de vapori 

7. Plăci de gips-carton 
fixate pe profile 
metalice 

8. Coama acoperișului 
9. Suportul coamei 

 

Fig. 28. Detaliu pentru utilizarea în cazul coamei acoperișurilor înclinate  
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1. Țigle 
2. Astereală șipci lemn
3. Strat de aer ventilat 
4. Folie permeabilă la 

vaporii de apă și 
impermeabilă la apă 

5. Termoizolație 
Bio-Eco-Inovativă de 
tip saltele nețesute 

6. Suport șipci lemn și 
folie barieră de vapori 

7. Plăci de gips-carton 
fixate pe profile 
metalice 

8. Șipci 

 

Fig. 29. Detaliu pentru utilizarea în cazul îmbinărilor  
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1. Țigle 
2. Astereală șipci lemn 
3. Strat de aer ventilat 
4. Folie permeabilă la vaporii 

de apă și impermeabilă la 
apă 

5. Termoizolație  
Bio-Eco-Inovativă de tip 
saltele nețesute 

6. Suport șipci lemn și folie 
barieră de vapori 

7. Plăci de gips-carton fixate 
pe profile metalice 

8. Pardoseală din lemn 

 

Fig. 30. Detaliu pentru utilizarea în cazul acoperișurilor ventilate  
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1. Țigle 
2. Astereală șipci lemn 
3. Strat de aer ventilat 
4. Folie permeabilă la vaporii 

de apă și impermeabilă la 
apă 

5. Termoizolație 
Bio-Eco-Inovativă de tip 
saltele nețesute 

6. Suport șipci lemn și folie 
barieră de vapori 

7. Plăci de gips-carton fixate 
pe profile metalice 

8. Coama acoperișului 
9. Profil pentru aerisire 

 

Fig. 31. Detaliu pentru utilizarea în cazul coamei acoperișurilor înclinate, cu strat de aer ventilat 
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1. Țigle 
2. Astereală șipci lemn 
3. Strat de aer ventilat 
4. Folie permeabilă la vaporii de 

apă și impermeabilă la apă 
(folie de difuzie) 

5. Spațiu de aer de minim 20 mm 
grosime între căpriori și 
termoizolație 

6. Termoizolație 
Bio-Eco-Inovativă de tip saltele 
nețesute, între căpriori 

7. Termoizolație rigidă (vată 
minerală de densitate mare, 
EPS / XPS / PIR) 

8. Folie barieră de vapori 
9. Plăci de gips-carton fixate pe 

profile metalice 

 

Fig. 32. Detaliu pentru utilizarea în cazul coamei acoperișurilor înclinate, cu strat de aer ventilat 
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1. Țigle 
2. Astereală șipci lemn 
3. Strat de aer ventilat 
4. Folie de difuzie 
5. Spațiu de aer de minim 

20 mm grosime între căpriori 
și termoizolație 

6. Termoizolație 
Bio-Eco-Inovativă de tip 
saltele nețesute, între căpriori 
și termoizolație rigidă (vată 
minerală de densitate mare, 
EPS / XPS / PIR) 

7. Suport șipci lemn și folie 
barieră de vapori 

8. Plăci de gips-carton fixate pe 
profile metalice 

9. Fereastră de mansardă 
10. Orificii de ventilare  
11. Suport din lemn 
12. Canal de drenaj 

Fig. 33. Detaliu pentru utilizarea în jurul ferestrelor de mansardă  
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ETAPE DE IZOLARE TERMICĂ A ACOPERIȘULUI 

  
 

Fig. 34. Exemplu privind izolarea termică, cu strat dublu de 
material izolator, a acoperișurilor 

Etapa 1 
Înainte de montarea stratului de material termoizolant, este 
necesară o folie hidroizolantă în spatele căpriorilor pentru a 
preveni pătrunderea apei și distrugerea în timp a acoperișului. 
 
Etapa 2 
După o măsurare atentă a căpriorilor, se taie materialul 
termoizolant cu 20 mm în plus față de dimensiunile măsurate 
pentru o fixare cât mai sigură. Se introduce materialul izolant 
între căpriori printr-o presiune laterală, evitând astfel crearea 
unor punți termice care pot dauna izolației. 
 
Etapa 3 
Peste materialul izolant se montează profile metalice care vor 
servi ca suport pentru următorul strat – plăcile de gips-carton 
sau profile din lemn în cazul în care următorul strat este 
scândură de lemn. 
 
Etapa 4 
În această etapă se aplică un nou strat de material 
termoizolant între căpriori și profilele metalice montate 
anterior. Și în acest caz se recomandă cei 20 mm pentru a 
elimina posibilitatea golurilor între straturi. 
 
Etapa 5 
Se instalează o barieră de vapori, de exemplu folie de 
aluminiu fixată cu bandă de etanșare. 
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Bariera de vapori, de regulă, trebuie instalată înainte de montarea profilelor de prindere a structurii de gips-carton – 
acest lucru preîntâmpină perforarea stratului de întârziere a vaporilor / barieră de vapori / de etanșare la aer, la montarea 
eventualelor cabluri sau conducte în spațiul din spatele plăcilor de gips-carton. De asemenea, structura metalică, de 
regulă, trebuie să fie montată rectangular pe căpriori, pentru a micșora efectul de punte termică din structură (Fig. 35). 

UTILIZAREA ÎN CAZUL PLAFOANELOR SUSPENDATE 

 

Fig. 35. Exemplu de utilizare în cazul plafoanelor suspendate  
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REALIZAREA PEREȚILOR DE COMPARTIMENTARE 

 
 

 
 
 
 
 

1. Placă de gips carton, 1 – 2 straturi 
2. Termoizolație Bio-Eco-Inovativă de tip 

saltele nețesute  
3. Montant de susținere 
4. Folie barieră de vapori 
5. Placă de gips carton, 1 – 2 straturi 

 

Fig. 36. Exemplu de utilizare pentru pereți de compartimentare. Bariera de vapori se va amplasa spre camera cu 
degajări semnificativ crescute de umiditate (spre exemplu, baie / bucătărie) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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IZOLAREA TERMICĂ A PEREȚILOR, LA INTERIORUL CLĂDIRII 

 

 

 
 
 
 
 

1. Perete exterior 
2. Termoizolație Bio-Eco-Inovativă de tip 

saltele nețesute  
3. Montant de susținere 
4. Folie barieră de vapori 
5. Placă de gips carton, 1 – 2 straturi 

 

 

Fig. 37. Exemplu de utilizare pentru termoizolarea la interior.  
Folia de difuzie se va amplasa întotdeauna spre spațiul ocupat. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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IZOLAREA TERMICĂ A PLANȘEELOR PESTE SPAȚII RECI 

 

 

Fig. 38. Planșee peste spații reci cu termoizolație înglobată (soluție de principiu) (C 107/0-2002) 
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7. EVALUAREA RISCURILOR 
 

Risc identificat Cauze Posibilități de prevenire / reducere 
1. Apariția mucegaiului, 
algelor, ciupercilor, altor 
tipuri de microorganisme, 
viermilor, insectelor etc. 
pe suprafața sau în 
structura materialului 
termoizolant 

- Tratament neadecvat a 
materiei prime. 
- Lipsa tratamentului de 
prevenire ca etapă în fluxul 
tehnologic de realizare a 
produsului. 
- Condiții de transport și 
depozitare neadecvate. 
- Punere în operă defectuoasă 
– amplasarea termoizolației astfel 
încât să ajungă în contact prelungit 
cu elemente de construcție umede, 
apa sau solul – lipsa protecției prin 
bariere de vapori de apă și / sau 
folii impermeabile (după caz). 

- Selectarea materiei prime și existența 
unei etape de tratare în procesul de pregătire a 
acesteia. 
- Utilizarea unei materii prime cu 
proprietăți antimucegai, antiinsecte în amestecul 
de prime, dozată în cantitate suficientă pentru 
a-și produce efecte asupra întregului compozit. 
- Existența unor etape specifice de 
tratamente preventive (antimucegai, antiinsecte 
etc.) în puncte cheie ale fluxului tehnologic. 
- Depozitare și transport în condiții de 
umiditate redusă, fără posibilitate de contact cu 
intemperiile 
- Utilizarea barierelor contra vaporilor de 
apă sau, unde este cazul, a foliilor impermeabile. 
- Punere în operă fără să existe 
posibilitatea cu solul. 
- Protecție prin utilizarea ca strat final de 
acoperire a unor materiale adecvate. 
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Fig. 39. Capturi de imagine obținute 
prin analiză microscopica epruvete 

supuse testării din punct de vedere a 
rezistenței la mucegăire – exemple 

de mucegăire a produselor 
termoizolante bio-eco-inovative 

tratate antimucegai inadecvat
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 a).  b).  c). 
Fig. 40. Atacul viermilor și insectelor: a). insecte adulte; b). larve; c). ouă de insect 

 

  
Fig. 41. Aspectul epruvetelor de produselor termoizolante bio-eco-inovative după menținerea în sol timp de 1 lună – 

exemple 
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Fig. 42 Analiză microscopică a epruvetelor produselor termoizolante 
bio-eco-inovative după menținere în sol timp de 1 lună – exemple 
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Fig. 43. Analiză microscopică a epruvetelor produselor termoizolante 
bio-eco-inovative după menținere în sol timp de 6 luni – exemple 
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Risc identificat Cauze Posibilități de prevenire / reducere 

1. Degradarea mecanică a 
materialului termoizolant pe 
durata de exploatare 

Poziționare defectuoasă a 
materialului termoizolant:  
- punerea în operă fără 
structura schelet metalică sau din 
lemn necesară sau cu o structură 
schelet inadecvată.  
- lipsa sau insuficiența 
elementelor de prindere a 
materialului termoizolant pe 
structura schelet (capse metalice). 
- lipsa protecției exterioare la 
eforturi de compresiune / sucțiune. 

- Materialul termoizolant se 
amplasează în cadre de lemn sau metalice 
care constituie un schelet adecvat, 
dimensionat în funcție inclusiv de 
greutatea materialului termoizolant, gradul 
de rigiditate, capacitatea acestuia de 
păstrare a formei și dimensiunilor. 
- Materialul termoizolant se fixează 
cu un număr corespunzător de elemente de 
prindere, amplasate la intervale de maxim 
30-40 cm. 
- Termoizolația se protejează prin 
acoperire cu plăci rigide, șipci de lemn, 
plăci de OSB sau gips-carton etc., alese și 
dimensionate în funcție de elementul de 
construcție termoizolat și de eforturile la 
care urmează a fi supus. 
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8. CONCLUZII  

În loc de concluzii, se prezintă un exemplu de analiză a punctelor tari, punctelor slabe, dificultăților de realizare și 
posibilităților de utilizare, realizată pentru un tip de produse termoizolante bio-eco-inovative, de tip nețesut: obținute 
prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor de PET, a deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor 
naturale vegetale și a lânii de oaie. 
 
Puncte tari  Puncte slabe  

 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 domeniul 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 

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

 Sensibilitate la apă. 
 Sensibilitate la acțiunea mucegaiurilor. 
 Sensibilitate la acțiunea solului. 
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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. 
Dificultăți de realizare Posibilităților de utilizare  

 Tehnologia de realizare impune utilizarea unor 
materii prime curate, fără impurități. 

 Materiile prime necesită depozitare în locuri curate, 
ferite de umiditate. 

 Asigurarea omogenității matricii fibroase și 
constanței performanțelor produsului necesită personal 
calificat, cu experiență în domeniu. 

 Fibrele de deșeuri textile reciclate sunt dificil de 
obținut de la furnizori externi, cea mai bună posibilitate 
fiind reciclarea fibrelor textile rezultate ca deșeu în cadrul 
altor activități ale societății producătoare. 

 Utilizare pentru termoizolarea construcțiilor, 
noi sau vechi. 

 Necesită protecție împotriva contactului cu 
apa – la interior, sau, eventual la exterior cu măsuri 
de protecție suplimentare (folii impermeabile, 
acoperiri etanșe). 

 Necesită metode de punere în operă care să 
suplinească rezistențele mecanice reduse – cadre de 
lemn, acoperire cu materiale de tip panou, plăci de 
gips-carton, scândură de lemn. 

 Necesită protecție împotriva contactului cu 
solul. 

  



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII  
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 

 

106 
 

9. BIBLIOGRAFIE 
Abdou A., Budaiwi I. (2013), The variation of thermal conductivity of fibrous insulation materials under different levels of moisture content, Construction and 
Building Materials 43:533–544. 
Achilias D. S., Karayannidis G. P. (2004), The chemical recycling of PET in the framework of sustainable development, Water, Air, and Soil Pollution: Focus 
4:385–396. 
Ahlberg J., Georges E., Norlén M. (2014), The potential of hemp buildings in different climates. A comparison between a common passive house and the 
hempcrete building system, UPPSALA University, Sweden. 
Allwood J. M., Squaring the Circular Economy (2014), Handbook of Recycling. State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists, pp. 445-477, 
doi:10.1016/b978-0-12-396459-5.00030-1. 
Asdrubali F., D'Alessandro F., Schiavoni S., (2015), A review of unconventional sustainable building insulation materials, Sustainable Materials and 
Technologies, 4:1–17. 
Asdrubali F., Schiavoni S., Horoshenkov K. V. (2012), A Review of Sustainable Materials for Acoustic Applications, Building Acoustic, 4:283–312. 
Awaja F., Pavel D. (2005), Recycling of PET, European Polymer Journal 41:1453–1477. 
Bales E. (1968), Research for Thermal Insulation, J. of Heat Transfer 90: 44-45. 
Bartolome L., Imran M., Bong G. C., Al-Masry W. A., Kim D. H., Recent Developments in the Chemical Recycling of PET, doi:10.5772/33800, Source: 
InTech. 
Berardi U., Iannace G. (2015), Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption applications, Build. Environ. 94:840–852. 
Briga-Sá A., Nascimento D., Teixeira N., Pinto J., Caldeira F., Varum H., Paiva A. (2013), Textile waste as an alternative thermal insulation building material 
solution, Construction and Building Materials 38:155–160. 
Bruijn P. (2008), Hemp Concretes. Mechanical Properties using both shives and fibres, Licentiate Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences. 
Callum A. S. Hill, Andrew Norton, Gary Newman (2009), The water vapor sorption behavior of natural fibers, Journal of Applied Polymer Science, DOI 
10.1002/app.29725 
Cardamone, J.M. Investigating the microstructure of keratin extracted from wool: peptide sequence (MALDI-TOF/TOF) and protein conformation (FTIR). J. 
Mol. Struct. 2010, 969, 97–105,  
Cardamone, J.M., Erazo-Majewicz, P., Naouli, N., Composition and methods for treating a keratin based substrate. US Patent, 374 No. 8747823, United States 
of America, 2014 
Cherney J. H., Small E. (2016), Industrial Hemp in North America: Production, Politics and Potential, Agronomy 6(58), doi:10.3390/agronomy6040058. 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII 
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 
 

107 
 

Chilat P., Vasiu R., Cătuneanu T. (2011), Valorificarea deșeurilor din pet-uri și realizarea unor materiale compozite noi armate cu pulberi/fibre metalice, A IX 
Conferință națională multidisciplinară- cu participare internațională "Profesorul DORIN PAVEL – Fondatorul hidroenergeticii romănești", Sebeș. 
Chilton T., Burnley S., Nesaratnam S. (2010), A life cycle assessment of the closed-loop recycling and thermal recovery of post-consumer PET, Resources, 
Conservation and Recycling 54:1241–1249. 
Coelho T. M., Castro R., Gobbo J. A. Jr. (2010), PET containersin Brazil: Opportunities and challenges of a logistics model for post-consumer wasterecycling, 
Resources, Conservationand Recycling 55(3):291-299. 
Corscadden K.W., Biggs J.N., Stiles D.K. (2014), Sheep’s wool insulation: a sustainable alternative use for a renewable resource? Res. Conserv. Recycl. 86:9–
15. 
Curling S.F., Loxton C., Ormondroyd G.A. A rapid method for investigating the absorption of formaldehyde from air by wool. J. Mater. Sci. 2012, 47, 3248–
3251 
Danihelová A., Nemec M., Gergel T., Gejdoš M., Gordanová J., Scensný P. (2019), Usage of Recycled Technical Textiles as Thermal Insulation and an 
Acoustic Absorber, Sustainability 11:2968, doi:10.3390/su11102968. 
Dieckmann E., Onsiong R., Nagy B., Sheldrick L., Cheeseman C., Valorization of Waste Feathers in the Production of New Thermal Insulation Materials, 
Waste and Biomass Valorization https://doi.org/10.1007/s12649-020-01007-3. 
Dissanayake D. G. K., Weerasinghe D. U., Wijesinghe K. A. P., Kalpage K. M. D. M. P. (2018), Developing a compression moulded thermal insulation panel 
using postindustrial textile waste, Waste Management 79:356–361. 
Drăgănescu C. (2006), Producția ovinelor în România la răscucrea tranziției – dileme și strategii, Analele IBNA 22:97-111. 
Drochytka R., Dvorakova M., Hodna J. (2017), Performance Evaluation and Research of Alternative Thermal Insulation Based on Waste Polyester Fibers, 
Procedia Engineering 195:236 – 243. 
Eboziegbe P. A., Mizi F. (2013), Development of Wood-Crete building materials from sawdust and waste paper, Constr. and Building Materials, 40:361-366. 
Eires R., Nunes J. P., Fangueiro R., Jalali S., Camões A. (2014), New eco-friendly hybrid composite materials for civil construction, 
www.researchgate.net/publication/237457594_NEW_ECO-FRIENDLY_HYBRID_COMPOSITE_MATERIALS_FOR_CIVIL_CONSTRUCTION. 
Geissdoerfer M.; Savaget P., Bocken N. M. P., Hultink E. J. (2017), The Circular Economy – A new sustainability paradigm?, Journal of Cleaner Production. 
143:757–768, doi:10.1016/j.jclepro.2016.12.048 
Glombikova V., Komarkova P., Hercikova E., Havelka A. (2019), How high-loft textile thermal insulation properties depend on compressibility, AUTEX 
Research Journal, 20(3), doi: 10.2478/aut-2019-0015 © AUTEX 338-343. 
Grewal R. S., Banks-Lee P. (2002), Development of Thermal Insulation for Textile Wet Processing Machinery Using Needlepunched Nonwoven Fabrics, 
International Nonwovens Journal, file:///D|/WWW/inda/subscrip/inj99_2/grewal.html 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII  
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 

 

108 
 

Grumezescu A. M. (2017), Valorificarea polimerilor termoplastici – reciclați. Membrane nanostructurate pe baza de PET reciclat și nanostructuri biologic 
active, Academia Oamenilor de Știință din România. 
Hadded A.; Benltoufa S.; Fayala F.J. (2016), Thermo physical characterisation of recycled textile materials used for building insulating, Build. Eng. 5:34–40. 
Hasselaar B. (2003), Vernieuwbare isolatie als Duurzaam Alternatief, Master Thesis, TU Delft. 
Havenith G., (2002). Moisture accumulation in sleeping bags at sub-zero temperature; effect of semipermeable and impermeable covers, Textile Research 
Journal, 72(4):281-284. 
Hegyi A., Dico C., Călătan G. (2016), Construction sustainability with adobe bricks type elements, Urbanism. Arhitectură. Construcții 7(2):147-156. 
Hegyi A., Dico C., Szilagyi H., Mircea A.(2018), Analiză comparativă privind sustenabilitatea construcțiilor realizate cu materiale tradiționale – elemente de 
tip adobe bricks și saltele din lână de oaie, Proc. of Conf. „Durabilitatea construcțiilor – problemӑ de importanțӑ naționalӑ”, București, Romania, 2018. 
Hegyi A., Dico C., Szilagyi H. (2020a), Panouri termoizolante eco-inovative, pe bază de material compozit cu fibre organice. Eco-innovative thermal insulation 
panels, based on organic fibre composite material, Romanian Journal of Materials 50(2):205 – 211. 
Hegyi A., Dico C., Szilagyi H. (2020b), Sheep Wool Thermal Insulating Mattresses Behaviour in the Water Vapours Presence, Proced. Manufact. 46:410-417. 
Hegyi, A.; Vermeșan, H.; Lăzărescu, A.-V.; Petcu, C.; Bulacu, C. Thermal Insulation Mattresses Based on Textile Waste and Recycled Plastic Waste Fibres, 
Integrating Natural Fibres of Vegetable or Animal Origin. Materials 2022, 15, 1348. https://doi.org/10.3390/ma15041348 
Ignatyev I. A., Thielemans W., Vander Beke B., Recycling of Polymers: A Review, Chem.Sus.Chem. 0000, 00, 1–16, doi: 10.1002/cssc.201300898. 
Ingrao C., Giudice A. L., Tricase C., Rana R., Mbohwa C., Siracusa V. (2014), Recycled-PET fibre based panels for building thermal insulation: Environmental 
impact and improvement potential assessment for a greener production, Science of the Total Environment 493:914–929. 
Jirsak O.(2000), Thermo-Insulating Properties of Perpendicular-Laid Versus Cross-Laid Lofty Nonwoven Fabrics, Textile Res. J. 20(2):121-128. 
Kehrer M., Künzel H. M., Sedlbauer K.(2003), Ecological insulation materials-does sorp-tion moisture affect their insulation performance?, Journal of Thermal 
Envelope and Building Science 26:207–212.  
Klepis, N.E.; Nelson, W.C.; Ott, W.R.; Robinson, J.P.; Tsang, A.M.; Switzer, P.; Behar, J.V.; Hern, S.C.; Englemann, W.H. The National Human Activity 
Pattern Survey (NHAPS): a resource for assessing exposure to environmental pollutants. J. Expo. Anal. Environ. Epidemiol. 2001, 11(3), 231–252 
Korjenic A., Klarić S., Hadžić A., Korjenic S. (2015), Sheep Wool as a Construction Material for Energy Efficiency Improvement, Energies 8(6):5765-5781. 
Lekavicius V., Shipkovs P., Ivanovs S., Rucins A.(2015), Thermo-insulation properties of hemp-based products, Latvian Journal of Physics and Technical 
Sciences 1:38-51, doi: 10.1515/lpts-2015-0004. 
Lin C. C. (1998), Recycling Technology of Poly(ethy1ene Terephthalate) Materials, Macromol. Symp. 135:129-135. 
Magwood C. (2016), Essential Hempcrete Construction: The Complete Step-by-Step Guide (Sustainable Building Essentials Series (1)). 
Makkam S., Harnnarongchai W. (2014), Rheological and Mechanical Properties of Recycled PET Modified by Reactive Extrusion, Energy Procedia 56:547 
– 553. 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII 
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 
 

109 
 

Marques F. M., Salgado M. S. (2007), The building material selection. Importance at the building design. Process foi its sustenability, CIB World building 
Congress, 2384-2396. 
Mølhave, L.; Clausen, G.; Berglund, B.; Ceaurriz, J.D.; Kettrup, A.; Lindvall, T.; Younes, M. Total volatile organic compounds (TVOC) in indoor air quality 
investigations. Indoor Air 1997, 7(4), 225–240 
Morris G. J. (1953), Thermal Properties of Textile Materials, Textile Inst. J. 44:449. 
Nguyen T. T., Picandet V., Amziane S., Baley C. (2009), Influence of compactness and hemp hurd characteristics on the mechanical properties of lime and 
hemp concrete, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 13:1039-1050. 
Oromiehie A., Mamizadeh A.(2004), Recycling PET beverage bottles and improving properties, Polym Int 53:728–732, doi: 10.1002/pi.1389. 
Padfiled T. (1999), Humidity Buffering of Interieur Spaces by Porous, Absorbent Insulation, Technical University of Denmark, Series R, 61. 
Papadopoulos A.M. (2005), State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments, Energy and Buildings 37: 77–86. 
Patachia S., Tierean M., Baltes L., Direcții noi în proiectarea compozitelor pe bază de poliolefine în vederea creșterii eficienței de reciclare, 
POSDRU/159/1.5/S/134378. 
Patnaik A., Mvubu M., Muniyasamy S., Botha A., Anandjiwala R. D. (2015), Thermal and sound insulation materials from waste wool and recycled polyester 
fibers and their biodegradation studies, Energy and Buildings 92:161–169. 
Pinkos J. J. (2011), Load and Moisture Behaviour of Manitoba Hemp for use in Hempcrete Wall Systems in a Northern Prairie Climate, CSBE/SCGAB 2011 
Annual Conference Winnipeg, Manitoba, paper no. CSBE11-401. 
Piroi C., Filip I., Gribincea V. (2010), Recycled Polyester Fibres Used In Furniture Industry, Buletinul Institutului Politehnic Din Iasi Publicat de Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi Tomul LVI (LX), Fasc. 2, Secția Textile. Pielărie. 
Pearce D. W., Turner R. K. (1989), Economics of Natural Resources and the Environment. Johns Hopkins University Press, ISBN 978-0801839870. 
Petran, HA., Niculuta, MC., Petcu, C. (2018). Competences Development – Towards an Effective Implementation of nZEB in Romania. In: Visa, I., Duta, A. 
(eds) Nearly Zero Energy Communities. CSE 2017. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63215-5_45 
Rajabinejad, H., Bucișcanu, I.I., Maier, S.S. Current Approaches for Raw Wool Waste Management And Unconventional Valorization: A Review. Environ. 
Eng. Manag. J. 2019, 18(7), 1439–1456. 
Randeep S., Grewal F., P. Banks-Lee P. (2002), Development of Thermal Insulation for Textile Wet Processing Machinery Using Needlepunched Nonwoven 
Fabrics, file:///D|/WWW/inda/subscrip/inj99_2/grewal.html. 
Santos P., Pezzin S. H. (2003), Mechanical properties of polypropylene reinforced with recycled-pet fibres, Journal of Materials Processing Technology 143–
144:517–520. 
Shen L., Worrell E., Patel M. K. (2010), Open-loop recycling : A LCA case study of PET bottle to fibre recycling, Resources, Conservationand Recycling 
55(1):34-52. 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII  
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 

 

110 
 

Sinha V., Patel M. R., Patel J. V.(2010), Pet Waste Management by Chemical Recycling: A Review, J Polym Environ 18:8–25. 
Sinka M., Sahmenko G. (2013), Sustainable Thermal Insulation Biocomposites from Locally Available Hemp and Lime, Environment. Technology. Resources 
Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference, 1:73-77. 
Stevulova N., Cigasova J., Sicakova A., Junak J. (2013), Lightweight Composites Based on Rapidly Renewable Natural Resource, Chem. Eng. Trans 35: 
589-594. 
Sukigara S., Yokura H., Fujimoto T.(2003), Compression and Thermal Properties of Recycled Fiber Assemblies Made from Industrial Waste of Seawater 
Products, Textile Res. J. 73(4):310-315. 
Toderașc, M., Iordache, V., Petcu, C., & Petran, H. (2019). Real time monitoring of indoor environment quality and energy consumption in a residential 
building. Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), 18(7). 
Tuzcu T.M. (2007), Hygro-Thermal Properties of Sheep Wool Insulation, PhD Thesis, Civil Engineering Faculty Delft University of Technology. 
Valverde I. C., Castilla L. H., Nunez D. F., Rodriguez-Senın E., de la Mano Ferreira R. (2013), Development of New Insulation Panels Based on Textile 
Recycled Fibers, Waste Biomass Valor 4:139–146, doi 10.1007/s12649-012-9124-8. 
Vasilica Vasile, Cristian Petcu, Vlad Iordache (2019), Experimental studies on TVOC concentrations and their relationships with indoor comfort parameters, 
Revista de Chimie, Volume 70, Issue 12, pp. 4145-4152 (2019), https://doi.org/10.37358/RC.19.12.7724 
Wallbaum H., Ostermeyer Y., Salzer C., Zea Escamilla E. (2012), Indicator based sustainability assessment tool for affordable housing construction 
technologies, Ecol. Indic. 18: 353–364. 
Wazna M. E., Fatihi M. E., Bouari A. E., Cherkaoui O. (2017), Thermo physical characterization of sustainable insulation materials made from textile waste, 
Journal of Building Engineering 12:196–201. 
Williams J. T. (2009), Textiles for cold weather apparel, Woodhead Publishing, 432, ISBN: 9781845694111. 
Yin S., Tuladhar R., Riella J., Chung D., CollisterT., Combe M.,  Sivakugan, Sivakugan (2016), Comparative evaluation of virgin and recycled polypropylene 
fibre reinforced concrete, Construction and Building Materials, 114 (1):134-141, http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.03.162. 
Zach J., Korjenic A., Petránek V., Hroudová J., Bednar T. (2012), Performance evaluation and research of alternative thermal insulations based on sheep wool, 
Energy and Buildings 49: 246–253. 
Zeinab S. A. R., Saad M. M., El-Shakankery M., Hanafy I.(2006), Textile fabrics as thermal insulators, AUTEX Research Journal, 6(3):148-161. 
Zeinab. S., AbdeL-Rehim Z.S., Saad M.M., El-Shakankery M., Hanafy I. (2016), Textile fabrics as thermal insulators, Autex Res. J. 6:148–161. 
Zhu G., Kremenakova D., Wang Y., Militky J. (2015), Study on thermal property of highly porous nonwoven fabrics, Industria Textila, 66(2):74-79. 
Institutul Național de Statistică (2015-2019), Efectivele de animale și producția animală anul 2015, 
http://www.insse.ro/cms/ro/content/efectivele-de-animale-și-producția-animală-în-anul-2015 – 2019. 
C 107/0-2002 Normativ privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri 



ÎNDRUMĂTOR PRIVIN PRINCIPIILE DE PROIECTARE COMPOZIȚIONALĂ, TESTARE ÎN CONDIȚII DE LABORATOR, ANALIZĂ ȘI EVALUARE A DURABILITĂȚII 
ȘI DE UTILIZARE PENTRU PRODUSELE TERMOIZOLANTE BIO-ECO-INOVATIVE DE TIP SALTELE NEȚESUTE 

 
 

111 
 

C 203-1991 Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și execuția lucrărilor de îmbunătățire a izolării termice și de remediere a situațiilor de condens 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive. 
Directiva 2009/28/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare 
și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE. 
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE 
și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE. 
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE 
și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE. 
ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando, EAD 040005-00-1201:2015 Factory-made thermal and / or acoustic insulation products made of vegetable or 
animal fibres. 
ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando, EAD 040456-00-1201:2017 In-situ formed loose fill thermal and / or acoustic insulation material made of animal 
fibres. 
EPBD recast, 2010/31/EU. 
http://www.research.gov.ro/ro/categorie/2425/provocari-societale. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/MEMO_18_6, Questions & Answers: A European strategy for plastics. 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy. 
https://www.circle-economy.com/the-7-key-elements-of-the-circular-economy. 
https://www.greenconstructionboard.org/. 
Lege nr. 347 din 14 iulie 2004 Legea Muntelui, M.O. nr. 670 din 26 iulie 2004. 
Ordinul MAAP 309/2003 pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine și viermi de mătase din România. 
Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014-2020). 
Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Raport Brundtland. 
Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy, 2018. 
Statistical Rep. ECA, 2013 – Directorate General for Agriculture and Rural Development of the European Commission, Agriculture in the European Union – 
statistical and economic information. Report 2013. 
Strategia Națională de Dezvoltare Durabila – obiective 2020, 2030. 
www.greenspec.co.uk 
www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/carti/.../filatura%20de%20lana.pdf 


