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1. Prezentare generală a realizării obiectivelor proiectului, cu punerea în evidență a rezultatelor și 

gradul de realizare a obiectivelor. Prezentarea trebuie să includă explicații care să justifice 

diferențele (dacă există) dintre activitățile preconizate și cele realizate.  

Obiectivul general al proiectului a fost de creștere a competitivității economiei românești prin 

activități CDI și valorificare a rezultatelor din cercetare, prin identificarea, analiza, proiectarea, 

realizarea și validarea în condiții de laborator a unor produse termoizolante bio-eco-inovative 

obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea 

fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 

1. Formularea conceptului tehnologic al proiectului (produse termoizolante bio-eco-inovative 

obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea 

fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie), stabilirea principiilor de bază și pregătirea tranziției către 

aplicațiile practice. 

2. Demonstrarea funcționalității conceptului tehnologic al proiectului (produse termoizolante bio-

eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale concomitent cu 

utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie). 



3. Validarea produselor termoizolante bio-eco-inovative neconvenționale (nețesute) în condiții de 

laborator prin efectuarea unor teste standard dedicate care asigură conformitatea cu parametrii 

impuși de domeniul de utilizare preconizat în construcții. 

 

Activitatea desfășurată în cele 4 etape ale proiectului au avut în vedere activități care să conducă, pas 

cu pas, la atingerea tuturor obiectivelor propuse și cu realizarea tuturor livrabilelor specifice fiecărui 

obiectiv. Astfel, în confomitate cu Planul de realizare a proiectului (anexa la contractual 

449PED/2020), s-au realizat următoarele: 

 

- în Etapa 1/2020 s-a realizat formularea conceptului tehnologic al proiectului (produse 

termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile 

postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie). La finalul 

acestei etape s-au prezentat următoarele concluzii: 

 Cadrul instituţional, contractual şi strategic este asigurat prin încadrarea în domeniul Energie, 

Mediu şi Schimbări Climatice prevăzut în cadrul ariilor de specializare inteligentă pentru ciclul 

strategic 2014-2020 al Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020. „Strategia 

Națională de Dezvoltare Durabilă - obiective 2020, 2030” care identifică priorităţile pentru 

implementarea unui proces de dezvoltare durabilă la nievl național. 

 Motivația demersului de cercetare se bazează pe necesitatea tranziției către un sistem 

economic mai durabil, în concordanță cu liniile directoare ale conceptului de Economie Circulară. 

 Materialele / produsele inovative având ca suport deșeuri textile postindustriale, fibre 

naturale și lână de oaie autohtonă corespund tuturor acestor cerințe, în contextul în care 

managementul sustenabil al deșeurilor și valorificarea inteligentă a acestora este o necesitate la nivel 

global și, implicit, național, atât din motive economice, cât și de poluare a mediului. 

 Rezultatele cercetărilor raportate în literatura de specialitate indică un real interes în această 

direcție, cu un trend crescător în ceea ce privește dezvoltarea de produse noi, inovative, cu reale 

proprietăți termoizolante și beneficii energetice, economice, de mediu și a bunăstării populației, 

având la bază introducerea în circuitul economic a deșeurilor textile postindustriale, deșeurilor 

vegetale sau resurselor insuficient valorificate de lână de oaie. Concomitent, se identifică clar 

sustenabilitatea atât a tehnologiilor de reciclare a acestor tipuri de deșeuri, cât și a produselor 

ulterior realizate, pe întreaga lor durată de viață. 

 România, în momentul de față, nu are implementat un grad ridicat de tranziție la Economia 

Circulară 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, cu un grad redus de reciclare a deșeurilor plastice de tip 

polimeric (PET, PP etc.) și cu o valorificare ineficientă a resurselor de lână de oaie, care fie sunt 

exportate ca produs brut, ieftin, fie, în cea mai mare parte sunt depozitate haldat sau arse. Acest 

trend ascendent, distinct de cel descrescător din UE, poate fi contracarat la nivel industrial prin 

soluții de reintroducere masivă a deșeurilor și a lânii de oaie în circuitul activ de producție al 

materialelor utilizate în construcții. 

 Rezultatele cercetărilor experimentale preliminare au condus la identificarea și caracterizarea 

din punct de vedere a potențialului de izolare termică cuantificat prin 2 indicatori: coeficient de 

conductivitate termică și rezistența la transfer termic, a mai multor tipuri de material termoizolant 

nețesut (39 produse), realizate din deșeuri textile, fibre reciclate pe bază de materiale plastice 

polimerice sau lână de oaie, denumite generic, în cadrul proiectului, prototip singular, adică material 



termoizolant de tip nețesut realizat dintr-un singur tip de materie primă (cu sau fără adaosuri 

tehnologice, acestea fiind materiale secundare, care se utilizează în procesul tehnologic în scopul 

asigurării stabilității formei, dimensiunilor sau a unor performanțe a produsului finit) în scopul 

dobândirii și acumulării de cunoștințe noi, utile elaborării produselor inovative ulterioare. În acest 

sens, prototipurile singulare identificate și analizate au fost materiale de tip nețesut, realizate din 

fibre de PET reciclat, fibre de denim reciclat sau lână de oaie. 

 Rezultatele cercetărilor demonstrează valori foarte bune pentru coeficientul de 

conductivitatea termică, respectiv pentru rezistența termică a prototipurilor singulare, în limitele 

0,031 – 0,053 W/mK, respectiv 0,13 – 5,79 m2K/W, ceea ce confirmă concordanța cu datele raportate 

în literatura de specialitate și identifică direcțiile de dezvoltare viitoare. 

 În ceea ce privește identificarea modelelor matematice care să indice evoluția parametrilor 

urmăriți (conductivitatea termică, respectiv rezistența termică) în funcție de densitatea materialului 

sau de grosimea acestuia, se poate spune că, deși în general s-a urmărit identificarea unor funcții de 

tip polinomial cu grad cât mai mic și indice de corelare, R2, cât mai mare, cu valoare peste 0,9, 

aceasta nu a fost posibilă în toate cazurile. Astfel, cu excepția cazului prototipului singular realizat din 

fibre de denim reciclat, se poate spune că variația coeficientului de conductivitate termică poate fi 

modelată matematic cu suficientă precizie (R2 min. 0,9), de ecuații polinomiale de gradul 2, în funcție 

de densitatea materialului, iar varianția rezistenței termice poate fi modelată matematic de ecuații 

polinomiale de gradul 3, în funcție de grosimea produsului. Ineficiența activității de identificare a 

unei funcții polinomiale care să permită modelarea matematică a variației conductivității termice a 

produselor realizate din fibre de denim reciclat poate fi explicată prin numărul insuficient de produse 

testate, variația cantitativă a adaosului tehnologic de fibre bicomponente introduse și specificitatea 

materialului precum și de numărul mare de factori de influență asupra acestor parametri. 

 Rezultatele cercetărilor au demonstrat potențialul de valorificare a deșeurilor textile 

postindustriale, a fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie și posibilitatea tehnologică de realizare a 

materialelor termoizolante destinate sectorului construcțiilor. 

 

- în Etapa 2/2021 s-a urmărit stabilirea principiilor de bază ale conceptului tehnologic al 

proiectului (produse termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea 

deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de 

oaie) și pregătirea tranziției către aplicațiile practice. La finalul acestei etape s-au prezentat 

următoarele concluzii: 

 Analiza privind sustenabilitatea produselor eco-inovative termoizolante și încadrarea lor în 

liniile directoare ale conceptului de Economie circulară: cercetările au arătat că acest tip de produse 

răspund cu succes criteriilor de necesității dezvoltării sustenabile și de tranziție tot mai accentuată 

spre economia circulară, cerință stringentă în momentul de față atât la nivelul UE cât și la nivel 

mondial. 

 Analiza privind realizarea, integrarea și sustenabilitatea produselor, impactul asupra 

mediului, impactul asupra calității aerului interior, confortului și sănătății utilizatorilor, cu 

identificarea referențialelor valabile la nivel european și cerințele impuse de acestea, conform 

legilației în vigoare: cercetările au stabilit produsele denumite “prototip singular” realizate din fibre 

de poliester reciclat sau fibre textile sau lână de oaie. Pe baza rezultatelor cercetării experimentale 

preliminare, de evaluare a potențialului de izolare termică, desfășurate în Etapa 1/2020, s-au selectat 

un număr de 19 prototipuri singulare pentru care s-a extins activitatea de cercetare experimentală, 

urmărindu-se aspecte care influențează în mod direct comportarea în exploatare, durabilitatea și 



impactul asupra mediului, calității aerului interior și sănătății utilizatorilor, prin testare experimentală 

și evaluarea următoarelor caracteristici: absorbția de apă de scurtă durată prin imersie parțială, 

permeabilitatea la vapori de apă, caracteristicile de adsorbție higroscopică și rezistența la 

microorganisme. Astfel, s-au evidențiat avantajele și dezavantajele, punctele tari și punctele slabe ale 

fiecărei familii de prototipuri singulare (în funcție de tipul fibrei utilizate), precum și, a tehnologiilor 

de realizare a produselor. Pe baza acestor cercetări experimentale, se poate spune că fiecare tip de 

material prezintă avantaje și dezavantaje astfel: produsele termoizolatoare pe bază de fibre 

polimerice au avantajul rezistenței sporite la agenți biologici și nu au absorbție mare de apă; 

produsele termoizolatoare pe bază de fibre de denim au o comportare intermediară comparativ cu 

cele din poliester reciclat și lână de oaie, atât din punct de vedere a absorbției de apă, cât și a 

permeabilității la vapori de apă, respectiv a caracteristicilor de higroscopicitate, dar prezintă 

avantajul celei mai bune rezistențe la acțiunea microorganismelor; produsele termoizolatoare pe 

bază de lână de oaie au avantajul permeabilității crescute, capacității termoizolare, respectiv ca 

urmare a caracteristicilor genetice, sunt caracterizate de o bună stabilitate dimensională și a formei, 

de capacitate de absorbție / neutralizare unor substanțe nocive din aer (formaldehida) și de 

capacitate de înmagazinare a apei sub formă de vapori, cedând-o la nevoie pentru reglarea umidității 

aerului interior, contribuind major la calitatea acestuia și, implicit la creșterea gradului de confort, 

igienă și sănătate a utilizatorilor. Rezultatele acestor cercetări experimentale vor fi ulterior 

valorificate pentru identificarea tehnologiei optime de realizare a produsului, precum și a compoziției 

optime a amestecului de fibre. 

 Concomitent, s-a avut în vedere și o altă abordare de realizare a produsului, prin 

suprapunerea stratificată prototipurilor singulare realizate din diferitele tipuri de fibre, analizându-se 

potențialele beneficii din punct de vedere a capacității de termoizolare. Astfel, s-au simulat produse 

termoizolatoare stratificate, 2-3 straturi, în care natura fiecărui strat este diferită din punct de vedere 

a tipului de fibre care îl compun. Având în vedere avantajul din punct de vedere a comportării la apă 

a produselor realizate din fibre de materiale plastice polimerice reciclate, s-a considerat încă de la 

început că includerea unui astfel de strat în produsul stratificat este benefică și necesară. Analizând 

doar evoluția coeficientului de conductivitate termică și rezistența termică, nu se poate spune că este 

ușor și evident de demonstrat eficientizarea capacității de izolare termică prin suprapunere - chiar și 

pentru același tip de fibre, în condițiile de realizare a matricii compoziționale utilizând aceeași 

tehnologie de realizare a produsului, gradul de eterogenitate a performanțelor este foarte mare, 

depinzând de volumul de aer dintre fibre și de gradul de organizare internă a matricii fibroase. Se 

observă un trend crescător al rezistenței termice în condițiile în care grosimea noilor produse este 

mai mare, respectiv este egală cu suma grosimilor straturilor termoizolatoare individuale. Pe de altă 

parte, coeficientul de conductivitate termică este influențat de caracteristicile materialului, în 

principal de densitatea acestuia și de natura fibrelor componente. Prin urmare, pe baza rezultatelor 

obținute experimental, s-a considerat mult mai util de analizat variația procentuală a rezistenței 

termice și a coeficientului de conductivitate termică a produsului stratificat în raport cu acești 

parametri caracteristici pentru salteaua din polimer reciclat prezentă în cadrul sistemului stratificat. 

Deoarece în toate cazurile creșterea procentuală a rezistenței termice este mai mare decât creșterea 

procentuală a grosimii, această tendință poate fi considerată un indicator ce confirmă continuarea 

analizei acestei ipoteze a beneficiului de izolare termică prin suprapunerea straturilor de materiale 

termoizolatoare de natură diferită. Analizând cazul în care sunt suprapuse trei straturi de natură 

diferită, se poate spune că, în general, beneficiile sunt substanțiale și evidente. Din punct de vedere a 

rezistenței termice, se observă creșteri substanțiale, chiar de 2-3 ori față de rezistența termică a 



produsului singular pe bază de polimer reciclat utilizat în alcătuirea structurii. De asemenea, trendul 

crescător al rezistenței termice este similar, dar mai accentuat, comparativ cu trendul crescător al 

grosimii. Cu alte cuvinte, cu cât crește grosimea produsului stratificat, cu atât mai mult crește 

rezistența sa termică și nu există nici un caz în care cresterea procentuală a rezistenței termice să fie 

mai mică decât creșterea procentuală a grosimii. Această tendință ar putea fi asimilată unui raport 

cost – beneficiu pozitiv, unde se presupune că se evaluază beneficiile de izolare termică în raport cu 

“costurile” pe care le impune utilizarea unui produs cu grosime mai mare. 

 Evaluarea resurselor de materie primă disponibile și a capacității de valorificare a acestora, 

prin identificarea și evaluarea situației agenților economici care desfășoară activități în domeniul 

vizat, conform datelor existente la nivelul raportărilor din anul 2020 în România a evidențiat 

următoarele: sunt înregistrați 31 de agenți economici care au ca activitate colectarea și valorificarea 

lânii de oaie. Aceștia au fost contactați cu solicitarea de a răspunde unui chestionar privind 

activitatea proprie. Rezultatele studiului au arătat că un număr de 4 agenți economici, reprezentând 

12,9%, au sistat activitatea, total sau parțial, restul de 87,1% declarând că activitatea lor se 

desfășoară în continuare, dar doar 67% dintre aceștia au fost de acord să ofere informații privind 

activitatea proprie. Agenții economici care au răspuns au indicat în majoritate că desfășoară activități 

de colectare, sortare, balotare și valorificare sub formă de baloți / vrac, cu preponderență la export, 

doar unul dintre respondenți desfășurând și o activitate de prelucrare avansată și valorificare ca 

produs finit. Pe plan intern se constată că se valorifică mai puțin de 10% din cantitatea de lână 

colectată de agenții economici și doar 27,8% este preluată de industria textilă. Dintre respondenți, 

83,3% apreciază că, din diverse motive, activitatea lor se desfășoară cu dificultate, iar 100% indicând 

o cantitate de lână colectată și valorificată de mai puțin de 1000 tone / an. Comparativ cu anii 

precedenți, pentru nivelul activității din 2020, 83,3% dintre agenții economici respondenți apreciază 

că aceasta este constantă și nici unul nu indicat o creștere a acesteia. Din punct de vedere cantitativ, 

88,9% din agenții economici care au răspuns studiului, au indicat o inconstanță a cantității de lână 

colectată, doar câte un agent economic indicând constanța sau o relativă constanță a cantităților 

colectate. Din punct de vedere calitativ, doar 22,2% apreciază o constanță a calității lânii de oaie 

colectate, principalii furnizori fiind persoane fizice (oieri / crescători de ovine), iar calitatea lânii 

colectate fiind medie spre slabă. Orientarea centrelor de colectare a lânii de oaie spre valorificarea la 

export este susținută de mai multe motive, în principal identificându-se lipsa centrelor de spălare și 

interesul scăzut de prelucrare la nivel național. Majoritatea respondenților au apreciat că dezvoltarea 

unor produse termoizolante pentru construcții, pe bază de lână de oaie ar fi o oportunitate bună de 

dezvoltare a activității lor și o tehnologie cu impact redus de poluare a mediului, dar până în prezent 

nu au înregistrat comenzi de materie primă în acest scop. Din punct de vedere a reciclării deșeurilor 

de materiale plastice, la nivel național sunt înregistrați o serie de agenți economici care au ca obiect 

de activitate una sau mai multe dintre următoarele 3 posibile activități: colectare, reciclare sau 

valorificare energetică (ardere) a deșeurilor de PET, a deșeurilor de plastic (HDPE, PVC, LDPE, PP, PS) 

sau a ambelor. Fiecare dintre reciclatorii din domeniu reprezintă potențial furnizor de fibre PET / PP 

reciclat, la acest nivel identificându-se totuși nevoia de selecție pe baza constanței calității produsului 

furnizat, concomitent cu evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice ale fibrelor care să permită 

utilizarea pentru scopul propus și în cadrul restricțiilor tehnologice de producere a produsului 

nețesut de tip saltea. Din punct de vedere a fibrelor provenite din reciclarea deșeurilor textile post-

industriale, la nivel național, s-au identificat 118 agenți economici care desfășoară activități generale 

de colectare a materialelor textile, existând 6 agenți economici care valorifică energetic, prin ardere, 



dar nici un agent economic care să desfășoare activități de reciclare prin destrămare cu obținerea 

efiloșeului. 

 Rezultatele studiilor privind disponibilitatea materiei prime, performanțele aceasteia și 

eventuale provocări, analizându-se riscurile potențiale corespunzătoare activității de aprovizionare 

cu materie primă și de realizare efectivă a produsului au dat posibilitatea identificării și stabilirii 

tipurilor de fibre care vor fi utilizate în realizarea produsului și posibilitățile de aprovizionare. 

Totodată au fost analizate tehnologiile de pregătire a materiei prime și de realizare a produsului eco-

inovativ nețesut, de tip saltea termoizolantă. Pe baza acestor analize, coroborat cu analiza 

performanțelor prototipurilor singular, s-au identificat direcțiile de cercetare aplicativă viitoare, cu 

posibilitatea predicției rezultatelor experimentale. 

 Prin urmare, s-au identificat următoarele materii prime care permit realizarea produsului 

termoizolant : 

 lână de oaie - furnizor de lână de oaie din județul Sibiu, care are capacitatea de furnizare a 

acestui material, sortat, spălat, balotat. 

 fibre bicomponente de tereftalat de polietilena (PET) reciclat, tip Bico. 

 fibre textile postindustrială poliesterică (PES). 

 fibre siliconizate de origine vegetală Lyocell marca TENCEL®. 

 Materia primă se va prelucra și se va trata cu soluții antistatice pe linia de destrămare din 

cadrul MINET SA, în vederea obținerii efiloșeului care va urma traseul tehnologic de realizare a 

produsului termoizolant de tip nețesut. 

 Din punct de vedere a tehnologiei de realizare a produsului termoizolator de tip nețesut, 

saltea, în cadrul MINET SA s-au identificat 2 posibilități:  

 Tehnologia Airlway technologie care prelucrează atât fibre naturale de lână cât și efiloșeu 

obținut din material textil reciclat, printr-un procedeu aerodinamic, consolidarea făcându-se 

atât termic (cu ajutorul fibrelor bicomponente), cât și mecanic prin interțesere. 

 Tehnologie prin cardare-pliere - tehnologie de cardare și 2 interțeseri prin care se pot obține 

materiale de tip feltru. 

 În ceea ce privește produsul termoizolant, se preconizează obținerea unor saltele 

termoizolante care includ în structura lor toate cele 4 materii prime vizate, caracterizate de: 

 Grosime – maxim 150 mm. 

 Masa pe unitate de suprafață – 400-1000 kg/m2. 

 Coeficient de conductivitate termică max. 0,44W/mK. 

 Densitate aparentă max. 30kg/m3. 

 Absorbție de apă de scurtă durată prin imersie parțială max. 2,5 kg/m2. 

 Permeabilitate la vapori de apă – coeficient de permeabilitate la vapori de apă, μ, max. 10. 

 Rezistențe mecanice care să permită punerea în operă astfel încât să fie asigurate condițiile 

de rezistență, siguranță și durabilitate. 

 Rezistența biologică, cuantificată prin încadrarea în clasa de cotație a creșterii fungice 0-1 și 

contribuție la îmbunătățirea calității aerului din spațiul interior. 

 

- în Etapa 3/2021 s-a urmărit demonstrarea funcționalității conceptului tehnologic al 

proiectului (produse termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea 

deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de 

oaie). La finalul acestei etape s-au prezentat următoarele concluzii: 



 Particularizarea furnizorilor de materie primă pentru fiecare tip de fibră în parte, cu 

caracterizarea acestor materii prime și stabilire a matricii experimentale în concordanță cu 

posibilitățile și restricțiile impuse de tehnologia de realizare a produsului bio-eco-inovativ, pe baza 

experienței acumulate de cele două instituții partenere. Se remarcă lipsa pe piață a unui agent 

economic care să aibă ca domeniu de activitatea reciclarea fibrelor textile și furnizarea de efiloșeu, 

prin urmare, această fiind realizată în cadrul instituției partener, MINET SA. 

 Pornind de la cercetări teoretice și experimentale anterioare, s-au realizat șase produse bio-

eco-inovative preliminare, identificate prin cond E1-E6, pe baza caracterizării cărora s-au putut stabili 

parametrii tehnologici de producție, ulterior realizându-se șase produse termoizolante de tip 

nețesut, identificate prin cond P1-P6, cu grosimi cuprinse în intervalul 20-60 mm și mase pe metru 

pătrat cuprinse în intervalul 400 – 1000 g/m2, matricea compozită incluzând în principal fibre de 

natură animală (lâna de oaie), dar și cantități bine definite de fibră siliconizata de origine vegetală 

Lyocell, fibra bicomponentă din PET reciclat BICO și fibra texilă reciclată.  

 Testarea experimentală s-a realizat pe baza specificațiilor raportate în literatura de 

specialitate, a referențialelor cu domeniul de aplicabilitate cel mai apropiat cu cel al produselor 

analizate EAD 040456-00-1201/2017 "In-situ formed loose fill thermal and / or acoustic insulation 

material made of animal fibres" și EAD 040005-001201/2015 "Factory-made thermal and / or 

acoustic insulation products made of vegetable or animal fibres" și a urmărit o serie de performanțe: 

 din punct de vedere a analizei aspectelor dimensionale (Densitatea aparentă, Grosimea, 

Masa pe metru pătrat, Stabilitatea dimensională în condiții normale și constante de laborator). 

 din punct de vedere a analizei performanțelor fizico-mecanice (Rezistența la tracţiune 

perpendicular pe fețe, Rezistența la compresiune, Absorbţia apei de scurtă durata prin imersie 

parțială, Absorbţia apei de lungă durată prin imersie (totală / partială), Rezistența la tractiune 

pe direcție longitudinală și pe direcție transversală a țesăturii). 

 din punct de vedere a analizei performanțelor de izolare termică (Rezistenţa la transfer 

termic și coeficientul de conductivitate termică). 

 din punct de vedere a analizei impactului asupra calității aerului interior (Caracteristicile de 

higroscopicitate, Permeabilitatea la vaporii de apă, Capacitate de absorbție / neutralizare a 

compușilor organici volatili (VOC) / formaldehidei). 

 din punct de vedere a analizei aspectelor de durabilitate, biodegradabilitate și potențial 

coroziv (Capacitatea de dezvoltare a coroziunii metalice, Rezistența la mucegăire, Rezistența 

biologică la atacul viermilor și insectelor, Rezistența la atacul biologic al solului). 

 Pe baza rezultatelor experimentale obținute, a fost analizată sustenabilitatea produsului bio-

eco-inovator și au fost identificate posibilitățile de îmbunătățire. Astfel, se pot spune următoarele: 

 prezintă performanțe bune din punct de vedere a capacității de izolare termică, atît la 

grosimea normală, cât și la o grosime redusă la jumătate ca urmare a unui efort de 

compresiune aplicat. 

 prezintă rezistențe mecanice reduse. 

 prezintă bune capacități din punct de vedere a influenței asupra calității aerului din spațiul 

interior – foarte bună permeabilitate la vapori de apă, capacitate de sorbție / desorbție a 

umidității din și în mediul ambiant, capacitate bună de reducere a concentrației de compuși 

organici volatili / formaldehidă din mediul ambiant, chiar și în condițiile unor concentrații mari. 

 sunt sensibile la acțiunea apei. 

 nu reprezintă un mediu propice dezvoltării insectelor (moliilor), putând fi clasificate A1. 

 prezintă stabilitate dimensională satisfăcătoare, din punct de vedere a grosimii. 



 sunt foarte sensibile la acțiunea mucegaiului și la degradare în contact cu solul. 

 permit migrația agenților corozivi adiacenți materialului termoizolant spre elemente metalice 

cu care vin în contact, nu furnizează o protecție anticorozivă, oxigenul atmosferic, apa și alți 

agenți corozivi ajungând cu ușurință la suprafața metalică, dar nu au un efect de accelerare a 

acest proces. 

 Materialul termoizolant de tip nețesut realizat pe bază de deșeuri textile postindustriale, 

fibre vegetale și de lână de oaie poate fi considerat un produs sustenabil, care prezintă o serie de 

avantaje: 

 Avantaje tehnice –procesul tehnologic are la bază principii simple, realizabile pe liniile 

tehnologice moderne disponibile la partenerul MINET SA. 

 Avantaje de mediu – recuperarea deșeurilor textile postindustriale, vegetale și a lânii de oaie 

în scopul reciclării și reutilizării prin realizarea unor produse bio-eco-inovative destinate 

termoizolării construcțiilor contribuie semnificativ la reducerea gradului de poluare și are drept 

consecință implementarea unei soluții “verzi” care înlătură varianta cea mai puțin prietenoasă 

mediului și cea mai puțin eficientă - eliminarea prin ardere. Totodată, produsul contribuie la 

reducerea consumului energetic necesar menținerii condițiilor ambientului interior și la 

reducerea emisiilor de gaze poluante rezultate din activitățile de încălzire / răcire a spațilui 

locuit, fiind caracterizat de un coeficient de conductivitate termică de maxim 0,042 W/mK, 

ceea ce validează posibilitatea utilizării în scopul preconizat. 

 Avantaje economice – produsul termoizolant de tip nețesut prezintă posibilitatea de realizare 

prin procedee simple, utilizând materii prime relativ ieftine și contribuie la reducerea costurilor 

de menținere a condițiilor optime de climat interior. 

 Avantaje din punct de vedere a impactului asupra creșterii gradului de confort, igienă și 

sănătate a utilizatorilor – caracteristicile specifice de higroscopicitate (specific îndeosebi 

componentei de natură animală, lâna de oaie) și permeabilitate la vapori de apă oferă o 

variantă de termoizolare care permite cumularea beneficiului termic cu reducerea riscului de 

degradare a calității aerului din interior prin acumularea de umiditate, sau, dimpotrivă, prin 

menținerea unui grad prea redus de umiditate atmosferică, ambele variante având impact 

negativ atât asupra sănătății construcției, cât și asupra sănătății utilizatorilor. Prin capacitatea 

de acumulare la nivelul fibrelor a unei părți a umidității atmosferice, în caz de umiditate 

crescută și, ulterior de cedare a acesteia, la nevoie, acest produs poate fi considerat un 

material “inteligent” care poate să regleze în mod pasiv acest parametru. Mai mult, 

introducerea lânii de oaie în produsul termoizolant contribuie pozitiv asupra calității aerului și 

prin capacitatea sa specifică de absorbție / neutralizare a compușilor organici volatili, în special 

a formaldehidei. 

 Dificultățile de realizare a produselor termoizolante bio-eco-inovative, de tip nețesut, 

obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea 

fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie constau, în principal, în următoarele:  

 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. 



 Punctele tari ale produselor termoizolante bio-eco-inovative, de tip nețesut, obținute prin 

reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale 

vegetale și a lânii de oaie sunt:  

 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. 

 prezintă performanțe bune de izolare termică (coeficient de conductivitate termică și 

rezistența termică), care permit utilizarea în domeniul preconizat. 

 datorită componentelor polimerice, au o comportare mai bună la contactul cu apa, 

comparativ cu produse similare realizate exclusiv din fibre naturale de origine animală / 

vegetală. 

 păstrează caracterul de permeabilitate la vapori de apă și proprietatea de sorbție- desorbție 

a apei, ceea ce permite reglarea umidității aerului din interiorul construcției, aspect specific 

saltelelor termoizolante din lână de oaie. 

 păstrează caracterul de îmbunătățire a calității aerului interior, aspect 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. 

 Punctele slabe ale produselor termoizolante bio-eco-inovative, de tip nețesut, obținute prin 

reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale 

vegetale și a lânii de oaie sunt:  

 rezistențe mecanice reduse, specifice produselor de tip nețesut și comparative cu cele ale 

saltelelor termoizolante din lână de oaie. 

 sensibilitate la apă. 

 sensibilitate la acțiunea mucegaiurilor. 

 sensibilitate la acțiunea solului. 

 Posibilitățile de îmbunătățire a produselor termoizolante bio-eco-inovative, de tip nețesut, 

obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea 

fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie, identificate prevăd optimizarea rețetei pentru obținerea 

matricii fibroase, adăugând în cadrul fluxului tehnologic etape de tratamente, cu soluții netoxice, 

înregistrate EPA și certificată OEKO-TEX – de sporire a rezistenței la apă, antistatic, antimucegai și 

antiinsecte (tratamente stabilite specific pentru aceste produse, prin colaborare cu compania Rudolf 

Group, prin Prociv Romania) și evaluarea posibilităților de îmbunătățire a performanțelor mecanice. 

 În vederea continuării cercetărilor în etapa următoare, s-a definit produsul inovativ astfel: 

 Compoziție: matrice compozită obținută prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile 

postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie. 

 Tehnologia de realizare: cardare-pliere cu consolidare termică și tratamente de creștere a 

performanțelor antistatice, de rezistență la înmuiere și a rezistenței biologice. 

 Domenii de utilizare: izolarea termică şi pentru îmbunătăţirea absorbției fonice a 

construcţiilor civile, îndeosebi la poduri, mansarde, a spaţiilor dintre căpriori la mansarde, 

pereţi pe structură metalică sau lemn şi a echipamentelor industriale, tubulaturilor şi 

instalaţiilor în construcţii, care nu sunt supuse cerinţelor de rezistenţă la foc. Se impune ca 

fiind obligatorie protecţia izolaţiei termice împotriva pătrunderii umidităţii cu un înveliş 

protector în cazul utilizării la izolaţii industriale la conducte. Nu se recomandă utilizarea în zone 



cu solicitări dinamice (vibraţii), în locuri expuse precipitaţiilor sau în contact direct cu solul. Nu 

se utilizează în zone cu surse de căldură cu temperaturi mai mari de 140ºC. 

 Grosime: raportat la propunerea inițială din cadrul proiectului, care prevedea o grosime de 

min. 30 mm, se propune extinderea limitei inferioare de grosime la 20 mm, ca urmare a 

performanțelor de termoizolare bune, înregistrate în urma testelor de laborator pe produsele 

preliminare (E) și produsele realizate pentru care se propune optimizarea (P) și ca urmare a 

posibilităților de punere în operă și în sistem stratificat. 

 Masa pe suprafață: 400 – 1000 g/m2. 

 Densitate aparentă: se propune extinderea limitei superioare de densitate aparentă de la 30 

kg/m3 la 35 kg/m3, ca urmare a performanțelor de termoizolare bune, înregistrate în urma 

testelor de laborator pe produsele preliminare (E) și produsele realizate pentru care se 

propune optimizarea (P). 

 Conductivitate termică: <0,044 W/mK. 

 Rezistență la compresiune: > 0,1 kPa. 

 Absobție de apă prin imersie de scurtă durată: < 2,5 kg/m2. 

 Coeficient de permeabilitate la vapori de apă: < 10. 

 Rezistența la acțiunea microorganismelor (mucegaiului): min. Clasa 1 - invizibil cu ochiul liber, 

clar vizibil la microscop. 

 Rezistență la acțiunea insectelor: mediu neprielnic dezvoltării. 

 

- în Etapa 4/2022 s-a realizat validarea produselor termoizolante bio-eco-inovative neconvenționale 

(nețesute) în condiții de laborator prin efectuarea unor teste standard dedicate care asigură 

conformitatea cu parametrii impuși de domeniul de utilizare preconizat în construcții. La finalul 

acestei etape s-au prezentat următoarele concluzii: 

 Pe baza rezultatelor activității de cercetare desfășurată în etapele 1-3, s-au realizat șase 

produse termoizolatoare bio-eco-inovative de tip nețesut, fiecare dintre ele în două variante din 

punct de vedere a tratamentului de creștere a rezistenței la acțiunea biologică aplicat, codificate ca 

atare (P1-RU – P6-RU și P1-UPB – P6-UPB). Soluția de tratament codificată RU a fost stabilită și 

utilizată conform unei analize realizate în colaborare cu producătorul RUDOLF GRUP GmbH. Pentru 

aplicare s-a utilizat soluția RUCO-BAC ZPY (soluție de tratament specifică pentru textile, cu efect 

fungistatic și bacteriostatic) în amestec cu soluția RUCO-PUR DAF (soluție de tratament specifică 

pentru textile, cu efect anti-împâslire). Suplimentar, ulterior, s-a aplicat o soluție RUCO-FLAM SCO 

(soluție de tratament specifică pentru textile, cu efect de ignifugare a fibrelor celulozice în amestec 

cu fibre sintetice). Motivul pentru care această soluție de tratare s-a aplicat separat a fost acela că, în 

amestec cu RUCO-PUR DAF și RUCO-BAC ZPY, compoziția rezultată nu este stabilă din punct de 

vedere a omogenității. Soluția de tratament codificată UPB a fost preparată în colaborarea cu 

Universitatea Politehnica București, prin dizolvarea chitosanului (C12H24N2O9) achiziționat de la Sigma-

Aldrich Chemie GmbH, în apă distilată. 

 Validarea produselor termoizolante bio-eco-inovative neconvenționale (nețesute) în condiții 

de laborator a implicat parcurgerea următoarelor etape: 

 Validarea metodei de laborator: metodele de testare utilizate fiind metode standardizate, 

indicate în referențiale, această etapă s-a realizat prin analiza datelor experimentale, 

estimarea incertitudinii de măsurare și asigurarea satisfacerii criteriului de repetabilitate. 

Estimarea incertitudinii de măsurarea s-a realizat pentru fiecare metodă experimentală în 

parte, pe baza analizei datelor experimentale obținute anterior. Metodele experimentale s-au 



grupat în două categorii: metode cantitative – a căror “răspuns” sunt de tip numeric, și metode 

calitative – a căror “răspuns” sunt de tip non-numeric, respectiv observații vizuale, clasificări 

etc. Pentru estimarea incertitudinii de măsurare, pentru fiecare metodă cantitativă de testare, 

s-au colectat 10 valori obținute experimental pentru produsul P3 pentru care s-au calculat 

următorii indicatori: valoare medie; abatere medie pătratică; incertitudine de măsurare de tip 

A; incertitudine de măsurare compusă (care include și contribuția incertitudinii de măsurare de 

tip B - a echipamentului) și incertitudinea de măsurare generalizată. Ulterior, pentru fiecare 

metodă de încercare cantitativă, pentru fiecare produs termoizolant bio-eco-inovativ 

neconvențional (nețesut), P1-P6, s-a determinat intervalul de repetabilitate și s-a efectuat 

analiza datelor experimentale, demonstrându-se astfel prin încadrarea tuturor valorilor 

experimentale în intervalele de repetabilitate aferente, satisfacerea acestui criteriu. 

 Validarea datelor experimentale pe baza analizei acestora prin metode statistice – pentru 

această analiză s-a utilizat metoda ANOVA, utilizând un soft specializat. Pentru validarea 

rezultatelor prin metoda ANOVA, având în vedere domeniul de utilizare preconizat și tipul 

materialului, variabila numerică a fost reprezentată, pe rând, de următoarele caracteristici 

măsurabile, considerate esențiale, determinate prin metode specifice de laborator: densitatea 

aparentă, conductivitatea termică, absorbția de scurtă durată prin imersie parțială și 

permeabilitatea la vapori de apă. Analiza datelor a evidențiat următoarele aspecte: 

o Din punct de vedere a parametrului “densitatea aparentă”, se poate aprecia o distribuție 

normală a parametrului în întreaga populație (întreaga producție), parametrii tehnologici având o 

influență asupra acestuia. Analizând deviația standard, valorile medii, valorile mediane și intervalul 

intercuartilic, s-a dovedit că aceasta are valori mai mari în cazul produselor P3, P4 și P6, ceea ce 

indică o împrăștiere mai mare a valorilor parametrului pentru aceste situații, prin urmare există un 

grad semnificativ de eterogenitate a valorilor caracteristice pentru acest parametru, care se modifică 

de la un tip de produs la altul (P1-P6). Această dispersie mare a valorilor indică faptul că în mod 

direct, parametrii fluxului tehnologic influențează într-o măsură mare performanța produsului final, 

probabil prin influențe de dispunere a fibrelor în structura compozită, grad de aranjare și 

interconectare (împâslire) a fibrelor. Repetând procedura de analiză a datelor prin metoda ANOVA, 

dar de această dată pentru a se vedea daca tratamentul antimucegai aplicat (RU sau UPB) are impact 

asupra performanței produsului, s-a constata că pentru fiecare produs în parte, indiferent dacă 

acesta este netratat (P) sau a fost supus unui tratament de îmbunătățire a rezistenței la acțiunea 

mucegaiului (P-RU sau P-UPB), variația mediilor este relativ liniară, abaterile medii pătrate sunt 

reduse, valorile reziduale au o distribuție care poate fi apreciată ca normală, cu puține valori 

aberante, s-a înregistrat o valoare P-Value=0.000, ceea ce conduce la confirmarea ipotezei că 

tratamentul aplicat nu influențează performanța produsului, dar parametrii tehnologici de producție 

au o influență semnificativă. Analiza varianțelor parametrului, în funcție de tipul de produs și 

tratamentul antimucegai aplicat, indică produsele P3, P4 și P6, în varianta netratată, ca având valorile 

cele mai mare, pe când produsele la care s-a aplicat tratament RU sau UPB prezintă varianțe reduse. 

o Din punct de vedere a performantelor de izolare termică, cuantificate prin coeficientul de 

transfer termic, λ, se poate aprecia o distribuție normală a acestui parametru în întreaga populație 

(întreaga producție), în mod similar cu densitatea aparentă, parametrii tehnologici având o influență 

asupra acestuia. Analizând deviația standard, valorile medii, valorile mediane și intervalul 

intercuartilic, s-au identificat dovezi statistice ale influenței parametrilor tehnologici asupra 

performanței produsului, dar în acest caz, trebuie avut în vedere și faptul că transferul de energie se 

realizează prin cele trei mecanisme specifice, astfel că, pe lână tipul de fibre, influențele de dispunere 



a fibrelor în structura compozită, grad de aranjare și interconectare (împâslire) a fibrelor, volumul de 

aer conținut ș.a.m.d. sunt elemente esențiale care influențează această performanță. Analizând 

grupele de produse P, P-RU și P-UPB, pe baza indicatorilor statistici se poate spune că tratamentul 

antimucegai nu este confirmat statistic ca având o influență majoră asupra parametrului de 

performanță al produsului 

o Din punct de vedere a parametrului “absorbția de apă de scurtă durată prin imersie parțială”, 

se poate aprecia că parametrii tehnologici au o influență asupra acestuia, afirmație susținută statistic 

prin analiza valorilor medii și mediane, a intervalului intercuartilic, a deviației standard (mai mare în 

cazul produsului P6 – gradul de împrăștiere a rezultatelor este mai mare și mai redusă în cazul 

produselor P1 și P4 - gradul de împrăștiere a rezultatelor este mai mic). Cu toate acestea, statistic, nu 

sunt prezente dovezi care să indice distribuție normală a valorilor, semn că acest parametru este 

influențat atât de parametrii tehnologici cât și de o multitudine de alți factori neidentificați suficient 

în această etapă a cercetării. Analizând grupele de produse P, P-RU și P-UPB, pe baza indicatorilor 

statistici se poate spune că tratamentul antimucegai este confirmat statistic ca având o influență 

asupra parametrului de performanță al produsului, dar într-o mică măsură. 

o Din punct de vedere a parametrului “permeabilitatea la vapori de apă”, se poate aprecia că 

parametrii tehnologici au o influență asupra acestuia, afirmație susținută statistic prin analiza 

valorilor medii și mediane, a intervalului intercuartilic, a deviației standard (mai mare în cazul 

produsului P2 – gradul de împrăștiere a rezultatelor este mai mare și redusă în cazul produselor P3, 

P4 și P6 - gradul de împrăștiere a rezultatelor este mai mic). Analizând grupele de produse P, P-RU și 

P-UPB, pe baza indicatorilor statistici se poate spune că tratamentul antimucegai nu este confirmat 

statistic ca având o influență asupra parametrului de performanță al produsului, dar parametrii 

tehnologici influențează această performanță. 

 Validarea produsului utilizând, orientativ, cel mai adecvat referențial, avându-se în vedere 

caracteristicile produsului, domeniul de utilizare preconizat și procesul de fabricație. Astfel, au 

fost efectuate teste de laborator în conformitate cu specificațiile EAD 040005-00-1201/2015, 

iar rezultatele obținute au fost analizate comparativ, pe de o parte cu cerințele acestui 

referențial, iar pe de altă parte cu parametrii stabiliți în etapa de proiectare a produsului, 

centralizate conf. Tab. 1-4.  

 Pe baza rezultatelor experimentale, pentru cele trei seturi de produse (P1-P6) netratat, P1-

RU – P6-RU) și (P1-UPB – P6-UPB), ultimele două tratate cu soluții în vederea creșterii rezistenței 

biologice, având în vedere extinderea testării experimentale și pentru produsele tratate, în acele 

situații unde acest tratament ar fi putut avea influențe, se pot spune următoarele: 

 Determinarea grosimii – s-a realizat o bună încadrare a valorilor obținute în parametrii 

proiectați, nici un eșantion neînregistrând valori excentrice față de limitele impuse. Valoarea 

medie realizată pentru grosimea produselor atinge cel puțin valoarea proiectată, eventual 

aceasta fiind depășită cu maxim 10%, fapt ce a condus la aprecierea favorabilă a gradului de 

realizare a acestui indicator. Conform referențial, se apreciază încadrare clasa T1 pentru 

produsele P3-P5 și încadrare clasa T5 pentru produsele P1, P2, P6. 

 Determinarea masei pe metru pătrat – s-a realizat o bună încadrare a valorilor obținute în 

parametrii proiectați, nici unul dintre eșantioane netrecând limita acceptabilă de ±10% față de 

valoarea proiectată, fapt ce a condus la aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui 

indicator. 



 Determinarea densității aparente– s-a realizat o bună încadrare a valorilor obținute în 

parametrii proiectați,  nici un eșantion neînregistrând valori excentrice față de limitele impuse, 

fapt ce a condus la aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui indicator. 

 Determinarea rezistenței la transfer termic– s-a realizat o bună încadrare a valorilor obținute 

în parametrii proiectați, nici un eșantion neînregistrând valori excentrice față de limitele 

impuse. Din punct de vedere a proprietăților termoizolante, parametrii urmăriți, coeficientul 

de conductivitate termică și rezistența la transfer termic, pentru produsele testate, au indicat o 

bună capacitate de izolare, valorile înregistrate fiind cuprinse în intervalele: coeficient de 

conductivitate termică, 𝜆10,𝑑𝑟𝑦, în intervalul 0,033-0,042 W/mK; rezistența la transfer termic, 

R, 0,51-1,51 m2K/W. Valorile indicatorilor privind transferul termic indică compatibilitatea 

produselor cu domeniul de utilizare preconizat, respectiv, izolarea termică, fapt ce a condus la 

aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui indicator. 

 Determinarea absorbției apei de scurtă durata prin imersie parțială – s-a realizat o bună 

încadrare a valorilor obținute în parametrii proiectați, mult sub valoarea limită prestabilită 

inițial prin proiect (2,5 kg/m2), nici un eșantion neînregistrând valori excentrice față de limitele 

impuse, fapt ce a condus la aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui indicator. 

 Determinarea absorbției apei de lungă durată prin imersie  / parțială – s-a obținut o absorbție 

de apă de lungă durată prin imersie parțială, cuprinsă în limitele 0,24 – 1,24 kg/m2, mult sub 

valoarea limită prestabilită inițial prin proiect (2,5 kg/m2), și o absorbție de apă de lungă durată 

prin imersie totală, cuprinsă în limitele 2,39 – 19,56 %. Testele experimentale au indicat o bună 

încadrare a valorilor obținute în parametrii proiectați, nici un eșantion neînregistrând valori 

excentrice față de limitele impuse, fapt ce a condus la aprecierea favorabilă a gradului de 

realizare a acestui indicator. 

 Determinarea permeabilității la vaporii de apă– s-a realizat obținerea unor produse cu o bună 

permeabilitate la vapori de apă, ceea ce va contribui substanțial la calitatea aerului din spațiul 

interior, dând posibilitatea realizării transferului de umiditate dinspre interior spre exterior și, 

prin aceasta, aducând-și o contribuție semnificativă la reducerea riscului de apariție a 

mucegaiului sau dezvoltare a altor tipuri de microorganisme. Testarea experimentală a indicat 

următorii parametrii caracteristici: Permeanța la vapori de apă, W, cuprinsă în intervalul 9,23 – 

33,81 m/m2hPa; Rezistența la vapori, Z, cuprinsă în intervalul 0,03 – 0,11 m2Pa/mg; 

Permeabilitatea la vapori de apă, δ, cuprinsă în intervalul 0,29 – 0,85 mg/mhPa; Factorul de 

rezistență la difuzia vaporilor de apă, μ, cuprins în intervalul 0,84 – 2,42; Grosimea stratului de 

aer echivalent difuziei vaporilor de apă, sd, cuprinsă în intervalul 0,03 – 0,08 m. Testele 

experimentale au indicat o bună încadrare a valorilor obținute în parametrii proiectați (factorul 

de rezistență la difuzia vaporilor de apă poziționându-se mult sub valoarea limită prestabilită 

inițial prin proiect, respectiv μ<10), nici un eșantion neînregistrând valori excentrice față de 

limitele impuse, fapt ce a condus la aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui 

indicator. 

 Determinarea rezistenței la tracțiune perpendicular pe fețe– s-a realizat obținerea unor 

materiale care prezintă rezistență la tracțiune perpendicular pe fețe cuprinse în intervalul 1,04 

- 1,63 kPa. Pentru acest parametru nu a fost prestabilită inițial prin proiect o valoare limită 

admisibilă, prin urmare, aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui indicator poate 

fi acceptată prin analiză comparativă cu date similare din literatura de specialitate și domeniul 

de utilizare preconizat, inclusiv restricțiile aferente modului de punere în operă. Conform 

referențial, se apreciază încadrare clasa TR1. 



 Determinarea rezistenței la compresiune și compresibilitatea – s-a realizat obținerea unor 

produse cu rezistență redusă la compresiune. O tasare sub efort de compresiune mai mică de 

10% din grosimea inițială, se obține pentru situația aplicării unui efort de 0,125 kPa, 

ajungându-se la tasări în intervalul 2-10%. Excepție face eșantionul P5 care, la efortul de 

compresiune de 0,125 kPa înregistrează o tasare de 13% în raport cu grosimea inițială. Tasarea 

de 10% din grosimea inițială se atinge pentru eforturi cuprinse în intervalul 0,10 – 0,20 kPa, nici 

un eșantion neînregistrând valori excentrice față de limitele impuse (minim 0,1 kPa), fapt ce a 

condus la aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui indicator. 

 Determinarea stabilității dimensionale în condiții normale și constante de laborator – s-a 

realizat obținerea unor produse pentru care pe durata de testare s-a înregistrat o tasare 

cuprinsă în limitele 0,12 - 1,15 mm. Nu se poate realiza o corelație direct între grosimea 

produsului și variația dimensională a acestuia, având în vedere faptul că, produse cu grosimi 

similar au avut densități diferite, respective, grade de “îndesare a fibrelor”, diferite. Cu toate 

acestea, având în vedere faptul că pentru acest parametru nu a fost prestabilită inițial prin 

proiect o valoare limită admisibilă, aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui 

indicator poate fi acceptată prin analiză comparativă cu date similare din literatura de 

specialitate și domeniul de utilizare preconizat, inclusiv restricțiile aferente modului de punere 

în operă. 

 Rezistența la tractiune pe direcție longitudinală și pe direcție transversală a țesăturii– s-au 

realizat produse caracterizate pe direcție longitudinală, de o rezistență la tracțiune cuprinsă în 

intervalul 0,05 – 0,13 N/mm2, cu o alungire totală la rupere de 22,86 – 47,60%, iar pe direcție 

transversală, o rezistență la tracțiune cuprinsă în intervalul 0,03 – 0,19 N/mm2, cu o alungire 

totală la rupere de 28,64 – 43,45%. Nu se poate realiza o corelație direct între caracteristici 

dimensionale (grosime) sau de densitate / masă pe m2 ale produsului și comportarea la 

eforturi de tracțiune a acestuia, având în vedere faptul că, produse cu grosimi similar au avut 

densități diferite, respective, grade de “îndesare a fibrelor”, diferite, precum și ca urmare a 

influenței diferite a tratamentului de termosudare între fibrele compozitului, au legătura inter-

fibre formată nu este omogen distribuită – caracteristică generală a produselor de tip nețesut. 

Cu toate acestea, având în vedere faptul că pentru acest parametru nu a fost prestabilită inițial 

prin proiect o valoare limită admisibilă, aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui 

indicator poate fi acceptată prin analiză comparativă cu date similare din literatura de 

specialitate și domeniul de utilizare preconizat, inclusiv restricțiile aferente modului de punere 

în operă. 

 Determinarea caracteristicilor de higroscopicitate– s-a realizat obținerea unor produse 

pentru care, caracteristic, plasarea curbei de sorbție, în toate cazurile, sub curba de desorbție, 

semnifică faptul că, deși permeabile la vapori de apă, saltelele termoizolante bio-eco-inovative, 

în condiții de umiditate crescută a mediului ambiant, sunt capabile să rețină o anumită 

cantitate de apă, rezultatele fiind în concordanță cu cele raportate în literatura de specialitate. 

Odată cu reducerea umidității mediului ambiant această apă va fi cedată mediului, cu o viteză 

mai mică însă decât viteza de reținere, așa cum este demonstrat de panta curbelor de sorbție - 

desorbție. Ca urmare a acestui comportament, se poate aprecia că acest tip de produse 

contribuie nu doar la termoizolarea spațiului interior ci și la reglarea umidității acestuia. 

Analizând alura curbelor de sorbție, se poate aprecia că acestea sunt în concordanță cu 

specificațiile literaturii de specialitate care indică faptul că absorbția apei de până la 5% din 

greutatea de uscare a fibrei se desfășoară cu o viteză mai mare, apa legându-se puternic, după 



care, fenomenul este influențat de umiditatea relativă a mediului, viteza stabilizându-se spre 

zona de saturare, fapt identificat și prin analiza pantei de înclinare a curbelor de sorbție, 

respectiv, desorbție. Deși acest parametru este influențat de caracteristicile specifice fibrelor 

din compozit, în special ale fibrelor de origine animală (lâna de oaie) și nu se poate realiza o 

corelație direct între caracteristici dimensionale (grosime) sau de densitate / masă pe m2 ale 

produsului și comportarea din punct de vedere a performanțelor de sorbție-desorbție a 

acestuia, performanța generală a compozitului, capacitatea sa de a contribui la reglarea 

umidității aerului din spațiul interior, este evidentă. Cu toate acestea, având în vedere faptul că 

pentru acest parametru nu a fost prestabilită inițial prin proiect o valoare limită admisibilă, 

aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui indicator poate fi acceptată prin analiză 

comparativă cu date similare din literatura de specialitate și domeniul de utilizare preconizat, 

inclusiv restricțiile aferente modului de punere în operă. 

 Determinarea rezistenței la mucegăire– s-au realizat produse pentru care analiza 

microscopică a epruvetele netratate cu soluții anti-mucegai, după testarea acestora în condiții 

de apariție a mucegaiului a indicat existența a numeroase zone în care acesta se dezvoltă, fără 

însă a se putea identifica cu precizie, care tip de fibre din cele 4 materii prime utilizate 

favorizează și în ce măsură această sensibilitatea la dezvoltarea mucegaiului. Astfel, după 

primele 4 săptămâni de testare, s-au înregistrat deja semne clare de mucegai, unele puțin 

vizibile cu ochiul liber dar clar vizibile la microscop, altele vizibilă și cu ochiul liber, pe suprafața 

epruvetei și în profunzimea acesteia, produsele fiind încadrate, în Clasa 1 - Creștere invizibilă 

cu ochiul liber, dar net vizibilă la microscop și Clasa 2 - Creștere vizibilă cu ochiul liber, 

acoperind până la 25% din suprafața de încercare. Din punct de vedere a capacității 

materialului de întreținere a creșterii microorganismelor, s-a apreciat încadrarea acestuia în 

clasa 2-3 “Materialul nu rezistă la atacurile ciupercilor; el conține substanțe nutritive care 

permit dezvoltarea microorganismelor.”. Testarea s-a continuat pe durata următoarelor 4, 8, 

16 săptămâni, analiza vizuală și microscopică indicând continuarea procesului de mucegăire în 

timp. Analiza microscopică a epruvetele tratate cu soluții anti-mucegai (RU sau UPB), după 

testarea acestora în condiții de apariție a mucegaiului a indicat existența unor zone în care 

acesta se dezvoltă, fără însă a se putea identifica cu precizie, care tip de fibre din cele 4 materii 

prime utilizate favorizează și în ce măsură această sensibilitatea la dezvoltarea mucegaiului. 

Astfel, după 4 săptămâni de testare, s-au înregistrat deja semne de mucegai, invizibile cu 

ochiul liber dar clar vizibile la microscop, atât pe suprafața epruvetei cât și în profunzimea 

acesteia. Prin urmare, produsele tratate cu soluția RU dar și produsele tratate cu soluție UPB 

au fost încadrate, în Clasa 1 - Creștere invizibilă cu ochiul liber, dar net vizibilă la microscop, 

înregistrându-se astfel o ușoară îmbunătățire a performanțelor materialului, comparativ cu 

probele netratate. Din punct de vedere a capacității materialului de întreținere a creșterii 

microorganismelor, atât în cazul tratamentului cu soluția RU, cât și în cazul tratamentului cu 

soluția UPB, s-a apreciat existența unei îmbunătățiri, dar încadrarea acestuia în clasa 2-3 

“Materialul nu rezistă la atacurile ciupercilor; el conține substanțe nutritive care permit 

dezvoltarea microorganismelor.” s-a menținut, nereușindu-se tranziția totală la clasa 1 

“Materialul conține substanțe nutritive sau este atât de puțin contaminat, încât nu permite 

decât o dezvoltare foarte redusă”. Având în vedere condiția prestabilită inițial prin proiect 

“min. Clasa 1 - invizibil cu ochiul liber, clar vizibil la microscop”, pe baza rezultatelor 

experimentale obținute, se poate aprecia că, în urma tratamentului cu soluțiile RU, respectiv 

UPB, aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui indicator poate fi acceptată atât 



prin analiză comparativă cu date similare din literatura de specialitate cât și comparativ cu 

rezultatele experimentale obținute pentru epruvetele la care nu a fost efectuat tratament de 

creștere a rezistenței la acțiunea mucegaiului și domeniul de utilizare preconizat, inclusiv 

restricțiile aferente modului de punere în operă. 

 Determinarea capacității de dezvoltare a coroziunii metalice– s-au realizat produse netratate 

cu soluțiile RU sau UPB care, în condiții de umiditate, la contactul cu elementele metalice de 

Cu sau Zn determină apariția unei o ușoare coroziuni a acestora, manifestată prin pierderea 

luciului și formarea unei cantități reduse de produși de coroziune care pot fi fiind ușor de 

îndepărtat prin spălare. Se poate spune că, din punct de vedere a migrației agenților corozivi 

adiacenți materialului termoizolant spre aceste elemente metalice, produsele termoizolante 

bio-eco-inovative nu furnizează o protecție anticorozivă, oxigenul atmosferic, apa și alți agenți 

corozivi ajungând cu ușurință la suprafața metalică, dar nici nu accelerează acest proces. 

Epruvetele metalice de Cu, în contact cu saltelele termoizolante bio-eco-inovative, tratate cu 

soluțiile RU sau UPB, în condiții de umiditate, prezintă o ușoară coroziune, manifestată prin 

pierderea luciului și formarea unei cantități reduse de produși de coroziune, aceștia fiind ușor 

de îndepărtat prin spălare. Pe suprafața epruvetelor metalice de Cu care au fost în contact cu 

produsele tratate cu soluția RU se observă mai evident apariția oxizilor specifici cuprului 

(cristale de culoare verde), grupați în formațiuni dispersate pe suprafața metalică și cu 

suprafață de întindere redusă. În cazul epruvetelor metalice de Cu care au fost în contact cu 

produsele tratate cu soluția UPB prezența oxizilor specifici cuprului este nesemnificativă, 

semnele de coroziune redusă fiind reprezentate mai mult de pierderea luciului. Prin urmare, se 

poate aprecia că, din acest punct de vedere, tratamentul realizat cu soluția UPB este de 

preferat. Prin urmare, aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui indicator poate fi 

acceptată atât prin analiză comparativă cu date similare din literatura de specialitate cât și 

comparativ cu rezultatele experimentale obținute pentru epruvetele la care nu a fost efectuat 

tratament de creștere a rezistenței la acțiunea mucegaiului, domeniul de utilizare preconizat, 

inclusiv restricțiile aferente modului de punere în operă și normativul tehnic de referință. 

 Determinarea rezistenței biologice la atacul viermilor și insectelor– s-au realizat produse 

pentru care analiza vizuală și, ulterior microscopică, a evidențiat încadrarea 1A, - produsele 

bio-eco-inovative testate, tratate cu soluții de îmbunătățire a rezistenței la mucegai (RU / UPB) 

sau netratate, nu reprezintă un mediu propice viabil pentru molii (Order Lepidoptera), ouăle și 

larvele acestora. După 7 zile de expunere, toate insectele adulte au murit și nu s-au înregistrat 

dovezi de depunere a ouălelor pentru continuarea ciclului de viață. În cazul probelor pe care s-

au depus artificial ouă și, respectiv, larve ale molilor, s-a înregistrat întreruperea ciclului de 

viață, acestea nedezvoltându-se în larve, respectiv, insecte adulte. Testarea a continuat prin 

urmărire, timp de 56 de zile, fără a fi înregistrate semne de dezvoltare / apariție a semnelor de 

dezvoltare a insectelor. Estimarea degradării suprafeței – Clasa 1. Estimarea găurilor – Clasa A. 

Prin urmare, aprecierea favorabilă a gradului de realizare a acestui indicator poate fi acceptată 

atât prin analiză comparativă cu date similare din literatura de specialitate cât și comparativ cu 

rezultatele experimentale obținute pentru epruvetele la care nu a fost efectuat tratament de 

creștere a rezistenței la acțiunea mucegaiului, domeniul de utilizare preconizat, inclusiv 

restricțiile aferente modului de punere în operă și documentul tehnic de referință. 

 Determinarea rezistentei la atacul biologic al solului– s-au realizat produse care, după 

menținerea îngropate în sol timp de 1 lună, înregistrează semne de degradare (P1-P6.) Fără a 

se evidenția cu precizie degradarea la nivelul fibrelor, pe acestea se observă formarea 



depozitelor de microorganisme, colonii de viermi, depozite de ouă ale acestora etc., ceea ce 

conduce la prezumția că acest material este un mediu propice dezvoltării microorganismelor și 

viermilor. După 6 luni de menținere în sol, semnele de degradare ale epruvetelor sunt 

evidente, la fel și indicii de dezvoltare a coloniilor de microorganisme și viermi. Se identifică 

prezența a cel puțin 2 specii de mucegai (verde și negru) și prezența a cel puțin 2 specii de 

organisme mici, viermi, larve și ouă ale acestora. Comportamentul epruvetelor tratate cu 

soluțiile RU sau UPB indică o reală îmbunătățire a rezistenței acestora în contact cu solul. 

Epruvetele tratate cu soluția RU, respectiv epruvetele tratate cu soluția UPB, după menținere 

timp de 1 lună îngropate în sol au un aspect ce indică o degradare mai redusă, iar analiza 

microscopică relevă existența doar localizată și mult redusă cantitativ, a coloniilor de mucegai. 

Mai mult, în aceste situații nu s-au identificat semne de dezvoltare a organismelor mici, viermi, 

insecte, ouă sau larve ale acestora. Din punct de vedere a parametrilor măsurabili evaluați, 

rezistența la tracțiune și alungirea la rupere, se observă că, după 1 lună de menținere a 

epruvetelor îngropate în sol, rezistența la tracțiune este puțin influențată, pierderea de 

rezistență fiind de maxim 1 N/mm2, ceea ce ar putea indica menținerea efectului de 

termosudare, dar alungirea la rupere este redusă cu un procent de 7-30%, în funcție de tipul 

materialului testat, ceea ce ar putea indica o degradare la nivelul fibrelor, acestea devenind 

mai predispuse la rupere, mai puțin elastice comparativ cu epruveta martor de bumbac, 

testată în condiții similare, nu se observă diferențe majore, prin urmare, s-ar putea asimila 

comportamentul materialelor termoizolatoare bio-eco-inovative cu comportamentul 

bumbacului, din acest punct de vedere. După 6 luni de menținere în sol, epruvetele sunt mai 

puternic degradate, parametrii măsurabili indicând o reducere cu cel puțin 20% a rezistenței la 

tracțiune și a alungirii la rupere, ceea ce ar putea fi considerat un semn de degradare atât a 

gradului de termosudare între fibre, cât și a integrității și performanțelor fibrelor din 

compoziția matricii materialului termoizolant. Prin urmare, aprecierea favorabilă a gradului de 

realizare a acestui indicator poate fi acceptată atât prin analiză comparativă cu date similare 

din literatura de specialitate cât și din punct de vedere a domeniul de utilizare preconizat, 

inclusiv restricțiile aferente modului de punere în operă și documentul tehnic de referință. 

 Determinarea capacității de absorbție / neutralizare a compușilor organici volatili (VOC) / 

formaldehidei – s-a realizat validarea acestui indicator pe baza demonstrării reducerii 

substanțiale și continue a concentrației de formaldehidă din aerul din incinta de testare. În 

primele ore de la începerea testării, matricea compozită reușește neutralizarea unei cantități 

suficiente de formaldehidă astfel încât să se ajungă de la o concentrație încadrată într-o zona 

de risc accentuat, disconfort accentuat, dureri de cap, posibile alergii cutanate, stări de rău și 

greață, la o zonă de concentrație de risc moderat, urmând ca în următoarele ore și această 

zonă de concentrație să fie depășită, intrând-se într-o zonă de concentrație de formaldehidă în 

aer care implică riscuri reduse populație. După neutralizarea primei doze de formaldehidă, o 

reîncărcare a aerului cu agent chimic nu pune probleme produsului testat în a dezvolta o nouă 

reacție de neutralizare. În ambele situații, neutralizarea formaldehidei are loc cu o viteză mare 

la început, în zona de concentrație ridicată, viteză care scade ulterior, odată cu reducerea 

concentrației de formaldehidă din aer. Testarea experimentală a indicat capacitatea bună a 

matricii bio-eco-inovative chiar și tratată cu soluții de îmbunătățire a rezistentei la mucegai (RU 

sau UPB), în ceea ce privește neutralizarea compușilor organici volatili și formaldehidei. În mod 

similar cu produsul netratat testat, se observă că în primele ore de la începerea testării, 

matricea compozită reușește neutralizarea unei cantități suficiente de formaldehidă astfel 



încât să se ajungă la o zonă de concentrație încadrată într-o zona de risc accentuat, disconfort 

accentuat, dureri de cap, posibile alergii cutanate, stări de rău și greață, spre o zonă de 

concentrație de risc moderat, urmând ca în următoarele ore și această zonă de concentrație să 

fie depășită, intrând-se într-o zonă de concentrație de formaldehidă în aer fără riscuri pentru 

populație. Neutralizarea formaldehidei are loc cu o viteză mare la început, în zona de 

concentrație ridicată, viteză care scade ulterior, odată cu reducerea concentrației de 

formaldehidă din aer se reduce. În acest caz, graficul concentrației de formaldehidă prezintă o 

zonă de palier care ulterior este depășită, continuându-se reducerea concentrației de poluant. 

Existența acestei zone de palier nu este remarcată și în cazul graficului înregistrat pentru 

produsul termoizolant netratat cu soluții de îmbunătățire a rezistenței la mucegai. Prin urmare, 

se presupune că această zonă de palier semnifică de fapt existența, la nivelul fibrelor din 

compozit, a unui fenomen necesar care să permită traversarea agentului poluant prin zonele 

de peliculă de substanță antimucegai (soluția RU / UPB) care s-au format pe suprafața fibrei în 

urma tratamentului aplicat. Trebuie menționat totuși faptul că, în mod uzual, în utilizarea în 

condiții normale a spațiului locuit, sunt rare cazurile în care concentrația de formaldehidă și 

compuși organici volatili ajunge la concentrații similare cu cele de la care a început testarea. 

Aceste concentrații au fost alese tocmai pentru evaluarea comportării produsului în condiții 

extreme. Se poate spune, în consecință, că matricea compozită bio-eco-inovativă obținută prin 

reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor 

naturale vegetale și a lânii de oaie face față cu succes și contribuie cu siguranță la creșterea 

calității aerului din spațiul interior. 

 



Tab. 1. Cerințe impuse prin proiectare și pe baza referențialului utilizat orientativ, EAD 040005-00-1201/2015  

Cerința Cerința specifică  
Performanță conf. 

proiect de cercetare 
Performanță conf. EAD 
040005-00-1201/2015 

Mod de realizare – Validare în condiții de laborator 

Securitate la incendiu Reacția la foc 
- 

clasificare conf.  
EN 13501-1 

-în acest stadiu de maturitate tehnologică s-a considerat cerința 
neaplicabilă, se va realiza după atingerea TRL 9, în vederea punerii pe 
piață a produsului 

Igienă, sănătate și mediu 
înconjurător 

Rezistența biologică 

min. Clasa 1  
invizibil cu ochiul liber, 
clar vizibil la microscop 

creșterea mucegaiului realizat – Tab. 2-4, Clasa 1 

- rezistența la atacul 
viermilor și insectelor 

realizat – Tab. 2-4, Clasa 1A 

Siguranță și accesibilitate în 
exploatare 

Corozivitate 
- 

- realizat – Tab. 2-4 

Protecție împotriva 
zgomotului 

Rezistivitate la acțiunea 
curenților de aer 

- 
- 

-prin proiectare, produsele au fost destinate izolării termice, fără 
impunerea neapărată a unor cerințe de izolare acustică, chiar dacă 
acestea sunt existente ca o consecință a tehnologiei de realizare și 
caracterului de tip nețesut a produsului – realizat – Tab. 2-4. 

Rigiditate dinamică - - 

Reducerea zgomotului - - 

Compresibilitate - c ≤ 5 mm 

Absorbția zgomotului - - 

Economie de energie și 
izolare termică 

Conductivitate termică <0,044 W/mK - realizat – Tab. 2-4 

Rezistența la difuzia 
vaporilor de apă 

μ < 10 - 
pentru produse cu 
densitate mai mică de 
115 kg/m3, se poate 
asuma μ = 1-4 

realizat – Tab. 2-4 

Absorbție de apă < 2,5 kg/m2 - realizat – Tab. 2-4 

Caracteristici geometrice grosime 30-150 mm lungime – fără limite 
pentru rulouri, saltele și 
pâslă 
lățime – abatere max. 
±1,5% 
grosime – toleranță conf. 
EN 13171 
perpendicularitate – 
cerință aplicabilă doar 
pentru plăci 
planeitate – cerință 
aplicabilă doar pentru 
plăci 

-tehnologia de realizare permite realizarea de saltele cu lungimi și 
lățimi diverse. 
-grosime – realizat – Tab. 2-4, clasa T1 pentru produsele P3-P5 și clasa 
T5 pentru produsele P1, P2, P6. 

Densitate < 30 kg/m3 - realizat – Tab. 2-4 



Tasare după udarea unei 
fețe 

- - -produse sensibile la apă, cu restricții și condiționări impuse din punct 
de vedere a domeniului de utilizare și modului de punere în operă, cu 
structură specifică materialelor de tip nețesut, prin urmare, cerința nu 
este aplicabilă. 

Rezistență la compresiune > 0,1 kPa - realizat – Tab. 2-4 

Deformații în condiții 
specificate de încărcare și 
temperatură 

- - realizat – cap. 1.1.10 pentru condiții normale și constante de laborator 
(23°C, 50% URA) deoarece produsul cu structură specifică materialelor 
de tip nețesut prezintă rezistență redusă la compresiune 

Rezistența la tracțiune 
paralel cu fețele 

- conf. EN 13171, 
încercarea nu este 
necesară în condițiile 
efectuării testului de 
rezistența la tracțiune 
perpendicular pe fețe 

- 

Rezistența la tracțiune 
perpendicular pe fețe 

- 
clasificare conf. EN 13171 realizat – Tab. 2-4, clasa TR1 

Rezistența la tracțiune 
perpendicular pe fețe în 
condiții de umiditate 

- - - 

Fluaj compresiv - - -cerință neaplicabilă deoarece produsul are cu structură specifică 
materialelor de tip nețesut și prezintă rezistență redusă la eforturi de 
compresiune 

Comportare la încărcare 
punctuală 

- - -cerință neaplicabilă deoarece produsul are cu structură specifică 
materialelor de tip nețesut 

Rezistența la forfecare și 
modulul de elasticitate la 
forfecare 

- - -cerință neaplicabilă deoarece produsul are cu structură specifică 
materialelor de tip nețesut 

Impactul asupra calității 
aerului interior 

Caracteristici de 
higroscopicitate 

- - 
realizat – Tab. 2-4 

Capacitatea de absorbție / 
neutralizare a COV - 
formaldehidei 

- - 
realizat – Tab. 2-4 

Restricționare domeniul de 
utilizare și modul de punere 
în operă 

Rezistența la atacul biologic 
al solului 

- - 
realizat – Tab. 2-4 

Control tehnologic pe fluxul 
de producție 

Masa pe metru pătrat - - 
realizat – Tab. 2-4 

 
 



Tab. 2. Tabel centralizator a rezultatelor testelor experimentale (valori medii) pe produsele termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor 

textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie, produse netratate 

Parametrul 
urmărit 

Determinarea 
densității 
aparente 
(kg/m3) 

Determinare
a grosimii 

(mm) 

Masa pe 
suprafață 

(g/m2) 

Determinarea 
rezistenței la 

tracțiune 
perpendicular 
pe fețe (kPa) 

Determinarea 
rezistenței la 
compresiune 
(kPa pentru 
10% tasare) 

Determinarea 
compresibilității (% 
tasare la 0,125kPa / 

0,25 kPa) 

Rezistența (N/mm2) și 
alungirea la rupere 
(%) la tractiune pe 

direcție longitudinală 
a țesăturii 

Rezistența (N/mm2) și 
alungirea la rupere (%)  
la tractiune pe direcție 
transversală a țesăturii 

P1 18.56 19.99 433.1 1.4 0.17 2.2 24.2 0.05 47.60 0.03 43.45 

P2 29.22 29.99 848.0 1.6 0.18 4.7 21.1 0.11 34.02 0.11 37.71 

P3 21.41 49.98 827.2 1.3 0.14 7.9 21.5 0.06 34.03 0.05 28.64 

P4 25.23 49.98 1054.8 1.0 0.20 7.2 16.8 0.06 26.62 0.08 38.26 

P5 16.38 59.99 1077.5 1.2 0.10 13.0 27.6 0.04 35.27 0.05 31.82 

P6 39.99 29.99 1063.9 1.2 0.11 10.1 20.5 0.13 22.86 0.19 31.24 

Parametrul 
urmărit 

Determinarea absorbției 
apei de scurtă durata 
prin imersie parțială,  

Wp (kg/m2) 

Determinarea 
absorbției apei de 
lungă durată prin 
imersie parțială,  

Wlp (kg/m2) 

Determinarea 
absorbției apei de 
lungă durată prin 

imersie totală, Wh 
(%) 

Stabilitate dimensională 
în condiții normale și 

constante de laborator 
(%) 

Determinarea 
coeficientului de 

conductivitate 
termică, (W/mK)  

Determinarea 
rezistenței la 

transfer termic 
(m2K/W)  

Permeabil. 
la vapori de 

apă, μ 

P1 0.07 0.40 4.41 2.77 0.0362 0.55 1.35 

P2 0.227 0.59 18.35 1.97 0.0358 0.84 1.41 

P3 0.137 0.63 4.45 1.66 0.0421 1.19 1.26 

P4 0.127 0.66 9.48 2.26 0.0377 1.33 1.61 

P5 0.39 0.72 3.34 1.32 0.0412 1.46 0.95 

P6 0.35 0.99 14.25 0.44 0.0336 0.89 2.32 

Parametrul 
urmărit 

Rezistența la mucegai Rezistența la atacul insectelor Corozivitatea 

La 4 săptămâni de expunere - semne 
puternice de mucegai, vizibile cu ochiul 
liber si la microscop, pe toata suprafata 

epruvetei si in profunzimea acesteia. 

După 7 zile toate insectele adulte au murit, ouăle și 
larvele nu s-au dezvoltat la stadiul de adult. Nu s-au 
înregistrat dovezi de depunere a ouălelor de către 

insectele adulte pentru continuarea ciclului de viață.  
Testarea a continuat timp de 56 de zile, fără a fi 

înregistrate semne de dezvoltare / apariție a semnelor de 
dezvoltare a insectelor. 

În condiții de umiditate, la contactul cu saltelele 
termoizolante, elementele metalice de Cu sau Zn 

suferă o ușoară coroziune, manifestată prin 
pierderea luciului și formarea unei cantități 

reduse de produși de coroziune, aceștia fiind ușor 
de îndepărtat prin spălare. 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

Parametrul 
urmărit 

Rezistența la acțiunea solului Evoluția concentrației de formaldehidă 
Determinarea caracteristicilor de higroscopicitate (URA 

30%, 45%, 60%, 75%, 80%, 95%), variație masă (%) 



P1-P6 

 a). 

 b). 

 c). 
Fig. 1. Analiză microscopică a epruvetelor 

testare prin menținere în sol timp de 1 lună 
(a), 6 luni (b), (c) 

 

 
Fig. 2. Variația în timp a concentrației de formaldehidă 

în aerul din incinta în care a fost amplasată salteaua 
termoizolantă bio-eco-inovativă 

 
a). 

 
b). 

Fig. 3. Fenomenului de sorbție (a), desorbție 
(b) 

 

 

 

 

 

 



Tab. 3. Tabel centralizator a rezultatelor determiărilor experimentale pe produsele termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile 

postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie, produse tratate cu sol. RU 

Parametrul 
urmărit 

Determinarea 
densității 
aparente 
(kg/m3) 

Determinarea 
grosimii (mm) 

Masa pe 
suprafață 

(g/m2) 

Determinarea 
absorbției apei de 
scurtă durata prin 

imersie parțială, Wp 
(kg/m2) 

Determinarea 
absorbției apei de 
lungă durată prin 
imersie parțială, 

Wlp (kg/m2) 

Determinarea 
absorbției apei 
de lungă durată 

prin imersie 
totală, Wh (%) 

Stabilitate 
dimensională în 

condiții 
normale și 

constante de 
laborator (%) 

Determinarea 
coeficientului de 

conductivitate 
termică, (W/mK)  

Determinarea 
rezistenței la 

transfer 
termic 

(m2K/W)  

P1-RU 19.50 19.89 433.9 0.07 0.40 4.37 0.56 0.0364 0.55 

P2-RU 29.37 30.97 851.0 0.22 0.57 18.29 0.59 0.0359 0.87 

P3-RU 21.79 49.98 875.9 0.13 0.61 4.27 0.81 0.0420 1.19 

P4-RU 25.44 49.99 1053.5 0.12 0.62 9.36 1.07 0.0375 1.33 

P5-RU 16.77 59.18 1029.8 0.39 0.71 3.12 0.76 0.0410 1.44 

P6-RU 39.34 29.97 1070.8 0.35 0.96 14.17 0.10 0.0338 0.89 

Parametrul 

urmărit 

Permeabilitatea la 

vapori de apă, μ 
Rezistența la mucegai Rezistența la atacul insectelor Corozivitatea 

P1-RU 1.39 

La 4 săptămâni de expunere 
- semne de mucegai 

invizibile cu ochiul liber dar 
clar vizibile la microscop. 

După 7 zile toate insectele adulte au murit, 
ouăle și larvele nu s-au dezvoltat la stadiul de 
adult. Nu s-au înregistrat dovezi de depunere 

a ouălelor de către insectele adulte pentru 
continuarea ciclului de viață.  

Testarea a continuat, fără a fi înregistrate 
semne de dezvoltare / apariție a semnelor 

de dezvoltare a insectelor 

În condiții de umiditate, la contactul cu saltelele 
termoizolante, elementele metalice de Cu suferă o ușoară 
coroziune, manifestată prin pierderea luciului și formarea 
unei cantități reduse de produși de coroziune, aceștia fiind 
ușor de îndepărtat prin spălare - apariția oxizilor specifici 
cuprului (cristale de culoare verde), grupați în formațiuni 

dispersate pe suprafața metalică și cu suprafață de întindere 
redusă. 

Elementele metalize zincate suferă o ușoară coroziune, 
manifestată prin pierderea luciului și formare de produși de 

coroziune în cantitate redusă. 

P2-RU 1.43 

P3-RU 1.30 

P4-RU 1.67 

P5-RU 1.05 

P6-RU 

2.37 

 

 

 

 



Parametrul 
urmărit 

Rezistența la acțiunea solului Evoluția concentrației de formaldehidă 
Determinarea caracteristicilor de higroscopicitate (URA 

30%, 45%, 60%, 80%, 95%), variație masă (%) 

P1-RU –  
P6-RU 

 
Fig. 4. Analiză microscopică a epruvetelor 

testare prin menținere în sol timp de 1 lună  

 

 
Fig. 4. Variația în timp a concentrației de formaldehidă în 

aerul din incinta în care a fost amplasată salteaua 
termoizolantă bio-eco-inovativă tratată cu soluție RU 

 
a). 

 
b). 

Fig. 6. Fenomenului de sorbție (a), desorbție (b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 4. Tabel centralizator a rezultatelor determiărilor experimentale pe produsele termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile 

postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie, produse tratate cu sol. UPB 

Parametrul 
urmărit 

Determinarea 
densității 
aparente 
(kg/m3) 

Determinarea 
grosimii 

(mm) 

Masa pe 
suprafață 

(g/m2) 

Determinarea 
absorbției apei de 
scurtă durata prin 
imersie parțială, 

Wp (kg/m2) 

Determinarea 
absorbției apei de 
lungă durată prin 
imersie parțială, 

Wlp (kg/m2) 

Determinarea 
absorbției apei 
de lungă durată 

prin imersie 
totală, Wh (%) 

Stabilitate 
dimensională în 
condiții normale 
și constante de 
laborator (%) 

Determinarea 
coeficientului de 

conductivitate 
termică, (W/mK)  

Determinarea 
rezistenței la 

transfer 
termic 

(m2K/W)  

P1-UPB 18.02 19.99 436.83 0.07 0.39 4.36 0.55 0.0363 0.55 

P2-UPB 29.62 30.01 879.12 0.22 0.56 18.23 0.60 0.0357 0.84 

P3-UPB 21.72 49.99 855.82 0.13 0.60 4.22 0.80 0.0421 1.19 

P4-UPB 25.62 49.98 1062.96 0.12 0.63 9.34 1.02 0.0376 1.33 

P5-UPB 16.69 58.60 1076.06 0.39 0.69 3.09 0.78 0.0411 1.42 

P6-UPB 39.36 29.99 1053.81 0.35 0.97 14.15 0.11 0.0339 0.88 

Parametrul 

urmărit 

Permeabilitatea la 

vapori de apă, μ 
Rezistența la mucegai Rezistența la atacul insectelor Corozivitatea 

P1-UPB 1.37 

La 4 săptămâni de 
expunere - semne de 
mucegai invizibile cu 

ochiul liber dar clar vizibile 
la microscop. 

După 7 zile toate insectele adulte au murit, 
ouăle și larvele nu s-au dezvoltat la stadiul 

de adult. Nu s-au înregistrat dovezi de 
depunere a ouălelor de către insectele 

adulte pentru continuarea ciclului de viață.  
Testarea a continuat, fără a fi înregistrate 
semne de dezvoltare / apariție a semnelor 

de dezvoltare a insectelor 

În condiții de umiditate, la contactul cu saltelele termoizolante, 
elementele metalice de Cu suferă o ușoară coroziune, 

manifestată prin pierderea luciului. 
Elementele metalize zincate suferă o ușoară coroziune, 

manifestată prin pierderea luciului și formare de produși de 
coroziune în cantitate redusă. 

P2-UPB 1.41 

P3-UPB 1.27 

P4-UPB 1.64 

P5-UPB 1.02 

P6-UPB 
2.33 

 

 

 

 

 

 



Parametrul 
urmărit 

Rezistența la acțiunea solului Evoluția concentrației de formaldehidă 
Determinarea caracteristicilor de higroscopicitate (URA 

30%, 45%, 60%, 80%, 95%), variație masă (%) 

P1-UPB –  
P6-UPB 

 
Fig. 7. Analiză microscopică a epruvetelor 

testare prin menținere în sol timp de 1 lună  

 

 
Fig. 8. Variația în timp a concentrației de formaldehidă 

în aerul din incinta în care a fost amplasată salteaua 
termoizolantă bio-eco-inovativă tratată cu soluție UPB 

 
a). 

 
b). 

Fig. 9. Fenomenului de sorbție (a), desorbție (b) 
 

 

 

 



 

2. Prezentarea şi argumentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la finalul proiectului.  

Proiectul și-a propus asimilarea ca punct de plecare a proiectului a gradului de maturitate 

tehnologică TRL 2 “Design conceptual și definire experimentală pentru materialele termoizolante 

inovative eco-biocompozite”, cu parcurgerea gradului de maturitate TRL 3 “Demonstrarea 

funcționalității conceptului tehnologic al proiectului pentru obținerea materialelor termoizolante 

inovative eco-biocompozite” și atingerea nivelului de maturitate TRL 4 “Validarea în condiții de 

laborator a materialelor termoizolante inovative eco-biocompozite de tip nețesut, sub formă de 

saltea, obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale concomitent cu 

utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie”, prin realizarea produselor termoizolante bio-

eco-inovative, de tip nețesut, obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile postindustriale 

concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie.  

Din punct de vedere a nivelurilor de maturitate tehnologică, atingerea și parcurgerea acestora a fost 

realizată, în strânsă colaborare dintre instituția coordonatoare INCD URBAN-INCERC și partenerul 

MINET SA, astfel: 

TRL 2 “Design conceptual și 
definire experimentală pentru 
materialele termoizolante 
inovative eco-biocompozite 
obținute prin reciclarea și 
reutilizarea deșeurilor textile 
postindustriale concomitent cu 
utilizarea fibrelor naturale 
vegetale și a lânii de oaie și 
tehnologia de producere a 
acestora” 

TRL 3 “Demonstrarea funcționalității 
conceptului tehnologic al proiectului 
pentru obținerea materialelor 
termoizolante inovative eco-
biocompozite obținute prin reciclarea 
și reutilizarea deșeurilor textile 
postindustriale concomitent cu 
utilizarea fibrelor naturale vegetale și 
a lânii de oaie și tehnologiei de 
producere a acestora” 

TRL 4 “Validarea în condiții de 
laborator a materialelor 
termoizolante inovative eco-
biocompozite de tip nețesut, sub 
formă de saltea, obținute prin 
reciclarea și reutilizarea deșeurilor 
textile postindustriale concomitent 
cu utilizarea fibrelor naturale 
vegetale și a lânii de oaie” 

complet complet complet 

- analiza și sinteza informațiilor 
disponibile până în prezent la 
nivel internațional, privind 
performanțele produselor 
termoizolante similare. 
- analiza și sinteza informațiilor 
disponibile până în prezent la 
nivel internațional, privind 
tehnologiile de reciclare a 
deșeurilor și sustenabilitatea 
acestora. 
- analiza și sinteza informațiilor 
disponibile până în prezent la 
nivel internațional, privind 
posibilitățile tehnologice de 
realizare a produsului. 
- definirea conceptuală a 
produsului termoizolant bio-eco-
inovativ. 
- analiza disponibilității 
resurselor de materii prime și 
sustenabilității tehnologice de 
realizare a produsului. 
- analiza sustenabilității 
produsului. 

- realizarea produselor de tip 
proptotip singular. 
- cercetări preliminare care permit 
identificarea, analiza și ierarhizarea 
factorilor de influență astfel încât să 
fie facilitată dezvoltarea produsului 
complex de tip material termoizolant 
compozit bio-eco-inovativ. 
- stabilirea compoziției preliminare a 
matricii fibroase compozite și 
definirea produsului. 
- identificarea referențialelor pe baza 
cărora se va realiza evaluarea 
performanțelor și validarea 
ulterioară a produsului. 
- realizarea produselor compozite, 
preliminare (E) în vederea 
definitivării ulterior a parametrilor 
tehnologici. 
- realizarea produselor compozite 
bio-eco-inovative (P). 
- cercetări experimentale de analiză 
a performanțelor produsului și 
ierarhizare a factorilor de influență 
asupra performanțelor produsului. 

- stabilirea referențialelor pe baza 
cărora se realizează validarea în 
condiții de laborator, prin 
demonstrarea conformității cu 
parametrii impuși de domeniul de 
utilizare preconizat în construcții 
- analiza multicriterială a 
performanțelor produselor 
compozite bio-eco-inovative 
identificate ca prototip, în 
contextul domeniului de utilizare 
preconizat, precum și a restricțiilor 
impuse din punct de vedere a 
utilizării și modului de punere în 
operă. 
- testarea experimentală 
simultană, atât a produselor 
compozite bio-eco-inovative (P), 
cât și a variantelor acestora 
optimizate prin creșterea 
rezistenței lor biologice, utilizând 
metode de testare clasice, 
conform referențialelor în vigoare, 
dar și pe baza unor metode de 
testare asimilate în concordanță cu 



- conducerea unor cercetări de 
piață prin investigarea interesului 
pe care dezvoltarea unui produs 
termoizolant bio-eco-inovativ de 
tipul celui propus ar putea 
reprezenta o oportunitate. 

- analiza sustenabilității tehnologice 
de realizare a produselor compozite.  
- identificarea posibilităților de 
optimizare a produselor compozite 
bio-eco-inovative și definitivarea 
parametrilor de performanță impuși, 
în concordanță cu domeniul de 
utilizare și posibilitățile tehnologice 
de realizare. 
- încadrarea produselor compozite 
termoizolante bio-eco-inovative în 
contextul produselor termoizolante 
existente. 

specificații din literatura de 
specialitate. 
- validarea experimentală prin: 

 validarea metodelor de 
testare;  

 validarea datelor 
experimentale prin metode de 
analiză statistică; 

 validarea produsului prin 
raportare la referințele impuse în 
proiectare, documentele tehnice 
disponibile și domeniul de utilizare 
impus în proiectare. 
În prezent, la nivel mondial, nu 
există un referențial specific 
pentru acest tip de produse, prin 
urmare, s-a utilizat orientativ, EAD 
040005-00-1201/2015, considerat 
a avea domeniul de aplicabilitate 
cel mai apropiat de produsele bio-
eco-inovative care fac obiectul 
prezentei cercetări. 

Activități suport – de-a lungul parcurgerii tuturor celor trei niveluri de maturitate tehnologică, în concordanță 
cu obiectivul general al proiectului, s-au realizat activități suport, de diseminare a informației și rezultatelor 
cercetărilor la nivel național și internațional, prin publicarea de lucrări științifice, participare la conferințe și 
saloane de inventică, organizare de workshop, publicarea unui îndrumător. Asigurarea protecției drepturilor de 
proprietate intelectuală s-a realizat prin depunerea unei cereri de brevet de invenție național. 

 
 

3. Gradul de atingere a rezultatelor estimate (prezentarea produsului/tehnologiei sau a serviciului 

rezultat al proiectului). 

 

Proiectul “Alternativă ecologică la produsele clasice de termoizolare, prin reciclarea cu recuperarea 

energiei reziduale a deșeurilor textile postindustriale și utilizarea fibrelor vegetale și de lână de oaie”, 

cod PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463 ctr. 449PED ⁄ 2020 a propus cercetarea, proiectarea și realizarea 

până la un nivel de maturitate tehnologică TRL 4, de materiale termoizolante eco-biocompozite de 

tip nețesut pe bază de deșeuri textile postindustriale reaciclate, deșeuri PET reciclate, fibre naturale 

vegetale și lână de oaie, printr-o tehnologie specifică partenerului MINET SA, adaptată la cerințele 

prezente. 

În urma activităților CDI au fost proiectare și realizate până la stadiul de prototip, șase variante de 

produse termoizolante bio-eco-inovative (P1-P6) diferite prin aspecte dimensionale (grosime), 

densitate, masă pe unitatea de suprafață precum și prin performanțe de izolare termică și alte 

aspecte de durabilitate, rezistențe mecanice etc. Elementele comune ale celor șase produse 

termoizolante bio-eco-inovative sunt următoarele: 

- sunt realizate prin tehnologia de cardare – pliere cu consolidare termică, care permite 

obținerea produselor de tip nețesut. 

- matricea compozițională este realizată din 20% efiloșeu destrămat lână de oaie; 15% fibra 

siliconizata de origine vegetală Lyocell marca TENCEL®; 25% fibra bicomponentă de tereftalat de 

polietilena (PET) reciclat și 30% fibra textilă postindustrială poliesterică (PES), proporții masice. 

- sunt destinate utilizării în cavitățile pereților, acoperișurilor, podelelor, în cadre rame de 

lemn, în vederea izolării termice. Ca urmare a limitărilor impuse de rezultatele cercetărilor 



experimentale, aceste produse nu vor fi folosite astfel încât să fie expuse eforturilor de compresiune, 

umezirii, udării, agenților climatici, în contact cu apa sau solul sau în construcții cu potențial de 

umiditate excesivă. Aceste produse trebuie, de asemenea, ferite de precipitații, umezeală, intemperii 

pe toată durata depozitării, transportului și punerii în operă. 

- sunt caraterizate de un coeficient de trasnfer termic λ10,ct. cuprins în intervalul 0,033 – 0,042 

W/mK, grosimi de 20-60 mm, densități aparente de 16-40 kg/m3, absorbție de apă de scurtă durată 

mai mică de 0,4 kg/m2 și o bună permeabilitate la vapori de apă (μ<2,5). 

- ca urmare a componentei de natură animală, fibrele de lână de oaie, pe lână 

permeabilitataea la vapori de apă, prezintă aspecte specifice care contribuie la creșterea calității 

aerului interior: capacitate de sorbție – desorbție a umidității atmosferice, contribuind astfel la 

reglarea umidității și capacitate de neutralizare a formaldehidei. 

- produsele se prezintă sub formă de saltele cu lățime și lungime variabile, ceea ce permite o 

ușoară dimensionare în vederea punerii în operă în zone cu geometrii diverse. 

Ca urmare a identificării posibilităților de îmbunătățire a produsului prototip prin creșterea 

rezistenței biologice, la acțiunea microorganismelor și / sau organismelor mici, în cadrul proiectului s-

au realizat încă două seturi de produse prototip, (P1-RU - P6-RU) și (P1-UPB - P6-UPB). La realizarea 

acestor produse s-a asumat ca punct de plecare produsele prototip (P1-P6) la care s-au aplicat 

tratamente de creștere a rezistenței biologice prin spray-ere cu soluții specifice, dezvoltate fie pe 

baza soluțiilor produse de RUDOLF GRUP GmbH (RU), fie pe bază de chitosan (UPB), inclus ca etapă în 

cadrul fluxului tehnologic. Aceste tratamente nu au indus schimbări majore din punct de vedere a 

performanțelor de izolare termică, rezistențelor mecanice, absorbție de apă, permeabilitate la vapori 

de apă, capacității de sorbție – desorbție a umidității sau capacității de neutralizare a formaldehidei. 

Ca urmare a tratamentului aplicat, s-au obținut doar creșterea rezistenței la acțiunea mucegaiului și 

creșterea rezistenței la contactul cu solul, menținându-se totuși restricționările de utilizare și punere 

în operă specificate anterior. 

Din punct de vedere tehnologic, activitățile CDI au permis stabilirea parametrilor tehnologici astfel 

încât să se poată realiza un transfer care să permită realizarea saltelelor din matricea compozițională 

ce include toate cele 4 tipuri de fibre vizate, utilizând o linie tehnologică existentă în cadrul instituției 

partenere, MINET SA, linie tehnologică utilizată în mod curent pentru fabricarea unor alte produse de 

tip nețesut. 

 

4. Impactul rezultatelor obținute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat obținut.  

 

Rezultatele obținute demonstrează posibilitatea de implementare a unui proces de inovare și 

dezvoltare durabilă, cu respectarea principiilor caracteristice conceptului de Economie Circulară, 

răspunzând Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă stipulate în “Agenda 2030” și construind cadrul 

favorabil pentru promovarea unei industrializări durabile, încurajarea inovației, dezvoltarea 

așezărilor umane cu durată de viață extinsă, în mod sigur, rezilient și durabil, asigurarea unor tipare 

de consum și producție durabile și reducerea impactului negativ asupra mediului.  

Prin activitatea CDI desfășurată se dovedește posibilitatea exploatării unei resurse naționale prea 

puțin valorificate în prezent, lâna de oaie, precum și reintroducerii în circuitul economic a unor 

deșeuri. Exploatând tradiția și specificul național, pe lângă realizarea unor produse termoizolante 

alternative care accesează o zonă de nișă în domeniu, cu impact redus asupra mediului și care permit 

reducerea consumului de energie, prin diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetărilor, s-a 



contribuit a creșterea competitivității economiei românești prin oferirea posibilităților de realizare a 

unor produse inovative cu valoare adăugată mare. 

Diseminarea rezultatelor experimentale în publicații cu impact semnificativ (reviste ISI) a produs ca 

efect “punerea pe hartă” a României din punct de vedere a cercetărilor în acest domeniu, până în 

prezent înregistrându-se deja 2 citări a lucrărilor publicate. De asemenea, în aceeași direcție s-au 

desfășurat și participările la saloane și târguri de inventică internaționale, participări premiate cu 

cinci medalii de aur, o medalie de argint și un certificat de apreciere. 

Concomitent, prin organizarea workshop-ului (mai 2022), s-a creat cadrul favorabil pentru creșterea 

gradului de cunoaștere și informare a specialiștilor din domeniu construcțiilor și nu numai. 

Publicarea îndrumătorului privind 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, prezentat în cadrul workshop-ului și disponibil pe pagina web a proiectului, 

contribuie, de asemenea la creșterea gradului de informare a publicului țintă, atât în ceea ce privește 

posibilitățile de realizare a unor produse termoizolante alternative, de nișă, cât și din punct de 

vedere a legislației privitoare la punerea pe piață a produselor destinate construcțiilor. 

Nu în ultimul rând, și poate cel mai important rezultat derivat ca urmare a desfășurării proiectul, îl 

reprezintă crearea cadrului favorabil de colaborare între instituția CDI și agentul economic, în 

vederea continuării activităților, transfer tehnologic, până la punerea pe piață a produselor 

termoizolante bio-eco-inovative și dezvoltarea de noi produse. 

 

5.  Detalii privind exploatarea și diseminarea rezultatelor proiectului.  

 

Exploatarea și diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat în scopul atingerii obiectivului general 

propus, de creștere a competitivității economiei românești prin activități CDI și valorificare a 

rezultatelor din cercetare, prin identificarea, analiza, proiectarea, realizarea și validarea în condiții de 

laborator a unor produse termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea 

deșeurilor textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie 

și se prezintă după cum urmează: 

 

Etapa: 1/2020 

 participare cu prezentare orală - Hegyi A, Szilagyi H., Lăzărescu A., Meiță V, Sandu 

M. (2020) “Sheep wool heat insulation sustainability” – prezentare orală în cadrul 

conferinței “SGEM International Scientific Conferences on Earth & Planetary Sciences, 

Vienna, 2020 - Green Sciences for Green Life”, 8-11 decembrie 2020 – prezentare orală 

realizată de A.V. Lăzărescu și premiată cu Certificat de apreciere. 

 publicare a lucrării - Hegyi A, Szilagyi H., Lăzărescu A., Meiță V, Sandu M. (2020) 

“Sheep wool heat insulation sustainability”, 20th International Multidisciplinary Scientific 

Geoconference SGEM 2020. Conference Proceedings of Selected Paper. Nano, Bio, Green 

and Space: Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.2. 

 Crearea și actualizarea paginii web a proiectului, https://www.incd.ro/contributii-

stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/ 

Etapa: 2/2021 

 publicarea unui articol într-o revistă cotată ISI - A. Hegyi, C. Bulacu, H. Szilagyi, A.-V. 

Lăzărescu, M. Sandu, D. E. Colbu (2021), Waste Management in The Context of hhe 

Development of Sustainable Thermal Insulation Products for The Construction Sector, 

International Journal of Conservation Science, 12(1): 225-236. 

 Actualizarea paginii web a proiectului, https://www.incd.ro/contributii-

stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/ 

https://www.incd.ro/contributii-stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/
https://www.incd.ro/contributii-stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/
https://www.incd.ro/contributii-stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/
https://www.incd.ro/contributii-stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/


Etapa: 3/2021 

 publicare a unui articol într-o revistă cotată ISI aflată în zona Q1, FI=3,623 - Hegyi 

A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiță V., Vizureanu P., Sandu M. (2021), Improving 

Indoor Air Quality by Using SheepWool Thermal Insulation, Materials 14, 2443. 

https://doi.org/10.3390/ma14092443. https://doi.org/10.3390/ma14092443. 

 publicare a unui articol într-o publicație indexată BDI - Lăzărescu A.V., Bulacu C., 

Hegyi A., Călătan G., Florean C. (2021), Inovative thermal insulation products obtained by 

recycling and reusing postindustrial textile waste, Buletin Ştiinţific Supliment Cercetări și 

inovații în viziunea tinerilor cercetători, 6:201-205. 

 participare cu lucrare și prezentare orală la evenimentul științific CadetINOVA, 

Sibiu (2021) - Lăzărescu A.V., Bulacu C., Hegyi A., Călătan G., Florean C. (2021), Inovative 

thermal insulation products obtained by recycling and reusing postindustrial textile waste, 

participare premiată cu medalie de aur. 

 participare cu poster la evenimentul științific European Exhibition of Creativity and 

Innovation EUROINVENT, Iași (2021), Andreea Hegyi, Cezar Bulacu, Henriette Szilagyi, 

Adrian - Victor Lăzărescu, Vasile Meiță, Mihaela Sandu, Carmen Florean (2021), Bio-eco-

inovative thermal insulation products obtained by recycling and reusing post-industrial 

textile waste, natural vegetable fibers and sheep wool, participare premiată cu medalie de 

aur. 

 participare cu prezentare orală la evenimentul științific International Conference 

on Inovative Research ICIR (2021) - Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiță V., 

Vizureanu P., Sandu M. (2021), Improving Indoor Air Quality by Using SheepWool Thermal 

Insulation. 

 participare cu prezentare orală la evenimentul științific Târgul Internațional de 

Inventică și Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV, Suceava (2021), Lăzărescu A. V., 

Ionescu B. A., Toader T. P., Grebenișan E., Hegyi A. (2021), Situația resurselor disponibile de 

deșeuri textile postindustriale, deșeuri de materiale plastice, fibre naturale vegetale și lână 

de oaie și capacitatea de valorificare a acestora prin realizarea de produse termoizolante 

inovative, participare premiată cu medalie de argint. 

 participare cu poster la evenimentul științific International Invention Innovation 

Competition in Canada, ICAN, Toronto, Canada (2021) – Hegyi A., Szilagyi H., Meiță V., 

Lăzărescu A.-V., Sandu M., Bulacu C. (2021), Ecological Alternative to Classic Thermal 

Insulation Products, by Recycling with Waste Energy Recovery of Post-Industrial Textile 

Waste and the Use of Vegetal and Sheep Wool Fibres, participare premiată cu medalie de 

aur. 

 participarea cu poster la evenimentul științific International Exhibition of 

Inventions INVENTICA (2021) –Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiță V., 

Sandu M. (2021), Ecological Alternative to Classic Thermal Insulation Products, by Recycling 

with Waste Energy Recovery of Post-Industrial Textile Waste and the Use of Vegetal and 

Sheep Wool Fibres, participare premiată cu medalie de aur. 

 participare cu prezentare orală la evenimentul științific 21th International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, Nano, Bio And Green – Technologies 

For A Sustainable Future - Grebenișan E., Ionescu B. A., Toader T. P., Călătan G., Bulacu C 

(2021), Assesment of the bio-eco-inovative properties of sheep wool based heat insulation 

materials 

 publicarea lucrării - Grebenișan E., Ionescu B. A., Toader T. P., Călătan G., Bulacu C 

(2021), Assesment of the bio-eco-inovative properties of sheep wool based heat insulation 

materials, Proceedings of 21th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

SGEM 2021, Nano, Bio And Green – Technologies For A Sustainable Future, 21:65-74, 

10.5593/sgem2021V/6.2/s26.12  



 Actualizarea paginii web a proiectului, https://www.incd.ro/contributii-

stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/ 

Etapa: 4/2022 

 publicare a unui articol într-o revistă cotată ISI aflată în zona Q1, FI=3,623 - Hegyi 

A., Vermeșan H. Lăzărescu A-V., Petcu C., Bulacu C. (2022) Thermal Insulation Mattresses 

Based on Textile Waste and Recycled Plastic Waste Fibres, Integrating Natural Fibres of 

Vegetable or Animal Origin, Materials, 15(4): 1348, https://doi.org/10.3390/ma15041348. 

 participare cu prezentare orală în cadrul evenimentului științific XXIInd 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, 

Ecology and Management – SGEM 2022, Călătan G., Dico C., Mircea C.G.R, Toader T.P. 

(2022), The integration of vernacular construction materials in the concept of sustainable 

development 

 publicarea unui articol - Călătan G., Dico C., Mircea C.G.R, Toader T.P. (2022), The 

integration of vernacular construction materials in the concept of sustainable development, 

Proceedings of XXIInd International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, 

Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2022 (volum în curs de publicare)  

 prezentarea orală în cadrul evenimentului științific A XXI-a ediţie a Conferinţe de 

Cercetare în Construcţii, Economia Construcţiilor, Arhitectură, Urbanism și Dezvoltare 

Teritorială “Soluţii inginereşti, de proiectare şi planificare bazate pe natură şi infrastructura 

verde”, Bucureşti, 12 mai 2022 - Hegyi A., Lăzărescu A. V. Bulacu C. (2022), Environmentally 

friendly alternative to traditional thermal insulation products by recycling post-industrial 

textile waste with residual energy recovery and using vegetable and sheep wool fibres 

 participare cu prezentare poster în cadrul evenimentului European Exhibition of 

Creativity and Innovation EUROINVENT, Iași (2022) - Hegyi A., Vermeșan H., Lăzărescu A.V., 

Petcu C., Bulacu C., Florean C. (2022), Thermal Insulation Mattresses Based on Textile 

Waste and Recycled Plastic Waste Fibres, Integrating Natural Fibres of Vegetable or Animal 

Origin, – prezentare poster, participare premiată cu medalie de aur 

 publicare Hegyi A., Bulacu C., Petcu C., Petran H., Lăzărescu A., Rus M.-I. (2022), 

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, Ed. Ed. Napoca, ISBN 978-606-062-435-6 (111 pag.) 

 participare cu prezentare în cadrul evenimentului European Exhibition of Creativity 

and Innovation EUROINVENT-Book Salon, Iași (2022) - Hegyi A., Bulacu C., Petcu C., Petran 

H., Lăzărescu A., Rus M.-I. (2022), 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, Ed. Ed. Napoca, ISBN 978-606-062-435-6. 

 organizare workshop “Produse alternative, bio-eco-inovative, destinate utilizării 

pentru izolarea termică a construcțiilor” organiza în cadrul celei de-a XXI-a ediţie a 

Conferinţe de Cercetare în Construcţii, Economia Construcţiilor, Arhitectură, Urbanism și 

Dezvoltare Teritorială “Soluţii inginereşti, de proiectare şi planificare bazate pe natură şi 

infrastructura verde”, Bucureşti, 12 mai 2022, https://conf.incd.ro/ 

 depunere la OSIM Cerere Brevet de Invenție nr. A/00570 din 19.09.2022 

 Actualizarea paginii web a proiectului, https://www.incd.ro/contributii-

stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/ 

Impactul la 
nivel 
internațional 

Diseminarea rezultatelor efectuată în etapele anterioare își dovedește deja impactul și la 

nivel international prin înregistrarea citărilor în literatura de specialitate (articol publicat în 

revistă ISI citat de articol publicat în revistă ISI): 

 Kobiela-Mendrek K.; Baczek M.; Broda J.; Rom M.; Espelien I.; Klepp I. (2022), 

Acoustic Performance of Sound Absorbing Materials Produced from Wool of Local 

Mountain Sheep, Materials 2022, 15, 3139. https://doi.org/ 10.3390/ma15093139 (articol 

https://www.incd.ro/contributii-stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/
https://www.incd.ro/contributii-stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/
https://conf.incd.ro/
https://www.incd.ro/contributii-stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/
https://www.incd.ro/contributii-stiintifice/proiecte-de-cercetare/proiecte-nationale/


citat: Hegyi, A.; Bulacu, C.; Szilagyi, H.; Lazarescu, A.V.; Vizureanu, P.; Sandu, M. Improving 

Indoor Air Quality by Using Sheep Wool Thermal Insulation, Materials 2021, 14, 2443). 

 Anand, P.B.; Lakshmikanthan, A.; Gowdru Chandrashekarappa, M.P.; Selvan, C.P.; 

Pimenov, D.Y.; Giasin, K. Experimental Investigation of Effect of Fiber Length on Mechanical, 

Wear, and Morphological Behavior of Silane-Treated Pineapple Leaf Fiber Reinforced 

Polymer Composites. Fibers 2022, 10, 56. https://doi.org/ 10.3390/fib10070056 (articol 

citat: Hegyi, A.; Vermes, an, 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). 

 Parlato M.C.M., Porto S.M.C., Valenti F. (2022), Assessment of sheep wool waste as 

new resource for green building elements, Building and Environment (IF 7,093), 

DOI:10.1016/j.buildenv.2022.109596  (articol citat: Hegyi, A.; Bulacu, C.; Szilagyi, H.; 

Lazarescu, A.V.; Vizureanu, P.; Sandu, M. Improving Indoor Air Quality by Using Sheep Wool 

Thermal Insulation, Materials 2021, 14, 2443) 

 

6. Prezentarea livrabilelor/indicatorilor obținuți la finalul proiectului comparativ cu cei propuşi. 
 

Nr. 
crt. 

Livrabile/indicatori planificați  
 

Nr.  Livrabile/indicatori realizați Nr. 

1. R.1.1. Raport de sinteză privind 
sustenabilitatea conceptuală, 
analiza, evaluarea rezultatelor și 
gradului de realizare și validarea 
realizării obiectivului planificat.  

1 Raport de sinteză extins Etapa 1/2020 - 
Raport de sinteză privind sustenabilitatea 
conceptuală, analiza, evaluarea rezultatelor 
și gradului de realizare și validarea realizării 
obiectivului planificat. 
Grad de îndeplinire 100% 

1 

2. R.1.2. Valorificare rezultate - minim 
1 articol indexat în baze de date 
internaționale (min. BDI) sau 
participare cu comunicare la 
manifestare științifică în domeniu. 

1 Hegyi A, Szilagyi H., Lăzărescu A., Meiță V, 
Sandu M. (2020), Sheep wool heat insulation 
sustainability, SGEM International Scientific 
Conferences On Earth & Planetary Sciences, 
Vienna, 2020 - Green Sciences for Green Life 
– prezentare orală 
 
Hegyi A, Szilagyi H., Lăzărescu A., Meiță V, 
Sandu M. (2020), Sheep wool heat insulation 
sustainability, Proceedings of 20th 
International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM 2020, Nano, Bio And 
Green – Technologies For A Sustainable 
Future, 20:235-242, 
https://doi.org/10.5593/sgem2020V/6.2/s09
.30 – articol publicat 
Grad de îndeplinire 200% 

1 
 
 
 
 
 
 
1 

3. R.2.1. Raport de sinteză privind 
situația resurselor disponibile de 
deșeuri textile postindustriale, a 
fibre naturale vegetale și lână de 
oaie, a capacității de valorificare a 
resurselor disponibile și a capacităţii 
de transfer şi valorificare a 
rezultatelor obţinute în cercetare 

1 Raport de sinteză extins Etapa 2/2021 - 
Raport de sinteză privind situația resurselor 
disponibile de deșeuri textile postindustriale, 
fibre naturale vegetale și lână de oaie, a 
capacității de valorificare a resurselor 
disponibile și a capacităţii de transfer şi 
valorificare a rezultatelor obţinute în 
cercetare până în prezent, existente la nivel 

1 



până în prezent, existente la nivel 
naţional, european şi internaţional, 
cu stabilirea principiilor de bază 
pentru realizarea produselor 
termoizolante eco-inovative 
nețesute, trasarea direcțiilor de 
cercetare aplicativă viitoare și 
predicția rezultatelor 
experimentale.  

naţional, european şi internaţional, cu 
stabilirea principiilor de bază pentru 
realizarea produselor termoizolante eco-
inovative nețesute, trasarea direcțiilor de 
cercetare aplicativă viitoare și predicția 
rezultatelor experimentale. 
Grad de îndeplinire 100% 

4. R.2.2. Valorificare rezultate - minim 
1 articol indexat în baze de date 
internaționale (min. BDI) sau 
participare cu comunicare la 
manifestare științifică în domeniu. 

1 Hegyi, C. Bulacu, H. Szilagyi, A.-V. Lăzărescu, 
M. Sandu, D. E. Colbu (2021), Waste 
Management in The Context of the 
Development of Sustainable Thermal 
Insulation Products for The Construction 
Sector, International Journal of Conservation 
Science, 12(1):225-236 – articol publicat 
Grad de îndeplinire 100% 

1 

5. R.3.1. Raport de sinteză privind 
condițiile / parametrii de realizare a 
firelor din deșeurile reciclate, 
respectiv, condițiile / parametrii de 
realizare și funcționalitatea 
produselor termoizolante bio-eco-
inovative obținute prin reciclarea și 
reutilizarea deșeurilor textile 
postindustriale concomitent cu 
utilizarea fibrelor naturale vegetale 
și a lânii de oaie. Evidențierea, 
evaluarea și ierarhizarea factorilor 
de influență asupra proprietăților 
fizico-mecanice și de durabilitate, 
respectiv analiza comparativă cu 
predicțiile teoretice a 
performanțelor și recomandări 
privind domenii de utilizare, modul 
de punere în operă și estimarea 
comportării produselor eco-
inovative.  

1 Raport de sinteză extins Etapa 3/2021 - 
Raport de sinteză privind condițiile / 
parametrii de realizare a firelor din deșeurile 
reciclate, respectiv, condițiile / parametrii de 
realizare și funcționalitatea produselor 
termoizolante bio-eco-inovative obținute 
prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor 
textile postindustriale concomitent cu 
utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii 
de oaie. Evidențierea, evaluarea și 
ierarhizarea factorilor de influență asupra 
proprietăților fizico-mecanice și de 
durabilitate, respectiv analiza comparativă 
cu predicțiile teoretice a performanțelor și 
recomandări privind domenii de utilizare, 
modul de punere în operă și estimarea 
comportării produselor eco-inovative. 
Grad de îndeplinire 100% 

1 

6. R.3.2. Valorificare rezultate - minim 
2 articole articole indexate în baze 
de date internaționale sau 
participări cu comunicări la 
manifestări științifice internaționale 
în domeniu (BDI/ISI/ISI 
Proceedings). 

2 Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-
V., Meiță V., Vizureanu P., Sandu M. (2021), 
Improving Indoor Air Quality by Using 
SheepWool Thermal Insulation, Materials 14, 
2443. https://doi.org/10.3390/ma14092443 
– articol publicat 
 
Lăzărescu A.V., Bulacu C., Hegyi A., Călătan 
G., Florean C. (2021), Inovative thermal 
insulation products obtained by recycling 
and reusing postindustrial textile waste, 
Buletin Ştiinţific Supliment Cercetări și 
inovații în viziunea tinerilor cercetători (ISSN 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 



2501-3157 ISSN-L 2501-3157), 6:201-205 – 
articol publicat 
 
Lăzărescu A.V., Bulacu C., Hegyi A., Călătan 
G., Florean C. (2021), Inovative thermal 
insulation products obtained by recycling 
and reusing postindustrial textile waste, 
CadetINOVA, Sibiu (2021) – prezentare orală 
 
Andreea Hegyi, Cezar Bulacu, Henriette 
Szilagyi, Adrian - Victor Lăzărescu, Vasile 
Meiță, Mihaela Sandu, Carmen Florean 
(2021), Bio-eco-inovative thermal insulation 
products obtained by recycling and reusing 
post-industrial textile waste, natural 
vegetable fibers and sheep wool, European 
Exhibition of Creativity and Innovation 
EUROINVENT, Iași (2021) – prezentare 
poster 
 
- Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu 
A.-V., Meiță V., Vizureanu P., Sandu M. 
(2021), Improving Indoor Air Quality by Using 
SheepWool Thermal Insulation, International 
Conference on Inovative Research ICIR 
(2021) – prezentare orală 
 
Lăzărescu A. V., Ionescu B. A., Toader T. P., 
Grebenișan E., Hegyi A. (2021), Situația 
resurselor disponibile de deșeuri textile 
postindustriale, deșeuri de materiale 
plastice, fibre naturale vegetale și lână de 
oaie și capacitatea de valorificare a acestora 
prin realizarea de produse termoizolante 
inovative, Târgul Internațional de Inventică și 
Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV, 
Suceava (2021) – prezentare orală 
 
Hegyi A., Szilagyi H., Meiță V., Lăzărescu A.-
V., Sandu M., Bulacu C. (2021), Ecological 
Alternative to Classic Thermal Insulation 
Products, by Recycling with Waste Energy 
Recovery of Post-Industrial Textile Waste and 
the Use of Vegetal and Sheep Wool Fibres, 
International Invention Innovation 
Competition in Canada, ICAN, Toronto, 
Canada (2021) – prezentare poster 
 
Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-
V., Meiță V., Sandu M. (2021), Ecological 
Alternative to Classic Thermal Insulation 
Products, by Recycling with Waste Energy 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 



Recovery of Post-Industrial Textile Waste and 
the Use of Vegetal and Sheep Wool Fibres, 
International Exhibition of Inventions 
INVENTICA (2021) – prezentare poster 
 
Grebenișan E., Ionescu B. A., Toader T. P., 
Călătan G., Bulacu C (2021), Assesment of 
the bio-eco-inovative properties of sheep 
wool based heat insulation materials, 21th 
International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM 2021, Nano, Bio And 
Green – Technologies For A Sustainable 
Future, 21:65-74, 
10.5593/sgem2021V/6.2/s26.12 – 
prezentare orală 
 
Grebenișan E., Ionescu B. A., Toader T. P., 
Călătan G., Bulacu C (2021), Assesment of 
the bio-eco-inovative properties of sheep 
wool based heat insulation materials, 
Proceedings of 21th International 
Multidisciplinary Scientific GeoConference 
SGEM 2021, Nano, Bio And Green – 
Technologies For A Sustainable Future, 
21:65-74, 10.5593/sgem2021V/6.2/s26.12 – 
articol publicat 
Grad de îndeplinire 500% 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

7. R.4.1. Raport de sinteză privind 
conformitatea cu parametrii impuși 
și funcționalitatea în domeniul de 
utilizare în construcții preconizat 
produselor termoizolante bio-eco-
inovative obținute prin reciclarea și 
reutilizarea deșeurilor textile 
postindustriale concomitent cu 
utilizarea fibrelor naturale vegetale 
și a lânii.  

1 Raport de sinteză extins Etapa 4/2021 - 
Raport de sinteză privind conformitatea cu 
parametrii impuși și funcționalitatea în 
domeniul de utilizare în construcții 
preconizat produselor termoizolante bio-
eco-inovative obținute prin reciclarea și 
reutilizarea deșeurilor textile postindustriale 
concomitent cu utilizarea fibrelor naturale 
vegetale și a lânii. 
Grad de îndeplinire 100% 

1 

8. R.4.2. Realizarea unui îndrumător 
privind principiile de proiectare 
compozițională, testare în condiții 
de laborator, analiză și evaluare a 
durabilității și de utilizare pentru 
produsele termoizolante bio-eco-
inovative (nețesute).  

1 Hegyi A., Bulacu C., Petcu C., Petran H., 
Lăzărescu A., Rus M.-I. (2022), 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, Ed. Ed. Napoca, ISBN 
978-606-062-435-6 (111 pag.) 
https://www.incd.ro/wp-
content/uploads/2022/05/INDRUMATOR-
ALECOTERMO.pdf 
Grad de îndeplinire 100% 

1 

9. R.4.3. Organizarea unui ”workshop” 
pentru factorii din piața 

1 workshop “Produse alternative, bio-eco-
inovative, destinate utilizării pentru izolarea 

1 

https://www.incd.ro/wp-content/uploads/2022/05/INDRUMATOR-ALECOTERMO.pdf
https://www.incd.ro/wp-content/uploads/2022/05/INDRUMATOR-ALECOTERMO.pdf
https://www.incd.ro/wp-content/uploads/2022/05/INDRUMATOR-ALECOTERMO.pdf


construcțiilor (cercetători – 
producători – beneficiari) pentru 
diseminarea rezultatelor cercetării 
și prezentarea posibilităților de 
realizare și utilizare a astfel de 
produse termoizolante bio-eco-
inovative.  

termică a construcțiilor” organiza în cadrul 
celei de-a XXI-a ediţie a Conferinţe de 
Cercetare în Construcţii, Economia 
Construcţiilor, Arhitectură, Urbanism și 
Dezvoltare Teritorială “Soluţii inginereşti, de 
proiectare şi planificare bazate pe natură şi 
infrastructura verde”, Bucureşti, 12 mai 
2022, https://conf.incd.ro/ 
Grad de îndeplinire 100% 

10 R.4.4. Valorificare rezultate  
- minim 1 articol indexat în baze de 
date internaționale sau participare 
cu comunicări la manifestări 
științifice internaționale în domeniu 
(BDI/ISI/ISI Proceedings),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hegyi A., Vermeșan H. Lăzărescu A-V., Petcu 
C., Bulacu C. (2022) Thermal Insulation 
Mattresses Based on Textile Waste and 
Recycled Plastic Waste Fibres, Integrating 
Natural Fibres of Vegetable or Animal Origin, 
Materials, 15(4): 1348, 
https://doi.org/10.3390/ma15041348 – 
articol publicat 
 
Călătan G., Dico C., Mircea C.G.R, Toader 
T.P. (2022), The integration of vernacular 
construction materials in the concept of 
sustainable development, XXIInd 
International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference Surveying, Geology and 
Mining, Ecology and Management – SGEM 
2022 – prezentare orală 
 
Călătan G., Dico C., Mircea C.G.R, Toader 
T.P. (2022), The integration of vernacular 
construction materials in the concept of 
sustainable development, Proceedings of 
XXIInd International Multidisciplinary 
Scientific GeoConference Surveying, 
Geology and Mining, Ecology and 
Management – SGEM 2022 – articol în curs 
de publicare 
 
Hegyi A., Lăzărescu A. V. Bulacu C. (2022), 
Environmentally friendly alternative to 
traditional thermal insulation products by 
recycling post-industrial textile waste with 
residual energy recovery and using vegetable 
and sheep wool fibres, A XXI-a ediţie a 
Conferinţe de Cercetare în Construcţii, 
Economia Construcţiilor, Arhitectură, 
Urbanism și Dezvoltare Teritorială “Soluţii 
inginereşti, de proiectare şi planificare 
bazate pe natură şi infrastructura verde”, 
Bucureşti, 12 mai 2022 – prezentare orală 
Grad de îndeplinire 400% 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://conf.incd.ro/


- depunerea a minim 1 cerere de 
brevet de invenție național  
 
 
- minim 1 participare la saloane de 
inventică naționale/internaționale 

1 
 
 
 
1 

Cerere Brevet de Invenție nr. A/00570 din 
19.09.2022 
Grad de îndeplinire 100% 
 
Hegyi A., Vermeșan H., Lăzărescu A.V., Petcu 
C., Bulacu C., Florean C. (2022), Thermal 
Insulation Mattresses Based on Textile 
Waste and Recycled Plastic Waste Fibres, 
Integrating Natural Fibres of Vegetable or 
Animal Origin, European Exhibition of 
Creativity and Innovation EUROINVENT, Iași 
(2022) – prezentare poster 
 
Hegyi A., Bulacu C., Petcu C., Petran H., 
Lăzărescu A., Rus M.-I. (2022), 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, Ed. Ed. Napoca, ISBN 
978-606-062-435-6 (111 pag.) - European 
Exhibition of Creativity and Innovation 
EUROINVENT – Book Salon, Iași (2022) – 
prezentare 
 
Hegyi A., Lăzărescu A., Bulacu C., (2022) 
Environmentally friendly alternative to 
traditional thermal insulation products by 
recycling post-industrial textile waste with 
residual energy recovery and using vegetable 
and sheep wool fibres, Conf. de Cercetare în 
Construcţii, Economia Construcţiilor, 
Arhitectură, Urbanism și Dezvoltare 
Teritorială “Soluţii inginereşti, de proiectare 
şi planificare bazate pe natură şi 
infrastructura verde”, București (2022) – 
prezentare orală 
 
Hegyi A., et al. (2022), Material textil 
neconvențional realizat pe bază de lână de 
oaie, fibre din deșeuri pvc reciclate, deșeuri 
textile reciclate și fibre de natură vegetală, 
destinat izolării construcțiilor și procedeu de 
realizare a acestuia, Salonul  Internațional de 
Invenții și  Inovații ,,TRAIAN  VUIA” Timișoara 
(2022) – prezentare poster 
Grad de îndeplinire 400% 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 

Gradul general de realizare a livrabilelor/indicatorilor obținuți, la finalul proiectului, 

comparativ cu cei propuşi, este prezentat în Fig. 10, cu detalierea contribuției prin 

diseminarea rezultatelor cercetărilor în literatura de specialitate, în Fig. 11. 



 
*Notă: în cadrul proiectului nu a fost definit numărul de produse termoizolante bio-eco-inovative propuse pentru realizare, 

și nici numărul de tehnologii de realizare, prin urmare acești indicatori au fost asumați ca fiind min. 1. 

Fig. 10. Gradul de realizare a livrabilelor / indicatorilor obținuți la finalul proiectului în raport 

cu cei propuşi  

 

Fig. 11. Diseminarea rezultatelor cercetărilor în literatura de specialitate  



Prezentare succintă a rezultatelor obținute în cadrul proiectului 

Proiect experimental demonstrativ - PED 2019, ctr. 449PED ⁄ 2020, cod. PN-III-P2-

2.1-PED-2019-0463 

“Alternativă ecologică la produsele clasice de termoizolare, prin reciclarea cu recuperarea 

energiei reziduale a deșeurilor textile postindustriale și utilizarea fibrelor vegetale și de 

lână de oaie (ALECOTERMO)” 

Proiectul “Alternativă ecologică la produsele clasice de termoizolare, prin reciclarea cu 

recuperarea energiei reziduale a deșeurilor textile postindustriale și utilizarea fibrelor 

vegetale și de lână de oaie”, cod PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463, ctr. 449PED ⁄ 2020 a propus 

cercetarea, proiectarea și realizarea unor materiale termoizolante inovative, de tip nețesut 

(saltele termoizolante), pe bază de deșeuri textile postindustriale reciclate, deșeuri PET 

reciclate, fibre naturale vegetale și lână de oaie. 

În urma activităților de cercetare – inovare, au fost șase variante prototip de produse 

termoizolante bio-eco-inovative (P1-P6), diferite prin aspecte dimensionale (grosime), 

densitate, masă pe unitatea de suprafață, precum și prin performanțe de izolare termică și 

alte aspecte de durabilitate, rezistențe mecanice etc. Aceste produse sunt destinate utilizării 

în cavitățile pereților, acoperișurilor, podelelor, în cadre rame de lemn, în vederea izolării 

termice, cu unele restricții în ceea ce privește contactul cu apa, agenții climatici și contactul 

cu solul. Pentru îmbunătățirea rezistenței la acțiunea mucegaiului, aceste produse au fost 

tratate cu soluții specifice, în două variante (o soluție de tratament specifică materialelor 

textile și o alta pe bază de chitosan). Principalele avantaje ale produselor termoizolante 

realizate sunt reprezentate de o bună capacitate de izolare termică, sunt ușoare, permeabile 

la vapori de apă (permit “respirația pereților”). Mai mult, datorită utilizării lânii de oaie ca 

materie primă, produsele termoizolante realizate contribuie la reglarea umidității aerului din 

interior având capacitatea să înmagazineze la nivelul firului de lână a unei cantități de apă în 

condițiile în care există un grad ridicat de umiditate a aerului, apă pe care o eliberează în 

condiții de umiditate redusă a aerului. Totodată, ca urmare a specificității firului de lână 

inclus în compoziție, au capacitatea de a neutraliza compușii organici volatili toxici, în special 

formaldehida. 

Prin acest proiect s-a realizat un bun parteneriat între o instituție de cercetare și un 

agent economic, fiecare contribuind cu bagajul său de cunoștințe și competențe, în scopul 

realizării unui produs prietenos cu mediul, care contribuie la eficientizarea termică și 

reducerea consumului de energie al construcțiilor, permițând totodată reciclarea unor 

deșeuri și valorificarea unor resurse naționale specifice. 

         Director de proiect  
         Hegyi Andreea Cristina 

          
         20.10.2022 


