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1. GEOTEXTILE NATURALE  
ŞI SINTETICE 

Fibrele naturale vegetale mai groase, cele liberiene 
în special, improprii utilizării textile, pot fi valorificate 
în geotextile [1–6].  

Producerea şi utilizarea geotextilelor realizate din 
fibre sintetice sunt deja bine cunoscute în ţările dezvol-
tate [7–10]. Dar în multe situaţii din ingineria solului, 
ca de exemplu: pentru drumuri temporare, consolidarea 
postamentelor, consolidarea drenurilor şi altele, geo-
textilele trebuie să aibă o „viaţă” limitată, în timp ce 
fibrele sintetice folosite au o „viaţă” mai lungă. În 
consecinţă, beneficiarul plăteşte mai mult decât este 
necesar, fiindcă fibrele sintetice sunt mai scumpe decât 
cele naturale. Geotextilele din fibre sintetice sunt, de 
obicei, extrem de scumpe pentru ţările în curs de dez-
voltare. Multe din aceste ţări au resurse abundente de 
fibre vegetale indigene ieftine (in, cânepă, iută, sisal) şi 
industrii textile capabile să producă geotextile din 
aceste fibre. Deşi există numeroase fibre naturale de 
origine vegetală şi animală, acestora le lipsesc caracte-
risticile esenţiale necesare în geotextile, mai ales când 
accentul se pune pe utilizarea geotextilelor pentru rigi-
dizarea altor materiale. 

Geotextilele sintetice prezintă două dezavantaje ma-
jore: 

– sunt incompatibile cu solul, terenul; nu sunt degra-
dabile şi duc în final la poluare ;   

– se obţin din ţiţei, ale cărui resurse sunt în scădere, 
de aici creşterea preţului (mai ales după criza petrolului 
din anul 1973 şi după conflictele din Orientul Mijlociu, 
începând din anul 1991, cu războiul dintre Kuweit şi 
Irak, şi continuând până astăzi).  

Din aceste două motive, produsele geotextile din 
fibre naturale vegetale ar fi mult mai recomandabile: 
sunt biodegradabile şi se autoregenerează. 

Folosirea geotextilelor pe bază de fibre chimice în 
ingineria solului a început la sfârşitul anilor 1950. 
Primele două exemple sunt: 

– pentru consolidarea împotriva eroziunii, în Florida, 
un material permeabil ţesut din fibre poliamidice;  

– pentru proiectul consolidării deltei din Olanda, în 
1956, prin folosirea geotextilelor ţesute din poliamidă. 

La începutul anilor 1960, excesul de producţie de 
fibre sintetice a determinat producătorii de fibre să 
caute noi utilizări, cum ar fi geotextilele sintetice pentru 
industria construcţiilor. Au fost modificate fineţea şi 
secţiunea transversală, conform cerinţelor inginereşti, 
ca să asigure caracteristici satisfăcătoare privind: limita 
de rezistenţă la rupere, lucrul mecanic la rupere, 
curgerea plastică etc. Aceasta a condus la o creştere 
semnificativă a producţiei de fibre sintetice pentru 
geotextile. Geotextilele sintetice au monopolizat piaţa, 
în ciuda costurilor, în termeni economici sau ecologici. 
În anul 2005 s-au produs peste 1 miliard de metri pătraţi 
de geotextile. Piaţa geotextilelor este cea mai mare şi cu 
creşterea cea mai rapidă din industria produselor textile 
tehnice.  

Deşi fibrele naturale au fost disponibile dintotdea-
una, nimeni nu a avut în vedere potenţialul lor mare şi 
în domeniul geotextilelor. În prezent se încearcă, deşi 
cu costuri mari, să se producă fibre sintetice care imită 
calităţile fibrelor naturale. 

2. UTILIZAREA FIBRELOR NATURALE  
ÎN GEOTEXTILE 

Folosirea fibrelor naturale în construcţii poate fi 
întâlnită încă din mileniile 5 şi  4 î.e.n., conform 
descrierii din Biblie (Exodul 5, v. 6-9), în care se arată 
că locuinţele erau realizate din cărămizi din pământ (lut, 
argilă), „armate” cu stuf sau paie – această „tehnologie” 
fiind utilizată şi astăzi în multe sate din România. Două 
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dintre cele mai vechi vestigii care au rezistat timpului, 
în care au fost folosite materialele întărite cu ajutorul 
fibrelor naturale sunt: ziguratul din oraşul antic Dur-
Kurigatzu (cunoscut astăzi ca Agar-Quf) şi Marele zid 
chinezesc. Babilonienii au construit ziguratul în urmă 
cu 3000 de ani, folosind stuf ţesut ca o saltea şi funii 
împletite ca armătură. Marele zid chinezesc, terminat în 
jurul anului 200 î.e.n., avea crengi de tamarisc ca 
armătură pentru amestecuri de lut şi pietriş. Aceste 
tipuri de construcţii nu se pot compara cu structurile din 
beton armat, ci cu structurile cu geotextile, datorită 
modului rigid în care sunt transferate eforturile ele-
mentelor componente. 

Idei preconcepute despre rezistenţa la întindere apa-
rent scăzută a materialelor naturale precum şi percepţia 
că au o durată de viaţă scurtă când sunt în contact cu 
solul au limitat folosirea lor, în special la ranforsări de 
pământ la lucrări geotehnice. De asemenea, lipsa meto-
delor adecvate de a reuni fibrele textile individuale 
astfel încât să formeze materiale cu rezistenţă ridicată la 
întindere a constituit o limitare importantă în utilizarea 
geotextilă a lor. 

Prima utilizare a unei structuri pe bază de material 
textil în ingineria geotehnică a fost în anul 1926, când 
Departamentul pentru drumuri/autostrăzi din Carolina 
de Nord a efectuat o serie de teste ce foloseau materiale 
ţesute din bumbac ca un tip simplu de geotextile/ 
/geomembrane, pentru a reduce fisurarea şi deteriorarea 
în construcţia drumurilor. Ideea de bază a construcţiei 
era să se plaseze ţesătura de bumbac pe stratul pregătit 
din pământ, peste care se turna asfalt fierbinte. Aceasta 
face ca ţesătura să se comporte mai curând ca o geo-
membrană. Deşi rezultatele au fost favorabile, ţesătura 
rezistând timp de 9 ani, nu au mai fost utilizări 
ulterioare ale bumbacului, pe scară largă, ca material 
geotextil. Aceasta s-a datorat probabil extensibilităţii 
mari şi naturii degradabile a acestei fibre naturale şi 
apariţiei fibrelor chimice. 

Prima folosire a geotextilelor pe bază de ţesături din 
iută, ca strat în construcţia de drumuri, a fost la auto-
strada din Aberdeen, în anii 1930. De asemenea, armata 
britanică a folosit o maşină specială pentru întinderea 
unei pânze de cort pe plajă şi dune, în timpul invaziei 
din Normandia, din 1944. 

Compararea proprietăţilor generale ale fibrelor 
chimice cu cele ale fibrelor naturale duce la o concluzie 
contradictorie. Fibrele naturale posedă rezistenţe, modul 
de elasticitate, higroscopicităţi ridicate, dar alungire şi 
elasticitate scăzute. Fibrele din celuloză regenerată au 
rezistenţă şi modul scăzute, iar alungirea, higroscopici-
tatea şi elasticitatea sunt ridicate. Fibrele sintetice au 
rezistenţă ridicată, modul de elasticitate şi alungire 
acceptabile, iar higroscopicitatea este scăzută. 

Fibrele naturale sunt de origine vegetală, animală 
sau minerală. Fibrele de origine vegetală au potenţialul 
cel mai ridicat de a fi utilizate ca geotextile, datorită 
proprietăţilor tehnice superioare. Fibrele de origine ani-
mală au rezistentă şi modul de elasticitate mai scăzute şi 
alungire mai ridicată decât fibrele de origine vegetală. 
Fibrele de origine minerală sunt foarte scumpe, casante, 
lipsindu-le rezistenţa şi flexibilitatea (supleţea).  

Factorul determinant pentru geotextile, în special 
pentru consolidări, este rezistenţa la întindere ridicată. 
Este ştiut că cele mai bune rezultate, în acest sens, se 
obţin cu fibrele ce prezintă orientare moleculară ridi-
cată. Cea mai la îndemână soluţie este folosirea fibrelor 
vegetale, iar pentru polimerii sintetici moleculele 
trebuie să fie orientate printr-un proces de etirare, ceea 
ce determină o creştere a preţului. Deci, natura oferă 
fibre ideale pentru a fi utilizate ca geotextile. În ceea ce 
priveşte rezistenţa, fibrele naturale sunt comparabile cu 
cele sintetice, tenacitatea bumbacului fiind de ordinul a 
0,35 N/tex, iar a inului, manilei şi a sisalului, între 0,4 şi 
0,6 N/tex în stare uscată, crescând în stare umedă până 
la a se compara cu rezistenţa fibrelor chimice cu 
tenacitate mare – tenacitatea fibelor chimice uzuale este 
de circa 0,4 N/tex (la poliester, de exemplu). 

S-a demonstrat că fibrele de in individuale (separate 
din tulpini printr-un proces care nu le degradează, în 
laborator) au rezistenţă de 2×10–1 kN/m2 şi modulul de 
80×10 kN/m2, având acelaşi ordin de mărime cu cele 
ale fibrei Kevlar – o poliamidă aromată, cu rezistenţă 
excepţional de ridicată comparativ cu  cea a altor fibre 
sintetice. 

Plantele cu fibre naturale pot fi cultivate în principal 
pentru fibre (de exemplu: iuta, sisalul şi manila), dar 
fibrele vegetale sunt adesea un produs secundar al 
producerii de alimente. Fibra de in se poate extrage 
din planta de in, care produce şi seminţe. De asemenea, 
fibra de cânepă poate fi folosită pentru hârtie sau 
textile, în timp ce miezul moale al tulpinii este folosit ca 
aşternut pentru vite. Cultura inului şi a cânepii permite 
agricultorilor să valorifice terenuri necultivate (pământ 
scos din uz pentru producţia alimentară). 

Natura furnizează plante cu mănunchiuri de fibre 
interconectate prin clei şi răşini, formând o infra-
structură. Aceste fibre sunt flexibile, au rezistenţă bună 
la frecare şi pot rezista la căldură şi la lumina solară 
mult mai bine decât majoritatea fibrelor sintetice. Unele 
fibre pot suporta natura ostilă a mediului marin şi toate 
fibrele naturale se vor biodegrada, în timp, ca rezultat al 
acţiunii microorganismelor. În anumite situaţii, această 
biodegradare poate fi avantajoasă. 

Fibrele vegetale conţin drept constituent de bază  
celuloza, polimerul cel mai răspândit. Ele pot fi 
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clasificate, după structura, morfologia şi locul în car se 
obţin, în:  

– fibre de bast, care se găsesc în ţesutul interior – 
bast – sau în coaja tulpinii plantelor dicotiledonate, 
ajutând la menţinerea plantei pe verticală. Pentru 
eliberarea fibrelor din ţesuturile celulare şi lemnoase se 
foloseşte topirea, partea lemnoasă fiind îndepărtată prin 
putrezire. Cele mai cunoscute plante liberiene sunt: 
inul, cânepa, iuta; 

– fibre obţinute din frunze (de obicei numite fibre 
dure), care se găsesc sub formă de reţele în frunzele 
plantelor monocotiledonate. Aceste fibre sunt parte a 
sistemului fibrovascular al frunzei. Fibrele sunt extrase 
prin îndepărtarea ţesutului moale cu un cuţit, fie 
manual, fie mecanic. Exemple de aceste plante sunt: 
manila şi sisalul ;          

– fibre obţinute din seminţe şi din fruct, care sunt 
produse de plantă nu pentru a asigura suport structural, 
ci pentru a servi ca protecţie pentru seminţe şi fructe, 
care sunt cele mai vulnerabile părţi ale plantei şi sunt de 
obicei atacate de prădători. Exemple de aceste plante 
sunt cocotierul şi bumbacul. În cazul cocotierului, nuca 
de cocos este decojită şi apoi topită, ceea ce permite 
eliberarea fibrei. 

O fibră naturală are de obicei o secţiune transversală 
mică, dar lungime mare. Această lungime este formată 
în mod natural din fibre mai scurte (denumite celule) 
sudate între ele printr-o substanţă naturală, clei sau 
răşină (excepţie de la aceasta făcând fibrele obţinute de 
pe seminţele plantei – la bumbac şi la capoc, la care 
lungimea fibrei este lungimea finală). 

Dintre cele 1000–2000 de plante fibroase din lume, 
doar 15–25  satisfac criteriile de exploatare comercială 
a fibrelor, iar unele dintre acestea sunt cultivate pe scară 
redusă. Principalele plante pentru fibre sunt: inul, cânepa, 
iuta, kenaful, urzica, ramia, cânepa indiană, henequenul 
(specie de agavă), inul de Noua Zeelandă, ananasul, 
manila, sisalul, cocotierul, bumbacul şi capocul. 

  

Principalii factori care determină producţia de fibre 
vegetale sunt: 

– cantitatea de fibre conţinută de plantă trebuie să fie 
adecvată pentru a face din extracţia fibrei o îndeletnicire 
profitabilă; 

– existenţa unui procedeu de extragere a fibrei care 
să fie practic, eficient şi  să nu degradeze fibrele; 

– proprietăţile relevante ale fibrei trebuie să fie 
echivalente sau superioare celor ale fibrelor chimice 
existente folosite pentru acelaşi scop, în termeni de 
produs finit şi prelucrabilitate; 

– producţia anuală a fibrei trebuie să fie „repetabilă” 
şi suficient de mare, adică, dacă o plantă are producţie 
mare de fibre doar o dată la 5 ani, atunci comercia-

lizarea ei descreşte. Trebuie acordată atenţie şi timpului 
recoltării în sensul că recoltele târzii dau fibre de slabă 
calitate; 

– cererea de fibre pe piaţă; 
– probleme legate de bolile de plante şi atacuri ale 

insectelor  – protecţia împotriva acestora a cunoscut 
îmbunătăţiri majore în secolul XX. 

  

Avantajele dezvoltării geotextilelor naturale ar fi: 
– fibre robuste; 
– favorabile mediului, sunt biodegradabile; 
– cost scăzut; 
– rezistenţa unor fibre naturale este superioară celei 

a fibrelor chimice; 
– materialul de consolidare este la îndemâna ţărilor 

în curs de dezvoltare; 
– creşterea cererii la cultivatori, deci mai mulţi bani 

intră în ţară prin exportul acestor fibre; 
– au un drapaj bun; 
– posibilitatea utilizării produselor secundare sau a 

deşeurilor rezultate. 
În selectarea celor mai potrivite fibre vegetale pentru 

geotextile trebuie avute în vedere proprietăţile generale 
ale fibrelor naturale:  rezistenţă, alungire, flexibilitate, 
durabilitate, disponibiltate şi forma în care sunt pro-
duse. De asemenea, trebuie luaţi în considerare factori 
ce afectează eficienţa economică a cultivării şi extragerii 
fibrelor pe scară industrială. Luând în considerare factorii 
de mai sus, au fost selecţionate şase fibre vegetale ca 
fiind cele mai promiţătoare în geotextile: in, cânepă, iută, 
manilă, sisal şi cocos (listate nu în ordinea importanţei în 
domeniu). 

Cânepa şi inul pot fi cultivate în condiţiile climatice 
din ţările cu climă temperată. Cânepa nu necesită 
tratament cu pesticide în timpul creşterii. Cânepa şi inul 
sunt plante foarte asemănătoare şi sunt cultivate în 
condiţii practic identice, producând fibre cu proprietăţi 
aproape similare. Totuşi, cultivarea cânepii necesită un 
permis de la Ministerul de Interne, ceea ce constituie un 
dezavantaj în comparaţie cu cultura inului. Iuta şi-a 
făcut intrarea în ingineria geotehnică prin potenţialul în 
controlul eroziunii, dar fibrei îi lipseşte rezistenţa 
pentru a fi folosită şi în alte scopuri. 

Proprietăţile de rezistenţă ale manilei sunt supe-
rioare celor ale sisalului, dar potenţialul economic al 
sisalului îl depăşeşte pe cel al manilei, aceasta fiind 
cultivată numai în două ţări din lume, cu o producţie 
mai mică de 1/5 din cea a fibrelor de sisal. Un 
dezavantaj al fibrelor din frunze este faptul că topirea 
trebuie să aibă loc în intervalul de 48 de ore de la 
recoltare, altfel seva/sucul plantei devine cleios şi, de 
aceea, extragerea fibrelor este mai dificilă şi se produc 
fibre murdare. 
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Fibrele de cocos nu se ridică la standardele altor 
fibre (rezistenţa este scăzută, iar alungirea, mare). 
Energia necesară ruperii fibrelor de cocos este de 
departe cea mai ridicată faţă de cea necesară fibrelor 
vegetale, indicând capacitatea fibrei de cocos de a face 
faţă şocurilor. De asemenea, este fibra care-şi menţine 
cel mai bine proprietăţile de rezistenţă şi biodegra-
dabilitate (atât în apa dulce cât şi în apa de mare). 

Folosirea geotextilelor pentru lucrări temporare de 
consolidare a solului constituie un sector aparte în in-
gineria geotehnică. Geotextilele sunt utilizate pe scară 
largă în ţările dezvoltate, pentru combaterea a nume-
roase probleme de inginerie geotehnică, într-un mod 
sigur, eficient şi economic. Ele au mai multe funcţii, 
care pot fi îndeplinite pe rând sau simultan, bazându-se 
pe structura şi proprietăţile fizice, mecanice şi hidrauli-
ce ale geotextilelor.  

Pamântul are rezistenţă bună la compresie, dar 
foarte slabă la întindere. Din această cauză, dacă se 
adaugă o componentă care se comportă bine la întindere 
(un geotextil) şi aceasta formează un contact strâns cu 
solul, se poate forma un material compozit care are 
caracteristici tehnice superioare pământului simplu. 
Consolidarea duce la prevenirea deplasării laterale. 
Această metodă de consolidare a terenurilor poate fi 
extinsă la stabilizarea taluzurilor. 

În multe ţări în curs de dezvoltare geotextilele 
naturale ar putea fi folosite cu mari beneficii pentru 

stabilizarea versanţilor, consolidarea taluzurilor şi 
malurilor, la construcţii pe terenuri nesigure. Aceste ţări 
au adesea resurse abundente de fibre naturale care se 
autoregenerează. Forţă de muncă se găseşte de aseme-
nea din plin, de aceea este de dorit să se construiască 
obiective ieftine şi pe termen scurt, să se monitorizeze 
şi evalueze stabilitatea lor periodic şi sa fie reconstruite 
periodic. 
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