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REZUMAT. In prezent, cerințele legate de calitatea vieții şi a mediului ambiant se reflectă și asupra proceselor 

de igienizare a articolelor textile, pentru reducerea consumurilor de energie, materiale textile și apă. 

Obiectivul acestei lucrări este de a stabili modalitățile optime de eficientizare a serviciilor oferite de 
spălătoriile profesionale. Aplicând metoda de analiză multicriterială a rezultat că identificarea unică a 
textilelor profesionale cu etichete inteligente RFID este calea cea mai adecvată de eficientizare a serviciilor 
de spălare a textilelor profesionale. 

Cuvinte cheie: Spălătorii profesionale, eficientizare, analiză multicriterială, etichete RFID.  

ABSTRACT. Currently, the requirements related to the quality of life and the environment are also reflected on 
the sanitation processes of textile articles, in order to reduce the consumption of energy, textile materials and 
water. The objective of this paper is to establish the efficient operation modalities of the services offered by 
professional laundries. Applying the multicriteria analysis method, it turned out that the unique identification 
of professional textiles with RFID smart tags is the most appropriate way to streamline professional textile 
washing services. 

Keywords: Professional laundries, efficiency, multicriteria analysis, RFID tags.  

1. INTRODUCERE 

Din cele mai vechi timpuri omenirea a fost 
preocupată de ȋntreținerea articolelor textile, atât cele 
de uz personal, cât şi cele de uz general. Intreținerea 
s-a făcut, mai ȋntâi, individual apoi ȋn grup iar la 
sfârșitul secolului al XX-lea, ȋn centre de spălare.  

Centrele de spălare s-au diferențiat ȋn [2]: 
 spălătorii comerciale, care sunt destinate 

pentru ȋntreținerea textilelor individuale și familiale, 
 spălătorii instituționale, destinate igienizării 

textilelor utilizate de diverse instituții, 
 spălătorii profesionale, destinate ȋntreținerii 

textilelor utilizate ȋn desfășurarea activităților 
profesionale. 

Cantitatea de articole textile profesionale, fie că 
sunt de uz individual (cu adresabilitate individuală) 
sau de uz general, a crescut continuu odată cu 
creșterea cerințele de calitate a acestora [7], [8] .  

Prin studiul şi analiza in detaliu a procesului de 
igienizare a textilelor s-au stabilit care sunt factorii 
determinanți care contribuie la asigurarea calității 
spălării, pregătind terenul de cercetare privind 
conceperea de metode și mijloace de optimizare a 
consumurilor de apă, căldură și electricitate, realizate 
ȋn timpul procesului de igienizare [3], [5], [6]. 

Astfel, scăderea consumurilor de detergenți, de 
apă și de energie ȋn toate formele ei, ȋn procesul de 
igienizare a devenit un țel major pentru toate tipurile 

de centre de spălare precum și pentru autoritățile de 
reglementare naționale și europene.  

In acest sens, s-a intervenit asupra articolelor 
textile profesionale, prin standardizarea acestora ca 
modele și dimensiuni, ceea ce a deschis calea 
automatizării proceselor de spălare, uscare, finisare 
etc.  

Regulamentările actuale, europene și nationale 
[7], [8], [9] se aplică materialelor textile utilizate ȋn 
producția de ȋmbrăcăminte de lucru, atât din punct de 
vedere al condițiilor tehnice de realizare cât și al 
calității proceselor de igienizare.  

Pentru echipamentele individuale de protecție, 
acestea au o construcție specială, cu utilizarea de 
materiale textile certificate să reziste la condiții grele 
de muncă, rezstente la expunere la flacără deschisă 
sau caldură excesivă, la agenți chimici dăunători 
sănătății, a umidității excesive etc.  

Pentru această categorie de ȋmbrăcăminte, 
Comisia Europeană prin Agenții de specialitate, 
respectiv European Agency for Safety and Health at 
Work (https://osha.europa.eu/ro) a reusit să impună 
condiții speciale prin Agențiile Nationale. In 
România un reprezentat cunoscut este Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia 
Muncii "Alexandru Darabont" din Bucureşti 
(http://www.inpm.ro/). 

Pentru toate categoriile de articole textile, fie că 
sunt de uz individual sau de uz general, se utilizează 

https://osha.europa.eu/ro
http://www.inpm.ro/
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tehnologii de spălare diferite, cu rețete de spălare 
specifice, testate și agreate de autoritățile ȋn domeniu.  

Toate aceste cerințe fac ca managementul ȋn 
spălătoriile profesionale să devină tot mai complex, 
pentru a satisface atât cerințele clienților cât și cerințele 
generale ale societății şi cele impuse de protecția 
mediului. 

In acest articol se propune o analiză asupra modului 
de organizare a serviciilor din spălătoriile profesionale 
pentru a pune ȋn evidența cauzele disfunctionalităților 
pe lanțul de producție. Este realizată o analiză 
multicriterială pentru identificarea de soluții de 
creştere a eficienței procesului de spălare, prin 
creșterea gradului de ȋncărcare al maşinilor de spălare. 
Se arată că introducerea etichetelor RFID pentru 
urmărirea trasabilității articolelor textile este una din 
soluțiile optime de rezolvare a acestei probleme.  

2. MODELE DE ORGANIZARE  

A SERVICIILOR IN SPĂLĂTORIILE 

PROFESIONALE 

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor de spălare, s-au 

perfecționat și sistemele de organizare ȋn spălătoriile 

comerciale și profesionale. 

Un criteriu care dictează modul de organizare a 

spălătoriei este cel legat de proprietatea asupra 

articolelor textile: articolele textile pot aparține fie 

utilizatorului final, fie spălătoriei.  

Astfel, ȋn functie de cine este proprietarul 

articolelor textile, au apărut două modele de organizare 

a serviciilor de spălătorie pentru textilele profesionale:  

 servicii de spălătorie tradiționale,  

 servicii de spălătorie cu ȋnchiriere. 

2.1. Analiza modelului de serviciu de 

spălătorie tradițională 

Serviciul de spălătorie tradițională se adresează 

igienizării articolelor textile aflate ȋn proprietatea 

clienților spălătoriei. Acest serviciu cuprinde operații 

specifice (fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1. Fluxul articoleleor textile ȋn cazul serviciului de 

spălătorie tradițională. 

 

Caracteristica importantă a acestui model de 

organizare este aceea că articolele textile care se 

colectează de la un client al spălătoriei, după 

igienizare, trebuiesc returnate aceluiași client. Circu-

lația textilelor este descrisă în figura 2. 

 
 

Fig. 2. Circulația articolelor textile ȋn serviciul de spălătorie 

tradițională. 

 

Avantajele acestui tip de serviciu este dat de faptul 

că investițiile ȋn articolele textile aparțin clienților și 

nu spălătoriei. 

Există insă multiple dezavantaje ale acestui 

model: 

– durata relativ mare a circuitului complet de 

igienizare (este de minim 24 - 48 ore); 

– textilele aparținând clienților spălătoriei se pot 

amesteca pe fluxul tehnologic din spălătorie, cu erori 

la livrare; 

– marea diversitate de compoziții și culorile ale 

articolelor textile duce la scăderea substanțială a efi-

cienței spălătoriei și, implicit, la creșterea costurilor 

pentru igienizarea acestora; 

– pot apărea multiple neconcordanțe ȋntre 

evidențele cantitative ale clienților și ale spălătoriei; 

– lipsa instrumentelor de numărare automate; 

– imposibilitatea monitorizării uzurii articolelor 

de igienizat și, implicit, lipsa unor instrumente de 

urmărire a calității ȋn procesul de spălare.  

2.2. Analiza modelului de serviciu de 

spălătorie cu ȋnchiriere 

Serviciul de spălătorie cu ȋnchiriere se adresează 

igienizării articolelor textile aflate ȋn proprietatea 

spălătoriei. Pentru acest serviciu circulația articolelor 

este descrisă înfigura 3. 
 

 
 

Fig. 3. Circulația articolelor textile ȋn serviciul de spălătorie cu 

ȋnchiriere 
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Caracteristic acestui model de servicii este că 

textilele sunt ȋn proprietatea spălătoriei, astfel că 

articolele textile care se colectează de la un client al 

spălătoriei, după igienizare, nu trebuiesc returnate 

aceluiași client, ci, ȋn functie de solicitări, articolele 

se livrează din depozitul temporar de articole curate 

aparținând spălătoriei. 

Avantajele acestui model față de serviciul de 

spălătorie tradițională sunt: 

– viteza de răspuns pentru satisfacerea cerințelor 

clientului este mult mai mare. articolele textile utilizate 

de un client al spălătoriei sunt colectate și igienizate de 

către spălătorie. după igienizare, acestea sunt 

depozitate ȋn depozitul temporar cu articole textile 

curate. clientului i se livrează textile similare din 

depozitul de textile curate, care nu sunt neapărat 

aceleași cu cele colectate; astfel nu există presiunea 

ȋnchiderii circuitului (fig. 2), cu același articol textil, 

ȋntr-un interval de timp scurt de 24 -48 de ore și ȋntr-

un anumit program săptămânal. 

– articolele textile vor putea fi atent selecționate 

de către specialiștii spălătoriei, cu respectarea 

standardelor de calitate, din puncte de vederea al 

calității și omogenității materialelor și compoziției 

fibrelor textile și, nu ȋn ultimul rând, cu respectarea 

standardelor dimensionale.  

– acest serviciu permite automatizarea fluxului 

procesului de igienizare, cu creșterea eficienței 

activității ȋn spălătorie și, respectiv, reducerea 

costurilor procesului de igienizare. 

Dezavantajele acestui tip de serviciu sunt: 

– dificultăți ȋn realizarea sesiunilor de 

inventariere. articolele textile fiind ȋn proprietatea 

spălătoriei, aceasta trebuie să realizeze inventarierea 

periodică a articolelor textile; ori, este dificilă 

inventarierea având ȋn vedere că articolele textile sunt 

ȋn continuă circulație ȋntre spălătorie și clienții săi. 

– lipsa unor instrumente care să faciliteze 

deciziile privind reȋntregirea stocului de textile. 

– investiții de către spălătorie ȋn articole textile. 

– rămân ȋn continuare probleme legate de 

numărare și evidenţe cantitative diferite ȋntre clienți 

și spălătorie, precum și lipsa unor instrumente de 

măsurare a uzurii articolelor textile. 

În ambele modele de organizare a serviciilor de 

spălătorie evaluarea gradului de ȋncărcare a 

capacităților de spălare este esențială.  

3. PROBLEMA EFICIENȚEI PROCESULUI 

DE SPĂLARE 

Pentru a depista factorii care pot ȋmbunătăți 

eficiența procesului de spălare, s-a analizat procesul 

de spălare ȋntr-o spălătorie tradițională, ȋn care există 

N mașini de spălare, fiecare având o capacitate 

nominală de spălare Qn,i care reprezintă cantitatea 

orară de articole textile care pot fi spălate ȋn regim 

nominal de funcționare. 

Gradul de ȋncărcare GI a unei mașini de spălat se 

exprimă ca raport ȋntre cantitatea medie orară de 

articole textile spălate Qi și capacitatea nominală QN 

a mașinii i de spălat: 

100
Q

Q
% 

n

iGI          (1) 

Pentru cazul când spălătoria dispune de un 

ansamblu de mașini de spălat, se defineşte un grad 

mediu de ȋncărcate GImed, ca raport ȋntre cantitatea 

totală de articole textile spălate și capacitatea 

nominală a tuturor mașinilor de spălat: 

100

Q

Q

1

,

1

%,
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unde:  

Qn,i este capacitatea nominală de ȋncărcare a 

mașinii de spălare i, in kg/oră, 

Qi este cantitatea efectivă de articole textile 

spălate ȋn medie ȋn timp de o oră, ȋn kg/oră, 

N este numărul de mașini de spălat care 

funcționează ȋn intervalul de timp considerat.  

Problematica managementului spălătoriei este 

legată de modul de organizare a fluxului ȋn spălătorie, 

ȋn aşa fel ca gradul de ȋncărcare a mașinilor de spălat 

să fie cât mai apropiat de cel nominal. In acest caz se 

obține o eficiența ȋnaltă, dată de optimizarea 

consumului de apă, de energie și detergent pentru 

fazele procesului de spălare (fig. 4).  

Restricția care apare este legată de respectarea 

principiului First Input – First Output: articolele 

textile murdare recepționate ȋn spălătorie trebuie 

livrate ȋn ordinea recepției, cu asigurarea trasabilității 

acestora.  
 

 
Fig. 4. Fazele procesului de spălare ȋn mașinile de spălat. 
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Consecința este că articolele textile, aparținând 

clienților, nefiind identificate, nu pot fi amestecate 

pentru a se putea ȋncărca mașinile de spălat la 

capacitatea lor nominală. 

O modalitate de evaluare a capacității de spălare 

este descrisă ȋn [8]. In studiul de caz realizat s-a 

analizat şi monitorizat pe o perioada de 3 ani gradul 

de ȋncărcare ȋntr-o spălătorie tradițională care dispune 

de un grup de 5 mașini de spălare cu capacitatea 

nominală de spălare ȋntre 40 kg/oră și 660 kg/oră. 

Procesul de igienizare se realizează fără să existe 

sisteme de identificare unică a articolelor textile.  

Rezultatul acestui studiu arată că mașinile de 

spălat de capacitate mare au un grad de ȋncărcare mic. 

Aceasta se datorează imposibilității amestecării 

textilelor clienților având ȋn vedere că articolele 

textile nu sunt identificabile.  

Este necesară găsirea de soluții pentru creșterea 

gradului de ȋncărcare a mașinilor. De altfel, creșterea 

eficienței activității ȋn spălătoriile de capacitate mică, 

prin optimizarea gradului de ȋncărcare, este menționată 

și ȋn recomandările făcute de Comisia Europeana [4]. 

In acest demers, pentru stabilirea celei mai bune 

soluții de creştere a eficienței procesului de spălare, 

s-a aplicat metoda de analiză multicriterială. 

4. ANALIZA MULTICRITERIALĂ  

ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI  

DE SPĂLARE 

Pentru creșterea gradului de ȋncărcare a mașinilor 

de spălat și asigurarea trasabilității textilelor pe 

parcursul procesului de igienizare este necesară 

identificarea/marcarea textilelor ȋn mod unic.  

Pentru aceasta s-au propus următoarele variante de 

identificare a articolelor textile, care constituie 

obiectul analizei multicriteriale:  

V1. Identificarea prin ștampilare, care să conțină 

cu un număr aferent fiecărui client ȋn parte și un alt 

număr pentru articolului textil; 

V2. Crearea unei platforme hardware şi software, 

respectiv, a unei baze de date cu articole și clienți, 

generarea de etichete cod de bară, care să memoreze 

datele de identificare client/ sectie/articol; 

V3. Crearea unei platforme hardware si software, 

respectiv, a unei baze de date cu articole și clienți, 

generarea de microcipuri RFID (Radio Frequency 

IDentification), ȋn care să se memoreze datele de 

identificare client/ sectie/articol/nr. Spălări; 

V4. Ataşarea de etichete colorate pe textilele 

clienților, fiind alocată o culoare pentru fiecare client. 

Aceasta permite amestecarea textilelor ȋn procesul de 

spălare pentru a putea ocupa capacitățile nominale de 

spălare ale mașinilor de spălare și apoi sortarea pe 

culori (clienți) dupa finisare, la faza de ambalare, 

ȋmpreună cu detașarea etichetelor colorate de pe 

textilele clientilor. 

Sunt prezentate ȋn continuare etapele care au 

ȋnsoțit analiza multicriterială. 

Etapa I – Stabilirea criteriilor de analiză 

multicriterială privind metoda de identificare unică a 

articolelor textile. In urma analizei efectuare, au fost 

propuse următoarele criterii de analiză: 

C1-Metoda va trebui să identifice fiecare articol 

textil ȋn parte; 

C2-Identificarea prin citire să fie efectuată fără 

erori, de un număr de ori mai mare decât numărul 

maxim de spălări la care rezistă textilele; 

C3- Instrumentul de identificare să reziste la 

temperaturi mai mari de 200o C, presiuni de extragere 

a apei de 60 bar și accelerație la centrifugare de 900 g; 

C4- Citirea să poată fi efectuată fără contactul 

uman cu textilele; 

C5- Metoda de identificare să fie aplicabilă ȋn 

mediul umed; 

C6-Metoda de identificare să nu modifice designul 

produselor. 

Etapa II – Atribuirea, pentru fiecare variantă și 

pentru fiecare criteriu de analiză, a unei note de 

importanță sau nota de contribuție Ni .  

In tabelul 1 sunt indicate notele Ni acordate pentru 

fiecare variantă, prin analiza succesivă și din 

perspectiva fiecărui criteriu. 

Etapa III – Cotarea importanței ponderii criteriilor 

de analiză. S-au ales următoarel valori: 

 1.0, pentru criteriul: mai important,  

 0.5, pentru criteriul: la fel de important,  

 0, pentru criteriul: mai puțin important. 

 
Tabelul 1. Criterii de analiză şi note acordate variantelor 

 

Criterii de 

analiză 

Variante 

V1 V2 V3 V4 

Note 

C1 5 10 10 3 

C2 2 7 9 2 

C3 8 8 10 10 

C4 2 2 10 6 

C5 10 10 10 10 

C6 7 7 9 10 

 

În tabelul 2 sunt completate valoarea ponderilor in 

conformitate cu criteriile de mai sus.  
 

Tabelul 2. Cotarea ponderilor importanței criteriilor de 

analiză 
 

Criteriul 1 2 3 4 5 6 Puncte 

1 0.5 0 0 1 0 1 2.5 

2 1 0.5 0 1 0 1 3.5 

3 1 1 0.5 1 0.5 1 5 

4 0 0 0 0.5 0 0.5 1 

5 1 1 0.5 1 0.5 1 5 

6 0 0 0 ½ 0 0.5 1 
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Pentru calculul coeficientilor de pondere s-a 

utilizat relatia FRISCO, utilizată uzual [1]: 

2

5.0

' cr
i N

p

mpp




   (3) 

unde: 

– γi este coeficientul de pondere al criteriului Ci, 

– 𝑝 este suma punctelor obtinute pe linie de 

elementul luat in calcul, 

– 𝛥𝑝 diferenţa dintre punctajul elementului luat 

în calcul şi punctajul elementului de la ultimul 

nivel; dacă elementul luat în calcul este chiar 

cel situat pe ultimul nivel, p rezultă cu 

valoarea 0, 

– 𝑚 este numărul criteriilor surclasate (depăşite 

din punct de vedere al punctajului) de către 

criteriul luat în calcul, 

– Ncrt este numărul de criterii considerate, 

– 𝛥𝑝′ este diferenţa dintre punctajul elementului 

luat în calcul şi punctajul primului element 

(rezultând o valoare negativă); dacă elementul 

luat în calcul este situat pe primul nivel, 𝛥𝑝′ 

rezultă cu valoarea 0. 

De exemplu, pentru calculul lui coeficientulului 

de pondere γ1 al criteriului C1, rezultă:  

5.4

2

6
0

5.0445
1 






 

Se calculează, ȋn același mod, toți coeficienții de 

pondere pentru fiecare criteriu (tabelul 3). 

Această variantă constă în introducerea unui 

sistem de identificare ȋn mod unic, cu etichete 

inteligente RFID, a fiecărui articol textil, care 

presupune crearea unei baze de date și dezvoltarea 

unei infrastructuri hardware (taguri și cititoare RFID), 

capabile să funcționeze ȋn condițiile de stres din 

mediul spălătoriilor profesionale.  

Tabelul 3. Determinarea coeficienților de pondere pentru 

cele 6 criterii de analiză şi note acordate variantelor 
 

Poziție 

ocupată 

Criterii 

de 

analiză 

Puncte Nivel γi 

1 C3 5 1.5 4.5 

2 C5 5 1.5 4.5 

3 C2 3.5 3 2.11 

4 C1 2.5 4 1.18 

5 C4 1 5.5 0.21 

6 C6 1 5.5 0.21 

 

Produsele dintre notele Ni si coeficientii de 

pondere γi se transpun în Tabelul 4, numit şi Matricea 

consecințelor, care stabilește și clasamentul final al 

variantelor analizate. 

In concluzie, varianta V3 este metoda cea mai 

adecvată pentru a crește eficiența proceselor de 

igienizare a textilelor ȋn spălătoriile profesionale. 

5. CONCLUZII 

Creşterea gradului de ȋncărcare a capacităților de 

spălare ȋn spălătoriile comerciale precum şi ȋn cele 

industriale este o tema de mare actualitate.  

Circulația articolelor textile ȋn serviciul de 

spălătorie tradițională impune cerința de a nu 

amesteca textilele clientilor pe fluxul procesului de 

igenizare. Aceasta reduce posibilitatea organizării 

procesului de spălare ȋn funcție de capacitatea 

tehnologică de spălare. gradul mediu de ocupare a 

capacităților de spălare este ȋn medie de 50 %.  

Prin aplicarea metodei de analiză multicriterială s-

a stabilit că o soluție inovativă este identificarea 

textilelor cu etichete inteligente RFID, care permite 

eficientizarea procesului de spălare, un prim efect 

fiind creşterea gradului de ȋncărcare a maşinilor de 

spălat.  

Prin implementarea de tehnologii RFID se 

estimează că reducerile de consumurilor specifice 

sunt de cca. 25 % şi mai mari ȋn cazul spălătoriilor 

profesionale cu ȋnchiriere.  
 

Tabelul 4. Matricea consecințelor 
 

Criterii 

de 

analiza 

γi 

V1 V2 V3 V4 

Ni γi Ni Ni γi Ni Ni γi Ni Ni γi Ni 

C1 4.5 5 22.5 10 45 10 45 3 13.5 

C2 4.5 2 9 7 31.5 9 40.5 2 9 

C3 2.11 8 16.88 8 16.88 10 21.1 10 21.1 

C4 1.18 2 2.36 2 2.36 10 11.8 6 7.08 

C5 0.21 10 2.1 10 2.1 10 2.1 10 2.1 

C6 0.21 7 1.47 7 1.47 9 1.89 10 2.1 

Clasamentul final   54.31  99.31  122.39  54.88 
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