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REZUMAT. Industria textilelor neţesute poate fi considerată o ramură a industriei textile în care majoritatea categoriilor de deşeuri 

textile pot fi transformate în textile neţesute, mai exact în produse superior calitative pentru diverse domenii de aplicabilitate care ţin 
chiar şi de produsele performante tip high-tech. Acestea pot fi folosite în industria de autoturisme sau industria mobilei, fono şi 

termoizolaţii în construcţii, agricultură etc. Lucrarea prezintă câteva dintre posibilităţile de reciclare a deşeurilor textile denumite, în 
timp, ca MTS (materiale textile secundare), MR (materiale refolosibile) sau MTR (materiale textile refolosibile). Atâta timp cât, înaintea 

perioadei de industrializare, firele, ţesăturile, tricoturile şi articolele vestimentare erau obţinute de către fiecare familie în parte atunci, 
orice rebut de produs care putea fi salvat şi reutilizat reprezenta, de fapt, valorificarea timpului şi energiei pentru gospodăriile 

individuale. În perioada modernă, materialele textile din deşeuri pre-consum, adică cele rezultate din procese tehnologice, dar şi din 
deşeuri post-consum, adică cele colectate, au fost utilizate pentru a obţine o varietate de produse textile cum ar fi firele, ţesăturile, 

tricoturile, neţesutele, păturile, produsele absorbante etc., produse folosite în foarte multe sectoare, de la sectorul casnic până la 

sectoarele speciale (industria autoturismelor etc. . În lume, circa patru milioane de deşeuri post-consum sunt produse, multe fiind 
depuse în mediu, iar circa un milion sunt colectate de grupuri de caritate. Valorificarea deşeurilor textile are efecte pozitive şi asupra 

creşterii numărului locurilor de muncă, dar şi a veniturilor celor implicaţi. Deşeul este definit, în conformitate cu „Dicţionarul explicativ al 
limbii române”, ca “rest dintr-un material croit, tăiat, fasonat etc., care nu mai poate fi valorificat direct pentru realizarea produsului 

respectiv”. Cu alte cuvinte, odată ce o substanţă sau un obiect a devenit deşeu, va rămâne deşeu până ce va fi în întregime recuperat şi 
nu va mai reprezenta un potenţial pericol pentru mediu şi pentru sănătatea fiinţei umane. 
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ABSTRACT. The industry of the nonwoven textile materials can be considered a branch of the textile industry where the majority of the 

categories of the textile waste can be transformed in nonwoven textile materials, more exactly in superior qualitative products for 
different areas of applicability, even in the area of the high-tech products. They can also be used in the machine-building industry or 

furniture industry, phono and thermal insulations, in agriculture etc. This paper presents some of the recycling possibilities of the textile 
waste named, in time, as MTS (Secundary Textile Materials), MR (Recycled Materials) or MTR (Recycled Textile Materials). As long as, 

before the industrialisation period, textile wires, textures, stockinets and articles of clothing were obtained by every family, then, any rag 
paper, that could be saved and recycled, represented, in fact, time and energy saved and used for individual housework. During the 

modern period, the textile materials from pre-consuming waste, that means those resulting from technological processes but also those 
from post-consuming waste, that means those collected, have been used to obtain a variety of textile products such as textile wires, 

textures, stockinets nonwoven, blankets, absorbent products etc., products used in many sectors, from the domestic sector to the 
special sectors (machine-building industry etc.). In the world, almost 4 millions of post-consuming waste are produced, many of them 

being deposited in the environment, and almost an million are collected by charity groups. The textile waste utilization has positive 

effects both on the growing number of working places but also on the income of those involved. Waste is defined, according to the 
Explanatory Dictionary of the Romanian Language as ” the remaining part from a cut and shaped material, that cannot be directly used 

to make the wanted product.” On the other words, once an object becaming a waste, it will remain a waste untill it is totally recycled 
and it will not represent a potential danger for the environment and for the human being`s health. 
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1. DEFINIŢII 

Industria textilelor neţesute poate fi considerată o 
ramură a industriei textile în care majoritatea categoriilor 
de deşeuri textile pot fi transformate în textile neţesute, 
mai exact în produse superior calitative pentru diverse 
domenii de aplicabilitate care ţin chiar şi de produsele 

performante tip high-tech. Acestea pot fi folosite în 
industria de autoturisme sau industria mobilei, fono şi 
termoizolaţii în construcţii, agricultură etc. 

Lucrarea prezintă câteva dintre posibilităţile de reci-

clare a Deşeurilor Textile denumite, în timp, ca MTS 

(Materiale Textile Secundare), MR (Materiale Refolosibile) 

sau MTR (Materiale Textile Refolosibile). 
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Reciclarea deşeurilor textile este una din cele mai vechi 
forme de reciclare care a început, pentru prima dată, în 
1813 când Law Benjamin din regiunea West Riding, din 
Yorkshire, a întemeiat procesul de destrămare „pulling” a 
deşeurilor textile din lână. 

Atâta timp cât, înaintea perioadei de industrializare, 
firele, ţesăturile, tricoturile şi articolele vestimentare erau 
obţinute de către fiecare familie în parte atunci, orice rebut 
de produs care putea fi salvat şi reutilizat reprezenta, de 
fapt, valorificarea timpului şi energiei pentru gospodăriile 
individuale. 

În perioada modernă, materialele textile din deşeuri 
pre-consum, adică cele rezultate din procese tehnologice, 
dar şi din deşeuri post-consum, adică cele colectate, au 
fost utilizate pentru a obţine o varietate de produse textile 
cum ar fi firele, ţesăturile, tricoturile, neţesutele, păturile, 
produsele absorbante etc., produse folosite în foarte multe 
sectoare, de la sectorul casnic până la sectoarele speciale 
(industria autoturismelor etc.). În lume, circa patru mili-
oane de deşeuri post-consum sunt produse, multe fiind 
depuse în mediu, iar circa un milion sunt colectate de 
grupuri de caritate. 

Valorificarea deşeurilor textile are efecte pozitive şi 
asupra creşterii numărului locurilor de muncă, dar şi a 
veniturilor celor implicaţi. 

Deşeul este definit, în conformitate cu Dicţionarul Ex-
plicativ al limbii române, ca “rest dintr-un material croit, 
tăiat, fasonat etc., care nu mai poate fi valorificat direct 
pentru realizarea produsului respectiv”. Cu alte cuvinte, 
odată ce o substanţă sau un obiect a devenit deşeu, va 
rămâne deşeu până ce va fi în întregime recuperat şi nu va 
mai reprezenta un potenţial pericol pentru mediu şi pentru 
sănătatea fiinţei umane. 

2. RECICLAREA DEŞEURILOR TEXTILE 

Pentru a înţelege problemele cu privire la reciclarea 
deşeurilor textile de produse pentru igienă din textile 
neţesute trebuie, mai întâi, cunoscute avantajele folosirii 
neţesutelor în igienă care constau, în primul rând, în bene-
ficiile lor pentru sănătate ce se referă la îngrijirea pielii, 
controlul agenţilor de infectare, beneficii instituţionale şi 
stil de viaţă modificat, măsuri de siguranţă. 

Condiţiile impuse produselor de igienă sunt urmă-
toarele: 

– să fie ne-iritante şi ne-alergenice; 
– să fie sigure pentru consumatori şi deci preferate în 

spitale; 
– să fie moi, cu tuşeu acceptat de toate tipurile de piele 

inclusiv de cele mai sensibile. 
Cerinţele impuse produselor moderne de igienă sunt: 

 voluminozitate redusă, supleţe şi grosime minimă, 
dar cu o absorbţie ridicată spre maximă; 

 fibre „pulp” din lemn şi polimeri poliacrilaţi – alegere 
optimă de cost pentru straturi fibroase aerodinamice; 

 fibre celulozice sau „pulp” pentru strat fibros obţinut 
prin procedeu aerodinamic permit obţinerea aceloraşi re-
zultate ca la folosirea fibrelor de vâscoză prin cardare, dar 
care sunt însă mai scumpe. 

Perspectiva dezvoltării producţiei acestor produse tre-
buie privită din două puncte de vedere şi anume: 
 perspectiva consumatorilor, care doresc produse 

confortabile, subţiri şi discrete; 
 perspectiva producătorilor, care doresc costuri reduse 

şi deşeuri mai puţine la producerea de produse mai subţiri. 
Există o varietate de produse de igienă, unele 

recunoscute ca branduri, altele nu: 
– igienă copii, mai mult de 5 variante; 
– igienă feminină, mai mult de 10 variante; 
– incontinenţă adulţi, mai mult de 7 variante. 
Se constată că, tehnologii performante sunt folosite, 

unele cu consumuri mari de energie sau utilizând materii 
prime nu tocmai uşor de obţinut (de exemplu fibra tip 
”pulp”), dar care asigură caracteristici performante com-
ponentelor şi, în final, produselor de igienă. 

În aceste condiţii, desigur, ideea reciclării produselor 
de igienă chiar dacă pare că este bizară trebuie luată în 
consideraţie ca o alternativă la câştigarea de noi surse de 
materii prime din deşeurile unor produse performante 
calitativ şi tehmologic. 

Complexitatea proceselor tehnologice de obţinere a 
textilelor neţesute destinate pentru produse de igienă şi 
incontinenţă şi a tehnologiilor de obţinere a produselor de 
igienă, precum şi condiţiile impuse produselor de igienă, 
deci şi materiilor prime, vor genera tipuri speciale de 
deşeuri tehnologice care pot fi valorificate în majoritatea 
cazurilor chiar în industria de textile neţesute. 

Reciclarea produselor de igienă realizate din materiale 
neţesute trebuie să aibă în vedere următoarele: 

 Aspecte de mediu şi de recuperare. Aceste aspecte 
trebuie să fie referitoare la managementul pentru: 

– resursele de materii prime (resurse forestiere); 
– deşeurile solide cu privire la depunerea în mediu, 

incinerare, reciclare, compostare şi bio-gazeificare. 
Cantităţi mici de produse de igienă personală din 

textile neţesute contribuie la totalul deşeurilor solide. 

 Depunerea în mediu. După depunerea în mediu pro-
dusele de igienă se comportă ca oricare alte tipuri de 
deşeuri solide, pot fi presate şi depuse în mediu, şi nu 
prezintă nici un risc pentru sănătatea publică sau mediul 
înconjurător. 

 Incinerarea produselor. Incinerarea produselor de 

igienă presupune, mai întâi, reducerea masei şi volumului, 

inertizarea înainte de depunerea în mediu şi certitudinea că 

nu au efecte negative asupra nesiguranţei celor care le 

manipulează sau emisiunilor în mediu. 

 Reciclarea prin compostare şi bio-gazeificare. Această 

reciclare trebuie să aibă în vedere următoarele considerente: 

– cost mare pentru colectarea produselor murdare care 

este egal cu a unei părţi din deşeuri; 



RECICLAREA DEŞEURILOR TEXTILE DE PRODUSE PENTRU IGIENĂ 

Buletinul AGIR nr. 4/2008 ● octombrie-decembrie 87 

– există un oarecare interes în reciclarea deşeurilor de 
produse de igienă personală; 

– reciclarea separată a unei fracţiuni mici de deşeuri nu 
înseamnă şi beneficii imense pentru mediul înconjurător; 

– produsele de igienă sunt compatibile cu tehnologiile 
moderne de compostare şi bio-gazeificare; 

– în timpul procesului unele materiale inerte, de exemplu 
foliile din polietilenă, trebuie separate de compostul finit. 

Ca şi concluzii, se remarcă următoarele aspecte cu 
privire la efectele asupra mediului la reciclarea produselor 
de igienă din neţesute: 

 diferenţele între efectele unor produse precum scutecele 
pentru copii, denumite şi diapers şi produsele clasice sunt 
mici în termeni absoluţi; 

 produsele au un impact major asupra mediului: de 
exemplu, energia consumată pentru produsele utilizate 
într-un an de către un copil poate fi aproximată ca fiind 
egală cu consumul de petrol pentru 800 km parcurşi de un 
autoturism; 

 industria producătoare de articole de igienă, la nivel 
mondial, recunoaşte că mai sunt multe de făcut pentru 
managementul deşeurilor, chiar dacă se pare că această 
industrie a atins nişte limite şi performanţe greu de 
imaginat vreodată în industria textilă. Se remarcă faptul că 
echipamentele pentru obţinerea produselor pentru igienă 
personală sunt fabricate numai în ţări ca Japonia, Italia, 
S.U.A. şi Canada. 

În acest moment se pune o întrebare retorică şi anume: 
Sunt produsele pentru igienă personală, realizate din textile 
neţesute, sigure pentru mediul înconjurător?  

Pentru a răspunde trebuie să se pună o altă întrebare şi 
anume: Sunt produsele neţesute pentru igienă personală 
degradabile sau bio-degradabile? 

Pentru a se răspunde întrebărilor retorice se vor defini 
şi următoarele două noţiuni: 

– degradarea este procesul în care un produs este 
capabil să fie degradat printr-un proces chimic, schim-
bându-i proprietăţile chimice şi mecanice; 

– bio-degradarea este procesul în care un produs este 
capabil să fie rupt, practic distrus în alte sub-produse 
inofensive, de exemplu CO2 şi apă, prin acţiunea unor 
fiinţe sau organisme vii, ca de exemplu microorganisme. 

Dar, conform compoziţiei lor, produsele pentru igienă 
personală din textile neţesute sunt bio-degradabile 

Reciclarea produselor pentru igienă personală, realizate 

din textile neţesute, are ca scopuri curăţirea şi separarea 

materialelor din articole de igienă într-o manieră care să 

nu afecteze mediul înconjurător. 
Şi un proces de reciclare a deşeurilor din produse de 

igienă presupune sau cuprinde următoarele etape: 
– colectarea; 
– spălarea; 
– descărcarea într-un sistem de colectare unde deşeul 

este corespunzător tratat. 

Produsele corect spălate, sanitizate şi separate în trei 

părţi componente vor fi transformate în noi produse. 

Spitalele folosesc noile produse de igienă din textile 

neţesute şi au devenit reticente la utilizarea celor tradi-

ţionale din materiale ţesute. 

Etapele de manipulare a deşeurilor de articole de igienă 

sunt următoarele: 

 scoaterea produselor igienă de pe pacientul care le-a 

folosit; 

 transportul produselor în spaţiile de depozitare ale 

spitalelor; 

 depozitarea în spitale; 

 colectarea, transportul şi manipularea la unităţi de 

reciclare. 

Scopurile operaţiei de incinerare a produselor pentru 

igienă personală au în vedere, în principal, următoarele 

obiective: 

– realizarea unei combustii sau arderi complete ţi-

nându-se cont de diversitatea materialelor din structură; 

– realizarea unei combustii sau arderi complete 

ţinându-se cont de nivelul ridicat de umiditate; 

– evaluarea critică şi analitică asupra mirosului ofensiv 

în gazele evacuate, generate în timpul incinerării, ţinându-se 

cont că alte “elemente” sunt incluse în produsele incinerate; 

– evaluarea gazelor evacuate; 

– evaluarea reziduurilor cenuşei rezultate în condiţiile 

unei incinerări la scală mică sau incinerări la scală mare, 

fără a polua aerul din atmosferă; 

– evaluarea reziduurilor cenuşei rezultate în condiţiile 

unei incinerări la scală mică sau incinerări la scală mare, 

fără a polua apa din mediul înconjurător; 

– evaluarea capacităţii de incinerare; 

– evaluarea condiţiilor de incinerare urmărindu-se para-

metri precum temperatura de incinerare, valorile calorice etc. 

Ca o regulă generală se poate lua în consideraţie faptul 

că majoritatea produselor textile naturale şi sintetice pot fi 

reciclate. 

3. CONCLUZII 

În condiţiile societăţii moderne sănătatea şi puritatea 

mediului, siguranţa, costul şi prevenirea infecţiilor, atât 

pentru personalul medical cât şi pentru pacient, reprezintă 

cuvinte de supremă importanţă pentru îngrijirea 

pacientului sau a oricărui individ chiar dacă nu este îngrijit 

în condiţii de spitalizare.  
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