
1. Aprovizionarea 

Ciclul de exploatare începe cu aprovizionarea cu materie primă: paie de cereale și crengi. În cazul 

paielor, livrarea va fi realizată de furnizori. În cazul crengilor, acestea vor fi colectate în general în 

urma de defrișărilor efectuate pe marginea drumurilor publice, transportul fiind asigurat prin 

apelarea la serviciile unor transportatori specializați. Paiele vor fi achiziționate sub formă de baloți 

de diferite forme și dimensiuni, fiind preferați baloții rotunzi. Recepția materiilor prime va fi 

efectuată la sediul aplicantului. Descărcarea din mijloacele de transport va fi realizată cu ajutorul 

încărcătorului frontal (montat pe tractorul existent).  

 

Aprovizionarea cu paie se realizează vara, în perioada recoltării cerealelor. Cu ajutorul încărcătorului 

frontal, baloții sunt depozitați etajat în exteriorul halei de producție și acoperiți cu prelată. 

Fluxul tehnologic aferent producției brichetelor pentru foc 

Procesul de producție a brichetelor vizează presarea biomasei rezultate în urma activităților agricole 

sau a rumegușului rezultat din tocarea crengilor, în vederea obținerii unui combustibil ecologic, fară 

aditivi sau lianți chimici. Produsul finit va avea un volum de 8-10 ori mai mic comparativ cu materia 

primă consumată. Utilajele vizate pot constitui 2 linii distincte de producere a brichetelor (din paie, 

respectiv rumeguș) cu capacități de câte 500 kg/h sau pot fi înlănțuite în cadrul unei singure linii cu 

capacitatea de 1 t / h. 

 

2.a) Alimentarea liniilor de brichetare 

Pentru producerea de brichete din paie, linia de brichetare este alimentată cu baloți. În acest scop 

este utilizat încărcătorul frontal (1), dotat cu furci de ridicare. Mecanicul operează tractorul pe care 

este montat încărcătorul frontal. Baloții sunt preluați cu încărcătorul din zona de depozitare și 

introduși în tocătorul pentru paie al liniei de brichetare. Alimentarea cu crengi este efectuată 

manual. 



 

3.a) Tocarea paielor 

Cu ajutorul tocătorului (2), paiele sunt tocate la dimensiuni de 1 – 6 cm. Pentru asigurarea 

continuității procesului de producție, tocătorul va permite procesarea a minim 1t de paie / oră. 

Tocătorul va fi acționat electric și va permite alimentarea cu baloți de diferite forme, cu diametrul de 

până la 150 cm. Tocătura este aspirată odată cu praful de un sistem pneumatic și directionată către 

moara cu ciocănele. 

 

 

4.a) Măcinarea paielor 

Paiele tocate de catre tocatorul de baloți sunt transportate la moara cu ciocănele (5) cu ajutorul 

unei benzi transportatoare (3). Banda transportatoare dispune de un motor electric propriu, viteza 

de transport fiind însă corelată cu funcționarea morii. Cu ajutorul morii cu ciocănele, paiele tocate 

sunt macinate la dimensiuni de câțiva milimetri, în funcție de sitele folosite. Odată măcinate și 

trecute prin sită, paiele sunt transmise pneumatic la presare. 



 

5.a) Tocarea crengilor 

În cazul brichetelor din rumeguș va fi utilizat un tocător (4) conceput special pentru tocarea 

crengilor, dotat cu ciocane și cuțite. Tocătorul va permite procesarea de crengi cu diametrul de până 

la 35 cm, transformându-le direct în rumeguș de 2-5 mm (va fi evitată în acest mod necesitatea 

măcinării). Pentru asigurarea continuității procesului de producție, tocătorul va prezenta o 

capacitate de 1t/h.  

 

6.a) Uscarea rumegușului 

Rumegușul rezultat din tocarea crengilor va prezenta un grad de umiditate superior paielor, fiind 

necesară uscarea acestuia anterior presării. Prin intermediul unui șnec (6), acesta va fi transportat la 

uscător (7). Uscătorul utilizat va fi dotat cu suflantă, sursa de încălzire fiind reprezentată de cuptoare 

cu combustibil solid. Pentru funcționarea cuptoarelor vor fi utilizate resturi vegetale sau brichete și 

peleți din producția proprie. 



 

7.a) Presarea biomasei 

De la moara cu ciocănele, paiele măcinate sunt transmise prin intermediul unui șnec transportator 

(8) către presa / presele de brichetat (10) și stocate temporar în silozurile preselor. În mod similar, 

rumegușul este transportat de la uscător către presa / presele de brichetat (10) și stocate temporar 

în silozurile preselor. Șnecul transportator este dotat cu motor propriu, viteza acestuia fiind corelată 

cu funcționarea presei. Masa vegetală trece prin separatoare magnetice (9), care asigură sortarea 

particulelor feromagnetice.  

 

În funcție de necesitățile temporare de producție, se poate opta pentru: 

• producerea în paralel brichete din paie și brichete din rumeguș, înlănțuind utilajele sub 
forma a 2 linii distincte, cu capacități de câte 500 kg / h; 

 



 

            Linie 1          Linie 2 

• producerea în exclusivitate a brichetelor din paie la un moment dat, prin conectarea 
șnecului 8 din cadrul Liniei 2 la moara cu ciocănele (5) a liniei 1. Moara cu ciocănele (5) și 
utilajele din amonte (2, 3) vor prezenta capacități de producție de minim 1 t / h. În aceste 
condiții, moara cu ciocănele (5) poate alimenta concomitent ambele prese (10).   

• producerea în exclusivitate a brichetelor din rumeguș la un moment dat, prin conectarea 
șnecului 8 din cadrul Liniei 1 la uscătorul (7) din cadrul liniei 2. Uscătorul (7) și utilajele din 
amonte (4, 6) vor prezenta capacități de producție de minim 1 t / h, putând alimenta 
concomitent ambele prese (10).   

 

Presele de brichetat implică în general opriri frecvente pentru mentenanță. Oprirea unei prese va 

permite funcționarea independentă a celeilalte prese, asigurându-se mai multă continuitate în 

exploatare. 



 

În procesul de presare, din cauza forței de frecare, are loc încălzirea masei vegetale. Temperatura 

ridicată favorizează activarea ligninei din paie și rumeguș, care funcționează ca un liant natural. În 

aceste condiții, nu este necesară folosirea de aditivi sau lianți chimici. Volumul biomasei este redus 

de 8 până la 10 ori. În funcție de gradul de umiditate al biomasei, temperatura ridicată generează 

evaporare. Se pierde astfel din masa produsului finit (până la 5%, în funcție de umiditatea inițială), 

asigurându-se însă în același timp o putere calorică specifică ridicată. Lungimea unei brichete poate 

fi ajustată după preferință. În urma procesului de fabricație a brichetelor nu rezultă deșeuri. Pot 

rezulta praf și aburi, în funcție de compoziția inițială a materiei prime. 

Pentru asigurarea continuității procesului de producție, fiecare presă va fi dotată cu câte un siloz 

pentru stocarea temporară a biomasei (anterior presării), cu capacități de minim 1,8 mc. Brichetele 

rezultate în urma presării vor prezenta temperaturi ridicate, impunându-se răcirea acestora înaintea 

începerii ambalării. La ieșirea brichetelor prin gura de evacuare a presei, acestea sunt direcționate 

pe o linie de răcire (din dotarea presei). O buna aerisire a brichetelor fierbinți duce la scăderea 

umiditații și, în consecință, la o putere calorică specifică mai mare. După racire, brichetele 

dobândesc o duritate mai ridicată și poate fi manipulate fără riscul de a se fărâmița.  

8.a) Ambalarea brichetelor 

Operatorul liniei de brichetare va încărca brichetele în saci, aceștia fiind așezați pe paleți. Ulterior, 

paleții sunt preluați cu ajutorul încărcătorului frontal și depozitați. 



 

 

 

Fluxul tehnologic aferent producției peleților din paie 

 

2.b) Alimentarea liniei de peletizare 

Pentru producerea de peleți din paie, linia de peletizare este alimentată cu baloți. Baloții sunt 

preluați cu încărcătorul frontal (1) din zona de depozitare și introduși în tocătorul pentru paie (11) al 

liniei de peletizare. În condițiile în care cele 2 linii de producție (de brichetare, respectiv peletizare) 

vor funcționa concomitent, alimentarea celor 2 tocătoare va fi realizată în paralel. 

3.b) Tocarea paielor 

Operațiunea de tocare se derulează similar cu tocarea paielor specifică procesului de brichetare 

(descrisă anterior). Tocătorul (11) utilizat va fi identic cu cel utilizat în producerea brichetelor 

(pentru tocarea de paie).  

4.b) Măcinarea paielor 

Paiele tocate de catre tocatorul de baloti (11) sunt transportate pneumatic la moara cu ciocănele 

(12) prin intermediul unei benzi transportatoare (16), printr-un proces identic cu cel descris în cazul 

brichetării. Cu ajutorul morii cu ciocănele (12), paiele tocate sunt macinate la dimensiuni de câțiva 

milimetri, fiind transmise pneumatic la presare. 

5.b) Presarea biomasei 

De la moara cu ciocănele, paiele măcinate sunt transmise prin intermediul unui snec transportator 

(13) către presă (15), fiind stocate temporar în silozul acesteia. Șnecul transportator este dotat cu 

motor propriu, viteza acestuia fiind corelată cu funcționarea presei. Masa vegetală trece printr-un 

separator magnetic (14), care asigură sortarea particulelor feromagnetice. Presarea masei vegetale 

în vederea producerii peleților va fi realizată cu ajutorul unei prese cu o capacitate de producție de 1 

t / h. Presa va fi dotată cu site cu diametrul de 6mm, pentru a asigura concordanța produselor finite 

cu cerințele pieței în materie de dimensiuni. 



Ca și în cazul producerii brichetelor, nu este necesară folosirea de aditivi sau lianți chimici. 

Temperatura ridicată la care se derulează procesul de presare favorizează activarea ligninei din paie, 

care funcționează ca un liant natural. Volumul biomasei este redus de 8 până la 10 ori. În funcție de 

gradul de umiditate al biomasei, temperatura ridicată generează evaporare, estimându-se o pierdere 

de masă de 5%. 

 

6.b) Răcirea peleților 

Peleții rezultați în urma presării vor prezenta temperaturi ridicate, impunându-se răcirea acestora 

înaintea începerii ambalării. La ieșirea peleților prin gura de evacuare a presei, aceștia sunt 

direcționați către sistemul de răcire, compus din 2 răcitoare (17) cu o capacitate totală de 1t/h. 

 

 



7.b) Ambalarea peleților 

De la răcitoare, peleții sunt transportați cu banda transportatoare (18) la mașina de ambalat (19). 

Aceasta va fi controlată computerizat, panoul de comandă făcând posibilă reglarea cantității dozate 

și a parametrilor specifici lipirii ambalajelor. 

 

Mașina de ambalat va asigura o capacitate de ambalare de 600 pungi / h. Reglarea mașinii va cădea 

în sarcina operatorului liniei de peletizare. Acesta va prelua sacii cu peleți și îi va așeza pe un palet. 

Ulterior, peleții vor fi preluați cu ajutorul încărcătorului frontal și amplasați în zona de depozitare. 

 


