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

în vederea obținerii unui produs finit ecologic fară aditivi sau lianți chimici. Produsul finit va avea un 

volum de 8-10 ori mai mic comparativ cu materia primă consumată. În tabelul de mai jos sunt 

prezentate toate procesele implicate în fluxul de producție a brichetelor. În continuare este realizată 

o descriere detaliată a fiecărei etape din cadrul fluxului, utilajele necesare, dar şi necesarul de 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Recepția Baloților de Paie - Fluxul tehnologic începe cu recepția materiei prime. 

Cantitatea materiei prime recepționate va fi cuantificată după numarul de 

baloți (25kg/balot). Se va asigura că baloții livrați corespund unei calități 

bune, nu sunt putreziți și nu au altă componeță decât paie. Responsabil de 

acest pas va fi muncitorul, care va numara baloții ce au intrat în gestiunea 

firmei. 

 b. Depozitarea Baloților de Paie - După ce a fost realizată recepția cantitativă și calitativă a 

materiei prime, urmează depozitarea baloților într-o zonă 

uscată și ferită de ploi. Spațiul de depozitare va fi în 

interiorul halei, într-un perimetru special amenajat. În 

acest fel, paiele vor fi aproape de linia de producție si se va 

evita contactul lor cu precipitațiile de afară. Pentru a folosi 

într-un mod eficient spațiul de depozitare, se va lua în 

considerare clădirea baloților la o înălțime de 5 metri. În acest mod, se va face o economie de spațiu 



pentru a putea stoca o cantitate de materie prima cât mai mare pentru sezonul în care paiele nu 

sunt disponibile din abundență. Clădirea baloților de paie se va face cu ajutorul remorcii cu care au 

fost livrați. Daca va fi necesar, remorca va intra cu spatele în interiorul halei, iar muncitorul va 

participa la aranjarea lor. În cazul în care cantitatea recepționată este mare, muncitorul va fi ajutat 

de către operatorul liniei de producție. 

 c. Masurarea Umidității Paielor - Umiditatea materie prime are o importanță 

crucială în calitatea produsului finit, în 

randamentul utilajelor cât și uzura lor. În cazul 

în care umiditatea este prea mare, randamentul 

de procesare a materiei prime va scădea 

considerabil din cauza că evacuarea din capul 

de presare va fi dificilă. Acest fenomen se 

produce din cauza excesului de abur ce se 

formează în interiorul presei. Astfel, presiunea creată poate boloca motorul electric sau chiar 

se pot produce eliberari de presiune însoțite de o cantitate de abur și fum. În cazul unei 

umiditați scăzute, lignina din paie nu se activează, astfel există riscul ca brichetele să se 

fărâmițeze în bucăți mai mici, reducând calitatea lor. Deasemenea, există riscul de 

supraîncălzire a utilajului și închiderea automată a presei.  

 Astfel, umiditatea optimă a paielor pentru prelucrarea lor în brichete este de 15%-

20%. Măsurarea umidității se va face cu o sondă de umiditate, iar înainte de a manevra 

fiecare balot în tocător, operatorul liniei de brichetare va masura umiditatea materiei prime 

pentru a asigura o calitate optimă. Baloții cu o umiditate mai scazută, sunt stropiți cu apa, iar 

cei care au o umiditate mai mare decât cea acceptată, vor fi lăsați pentru a se usca natural. 

Sonda de umiditate trebuie să poată măsura umiditați între 10% și 50%. Este necesar ca 

acestă sondă să fie dotată cu o baterie și să nu fie mai grea de 500g, deoarece portabilitatea 

aparatului este obligatorie.  

 

 d. Tocarea Paielor - După asigurarea unei umidități optime de 15% - 20%, materia 

primă este manevrată în tocător pentru a obține 

o granulație de 3mm-4mm. Manevrarea este 

făcută manual de către operatorul liniei, astfel 

încât nu este necesar niciun alt utilaj de 

transportare. Sforile baloților sunt îndepărtate 



de către operatorul liniei și adunate în saci menajeri. Preluarea sacilor plini este făcută de 

către agentul de salubritate.  

 Paiele tocate vor fi eliminate prin partea inferioară a tocătorului direct într-un sac. 

După ce sacul este umplut cu tocătură, se va instala un alt sac gol, iar tocătura rezultată va fi 

încărcată în silozul presei. Se va asigura că tocătura obținută are o lungime maximă de 4mm, 

deoarece o lungime mai mare a paielor ar duce la blocarea lor în siloz și crearea unor spații 

libere la gura camerei de brichetare. Acest fenomen ar produce o scădere semnificativă a 

randamentului de presare.  

 Pentru acest proces este necesar un tocător ce poate toca paie, frunze, iarbă și crengi 

de dimensiuni foarte mici. Utilajul trebuie să prelucreze cel puțin 300 kg de materie primă pe 

oră și să fie dotat cu un motor care funcționează cu energie electrică între 220V și 380V. 

 

 e. Încărcarea Silozului - Acest pas necesită aprovizionarea silozului cu materie primă 

marunțită. Sacii cu tocătură vor fi goliți în siloz prin partea 

superioară vasului. Operatorul va asigura o încărcare continuă a 

silozului pentru a evita golirea recipientului, care ar duce la sistarea 

fluxului de producție. Acest proces necesită un siloz cu o capacitate 

de stocare de 1,5-2 metri cubi. Este necesar ca utilajul să fie dotat cu 

un razuitor pentru a împedica blocarea tocăturii pe pereții silozului. 

Utilajul trebuie să fie conectat la presă cu ajutorul unui șnec prin care 

va fi transportată materia primă tocată. Motorul care va pune în 

funcțiune razuitorulși sistemul de șnec, trebuie sa funcționeze cu energie electrică de 220V-

380V. 

 

 f. Presarea Paielor - Această etapă presupune presarea materiei prime și obținerea 

brichetelor propriu-zise. Transportul tocăturii 

din siloz către presă, are loc printr-un sistem de 

șnec. Șnecul trebuie să fie dotat cu un angrenaj 

de conducere a tocăturii, iar motorul ce pune în 

funcțiune sistemul de transport, trebuie să 

funcționeze cu energie electrică de 220v-380v. 

Cu ajutorul sistemului de șnecuri, tocătura este 

transferată din silozul în cuva presei. Din acea 

cuvă, tocătura cade într-un extruder. Cu ajutorul unui piston conic, tocătura este presată cu 



250 kgf/cmp. Tot în acest extruder, din cauza forței de frecare, are loc încălzirea umidității 

din paie și formarea aburilor. O temperatură atât de ridicată, favorizează activarea ligninei din 

paie ce au un rol de liant natural. În urma parcurgerii acestei proceduri, volumul biomasei 

este redus de 8 până la 10 ori decât cel inițial, iar diametrul brichetei va avea 60mm. 

Lungimea unei brichete poate fi ajustată după preferintă între 7 cm și 1 metru. În urma 

acestui proces, nu rezultă niciun tip de deșeu. Pentru acestă etapă este necesar o presă ce 

poate procesa o cantitate de 300-400 kg tocătură de paie/oră. Sistemul de presare a presei 

trebuie să fie mecanică și nu hidraulică, deoarece, uzura extruderului la utilajele cu sistem 

mecanic de presare este mult mai mică. Utilajul trebuie să fie alimentat cu energie electrică 

de 380v. 

 

 g. Racirea Brichetelor - Îndată ce bricheta iese prin gura de evacuare a extruderului, 

ea este 

direcționată pe o 

linie de răcire. O 

buna aerisire a 

brichetei fierbinți, 

duce la scăderea umiditații și în consecință, o putere calorică mai mare. Îndată ce o brichetă a 

fost racită, ea obține o duritate mai ridicată și poate fi manipulată fără un risc prea mare de a 

se fărâmița. Pentru această etapă este necesar o linie de racire. 

 

 h. Cântărirea și Ambalarea Brichetelor - După ce brichetele ajung în capătul liniei 

de răcire, ele sunt rupte prin forța gravitațională. Tot acolo 

muncitorul va ambala produsul finit în saci de nylon. 

Procesul de ambalare presupune aranjarea brichetelor în 

saci și cântărirea fiecărui sac în parte. Cantitatea de 

brichete într-un sac trebuie să fie de 25 kg. Dimensiunea 

unui sac trebuie să fie 50 cm lățime și 90 cm lungime. 

 

 i. Depozitarea Brichetelor - Odată ce sacii au fost ambalați, muncitorul va manipula 

manual brichetele către zona de depozitare. Acel loc trebuie să fie uscat și ventilat pentru o 

păstrare optimă a produsului finit. Sacii vor fi clădiți unul peste altul la o înălțime de maxim 

2m, astfel se vor evita sarcini prea mari care pot duce la fărâmițarea brichetelor.  

 



 j. Livrarea Brichetelor - Ridicarea sacilor cu brichete se va face la punctul de lucru de către 

fiecare client în parte. Muncitorul va fi responsabil de manipularea produsului finit din zona de 

depozitare în remorca sau mașina clientului. În cazul în care este achiziționată o cantitate mai mare 

de brichete, muncitorul va fi ajutat de operatorul liniei de producție. 

 


