
 
Prelucrarea lemnului din agricultura integrată. 

Producția de peleți. 
 

În ultimii ani, energia alternativă a cucerit din ce în ce mai mult segmente de 

piață consacrate energiei convenționale, combustibililor lichizi și solizi epuizabili și 

poluanți. Ani la rând s-a pus accentul pe energiile eoliană și solară, neglijându-se o 

alta sursă de energie esențială și accesibilă, biomasa, cea mai abundentă de pe 

planetă. 

Diversitatea produselor rezultate din sistemele agroforestiere facilitează 

utilizarea resurselor într-un mod integrat. În cazul pajiștilor cu arbori, reziduurile 

obținute din toaletarea arborilor prezintă un potențial considerabil de reciclare în 

sistemul agricol ca energie utilizabilă în fermă.  

Romania dispune de un potențial foarte ridicat de biomasă, circa 50% din 

potențialul de resurse regenerabile, care este însă insuficient exploatat. Acest aparent 

dezavantaj, poate fi susținut prin fonduri europene nerambursabile pentru a permite o 

mai mare accesibilitate firmelor producătoare de combustibili solizi ecologici. Uniunea 

Europeană devine astfel un susținător marcant pe scena energiei regenerabile, prin 

politicile ecologice și fondurile alocate în acest sens. 

 

Ce sunt peleții? 
Peleții sunt considerați o sursă eficientă pentru încălzirea locuințelor și a apei, 

resturile de lemn reprezentând o energie mai ieftină decât cea obținută din 

combustibilii fosili tradiționali (carbune sau petrol). Aceștia sunt eco-combustibili, 

pentru că nu conțin niciun fel de substanțe periculoase și emit mai puțin CO2 decât 

cărbunele sau petrolul. Spre deosebire de lemnul de foc, peleții au o putere calorică 

de 1,5 ori mai mare, iar 1 kilogram de peleți are o putere energetică de 4,8 kWh. 

Peletizarea este procesul prin care se produce combustibil solid din materiale 

agricole și forestiere cum ar fi: rumeguș, crengi, resturi de scândură sau alte resturi 

lemnoase, frunze, paie, tulpini de floarea soarelui sau porumb.  

 



 

Cum se produc? 
Pentru ca acest proces tehnologic să fie complet avem nevoie de combustibil 

și de urmatoarele echipamente, care luate împreună formează linia de fabricație 

peleți. 

 

Tocătorul de lemn (figura 1) este o 

mașină folosită pentru transformarea 

lemnului (în general a resturilor sau a 

trunchiurilor de copac) în bucăți mici de 

lemn. Acestea sunt adesea portabile, 

fiind montate pe roti, pe rame potrivite 

pentru tractarea în spatele unui camion 

sau a unui tractor. Puterea este în 

general asigurată de un motor cu 

combustie internă de la 3 cai putere (2,2 

kW) la 1000 de cai putere (750 kW). 

Există, de asemenea, modele de taiere 

cu putere ridicată montate pe camioane 

și alimentate de un motor separat. 

Tocătoarele de copaci sunt în mod 

obișnuit fabricate dintr-un buncăr cu 

guler, mecanismul de tăiere în sine și un 

coș de colectare opțional pentru așchii. 

O bucată de lemn este introdusă în 

buncăr (gulerul care servește ca 

mecanism de siguranță parțial pentru a 

menține părțile corpului uman departe 

de lamele de așchiere) și este 

direcționat în mecanismul de așchiere. 

Așchiile ies printr-un jgheab și pot fi 

direcționate într-un container montat pe 

camion sau pe pământ. Mărunțirea tipică 

este reprezentată de așchii de ordinul a 

2,5 cm până la 5,1 cm ca dimensiune. 

Bucățile de lemn rezultate au diverse 

utilizări, cum ar fi împrăștierea ca o 

acoperire de sol sau alimentarea într-o 

presă în timpul fabricării peleților.

 
Figura 1. Tocător de reziduuri de lemn  

(www.boels.cz)

 

Uscătoarele  se folosesc pentru a usca 

materialul tocat, dar care trebuie să 

aibă o umiditate de sub 30% pentru 

uscătoarele clasice sau de sub 50% 

pentru uscătoarele cu tambur rotativ. În 

uscătorul cu tambur rotativ, curentul 

puternic de aer cald ține în suspensie 

materialul tocat ducând la uscarea 

acestuia. Datorită vitezei mari a 

curentului de aer suprafața de transfer 

între aer și materialul solid este mare 

deci rezultă și o rată mare a transferului 

de caldură (figura 2). Generatorul de 

aer cald este un cuptor pe bază de 

lemne sau cărbune, dar la care poate fi 

adaptat și un arzător pe gaz sau 

combustibil lichid. Materialul tocat 

umed este uscat în câteva minute și 

este transportat mai departe prin 

intermediul unui ventilator centrifugal.  

 
Figura 2. Uscător cu tambur rotund 

(http://www.uzelacind.com)



 

Presele pot fi folosite și în gospodării, 

ferme, unități de producție, pentru 

granularea furajelor pentru animale sau 

pentru reciclarea diverselor materiale și 

transformarea acestora în peleți ce au 

o putere calorică mult mai ridicată față 

de materia primă folosită. Ele pot fi 

combinate cu tocătoare și uscătoare 

pentru a forma linii complete de produs 

peleți. Presele de peleți sunt utilaje ce 

folosesc motoare de putere care învârt 

role metalice ce presează meterialul 

tocat pe o matriță cu găuri. În urma 

presării prin aceste găuri materia primă 

tocată se compresează și formează o 

masă compactă ce ia forma, diametrul 

și lungimea găurii din matriță (figura 3). 

Datorită temperaturii de aproximativ  

70-80oC ce se produce prin frecare, 

fibrele din materia primă se unesc între 

ele și se plastifiază astfel că peleții au o 

consistenta destul de dură. Matrițele 

pot avea două forme diferite, plană și 

circulară, generând astfel două modele 

diferite de prese: prese cu matriță plană 

și prese cu matriță circular, fiecare din 

aceste modele având avantaje și 

dezavantaje.  

 

 
Figura 3. Presa de peleți 

(http://www.homemadepelletmill.com)

 

 
Mașinile automate de împachetat  în saci de plastic au o capacitate de reglaj între 

10 și 30 Kg sau în saci de rafie pot avea o capacitate de reglaj între 50 și 100 Kg 

(figura 4.). 

 

 
 

Figura 4. Mașinile automate de împachetat (eaglepackmachine.en.made-in-china.com)



 

Fluxul tehnologic al liniei de peletat 
Etapa I: 

Tocător I – etapa de zdrobire a baloților din paie, atât cilindrici cât și 
dreptunghiulari, urmată de o a doua etapă de mărunțire fină (moară cu ciocănele) care 
mărunțește materia primă la 3-10 mm. Fracția finală este complet pregătită pentru linia 
de producție peleți. 
Etapa II: 

Materia primă cade în buncărul dozator al uscătorului aerodinamic pentru 
procesul de uscare realizat cu ajutorul generatorului de căldură care încălzeşte şi 
amestecă aerul cald cu materia primă umedă. Materia primă umedă este uscată timp 
de câteva secunde pentru a fi apoi evacuată prin ciclon. 
Etapa III: 

Din ciclonul uscătorului aerodinamic materia primă cade în buncărul dozator 
pentru menținerea debitului de materie primă și ca să nu permită blocarea materiei 
prime are un șnec acționat cu motor electric care se rotește permanent și agită 
material primă. Acest buncăr dozator ne permite ca presa de peletizat să lucreze la o 
capacitate constantă în cazul în care avem materie primă mai umedă decât în 
parametrii normali de funcționare a uscătorului aerodinamic. 
Etapa IV: 

Materia primă ajunsă în presa de peletat este presată în canalul presei de 
mecanismul numit excentric care este acţionat de un motor electric. Excentricul, se 
roteşte cu o frecvenţă de aproximativ 4 rotații pe secundă, astfel fiind transmisă 
puterea cinetică pistonului, care la rândul său prin lovituri presează biomasa în canalul 
presei de peletat. Ca urmare a presiunii exercitate de piston, materia primă este 
trecută prin canalele presei şi comprimată sub formă de peleți. 
Presiunea exercitată este suficientă pentru a coace materia primă într-o masă solidă, 
fără adaos de lianţi şi adezivi. Procesul de coacere este continuu, la o temperatură de 
110-200 °C (în funcţie de conţinutul de umiditate a materiei prime). Peleții ieșiți din 
presă intră pe linia de răcire (6-7m) la capătul căreia este un dispozitiv de tăiere care 
taie peleții în funcție de reglaj, pentru a fi apoi ambalați (fluxul tehnologic poate fi 
urmărit în figura 5). 
 
 

 
Figura 5. Fluxul tehnologic al unei linii de peletat (www.andritz.com) 



Costuri de producție? 

 

Prețul unei linii de fabricație peleți este variabil, funcție de echipamentele 

componente, capacitatea de producție, calitatea combustibilului rezultat în urma 

prelucrării etc. Cea mai ieftină linie de fabricație pleacă de la 15000 EUR+T.V.A. și 

poate ajunge la o valoare de 100000 EUR + TVA sau chiar mai mult. 

 

Bibliografie  

 

Înființarea unei activități nonagricole în zone rurale – Submasura 6.2 Plan de 

afaceri: Înfiintare fabrică de peleți.  

 

Prezentare linii de brichetare și/sau peletizare din resturi vegetale și beneficiile 

acestei activități.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această fișă tehnică a fost elaborată de Adrian-Eugen Gliga și Mignon Sandor 

(Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca) în cadrul 

proiectului european SustainFARM. 
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