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Rezumat: În articol se prezintă unele rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare obţinute de INOE 2000-IHP şi de parteerii săi, 
în direcţia promovării tehnologiilor avansate şi a echipamentelor de procesare a deşeurilor vegetale, în scopul dezvoltării unei 
agriculturii durabile şi al ecologizării arealelor agricole şi silvice. Astfel, se prezintă un echipament mobil de fragmentare-mărunţire a 
materialului lemnos, rezultat în urma activităţilor de toaletare/tundere a arborilor şi arbuştilor din arealele agricole, pomicole şi 
silvice, precum şi un echipament pentru prepararea/procesarea mecanizată a deşeurile vegetale, pentru obţinerea compostului ecologic 
vegetal, utilizat pentru dezvoltarea unei agriculturi durabile, cu efecte favorabile asupra mediului şi obţineriea unor produse agricole 
sănătoase pentru hrana populaţiei.  .  
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produse ecologice, alimentaţie sănătoasă, reducerea poluării. 
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PROCESSING USED TO OBTAIN ECOLOGICAL AREAS FOR FARMING AND FORESTRY 
 
Abstract: The paper presents some results of research and development obtained by INOE 2000-IHP and its 
partners to promoting advanced technologies and equipment for waste processing plant, in order to develop a 
sustainable agriculture and to obtain the  farming and forestry ecological areas.  
It presented a mobile wood chopper equipment for fragmentation and crushing of wood, resulting from activities 
grooming / trimming of trees and shrubs in agricultural areas, orchards and forestry,  
And, also, one equipment for the preparation and mechanized processing  for waste, in order to obtain the 
ecological  compost used to develop sustainable agriculture, with favorable effects on the environment and achieve 
healthy agricultural products to feed the population 
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1. INTRODUCERE  
   
 Pe plan mondial, în ultimii ani, s-a dezvoltat o agricultură ecologică prin eliminarea utilizării îngrăşămintelor 
sintetice şi a pesticidelor. În scopul creşterii fertilităţii solului se folosesc din ce în ce mai mult ingrăşăminte 
naturale, biodegradabile. Prin utilizarea compostului obţinut din deşeuri provenite din arealele agricole şi silvice, 
precum  şi din industria de  prelucrare a lemnului, se produce fertilizarea solului, care reprezintă capacitatea sa 
naturală de a-şi echilibra procesele care stau la baza formării complexului organo-mineral, cu cele de echilibrare a 
substanţelor nutritive pentru învelişul vegetal. Utilizarea compostului ecologic vegetal asigură, de asemenea, 
conservarea, protecţia şi ameliorarea/reabilitarea terenurilor degradate sau slab productive, prin introducerea în sol 
a materiei organice naturale, având drept consecinţă creşterea sau menţinerea cantităţii şi calităţii humusului,  în 
concordanţă cu principiile dezvoltării unei agriculturi durabile [1]. 



 În acelaşi timp, respectarea normelor ecologice şi de procesare a deşeurilor (Directiva europeană nr.2001-96 
CE), realizarea de produse ecologice pentru o alimentaţie sănătoasă a populaţiei, în conformitate cu cerinţele 
stipulate în standardele române (CEE nr. 2092/91), devin deziderate deosebit de stringente şi pentru ţara noastră şi, 
deci, se întrevede o dezvoltare vertiginoasă a producţiei de compost, pentru care, la noi în ţară, atât tehnologiile, cât 
şi utilajele şi echipamentele necesare procesării acestuia, lipsesc, fiind puţin cunoscute agricultorilor. 
 Pentru a avea o alimentaţie sănătoasă a populaţiei, Romania trebuie să se alinieze la cerinţele Uniunii Europene, 
stipulate, deja, în standardele române, privind eliminarea utilizării îngrăşămintelor chimice în agricultură. 
 Standardele de mediu ale Uniunii Europene, precum şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în 
procesul de negociere a acquis-ului comunitar, odată cu intrarea ţării noastre în UE, impun alinierea la cerinţele 
ecologice care reclamă eliminarea totală a deşeurilor de orice fel. 
 După cum se ştie, În conformitate cu HG 2293/2004, privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului 
de obţinere a materialelor lemnoase, sunt definite ca deşeuri lemnoase: „resturile de exploatare..., coaja, 
rumeguşul, talaşul, aşchiile, marginile şi altele asemenea, rezultate în urma exploatării şi/sau prelucrării 
lemnului...”, inclusiv crengile şi masa foioasă rămasă în urma tăierilor şi curăţirii copacilor [2]. 
 Conform aceluiaşi act normativ, deşeurile trebuie gestionate, pentru a parcurge întreg fluxul de procesare, acest 
lucru însemnând „colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor lemnoase...”  
 Deasigur, pentru realizarea acestor operaţii, care compun fluxul tehnologic de obţinere a compostului ecologic 
vegetal, este necesară dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare, respectiv crearea unei game de utilaje şi 
echipamente potrivite, care să formeze o nouă sistemă de maşini pentru obţinerea compostului ecologic vegetal. 
 Orientarea spre prelucrarea şi reciclarea deşeurilor silvice, lemnoase în general, rezultate la toaletarea aleilor, 
parcurilor şi arealelor silvice, compuse din crengi, ramuri şi tulpini, fără valoare forestieră, presupune, mai întâi,  
fragmentarea şi mărunţirea acestora cu utilaje speciale, bazate pe mori de tocat deşeuri din lemn, cu puteri mijlocii 
şi mari, precum şi echipamente de preparare a compostului în timpul fazei de fermentare a acetuia. 

2. ASPECTE TEHNOLOGICE LA OBŢINEREA COMPOSTULUI ECOLOGIC VEGETAL  
 
După cum se ştie, compostarea este operaţia de recuperare a componentelor organice din deşeuri în vederea 

prelucrării acestora, iar produsul finit al operaţiei de compostare a deşeurilor de natură organică este compostul 
Compostul este un amestec mărunţit şi fertil obţinut prin descompunerea totală sau parţială a materiilor organice şi 

care este utilizat la ameliorarea calităţii solului în vederea creşterii fertilităţii acestuia. 
Compostarea reprezintă un proces natural controlat, în care microorganisme prielnice/benefice, bacterii şi fungii, 

transformă deşeurile într-un produs finit, fertilizator şi întăritor pentru sol, care poate fi considerat inamicul agenţilor 
patogeni din sol. Prin descompunerea şi stabilizarea substanţelor organice în timpul fermentaţiei aerobice sub acţiunea 
microorganismelor, prin degradare biologică, materialul organic se transformă într-un material asemănător humusului. 
 Scopul principal al tehnologiilor de compostare a deşeurilor este reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile, 
depozitare în condiţii ecologice şi, în final,  reintroducerea în circuitul economic al produsului finit care este  compostul. 

 
2.1. Parametrii şi fazele procesului de compostare 
 
Procesul de descompunere a masei vegetale este un proces biologic. Pentru a se realiza un compost bun, trebuie 

asigurate condiţii optime de viata pentru microorganismele care realizează procesul de descompunere a materialelor. 
Factorii care influenţează formarea compostului bun sunt: apa, aerul, căldura, substanţele nutritive, gradul de mărunţire 
al deşeurilor. Fiecare dintre acesti factor influenţează diferit formarea compostului. Astfel, lipsa apei blochează 
activitatea microorganismelor şi deci a procesului de descompunere. Prea multă apă face ca microorganismele care au 
nevoie doar de puţină apă şi mult aer să nu poată trăi. Aerisirea insuficientă (depozite de compost închise sau amenajate 
în gropi betonate; la straturi prea groase; la umezeală prea mare), provoacă înmulţirea microorganismelor care preferă 
locurile umede, iar odată cu ele apar si neajunsuri, cum este mirosul neplăcut. Pentru a se asigura o bună aerisire, trebuie 
ca să permită aerisirea, sau  o modalitate de scurgere a apei.Pentru o descompunere rapidă a materialului de compost, 
este important ca toate componentele organice de substanţă mai tare, de exemplu lemnul, să fie mărunţite. Avantajul 
constă în faptul că materialul lemnos mărunţit afânează, în timp ce materialul vegetal rămâne lipit. Din amestecul celor 
două tipuri de materiale, rezultă un compost afânat şi aerisit.  

Procesul de realizare a compostului este folosit pentru grăbirea degradării naturale a materialelor [2]. 
Procesul de formare a compostului este un proces biologic natural, desfăşurat în condiţii aerobice (în prezenţa 

oxigenului). În acest proces, diverse microorganisme, printre care bacterii şi ciuperci, descompun materia organică în 
substanţe simple. Eficacitatea procesului depinde de condiţiile în care se desfăşoară, cum ar fi: prezenţa oxigenului, 
temperatura, umiditatea, dezordinea materialului, substanţa organică şi mărimea şi activitatea populaţiilor microbiene 

 



2.1. Fazele de realizare a composturilor 
 

 Până în prezent au fost realizate nenumărate cercetări şi s-au stabilit diverse procedee de compostare, dar 
problema compostării rămâne încă actuală şi continuă să fie studiată, atât independent, cât şi ca parte a strategiei de 
gestionare integrată a deşeurilor. În cazul deşeurilor vegetale, lemnoase, procesul de compostare al acestora 
parcurge următoarele faze de realizare: 

 sortarea materialelor compostării şi îndepărtarea celor  nedegradabile; 
 fragmentarea şi mărunţirea deşeurilor vegetale, lemnoase, care este etapa de preparare a materiei prime cu 

ajutorul unui măcinător rapid (echipament de fragmentare şi mărunţire a materialului vegetal lemnos); elementele 
mari sunt micşorate pentru omogenizar, obţinându-se, în final,  un produs cu o granulometrie optimă; 

 amestecarea şi pregătirea în vederea omogenizării materialului;  
 aerarea şi depozitarea în vrac pentru realizarea procesului de fermentare; 
 fermentarea este etapa de degradare naturală a materiei organice datorită bacteriilor, care consumă 

oxigenul şi se produce căldură şi apă. Temperatura mare (>75 °C) contribuie la aseptizarea/sterilizarea produsului 
(distrugerea germenilor, a grăunţelor). Un sistem automatizat permite accelerarea fermentaţiei prin suflare de aer; 

 maturarea (timp de circa 6 săptămâni) - este etapa de stabilizare a materiei organice în produs. În acest fel, 
produsul va avea efect durabil în pământ, nu ca un produs proaspăt care consumă elementele nutritive ale plantei; 

 cernere (sitare) – este etapa care permite obţinerea unui produs curat, de o granulometrie omogenă adaptată 
folosirii lui de către utilizatori; 

 stocare–compostul este stocat în containere speciale înainte de a fi comercializat. În timpul perioadei de 
stocare produsul continuă să se stabilizeze până la utilizarea lui pe sol. 

Platformele pentru realizarea compostului trebuie să aibă o dotare minimală cu instalaţii şi echipamente care 
să asigure, în fiecare fază, mecanizarea tuturor operaţiilor pentru prepararea şi tratarea deşeurilor. 

3.   ECHIPAMENTUL DE FRAGMENTARE-MĂRUNŢIRE–ECHIFRAG 
 
Pe plan mondial, există o mare varietate de echipamente de fragmentare-mărunţire, acestea deosebindu-se funcţie de 

procedeul tehnologic de mărunţire, dimensiunea materialului utilizat şi rezultat, precum şi productivitate necesară.  
În ţară, în urma finalizării proiectului de cercetare-dezvoltare ECHIFRAG, realizat de un consorţiu format din 

INOE 2000-IHP, ICTCM Bucureşti, INCDMF Bucureşti, Univ. POLITEHNICA Bucureşti-CCEPM şi SC ROMFLUID 
Bucureşti, în cadrul Programului AGRAL-CEEX-2006, finanţat de AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ-ANCS din ROMANIA, s-a proiectat şi s-a realizat un echipament românesc de fragmentare-mărunţire 
material lemnos, prezentat în figurile 1 şi 2. Soluţia constructivă adoptată are în vedere un echipament tractat, montat 
pe şasiul unei remorci cu o singură punte. Echipamentul utilizează, ca sursă de energie mecanică, un motor termic 
propriu, care oferă o autonomie de utilizare, indiferent de existenţa sau nu a unui tractor pentru deplasare.  

 

 
 

Fig. 1 Echipament de fragmentare-mărunţire material lemnos-proiect 

 
 

Fig. 2  Echipamentul de fragmentare-mărunţire 
ECHIFRAG 

 
 3.1. Compoenţa şi principiul de lucru 



 
Echipamentul de fragmentare-mărunţire, figura 1 şi figura 2, se compune dintr-un şasiu/platformă amplasat pe o 

punte cu două roţi, prevăzut cu un proţap pentru tractarea de către un tractor. Pe şasiu este montat batiul (1) care are:  
- mecanismul de avans al materialului lemnos (2) ; 
- mecanismul de fragmentare-mărunşire a materialului, (3); 
- mecanismul de evacuare a produsului mărunţit (4). 

 Aşa cum se vade în desen, echipamentul mai are un tunel/gură de alimentare (5) şi un horn de evacuare (6).  
 Echipamentul de fragmentare-mărunţire material lemnos, este conceput pe baza unei tehnologii speciale de mărunţire 
a materialului lemnos [3], la care fragmentarea materialului lemnos se realizează prin lovire şi tocare, datorită energiei 
cinetice a unor ciocănele amplasate pe un tambur rotitor, care este acţionat cu turaţiile mari generate de motorul termic 
Diesel al echipamentului. Echipamentul este conceput să realizeze: 
 -mărunţirea mecanizată a deşeurilor vegetale, lemnoase, rezultate  în urma  activităţilor de toaletare a arborilor şi 
arbuştilor  din arealele   agricole, pomicole şi silvice, inclusiv din gospodăriile individuale; 
 -recuperarea şi prelucrarea şi reciclarea deşeurilor lemnoase sub formă de material lemnos marunţit; atăt pentru 
obţinerea compostului, cât şi pentru obţinerea de biomasă, pentru obţinerea de energie regenerabilă.  
 Mecanismele de lucru ale echipamentului de fragmentare-mărunţire sunt astfel amplasate pe batiul echipamentului, 
încât materialul să parcurgă traseul impus de tehnologia adoptată, în ordinea următoare: materialul este introdus în 
buncărul de alimentare şi împins de către mecanismul de avans spre moara de mărunţire, iar aşchiile rezultate sunt 
aruncate afară de mecanismul de evacuare [4].  În principiu, echipamentul se compune din trei părţi prncipale:  
 -  maşina de fragmentare-mărunţire, propriu-zisă, constituită dintr-un batiu pe care se montează mecanismele de lucru 
şi elementele auxiliare necesare; 
 - motorul termic, cu adaptările necesare, care constituie sursa de energie mecanică a echipamentului, şi: 
 - remorca sau şasiul de transport a echipamentului, cu adaptările necesare. 
 
 3.2.Domeniul de utilizare şi destinaţia echipamentului de fragmentare-mărunţire material lemnos 
  
 Echipamentul de fragmentare-mărunţire material lemnos se utilizează în domeniul agricol şi silvic, precum şi în 
administraţia locală, pentru fragmentarea şi mărunţirea materialului lemnos sub formă de crengi sau ramuri, rezultate în 
urma toaletării arborilor şi arbuştilor, viţei de vie şi altor plante cu aspect lemnos, la operaţiunile de ecologizarea a 
aleilor, parcurilor, arealelor silvice şi agricole, în scopul obţinerii compostului ecologic vegetal sau a biomasei.  
 Echipamentul de fragmentare-mărunţire material lemnos este destinat, administraţiilor domeniilor publice, ocoalelor 
silvice, întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniile agriculturii şi silviculturii, precum şi producătorilor medii de 
compost din materiale vegetale, de genul IMM-urilor cu activitate în domeniu, dar şi producătorilor agricoli şi silvici 
individuali sau gospodăriilor particulare, care au deşeuri vegetale lemnoase rezultate la toaletarea arborilor din curţi, alei 
şi parcuri, precum şi alte deşeuri ce pot fi valorificate sub formă de compost ecologic.  
 
 3.3. Caracteristicile tehnice şi tehnologice ale echipamentului de fragmentare-mărunţire material lemnos  
 
 Caracteristicile tehnice ale echipamentului sunt următoarele: 
 -  puterea maximă instalată / masa................... 18 kW/ 745 kg; 
 -  turaţia maximă la axul motorului................ 3000 rot /min; 
 -  presiunea maximă de lucru......................... 130  bar; 
 -  turaţia maximă la mecanismul de avans..... 0÷40 rot/min; 
 -  turaţia la mecanismul de mărunţire............. 2000 ÷ 2500 rot/min ; 
 -  turaţia mecanismului de evacuare............... 2500 ÷ 2900 rot /min 
 -  cantitatea de ulei hidraulic/ motorina............. 10 l / 20 l; 
 -  gabaritul (LxlxH)........................................ 3200x1550x2300 mm; 
 - productivitatea teoretică................................2.5 ÷5 m3 /h. 
 - grosime lemn de esenţă moale (salcie, plop, tei)..5 ÷ 60 mm; 
 - grosime lemn de esenţă tare (fag, salcâm, frasin). 5 ÷40 mm: 
   

4. ECHIPAMENTUL DE PREPARARE A COMPOSTULUI ECOLOGIC- ECHIPRECOM 
 
Pe plan international, tehnologiile de realizare a compostului sunt foarte diverse şi foarte raspandite in lume.  
În urma analizării variantelor constructive realizate pe plan mondial, s-a concluzionat că tipul constructiv de 

echipament de preparare a compostului vegetal, care a fost dezvoltat la noi în ţară, este tipul de echipament tractat de un 
tractor care, de regulă, întră în dotarea minimală a clienţilor care au platforme de preparare a compostului. 



 Echipamentul de preparare compost, proiectat şi  realizat la noi în ţară, este un echipament de preparare care se 
adresează micilor şi mediilor producători de compost ecologic vegetal, în scopul fertilizarea terenurilor arabile şi silvice 
şi al   ecologizării producţiei agricole şi silvice, pentru o alimentaţie sănătoasă a populaţiei, precum şi pentru  a asigura 
protecţia şi reabilitarea terenurilor degradate, conform cu principiile dezvoltării unei agriculturi durabile. 
 Echipamentul de preparare compost, prezentat în figura 3 şi 4, are rolul de amestecare/ întoarcere/răsturnare a 
brazdelor/haldelor de compost, în scopul aerării şi tratării biologice materiei organice compostabile. 

 
 4.1. Compoenţa şi funcţiunile  echipamentului 
 
 Echipamentul de preparare compost este un utilaj mobil, care rulează pe două roţi cu pneuri, dispuse pe axe diferite, 
diagonal opuse, de o parte şi de alta a axei batiului. Echipamentul se compune, în principal, dintr-un batiu realizat în 
construcţie matalică din table şi profile laminate, pe care se montează mecanismele de lucru acţionate, în totalitate, 
hidraulic, având un sistem rabatabil de tractare, cu poziţii diferite în timpul lucrului şi al transportului [5]. 
 Principalele componente ale echipamentului de preparare compost, conform desenului din figura 3,  sunt următoarele:  

1. - mecanismul de răsturnare-amestecare compost; 
2. - mecanismul de rulare şi ridicare tobă; 
3. - mecanismul de tractare; 
4. - instalaţia hidraulică de acţionare; 
5. - instalaţia de stropire (opţională) 

 Echipamentul de preparare compost realizează următoarele funcţiuni: 
 - deplasarea, prin tractarea de către un tractor, în lungul haldei de compost, prin încadrarea acesteia sub braţul tobei;  
 - rotirea hidraulică a tobei de amestecare cu ciocane/cuţite rotitoare; 
 - ridicarea  şi coborârea hidraulică a tobei în timpul lucrului, pe o cursă limitată; 
 - stropirea cu apă a brazdei de compst şi inocularea de substanţe microbiale. 

 

 
Fig. 3. Ansamblu echipamentul de preparare compost-vedere din faţa 

 
 
Fig. 4.  Echipamentul de preparare compost-ECHIPRECOM 

 
4.2.Domeniul de utilizare şi destinaţia echipamentului  

  
 Echipamentul de preparare a compostului ecologic vegetal se utilizează pentru aerisirea materialelor vegetale 
degradabile, în procesul de fermentaţie, pentru obţinerea compostului necesar fertilizării terenurilor arabile şi silvice, în 
scopul ecologizării producţiei agricole şi silvice. 
 Echipamentul de preparare a compostului este destinat a fi utilizat de producătorii mici şi medii de compost din 
materiale vegetale, de genul IMM-urilor cu activitate în domeniu, dar şi producătorilor individuali şi gospodăriilor 
particulare, care deţin un tractor obişnuit de putere nu prea mare (40÷100 CP 

 
4.3. Caracteristicile tehnice şi tehnologice ale echipamentului 
 

 Caracteristicile constructiv-funcţionale principale sunt urmîtoarele:  
- lăţimea utilă a tobei:  . .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .2000 mm; 
- diametrul tobei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 219 mm; 
- diametrul rotorului tobei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 mm; 
- turaţia maximă a tobei . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 60 rot/min; 



- lăţimea batiului tobei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1400 mm; 
- presiune maximă de lucru   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .130 bar. 
- cursa de ridicare............ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  +/- 150 mm; 

 La opţiunea clientului, se poate proiecta şi realiza fizic, un sistem de stropire cu apă pentru umezirea şi controlul 
temperaturii amestecului, precum şi pentru inocularea de substanţe microbiale.   

 
5. CONCLUZII 
  
Din cele prezentate, rezultat că utilizarea composturilor la fertilizare a solului are consecinţe benefice pentru 

ecologizarea suprafeţelor şi a produselor agricole şi, deci, a sănătăţii oamenilor şi, de aceea se impune ca şi în ţara 
noastră să se implementeze aceste tehnologii, pentru care trebuie realizată o nouă sistemă de maşini şi echipamente.  

În partea a doua, sunt prezentate două echipamente noi realizate în Romania, utilizate în fluxul tehnologic de 
producere a compostului ecologic vegetal, activitate împortantă în ţările dezvoltate, dar de viitor în Romania. 

Echipamentele româneşti prezentate în aceast articol, sunt o premieră pe plan naţional şi deschid calea unor noi 
activităţi industriale şi agricole,importante în viitorul apropiat, cu consecinţele benefice asupra sănătăţii oamenilor. 
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