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Rezumat: Acest articol prezintă o serie de aspecte privind reducerea impactului negativ al activităţilor 
economice din industria de prelucrare a lemnului prin realizarea echipamentelor adecvate pentru a presele de 
peleţi şi aceastea se referă în principal la mecanismul de alimentare, dozare şi omogenizare ca părţi 
component ale preselor pentru peleţi.  Mecanismul de alimentele, dozare şi omogenizare (figura 1) este 
montat pe presa pentru  peleţi, care cuprinde un dispozitiv de dozare (poz.1)  şi dispozitivului de alimentare şi 
omogenizare (poz.2).  Antrenarea axului dispozitivului de alimentare se face de către un motoreductor.        
Viteza motorului poate fi regla cu ajutorul unui convertizor de frecvenţă, care este comandată in functie de  
debitul necesar de rumeguş pentru peletizare.  
 
 

 
 

Fig. 1. Mecanismul de alimentare, omogenizare şi dozare.  
 

Antrenarea axului dispozitivului de alimentare şi omogenizare se face de către un motoreductor cu viteză 
constant.  Mecanismul de alimentele, dozare şi omogenizare este realizat pentru presele de peleţi  tipl CMP 
(California pelete Mill), cu o productivitate  maximă 250 kg /oră. 
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Abstract: This article presents several issues for reducing the negative impact of the economic activities in 
the wood processing industry by making appropriate equipment to press sawdust and it is refering mainly to 
the feed mechanism, dosing and mixing as parts of the pellet mills.  
Feeding, dosing and mixing mechanism (Fig.1) is mounted on pellets made press, which comprises a 
metering device (pos.1), a feeder and mixing device (pos.2).  
The spindle driving of the feeding device is made by a gear motor. The motor speed can be adjust using a 
speed variable frequency device which is command depending by the required flow of the pellets.  
 

 
Fig. 1.  Feeding, dosing and mixing mechanism 

 



The spindle driving of the feeding and mixing device is powered by a constant speed electric motor. 
 Feeding, dosing and mixing mechanism is realised for the CMP type (California Pellet Mill) with a 
maximum yield of 250 kg / hour. 
 

 

 

1. INTRODUCERE 

România, conform datelor oficiale, dispune de o suprafaţă de păduri de aproximativ 6.300 mii ha, 

reprezentând cca. 27% din suprafaţa totală a ţării. Fondul forestier al României reprezintă cca. 0,30 ha / 

locuitor.  

Reglementările cuprinse în legislaţia UE in domeniul ecologic, şi anume de a se valorifica  deşeurile 

lemnoase rezultate in urma prelucrărilor primare si secundare, se pot respecta prin plasarea unor utilaje de 

compactare staţionare înserate in fluxul tehnologic specific la agenţi economici din domeniu. 

Peleţii din lemn sunt un combustibil relativ nou apărut care răspunde noilor cerinţe de utilizare a energiei 

"curate" şi regenerative. Aceştia reprezintă alternativa de încălzire domestică cea mai curată, iar în condiţiile 

alinierii preţurilor combustibililor clasici la preţurile europene în curând va deveni şi în România alternativa cea 

mai economică şi în acelaşi timp confortabilă.  

Peleţii se produc prin presarea rumeguşului rezultat de la gatere, din tocătura de lemn a copacilor şi în 

general din deşeurile rezultate în urma prelucrării lemnului. Producerea peleţilor, de obicei nu necesitî aditivi 

sau lianţi datorită răşinilor existente în mod natural în materia primă de bază. 

 

2. TEHNOLOGIA DE REALIZARE A PELEŢILOR 

Reglementîrile cuprinse in legislaţia UE privind ecologia mediului referitoare la valorificarea aproape 

integrală a deşeurilor din materiale lemnoase impune o tehnologie de prelucrare a acestor deşeuri in vederea 

unei valorificări eficiente. Această tehnologie include: 

- in prealabil o sortare manuală, ocazie cu care se elimină materialele nedorite, cum ar fi : obiecte 

metalice, pietre, etc. (provenite in caz accidental); 

- o operaţie de sitare mecanică, ocazie cu care se selectează numai deşeul lemnos cu granulaţia 

optimă pentru efectuarea peletizării;       

- o operaţie de peletizare a deşeurilor lemnoase ;  

- o ambalare in saci de plastic, lăzi, recipienţi metalici sau de lemn, etc., pentru manipulări, 

depozitare si transport eficiente . 

     Operaţia de ambalare conduce la : 

 a)   manipularea eficientă a baloturilor de peleţi  în cadrul depozitului de deseuri cât şi în afara lui ; 

 b)   posibilitatea depozitării baloturilor pe vertical ; 

 c)  eficientizarea transportului deşeurilor balotate la consumatori (o reducere a mijloacelor de transport de 

5-25 ori pentru aceeaşi cantitate de deseuri) ;  

 d) creşterea calităţi peleţilor prin evitarea venirii în contact a  acestora cu diverşi contaminanţi pe timpul 

transportului. 

Fluxul tehnologic pentru producerea peleţilor constă în: tocarea şi stocarea rumeguşului umed; uscarea şi 

stocarea rumeguşului uscat; presarea rumeguşului în vederea realizării peleţilor; cântărirea şi ambalarea 

peleţilor.  



Fluxul tehnologic complet cuprinde următoarele ansamble principale: Moara cu ciocanele; Transportor 

pneumatic; Instalaţie de uscare a rumeguşului; Transportor cu melc; Unitate de condiţionare; Modulul de 

realizare a peleţilor prin presare; Transportor evacuare peleţi;  Elevator peleţi; Unitate de răcire; Sită 

vibratoare; Transportor cu melc; Elevator peleţi; Unitate exaustare; Maşina de cântărit peleţi; Maşină 

automată de ambalat; Instalaţie electrică de acţionare. 

In cadrul unui proiect finanţat din fondurile de cercetare,  s-a realizat un mecanism de alimentare, 

omogenizare si dozare a rumeguşului adaptat pentru presele de fabricat peleţi tip CMP (California Pellet Mill). 

 

3. DESCRIEREA MECANISMULUI DE ALIMENTARE, OMOGENIZARE SI DOZARE. 

Mecanismul de alimentare, omogenizare si dozare a rumegusului adaptat pentru presele de fabricat 

peleţi tip CMP ( California Pellet Mill) prezentat in figura 1 este alcatuit dintr-un dispozitiv de dozare (poz.1) si 

un dispozitiv de alimentare si omogenizare (poz.2).  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Mecanismul de alimentare, omogenizare si dozare 

Dispozitivul de dozare prezentat in figura 2 este alcatuit din urmatoarele subansamble principale: 

ansamblu şnec (poz.4), corp şnec (poz.2), lagăre (poz.1 şi 3), motoreductor (poz.12), transmisie cu curele 

trapezoidale (poz.14). 

Dispozitivul de dozare se montează la partea superioară a presei pentru peleţi şi are rolul de a asigura un 

debit constant al rumeguşului in funcţie de capacitatea de presare a presei. 

Reglarea debitului de rumeguş se face prin modificarea turatie motoreductorului de actionare a 

ansamblului şnec cu ajutorul unui convertizor de frecvenţă. 

Rumeguşul intră in dispozitiv prin jghebul superior si este trimis către dispozitivul de alimentare şi 

omogenizare prin jghebul inferior.  



 

Fig. 2. Dispozitivul de dozare 

Dispozitivul de alimentare si omogenizare prezentat in figura 3 este alcătuit din următoarele subansamble 

principale: carcasă (poz.1), lagăre (poz.2 şi 3),  agitatorul (poz.4), motorul electric (poz.5), transmisie cu 

curele trapezoidale (poz.11). 

 

Fig. 3. Dispozitivul de alimentare si omogenizare 

Dispozitivul de alimentare  şi omogenizare face legatura intre dispozitivul de dozare si partea superioară a 

presei pentru peleţi şi are rolul de a asigura alimentarea la un debit constant al rumeguşului şi omogenizare 

acestuia în funcţie de capacitatea de presare a presei. Totodată acest dispozitiv este prevăzut cu o instalatie 

de pulverizat apă sub presiune peste rumeguşul primit de la dispozitivul de dozare şi antrenat în mişcare de 

avans cu ajutorul agitatorului (poz.4) care este prevăzut cu o serie de palete. Rolul pulverizarii unei anumite 

cantitati de apă şi omogenizarii amestecului de rumegus este acela de a asigura o trecere uşoara (fluidizare) 

a acestuia prin orificiile matriţei de presat.      

Reglarea debitului de apă pulverizată peste rumeguşul aflat în trecere către presa  este corelată cu 

umiditatea amestecului de rumeguş şi este controlată cu ajutorul unui senzor de umiditate montat în circuitul 

de alimentare a presei.  

Rumeguşul întră în dispozitiv prin jghebul superior şi este trimis către presa de peleţi prin jghebul inferior 

care face legatura directă cu presa.  

Mecanismul de alimentare, dozare si omogenizare în varianta prezentată este realizat pentru presele de 

peleţi tip CMP (California Pellet Mill) cu o productivitatea maxima de 250 kg/ora.  



Acest mecanism în totalitate, a cărui soluţie constructivă a fost descrisă mai sus sau fiecare subansamblu 

component poate fi folosit cu mici adaptări şi la alimentarea cu diverse materiale sub forma de pulberi şi pe 

alte  tipuri de utilaje care presupun o alimentare controlată în flux continuu deoarece fiecare subansamblu are 

antrenare independentă realizată cu ajutorul a câte unui motor electric.  

 

4. Caracteristici tehnice  

Principalele caracteristici tehnice sunt: 

Dispozitivul de dozare 
Debitul ................................................... cca. 250 kg/oră, 

Pasul melcului ............................................... 180 mm, 

Turaţia melcului ..................................... 50 – 250 (variabilă) rot/min, 

Puterea .......................................................... 2,2 kW. 

Dispozitivul de alimentare si omogenizare 

Debitul .....................................................cca. 250 kg/oră, 

Pasul melcului ................................................ 180 mm, 

Turaţia melcului ................................................ 32 rot/min, 

Puterea .............................................................. 4 kW. 

 

5. Concluzii 

  

 Prin implementarea tehnologiilor de producere a peleţilor şi realizarea în ţară a mecanismelor de 

alimentare, omogenizare şi dozare se va aduce o contributie importanta la reducerea poluării mediului prin 

valorificarea deseurilor de rumeguş şi nu în ultimul rând realizarea de venituri suplimentare la producatorul de 

astfel de utilaje. 
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