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Organizarea afacerii
Numărul angajaților va depinde direct de productivitatea echipamentului.
În cele mai bune cazuri numărul angajaţilor este direct proporţional cu dotarea
tehnologică a antreprenorului, precum și depinde de materia primă folosită
pentru producerea brichetelor.
POZIŢIA

Nr

RESPONSABILITĂŢI DE BAZĂ

CALIFICĂRI

Supraveghează şi administrează procesul de producere,
aprovizionare cu materie primă, livrare a brichetelor
cumpărătorilor.
Asigură evidenţa contabilă în companie

Studii superioare,
experienţă în
administrarea afacerilor
Studii contabile,
experienţă evidenţa
contabilităţii conform
SNC

Administrator

1

Contabil

1

Operator linia de
producere

1

Supraveghează şi operează linia de producere, efectuează
reparaţia curentă a utilajului

Studii
tehnice/inginereşti,
experienţă în operarea şi
deservirea utilajelor
asemănătoare

Lucrător
auxiliar/hamal

3

Încarcă/descarcă materia primă, o depozitează, o transportă şi
o încarcă în uscător

Fără calificare specială

Paznic

3

Paza halei de producere şi depozitare, a spaţiului de depozitare
a materiei prime

Fără calificare specială

Organizarea afacerii (Continuare)
În funcţie de dotarea tehnologică ( dispunerea de stivuitoare, tractoare,
etc) menite să transporte şi încarce, sunt angajaţi suplimentar muncitori
pentru operarea acestora.
Tabel 1. Dependența relativă a numărului angajaților de productivitatea echipamentului instalat

* tura 8-12 ore lucrătoare
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Protecția muncii
! În conformitate cu Legislația privind protecția muncii, fiecare
întreprindere de producere a biocombustibililor trebuie să aibă o
persoană responsabilă de protecția muncii care a fost instruită și
atestată de Inspecția Muncii.
Angajamentele persoanei responsabile de protecția muncii:
 Elaborează instrucțiuni de securitate pentru fiecare post de muncă
 Instruiește personalul și menţine un registru de evidență a personalului
instruit
 Desfășoară simulări pentru verificarea cunoștințelor
 Verifică dotarea personalului cu echipament de protecție
Echipament de protecție pentru personal:
 Ochelari de protecție
 Mască respiratorie
 Căști anti-zgomot
 Încălțăminte de protecție

Securitatea anti-incendiară
! Ca și în cazul protecției muncii, va fi desemnată o persoană
responsabilă de securitatea anti-incendiu care poate cumula şi
responsabilităţile privind protecţia muncii.
Angajamentele persoanei responsabile de securitatea anti-incendiu
 Instruirea personalului, menţinerea registrului de evidență
 Verificarea periodică a cunoștințelor personalului
 Asigurarea cu echipament anti-incendiu
 Simularea situațiilor de incendiu
Echipament anti-incendiu
 Stingător
 Panou anti-incendiar
 Cisternă de rezervă apă cu moto-pompă

Spaţiul optim de desfăşurare a afacerii –
depozitarea materiei prime
1. Zona de depozitare a materiei prime – în funcţie de materia primă, spaţiile
nominalizate pot varia considerabil.
NU
DA

2. Zona de depozitare curentă
a
materiei
prime
(zona
respectivă urmează să fie în
imediata apropiere de zona de
producere) şi să dispună de un
spaţiu de depozitare a materiei
prime pentru o zi de lucru;

DA

NU

Spaţiul optim de desfăşurare a afacerii

(Continuare)

3. Zona de producere – este zona unde
este amplasat utilajul tehnologic de
brichetare;
4. Zona de depozitare curentă a
producției finite – este zona unde se
răceşte produsul finit (brichetele), se
ambalează se cîntăresc sacii, etc.
5. Zona de depozitare – zona unde este
depozitată materia finită (depozitată în
saci, big baguri sau în vrac).

Spațiul optim de producere
elemente de proiectare

Recomandări la montarea echipamentului:
 Operatorul instalaţiei să cuprindă vizual toate panourile de comandă
ale acestora sau sa aibă acces direct la acestea fără a trece în
încăperi diferite.
 Operatorul instalației să aibă acces direct la elementele de bază ale
instalației de producere.
! Excepție pot face echipamentele de tip Nelson sau DI-PIU, pupitrul de
comandă a cărora permite aflarea operatorului la distanţe mari de instalaţia
de brichetare.
Amplasarea ergonomică a liniei va permite comasarea responsabilităţilor
angajaţilor şi respectiv diminuarea numărului acestora.

Diferențele dintre tehnologiile de
brichetare
Mecanica

Extrudare

RUF

10 – 15%

8–9%

9-10%

Mica

Mare

Mica

Metoda de producere

Discontinua

Continua

discontinua

Consum electricitate

50 kwh/tona

60 kwh/tona

55 kwh/tona

Densitatea brichetelor

1000 - 1400 kg/m³

700 - 1000 kg/m³

1200 kwh/tona

Nivelul de deservire
Performanta brichetelor la
ardere

Jos
Ard bine cu puțin
fum

Înalt

Jos

Ard bine cu puțin fum

Ard bine cu puțin fum

Carbonizarea brichetelor

Imposibila

Posibila

Imposibila

Omogenitatea brichetelor

Neomogene

Omogene

Omogene

Scăzut

Înalt

Scăzut

Umiditatea optima
Uzura pieselor

Cost
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Costuri investiționale aferente –
brichetarea biomasei
Costurile investiționale pentru lansarea afacerii de brichetare depind de tehnologia
selectată și constituie următoarele:

Structura investiţiei totale, %

Echipament
Clădiri aferente
Inventar
Cheltuieli de promovare
Costurile totale ale investiţiei

10

Hidraulica
(RUF)
40

NESTRO

PINYKAY

55

25

30

30

30

10

10

10

20

5

35

100

100

100
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Costuri investiționale aferente-

Peletizarea biomasei

Costurile investiționale pentru lansarea afacerii de peletizare sunt următoarele:
Structura investiţiei totale, %
Echipament

50

Clădiri aferente

30

Inventar

10

Cheltuieli de promovare

10

Costurile totale ale investiţiei

100
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Colectarea biomasei –

Paie de cereale

echipamente specializate pentru
diferite tipuri de biomasă

- Paiele sunt cel mai accesibil tip de biomasă
- Colectarea acesteia nu necesită investiţii considerabile
- Aceasta poate fi colectată în volume mari cu un minim de echipamente

Exemplu: pentru a colecta 1000 tone de paie este suficient dispunerea de 1 tractor (150 cai putere), o mașină de
balotat cu capacitatea de balotare de până la 30 tone paie/zi, 2-3 mecanisme de stivuire, stivuitoare sau tractoare
echipate cu mecanism de încărcare şi 1-2 camioane pentru transportarea baloturilor către spaţiul de depozitare.

Diametrul 180 cm
150-250 kg

100*50*50 cm
15-20 kg

120*120*. 240 cm
250-500 kg

Continuare
Plante energetice - (salix), miscathus, stuh, iarba de sudan
-

Necesită investiţii considerabile
Volumul de colectare ale acestora este direct proporţional investiţiei.
Densitatea materiei prime la fel influenţează considerabil investiţiile făcute pentru
procurarea echipamentelor de colectare.

Exemplu: Colectarea salciei, miscanthusului, loziei de viţă de vie şi stuhului urmează să fie efectuată de
combine specializate, care toacă materia transformând-o în siloz (lungime medie de 50-70mm), care la
rândul ei este încărcată în camioane sau tractoare pentru transportare către depozit.
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Continuare
Deşeurile forestiere
-

Se colectează similar cu biomasa din plante energetice
Necesită investiții considerabile în combinele de colectare, în pregătirea personalului
etc.
Un dezavantaj major este transportarea materiei prime către depozit, biomasa tocată
în siloz este voluminoasă ocupând mult spațiu de depozitare, dar având masa redusă

Exemplu: 1 m³ de stuh tocat cântărește circa 400 kg. O remorcă agricolă dispune de un volum maxim de 15 m³. Respectiv la o
singură încărcare poate transporta maxim 6 tone de tocătură de stuh.
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Tocarea materiei prime
brichetare

Tocarea primară – paiele din balot trec prin tocătorul cu cuţite acestea fiind
secţionate cu o lungime medie de 30-50mm.

Tocarea primară diferă în funcţie de biomasă. În cazul paielor sunt folosite
tocătoare care cuprind cîteva operaţiuni:
- Operaţiunea de desfacere (rupere) a balotului - poate fi efectuată
• Manual
• Mecanic (cu ajutorul echipamentelor speciale). Operaţiunea
respectivă prevede desfacerea balotului din forma lui iniţială.
Tocarea finală – paiele sunt tocate în moară, pînă la o lungine medie de 25mm. Tocarea respectivă se face în moara cu ciocane.
Rumeguşul de lemn nu necesită tocare primară, fiind folosită doar tocarea
finală, în funcţie de presa de brichetare poate fi evitată şi operaţiunea
respectivă.

De exemplu, pentru corjile de floarea soarelui la fel nu se necesită tocarea primară şi finală, consistenţa acestora permite
brichetarea acestora fără tocare.

Tocarea materiei prime
peletizare

Recomandări
• Biomasa înainte de tocarea finală trebuie sa aibă o
umiditate de min. 8% max. 14%
• Sita tocătorului trebuie să fie de 6, 8 sau 10 mm în
funcţie de diametrul produsului finit dorit
• Tocarea finală se efectuează cu agregatele ce permit
încărcarea în buncărul de amestecare a materiei prime
cu dimensiuni de 0,2 mm. La această etapă, umiditatea
nu trebuie să fie mai mică de 12% și mai mare de16%.
• Dacă umiditatea este de <=12%, atunci este necesară
sporirea nivelului umidității pe cale artificială cu stropire
prin amestecare până la 16-17%.
• Metoda cea mai efectivă de ridicare a nivelului umidității
este prin utilizarea aburilor, dar se poate efectua și prin
metoda de picurare .

Transportarea materiei prime
optimizare a transportării
În cazul R. Moldova, costurile de transportare sunt impunătoare și se reflectă
asupra prețului final al produsului.
Recomandări de optimizare:
• ! Toate elementele de optimizare a transportării se referă doar la
capacitatea de a compacta biomasa pentru a obţine o cantitate mai mare
la un volum limitat.
• Cele mai bune performanţe în optimizarea cheltuielelor de transport sunt
obţinute la paie, deoarece baloturile deja reprezintă o formă compactă a
biomasei, iar la o singură transportare un camion poate transporta circa 15
tone.

Continuare
• Transportarea paielor balotate trebuie efectuată cu camioane adaptate
lucrului în teren. Remorcile la fel urmează să întrunească aceste
cerinţe. Pentru a mări volumul remorcii pot fi montate suplimentar
platforme hidraulice, care vor spori volumul cu 3-6 m³. Fixarea prin
centuri este un element foarte important.
• Pentru colectarea şi transportarea baloturilor se pot folosi remorcile
dotate cu încărcător hidraulic tras de tractor. Metoda respectivă
reduce numărul de unităţi de tehnică implicate la colectarea baloturilor.
Investiţia în asemenea remorcă nu se justifică deoarece:
-

cost impunător 60-80 mii euro

-

nu este universală pentru a fi folosită în gospodărie

-

transportarea la distanţe mari este foarte costisitoare.

• Cheltuielile de transportare a baloturilor diferă în funcţie de forma
acestora. Transportarea baloturilor dreptunghiulare actualmente este
cea mai eficientă deoarece este folosit tot spaţiul remorcii.
18
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Transportarea brichetelor
În funcţie de tipul brichetelor metoda de transportare diferă:
• Brichetele NESTRO – nu au o formă omogenă și de regulă sunt
ambalate în saci de 20, 25, 50 kg. Transportarea în saci provoacă
pierderi comparabile mai mari
• Brichetele RUF și PINY KAY – au o formă omogenă, sunt ușor de
ambalat pe o europaletă. În condiții normale transportarea
brichetelor RUF și PINI KAY au cele mai mici pierderi.
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Transportarea peletelor
Transportarea peletelor se face diferit în funcţie de ambalajul ales. Se
deosebesc 2 tipuri de ambalaje pentru transportare:
- Saci de polietilenă (20-25 kg) – cel mai des sunt utilizați pentru
transportarea peletelor la consumatorul casnic;
- Big bag-uri (1 tonă) – saci utilizați pentru transportarea peletelor
pentru uz industrial
- Cisterne specializate cu încărcare și descărcare automată cu o
capacitate de 20t – pentru cumpărători en-gross.
Pentru transportarea peletelor ambalate în saci sau big bag-uri se pot
folosi camioane universale destinate transportării de mărfuri.
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Brichetarea biomasei
Cele trei tehnologii de brichetare bine cunoscute sunt:
1. Tehnologia Nestro – prese mecanice de brichetare cu piston – materia primă
este comprimată la presiuni mari în canaul unei matriţe prin intermediul unui
piston
2. Tehnologia Ruf – prese hidraulice de brichetat cu piston – pistonul este pus în
funcţiune de un motor electric prin intermediul unui sistem hidraulic cu ulei de
presiune înaltă
3. Tehnologia Piny Kay – prese cu melc – biomasa este presată continuu prin
canalele matricei prin intermediul unui sistem de transport cu melc

Peletizarea biomasei
 Există echipament de peletizare a biomasei cu o productivitate cuprinsă
între 50 kg și 2-3t/h.
 Cele mai răspândite tipuri de echipamente de peletizare în Moldova sunt:
 OGM 08 - productivitate de 0,8t/h
 OGM 1,5 – productivitate 1-1,5t
 OGM 6 - productivitate mai mult de 2t/h.
Recomandări la exploatare:

 Pentru fiabilitatea matricei este necesar ca materia primă granulată să nu conțină
abrazive care pot conduce la reducerea termenului de exploatare a matricei.
 Matricea trebuie să fie cu găuri conice si nichelată.

Parametrii funcționării:
 Umiditatea conform cerințelor tehnologice minim 15% max. 17%.
 Încălzirea matricei până la 60-80 C.
Reglarea distantei dintre matrice şi role .
Dozarea uniforma a materialului de peletizare .
 Mixarea biomasei pentru peletizare este puțin admisibilă

Mixarea biomasei pentru brichetare
Recomandări pentru componențe admisibile
Mixarea biomasei pentru brichetare se folosește pentru:
- A crește coeficientul calorific al brichetelor produse
Exemplu: Se produc brichete din paie. Pentru a crește coeficientul lor calorific paiele se
pot mixa cu rumeguș (70%-30%). Avantajele mixării sunt evidente.
Se produc brichete din rumeguș de lemn. Pentru a crește volumurile de producere fără
pierderi semnificative, rumegușul se amestecă cu biomasă agricolă (70%-30%)

- A folosi mixarea cu scopul obținerii unei compactări mai bune
-

23

Exemplu: Se produc brichete din faină de lemn obținută după procesarea lemnului. Cu
scopul obținerii unei adeziuni mai bune în procesul brichetării se adaugă deșeuri de
floarea soarelui ce au un conținut de lignină mare
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Costurile de producere

(ponderea normală a fiecărei etape de producere în costul total) – metode de
diminuare a costurilor producere

• Cheltuielile de achiziţionare a materiei prime (cca 800 - 1000 lei/tonă de
paie) reprezintă peste 65% din preţul de vânzare al unei tone de brichete.
• Pentru asigurarea rentabilității afacerii de acest tip, este important de a
dispune de materie primă proprie în proporţie de cel puţin 50%.
• Rentabilitatea unei astfel de afaceri, în cazul utilizării materiei prime
proprii, este de peste 40%.
Ponderea costurilor totale de producere a 1 t brichete, %
Categoria de cost/tipul brichetelor

RUF

PINY KAY

NESTRO

Materia prima

65

65

65

Colectare

5

5

5

Transportare

5

5

5

Uscare

5

5

5

Tocare

5

5

5

Brichetare

15

15

15

100

100

100

Costurile de producere (peletizare)
(ponderea normală a fiecărei etape de producere în costul total) – metode de
diminuare a costurilor producere

• Cheltuielile de achiziţionare a materiei prime (cca 1000 - 1200 lei/tonă de
paie) reprezintă peste 70% din preţul de vânzare al unei tone de pelete.
• Pentru asigurarea rentabilității afacerii de acest tip, este important de a
dispune de materie primă proprie în proporţie de cel puţin 50%.
• Rentabilitatea unei astfel de afaceri, în cazul utilizării materiei prime
proprii, este de peste 40%.
Ponderea costurilor totale de producere a 1 t pelete, %
Pondere %

Categoria de cost/tipul peletelor
Materia prima

70

Colectare

5

Transportare

5

Uscare

5

Tocare

5

Peletizare

10

100

Prețuri pentru brichete
Preţul mediu plătit de către cei care
utilizează brichetele pentru încălzire în
perioada rece a anului în sezonul de
încălzire 2011-2012 a fost de 1750 lei
pentru o tonă. Preţul cel mai mic,
pentru procurarea brichetelor, a fost
plătit de către consumatorii de la Nord
– 1225 lei pentru o tonă. Consumatorii
din raioanele din Centru au plătit în
mediu 1866,66 lei pentru o tonă de
brichete. Preţul cel mai mare a fost
plătit consumatorii din Sudul ţării –
1925 lei pentru o tonă
Valorile sunt indicate în MDL
Regiunea

Nord
Centru
Sud

Lemn de foc
(m3)
540,04
491,33
513,27

Cărbune
(tone)
2980,27
2829,59
3409,68

Gaz natural
(1000 m3)
6750
6150
6070

0

1000

2000

3000

5000

4000

6000

7000

510,86

Lemn de foc (m3)

2975,02

Carbune (tone)

6210

Gaz natural (1000 m3)

7550

Gaz lichefiat (1000 m3)

1530

Electricitate (1000 kW)

1750

Brichete (tone)
Alt combustibil bio (m3)

Gaz lichefiat
(1000 l)
7550
8250
7500

8000

1,55

Electricitate
(1000 kW)
1600
1500
1470

Brichete (tone)

Alt combustibil bio

1225,00
1866,66
1925,00

1,60
1,52
1,54

Prețuri pentru pelete
• Preţul mediu plătit de către cei care utilizează peletele pentru încălzire în
perioada rece a anului în sezonul de încălzire 2011-2012 a fost de 2200 – 2500
lei pentru o tonă.
• Diferențele în preț depind de natura materiei prime, peletele din rumeguș de
lemn fiind cele mai scumpe
• Diferența de preț între brichete și pelete este determinată de costul investiției
precum și a costurilor operaționale mai ridicate în cazul peletizării biomasei.
• De asemenea prețul mai ridicat al peletelor este determinat și de gradul de
automatizare la ardere sporit comparativ cu brichetele

Concluzii
• Este importantă respectarea fiecărei etape în procesul de producere a
brichetelor și peletelor
• Procurarea, colectarea și transportarea materiei prime determină
aproximativ 75-80% din costul de producere a brichetelor și peletelor
• Fiecare tehnologie de brichetare a biomasei are avantajele și
dezavantajele sale
• Piața este în proces de formare și comercializarea brichetelor și peletelor
necesită un efort semnificativ din partea producătorilor
• Nivelul de profitabilitate a afacerii dacă se utilizează materia primă
proprie este de aproximativ 40 - 45%
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