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Abstract
In this paper we present some theoretical and practical aspects of the recovery, treatment and behavior
of some wooden materials for instance sawdust, wood flour or other vegetal-residues like multitudes of flax and
hemp as briquetting The results of the research and experiments carried out at the University of Oradea,
research contract with the Enterprise of Processing flax and hemp, Palota.(country Bihor).

1.Introducere
Lemnul este cea mai raspândita substanta vegetala superioara fiind utilizat pe scara
larga datorita proprietatilor sale fizice, mecanice si chimice. Prin prelucrarea mecanica a
lemnului rezulta ca deseu industrial în forma de rumegus, talas, faina de lemn cca . 15 % din
masa lemnoasa taiata. O problema de baza actuala este depozitarea ecologica a
rumegusului, recuperarea, tratarea si refolosirea lui pe scara industriala. Lemnul este un
material compus natural, care contine în structura sa celulara, fibre de celuloza (40-60%),
lignina (20-30%) si uniceluloza cu componente chimice C, O, H.
Datorita structurii sale complexe cât si a rezistentei la compresiune buna, recuperarea
materialelor lemnoase prin brichetare este dificila.
Desi sunt cunoscute diferite procedee de brichetare a materialelor lemnoase în mod
surprinzator acestea nu sunt aplicate pe scara industriala, astfel, efectul poluant al
rumegusului de lemn lasat în natura actioneaza în mod deosebit asupra mediului înconjurator
datorita biodegradarii în timp, sub actiunea intemperiilor, microorganismelor si ciupercilor.
În lucrare se prezinta un procedeu nou de brichetare a rumegusului de lemn rezultat în
urma încercarilor si cercetarilor efectuate la Universitatea din Oradea, sub îndrumarea prof.
dr. inginer Teodor Maghiar, a dezintegrarii mecanice si a brichetarii puzderiilor de in si
cânepa, în cadrul unui contract cu Întreprinderea de prelucrare a inului si cânepii din Palota
(judetul Bihor)
2. Fundamente teoretice
Structura microscopica a lemnului este caracterizata pri n celule lungi tubulare unite între
ele prin puncte de legatura, care constituie tesutul conducator pentru difuzia apei si
substantelor minerale, putând prelua ca tesut de rezistenta tensiunile mecanice distorsionate.
Prin uscare, evaporare a apei si a sevei, rumegusul devine liguoscopic.
Datorita structurilor suficient de poroase ale rumegusului uscat, micro cavitatile capilare
prin fortele capilare au o actiune de aspirare asupra unui agent lichid cu care vin în contact.
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Patrunderea lichidului înceteaza de îndata ce fortele capilare egaleaza presiunea
gazelor incluse în pori (aer, vapori) realizându-se un echilibru între presiunea p1 în interiorul
porilor si a fortelor capilare k, multiplicate cu presiunea p 0 în spatiul înconjurator;
(1)
p1 = k + p0
Fortele capilare sunt invers proportionale cu diametrul porilor d, lichidul cu care vine în
contact rumegusul fiind aspirat în porii particulelor de rumegus, functie de viscozitatea si
tensiunea superficiala a rumegusului si de gradul de netezire a suprafetelor canalelor celulare
de celuloza, procesul fizic de impregnare fiind dat de relatia
γ ⋅r ⋅n
k=
(2)
d
unde d este diametrul porilor în mm.
Astfel dupa impregnare, rumegusul de lemn este supus operatiei de compactare prin
presare într-o instalatie ce cuprinde un cilindru cu piston actionat mecanic si încalzit la
exterior, evitându-se contactul direct între rumegus si peretii cilindrului prin intermediul
materialului de impregnare polant, conducând la micsorarea frecarii prin mentinerea filmului
de lubrifiant.
Lubrifierea ca si cele de reducere consistenta a frecarii conduce la obtinerea unei
pelicule fluide portante.
Folosind ca solutie de impregnat a rumegusului, un mediu vâsco plastic, frecarea între
peretii cilindrului si rumegus este tipica modului Bingham
du
z = z0 + η
(3)
dy
unde z0 este pragul de tensiune.
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Fig.1. Portanta termohidrodinamica prin efect de pana de viscozitate termica.
1-cilindru; 2-piston; 3-rumegus; A-o pelicula de lubrifiant

Datorita faptului ca lubrifiantul ales are o variatie a vâscozitatii cu temperatura η = η (T ) ,
filmul autoportant între bricheta de rumegus si peretii cilindrului se va forma la cald (prin
încalzirea electrica a peretilor cilindrului, efect Joule), datorita efectului de pana de viscozitate
(fig.1).
Efectul de portanta datorat variatiei viscozitatii pe grosime a filmului, ca urmare a
variatiei temperaturii este dedus din relatia:
dp
d 2 u du dn
=η 2 +
⋅
(4)
dx
dy
dy dy
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unde termenul

du dn
reprezinta pana de viscozitate.
⋅
dy dy

3. Rezultate practice ale cercetarilor
La Universitatea din Oradea s-au efectuat cercetari
si încercari experimentale de brichetare a puzderiilor de in
si cânepa, în cadrul unui contract de cercetare, beneficiar,
Întreprinderea de prelucrare a inului si cânepii Palota (jud.
Bihor)
Puzderiile de cânepa, au fost maruntite mecanic întrun dezintegrator mecanic cu cutite redat fotografic în
figura 2, realizat la Universitatea din Oradea.
Dupa maruntirea mecanica, puzderiile de cânepa au
fost impregnate prin pulverizare superficiala în vrac sau
bitum cald sub forma lichida, fiind dupa aceea supuse
operatiei de compactare prin presare într-o instalatie
experimentala de brichetat, redata fotografic în figura 3.
Fig. 2 Dezintegrator mecanic, model Universitatea Oradea, fotografie

Fig. 3. Instalatia experimentala de brichetat puzderii de cânepa, fotografie.

De remarcat faptul ca instalatia cuprinde un cilindru cu piston actionat mecanic si încalzit
la exterior la temperatura de topire a bitumului.
Într-o prima faza a procesului de brichetare la impregnarea puzderiilor cu bitum în stare
lichida, datorita capilaritatii puzderiilor de cânepa si in, acestea absorb lichidul în straturile
superficiale aderând pe suprafata lor unde prin racire ramâne fixat în stare solida ca o
pelicula de vopsea.
În faza a doua de comportare mecano-termica, puzderiile sunt supuse actiunii de
comprimare în cilindrul încalzit la exterior cu rezistenta electrica, fiind presate de catre un
piston adecvat.
Datorita temperaturii cilindrului, bitumul solid se topeste, trecând în stare lichida formând
un strat lubrifiant între peretii cilindrului si suprafata exterioara a brichetei, ceea ce conduce la

786

ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY.
Fascicle of Management and Technological Engineering

o micsorare semnificativa a fortei de compresiune.
În faza a treia, la expulzarea brichetei, aceasta se prezinta ca in figura 4.

Fig. 4. Fotografia unei brichete din puzderii de cânepa

Din figura 4 se observa usor ca, stratul superficial de bitum, negru mai închis, are rol de
lubifiant la cald si de liant la rece, puzderiile de cânepa fiind mentinute compact.
Brichetele astfel obtinute se introduc în pungi de material plastic biodegradabil, putând fi
depozitate usor.
Rezultatele cercetarii teoretice si experimentale de brichetare a puzderiilor de cânepa si
in, pot fi aplicate cu succes si altor deseuri industriale ca rumegus de lemn, coji de seminte de
floarea soarelui etc.
Aspectele de noutate din lucrare constau în:
- aplicatie a legii lui Bingham de curgere a fluidelor nenewtoniene
- aplicatie a proprietatii lubrifiante la cal a bitumului în stare lichida si de liant
în stare solida.
4. Concluzii
Prin aplicarea si generalizarea procedeului de compactare a puzderiilor de cânepa
experimentat la Universitatea din Oradea se obtin urmatoarele avantaje:
- se actioneaza benefic asupra mediului, reducându-se actiunea nociva a rumegusului
de lemn asupra vegetatiei silvestre;
- se recupereaza si se valorifica superior, deseul industrial în forma de rumegus;
- se obtine un combustibil solid la un pret de cost scazut.
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