
INSTALAŢIE AUTOMATIZATĂ DE 

MĂCINARE 

A CEREALELOR – IAMC 
 

 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Instalaţia automatizată pentru măcinarea cerealelor, prevăzută cu un 

sistem integrat de aspiraţie şi filtrare, este destinată măcinării 

componentelor de bază ale furajelor combinate, în special a cerealelor, în 

fabricile de nutreţuri combinate. 

PREZENTARE GENERALA 

Instalaţia este alcătuită dintr-un schelet cu şase picioare, cu platformă de 

deservire închisă de o balustradă, pe care se montează utilajele 

tehnologice: moara cu ciocane care are un rotor cu trei rânduri de ciocane 

antrenat de un motor electric şi un alimentator cu rotor dozator, buncărul 

de colectare a măcinişului, transportorul de evacuare a măcinişului, filtrul 

cu jeturi de aer, instalaţia de aspiraţie, ecluza şi dulapul cu instalaţia 

electrică ce asigură comanda şi controlul motoarelor electrice. 



 

Cerealele care trebuie măcinate sunt introduse în pâlnia alimentatorului. 

Cantitatea de cereale care se introduce în camera de măcinare se reglează 

automat în funcţie de curentul absorbit de motorul electric de acţionare a 

morii. Aici boabele sunt zdrobite, trec prin găurile sitei morii cu ciocane 

şi cad în buncăr de unde sunt preluate de transportorul elicoidal şi 

evacuate prin ecluză. Particulele fine de măciniş din buncăr sunt aspirate 

de ventilator şi reţinute de filtru, iar prin scuturare cad în buncăr, fiind 

evacuat de transportor împreună cu măcinişul colectat de la moară.  

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

Caracteristica UM Valoarea 

Capacitatea de măcinare (cereale boabe) t/h 8…9 

Motor acţionare moară kW / min-1 45 / 3.000 

Diametrul ochiurilor sitei mm 2,5 … 5 

Puterea totală kW ~ 53,5 

Consum specific de energie electrică kWh / t 6,14 

Suprafaţa filtrantă totală m2 cca. 19 

Gradul minim de desprăfuire a aerului % 99 

Debitul aer pentru aspiraţie m3/h ~ 4.000 

UTILIZATORI 

Producători de nutreţuri combinate, ferme zootehnice 

EFECTE ECONOMICE 

sociale – prin:  

- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului din FNC-uri 

- crearea de noi locuri de muncă la executantul instalaţiei de măcinare 

economice – prin:  

- creştea capacităţii de măcinare a morii cu ciocane cu 15…20 % 

- reducerea costurilor de exploatare cu cca. 10 % 

- creşterea cifrei de afaceri a agentului economic executant cu cca. 

540.000 lei /an 

- eliminarea importurilor de astfel de instalaţii, ceea ce reprezintă o 

reducere a efortului valutar al României cu cca. 150.000 EUR 

ecologice – prin: 

- eliminarea poluării mediului prin reţinerea completă a prafului 

degajat în procesul de măcinare şi de transport 

- conformitatea cu prevederile Directivei 98/37/CEE (Maşini şi 

echipamente) 

 
 

        



 

 

 


