
 
Buletinul AGIR nr. 3/2011 ● iulie-septembrie 29

NOI PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL REDUCERII 
RISCULUI MAJOR EXPLOZIV LA MINELE DE HUILĂ 

DIN VALEA JIULUI 

 
 
 

Dr. ing. Ion TOTH 
INCD INSEMEX, Petroşani 

 
 

 
 
 

Dr. ing. Constantin LUPU 
INCD INSEMEX, Petroşani 

 
 

 
 

Dr. ing. Doru CIOCLEA 
INCD INSEMEX, Petroşani 

 
 

 

 

 
 

Ing. Cristian TOMESCU 
INCD INSEMEX, Petroşani 

 
Ing. Emeric CHIUZAN 

INCD INSEMEX, Petroşani 

REZUMAT. Un factor de risc din minerit este dezvoltarea unei combustii spontane ce poate constitui şi sursa de iniţiere a exploziilor. În 
această lucrare se prezintă posibilitatea reducerii formării atmosferei explozive tip "grizu" şi posibilitatea prevenirii combustiilor spontane. 
Se trec în revistă metodele de degazare utilizate în minele din Valea Jiului cât şi noile tehnologii de prevenire a combustiilor spontane din 
abatajele cu banc subminat. Aceste tehnologii sunt fie tehnologii noi fie tehnologii aplicate pentru condiţii concrete a tehnologiei de 
extragere a cărbunelui cu banc subminat. Aceste tehnologii au fost încercate in situ şi unele au fost transferate Companiei Naţionale a 
Huilei din Petroşani. La baza elaborării noilor tehnologii de prevenire a combustiilor spontane stau studiul structurii zăcământului, a 
modului de oxidare a acestuia cât şi noile teorii privind începerea autooxidării cărbunelui la temperatura ambiantă. 
 
Cuvinte cheie: combustie spontană, degazare, extragere cu banc subminat. 
 
ABSTRACT. A risk factor in mining is the development of spontaneous combustion which can also be the source of initiation for 
the explosions. This paper presents the possibility of reducing the formation of explosive atmosphere with coal dust-methane 
and the possibility of preventing spontaneous combustion. There are being reviewed the methods used in the degassing of mines 
in the Jiu Valley and the new technologies to prevent spontaneous combustion of the workings during coal bed undermining. 
These technologies are either new technologies or technologies applied to the concrete conditions occurring during coal bed 
undermining. These technologies have been tested in situ and some of them were transferred to the National Coal Company of 
Petrosani. The development of new technologies to prevent spontaneous combustion involves the study of the deposit structure, 
the oxidation mode and new theories on coal self oxidation at ambient temperature. 
 
Keywords: spontaneous combustion, degassing, coal beg undermining. 
 

1. INTRODUCERE 

În următorii 25 de ani, combustibilii fosili vor 
rămâne sursa dominantă de energie a lumii. Cărbunele 
este o materie primă energetică cu cost redus, utilizat atât 
în ţările dezvoltate cât şi în cele în curs de dezvoltare. 
Cu toate că generează o poluare majoră a atmosferei 
(CO2, CH4, etc.) cererea de cărbune este în creştere. 
Acest aspect se datorează lipsei asigurării unei alter-
native energetice mai puţin poluantă. 

Tendinţa de evoluţie a sectorului carbonifer pe 
plan mondial arată trend crescător. Astfel, cererea de 

cărbune în China, India şi SUA va creşte cu trei mili-
arde de tone în următoarele 2 decenii, adăugându-se 
la cele 6 miliarde de tone consumate deja anual pe 
plan mondial. 

În România, în noile condiţii, cererea de cărbune 
s-a redus, stabilizându-se la 3-4 milioane tone pe an 
de huilă şi 30-32 milioane tone de lignit. Moder-
nizarea industrială a activităţii de extracţie a huilei, 
ca urmare a unui management performant, la care a 
contribuit şi reducerea factorului de risc major 
,,explozia”, ca urmare a aplicării unui complex de 
măsuri în domeniul degazării şi prevenirii combustiei 
spontane. 
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2. EXPLOZIA ÎN MINELE DE CĂRBUNE 

Explozia este, în esenţă, un proces fizico - chimic 
extrem de rapid, de ardere a unor substanţe sau prepa-
rate inflamabile, însoţit de o transformare la fel de 
rapidă a energiei lor potenţiale în lucru mecanic. Lucrul 
mecanic este rezultatul creşterii bruşte a volumului gazelor 
formate în momentul exploziei şi creşterii instantanee a 
presiunii şi temperaturii lor. Generarea şi eliberarea 
violentă a gazelor este specifică exploziei şi se produce 
în toate cele trei tipuri de explozii: mecanică (fizică), 
chimică şi atomică. 

Exploziile din minele de cărbune sunt explozii 
chimice. 

Exploziile pot surveni ori de câte ori sunt îndeplinite  
simultan următoarele condiţii: 

 concentraţia substanţelor inflamabile în aer (com-
burant) se găseşte în interiorul limitelor (inferioară şi 
superioară) de explozie; 

 cantitatea de atmosferă explozivă (amestec com-
bustibil - aer) este periculoasă la momentul dat; se 
consideră ca fiind periculoasă o atmosferă explozivă 
compactă de minimum 10 dm3, formată într-o incin-
tă închisă (încăpere), indiferent de mărimea acesteia; 

 sursa de aprindere există şi, totodată, este eficientă 
(suficient de mare ca temperatură şi energie) pentru 
asigurarea activării moleculelor în vederea iniţierii şi 
propagării  reacţiei de ardere rapidă. 

Ilustrativ, condiţiile necesare producerii unei ex-
plozii sunt redate în figura 1. 

 
1
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Fig. 1. Triunghiul exploziei: 
1 – carburant (gaze, vapori, prafuri / pulberi, ceţuri); 2 – comburant 

(oxigen, substanţe oxidante); 3 – sursă de iniţiere (suprafaţă 
fierbinte, flacără, scântei de origine mecanică, scântei electrice, 

electricitate statică etc.). 
 

Pentru minele de cărbune: 
– carburantul este reprezentat de ,,grizu” (amestec 

potenţial exploziv de gaze sau orice gaz inflamabil care 
apare în mod natural; ca sinonime, în practica minieră 
se folosesc expresiile ,,gaz de mină” sau ,,metan”) [8]; 

– comburantul este oxigenul din atmosfera minieră. 

Sursa de iniţiere este, de cele mai multe ori, autoaprin-
derea cărbunelui (faza superioară a combustiei spontane). 

Pentru a reduce pericolul de explozie trebuie in-
tervenit asupra uneia dintre condiţiile sus menţionate. 
Deoarece asupra oxigenului (aerului) nu putem interveni, 
preocupările s-au îndreptat spre reducerea celorlalte 
condiţii. 

3. DEGAZAREA STRATELOR DE CĂRBUNE 

Metanul (CH4)  constituie  componentul de bază al 
gazului de mină (grizu) produs ca rezultat al trans-
formărilor anaerobe ale resturilor de plante în timpul 
procesului de incarbonizare. 

Gazul de mină este prezent atât în cărbuni, cât şi în 
rocile înconjurătoare şi constă în principal din metan 
(uneori până la 100 %) în amestec cu dioxidul de 
carbon (până la 5 %), cu azot (câteva procente), cu 
hidrogen şi cu omologi  ai metanului (1 % la 4 %) şi 
urme de monoxid de carbon. Geneza gazului de mină 
poate fi legată de transformarea biochimică a vegetaţiei, 
în timpul procesului de incarbonizare. [4] 

Metanul degajat în atmosfera subterană se poate acu-
mula sub următoarele forme: profil, pânză, cuib şi fitil 
de metan. 

Profilul reprezintă forma de acumulare a metanului 
în secţiunea lucrării miniere pe o înălţime mai mare de 
1/3 din înălţimea lucrării miniere. 

Pânza de metan este o formă de acumulare a meta-
nului în secţiunea lucrării miniere, pe o înălţime mai mică 
de 1/3 din înălţimea lucrării şi pe o lungime mai mare ca 
grosimea. Cuibul de metan reprezintă acumularea din 
orice gol al secţiunii, cu un volum de maxim 1 m3. 

Fitilele de metan reprezintă pânze de metan cu con-
centraţii mai mari de 5%, grosimea de 1 cm şi lungimea 
de peste 10 m. Aceste fitile pot transmite flacăra, dar nu 
pot iniţia explozia. 

Degazarea stratelor de cărbuni s-a impus ca un 
procedeu activ de reducere a emanaţiilor de metan din 
necesitatea de a asigura exploatarea stratelor cu o înaltă 
productivitate şi în condiţii de securitate. 

Principiul degazării constă în captarea şi drenarea 
unei părţi însemnate din cantitatea de  metan a stratelor 
de cărbune (stratul de bază sau stratele neexploatabile), 
din rocile sterile sau zonele exploatate şi evacuarea prin 
conducte etanşe la suprafaţă (degazarea centrală) sau 
într-un curent de aer viciat în care este posibilă diluarea 
ei, sub limitele admise de norme (degazarea locală) [4]. 

La stabilirea oportunităţii aplicării degazării masivu-
lui de roci dintr-un bazin cu strate de cărbuni cu con-
ţinut ridicat de metan se au în vedere criterii calitative şi 
cantitative. 
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Pentru condiţiile specifice minelor din Valea Jiului 
aceste criterii sunt exprimate prin: 

 capacitatea de diluţie a metanului prin aeraj la 
vitezele limită impuse de gradul de confort şi de evitare 
a ridicării prafului în suspensie; 

 concentraţiile de metan la intersecţia abatajului cu 
galeria de cap şi în spaţiul exploatat şi limitarea producţiei 
abatajului în funcţie de concentraţia maximă admisă; 

 prevenirea fenomenelor gazodinamice la executarea 
lucrărilor miniere în fund de sac [4]. 

Degazarea se poate realiza în sistem central sau în 
sistem local. 

3.1. Degazarea în sistem central 

La unităţile aparţinătoare C.N.H. – România, degaza-
rea în sistem central se aplică la minele Lupeni, Paroşeni, 
Vulcan şi Livezeni, mine ce au în dotare astfel de 
instalaţii. 

Instalaţiile centrale de degazare sunt amplasate la 
suprafaţa minei au în dotare 4 grupuri de pompe de vid 
pentru aspirarea gazelor, sunt de provenienţă poloneză 
şi au următoarele caracteristici: 

 debitul : Q = 25 m3/min; 
 depresiunea maximă la aspirare : H = 4000 m H2O; 
 presiunea maximă la refulare : P = 3000 mm H2O; 
 puterea motoarelor : N = 75 kw ; 
 turaţia : n = 735 rot/min. 
Degazarea la unităţile amintite s-a realizat prin captarea 

metanului din găuri de sondă forate în subteran şi prin 
captarea metanului din lucrările vechi (spaţiul exploatat). 

Cercetările întreprinse de INSEMEX Petroşani de-a  
lungul anilor privind degazarea masivului de roci, au con-
dus la elaborarea de metode cadru de degazare în funcţie 
de : 

 tipul lucrărilor miniere; 
 metoda de exploatare; 
 grosimea stratelor de cărbune; 
 înclinarea stratelor de cărbune. 

 
 

Fig. 2. Schema cadru de degazare tip C. Degazarea lucrărilor 
miniere care traversează strate groase (în execuţie). 

 
Dintre metodele cadru de degazare existente, cea 

mai utilizată este metoda cadru, tip „C” (fig. 2) – care 
se aplică la executarea lucrărilor miniere de pregătire 
care  traversează un strat de cărbune de grosime mare, 
sau un pachet de strate. 

3.2. Degazarea în sistem local 

Captarea şi drenarea locală a metanului poate fi 
aplicată în următoarele condiţii : 

– cantităţile de gaze stabilite pe bază de prognoză 
pot fi  drenate cu ejectoare şi diluate la concentraţiile 
procentuale de metan admise de legislaţia în vigoare; 

– nu se poate asigura menţinerea permanentă în 
conductele de  drenare a concentraţiilor de metan mai 
mari de 20 % vol.; 

– prognoza emanaţiilor de metan precum şi situaţia 
degajărilor de gaz din lucrările subterane nu justifică 
oportunitatea aplicării degazării centrale. 

Instalaţia de degazare locală are în componenţa sa  
subansamblele din figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3. Instalaţia de degazare 
locală. 
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Ejectorul de degazare acţionat cu aer comprimat, 
reprezintă utilajul de bază al instalaţiei care dezvoltă 
energia necesară captării şi drenării gazelor. 

4. METODE DE PRVENIRE A 
COMBUSTIILOR SPONTANE CU 
AJUTORUL SUBSTANŢELOR CHIMICE 
DE TIP INHIBITOR 

Coroborând rezultatele cercetărilor din domeniul 
structurii cărbunilor, a prezenţei microelementelor de 
tip catalizatori (V, Ni, Co, etc.) din compoziţia huilelor 
din Valea Jiului, a teoriilor autooxidării cărbunilor şi a 
mecanismului autooxidării, INSEMEX Petroşani - 
România a elaborat 2 tehnologii noi de prevenire a 
combustiilor spontane, bazate pe acţiunea de inhibitor a 
categoriilor de substanţe tip ,,fosfat”. 

4.1. TEHNOLOGIA DE TRATARE A 
SPAŢIULUI EXPLOATAT CU AEROSOLI 

Instalaţia pentru producerea aerosolilor. Preve-
nirea autooxidării cărbunilor la metodele de exploatare 
aplicate la exploatările din cadrul Companiei Naţionale 
a Huilei Petroşani se bazează pe circulaţia particulelor 
mici (aerosoli) din soluţia substanţei inhibitoare, atât 
prin lucrările miniere aferente abatajului cât şi prin 
spaţiul exploatat al acestuia - în funcţie de ampla-
sarea instalaţiei - având sensul de circulaţie identic cu 
cel al curenţilor de aer din zona abatajului. 

Descrierea instalaţiei:Instalaţia pentru producerea 
aerosolilor (fig. 4) se compune dintr-un vas de amestec 
cu capacitate de 200 l (1), un pulverizator de apă special 
(2) şi furtunele de legătură (5) la reţeaua (conductă) de 
aer comprimat a locului de muncă (3) şi la vasul de 
amestec în care se găseşte soluţia (1). 

 

 
 

Fig. 4.- Instalaţie de producere  a aerosolilor:     
1 – vas de amestec; 2 – ejector; 3 – conductă de aer comprimat;  

4 – ventil; 5 – furtun de legătură; 6 – aerosoli. 

Pulverizatorul special (fig. 5) a fost conceput şi pro-
iectat cu scopul de atinge un grad ridicat de selectivitate 
al dimensiunilor şi cantităţilor de aerosoli. 

 

 
 

Fig. 5. Pulverizator special. 
 

Pulverizatorul special este conceput în două trepte 
cu sistem multifantă de suplimentare cu aer liber şi are 
următorii parametrii: 

 presiunea de lucru - 3 - 4 atm; 
 consum aer comprimat - 0,8 - 1,5 m3/min; 
 consum de soluţie - 1 - 4 l/min; 
 randamentul de transformare a soluţiei în aerosoli 

 80 %. 

4.2. Tehnologia de injectare în spaţiul 
exploatat a unui amestec de apă + 
spumant + inhibitori cu ajutorul unei 
instalaţii speciale tip ASC-3 

În scopul prevenirii şi combaterii combustiilor spon-
tane, precum şi a focurilor endogene, poate fi utilizată 
tehnologia de tratate a spaţiului exploatat cu substanţe 
chimice (inhibitori + spumant + apă). Aceasta are ca 
obiectiv reducerea numărului combustiilor spontane. 

Substanţa chimică utilizată pentru prevenirea com-
bustiilor spontane la zăcămintele de cărbuni este compusă 
din fosfat trisodic în amestec cu spumanţi de tip 
„Spumogen lichid”. Aceste substanţe în amestec cu apa 
sunt introduse în spaţiul exploatat cu ajutorul instalaţiei 
prezentate în figura 6. 

 
 

Fig. 6. Instalaţie de tratare a spaţiului exploatat. 
 
Instalaţia din figura 6 se compune din următoarele 

părţi principale. 
 reţea de apă industrială sau potabilă; 
 amestecător de linie; 
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 vas de 200 l pentru realizarea amestecului; 
 ţeavă generatoare de spumă; 
 agregat de spumă chimică ASC-3, compus dintr-un 

motor electric de 15 kw, motor pneumatic şi o pompă 
centrifugală tip SADU. 

5. CONCLUZII 

Pe plan mondial cărbunele va juca un rol important în 
balanţa energetică, pe termen lung. Cererea de cărbune în 
următorii 20 de ani va creşte cu 3 miliarde de tone. 

Modernizarea industrială a extragerii huilei din 
România a avut în vedere şi reducerea riscului major - 
explozia. 

Reducerea riscului ,,explozie” s-a realizat prin acţio-
narea asupra factorilor ,,combustibil” şi ,,sursa de ini-
ţiere” din triunghiul de explozie. 

Reducerea pericolului de formare a mediului poten-
ţial exploziv datorat gazului ,,grizu” s-a realizat prin 
aplicarea metodelor adecvate de degazare la nivelul 
exploatărilor din valea Jiului. 

Reducerea numărului combustiilor spontane s-a 
realizat prin aplicarea tehnologiilor de prevenire bazate 
pe inhibitori. 

Aplicarea acestui complex de măsuri de prevenire la 
nivelul anului 2007 la minele din Valea Jiului este 
evidenţiată prin numărul mic de focuri active (5 buc.) în 
evidenţă şi nici un eveniment de tip ,,explozie”. 
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