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REZUMAT  
Valorificarea zăcămintelor de cărbuni se face cu efecte complexe asupra mediului ambiant. Reabilitarea ecologică a ecosistemelor afec-
tate de activitatea minieră şi a celor din zonele de utilizare a combustibililor fosili solizi trebuie precedată de măsuri de concepere a teh-
nologiilor de extracţie, procesare şi valorificare, sau de obţinere a unor produşi curaţi, privind impactul asupra mediului ambiant. 
 
ABSTRACT  
The capitalization of the coal deposits is made with complex effects on the environment. Output eco-technologies’ conceiving measures, 
processing and capitalization or taking out clean products from the point of view of their impact on the environment, must precede the 
ecological rehabilitation of those ecosystems affected by mining activity and those from the areas where solid fossil fuels are used. 

 
Activitatea de punere în valoare a cărbunelui din bazinul 

Petroşani a condus în mod firesc la efectele specifice asupra 
mediului, atât la extracţie şi preparare cât şi la utilizatorii 
acestei resurse naturale neregenerabile. Impactul asupra ae-
rului, apei şi solului, asupra echilibrelor ecologice locale sau 
pe un areal mai extins este diferenţiat în funcţie de metodele 
de exploatare, preparare şi valorificare a cărbunelui. 

Dintre multiplele efecte asupra mediului ambiant le-am 
selectat pe cele pe care le considerăm cu impact major: ema-
naţiile de substanţe poluante la arderea cărbunelui, suspensi-
ile minerale din apele reziduale ale preparării cărbunelui şi 
depozitele de steril. 

Tehnologiile de preparare trebuie regândite, în sensul re-
ducerii nu numai a conţinutului de substanţe necombustibile, 
prin scăderea conţinutului de cenuşă, dar şi prin eliminarea 
compuşilor minerali nocivi, legaţi de masa combustibilă, 
dacă este posibil încă în această fază de procesare. 

Reabilitarea ecologică a zonelor afectate de activităţile 
miniere trebuie concepută cu valorificarea la maximum a re-
surselor secundare care rezultă din suspensiile solide prezente 
în apele reziduale şi în depozitele de steril: material combusti-
bil, elemente utile, materiale de construcţii etc. Reabilitarea 
zonelor ocupate de depozite de reziduuri miniere solide im-

pune realizarea, într-o primă etapă, a unei reamenajări mini-
ere, care trebuie să creeze condiţiile necesare regenerării ferti-
lităţii solului şi cultivării plantelor, sau condiţii pentru scopuri 
constructive, iar într-o altă etapă a unei reamenajări biologice, 
recuperarea sub aspect ambiental a suprafeţelor depozitelor. 

Pentru a realiza reamenajarea minieră a acestora cu o efi-
cienţă şi calitate ridicate şi pentru a avea astfel premisele re-
dării circuitului economic a suprafeţelor afectate conform 
scopului propus, măsurile tehnico-miniere trebuie să fie ori-
entate de la început în sensul reamenajării. 

1. VALORIFICAREA ENERGETICĂ A 
CĂRBUNELUI ŞI EXIGENŢELE DE MEDIU 

Cărbunele ocupă o pondere importantă în balanţa de re-
surse energetice pentru producerea energiei electrice, dar ex-
tinderea utilizării sale în ultimele decenii a fost limitată de 
faptul că este o sursă majoră de poluare a atmosferei, dar şi a 
apei şi solului. 

Termocentralele care folosesc cărbunele ca agent energe-
tic, în urma arderii emit în atmosferă cantităţi importante de 
agenţi poluanţi, sub diferite forme. 
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Arderea cărbunelui contribuie la poluarea mediului prin 
pulberile antrenate din coşurile de fum şi prin haldele de ce-
nuşă; poluarea mecanică este completată de cea chimică, 
dată de acţiunea compuşilor chimici rezultaţi în gazele de ar-
dere şi care pot fi mai nocivi decât cei solizi, afectând echili-
brul ecologic al zonelor limitrofe complexelor energetice. 

Elementele chimice care contribuie la formarea agenţilor 
poluanţi sunt: carbonul, hidrogenul, sulful şi azotul care, în 
urma arderii cărbunelui în prezenţa oxigenului, formează 
CO2, H2O, SO2 şi oxizi de azot. Oxizii pe bază de azot şi sulf 
(NOX, SO2, SO3) contribuie şi la acidificarea atmosferei. 

Oxizii de sulf prezenţi în mediul ambiant ca rezultat al ar-
derii combustibililor schimbă compoziţia apei şi a solului, 
ceea ce are ca rezultat tulburări în dezvoltarea plantelor, o 
scădere a producţiei de masă lemnoasă, respectiv a produc-
ţiei şi calităţii fructelor, cu întregul cortegiu de consecinţe 
economice şi ecologice, ultimele manifestate în lanţul trofic 
plante–animale–om. 

Reducerea conţinutului de sulf la cărbunii autohtoni nu 
este posibilă decât prin implementarea unor tehnologii noi de 
preparare. Evaluarea tehnologiilor care se recomandă pentru 
valorificarea cărbunelui produs în Valea Jiului se limitează 
doar la producerea de energie electrică şi termică în capaci-
tăţi industriale de dimensiuni mari şi la producerea căldurii 
în capacităţi industriale mici, în sisteme locale de termo-
ficare sau în sobe de uz casnic. 

O caracteristică a huilei de Valea Jiului este conţinutul to-
tal de sulf care depăşeşte limitele cerute de normativele de 
mediu. Cărbunele brut are un conţinut total de sulf între 1,5 şi 
2,5%, în timp ce la cărbunele preparat această pondere creşte, 
în funcţie de conţinutul de cenuşă până la valori de 2,0-3,0%. 
Sterilul activităţii de preparare are un conţinut de sulf total 
cuprins între 0,6 şi 1,4%. Se poate observa că la cărbunii pre-
paraţi există mult sulf şi mai puţină cenuşă decât la cărbunele 
brut rezultat din exploatare. Acest aspect relevă distribuţia 
specifică a sulfurilor în componentele masei miniere extrase: 
conţinutul de sulf în materia organică (combustibilă) este 
mult mai mare decât în substanţa minerală (necombustibilă). 

Concentraţia piritelor în cărbunii nepreparaţi şi în sterilul 
de la spălarea huilei brute este variabil, între 64 şi 75%. 
Aceste valori pot sugera că îndepărtarea sulfului din materia-
lul exploatat – adică îndepărtarea piritelor – ar trebui efectu-
ată simultan cu reducerea conţinutului de cenuşă. Totuşi, 
prepararea cărbunelui prin procedee de separare mecanică nu 
are eficienţă, întrucât piritele sunt prezente în granule fin di-
seminate în masa combustibilă solidă, practic aparţin cenu-
şii inseparabile. Acest fapt a fost confirmat şi prin exami-
nări microscopice [3]. Huila din Valea Jiului este greu de 
desulfurat prin curăţare mecanică, din cauza gradului ridicat 
de asociere a sulfului anorganic, precum şi a conţinutului ri-
dicat de sulf organic. 

Conţinutul de sulf al cărbunilor analizaţi este mare iar 
distribuţia acestuia în masa combustibilă face dificilă înde-
părtarea lui prin metode clasice (curăţare mecanică – impusă 
pentru reducerea cenuşii). 

Utilizarea acestor cărbuni drept combustibili trebuie să 
cuprindă procese de îndepărtare a sulfului sau de desulfuri-
zare a gazelor de ardere, chiar dacă se preconizează arderea 
în sistemele de încălzire locale. 

O valorificare superioară poate să constea în producerea 
de combustibili ecologici pentru sistemele de termoficare 
orăşăneşti sau consumul casnic, sub formă de cocs sau semi-
cocs brichetat cu liant bituminos sau ecologic. O variantă po-
sibilă este brichetarea la cald, precedată de eliminarea volati-
lelor fumigene şi utilizarea ca liant a unui cărbune cu bune 
proprietăţi de aglomerare. 

Curăţarea mecanică de cenuşă, până la conţinuturi sub 
10%, şi îndepărtarea chimică a sulfului cu ajutorul hidro-
xidului de sodiu topit la cca 400°C, reprezintă o tehnologie 
depoluantă, care poate aduce conţinutul de sulf al combusti-
bilului obţinut sub 0,5%. 

O ultimă variantă pe care o menţionăm şi care poate face 
obiectul adâncirii cercetărilor şi perfectării unei tehnolo-
gii fiabile se referă la cogazeificarea huilelor sub presiune 
cu deşeuri combustibile solide urbane, proces care poate 
asigura gazeificarea completă a materiilor organice din de-
şeuri şi cărbune şi vitrifierea într-o formă nepoluantă a 
cenuşii formate. 

Dintre tehnologiile de preparare mecanică pentru reduce-
rea degajării de SO2 în atmosferă pot fi luate imediat în stu-
diu următoarele: 

– de amestecuri de cărbune, astfel încât concentraţia po-
luantului să nu depăşească valorile acceptate; 

– separarea selectivă a claselor densimetrice de cărbune 
care au conţinuturi mai scăzute de sulf şi dozarea în sortu-
rile comercializabile, pentru a obţine un combustibil mai 
puţin poluant; 

– mărunţirea mixtelor, concentrarea în instalaţii specifice 
a materialului mărunt şi fin şi amestecul produselor rezultate 
cu acceptori anorganici de sulf; 

– posibilitatea de aplicare a procedeului carbolitic pentru 
mixtele sfărâmate sau pentru clasa fină din cărbunele brut. 

Din cercetările întreprinse până acum nu a fost pusă în 
evidenţă o repartiţie preferenţială a conţinutului de sulf pe 
clase granulometrice, motiv pentru care nu se poate face nici 
desulfurare prin eliminarea vreunei clase granulometrice teh-
nologice cu un eventual conţinut ridicat de sulf. 

Variaţia conţinutului de sulf, aşa cum s-a prezentat în 
prima parte, este evidentă în funcţie de conţinutul de ce-
nuşă, şi din cercetările noastre şi în funcţie de densitate. 
Tehnologiile actuale de eliminare a cenuşii din cărbunele 
brut nu asigură scăderea conţinutului de sulf din cauza 
ponderii ridicate a cărbunelui mărunt şi grosier – clasele 
3-80 mm, dimensiuni la care dezasocierea piritei nu este 
evidentă, fapt relevat de conţinutul redus de sulf al sterilu-
lui rezultat din spălarea cărbunelui. Sulful este prezent în 
pondere mare în cărbunele cu un conţinut scăzut de cenuşă, 
între 9 şi 25%, apoi este o tendinţă de scădere pe măsura 
creşterii conţinutului de cenuşă [2], conform rezultatelor 
prezentate în figura 1. 
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Fig. 1. Evoluţia conţinutului de sulf în funcţie  

de cenuşa cărbunelui procesat. 

 
Analizele mineralogice au confirmat că masa minerală 

piritică este asociată cu masa combustibilă şi, în consecinţă, 
cu cât se reuşeşte o degradare granulometrică mai avan-
sată, premergătoare operaţiilor de concentrare, cu atât de-
vine mai posibilă evacuarea mecanică a unei părţi însem-
nate a sulfului din cărbunele supus preparării prin me-
tode mecanice. 

Deşi se solicită un aport energetic suplimentar în uzinele 
de preparare, acesta va fi diminuat corespunzător la utilizato-
rii cărbunelui, care au prevăzute operaţii de măcinare pentru 
pregătirea combustibilului pentru ardere în suspensie, unde 
consumul de energie de mărunţire va scădea. 

Operaţiile de brichetare ecologică sau gazeificarea cărbu-
nelui sunt de asemenea tehnologii care, de regulă, proce-
sează material mărunt şi fin, obţinând produse combustibile 
„curate“, ca impact asupra mediului. 

Eliminarea, chiar parţială, a sulfului prin procesarea cla-
selor mărunte conduce şi la scăderea remarcabilă a con-
ţinutului de cenuşă şi deci la posibilitatea îmbunătăţirii 
substanţiale a puterii calorifice a produselor preparării, cu 
efecte benefice la consumatori, atât din punct de vedere ter-
mic cât şi ecologic. 

Pe plan mondial, cărbunele brut nu este un produs finit, o 
marfă, aşa cum este la noi sortul 0-80 mm, livrat de la ex-
ploatările miniere direct termocentralelor, după o clasare 
aproximativă la 80 mm. Pe piaţa mondială a consumatorilor 
de combustibil, pentru producerea energiei electrice există 
o creştere constantă a cererii pentru cărbune de înaltă cali-
tate. Sunt ţări în care se utilizează numai cărbune preparat: 
SUA – c = 5,5-15%; Germania – c = 6,8-16%; Anglia – 
c = 16-18,2%; Australia – c = 14-17%. 

În prezent, cenuşa maximă a huilei, dirijată la CET fără 
preparare este de 28-33%. 

Livrarea combustibilului din cărbune nepreparat, din ca-
uza caracteristicilor de inconstanţă calitativă privind cenuşa, 
sulful, puterea calorică, nu corespunde cerinţelor actuale de 
producere eficientă a energiei electrice, fiind considerat un 
produs cu un potenţial energetic scăzut. 

Producerea energiei electrice pe bază de cărbune nepre-
parat nu este eficientă, deoarece fiecare creştere a conţi-
nutului de cenuşă cu 1% determină o pierdere de putere de 
0,1-0,15 kW, necesită un plus de combustibil de 0,5 kg/kWh; 
creşte în acelaşi timp numărul de ore necesare reparaţiilor 
utilajelor care sunt supuse unei uzuri mai intense. Energe-
ticienii au în vedere şi faptul că are loc o creştere a pierderi-
lor de masă combustibilă, ca urmare a creşterii pierderilor 
cauzate de arderea incompletă, are loc o creştere a consu-
mului intern al producătorului de energie electrică pentru 
vehicularea surplusului de zgură, a supraîncărcării electro-
filtrelor pentru epurarea aerului etc. Consumul de combusti-
bil de iniţiere şi susţinere a arderii este estimat în unele stu-
dii că trebuie suplimentat cu 0,6-1,5% pe unitatea de com-
bustibil aprins. 

Este tot mai mult acceptată ideea că impactul asupra me-
diului al agenţilor poluanţi este mai scăzut dacă se supune 
cărbunele preparării mecanice înaintea valorificării în ener-
getică; costurile de mediu sunt mai mici la preparaţii decât la 
termocentrale, iar posibilităţile de control al agenţilor polu-
anţi, mai uşor de efectuat la mineralele sterile umede decât la 
zgurile de termocentrale, respectiv la componenţii solizi şi 
gazoşi rezultaţi din procesul de ardere. 

Toate aceste elemente ne fac să susţinem necesitatea su-
punerii la procesare mecanică a huilei extrase în cadrul Com-
paniei Naţionale a Huilei şi a diversificării sorturilor comer-
cializabile, cu efecte economice şi ecologice evidente. 

Pot fi puse în evidenţă câteva direcţii posibile de reteh-
nologizare: 

– desulfurarea mecanică a claselor granulometrice mă-
runte şi fine, dozarea şi omogenizarea cu sorturile granulo-
metrice grosiere pentru livrarea de huilă cu un conţinut mai 
redus de sulf; 

– introducerea în unele sorturi tehnologice de acceptori 
anorganici de sulf şi apoi omogenizarea în produsele comer-
cializabile; 

– mărunţirea mixtelor şi concentrarea clasei mărunte 
printr-o tehnologie adecvată; 

– producerea de brichete ecologice; 
– gazeificarea cărbunelui; 
– studierea posibilităţilor de aplicare a procedeului carbo-

litic la huilele de Valea Jiului. 
Direcţiile de acţiune prezentate impun o activitate mini-

mală de cercetare şi de proiectare tehnologică alături de re-
sursele financiare pentru achiziţionarea sau adaptarea utilaje-
lor şi instalaţiilor existente la noile cerinţe. 
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2. PROBLEMATICA EPURĂRII APELOR 
CU SUSPENSII SOLIDE CĂRBUNOASE 

Activitatea de procesare a cărbunelui extras în bazinul 
minier din Valea Jiului a fost mult restrânsă, cantitatea cea 
mai mare fiind livrată termocentralelor ca sort triat-sortat. 
Această politică de valorificare a redus volumul de suspensii 
solide din apele circuitelor de preparare şi din apele uzate 
deversate în râul Jiul de Vest. Uzura fizică şi morală a echi-
pamentului din uzinele de preparare în funcţie din Valea Jiu-
lui pot fi apreciate ca principală cauză a eficienţei scăzute cu 
care se desfăşoară unele faze tehnologice, printre care şi cele 
de valorificare a şlamului cărbunos, respectiv de epurare a 
apelor reziduale, deversate ulterior în râul Jiu. 

În prezent este supus preparării cărbunele brut care nu 
îndeplineşte condiţiile de livrare sub formă de triat-sortat. 
Efectul acestui mod de lucru se concretizează în creşterea cu 
4-8% a conţinutului de cenuşă al supusului spălării, cu 
efecte complexe cantitativo-calitative asupra produselor pre-
parării. Între acestea se înscriu şi cele care privesc valorifi-
carea clasei fine prin flotaţie şi, respectiv, epurarea apelor 
reziduale. Caracteristicile apelor de circulaţie de la uzinele 
în funcţiune sunt prezentate în tabelul 1. Debitele de tulbu-
reală şi cantităţile de material solid rezultat din procesare 
sunt stabilite în condiţiile funcţionării la capacităţile nomi-
nale ale liniilor tehnologice. 

Apele de circulaţie din procesarea cărbunelui sunt purtă-
toare de importante cantităţi de masă combustibilă, sub 
formă de şlam brut, ceea ce şi justifică preocupările de recu-
perare a acestuia şi de valorificare energetică în amestec cu 
celelalte sorturi tehnologice. 

Staţiile de epurare pot să fie alimentate cu şlam brut sau 
cu şlam steril, rezultând caracteristici diferite ale alimentării 
filtrelor presă şi ale turtelor. 

La limpezirea apelor reziduale sterile s-a obţinut o viteză 
de sedimentare a şlamului brut de 0,74 m/h, la un consum de 
reactiv de 25 g/m3 P.A.A. Turbiditatea este acceptabilă 
pentru deversarea în emisar. Variaţia vitezei de sedimentare 
în funcţie de consumul reactivilor de limpezire este prezen-
tată în tabelul 1. 

Metodele de limpezire utilizate trebuie să conducă la ob-
ţinerea unui supernatant care se poate recircula integral în in-
stalaţie sau deversa în Jiu şi un îngroşat cu densitate şi conţi-
nut în fază solidă care să poată fi preluat integral de instalaţia 
de filtrare. Intensificarea sedimentării prin utilizarea acelo-
raşi tipuri de reactivi ca la şlamul steril este avantajoasă în 
practica industrială. 

Pentru determinarea filtrabilităţii şlamului îngroşat, cer-
cetările au urmărit îmbunătăţirea parametrilor de lucru ai fil-
trelor presă şi identificarea factorilor care permit modelarea 
procesului de filtrare. Rezultatele care s-au obţinut sunt men-
ţionate selectiv în tabelul 2. 

Tabelul 1 
Caracteristicile apelor de circulaţie 

Parametru urmărit Consum reactivi de limpezire (CaCl2 + P.A.A.) [g/m3] 

40 + 20 20 + 14 60 + 14 20 + 26 60 + 26 

Viteza de sedimentare [m/h] 0,56 0,70 0,50 0,56 0,85 

Turbiditate [°SiO2] 50 2300 25 1350 10 

Tasare [cm] 38 40 39 37 28 

 
Tabelul 2 

Valori ale parametrilor diferitelor probe 

Nr. 
probei 

Concentraţie 
îngroşat 
g/dm3 

Umiditatea
% 

Cenuşa
% 

Filtrabilitatea
f⋅10-15 

m2/m3 

Puterea calorică 
kcal/kg 

1 176 20,5 49,2 14,50 2268 
5 284 24,5 50,12 14,57 2172 
7 215 19,5 61,6 15,10 1790 
11 364 31,4 48,75 15,57 1965 
13 283 25,1 50,70 16,46 2127 
16 229 25,8 54,49 14,49 1925 
22 368 30,3 48,65 16,82 1985 
26 380 34,2 50,10 17,15 1775 
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Turtele de şlam brut au o putere calorifică ce permite va-
lorificarea lor în amestec cu mixte energetice, asigurându-se 
o desfacere mai mare cantitativ decât se realizează în prezent 
sub formă de şlam steril cărbunos. 

Turtele de şlam steril în amestec cu cenuşă de termocen-
trală au îmbunătăţit filtrabilitatea şi pot constitui materie 
primă pentru materiale de construcţii. 

Producerea de şlam brut filtrat elimină cheltuielile afe-
rente funcţionării fazei tehnologice de flotaţie. 

3. HALDELE DE STERIL ALE 
PREPARAŢIILOR DIN VALEA JIULUI 

Depunerea materialului se face cu instalaţii de funicular, 
de-a lungul ramurilor de haldare, prin descărcarea cupelor de 
funicular în diferite puncte, cu ajutorul dispozitivelor de de-
cuplare a cupelor, montate pe cablul purtător. 

Rocile care se depozitează în haldă sunt formate dintr-un 
material neomogen atât din punct de vedere petrografic cât şi 
granulometric. Macroscopic, amestecul de roci haldate se 
prezintă ca un amestec de pietriş şi bolovăniş prins într-o 
masă argilo-nisipoasă de culoare cenuşie şi uneori, după ar-
dere, cenuşie-roşcată. Sterilul rezultat de la preparaţii este re-
prezentat printr-un amestec de argile, argile şistoase, argile 
grezoase, şisturi cărbunoase, fragmente de cărbune. 

Granulometria şi principalele proprietăţi fizice sunt pre-
zentate în continuare sintetic în tabelul 3. 

Prezenţa masei combustibile între ceilalţi componenţi mi-
nerali are importanţă sub aspectul modului de repartiţie pe 
fracţii granulometrice, întrucât o parte este asociată sub for-
mă de mixte, care trebuie supuse mărunţirii pentru eliberarea 
şi apoi recuperarea cărbunelui. 

Toate ramurile de haldare luate în studiu au fost formate 
cu depunere succesivă, prin golirea sterilului din cupe de fu-
nicular. În anumite situaţii, a fost necesară mărirea suprafeţei 
de haldare prin împingerea unei părţi din sterilul de sub ra-
mura de haldare spre marginile depunerii, extinzându-se su-
prafaţa ocupată. 

La toate ramurile unghiurile de taluz corespund unghiului 
de taluz natural al rocilor şi sunt dependente de starea granu-
lometrică şi coeficientul de tasare al materialului. 

Conform ridicărilor topografice, evidenţiate în studiile de 
stabilitate a haldelor, unghiul de taluz este în general cuprins 
între 16 şi 38°. 

Înălţimea taluzurilor este variabilă în lungul ramurilor şi 
chiar în secţiunile transversale, ca urmare a morfologiei tere-
nului şi extinderii suprafeţei de haldare prin împingerea ste-
rilului cu ajutorul buldozerelor. Înălţimea taluzurilor este cu-
prinsă între 10–35 m. 

Prezenţa unui însemnat potenţial combustibil în masa ste-
rilă depozitată justifică cercetarea posibilităţilor de recupe-
rare, cel puţin parţială, a acestuia şi valorificarea în energe-
tică alături de producţia curentă. În unele zone ale depozite-
lor sterile puterea calorifică depăşeşte 1500 kcal/kg. Toate 
aceste componente prezente în sterilul de preparare se con-
stituie ca resurse secundare rezultate din procesul tehnologic 
primar, de exploatare şi preparare a cărbunelui. 

Din curbele de preparabilitate H–R pentru cele trei halde 
luate în studiu, rezultă o recuperare teoretică şi un conţinut 
de cenuşă al produsului recuperat ale căror limite sunt pre-
zentate în tabelul 4. 

 
Este posibilă recuperarea unui combustibil ener-

getic a cărui putere calorifică o estimăm în jurul a 
2500-3600 kcal/kg, ţinând seama şi de conţinutul de umidi-
tate al unui produs cu o granulometrie scăzută şi cu un pro-
cent ridicat de materiale de natură argiloasă, fin dispersate pe 
suprafaţa cărbunelui şi în masa concentratului obţinut. 

Plecând de la considerentul că veniturile estimate a se ob-
ţine din valorificarea masei combustibile din halde sunt con-
siderate acceptabile pentru o investiţie în domeniu şi că prin 
procesarea sterilului se pot face şi lucrări de reabilitare eco-
logică a zonei, care pot fi susţinute cu fonduri din protecţia 
mediului, vom prezenta în continuare o variantă aplicabilă în 
actuala conjunctură. 

Pentru a putea fi realizată o procesare a masei sterile can-
tonate pe haldele uzinelor de preparare (fig. 2) trebuie să se 
ţină seama de următoarele considerente: 

• Extragerea sterilului de pe ramurile de golire cu mijloace 
mecanizate, încărcarea şi transportul în zona staţiei unghiulare 
a funicularelor. Proiectarea unei staţii mobile pentru procesarea 
sterilului pe haldă, depunerea sterilului final după criterii eco-
logice, care să favorizeze reabilitarea mediului. Concentratul 
să fie încărcat în mijloace auto şi transportat la un punct de 

Tabelul 3
Principalele proprietăţi fizice 

Proprietatea analizată U.M. Valori ale  
caracteristicilor fizice

Granulometria: 0,005 mm % 3–9 
0,005–0,05 mm % 5–29 
0,05–2 mm % 16–45 
2–20 mm % 8–50 
+20 mm % 25–60 

Umiditate de lucru % 5–18 
Greutate specifică absolută g/cm3 2,01–2,65 
Greutate volumetrică g/cm3 1,45–2,10 

 

Tabelul 4
Limitele indicelui de recuperare la diferate exploataţii 

 

Conţinut de cenuşă 
% 

Indicele de recuperare, vc [%] 
Petrila Coroeşti Lupeni 

40 17 7,5 22,5 
45 21,5 9 26 
50 27,9 15,5 28,3 

] 
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expediere. Este de aşteptat ca produsul combustibil rezultat din 
exploatarea haldelor să ridice probleme suplimentare la arderea 
în focarele de producere a agentului termic. Apa necesară să fie 
preluată din acumulările din amonte de ramurile de golire. 

• Activitatea de recuperare a materialului combustibil tre-
buie corelată cu cea de utilizare, cel puţin parţială a noilor 
sterile pentru producerea de materiale de construcţii, even-
tual a extracţiei unor componenţi minerali utili. 

• Proiectarea unei instalaţii adecvate pentru concentrarea 
sterilului haldat, la conţinuturi foarte mari de cenuşă, re-
clamă încercări, în fază de laborator şi pilot, ale unei mai 
largi game de aparate de concentrare în câmp gravitaţional şi 
centrifugal. Pe baza rezultatelor obţinute se pot face calcule 
de rezultate probabile. 

• Redepozitarea sterilului final va ridica probleme 
specifice datorate conţinutului şi mai mare de minerale 
argilitice decât se găsesc în prezent în halde, la care se ada-
ugă granulaţia mult mai fină, întrucât procesarea umedă va 
favoriza degradarea în continuare a materialului mineral 
component. 

• Reprocesarea sterilelor pentru extragerea unor sub-
stanţe utile rămâne un domeniu puţin explorat şi care poate 
transfera haldele sterile miniere din Valea Jiului în Resurse 
Secundare Refolosibile. Extracţia componenţilor combusti-
bili din haldele sterile va necesita modificări ale actualelor 
configuraţii geotopometrice ale depozitelor, prilej pentru a se 
prevedea lucrări de reabilitare ecologică, activităţi care sunt 
stimulate prin programe guvernamentale. 

       Deşlamare
         0,63 mm

Rheospălătoare
(Mediu dens; hidrosp )ălător

Mixte lamş       Mixte concentrare Şlam steril
    
concentrare

Steril
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PQ = 3600 kcal/kg

gl. max.

Steril
de  la

claubare inversă
V = 5%
a 

c l b 
85%
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Concasare 

v  = 3 %       ms

a  = 42%
v = 19,5%m 
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Îngroşare 

 v  = 67,5% s
 a = 81,6%v  = 5% ss

a = 79,31%

Claubaj invers

A   = 100%steril

 a = 71,88%

+ 40 mm

- 40 mm

31,23%

A   =  87 %conc.

 a = 71,80 %

A = 8 %
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Fig. 2. Schema de procesare – instalaţie fixă în zona staţiilor unghiulare ale funicularelor pentru haldarea sterilelor. 
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4. CONCLUZII 

Cărbunele ocupă o pondere importantă în balanţa de re-
surse energetice pentru producerea energiei electrice, dar ex-
tinderea utilizării sale în ultimele decenii a fost limitată de 
faptul că este o sursă majoră de poluare a atmosferei, dar şi a 
apei şi solului. 

• Conţinutul de sulf al huilelor din Valea Jiului este mare, 
iar distribuţia acestuia în masa combustibilă face dificilă în-
depărtarea lui prin metode clasice (curăţare mecanică – im-
pusă pentru reducerea cenuşii). Livrarea combustibilului din 
cărbune nepreparat, ca urmare a caracteristicilor de incon-
stanţă calitativă privind granulometria, cenuşa, sulful, pute-
rea calorică, nu corespunde cerinţelor actuale de producere 
eficientă a energiei electrice, fiind considerat un produs cu 
un potenţial energetic scăzut şi impact ecologic major. 

• Principala caracteristică a apelor reziduale provenite de 
la uzinele de preparare a cărbunilor o reprezintă ponderea ri-
dicată de suspensii minerale solide şi chiar masă combusti-
bilă cărbunoasă. Epurarea lor prin intensificarea vitezei de 
sedimentare conduce la obţinerea unei ape limpezite, care 
poate fi recircuitată în uzină sau, după caz, deversată în emi-
sar la parametrii calitativi admişi de norme. 

• Actualele capacităţi de filtrare disponibile la staţia de 
epurare a U.P. Coroeşti permit prelucrarea integrală a şlamu-
lui brut care rezultă din procesarea cărbunelui supus spălării. 
Turtele de şlam brut obţinute în urma filtrării materialului se-
dimentat au o putere calorifică ce permite valorificarea lor în 
amestec cu mixte energetice, asigurându-se o desfacere mai 
mare cantitativ decât se realizează în prezent sub formă de 
şlam steril cărbunos. Turtele de şlam steril în amestec cu ce-
nuşă de termocentrală îmbunătăţesc filtrabilitatea şi pot con-
stitui materie primă pentru materiale de construcţii. 

• Valorificarea resurselor energetice secundare prezente 
în masa depozitelor de material steril, formate de-a lungul 
timpului la fiecare uzină de preparare, impune o cunoaştere 
de detaliu a zonelor cu conţinuturi mai ridicate de masă com-
bustibilă, care să facă obiectul extragerii şi procesării. 

Redepozitarea sterilului final va ridica probleme specifice 
datorate conţinutului şi mai mare de minerale argilitice decât 
se găsesc în prezent în halde, la care se adaugă granulaţia 
mult mai fină. 

Activitatea de recuperare a materialului combustibil tre-
buie corelată cu cea de utilizare, cel puţin parţială, a noilor 
sterile pentru producerea de materiale de construcţii, even-
tual a extracţiei unor componenţi minerali utili. 
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