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REZUMAT. Aerajul minier reprezintă un domeniu extrem de sensibil şi complex care înglobează o multitudine de discipline puse în 

slujba realizării şi menţinerii condiţiilor de securitate în subteran [1; 3]. În acest sens rezolvarea reţelelor de ventilaţie cu ajutorul 

tehnicii de calcul reprezintă un pas înainte uriaş care permite specialiştilor practicieni să vizualizeze în timp real modificările 

survenite în reţea şi ceea ce este şi mai important, pot să anticipeze eventualele perturbaţii în sistemul de ventilaţie. 
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ABSTRACT. The mine ventilation is quite a sensitive and complex domain that comprises a bunch of disciplines that are being used 

to reach and maintain suitable working conditions in underground. Consequently, the settlement of the ventilation networks by the 

help of an expert software represents a huge step forward that allows the expert practitioners to visualize in real time the changes 

that have occurred on the ventilation network and, most important, they are able to forecast the possible disturbances inside the 

ventilation system. 
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1. NOŢIUNI GENERALE 

Reţeaua de lucrări miniere necesare exploatării sub-

stanţelor minerale utile prezintă un grad de complexitate 

ridicat au forme respectiv secţiuni diferite şi pot atinge 

lungimi de zeci de kilometrii. 

Pentru obţinerea condiţiilor optime de lucru în subteran 

trebuie asigurată protecţia primară şi anume realizarea 

ventilaţiei. Aerisirea lucrărilor miniere – ventilaţia, are 

drept scop atingerea a trei obiective principale: 

– asigurarea concentraţiei de oxigen, necesară persona-

lului existent în subteran; 

– diluarea gazelor explozive şi / sau toxice existente în 

reţeaua de lucrări miniere; 

– preluarea căldurii degajate în reţeaua de lucrări miniere, 

datorate atât activităţii umane cât şi gradientului geotermic. 

Pentru realizarea unei bune ventilaţii la nivelul fiecărei 

lucrări miniere este necesară optimizarea repartiţiei 

debitelor de aer pe fiecare ramificaţie a reţelei de aeraj. În 

acest sens este necesară rezolvarea reţelei de ventilaţie la 

nivelul unei mine. 

Un exemplu de reţea complexă de ventilaţie este cea 

aparţinând minei Vulcan. 

2. PREZENTAREA REŢELEI DE AERAJ A 

MINEI VULCAN 

Reţeaua de aeraj aferentă minei Vulcan a fost extrem 

de complexă. În prezent, datorită unor cauze subiective 

de genul evenimente deosebite – explozii, sau a unor 

cauze obiective cum ar fi epuizarea rezervei de substanţe 

minerale utile, aceasta este mai restrânsă. Astfel reţeaua de 

ventilaţie cuprinde patru puţuri: Puţul Chorin, Puţul cu 

schip, Puţul Prokop şi Puţul X – Valea Arsului. De 

asemenea mai cuprinde trei suitori de aeraj cu staţiile de 

ventilaţie aferente şi anume (Suitorul B’Allomaş, suitorul 

Karollus şi suitorul Ionaşcu), totodată mai cuprinde şi 

lucrări miniere subterane dispuse la nivelul a patru 

orizonturi (oriz. 315; oriz. 360; oriz. 420; oriz. 480). 

Aceste lucrări constau din galerii transversale principale, 

galerii direcţionale, galerii diagonale, galerii transversale 

de număr, plane înclinate, abataje, suitori de legătură. 

Întreaga reţea de aeraj cuprinde 251 de joncţiuni 

(noduri) şi 300 de ramificaţii [2]. 

3. REZOLVAREA REŢELEI DE AERAJ A MINEI 

Pentru rezolvarea unei astfel de reţele complexe de 
ventilaţie s-a utilizat metoda aproximărilor succesive 
Hardy Cross. Această metodă stă la baza unui program 
informatic specializat CANVENT conceput în canada [4]. 
Cu ajutorul acestui software specializat s-a putut obţine 
rezolvarea reţelei de ventilaţie precum şi optimizarea 
repartiţiei debitelor de aer la nivel de ramificaţii. 

Rezolvarea reţelei de aeraj aferentă minei Vulcan a 
necesita parcurgerea anumitor etape şi anume: 

 Marcarea pe schema spaţială de aeraj a joncţiunilor 
(nodurilor) aferente reţelei de ventilaţie; 

 Culegerea coordonatelor geodezice pentru joncţiuni-
le identificate; 

 Introducerea coordonatelor geodezice specifice 
joncţiunilor precum şi a ramificaţiilor existente, în baza de 
date a software-ului (fig. 1); 

 Efectuarea măsurătorilor de specialitate in situ care 
cuprind: 

 măsurători privind parametrii aerodinamici ai lu-
crărilor miniere; 

 măsurători privind parametrii geometrici ai lucră-
rilor miniere; 

 măsurători privind parametrii fizici ai aerului. 

 Calculul rezistenţelor aerodinamice specifice fiecărei 
ramificaţii; 

 Introducerea valorilor parametrilor specifici reţelei 
de ventilaţie, în baza de date a programului specializat 
CANVENT (fig. 2); 

 Reprezentarea reţelei de aeraj, care se poate realiza 
în sistem 2D sau în sistem 3D; 

 Echilibrarea reţelei de ventilaţie; 

 Rezolvarea reţelei de ventilaţie. Această etapă iden-
tifică sensul şi repartiţia optimă a debitelor de aer pe 
fiecare ramificaţie (fig. 3; fig. 4); 

 Obţinerea rezultatelor. 
 

 
 

Fig. 1. Tabel cu noduri. 
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Fig. 2. Tabel cu ramificaţii. 
 

 
 

Fig. 3 
 

 
 

Fig. 4 
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În această etapă finală sunt disponibile datele pe suport 

electronic sau de hartie privind rezolvarea grafică a reţelei 

de ventilaţie. 

De asemenea programul CANVENT de rezolvare a 

reţelelor de aeraj permite simularea unor modificări care 

pot survenii în reţeaua de ventilaţie. Astfel în cadrul pro-

iectului privind rezolvarea reţelei de aeraj de la E.M. Vulcan 

au fost simulate următoarele situaţii: 

– eliminarea din reţeaua de aeraj actuală a circuitului 

de evacuare a aerului viciat de la nr. 4/3/VI spre suitorul 

Terezia (360-420); 

– situaţia în cazul silozul de la schip este gol şi uşa din 

galeria de legătură siloz-schip (la partea superioară a silozu-

lui) este deschisă respectiv silozul colector oriz. 360 este plin; 

– situaţia în care silozul de la schip este plin şi uşa din ga-

leria de legătura siloz-schip (la partea superioară a silozului) 

este închisă, respectiv silozul colector oriz. 360 este gol; 

– situaţia în care silozul de la schip este gol şi uşa din 

galeria de legătura siloz-schip este deschisă respectiv 

silozul colector oriz. 360 este gol; 

– situaţia în care silozul de las chip este plin şi uşa din 

galeria de legătură siloz-schip este închisă, respectiv silozul 

colector oriz. 360 este plin; 

– situaţia în care intră în funcţie abatajul nr. 1/3/VII 

cota 366. 

4. RESTRUCTURAREA REŢELEI DE AERAJ 

A MINEI 

În cadrul unui program amplu de restructurare a reţelei 

de aeraj, staful tehnic a luat decizia de a construi o nouă 

staţie de ventilaţie la puţul X Valea Arsului. 

După construirea staţiei principale de ventilaţie Puţ X 
şi racordarea acesteia la puţul X, aceasta trebuia să 
evacueze întreg debitul de aer viciat aferent minei Vulcan. 

De asemenea urma să fie oprite şi închise staţiile 
principale de ventilaţie B’Allomas, Karollus şi Ionaşcu. 

În acest sens s-a procedat la simularea unei astfel de 
situaţii care a cuprins: 

 Identificarea lucrărilor miniere care trebuie închise 
cu construcţii de izolare; 

 Izolarea circuitelor aferente celor trei staţii de venti-
laţie (fig. 5); 

 Simularea situaţiei cu reţeaua de ventilaţie restructurată 
(fig. 6 ). 

În urma restructurării reţelei de ventilaţie a minei s-a 
putut constata că ventilatoarele VOD 2.1 aferente staţiei 
principale de ventilaţie puţ X Valea Arsului pot evacua 
debitul de aer viciat pe puţul X la un unghi al paletelor de 
15

0
 respectiv 20

0
. 

În urma modificărilor în reţea, prin simulare s-au con-
statat inversări de sens al aerului pe anumite ramificaţii. În 
acest sens a fost necesară eliminarea unor construcţii de 
reglare şi dirijare a aerului, precum şi amplasarea altor 
construcţii de aeraj pe locaţii noi în scopul stabilizării reţelei 
şi totodată a repartiţiei optime a debitelor de aer (fig. 7). 

Tehnica prezentată anterior permite rezolvarea oricăror 
reţele de ventilaţie, indiferent de gradul de complexitate al 
acestora. 

5. CONCLUZII 

 Rezolvarea reţelelor de ventilaţie cu ajutorul tehnicii 
de calcul reprezintă un pas uriaş înainte, care permite 
optimizarea conducerii aeajului şi vizualizarea în timp real 
a modificărilor reţelei. 

 

 
 

Fig. 5. Schema digurilor. 
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Fig. 6. Schema staţiei noi şi a inversărilor de aer. 
 

 
 

Fig. 7. Schema staţiei noi, stabilizate. 

 

 Reţeaua de aeraj exemplificată aparţine EM Vulcan 

şi cuprinde 4 puţuri, 3 suitori de aeraj, 4 orizonturi şi o 

multitudine de lucrări miniere subterane (galerii trans-

versale, direcţionale, diagonale, plane înclinate, suitori de 

legătură şi abataje). 

 Rezolvarea reţelei de aeraj aferentă minei Vulcan a 

fost realizată cu ajutorul programului specializat CANVENT 

de provenienţă canadiană, şi a necesitat parcurgerea a 

10 paşi principali pentru atingerea acestui obiectiv. De 

asemenea cu ajutorul acestui software informatic s-au 

realizat şi 6 simulări a unor modificări care pot surveni în 

reţeaua de ventilaţie. 

 Aplicarea programului CANVENT a permis re-

structurarea reţelei de aeraj. Această restructurare a 

constat în oprirea şi izolarea a trei staţii principale de 

ventilaţie şi pornirea staţiei principale puţ X. 
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 Tehnica de rezolvare a reţelei de aeraj cu ajutorul 

tehnicii de calcul, permite rezolvarea reţelelor indiferent 

de complexitatea acesteia. 
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