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REZUMAT 
Pentru asigurarea condiţiilor optime de securitate şi sănătate în muncă, pentru personalul care lucrează în atmosfere potenţial 
explozive şi/sau toxice, se utilizează instalaţii speciale de ventilaţie. 
În cazul desfăşurării activităţii în subteran, problema devine extrem de complexă deoarece reţeaua de aeraj este complex 
diagonală şi însumează zeci de kilometri. De asemenea, reţeaua de lucrări miniere este în continuă modificare, iar repartiţia 
debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificaţii este dificil de realizat. /1, 3/ 
Rezolvarea reţelelor de aeraj prin utilizarea metodelor clasice este laborioasă şi dificil de aplicat, însă prin utilizarea 
tehnologiilor noi, de exemplu a programelor specializate şi a tehnicii de calcul, această necesitate este accesibilă. 
Pentru rezolvarea reţelei de ventilaţie aferentă minei Paroşeni s-a utilizat programul CANVENT, conceput în Canada, cu 
ajutorul căruia s-a putut obţine atât rezolvarea reţelei de bază cât şi simularea unor situaţii tehnic posibile care să implice 
modificări majore în ceea ce priveşte repartiţia debitelor de aer. 
În lucrare se prezintă atât elementele specifice privind rezolvarea reţelei de ventilaţie cât şi simulările menţionate anterior. 
 
ABSTRACT 
For providing the best possible occupational health and safety conditions for the staff working in potential explosive and/or 
toxic atmospheres, there are used special ventilation installations. 
For the case of underground operations, this aspect is quite complex because the ventilation network covers tens of kilometers. 
Also, the mining network is in a continuous change and consequently, the distribution of air flows along each branch is quite 
difficult to be made. 
The settlement of ventilation networks with the help of classical methods needs a lot of time and is difficult to be implemented; 
nevertheless the use of new methods, for ex. of new expert software, represents an accessible option. 
In order to settle the ventilation network related to Paroşeni mine, there has been used a Canadian expert software called 
CANVENT; as a result, there was settled both the basic network and there were simulated certain possible technical conditions 
that involved major changes regarding the distribution of air flows. 
This paper presents both the specific elements regarding the settlement of the ventilation network and the above said simulations. 
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1. GENERALITĂŢI 
 
 Reţelele de lucrări miniere prezintă un grad de complexitate ridicat putând atinge lungimi de zeci de kilometri 
 Pentru asigurarea condiţiilor optime de lucru în subteran, trebuie asigurată protecţia primară, protecţie realizată prin 
ventilaţie. Aerisirea lucrărilor miniere are drept scop atingerea a trei obiective principale: 

– asigurarea concentraţiei de oxigen necesară personalului existet în subteran; 
– diluarea gazelor explozive şi/sau toxice care pot apărea în reţeaua de lucrări miniere; 
– preluarea căldurii rezultate ca urmare a activităţii umane respective a gradientului geotermic, care se degaje în 

reţeaua de lucrări miniere. 
Pentru realizarea unei ventilaţii eficiente la nivelul fiecărei lucrări miniere se impune optimizarea repartiţiei debitelor de 

aer în fiecare ramificaţie a reţelei, fapt pentru care este necesară rezolvarea reţelei de ventilaţie la nivelul întregii mine. 
 Un exemplu de reţea complexă de ventilaţie este cea aferentă minei Paroşeni. 

 
2. ANALIZA REŢELEI  DE AERAJ A MINEI PAROŞENI ŞI MĂSURĂTORI EXECUTATE 

IN SITU 
  

Aerajul general al minei Paroşeni se realizează ascendent, sub influenţa depresiunilor generate de staţia principală de 
ventilaţie nr. 18 VOD 30. 

Extragerea cărbunelui din câmpul minier Paroşeni se realizează prin intermediul a patru abataje şi anume: 
  – abataj frontal panou 4 str. 3 bl. VI oriz. 300; 
  – abataj frontal panou 2 str. 3 bl. V oriz. 250; 
  – abataj cu front scurt (pilier) str. 3 bl. V oriz. 250; 
  – abataj cu front scurt panou 3 str. 3 bl. V oriz. 250. 

În conformitate cu proiectul anual de aeraj general pentru trimestrele II, III şi IV 2008, care ţine seama de structura 
reţelei de aeraj, de dispersia fronturilor de lucru aflate în exploatare, precum şi de funcţionarea staţiei principale de 
ventilaţie nr. 18 VOD 3.0, a fost prevăzută realizarea a trei circuite principale de aeraj, şi anume: 



 
 

 

 

– circuitul de aeraj al orizontului 250; 
– circuitul de aeraj al orizontului 300; 
– circuitul de aeraj al orizontului 360. 

Pentru cunoaşterea valorilor reale ale parametrilor aerodinamici specifici lucrărilor miniere din componenţa reţelei de 
aeraj a minei, s-au efectuat măsurători debitmetrice şi depresiometrice. 
 Întreaga reţea de aeraj cuprinde 171 de joncţiuni (noduri) şi 216 ramificaţii /2/. 
 
3. REZOLVAREA REŢELEI DE AERAJ A MINEI PAROŞENI  
 

Pentru rezolvarea acestei reţele de aeraj s-a utilizat mtoda aproximărilor successive Hardy Cross. Această metodă stă 
la baza unui program informatic specializat CANVENT conceput în Canada /1/. 3D-Canvent este o aplicaţie Windows şi 
a fost proiectat în sprijinul planificării, proiectării şi analizării sistemelor de ventilaţie minieră. 3D-Canvent combină o 
utilizare facilă a reprezentării grafice cu capacitatea proiectării reţelelor în 3D, care permite opţiunea vizualizării reţelei 
în sistem bidimensional (X-Y, X-Z, Y-Z) şi/sau model tridimensional (X-Y-Z).  

Cu ajutorul acestui software specializat s-a putut obţine rezolvarea reţelei de ventilaţie precum şi optimizarea 
repartiţiei debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificaţii. 

Rezolvarea reţelei de aeraj aferentă minei Paroşeni a necesitat parcurgerea următoarelor etape: 
 Marcarea pe schema spaţială de aeraj a joncţiunilor (nodurilor) aferente reţelei de ventilaţie; 
 Culegerea şi introducerea coordonatelor geodezice pentru nodurile şi ramificaţiile identificate, preluate din 

hărţile topografice aferente fiecărui orizont (fig. 1); 
 

 
 

Fig. 1. Tabel cu noduri 
 

 Efectuarea măsurătorilor de specialitate în situ care cuprind: 
– parametrii aerodinamici ai lucrărilor miniere; 
– parametri geometrici ai lucrărilor miniere; 
– parametrii de stare ai aerului. 

 Calculul rezistenţelor aerodinamice specifice fiecărei ramificaţii, şi introducerea acestora în baza de date (fig. 2); 
 

 
 

Fig. 2. Tabel cu ramificaţii 
 

 Reprezentarea reţelei de aeraj în sistem 3D sau 2D; 



 
 

 

 

 Rezolvarea reţelei care constă în repartiţia optimă a debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificaţii (fig. 3). 
 

 
 

Fig. 3 
 

4. MODELĂRI / SIMULĂRI ÎN REŢEAUA DE AERAJ GENERAL A MINEI PAROŞENI 
UTILIZÂND PROGRAMUL 3D-CANVENT 

 
În vederea evaluării în perspectivă a influenţei modificărilor care vor interveni în reţeaua de aeraj a minei cu privire la 

distribuţia curenţilor de aer atât ca mărime cît şi ca sens de circulaţie a acestora, a locurilor de amplasare a construcţiilor 
de dirijare şi reglare a debitelor de aer, precum şi a tipurilor de construcţii miniere de aeraj, de comun acord cu serviciul 
de securitate şi sănătatea muncii din cadrul E. M. Paroşeni (Anexa nr. 1) s-a stabilit următoarele simulări: 

Simularea nr. 1 - Rezolvarea reţelei de aeraj în cazul modificării traseului de evacuare a aerului viciat pe noul plan 
înclinat de cap Panoul 4/3/VI orizont 300, implicit a construcţiilor de aeraj aferente. 

Simularea nr. 2 - Rezolvarea reţelei de aeraj în cazul deschiderii unui grup format din 3 uşi de aeraj la orizontul 250, 
la baza suitorului de aeraj 250-360. 

Simularea nr. 3 - Rezolvarea reţelei de aeraj în cazul deschiderii unui grup format din 3 uşi de aeraj amplasate la baza 
puţului orb 360-575. 

Simularea nr. 4 - Rezolvarea reţelei de aeraj în cazul deschiderii unui grup format din 2 uşi de aeraj din galeria de 
legătură nr. 4 dintre galeria direcţională vest orizont 250 şi galeria direcţională conjugată aeraj orizont 250. 

În cele ce urmează se prezintă cu titlu de exemplu rezultatele obţinute în urma efectuării a două dintre simulările 
prezentate anterior, şi anume simularea nr. 1 respectiv simularea nr. 4. 
 
Simularea nr. 1 - Rezolvarea reţelei de aeraj în cazul în care se modifică traseul de evacuare a aerului viciat pe 
noul plan înclinat de cap panou 4/3/VI orizont 300, implicit construcţiile de aeraj aferente 
 

Prin aplicarea acestei simulări au rezultat următoarele (fig. 4): 
 – distribuţia debitelor de aer în reţeaua de aeraj a minei Paroşeni s-a modificat semnificativ în special în zona 
lucrărilor miniere aferente blocului VI, unde, la nivelul abatajului frontal nr. 4/3/VI, debitul a scăzut de la 12,61 m3/s la 
1,29 m3/s. 
 – în urma stabilizării reţelei de aeraj care s-a realizat prin amplasarea unui număr de 5 construcţii de aeraj, a rezultat o 
repartiţie a debitului de aer sensibil apropiată de repartiţia debitelor de aer la modelul de bază, cu excepţia debitului  



 
 

 

 

realizat la nivelul abatajului frontal panou 4/3/VI unde acesta a diminuat de la 12,61 m3/s la 10,97 m3/s. 
 – o scădere a costului anual al vehiculării aerului pe puţul orb (ramificaţia 156-159) cu 3,82%, de la 387.019 lei la 
372.219 lei; 
 – o creştere a costului anual al vehiculării aerului pe galeria de aeraj W de legătură la puţul orb orizont 360 
(ramificaţia 100-155) cu 7,73%, de la 3.168 lei la 3.413 lei; 
 – o scădere a costului anual al vehiculării aerului pe galeria de legătură la Puţul Orb oriz. 425 (ramificaţia 154-156) 
cu 24,91%, de la 562 lei la 422 lei; 
 – în cazul canalului de aeraj al staţiei principale nr. 18 VOD 3.0 (ramificaţia 159-160) s-a înregistrat o scădere de 
3,53%, de la 95.519 lei la 92.150 lei. 
 – la nivelul staţiei principale de ventilaţie nr. 18 VOD 3.0, costul anual al vehiculării aerului a scăzut cu 0,35%, de la 
1.118.298 lei la 1.114.401 lei.  
 

 
 

Fig. 4 
 
Simularea nr. 4 - Rezolvarea reţelei de aeraj în cazul deschiderii grupului format din două uşi de aeraj din galeria 
de legătură nr. 4 dintre galeria direcţională W orizont 250 şi galeria direcţională conjugată aeraj orizont 250 
 

Simularea numărul 4 a avut ca bază simularea nr. 1 şi a fost realizată prin eliminarea uşilor de aeraj amplasate pe 
galeria de legătură nr. 4 dintre galeria direcţională W oriz. 250 şi galeria direcţională conjugată de aeraj oriz. 250, 
ramificaţia 48-55 (fig. 5). 

Prin aplicarea acestei simulări au rezultat următoarele: 
 – distribuţia debitelor de aer în reţeaua de aeraj a minei Paroşeni s-a modificat nesemnificativ în cazul circuitului de 
aeraj panou 1/3/V oriz. 250, însă aceasta s-a modificat moderat în cazul abatajului frontal panou 4/3/VI, unde debitul a 
scăzut de la 12,61 m3/s la 10,89 m3/s, respectiv în cazul abatajului frontal panou 2/3/V, unde debitul a scăzut de la 19,02 
m3/s la 17,2 m3/s. Totodată distribuţia debitelor de aer s-a modificat semnificativ în cazul circuitului de aeraj panou 1/3/III 
oriz. 250, unde debitul a scăzut de la 13,57 m3/s la 4,47 m3/s. 
 – o scădere a costului anual al vehiculării aerului pe puţul orb (ramificaţia 156-159) cu 2,72%, de la 387.019 lei la 
376.492 lei; 
 – o creştere a costului anual al vehiculării aerului pe galeria de aeraj W de legătură la puţul orb orizont 360 
(ramificaţia 100-155) cu 10,48%, de la 3.168 lei la 3.500 lei; 
 – o scădere a costului anual al vehiculării aerului pe galeria de legătură la Puţul Orb oriz. 425 (ramificaţia 154-156)  



 
 

 

 

cu 26,3%, de la 562 lei la 414 lei; 
 – în cazul canalului de aeraj al staţiei principale nr. 18 VOD 3.0 (ramificaţia 159-160) s-a înregistrat o creştere de 
2,51%, de la 95.519 lei la 93.120 lei; 

– la nivelul staţiei principale de ventilaţie nr. 18 VOD 3.0, costul anual al vehiculării aerului a scăzut cu 0,25%, de la 
1.118.298 lei la 1.115.557 lei. 

 
 

Fig. 5 

5. CONCLUZII 
 
 Pentru modelarea reţelei de aeraj a minei Paroşeni, în urma modificărilor efectuate la nivelul reţelei, s-a utilizat metoda 
tehnicii iterative respectiv cea a aproximărilor succesive, metodă care stă la baza programului de rezolvare a reţelelor de 
aeraj 3D-CANVENT. 
 Elementele necesare rulării programului, care constituie date de intrare rezultă din activitatea de supraveghere a aerajului, 
respectiv măsurători debitmetrice şi depresiometrice in situ. 
 Pe baza modelării reţelei actuale, s-au stabilit tipurile de simulări ale unor situaţii posibile. 
 Simulările efectuate au scos în evidenţă atât rolul important al grupului de uşi de aeraj cât şi influenţa acestora asupra 
distribuţiei curenţilor de aer (ca mărime şi sens) la nivelul fiecărei ramificaţii. 
 Fiecare modelare efectuată a urmărit realizarea debitelor de aer necesare şi măsurate conform Proiectului anual de 
aeraj la nivelul abatajelor frontale a circuitelor principale de aeraj, respectiv a staţiei principale de ventilaţie, indicându-
se în fiecare caz tipul construcţiilor de dirijare şi / sau reglare precum şi locul de amplasare al acestora pentru a se ajunge 
la distribuţia dorită. 
 Pentru fiecare din modelările efectuate s-a stabilit regimul de funcţionare al celor două ventilatoare din dotarea staţiei principale 
de ventilaţie nr. 18 VOD 3.0, modelările permiţând şi aprecierea capacităţii de aerisire a minei pentru fiecare caz în parte. 
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