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REZUMAT 
Combustia spontană reprezintă un factor de risc mare în exploatarea cărbunelui. 
În urma studierii compoziţiei chimice a cărbunelui, a structurii acestuia, a teoriilor de iniţiere şi mecanismului autooxidării 

cărbunelui, a metodelor de exploatare, s-a elaborat o nouă tehnologie de prevenire. 
Noua tehnologie se bazează pe transformarea unei soluţii apoase de clorură de zinc în aerosoli, particule ce sunt purtate de 

curenţii de aer din abataj în spaţiul exploatat şi în fisurile din masivul de cărbune. 
Aerosolul ajuns pe cărbunele din spaţiul exploatat sau în fisuri inhibă centrii activi ai cărbunelui. 
Experimentarea noii tehnologii s-a efectuat la E.M. Lonea, la abatajul cu banc de cărbune subminat nr. 74 din stratul 3, 

blocul VII. 
Prezenta lucrare descrie abatajul sus menţionat, modul de transformarea soluţiei apoase de clorură de zinc în aerosoli şi 

rezultatele experimentării. 
 
ABSTRACT 
 Spontaneous combustion represents a major risk during coal mining. It can trigger fires, with adverse effects both from a 
material point of view and with human losses. 
 The study of coal deposits composition, of the mechanism that triggers spontaneous combustion and the mining method has 
led to the occurrence of this combustion. It relies on the conveyance of zinc chloride sprayed particles into goals and into 
fissures in the coal back. These particles diminish coal tendency to self-ignition with more than 90%, thus diminishing the 
possible occurrence of spontaneous combustions. 
 The tests have passed the laboratory stage and now are process of implementation in industry at mines. 
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1. PROCESUL COMBUSTIEI SPONTANE 
 
 Autoaprinderea reprezintă un proces complex, fizic,
fizico-chimic de oxidare a cărbunelui, care se
desfăşoară în trei stadii de dezvoltare succesive sau
simultane. Acestea se influenţează reciproc şi sunt:
autoîncălzirea, evaporarea umidităţii şi autoaprinderea
propriu - zisă. 
 În figura 1 se prezintă stadiile succesive de
dezvoltare a fenomenului de combustie spontană. 
 
2. FACTORII CARE CONTRIBUIE LA 

APARIŢIA FOCURILOR 
 
 Succint sintetizaţi, aceşti factori se pot clasifica
conform fig. 2. 
 

 
 

Fig. 1 

 
3. SUBSTANŢE CHIMICE INHIBITOARE 
 
 Aceste substanţe sunt utilizate pentru reducerea tendinţei la autooxidare a cărbunilor. La baza încercărilor a stat 
ipoteza privind rolul catalitic al microelementelor din cărbune. 
 Au fost încercate un număr de 8 substanţe din clasa clorurilor. 
 Metoda de lucru: oxidarea în mediu de oxigen gazos. 
 Substanţele încercate, concentraţiile în raport cu masa de cărbune, precum şi eficienţa probelor testate sunt prezentate 
în tabelul nr. 1. 
 Randamentele de inhibare cele mai mari au fost obţinute în cazul clorurilor de: aluminiu, mangan, magneziu, cadmiu şi 
zinc, cu un maxim de 89,47% în cazul clorurii de mangan, la concentraţia de 1%. 
 
 



 Factori care contribuie 
la apariţia focurilor 

obiectivi 

subiectivi 

de natură  
fizico-chimică 

de natură  
petrografică 

cauze 
provenite 

din exploatare

cauze provenite din săparea, susţinerea  
şi întreţinerea lucrărilor miniere 

denivelările 

aeraj 

- grad de metamorfism 
- prezenţa piritei 
- conţinut de cenuşă 
- umiditatea cărbunilor 
- conţinut de materii volatile 
- suprafaţa specifică a cărbunilor 
- friabilitatea cărbunilor 
- porozitatea cărbunilor 

de natură  
geologică 

- componenţi petrografici 

- grosimea stratului de cărbuni 
- înclinarea stratelor de cărbuni 
- intercalaţiile din strat 
- tectonica zăcământului 
- formaţiunile cărbunoase 
- conţinutul în gaze al stratelor de cărbuni 

- succesiunea de exploatare a stratelor 
- sensul de avansare a exploatării 
- metoda de exploatare 
- viteza de exploatare 
- dirijarea acoperişului 
- coeficientul de extragere 

- alegerea greşită a sistemului de aeraj 
- rezistenţele aerodinamice ale  
    lucrărilor miniere 
- debitele de aer în exces 
- neetanşeitatea şi izolarea  
    necorespunzătoare 
- construcţii de aeraj şi de izolare  
    greşit amplasate 
- creşterea depresiunii 
- variaţia măsurilor fizice ale atmosferei 
  subterane 
- alimentarea focarului cu aer 

 
 

Fig. 2 
                               Tabelul nr. 1 
 

Nr. 
crt. 

Tipul 
inhibitorului 

Natura  tratamentului   
cu  inhibitor 

Randamentul  
de inhibare   

(%) 
1. clorură de potasiu KCl 0,5 gr KCl 1% + 0,5 ml H3PO4 34,21 
2. clorură de aluminiu AlCl3 0,5 gr AlCl3 1% + 0,5 ml H3PO4 82,63 
3. clorura de stronţiu SrCl2 0,5 gr SrCl2 1% + 0,5 ml H3PO4 34,21 
4. clorura de mangan MnCl2 0,5 gr MnCl2 1% + 0,5 ml H3PO4 89,47 
5. clorura de magneziu MgCl2 0,5 gr MgCl2 1% + 0,5 ml H3PO4 88,95 
6. clorura de cadmiu CdCl2 0,5 gr CdCl2 1% + 0,5 ml H3PO4 85,79 
7. clorura de bariu BaCl2 0,5 gr BaCl2 1% + 0,5 ml H3PO4 82,63 
8. clorura de zinc ZnCl2 0,5 gr ZnCl2 1% + 0,5 ml H3PO4 85,05 



9. clorură de aluminiu AlCl3 0,25 gr AlCl3 0,5% + 0,5 ml H3PO4 49,47 
10. clorura de mangan MnCl2 0,25 gr MnCl2 0,5% + 0,5 ml H3PO4 57,37 
11. clorura de magneziu MgCl2 0,25 gr MgCl2 0,5% + 0,5 ml H3PO4 64,74 
12. clorura de cadmiu CdCl2 0,25 gr CdCl2 0,5% + 0,5 ml H3PO4 38,95 
13. clorura de mangan MnCl2 1 gr MnCl2 2% + 0,5 ml H3PO4 43,16 

 
4. TEHNOLOGIA DE TRATARE A SPAŢIULUI EXPLOATAT CU AEROSOLI 
 
 Prevenirea autooxidării cărbunilor la metoda de exploatare cu subminare 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 amplasarea instalaţiei - având sensul de circulaţie identic cu cel al curenţilor de aer din zona 
abatajului. 
 Descrierea instalaţiei 
 Instalaţia pentru producerea aerosolilor (fig. 3) 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). 
 

 

 

INSTALAŢIE DE FORMARE 
A AEROSOLILOR 

 
      Legendă: 
 
1 - vas de amestec 
2 - ejector 
3 - conductă de aer comprimat 
4 - ventil 
5 - furtun de legătură 
6 - aerosoli 

fig. 3 
 

 Pulverizatorul special a fost conceput şi proiectat cu scopul de atinge un grad ridicat de selectivitate al dimensiunilor 
şi cantităţilor de aerosoli. 
 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 %. 
 
5. EXPERIMENTAREA TEHNOLOGIEI DE PREVENIRE LA E. M. LONEA 
 
 Experimentarea s-a realizat pe baza programului ,,Metodă de prevenire a combustiilor spontane la abatajul cu banc 
subminat nr. 73-72 str. 3 bl. VII - E. M. Lonea”, program aprobat de conducerea INCD INSEMEX Petroşani şi E. M. 
Lonea şi vizat de CNH Petroşani. 
 
5.1 Locul de experimentare 
 
 Blocul VII se află situat în partea de SE a perimetrului de exploatare Lonea, fiind delimitat la sud-vest de blocul VI 
printr-o falie diagonală, iar la nord de bl. IX.  
 Grosimea stratului 3 pe orizontala înregistrează valori variabile, de la nord la sud, grosimi cuprinse între 25 si 65 m, 
cu tendinţa de scădere în adâncime. 
 Nivelul actual de exploatare al blocului se situează sub oriz. 400. 



 Rezerva industrială cantonată şi rămasă de extras în blocul VII reprezintă cca. 96.600 tone, cu un conţinut de cenuşă, 
mediu, de 40,1 %. 
 Din punct de vedere structural, în zona blocului VII, stratul 3 este format din mai multe bancuri de cărbune, separate de 
intercalaţii argiloase şi argilo-cărbunoase, cu grosimi cuprinse între 20 cm şi 80 cm. Gradul de tectonizare a cărbunelui din 
zona blocului VII este mediu spre ridicat, ceea ce conferă condiţii prielnice de surpabilitate naturală a cărbunelui. 
 
5.2 Aerajul abatajului cu banc subminat nr. 73, str. 3, bl. VII, subetaj II 
 
 Aerul proaspăt intră de la suprafaţă la orizontul
400 prin puţurile Puţ Auxiliar Lonea II şi Puţul Valea
Arsului. De la nivelul orizontului 400 coboară pe Puţ
Orb nr. 11 până la nivelul orizontului 350, de unde
pătrunde pe galeria transversală Puţ Orb nr. 11,
orizont 350, galerie transversală nr. 65 , orizont 350,
suitor acoperiş nr. 65 între orizontul 350 – 380,
atacarea nr. 65, orizontul 380, suitor acoperiş
numărul 65 între orizontul 380 – 400, preabataj
direcţional acoperiş numărul 73 (fig. 4). 

După ce aeriseşte abatajul, aerul viciat iese pe
următorul traseu: preabataj direcţional culcuş nr. 73
– 72, galerie atac nr. 72, orizont 400, suitor culcuş nr.
73, între orizont 400 – 440, suitor culcuş nr. 73, între
orizont 440 – 460 şi iese la suprafaţă pe suitorul de
aeraj Cota 840. 
 
5.3 Rezultatele experimentării 
 
5.3.1 Locurile de măsurare  
 
 Locurile de măsurare a parametrilor care
determină evoluţia / involuţia combustiilor spontane
au fost: 
– locul 1 - intersecţia galeriei direcţionale acoperiş

cu abataj (5 m de la fâşia abatajului); 
– locul 2 - mijlocul abatajului; 
– locul 3 - şcarpa de la culcuş; 
– locul 4 - intersecţia galeriei direcţionale culcuş cu

abataj (5 m de la fâşia abatajului). 
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Fig. 4 

5.3.2 Parametrii măsuraţi 
 
 Parametrii măsuraţi au fost: 
– concentraţia oxigenului, % vol.; 
– concentraţia oxidului de carbon, ppm; 
– concentraţia de metan, % vol.; 
– temperatura, 0C. 
 Măsurătorile au cuprins toate fazele tehnologice ale exploatării cu banc subminat. 
 
5.3.3 Rezultatele măsurătorilor 
 
 Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în tabelul nr. 2. 

 

 



                               Tabelul nr. 2 

Parametrii măsuraţi 
Nr. 
crt. 

Data Locul de măsurare O2 

(% vol)
CO 

(ppm) 
CH4 

(% vol)
T 

(0C) 

 
Observaţii 

Intersecţia gal. dir. acoperiş cu abatajul 20,8 0 0 17 
Mijloc abataj 20,7 1 0,2 17 

Şcarpă 20,6 2 0,1 18 
1 1.10.2008 

Ieşire totală din abataj 20,4 31 0,35 20 

S-a puşcat de  
cca. 20 min. 

Intersecţia gal. dir. acoperiş cu abatajul 20,8 0 0 17 
Mijloc abataj 20,7 1 0,2 18 

Şcarpă 20,4 2 0,3 19 
2 2.10.2008 

Ieşire totală din abataj 20,5 2 0,35 20 

Descărcare 

Intersecţia gal. dir. acoperiş cu abatajul 20,8 0 0 16 
Mijloc abataj 20,5 0 0,1 17 

Şcarpă 20,5 0 0,2 17 
3 3.10.2008 

Ieşire totală din abataj 20,5 0 0,35 18 

Mutare TR 

……………………………. 
Intersecţia gal. dir. acoperiş cu abatajul 20,8 0 0 17 

Mijloc abataj 20,6 0 0,2 19 
Şcarpă 20,3 0 0,4 19 

29 11.11.2008 

Ieşire totală din abataj 20,5 0 0,3 20 

Descarcare 

Intersecţia gal. dir. acoperiş cu abatajul 20,7 0 0 17 
Mijloc abataj 20,6 0 0,1 18 

 

Mijloc abataj 20,2 0 0,5 18 
In spatiul exploatat, 
dupa plasa de sarma 

Şcarpă 20,4 0 0,4 19 

30 12.11.2008 

Ieşire totală din abataj 20,5 0 0,2 19 
 

 
6. CONCLUZII 
 
 Experimentarea noii tehnologii s-a realizat la E. M. Lonea, abataj B.S. nr. 73-72, str. 3, bl. VII. 
 Parametrii măsuraţi au fost următorii: 

 concentraţia oxigenului, % vol.; 
 concentraţia oxidului de carbon, ppm; 
 concentraţia de metan, % vol.; 
 temperatura, 0C. 

 Locurile de măsurare a parametrilor au fost: 
 locul 1- intersecţia galeriei direcţionale acoperiş cu abataj (5 m de la fâşia abatajului); 
 locul 2 - mijlocul abatajului; 
 locul 3 - şcarpa de la culcuş; 
 locul 4 - intersecţia galeriei direcţionale culcuş cu abataj (5 m de la fâşia abatajului). 

 În perioada experimentării nu s-a semnalat nici un fenomen de combustie spontană la abatajul 73-72 str. 3 bl. VII - E. 
M. Lonea. 
 Noua tehnologie este simplă şi are un grad ridicat de prevenire a combustiilor spontane. 
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