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REZUMAT  
În consens cu Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Bazinului Carbonifer Valea Jiului şi, în acelaşi 

timp, cu obiectivele stabilite prin Strategia Energetică a României, perfecţionarea tehnologiilor de exploatare a 
huilei reprezintă un deziderat de strictă necesitate şi oportunitate.  

În prezent, la minele funcţionale din Valea Jiului (E.M. Lonea, E.M. Petrila, E.M. Livezeni, E.M. Vulcan, 
E.M. Paroşeni, E.M. Lupeni, E.M. Uricani) se aplică diferite metode de exploatare a cărbunelui, dintre care 
metoda de exploatare cu banc de cărbune subminat înregistrează cea mai ridicată cotă de participare la 
realizarea producţiei totale pe bazin (ca.65%). 

În lucrare se face o scurtă analiză a tehnologiei de exploatare cu banc de cărbune subminat, la nivelul 
căreia se descriu posibilităţile de mecanizare a principalelor complexe de operaţii din cadrul ciclului de abataj. 

 
ABSTRACT 
In line with the strategy of socio-economic development of the Jiu Valley coal field and at the same time, 

the targets set by Romania's Energy Strategy, improving technologies for the exploitation of coal is a goal of 
strict necessity and opportunity.  

Presently, at the functioning mines from Jiu Valley  (Lonea Mine, Petrila Mine, Livezeni Mine, Vulcan Mine, 
Paroseni Mine, Lupeni Mine, Uricani Mine) there are applying different exploitation methods of coal, from 
which the undermined coal bed method it’s registering most participation of coal basin production (ca. 65%).  

In the paper is a brief evolutionary analysis of exploitation technology with undermined bed at the level 
which describes the possibilities for complex mechanization of main operations of the mining works cycle. 

 
Cuvinte cheie: huilă, exploatare, banc subminat, complexe mecanizate, eficienţă.  
 
1. Introducere 
Actual, mineritul din Valea Jiului reprezintă importanta sursă de asigurare a cărbunelui energetic pentru 

economie, extragerea subterană a huilei continuând la nivelul a şapte exploatări considerate ca fiind viabile, 
anume: Lonea, Petrila, Livezeni, Vulcan, Paroşeni, Lupeni şi Uricani. Cu toate eforturile susţinute de 
colectivele miniere din cadrul Companiei Naţionale a Huilei Petroşani, privind eficientizarea activităţii şi 
încadrarea companiei într-o stare de normalitate economico-financiară, rezultatele obţinute nu sunt dintre cele 
mai satisfăcătoare, întreaga structură fiind marcată, pe de o parte de regulile pieţei cărbunelui şi a preţurilor la 
energie, materiale şi utilaje care sunt procurate pe piaţa liberă, iar pe de altă parte de lipsa unor tehnologii de 
exploatare de mare productivitate şi eficienţă economică. 

Începând cu anul 1995, implementarea şi aplicarea metodei de exploatare cu subminare în spatele 
frontului a însemnat, comparativ cu metodele clasice de exploatare, un pas înainte, însă posibilităţile tehnice 
limitate şi indicatorii tehnico-economici modeşti obţinuţi (productivităţi în abataj de 7,7 – 8, tone/post şi 
cheltuieli totale de exploatare de 1530 – 1690 lei/1000 lei producţie marfă) continuă să se reflecte nemijlocit 
în rezultatele financiare situate sub pragul de rentabilitate prevăzut.  

În vederea eficientizării procesului de exploatare a stratului 3 din bazin, previziunile constau din 
mecanizarea complexelor de operaţii mari consumatoare de forţă de muncă şi timp din structura ciclului de 
producţie la metoda de exploatare cu banc subminat. Prin aceasta, se urmăreşte creşterea cu de 1,5 – 2 ori a 
producţiei şi a productivităţii muncii, creşterea vitezelor de avansare, reducerea costurilor de producţie, 
reducerea efortului fizic şi creşterea gradului de securitate şi sănătate în muncă, cu efect asupra eliminării 
treptată a subvenţiei, recuperarea investiţiei şi obţinerea de profit, care să permită, în mod eşalonat, 
autofinanţarea pentru generalizarea retehnologizării abatajelor. 
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2. Prezentarea şi stadiul aplicării metodei de exploatare cu banc subminat 
În baza evoluţiei de cărbune înregistrată pe perioada 1995 – 2008 la minele din Valea Jiului, s-au 

constatat mutaţii importante ce au avut loc privind restrângerea ariei de aplicare a unor metode de exploatare 
clasice mai vechi şi chiar înlocuirea acestora (abatajele cameră şi SCRI, care nu se mai folosesc, abatajele 
front scurt şi cele lungi mecanizate sau susţinute individual) în favoarea unora mai noi, de o mai mare 
productivitate şi eficienţă economică (metoda de exploatare cu banc de cărbune subminat). 

Aplicarea din 1995 a metodei cu banc subminat la exploatarea stratelor groase de cărbune în Valea Jiului 
(stratul 3 de la mina Uricani) a înregistrat o evoluţie ascendentă la realizarea producţiei totale pe bazin, de la 
0,9% pondere de participare în 1995, la 65,2% în trimestrul IV din anul 2008 (fig. 1). În funcţie de variantele 
tehnologice de exploatare aplicate, această metodă înregistra la finele anului 2008 ponderea de 28,3% în 
cazul stratelor de înclinare redusă (până la 25°) şi de 36,9% în cazul stratelor de înclinare medie (25˚ - 45°) şi 
mare (mai mare de 45°). 
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strate de 
înclinare redusă 

(28,3%)

Abataje cu 
subminare la 

strate de 
înclinare medie şi 
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Abateje frontale 
mecanizate 
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Abataje frontale 
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(7,5%)

Alte metode + 
pregătiri (5,3%)

Abataje frontale 
cu front scurt 

(2,6%)

 
Fig. 1. Ponderea de participare a metodelor de exploatare la realizarea producţiei totale pe bazin (2008) 

 
Pentru condiţiile concrete de zăcământ întâlnite în Valea Jiului, se apreciază aplicarea metodei cu banc 

subminat în 3 variante tehnologice, departajate în funcţie de înclinarea stratului exploatabil la culcuş. În baza 
proiectelor cadru existente privind conformitatea aplicării metodei cu banc subminat, în condiţiile actuale de 
dezvoltare a tehnologiilor şi echipamentelor de lucru, domeniul şi cerinţele de aplicare ale metodei se prezintă 
centralizat în tabelul 1. 

Pentru toate cele 3 variante tehnologice de exploatare, caracterizate prin utilizarea cadrelor de susţinere 
de tip individual, constituite din grinzi articulate GSA 1250 montate în reţea şi stâlpi hidraulici SVJ 2500 cu 
circuit deschis, cu tăierea cărbunelui din frontul de bază al abatajului prin procedeul clasic de perforare-
împuşcare şi parţial prin derocare cu ciocane de abataj, se înregistrează unele deficienţe majore, care în 
ansamblu influenţează negativ indicatorii tehnico-economici. 

Dintre principalele deficienţe ale tehnologiei se enumără: 
- complexele de operaţii din cadrul tehnologiei, în totalitate se realizează manual, cu importante 

consumuri de forţă de muncă şi timp; 
- procedeul clasic utilizat pentru tăierea cărbunelui presupune perforarea şi împuşcarea pe tronsoane 

scurte a frontului de abataj, cu lungimi fiecare de până la 5 – 6 m, generând în acest mod, pentru 
lungimi totale de 50 – 60 m ale frontului, necesitatea execuţiei a 10 -20 cicluri de împuşcare. În acest 
mod, dacă se are în vedere cerinţa de aerisire a frontului de lucru pentru fiecare din ciclurile realizate 
(15 – 20 minute), rezultă prelungirea duratei totale a ciclului de abataj cu 150 – 400 minute, numai din 
raţiuni de securitate şi sănătate în muncă; 

- utilizarea susţinerii formată din grinzi de susţinere articulate care se montează în reţea, presupune 
consumuri de muncă suplimentare, atât în faza de susţinere a fâşiei nou tăiate, cât şi în faza de dirijare 
a presiunii miniere, ca şi consecinţă a multiplelor îmbinări „pană – bolţ” care se impun a fi realizate; 

- densitatea de armare cu stâlpi hidraulici este consistentă, aspect care concură la dificultăţi mari, atât în 
manipularea acestora cât şi la circulaţia greoaie a personalului prin abataj. La nivelul metodei, 
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susţinerea individuală constă din amplasarea a 5 stâlpi hidraulici la nivelul unui şir de 3 grinzi, în 
condiţiile dispunerii şirurilor la distanţe de 0,8 m în planul transversal al abatajului; 

- demontarea şi remontarea transportorului din abataj reprezintă una dintre cele mai dificile şi 
neproductive operaţii ale ciclului de abataj. 

Date fiind deficienţele înregistrate actual la aplicarea metodei de exploatare cu banc subminat, devine 
necesară introducerea de noi soluţii alternative, bazate în principal pe mecanizarea operaţiilor de bază ale 
ciclului de abataj. 
 

Tabel 1. Domeniul şi condiţiile de aplicare ale metodei de exploatare cu abataje frontale şi banc de cărbune subminat  
METODA DE EXPLOATARE 

Varianta I – Exploatare în 
subetaje pe înclinare (STRAT 

 22°, şi local max. 25°) Nr. 
crt. 

SPECIFICAŢIE 
Subvarianta I 
de exploatare 

sub tavan 
natural 

Subvarianta 
II de 

exploatare 
sub tavan 
artificial 

Varianta II – 
Exploatare în 

subetaje 
orizontale sub 
tavan artificial 
(STRAT = 25°-

45°) 

Varianta III – 
Exploatare în 

subetaje 
orizontale sub 
tavan artificial 
(STRAT > 45°) 

1 Înălţimea subetajului (feiei) (hsb, m) max. 10 m max.12,5 m max.10 m max.10 m 
2 Înălţimea abatajului (hab, m ) 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 
3 Înălţimea (grosimea) bancului de cărbune 

subminat (hb, m) 
7,5 m 10 m 7,5 m 7,5 m 

4 Rezitenţa de rupere la compresiune a 
cărbunelui (rc, MPa) 

max. (18 – 22) 

5 Gradul de surpabilitate a cărbunelui (is) 2 – 3 
6 Unghiul de taluz natural (θ, o) 48 -60 o 
7 Modul de descărcare a cărbunelui din 

bancul subminat 
pe 3 grinzi 

8 Gradul de recuperare a rezervei (%) minim 85 % 
9 Diluţia tehnologică (externă) (DT) 8 - 10 % 
 

3. Posibilităţi de mecanizare a abatajelor frontale cu banc subminat 
Metoda de exploatare a stratelor groase cu abataje front lung mecanizate şi banc subminat, a fost 

concepută şi s-a putut dezvolta, într-o serie de ţări cu experienţă în domeniu (Rusia, Slovenia, Germania, 
Franţa, Spania, Anglia, China, S.U.A., Australia, etc), numai în baza adaptării şi perfecţionării continuă a 
susţinerilor mecanizate clasice, utilizate în cazul exploatării în felii normale a stratelor de cărbune (2,5 – 3 m). 

Pentru condiţiile de exploatare mecanizată cu banc subminat în Valea Jiului, au fost propuse diverse 
variante tehnologice, dintre care se detaşează cea a firmei KOPEX SA din Polonia, care prevede utilizarea 
următoarelor instalaţii şi utilaje principale (fig. 2): 

 
Fig. 2. Complexul mecanizat de tip uşor produs de firma KOPEX pentru exploatarea cărbunelui prin subminare 
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- cadru păşitor, pentru înălţimi de 1,8 – 3,2 m; 
- combină de abataj tip ESA-60L, pentru fronturi scurte; 
- transportor de abataj tip BW-EKF-OV; 
- transportor pentru subminare, dispus în partea din spate a complexului. 

Faţă de experienţa existentă pe plan mondial în domeniul mecanizării operaţiilor la metoda de exploatare 
cu banc subminat, la nivelul CNH Petroşani, preocupările actuale constau din introducerea unor utilaje 
similare, în condiţiile îndeplinirii însă a cerinţelor de transport a acestora prin reţeaua specifică de lucrări de 
deschidere şi pregătire existentă la fiecare exploatare minieră, avându-se în vedere prezenţa suitorilor de 
număr în cazul înclinărilor medii şi mari ale stratului de cărbune. 

Astfel, prin intermediul institutelor şi a firmelor de profil existente pe plan local a fost realizată o grindă 
păşitoare tip GEROM-GP 250/1200 pentru susţinere, având ca bază de asimilare modelul KOPEX, inclusiv 
un model SALZGITTER (Germania). Modelul conceput este destinat a deservi atât în cazul tehnologiei la 
care tăierea cărbunelui la front se face cu procedeul clasic de perforare-împuşcare, cât şi în cazul tăierii cu 
combina de abataj (fig. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Grindă păşitoare tip GEROM GP 250/1250: 1 – grindă principală; 2 – grindă secundară; 3 – element 

glisant; 4 – cilindru hidraulic de păşire; 5 – prinzător de front; 6 – cilindru hidraulic prinzător de front; 7 – stâlpi 
hidraulici de susţinere 

 
În varianta derocării cărbunelui cu exploziv, abatajul e prevăzut a fi dotat cu următorul echipament: 

- perforatoare rotative uşoare – PR8; 
- cadre păşitoare GEROM-GP 250/1200; 
- transportor cu raclete TR3, cu rol de evacuare a cărbunelui atât de la front, cât şi din bancul subminat. 

În varianta tăierii cu combina, complexul mecanizat prevede în dotare următoarele utilaje: 
- cadre păşitoare GEROM-GP 250/1200; 
- combină de abataj ESA-150L (Eickhoff), sau similară; 
- transportor TR-7A, sau similar pentru evacuarea cărbunelui la front; 
- transportor TR3 pentru subminare. 

În baza organizării procesului de muncă în abataj şi a calculului indicatorilor tehnici pentru cele două 
tehnologii de exploatare propuse, rezultatele obţinute se prezintă în tabelul 2. 

Din analiza rezultatelor obţinute se constată, în toate cazurile, că pentru aceeaşi mărime a ciclului de 
abataj (Pc = 1,25 m), indicatorii tehnici la exploatarea cu banc subminat şi folosirea cadrelor păşitoare sunt 
superiori comparativ cu varianta clasică actuală, care presupune aplicarea susţinerii de tip individual. 

Astfel, în cazul mecanizării operaţiilor la nivelul ciclului de abataj se constată creşterea producţiilor cu 
31,20% şi 51,71% când pentru susţinere se folosesc cadrele păşitoare, iar tăierea cărbunelui se face cu 
exploziv, respectiv cu combina uşoară de abataj. De asemenea, comparativ cu metoda clasică actuală de 
exploatare, vitezele medii de avansare sunt superioare cu 31,97% şi, respectiv 50%, iar productivitatea 
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muncii creşte cu 33,22%, respectiv 51,74%, ceea ce recomandă introducerea şi generalizarea pentru 
exploatarea huilei în Valea Jiului a metodei de exploatare cu banc subminat la care principalele complexe de 
operaţii să se realizeze în mod mecanizat. 

 
Tab. 3. Valori medii ale indicatorilor tehnici posibili de obţinut pe variante tehnologice de exploatare (PC = 1,25 m) 

Nr. 
crt. 

Specificaţie U.M. 
Varianta de tăiere 

cu exploziv şi 
cadru păşitor 

Varianta de tăiere 
cu combina şi 
cadru păşitor 

Varianta clasică 
(tăiere cu exploziv 

şi susţinere 
individuală) 

0 1 2 3 4 5 
1 Producţia tone    
  - pe ciclu  1085 1085 1085 
  - pe schimb  211 292 141 
  - pe zi  844 1168 564 
  - pe lună  17935 24820 11985 

2 Viteza de avansare m    
  - pe zi  0,97 1,34 0,65 
  - pe lună  14,7 20,0 10,0 

3 Productivitatea muncii tone/post 17,22 23,83 11,5 
 

 
CONCLUZII 
Pentru eficientizarea procesului de exploatare a stratului 3 din Valea Jiului, la abatajele frontale cu banc de 

cărbune subminat, corelat cu direcţiile de acţiune prevăzute în Strategia de dezvoltare socio-economică a 
industriei miniere din Valea Jiului, în speţă cu premizele realizării obiectivelor stabilite prin Strategia 
Energetică a României, preocupările actuale ale factorilor implicaţi (CNH Petroşani, ICPM SA Petroşani, 
Universitatea Petroşani) constau din introducerea şi generalizarea tehnologiilor bazate pe mecanizarea 
complexelor principale de operaţii mari consumatoare de forţă de muncă şi timp din structura ciclului de 
producţie. 

Ca răspuns la posibilităţile de mecanizare a operaţiilor de bază din abatajele cu banc subminat, se prevăd 
utilizarea cadrelor păşitoare pentru susţinere, respectiv combina de tăiere de tip uşor, dotată cu un braţ, în 
varianta tăierii mecanizate a cărbunelui la frontul de lucru.  

Faţă de varianta clasică de exploatare cu banc subminat, tehnologiile bazate pe mecanizarea operaţiilor 
aduc un surplus de siguranţă a muncii în abataj, generând, de asemenea, obţinerea unor indicatori tehnici net 
superiori. 
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