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REZUMAT  
Odată cu aplicarea noii metode de exploatare cu banc subminat a cărbunelui în Valea Jiului, care 

presupune creşterea de până la 3 ori a grosimii feliilor de extragere comparativ cu variantele clasice de 
exploatare, a rezultat necesitatea slăbirii şi presfărâmării dirijate a cărbunelui, în scopul coborârii 
gravitaţionale şi evacuării sale din bancul ce se subminează. De asemenea, slăbirea şi presfărâmarea dirijată 
a cărbunelui este necesară şi în cazul descărcării şi evacuării din zonele de culcuş ale stratului, unde 
înclinarea se situează sub limita unghiului de taluz natural, precum şi pentru formarea liniei de rupere la 
pornirea abatajelor de pe un aliniament natural. Toate aceste cerinţe de exploatare reclamă utilizarea soluţiei 
de împuşcare cu găuri lungi de mină a masivului de „cărbune – rocă”, prin intermediul încărcăturilor explozive 
de siguranţă cu lungime mare. 

În lucrare se prezintă necesitatea şi oportunitatea aplicării lucrărilor de presfărâmare prealabilă a 
cărbunelui din bancul subminat, precum şi tehnica de împuşcare cu găuri lungi de mină, cu redarea 
construcţiei încărcăturilor explozive de siguranţă şi rezultatul testelor de laborator efectuate pentru diferite 
atmosfere simulate de mină. 

 
ABSTRACT 
Once with the application of the undermined bed exploitation method of Jiu Valley’s coal, which increased 

up to 3 times the thickness of extraction slices compared with classical exploitation methods, appeared the 
need of directional weakening and pre-crushing of coal, in order of gravity trip and coal discharge form the 
undermined bed. Also, directional weakening and pre-crushing of coal it is necessary for unloading and 
discharge areas of the bed layer, where the tilt is below the natural slope angle, and dragging of breaking line 
at abatis start from a natural alignment. All these requirements of operation require the use of solution with 
mine shooting long holes of “coal – rock” massif, through security explosive cargo with great length.  

In the paper there is presented the necessity and opportunity of application of undermined bed coal pre-
crushing works, as well as the technique of mine long holes shooting, rendering of safety explosive loads 
construction and results of laboratory tests performed for various simulated mines atmospheres.  

 
Cuvinte cheie: cărbune, exploziv, găuri lungi, descărcare gravitaţională, fitil detonant.  
 
1. Introducere 
Corespunzător modului său de proiectare şi aplicare la condiţiile concrete de subteran, metoda de 

exploatare cu banc subminat prevede extragerea cărbunelui la frontul feliei de bază a abatajului, a cărei 
înălţime este hfelie = 2,5m, urmată de evacuarea prin descărcare gravitaţională a cărbunelui din bancul 
subminat (hbanc = max. 10m), în spatele liniei frontului de lucru. Separarea cărbunelui de roca sterilă existentă 
în acoperiş se produce pe cale naturală, pe măsura antrenării şi descărcării cărbunelui la efectuarea operaţiei 
de dirijare a presiunii miniere, prin răpirea ultimului şir de grinzi din spatele abatajului. Separarea la acest 
nivel a cărbunelui de sterilul existent în tavan se realizează vizual, ciclul de „descărcare – evacuare” fiind oprit 
când sterilul este într-o proporţie mai mare decât cărbunele ce se evacuează. Cărbunele amestecat în 
această proporţie cu rocile sterile se consideră pierdere, reducerea acesteia, prevăzută la maximum 15%, 
caracterizând rentabilitatea metodei. 

Descărcarea şi evacuarea cât mai integrală a cărbunelui din bancul subminat, urmată de completarea cu 
steril a golului creat reprezintă o problemă de importanţă tehnică şi economică deosebită, desfăşurarea 
acestui proces, în condiţii optime de securitate a muncii şi siguranţă a zăcământului, prin efectuarea lucrărilor 
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suplimentare de presfărâmare prealabilă a masivului de cărbune şi rocă, reprezentând eficienţa pe ansamblu 
a metodei de exploatare. 

 
2. Necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de presfărâmare a cărbunelui şi rocilor 

acoperitoare 
În cazul fronturilor lungi de abataj cu banc subminat, la nivelul acestora şi în zonele adiacente se produce 

modificarea stării iniţiale de tensiune şi apariţia unei noi stări, mult mai complexă şi de intensitate mult mai 
ridicată, cu cât grosimea bancului de cărbune şi deschiderea abatajului sunt mai mari, respectiv volumul de 
cărbune şi rocă ce se pune în mişcare este mai mare. În acest caz, spre interiorul masivului se formează o 
zonă în care se produce trasarea şi fisurarea prealabilă, pronunţată, a cărbunelui şi odată cu aceasta are loc 
dezvoltarea tensiunilor de reazem. Fenomenul de distrugere a compactităţii cărbunelui din jurul abatajului, 
datorită trecerii acestuia din starea de solicitare uniaxială într-una biaxială sau chiar triaxială, favorizează 
reducerea granulometriei şi conduce la creşterea vitezei de curgere/ descărcare a cărbunelui la operaţia de 
evacuare, fiind cu atât mai pronunţat cu cât cărbunele este mai friabil şi timpul de stagnare al abatajului este 
mai mare, adică durata ciclului de abataj de 1,25m este mai mare de 3 zile, respectiv viteza de avansare a 
frontului de lucru se situează sub 7 – 8m într-o lună. În asemenea condiţii, specific cărbunelui de tărie redusă 
şi grad de surpabilitate ridicat (σrc<15MPa, is=2–3), acţiunea presiunilor de reazem favorizează modificarea şi 
trecerea din comportamentul elasto-plastic într-unul pulverulent, favorizând deplasarea frontului de abataj sub 
un banc de cărbune puternic fisurat şi dezagregat, cu crearea astfel a condiţiilor optime de descărcare a 
cărbunelui din bancul subminat.   

Reticenţe la nivelul operaţiei de descărcare a cărbunelui pot fi înregistrate însă în cazul creşterii grosimii 
bancului de cărbune la valorile maximale de 10m, impuse de cerinţele reducerii cheltuielilor la tona de 
cărbune extrasă, situaţie potrivit căreia extinderea pe cale naturală a fisurilor în profunzime reuşeşte doar 
parţial să provoace fragmentarea în blocuri a cărbunelui şi a rocilor ce constituie acoperişul direct al 
abatajului. 

În asemenea cazuri, situaţia devine compromiţătoare în ceea ce priveşte reuşita operaţiei de descărcare a 
cărbunelui cu cât acesta prezintă o rezistenţă şi compactitate ridicată (σrc≥15MPa), iar rocile ce constituie 
tavanul natural al abatajului (cazul exploatării stratului de înclinare redusă) prezintă σrc≥60MPa. Pentru astfel 
de condiţii, cca. 30% din cantitatea de cărbune situată la partea superioară a bancului rămâne în stare 
suspendată şi neevacuată, având conformaţia unei grinzi în consolă. Ca urmare, în urma dirijării presiunii 
miniere prin surparea incompletă a cărbunelui şi rocilor acoperitoare generează rămânerea a o serie de goluri 
în spaţiul exploatat, cu tot cortegiul de urmări nefavorabile privind circulaţia curenţilor de aer şi creşterea 
tendinţei la autoaprindere a cărbunelui sau acumulări mari de gaze (metan) şi praf de cărbune, cu tendinţa de 
producere a exploziilor de mină. 

Pe de altă parte, pe măsura avansării frontului de abataj, lungimea pasului de prăbuşire a cărbunelui şi 
rocilor creşte considerabil (Ln+1>15m, fig. 1), favorizând la un moment dat apariţia fenomenului geomecanic 
de desprindere instantanee şi necontrolată a cărbunelui şi rocilor acoperitoare, cu deplasarea liberă, pe 
verticală, sub formă de blocuri agabaritice către spaţiul exploatat, solicitând dinamic susţinerea sub influenţa 
forţelor gravitaţionale, periclitând astfel securitatea muncii a personalului din abataj, cu oprirea temporară a 
frontului de lucru. 

În cazul înclinărilor mari ale stratului de cărbune exploatabil la culcuş (αstrat>45°), acolo unde se aplică 
varianta de exploatare în felii/ subetaje orizontale, dirijarea în spatele abatajului a presiunii miniere generează 
fisurarea şi fragmentarea mult mai pronunţată a cărbunelui din zona de acoperiş a stratului, favorizând 
descărcarea acestuia mult mai rapidă, dacă operaţia de descărcare graduală, în reprize, nu e însuşită şi 
aplicată în mod corespunzător. În asemenea situaţii apare tendinţa rămânerii golurilor în spaţiul exploatat, cu 
toate consecinţele defavorabile menţionate anterior. 

Tendinţa formării golurilor de exploatare se înregistrează şi pentru zonele de culcuş ale stratului de 
cărbune, în cazul înclinărilor medii (αstrat=25-45°) şi mari ale stratului, încadrate însă sub valoarea unghiului 
de taluz natural, precum şi în cazul înclinărilor reduse (αstrat<25°), de-a lungul galeriilor direcţionale de 
pregătire executate pe strat. 

Pentru toate aceste situaţii nefavorabile întâlnite, prin documentaţiile de proiectare şi aplicare ale metodei 
de exploatare cu banc subminat, se prevăd lucrări prealabile de presfărâmare dirijată a cărbunelui şi rocilor, 
prin perforarea şi împuşcarea găurilor lungi de mină, care se execută de pe linia frontului de lucru, lucrări 
miniere adiacente existente sau din galeriile de pregătire. 
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Fig. 1. Formarea golului de exploatare la metoda cu banc subminat: hf – grosimea feliei de 
bază a abatajului; hb – grosimea totală a bancului de cărbune subminat; hbs – porţiunea de 
banc rămasă în stare suspendată; had, hap – grosimile acoperişului direct şi celui principal 

 
3. Încărcături explozive de siguranţă cu lungime mare pentru presfărâmare 
În vederea realizării unor încărcături explozive de siguranţă cu lungime mare pot fi luate în discuţie două 

alternative: 
- utilizarea unor explozivi de înaltă siguranţă constituiţi pe principiul sărurilor cu schimbători ioni; 
- practicarea unor încărcături discontinue în găurile de mină, constituite din explozivi de siguranţă clasici 

şi fitil detonant antigrizutos, cu sau fără adaos de săruri răcitoare. 
Cea de-a doua variantă este îmbrăţişată de majoritatea ţărilor care aplică tehnici de extragere cu găuri 

lungi în mine de cărbune cu regim grizutos (Africa de Sud, Ucraina, Spania sau Polonia). Această variantă, cu 
intercalarea între cartuşele de exploziv a sărurilor răcitoare a fost agreată şi de practica minieră din Valea 
Jiului, avându-se în vedere şi faptul că la data aplicării procedeului de împuşcare cu găuri lungi, explozivi de 
siguranţă antigrizutoşi (de tipul AGP) se produceau şi în România (NITRAMONIA - Făgăraş), la parametrii 
fizico-chimici, termo-dinamici, balistici şi de siguranţă similari produselor de acest tip realizate de fabricanţi de 
prestigiu din lume. 

În principiu, conform acestei tehnici de împuşcare pentru presfărâmarea cărbunelui, găurile lungi se 
execută cu sondeze similare celor de tipul WD-02EA (provenienţă poloneză) aflate în dotarea minelor, care 
au posibilitatea perforării găurilor la diametre de până la 66mm şi lungimi de peste 30m. 

Încărcăturile lungi, discontinue de exploziv, sunt constituite dintr-o alternanţă de 1-3 cartuşe de exploziv (3 
cartuşe în cazul explozivului AGP iniţial folosit, a câte 100g fiecare) şi câte un cartuş de sare gemă cu rol de 
absorbţie a căldurii degajate şi răcire. Sarea gemă utilizată are granulaţia de 0,1mm, cu masa cartuşului de 
100g. Transmiterea integrală a detonaţiei la coloana explozivă discontinuă se realizează cu fitil detonant, de 
provenienţă spaniolă, pentru situaţia concretă din Valea Jiului. 

Pentru iniţierea încărcăturii explozive se folosesc capse detonante electrice în construcţie antigrizutoasă, 
câte una sau două capse la o încărcătură/ gaură. Încărcăturile explozive, formate din cartuşe de exploziv, 
săruri răcitoare şi fitil detonant, înainte de introducere în gaura de mină, se preconfecţionează în tuburi 
speciale tip Omega (provenienţă spaniolă), care au diametrul exterior Ø 32mm şi lungimi de 3m.  

Introducere încărcăturilor explozive în găuri se face prin împingerea tuburilor Omega ce conţin încărcătura, 
acestea fiind asamblate între ele, funcţie de lungimea găurilor, prin suprapunere pe lungimi de minim 200mm 
şi îmbinate prin găurire şi legate cu sfoară sau sârmă. Realizarea unei încărcături se realizează prin 
introducerea fitilului detonant, peste care se aşează cartuşele de exploziv şi cele de sare gemă, într-o 
alternanţă de câte un cartuş de sare şi 3 cartuşe de exploziv (fig. 2). 

Capsa/ capsele detonate electrice se fixează la minimum 100mm de capătul fitilului, prin legare strânsă cu 
bandă adezivă (fig. 2, 3). 

În situaţia când se impune conectarea a 2 segmente de fitil detonant antigrizutos, se va proceda la 
cuplarea acestora numai cap la cap, prin utilizarea unui tub conector (fig. 4). 
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Fig. 2. Etapele şi modul de construcţie a încărcăturilor lungi, discontinue de exploziv 

 

 
Fig. 3. Modul de fixare a capsei detonate la fitil  

 

 
Fig. 4. Modul de conexiune a tronsoanelor de fitil detonant prin intermediul tuburilor conectoare 
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În baza rezultatelor testelor de laborator efectuate în poligonul de încercări al INSEMEX Petroşani, pe 
încărcături discontinue de exploziv constituite din cartuşe AGP şi cartuşe de săruri răcitoare (clorură de sodiu, 
carbonat de calciu), în medii de atmosferă aer-metan şi aer-metan-praf de cărbune, au putut fi formulate 
următoarele concluzii (tab. 1): 

- construcţia încărcăturii din tronsoane alternative de trei cartuşe exploziv AGP (300 grame) şi un cartuş 
de clorură de sodiu (100 grame), iniţiate cu ajutorul unei capse detonante electrice în construcţie 
antigrizutoasă şi fitil detonant RIOCORD 6g/m Antigrisu, asigură securitatea la detonare a încărcăturii 
dispuse liber suspendat în atmosfera aer-metan 9,0 ± 1,0% vol.; 

- încărcăturile explozive combinate discontiune, iniţiate cu câte o capsă detonantă electrică şi fitil 
detonant, ambele de tip antigrizutos, asigură siguranţa faţă de atmosfera aer-metan-praf de cărbune. 

 
Tab. 1. Rezultatul testelor încărcăturilor lungi discontinue 

Mărimea încărcăturii de exploziv, 
grame  

Mărimea încărcăturii de sare, 
grame  

Concentraţii de metan sau 
praf de cărbune 

Nr.  
crt. 

la nivel de 
tronson 

totală, pe încercare 
la nivel de 

tronson 
totală, pe 
încercare 

CH4, 
% vol. 

praf de 
cărbune, 

g/m3 

Nr. de 
aprinderi/  

nr. de 
încercări  

1.  900 3600 100 500 970- 980 - 1/2  
2.  700 3500 100 600 840- 990 - 1/78 
3.  600 3000 100 600 860- 980 - 1/7 
4.  500 3000 100 700 810- 980 - 1/13 
5.  400 3200 100 900 840- 970 - 1/24 
6.  300 3000 100 1100 830- 930 - 0/100 
7.  500 3500 100 800 - 330 0/71 

 
Privind aplicabilitatea soluţiei de împuşcare cu găuri lungi şi încărcături discontinue de exploziv pentru 

condiţiile concrete din subteran, se apreciază randamentele bune obţinute comparativ cu soluţia uzuală cu 
găuri scurte şi încărcături continue de exploziv aplicată anterior, înregistrându-se creşteri ale gradului de 
recuperare a cărbunelui din bancul subminat de până la 80 – 85%, reducerea diluţiei tehnologice de până la 
10 – 15% şi crearea condiţiilor optime de securitate a muncii şi protecţie a zăcământului. 

 
CONCLUZII 
1. În vederea eficientizării proceselor tehnologice la nivelul operaţiei de descărcare şi evacuare a 

cărbunelui la metoda de exploatare cu banc subminat, ca şi pe ansamblul întregului flux de abataj, 
introducerea şi aplicarea tehnicii de presfărâmare prealabilă a cărbunelui cu împuşcarea găurilor lungi de 
mină, prin utilizarea încărcăturilor discontinue de exploziv, se dovedeşte ca o soluţie benefică pentru 
încadrarea tehnologiei în intervalul optim de rentabilitate tehnică şi economică, ca şi pentru asigurarea 
condiţiilor de securitate a muncii şi protecţie a zăcământului. 

2. În condiţiile actuale, de încetare a activităţii producerii explozivului AGP de către NITRAMONIA Făgăraş 
şi achiziţionarea explozivului SLAVIT V de provenienţă slovacă pentru realizarea încărcăturilor discontinue la 
împuşcările de presfărâmare, expediat în cartuşe de 125 grame, se recomandă utilizarea acestuia în 
alternanţă de câte două cartuşe şi unul de sare pe gaura de mină. 
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