
INCD-INSEMEX PETROŞANI  
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 4 
PN 16 43 02 01  

 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Metodologie de stabilire a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei 
rețele complexe de aeraj. 

CATEGORIA DE PROIECT C-D 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22 N   
DATA 11.03.2016 

DURATA CONTRACT 9 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 100.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 100.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN INCD-INSEMEX PETROŞANI  CONFORM  ART 24 DIN CONTRACTUL NR. 22 N/2016 

1) DENUMIRE REZULTAT Metodologie pentru stabilirea  ramificațiilor critice la nivelul rețelei de aeraj. 

2) CATEGORIA REZULTATULUI 
      (conform art. 74, O.G. 57/2002) 

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări  ■ În cadrul proiectului au fost stabilite 
modalitățile de identificare a ramificațiilor 
critice precum și efectele acestora asupra 
rețelelor de aeraj.   
În cazul rețelei complexe de aeraj 
aferente unei mine subterane de cărbune 
cu regim grizutos, au fost identificate 3 
categorii de construcții de aeraj critice și 
anume : 
- Construcții de aeraj critice situate la 
nivelul lucrărilor miniere de intrare a 
aerului proaspăt în mină. 
- Construcții de aeraj critice situate la 
nivelul lucrărilor miniere de ieșire a 
aerului viciat din mină. 
- Construcții de aeraj critice situate la 
nivelul lucrărilor miniere în interiorul 
rețelei de aeraj. 
    Efectul acestor construcții critice 
deaeraj este  acela de a reduce 
masivdebitele de aer la nivelul 
subcircuitelor de aeraj, crescând totodată 
debitele de aer evacuate la nivelul celor 
două stații principale de aeraj.  
Pentru eliminarea caracterului critic al 
construcțiilor de aeraj au fost identificate 
două metode specifice și anume: 
- Metoda reducerii rezistenței totale a 

 

 
Ventilator activ PAE înainte de aplicarea metodei 

 

2.2 planuri, scheme    

2.3 tehnologii   

2.4 procedee, metode x x 

       2.5 produse informatice   

       2.6 reţete, formule   

       2.7 obiecte fizice / produse   

       2.8 brevet invenţie /altele asemenea   

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 

3.1 soluţie/ model conceptual  
3.2 model experimental / 
funcţional 

 

3.3 prototip  

3.4 instalaţie pilot sau echivalent   
3.5 altele metodologie x 

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1 tehnologiile societăţii 
informaţionale 

 

4.2 energie  

4.3 mediu  

4.4 sănătate  
4.5 agricultura, securitatea şi 
siguranţa alimentară 

 

4.6 biotehnologii  
4.7 materiale, procese şi produse 
inovative 

 

4.8 spaţiu şi securitate  
4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste 

 

5) DOMENII DE APLICABILITATE |_7_|_2_|;  |_7_|_1_|; |__|__| 



construcției de aeraj critice; 
-Metoda dispersiei rezistenței totale a 
construcției de aeraj critice; 
          Metoda reducerii rezistenței 
echivalentă a construcției de aeraj critice 
constă în realizarea unei legături 
paralele, la lucrarea minieră pe care este 
amplasată construcția de aeraj critică. Pe 
ambele lucrări miniere se vor amplasa 
construcții de aeraj similare cu valoarea 
rezistenței echivalente. 
          Metoda dispersiei rezistenței totale 
a construcției de aeraj critice constă în 
amplasarea unor construcții de aeraj cu 
rezistențe echivalente în amonte sau în 
aval de ramificația pe care este 
amplasată construcția critică. 
          Ca rezultat al aplicării acestor 
metode la nivelul stațiilor principale de 
ventilație a rezultat o creștere apreciabilă 
a debitului de aer, precum și o scădere a 
rezistenței totale a rețelei de aeraj la 
nivelul celor doua stații principale din 
cadrul minei subterane de cărbune cu 
regim grizutos. 

 

Ventilator activ PAE după aplicarea metodei 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

  

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  

6.4 tehnologie modernizată  

6.5 serviciu nou  
6.6 serviciu modernizat x 

6.7 altele……………………  

 

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

documentaţie tehnico-economică  

cerere înregistrare brevet de invenţie         nr. .............data ............... 

brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate       nr. .............data ................ 

modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare marcă înregistrată  nr. .............data ................ 

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)   nr. .............data ................ 

cerere înregistrare copyright  nr. .............data ................ 

înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.  nr. .............data ................ 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 



                                                                                                                                                                                            
 
 
 

                                                                                                                                                                                TABEL   NR. 2 
 

 

7) VALORIFICAREREA REZULTATELOR  CERCETĂRII 

8)    DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Metodologie de stabilire a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe de aeraj. 

N
R

 

C
R

T
. VALOAREA 

 DE LA CARE ÎNCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL 
NR. / DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE 

ACTUL 
 PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA  
NEGOCIATĂ 

BENEFICIAR IMPACT PERSOANE AUTORIZATE 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 NA 
PV a CA 
Decembrie 
2016 

Implementarea 
rezultatelor în cadrul 
INCD INSEMEX şi 
completarea gamei 
de servicii oferite 
industriei extractive 
de cărbune. 

N A NA 

Beneficiar 
INCD-INSEMEX 
Petroşani 
 
Exploatări miniere 
subterane de 
cărbune cu regim 
grizutos. 

Reducerea costurilor 
aferente procesului de 
ventilaţie; 
Îmbunătăţirea stării de 
sănătate a angajaţilor ca 
rezultat al unei mai bune 
calităţi a aerului din 
interior, prin utilizarea de 
aparatură performantă de 
măsurare şi determinare 
a debitelor de aer; 
Îmbunătăţirea condiţiilor 
de muncă; 
Creşterea operativităţii 
procesului decizional în 
cazul unor 
disfuncţionalităţi în 
sistemul de ventilare; 
Creşterea operativităţii în 
luarea deciziilor prin 
reducerea considerabilă 
a timpului de reacţie în 
cazul apariţiei unor 
perturbaţii în sistemul de 
ventilaţie din cadrul 
incintelor industriale. 

ING. EMILIA ERENȚ 
EC. MIHAELA DALEA 


