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    Avizat, 

 Preşedinte Consiliul de Administraţie, 

                                                                                                                             Director General, 

                                                                                                                  dr. ing. George Artur Găman 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL  
INCD INSEMEX  

2017 

 

1. Datele de identificare ale INCD  

    1.1.Denumirea: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE 

MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ  

    1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare: H.G. nr. 1461 / 18.10.2006 

    1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1730/13.05.2005 

    1.4. Adresa: str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, C.P.332047, Petroşani, Hunedoara 

    1.5. Telefon, fax: 0254/541621/541622, 0254/546277 

           Pagină web, e-mail: http://www.insemex.ro,  insemex@insemex.ro 

2. Scurtă prezentare a INCD  

2.1. Istoric  

 Actualul institut, înfiinţat în anul 1949, a funcţionat până în 1965 sub denumirea de Staţie de 

Încercări pentru Securitate Minieră, ca filială a I.C.E.M.I.N. Bucureşti. 

 În anul 1965, devine o unitate de cercetare independentă sub denumirea de Staţie de 

Cercetări pentru Securitate Minieră (SCSM) subordonată direct Ministerului Minelor, Petrolului şi 

Geologiei, iar din anul 1973, ca urmare a Decretului Consiliului de Stat nr. 297/1973, devine Centrul 

de Cercetări pentru Securitate Minieră (CCSM) subordonat aceluiaşi minister. 

 Prin decretul Consiliului de Stat nr. 164/1986, CCSM îşi amplifică domeniul de activitate şi 

devine Centrul de Cercetări Inginerie Tehnologică şi Proiectări pentru Securitate Minieră (CCITPSM) 

subordonat Ministerului Minelor iar prin Hotărârea Guvernului nr. 540/1990 se statutează ca 

Institutul pentru Securitate Minieră (ISM).  

Prin H.G. 193/20.04.1992 se înfiinţează ca societate comercială pe acţiuni cu denumirea de 

“Institut Naţional pentru Securitate Minieră şi Protecţie  Antiexplozivă (INSEMEX)” în urma 

reorganizării Regiei Autonome a Huilei Petroşani.  

Prin H.G. 648/12.07.2001 INSEMEX a fost declarată societate de interes strategic.   

http://www.insemex.ro/
mailto:insemex@insemex.ro
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 Pe parcursul celor 60 de ani de existenţă, INSEMEX a cunoscut o continuă dezvoltare atât din 

punct de vedere al tematicii de cercetare, cât şi al bazei materiale. 

  Prin H.G. 1461/18.10.2006  INSEMEX se organizează şi funcţionează ca Institut Naţional de 

Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, prin 

reorganizarea Societăţii Comerciale „Institutul Naţional pentru Securitate minieră şi protecţie 

Antiexplozivă – INSEMEX”- S.A. Petroşani, cu statut de autoritate naţională.
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2.2. Structura organizatorică  

 

Organigrama INCD INSEMEX 
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2.3. Domeniul de specialitate al INCD INSEMEX 

a. conform clasificării CAEN:  

 

7219 - Activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; 

7430 - Activităţi de testări şi analize tehnice; 

7450 - Selecţia şi plasarea forţei de muncă; 

6312 - Depozitări; 

7420 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 

7487 - Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; 

8042 - Activităţi de formare şi de specializare profesională în domeniul propriu de activitate. 

Alte forme de învăţământ; 

7240 - Activităţi legate de bazele de date; 

2213 - Editarea revistelor şi a periodicelor; 

2211 - Editare cărţi; 

4511 - Demolarea construcţiilor, terasamentelor şi organizare de şantier; 

5118 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, 

neclasificate în altă parte; 

911 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale. 

 

b. conform clasificării UNESCO: 

 

330399, 330999, 331099, 331399, 331899 - Securitate şi sănătate în muncă;  

330399  Materiale explozive, Certificare explozivi, Risc industrial, Protecţie antiexplozivă; 

330536 Lucrări subterane; 

331804 Servicii miniere; 

330599 Tehnologii de împuşcare, Demolări prin împuşcare, Protecţia seismică a 

construcţiilor; 

330899 Protecţia mediului; 

331099 Certificarea echipamentelor tehnice şi individuale de protecţie, instalaţii electrice, 

materiale şi utilaje de provenienţă indigenă sau din import, destinate utilizării în 

atmosfere potenţial explozive şi pentru industria extractivă; 

310199, 310599, 320999, 330999, 331699, 311899, 322093, 332299, 332799 - Activitate  de 

salvare; 

331899 Fundamentarea şi susţinerea iniţiativelor legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă; 

580299 Formare, instruire şi autorizare personal în domeniul securităţii muncii; 

6109 Psihologie industrială. 
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2.4. Direcţii de cercetare-dezvoltare: 

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare: securitatea resurselor minerale; protecţia 

antiexplozivă; medii explozive şi toxice; protecţia mediului afectat de activităţile industriale, 

explozivi de uz civil, articole pirotehnice şi tehnici de împuşcare; 

b. domenii secundare de cercetare: activităţi de testări şi analize tehnice; expertize tehnice în urma 

unor explozii generate de gaze, vapori, ceţuri sau pulberi inflamabile sau de către materiile 

explozive; certificare personal cu răspunderi specifice pentru riscuri la locurile de muncă cu pericol 

de atmosfere potenţial explozive/toxice; certificare artificieri, pirotehnişti, instruirea salvatorilor 

minieri şi de suprafaţă; verificarea aptitudinilor psiho-profesionale. 

c. servicii: verificare – reparare - autorizare aparate izolante de protecţie a respiraţiei pe bază de 

oxigen comprimat, verificare – reparare - autorizare aparate izolante de protecţie a respiraţiei pe 

bază de aer comprimat. 

2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCD INSEMEX  

Având în vedere creșterea volumului de activitate al INCD INSEMEX, precum și perspectivele 

de dezvoltare instituțională continuă, pentru  menținerea unei eficiențe manageriale la aceleași 

standarde ridicate, în temeiul anexei nr. 4, capitolul I. FUNCŢII  DE CONDUCERE CU 

RESPONSABILITATE ADMINISTRATIVĂ A INSTITUTULUI, din Contractul Colectiv de Muncă al INCD 

INSEMEX 2017-2018, în care este prevăzut postul de Consilier, se impune introducerea acestuia în 

organigrama INSEMEX, această funcție fiind în subordonarea Directorului General. 

În acest sens, consilierul va oferi suport directorului general, astfel încât să asigure facilitarea 

actului managerial al institutului 

Totodată, numărul mare de expertize tehnice elaborate de INCD INSEMEX, la care sunt 

necesare simulări computerizate ale evenimentelor analizate, în speță modelarea proceselor de 

combustie lentă sau rapidă, realizarea geometriilor complexe, parametrizarea fenomenelor, 

precum și angrenarea institutului în proiecte de cercetare de anvergură, care implică modele 

matematice, se impune înființarea unui laborator de cercetare dedicat – Laborator Simulări 

Computerizate – L12 și introducerea acestuia în organigrama INSEMEX. Ca rezultat al acestei 

modificări, o parte din personalul Laboratorului de Cooperări și Proiecte Internaționale, calificat în 

acest sens - L11, va fi transferat în cadrul Laboratorului Simulări Computerizate – L12. 

Pentru o bună derulare a tuturor activităților de cercetare fundamentală și aplicativă, a 

dezvoltării continue a infrastructurii de cercetare a institutului, se consideră oportună modificarea 

și completarea organigramei actuale a INCD INSEMEX Petroşani, astfel încât să fie satisfăcute 

cerinţele actuale impuse de cadrul economico – legislativ aplicabil institutelor naționale de 

cercetare. 

 

 

 



INCD INSEMEX | 10 

 

  
 

3. Structura de Conducere a INCD               

  

3.1 Consiliul de Administraţie                     

Este organul principal de conducere al INCD INSEMEX conform HG 1461/18.10.2006. 

Consiliul de Administratie, pe parcursul anului 2017, a funcţionat după următoarea componenţă: 

Preşedinte   

George Artur GĂMAN  Director general INCD INSEMEX     

Membri:  

Constantin LUPU Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCD INSEMEX  

Emilian GHICIOI Specialist, Cercetător Ştiinţific gr. I, INCD INSEMEX 

Adriana - Elena MOŢA Reprezentant Ministerul Cercetării şi Inovării 

Anca MIHAELA PRICOP Reprezentant Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice 

Lucian Ionel CIOCA Specialist, Prof. Univ. Dr.ing. ULSB  

  

       Anexa nr. 1 - Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al INCD INSEMEX 

 

3.2. Director general – dr. ing. George Artur GĂMAN 

 

        Raport privind activitatea Directorului General al INCD INSEMEX (anexă la Raportul de activitate 

al Consiliului de Administrație) 

 

 

3.3.Consiliul Ştiinţific  

Participă la îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCD INSEMEX. Este 

constituit din preşedinte, vicepreşedinte şi 11 membri: 

Preşedinte dr. ing. Constantin LUPU - Consilier inginer minier INCD INSEMEX 

                                                                cercetător ştiinţific gradul I 

Vicepreşedinte dr. ing. Emilian GHICIOI - Director Ştiinţific INCD INSEMEX  

                                                                 cercetător ştiinţific gradul I 

Membri:  
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dr. ing. George Artur GĂMAN Director General INCD INSEMEX 

cercetător ştiinţific gradul I 

dr. ing. Doru CIOCLEA Şef Departament Securitatea Resurselor Minerale 

cercetător ştiinţific gradul I 

dr. chim. Maria PRODAN şef Laborator de Analize Fizico - Chimice 

cercetător ştiinţific  

dr. ing. Daniel PUPĂZAN Director Tehnic /şef Departament Securitate Industrială 

cercetător ştiinţific gr. II,  

dr. ing. Angelica DRĂGHICI şef Laborator Protecţia Mediului 

cercetător ştiinţific gradul II 

dr. ing. Sorin BURIAN şef Departament Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor 

Antiexplozie 

cercetător ştiinţific gradul II   

dr. ing. Mihai MAGYARI şef Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere 

cercetător ştiinţific gradul II 

dr. ing. Lucian MOLDOVAN şef IECEEX 

cercetător ştiinţific gradul II  

dr. ing. Mihaela PĂRĂIAN şef Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, 

Materiale şi EIP - cercetător ştiinţific gradul I  

dr. ing. Attila KOVACS şef Laborator Tehnici de Împuşcare 

cercetător ştiinţific gradul II 

dr. ing. Gabriel VASILESCU  şef Laborator Materii Explozive şi Articole Pirotehnice 

cercetător ştiinţific gradul I 

3.4. Comitetul de direcţie 

Conducerea operativă a INCD INSEMEX este asigurată de un comitet de direcţie compus din 

directorul general şi conducătorii principalelor direcţii din structura organizatorică a institutului:  

- director general dr. ing.George Artur GĂMAN 

- director economic ec. Claudia AJDER 

- director ştiinţific dr. ing. Emilian GHICIOI 

- director tehnic dr. ing. Gheorghe Daniel PUPĂZAN 

- şefi departamente INCD INSEMEX: Dr. ing. Sorin BURIAN, Dr. ing. Daniel PUPĂZAN,  

Dr. ing. Doru CIOCLEA, Dr. ing. Robert LASZLO 

- reprezentant sindical Drd. ing. Marius MORAR – președinte Sindicatul Liber INCD INSEMEX. 
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4. Situaţia economico-financiară a INCD INSEMEX:                  

4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie  

- 2016 - 25.938.713 lei active nete din care: 

 -imobilizari corporale     - 8.799.095 lei 
 -imobilizări necorporale - 231.268 lei 
 -active circulante             - 16.908.350 lei 
 
- 2017- 29.878.150 lei active nete din care: 
 -imobilizari corporale      -11.310.775 lei 
 -imobilizări necorporale  -    852.635 lei 
 -active circulante           - 17.714.740 lei 

  

4.2. Venituri totale  

    2016 – 16.984.257 lei 
    2017 – 21.693.619 lei din care: 
- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice : 
   - surse nationale    - 2016 – 6.436.460 lei 
                                                                                      - 2017 – 9.599.337 lei 
     - surse internationale - 2016 – 190.225   lei 
                               - 2017 –         0       lei 
- venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finantate din fonduri private astfel : 
                                                      - fonduri private straine  - 2016 -  56.224 lei 
                                                                                                   - 2017-   126.167lei 
   - fonduri private romane - 2016 – 9.916.400 lei    
                                                - 2017- 10.837.575 lei 
                
-venituri realizate din activități economice:  
           -2016 - 141.368 lei 
          -2017 -  463.882 lei 
           
- venituri din subventii pentru investitii : 
     - 2016- 10.634 lei- buget consolidat al statului. 
     - 2017- 299.033 lei-buget consolidat al statului. 
 
-alte venituri ( chirii, venituri din productia de imobilizari corporale, venituri din dobanzi etc.)   :      
     -  2016- 241.326 lei                       
      - 2017- 367.625 lei 
 
 

4.3. Cheltuieli totale  

     - 2016 - 13.317.585 lei 
                 - 2017 –15.668.331 lei 
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4.4. Profit brut   

     - 2016 - 3.666.672 lei 
                                 - 2017 - 6.025.288 lei 
 

4.5. Pierderea brută 

--- 

4.6. Situaţia arieratelor 

 INCD INSEMEX nu a avut în anul 2016 şi nu are nici în anul 2017 arierate faţă de bugetul consolidat 

al statului. De asemenea, nu înregistrează plăţi restante faţă de furnizori: 

                                  An 2016:  - 0 lei 

                       An 2017:   - 0 lei 

4.7. Politici economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 

         INCD INSEMEX sustine dezvoltarea carierei si perfectionarea profesionala a personalului 
de cercetare – dezvoltare prin acordarea urmatoarelor sporuri: 
- spor doctorand, se acorda pe durata derularii stagiului de doctorand in procent de 5% 
calculat la salariul de baza. In anul 2017 s-a acordat acest spor unui număr de 21 doctoranzi 
in suma de 21.507 lei. 
- spor doctorat – se acorda in procent de 15% calculat la salariul de baza. In anul 2017 s-a 
acordat acest spor unui număr de 34 doctori in suma de 194.473 lei. 

Pe plan social  conform prevederilor CCM in vigoare au fost  acordate salariatilor: 
  - tichete de vacanta in suma de 298.200 lei 
  - tichete de masa in suma de 33.820 lei 
  - decontarea transportului la / de la  locul de munca in suma de 57.024 lei. 
  - tichete cadou acordate cu ocazia zilelor de nastere, 8 Martie, a Sarbatorilor Pascale, 
1 iunie si a Craciunului in suma de 116.550 lei. 
  - ajutoare sociale acordate cu ocazia nașterii unui copil, boli grave si decese: 33.862 
lei. 
         Sub aspectul politicii economice au fost luate următoarele masuri: 

- aplicarea procedurii de recuperare a creantelor care prevede ca dupa expirarea 
termenului de gratie, beneficiarii sunt notificați privind intarzierea la plata, iar in caz de 
neplata se intocmeste cererea de chemare in judecata. Astfel, in cursul anului 2017, au fost 
transmise către  debitori un număr de 85 notificări in valoare totala de 390.389 lei din care 
au fost încasate un număr de 73 notificări in suma de 315.604 lei. Au fost întocmite un număr 
de 13 dosare de chemare in judecata in suma de 47.043 lei din care s-au încasat 18.651 lei. 

   - achitarea tuturor furnizorilor in interiorul termenului de scadenta astfel încât 
institutul sa nu înregistreze plăti restante. 
  - cazarea delegatilor ce se deplaseaza in Bucuresti si in zonele apropiate Bucurestiului 
se face la apartamentele de serviciu, astfel in anul 2017 la un numar de  576 de nopţi de 
cazare la apartamente s-a facut o economie in medie de 172.800 lei. 
  Toate aceste masuri pe plan social si economic au avut drept efect cresterea gradului 
de satisfactie morala si materiale concretizandu-se in final in cresterea productivitatii muncii 
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de la   223 mii lei pe cercetator   in 2016  la 269 mii lei pe cercetator   in  2017 si creșterea 
cifrei de afaceri de la 16.742  mii lei  2016 la  21.028 mii lei in 2017. 

 

4.8. Evoluţia performanţei economice 

- mii lei - 

Nr.crt. Denumire Indicatori 
 

Anul 
2016 

 
Anul 
2017 

% 
(3/2-1)*100 

0 1 2 3 4 

  1. Venituri din exploatare 16.838 21.580 28,20 

   2. Venituri financiare 146 114 21,90 

  3. 
Cheltuieli pt. exploatare,din 

care: 
13.314 15.664 17,65 

        a. bunuri şi servicii 2.417 2.805 16,10 

        b. cheltuieli de personal  8.086 10.048 24,30 

4. Cheltuieli financiare 4 5 25 

5. Rezultatul brut (profit) 3.666 6.025 64,34 

6. Rezultatul net  3.261 5.391 65,31 

7. Investiţii 2.360 4.900 107,62 

8. Capitaluri proprii 25.140 29.878 18,84 

9. Rentabilitatea 27.53% 38,46% 39,70 

10. 
Productivitatea muncii (mii 

lei/cercetator) 

223 269 
20,70 

11. Plăţi restante 0 0 0 

12. Creante  2.236 3.518 57,4 

 

 

 

 

 

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare                   

5.1. Total personal 

118, din care: 

- personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 52 
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- număr conducători de doctorat: - 

- număr de doctori: 29 

ANUL  2015 

TOTAL 

PERSONAL 

DE C – D: 

 

76 

 

din care: 

 

până la 35 ani între 35 ÷ 50 ani între 50 ÷ 65 ani peste 65 ani 

 
din care 

doctori 
 

din care 

doctori 
 

din care 

doctori 
 

din care 

doctori 

C.S. I – – 1 1 3 3 – – 

C.S. II – – 3 3 2 2 – – 

C.S. III 5 3 20 14 4 2 – – 

C.S. 3 – 5 – 2 – – – 

A.C.S. 3 – 1 – 1 – – – 

 

ANUL  2016 

TOTAL 

PERSONAL 

DE C–D: 

 

76 

 

din care: 

 

până la 35 ani între 35 ÷ 50 ani între 50 ÷ 65 ani peste 65 ani 

 
din care 

doctori 
 

din care 

doctori 
 

din care 

doctori 
 

din care 

doctori 

C.S. I – – 2 2 4 4 – – 

C.S. II – – 8 8 2 2 – – 

C.S. III 3 2 13 8 4 3 – – 

C.S. 3 – 5 – 1 – – – 

A.C.S. 3 – 3 – 1 – – – 

 

5.2. informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal implicat in procese 

de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare, doctoranzi, masteranzi) 

 

În cursul anului 2016, personalul INCD INSEMEX a urmat forme de pregătire profesională, 

după cum urmează: 
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A.  CURSURI   

Nr. 

crt. 

Denumirea formei de pregătire a 

personalului 

Organizator / Perioada 

Nr. persoane 

participante / 

compartimentul 

Acte eliberate 

1. CURS POSTUNIVERSITAR 

Program de pregătire psihopedagogică  

Universitatea din Petroşani - 

Departamentul de Pregătire a Personalului 

Didactic şi Formare Continuă 

Petroşani, octombrie 2014 ÷ iunie 2016 

1 pers. 

D.S.I.E.A. / LEEExCS 

1 pers. 

D.S.I.E.A. / L.E.E.Ex.P. 

Adeverinţe 

2. CURS DE INSTRUIRE 

Pentru activitatea de supraveghere tehnică 

a instalaţiilor / echipamentelor din 

domeniul ISCIR, în vederea prelungirii 

valabilităţii autorizaţiei RSVTI (Modulul B) 

Asociaţia pentru Integrare Europeană 

Muntenia, Bucureşti 

14 ÷ 15.04.2016 

1 pers. 

D.S.I. / L.R.S. 

Adeverinţă 

nr. 10 / 15.04.2015 

3. 

CURS DE SPECIALIZARE 

Inspector / referent resurse umane 

 

Structural Eurofond & Training SRL, 

Bucureşti 

24 ÷ 28.06.2016, Vulcan 

1 pers. 

C.R.U.P.A. 

Certificat de absolvire 

+ supl. descriptiv, 

eliberate de: 

Min. Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi 

Pers. Vârstnice, 

Min. Educ. Naţ. şi 

Cercet. Şt.: 

nr. 2944 / seria L – 

nr. 00059074 / 

03.08.2016 

insp. / referent res. 

umane  - cod COR 

333304 

4. CURS  

Curs pentru mediul grafic de programare 

LabVIEW Core 1 şi LabVIEW Core 2 

National Instruments - 

Cluj Napoca, 13 ÷ 17.06.2016 

1 pers. 

D.S.I.E.A. / L.E.E.Ex.C.S 

1 pers. 

D.S.I.E.A. / L.E.E.Ex.C.S. 

Diplome de finalizare 

curs 

fără serie sau număr 
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Nr. 

crt. 

Denumirea formei de pregătire a 

personalului 

Organizator / Perioada 

Nr. persoane 

participante / 

compartimentul 

Acte eliberate 

5. 

CURS DE FORMARE 

Formator  

 

Structural Eurofond & Training SRL, 

Bucureşti 

25 ÷ 29.07.2016, Vulcan 

1 pers. 

C.R.U.P.A. 

Certificat de absolvire 

+ supl. descriptiv, 

eliberate de Min. 

Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi 

Pers. Vârstnice, Min. 

Educ. Naţ.: 

nr. 3087 / seria L – nr. 

00062271 / 

31.08.2016 

formator  - cod COR 

242401 

6. 

CURS DE SPECIALIZARE 

Inspector în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă 

 

SC Oriana Consulting SRL 

18.04 ÷ 07.05.2016, Hunedoara 

1 pers. 

C.L.P.I. 

Certificat de absolvire 

+ supl. descriptiv, 

eliberate de: 

Min. Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi 

Pers. Vârstnice, 

Min. Educ. Naţ. şi 

Cercet. Şt.: 

nr. 389 / seria K – 

nr. 00152432 / 

26.08.2016 

insp. în dom. S.S.M.  - 

cod COR 325723 
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Nr. 

crt. 

Denumirea formei de pregătire a 

personalului 

Organizator / Perioada 

Nr. persoane 

participante / 

compartimentul 

Acte eliberate 

7. 

CURS 

Expert achiziţii publice 

 

Smart Expert Edu Solutions, Bucureşti 

09 ÷ 12.11.2016 

1 pers. 

comp. Achiziţii Investiţii 

Certificat de 

participare 

seria S.E. nr. 2948 / 

12.11.2016 

Certificat de absolvire 

+ supl. descriptiv, 

eliberate de: 

Min. Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi 

Pers. Vârstnice, 

Min. Educ. Naţ. şi 

Cercet. Şt.: 

nr. 568 / seria L – nr. 

00079372 / 

24.11.2016 

expert achiz. publice  - 

cod COR 214946 

8. 

CURS DE PERFECŢIONARE 

Sistem de management al calităţii 

conform SR EN ISO 9001:2015 

 

FiaTest Bucureşti, la sediul INSEMEX 

29.02 ÷ 01.03.2016 

3 pers. 

Conducere 

3 pers. 

DSEAP / LTI 

4 pers. 

DSEAP / LMEAP 

5 pers. 

DSIEA / LENExEM EIP 

5 pers. 

DSIEA / LEEExCS 

3 pers. 

DSIEA / LEEExP 

2 pers. 

C.C.M SSM 

S-a eliberat fiecărui 

cursant certificat de 

participare 

25 de persoane 
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Nr. 

crt. 

Denumirea formei de pregătire a 

personalului 

Organizator / Perioada 

Nr. persoane 

participante / 

compartimentul 

Acte eliberate 

9. 

CURS DE FORMARE 

Formator  

 

CNN Business, Deva 

01 ÷ 15.09.2016, la sediul INSEMEX 

3 pers. 
DSEAP / LMEAP 

5 pers. 
DSI  /  LRS 

1 pers. 
DSI  /  LPM 

2 pers. 
DSIEA / LENExEM EIP 

3 pers. 
DSIEA / LEEExCS 

1 pers. 
DSIEA / LEEExP 

Certificate de absolvire 

+ supl. descriptiv, 

eliberate de: 

Min. Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi 

Pers. Vârstnice,  Min. 

Educ. şi Cercet. Şt.: 

15 persoane 

formator  - cod COR 

242401 

10. CURS DE PERFECŢIONARE 

AM9-i – Măsurători şi verificări PRAM în 

instalaţiile de medie şi joasă tensiune 

FORMENERG Bucureşti, Jupiter 

29.08÷ 02.09.2016 

1 pers. 

C.L.P.I. 

Certificat de absolvire 

nr. 002589 / 

02.09.2016 

11. CURS POSTUNIVERSITAR DE 

FORMARE ŞI 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

CONTINUĂ 

Evaluator al riscurilor pentru securitate şi 

sănătate în muncă 

Universitatea din Petroşani - 

Facultatea de Mine 

Petroşani, înscriere: noiembrie 2016 

absolvire: 17.12.2016 

1 pers. 

DSI  /  LPM 

2 pers. 

DSIEA / LEEExCS 

1 pers. 

DSI  /  LRS 

1 pers. 

LCPI 

1 pers. 

LIT 

Adeverinţe 

12. INSTRUIRE 

Participare instruire de operare dronă 

 

FAE  DRONES., Bucureşti 

21 ÷ 25.11.2016 

1 pers. 

LCPI 

1 pers. 

DSI  /  LPM 

1 pers. 

DSI  /  LRS 

Certificate de instruire 



INCD INSEMEX | 20 

 

  
 

Nr. 

crt. 

Denumirea formei de pregătire a 

personalului 

Organizator / Perioada 

Nr. persoane 

participante / 

compartimentul 

Acte eliberate 

13. 

CURS DE INSTRUIRE 

Instruire de specialitate în domeniul 

explozivilor de uz civil  

 

(Institute of Makers of Explosives Safety 

Analysis for Risk) 

Ottawa, Canada 

26.11 ÷ 04.12.2016 

1 pers. 

DSEAP / LMEAP 

Certificate of 

Completion 

 

B) CURSURI POSTUNIVERSITARE 

 – Doctoranzi:  18 persoane 

 – Masteranzi:  2 persoane. 

 

5.3. Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare – dezvoltare 

 INCD INSEMEX ca organizaţie de cercetare – dezvoltare cu recunoaştere internaţională, 

asigură aplicarea principiilor Cartei şi Codului etic al cercetătorilor adoptate de UE în politicile şi 

practicile sale privind strategia resurselor umane, promovând un ansamblu de valori punând accent 

pe resursa umană. 

 INSEMEX are propriul  Cod etic şi deontologic al profesiei de cercetător, aplică proceduri 

transparente şi conforme cadrului legislativ pentru recrutarea şi selecţia tinerilor în vederea 

integrări şi dezvoltări unei cariere în domeniul cercetări ştiinţifice, asigură condiţii atractive şi 

stimulatoare  de muncă şi securitate socială, oferă şi sprijină dezvoltarea profesională a 

cercetătorilor prin susţinerea participări acestora la diferite forme de instruire profesională. 

 Aplicarea Strategiei de resurse umane are ca scop : 

- Creşterea numărului de cercetători anual prin cu minim 2 persoane în raport cu obiectivele 

strategice ale institutului. 

- Creşterea capacităţii de cercetare şi diversificarea domeniilor abordate, obţinerea eficienţei 

economice prin creşterea cifrei de afaceri. 

- Creşterea numărului de doctori în ştiinţe, masteranzi, participanţi la formare profesională. 

  Strategia de resurse umane pentru cercetători: 

✓ Recrutarea şi selecţia tinerilor cu perspectivă în dezvoltarea unei cariere în cercetarea 

ştiinţifică pe baza procedurilor operaţionale aplicabile, care să asigure institutului masa 

critică necesară menţineri şi dezvoltări capabilităţi personalului din cercetare, asigurări 
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vârstei medii optime a cercetătorilor, menţinerea unui raport optim între categoriile de 

angajaţi ai institutului. 

✓ Institutul asigură dezvoltarea personală şi profesională armonioasă,  integrarea în colectiv, 

urmărind şi îndrumând  dezvoltarea cercetătorilor prin evaluarea periodică a activităţi lor şi 

modului de integrare în ansamblul de valori a institutului, culturi organizaţionale 

caracterizată prin motivare , creativitate, participare şi eficacitate, obţinerea de satisfacţii de 

către salariaţi, dezvoltarea spiritului de echipă şi realizarea performanţei durabile în 

cercetare. 

✓ Asigură orientarea către performanţă prin cooptarea noilor angajaţi  în colective de 

cercetare şi comisii tehnice, oferind şansa afirmări iniţiativei individuale, încurajarea unei 

comunicări deschise , asumarea responsabilităţi deciziilor sale, orientări către performanţă 

şi manifestarea entuziasmului în obţinerea acesteia. 

✓ Institutul va sprijini financiar şi material şansa egală de învăţare şi îmbogăţire a cunoştinţelor 

profesionale a salariaţilor, oferind posibilitatea participări acestora la diferite forme de 

perfecţionare profesională, doctorate, masterate, cursuri de instruire şi acumularea de noi 

cunoştinţe prin participarea la  manifestări ştiinţifice, work-shop-uri. 

✓ Cercetători vor fi sprijiniţi în aderarea lor la diferite organizaţii profesionale, comisii şi grupuri 

de lucru interdisciplinare, dobândirea recunoaşteri capabilităţi lor profesionale prin care se 

face afirmat şi INSEMEX-ul. 

✓ În cadrul institutului cercetători au libertatea deciziei profesionale dar  şi responsabilitatea 

acţiunilor lor sunt responsabili  în activităţi de contractare şi negociere a contractelor cu 

beneficiari, sprijiniţi de personalul administrativ în administrarea şi gestionarea resurselor 

financiare şi materiale ale proiectelor de cercetare, fac parte din Consiliul Ştiinţific, 

Comitetele tehnice pe domenii de cercetare, sunt consultaţi în vederea fundamentări 

deciziilor importante şi fundamentări datelor privind bugetul institutului, le sunt comunicate 

hotărârile şi deciziile manageriale, cooptaţi în grupuri de lucru şi comisii de expertiză 

tehnică.   

✓ Se  aplică o politică de atragere şi  menţinere a personalului de cercetare valoros prin 

acordarea pe baza criteriilor transparente de evaluare şi recunoaştere a realizărilor 

individuale şi de grup, recompense şi stimulente salariaţilor merituoşi. 

✓ Va fi încurajată şi susţinută activitatea de colaborare şi parteneriat în cercetare, atragerea 

temporară de personal şi cercetători în vederea realizări unor proiecte specifice, complexe 

şi diversificate.  

✓ Institutul oferă bune condiţii de muncă în spaţii amenajate modern, acces la Internet şi 

materiale documentare, echipamente şi aparatură performantă pentru desfăşurarea 

activităţilor. De asemenea este asigurată securitatea socială a cercetătorilor printr-o 

salarizare în raport cu competenţele şi responsabilităţile asumate, acordarea unui spor pe 

perioada stagiului de doctorat care urmăreşte încurajarea tinerilor cercetători, doctoranzi 

cu frecvenţă sau doctoranzi fără frecvenţă, angajaţi ai institutului nostru pentru a-şi finaliza 

cercetările prevăzute în cadrul programului de doctorat,  plata salariilor la timp, decontarea 
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promptă a cheltuielilor de deplasare, plata taxelor şi cotizaţiilor la asociaţiile profesionale 

unde sunt afiliaţi, oferirea unor ajutoare sociale , organizarea de întruniri festive.   

  Obiectivele specifice al strategiei de resurse umane sunt puse în fapt prin planul operaţional 

elaborat pentru fiecare an şi perioadă bugetară, pentru fiecare activitate fiind stabilite măsuri de 

realizat, resursele necesare, termenele de realizare, rezultatele estimate / indicatori de 

performanţă, responsabilităţile ce revin angajaţilor şi managementului.  

 

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare 

6.1. Departamente / Laboratoare de cercetare-dezvoltare 

 

 D E P A R T A M E N T  S E C U R I T A T E A  R E S U R S E L O R  M I N E R A L E  

- Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială; 

- Laborator Analize Fizico-Chimice. 
 

 D E P A R T A M E N T  S E C U R I T A T E  I N D U S T R I A L Ă  

- Laborator Riscuri - Salvare; 

- Laborator Protecţia Mediului.  
 

 D E P A R T A M E N T  S E C U R I T A T E A  I N S T A L A Ţ I I L O R  Ş I  E C H I P A M E N T E L O R  
A N T I E X P L O Z I E  

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi; 

- Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP. 
 

 D E P A R T A M E N T  S E C U R I T A T E A  E X P L O Z I V I L O R  Ş I  A R T I C O L E L O R  
P I R O T E H N I C E  

- Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice; 

- Laborator Tehnici de Împuşcare. 
 

 L A B O R A T O R  C O O P E R Ă R I  Ş I  P R O I E C T E  I N T E R N A Ţ I O N A L E  
 

 L A B O R A T O R  T E H N O L O G I A  I N F O R M A Ţ I E I  
 

 L A B O R A T O R  S I M U L Ă R I  C O M P U T E R I Z A T E  
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6.2. Laboratoare de încercări şi organisme de certificare/acreditare: 

 

 L A B O R A T O R  D E  T O X I C O L O G I E  (Grup de laboratoare pentru determinări noxe 
profesionale) abilitat de către Autoritatea de sãnãtate publicã cu certificatului de abilitate 
nr. 149/2012. 

 G R U P  L A B O R A T O A R E  D E  Î N C E R C Ă R I  – INSEMEX-GLI acreditat de către RENAR în 
anul 2013 cu numărul LI 374, are în componență următoarele laboratoare de încercări: 
 

- Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială; 

- Laborator Analize Fizico-Chimice; 

- Laborator Riscuri - Salvare; 

- Laborator Protecţia Mediului; 

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi; 

- Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP; 

- Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice; 

- Laborator Tehnici de Împuşcare. 
 O R G A N I S M  D E  E V A L U A R E  A  C O N F O R M I T Ă Ţ I I  P R O D U S E L O R  I N S E M E X -

O E C  
 

Activitățile sunt desfăşurate în  cadrul a două servicii de certificare:  

 INSEMEX-SECEEX - Serviciul pentru certificare echipamente Ex; 

 INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace Ajutătoare şi 
Tehnici de Împuşcare;  

 
 O R G A N I S M  D E  I N S P E C Ţ I E  C O M P U Ş I  O R G A N I C I  V O L A T I L I  ( I N S E M E X - C O V )  

abilitat de către Ministerul Economiei pentru inspecții tehnice și avizarea tehnică a 
proiectelor; 
 

 G R U P U L  D E  A V I Z A R E  A  D O C U M E N T A Ţ I I L O R  T E H N I C E  D E  Î N C H I D E R E  A  
O B I E C T I V E L O R  M I N I E R E  ( G A D T I O M ) ;  
 

 G R U P  D E  A T E S T A R E  A  I N S T A L A Ţ I I L O R  T E H N I C E  Ş I  A  A C T I V I T Ă Ţ I L O R  
C O N E X E  C O N F O R M  N O R M A T I V U L U I  N E X  0 1 - 0 6  ( G A N E X )  P E N T R U  
P R E V E N I R E A  E X P L O Z I I L O R ;  
 

 G R U P  D E  A V I Z A R E  S A L V A R E  ( G A S )  A B I L I T A T  P E N T R U  I N T E R V E N Ț I I  D E  
S A L V A R E ;  
 

 G R U P  V E R I F I C A R E  A  I N S T A L A Ţ I I L O R  D E  V E N T I L A R E  ( G V I V )  A B I L I T A T  
P E N T R U  V E R I F I C A R E A  V E N T I L A T O A R E L O R  U T I L I Z A T E  Î N  I N S T A L A Ț I I  C U  
A M E S T E C  P O T E N Ț I A L  E X P L O Z I V .  
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6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional  

Prin Hotărârea nr. 786/2014 privind aprobarea listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de 

interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale a fost inclusă şi Instalaţia 

de Interes Naţional a INCD INSEMEX: Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări materii 

explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea personalului de 

intervenţie pentru medii toxice / explozive – PCDIEx. 

Instalaţia de Interes Naţional - PCDIEx continuă, şi în acest an, să fie utilizată pentru 

rezolvarea contractelor cu agenţii economici din: 

- industria petrol – gaze şi alte industrii cu pericol de atmosfere potenţial explozive pentru 

evaluarea nivelului de securitate la explozie şi măsuri de utilizare sigură a instalaţiilor tehnice; 

- industria minieră – studii privind starea de securitate a unităţilor miniere din punct de 

vedere al aerajului minier, degajărilor de metan, fenomene de autoaprindere. 

- industriile cu atmosfere toxice sau care pot afecta mediul înconjurător. 

Totodată, Instalaţia de Interes Naţional - PCDIEx a fost utilizată pentru realizarea 

temelor/proiectelor de cercetare din cadrul programelor PNCDI III şi Programul Nucleu. 

 În cadrul programului „P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, 

dezvoltare şi inovare” din PNCDI III s-au derulat 3 proiecte de cercetare - dezvoltare, care au implicat 

participarea în comun a unor unități de cercetare dezvoltare (Universitate, Institute de cercetare) și 

un agenț economic cu potențial adecvat pentru susținerea experimentărilor și implementarea 

rezultatelor în economie. Acestea sunt: 

        - Validarea experimentală a răspunsului unei clădiri în cadre supusă acțiunii exploziilor - 

Contract 39 PED; 

 - Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei de periculozitate în cazul exploziilor 

cauzate de scurgeri de gaze în spaţii închise - Contract 200 PED; 

           - Sistem integrat pentru intervenție rapidă la incidente / CBRNE - Contract 7. 

În cadrul Programului Nucleu „Dezvoltarea de noi concepte, metode, procese şi tehnologii 

privind securitatea exploatării resurselor minerale, protecţia la explozie, protejarea omului şi a 

mediului, având la bază cunoaşterea, evaluarea şi elaborarea de soluţii pentru diminuarea 

factorilor de risc / PROMINEX”, pe parcursul anului 2017 s-au derulat 37 proiecte de cercetare, şi 

anume: 
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➢ Realizarea unui sistem informatic – suport al sistemului calității pentru laboratoarele de 

încercări din cadrul INSEMEX-GLI. 

➢ Dezvoltarea instalaţiei de încercări în amestecuri explozive, în vederea efectuării încercărilor 

de tip specifice, in cazul motoarelor electrice antideflagrante de mari dimensiuni. 

➢ Tehnologie de monitorizare invazivă continuă a parametrilor aerodinamici la nivelul unei 

stații principale de ventilație. 

➢ Cercetări privind riscul de explozie generat de electricitatea statică în prezenţa atmosferelor 

explozive. 

➢ Cercetări privind creşterea gradului de securitate la infrastructurile tehnice destinate 

depozitării explozivilor de uz civil. 

➢ Dezvoltarea capacităţii de încercare pentru echipamentele destinate utilizării în mediu umed 

având ca tip de protectie încapsulare “m”. 

➢ Dezvoltarea metodelor de încercare/experimentare prin intermediul sistemului de analiză 

Kjedahl – în vederea studierii și determinării conținutului de azot în produse lichide şi solide. 

➢ Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru organizarea 

cursurilor de calificare în meseria de pirotehnician. 

➢ Cercetări privind metodele utilizate pentru evaluarea undelor seismice generate de lucrările 

de împuşcare din cariere. 

➢ Dezvoltarea şi aplicarea unor metode de testare a aparatelor de protecţie a respiraţiei pe 

bază de aer comprimat / oxigen în vederea certificării acestora. 

➢ Calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze, utilizând efectul Schlieren. 

➢ Cercetări privind influența pirosulfurilor în producerea evenimentelor de tip explozie sau 

incendiu. 

➢ Cercetări privind realizarea modelărilor computerizate ale incendiilor, utilizând sisteme HPC 

(High Performance Computing). 

➢ Cercetări privind influenţa factorilor de micro-climat asupra parametrilor de încercare, în 

timpul testării la funcţionare a articolelor pirotehnice. 

➢ Cercetări privind stabilirea comportamentului materialelor periculoase încadrate în clasa I, 

în ceea ce priveşte tranziţia de la deflagrare la detonare. 

➢ Instrumente moderne pentru simularea computerizată a rezistenţei la impact a 

echipamentelor electrice protejate la explozie. 

➢ Cercetarea comportamentului la ardere a materialelor combustibile implicate în evenimente 

de tip incendiu/explozie. 

Autorizări deținute de INCD INSEMEX, utilizând facilitățile din IIN-PCDIEx: 

L A B O R A T O R  D E  T O X I C O L O G I E  ( G R U P  D E  L A B O R A T O A R E  P E N T R U  

D E T E R M I N Ă R I  N O X E  P R O F E S I O N A L E )  se ocupă cu: determinări noxe profesionale la 

locurile de muncă în vederea evaluării expunerii profesionale a lucrătorilor la agenţi fizici, noxe 

chimice şi zgomot, a fost a abilitat de către Ministerul Sănătății – Autoritatea de sănătate publică, 

în baza certificatului de abilitate nr. 149/2012. 
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G R U P  L A B O R A T O A R E  D E  Î N C E R C Ă R I  –  I N S E M E X  G L I  a fost acreditat de către 

RENAR în anul 2013 cu numărul LI 374, se ocupă cu efectuarea de încercări în regim acreditat, dintre 

care amintim:  

Încercări pentru echipamente şi materiale utilizate în atmosfere potenţial explozive şi în 

industria extractivă. 

Produse încercate: 

- Echipamente, sisteme protectoare şi componente destinate utilizării în atmosfere 
potenţial explozive; 

- Echipamente utilizate în industria minieră din subteran şi de la suprafaţă; 

- Explozoare; 

- Echipamente individuale de protecţie utilizate de lucrători în medii potenţial explozive; 

- Cabluri electrice. 

Încercări de laborator şi de poligon pentru materii explozive. 

Produse încercate: 

- Explozivi de uz civil; 

- Fitile detonante; 

- Fitile detonante antigrizutoase; 

- Fitile de amorsare; 

- Capse detonante electrice de joasă, medie şi înaltă intensitate; 

- Capse detonante pirotehnice; 

- Sisteme de iniţiere a explozivilor, neelectrice; 

- Articole pirotehnice. 

Determinarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (aer, apă, sol, deşeuri, zgomot). 

O R G A N I S M  D E  E V A L U A R E  A  C O N F O R M I T Ă Ţ I I  P R O D U S E L O R  I N S E M E X  -  

O E C  activitățile de evaluare a conformității produselor  sunt desfăşurate în cadrul a două servicii 

de certificare:  

▪  I N S E M E X - S E C E E X  -  S e r v i c i u l  p e n t r u  c e r t i f i c a r e  e c h i p a m e n t e  E x ;  
▪  I N S E M E X - S E C E M T I  -  S e r v i c i u l  p e n t r u  c e r t i f i c a r e  E x p l o z i v i ,  M i j l o a c e  

A j u t ă t o a r e  ş i  T e h n i c i  d e  Î m p u ş c a r e .  

Activităţile specifice ale INSEMEX-OEC sunt: 

a .  C e r t i f i c a r e a  c o n f o r m i t ă ţ i i  p r o d u s e l o r  p e n t r u  c e r i n ţ e l e  d e  

s e c u r i t a t e ,  p r e v ă z u t e  î n :  

Directiva 94/9/EC „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial explozive 

– ATEX”, (transpusă prin HG nr. 752/14.05.2004); 

Produse certificate: 

- Echipamente grupa II, categoria 3;  



INCD INSEMEX | 28 

 

  
 

- Dispozitive de securitate, dispozitive de control şi dispozitivele de reglare; 

- Sisteme protectoare autonome; 

- Echipamente grupa I, categoria M1 şi M2; 

- Echipamente grupa II, categoria 1 şi 2; 

- Componente destinate ca părţi ale echipamentelor din grupa I categoria M1 şi M2; 

- Componente destinate ca părţi ale echipamentelor din grupa II categoria 1 şi 2. 

b .  C e r t i f i c a r e a  c o n f o r m i t ă ţ i i  p r o d u s e l o r  p e n t r u  c e r i n ţ e l e  d e  

s e c u r i t a t e ,  p r e v ă z u t e  î n :   

Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de  protecţie” (transpusă prin HG nr. 

115/05.02.2004). 

Produse certificate: 

- Echipament individual de protecţie a capului împotriva: riscurilor mecanice, 

temperaturii, riscurilor electrice; 

- Echipament individual de protecţie a mâinii şi a braţului împotriva: riscurilor mecanice, 

temperaturii, riscurilor electrice, agenţilor chimici; 

- Echipament individual de protecţie a membrelor inferioare împotriva: agenţilor chimici, 

temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice; 

- Echipament individual de protecţie generală a corpului (îmbrăcăminte) împotriva: 

agenţilor chimici, temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice; 

- Echipament individual de protecţie respiratorie; 

- Domenii specializate de competenţă: 

• îmbrăcăminte de mare vizibilitate; 

• îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri; 
- alte domenii specializate: echipamente individuale de protecţie pentru industria 

minieră, atmosfere toxice sau potenţial explozive. 

c .  C e r t i f i c a r e a  c o n f o r m i t ă ţ i i  p r o d u s e l o r  p e n t r u  c e r i n ţ e l e  d e  

s e c u r i t a t e ,  p r e v ă z u t e  î n :  

Directiva 93/15/2003/CEE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă prin HG nr. 207/2005) 

Produse certificate: 

- Fitile detonante şi fitile de siguranţă; 

- Detonatori şi relee; 

- Explozivi brizanţi. 

d .  C e r t i f i c a r e a  c o n f o r m i t ă ţ i i  p r o d u s e l o r  p e n t r u  c e r i n ţ e l e  d e  

s e c u r i t a t e ,  p r e v ă z u t e  î n :  

Directiva 2013/29/UE „Privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la 

punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice” (transpusă prin HG nr. 1102/2014) 
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Produse certificate: 

- Articole pirotehnice de divertisment categoria 1, 2 și 3; 

- Articole pirotehnice de divertisment categoria 4; 

- Articole pirotehnice de scenă categoriile T1 și T2; 

- Articole pirotehnice categoriile P1 și P2. 

În cadrul Serviciului SECEMTI se mai fac încercări pentru testul de nedetonabilitate a 

îngrăşămintelor pe bază de azotat de amoniu – conform Regulamentului (CE)  nr. 2003/2003 al 

Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene și Ministerul Agriculturii. 

O R G A N I S M  D E  I N S P E C Ţ I E  C O M P U Ş I  O R G A N I C I  V O L A T I L I  ( I N S E M E X - C O V )  

INSEMEX-COV este abilitat pentru: 

-  Inspecţie tehnică în exploatare, abilitare nr. 7 din 19 noiembrie 2009, eliberat de 
Ministerul Economiei – Direcţia generală de politică industrială şi competitivitate; 

- Avizare tehnică a proiectelor, abilitate nr. 10 din 19 noiembrie 2009, eliberat de 
Ministerul Economiei – Direcţia generală de politică industrială şi competitivitate. 

În anul 2014 a fost depusă noua documentație pentru obținerea abilității necesare 

pentru activitatea desfășurată. 

Alte activități din cadrul INCD INSEMEX obținute la nivel național: 

G R U P U L  D E  A V I Z A R E  A  D O C U M E N T A Ţ I I L O R  T E H N I C E  D E  Î N C H I D E R E  A  
O B I E C T I V E L O R  M I N I E R E  ( G A D T I O M )  

Activitatea GADTIOM se desfășoară în baza Ordinului nr. 517 din 6 decembrie 2005, emis de 

Ministerul Economiei și Comerțului pentru - Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind 

conservarea şi închiderea unor obiective miniere, elaborate în conformitate cu prevederile 

Manualului de Închidere a Minelor aprobat prin Ordinul MIR nr. 273/2001. 

G R U P  D E  A T E S T A R E  A  I N S T A L A Ţ I I L O R  T E H N I C E  Ş I  A  A C T I V I T Ă Ţ I L O R  C O N E X E  
C O N F O R M  N O R M A T I V U L U I  N E X  0 1 - 0 6  ( G A N E X )  

Activitatea GANEX se desfășoară în baza Ordinului nr. 1636 din 2007 emise de Ministerul 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 392 din 2007 emis de Ministerul Economiei şi 

Finanţelor, pentru - Prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, 

utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial 

explozive (NEx 01-06 / 2.05.2007). 

G R U P  D E  A V I Z A R E  S A L V A R E  ( G A S ) , conform normativului privind organizarea activităţii de 
intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau 
explozive / 02.05.2007 

Grup de avizare salvare are ca activitate organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la 

unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive, în baza Ordinului nr. 

391 din 2007 emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 1637 din 

2007 emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor. 
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G R U P  V E R I F I C A R E  A  I N S T A L A Ţ I I L O R  D E  V E N T I L A R E  ( G V I V ) , conform Normativului 
NVIV 01-06 

Grup verificare a instalaţiilor de ventilare are ca activitate organizarea activităţii de verificare 

a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a 

atmosferelor explozive şi/sau toxice (NVIV 01-06 / 2.05.2007), în baza Ordinului nr. 393 din 2007 

emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 1638 din 2007 emis de 

Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

A c t i v i t ă ț i  d e r u l a t e  î n  v e d e r e a  r e a l i z ă r i i  t r a n s f e r u l u i  t e h n o l o g i c  

Conducerea executivă a INCD INSEMEX a urmărit cu mare interes: 

▪ Asigurarea competitivității economice a beneficiarilor; 
▪ Îmbunătățirea cooperării intre institut si industrie, mai ales prin dezvoltarea de 

parteneriate public private, prin: 

- crearea condițiilor materiale si de dotare in scopul satisfacerii prompte a 
solicitărilor beneficiarilor din industrie; 

- diversificarea ofertei de servicii; 

- creșterea numărului de tehnologii si produse transferate in industrie; 

- menţinerea acreditării sistemului de asigurare a calităţii; 

- participarea la licitațiile interne pentru livrarea de servicii specifice institutului, 
atât singur cat si in parteneriate cu alte unități. 

Transferul tehnologic s-a realizat prin: 

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți prin implementarea în sistemul de calitate al 

GLI din cadrul INCD-INSEMEX Petroşani, încercări in regim acreditat RENAR utilizate la evaluarea 

conformității produselor pentru directivele europene pentru care INSEMEX-OEC este notificat la Bruxelles 

cu nr. NB 1809; 

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți, prin intermediul INSEMEX – GAS – GRUPUL 

DE AUTORIZARE SALVARE   

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți, prin intermediul INSEMEX – GANEX  

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți prin intermediul INSEMEX – GVIV –GRUP 

VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE 

- servicii științifice si tehnologice pentru elaborarea expertizelor tehnice a evenimentelor generate 

de explozii/incendii. 

I N S T A L A Ţ I A  D E  I N T E R E S  N A Ţ I O N A L  Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări 

materii explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea 

personalului de intervenţie pentru medii toxice / explozive – PCDIEx are un impact major atât pe 

plan naţional, cât şi pe plan internaţional, concretizat prin: 

- transfer tehnologic către industria minieră şi industria cu pericol de atmosfere potenţial 

explozive; 

- transfer de cunoştinţe către mediul ştiinţific naţional şi internaţional prin participări la 

colaborări, schimburi bilaterale, conferinţe, articole. 
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- realizări de expertize tehnice. 

INCD INSEMEX Petroşani elaborează expertizele tehnice ale tuturor accidentelor provocate de 

fenomenele explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi prafuri combustibile sau de către materiile 

explozive propriu-zise (cu caracter exploziv intrinsec), în vederea elucidării cauzelor care au condus 

la producerea evenimentelor respective şi, ulterior, pentru fundamentarea ştiinţifică a unor soluţii 

tehnice şi reglementări specifice care să preîntâmpine apariţia unor accidente similare.  

Pentru a putea răspunde competent solicitărilor de această natură, institutul realizează 

lucrări tehnico-ştiinţifice, bazate pe cercetări de laborator, modelări, simulări, teste de laborator 

complexe şi analize fizico-chimice, institutul având o bază materială adecvată. 

Deoarece utilizarea echipamentelor impune o pregătire tehnică adecvată şi cerinţe de 

securitate deosebite, aceasta se realizează numai de personalul de cercetare din INSEMEX, iar costurile 

de acces sunt următoarele: 

a) nu se percep costuri de acces pentru activitatea de cercetare-documentare în cadrul lucrărilor 
de diplomă, master sau doctorat; 

b) nu se percep costuri de acces pentru activităţi de cercetare desfăşurate în comun cu cadre 
didactice din universităţi şi alte entităţi de cercetare ce nu au scop comercial ci doar finalităţi 
ştiinţifice (lucrări prezentate la simpozioane, conferinţe, congrese relevante); 

c) nu se percep costuri de acces pentru încercări comune comparative interlaboratoare similare; 
d) se percep costuri de acces pentru entităţi comerciale care solicită încercări de cercetare-

dezvoltare şi / sau certificare produse; în acest caz costurile se stabilesc în urma unei cereri 
(comenzi) care trebuie să ofere toate datele tehnice necesare evaluării resurselor umane şi 
materiale.  

Solicitantul de acces are următoarele drepturi şi obligaţii: 

- să i se acorde sprijin tehnic pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care a solicitat accesul 
la toate facilităţile Instalaţiei de Interes Naţional din cadrul INSEMEX; 

- să fie instruit în conformitate cu procedurile de securitate şi sănătate în muncă; 

- să respecte procedurile SCIM: 

- să respecte condiţiile impuse de  INSEMEX Petroşani la acordarea accesului; 

- să respecte regulamentul de ordine interioară al INSEMEX Petroşani. 

- Accesul la instalaţia PCDIEx se face conform procedurii de acces, publicată pe site-ul 
INSEMEX, la adresa: www.insemex.ro/pcdiex.html 

http://www.insemex.ro/pcdiex.html
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6.4. Laboratoare de cercetare-dezvoltare abilitate 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

1. 

Laborator 

Echipamente 

Electrice Ex de 

Putere  

• Echipamente şi sisteme protectoare cu tip de protecţie capsulare 
antideflagrantă şi securitate mărită;  

• Protecţia şi siguranţa în funcţionare a aparaturii cu tip de protecţie 
capsulare antideflagrantă şi securitate mărită;  

• Protecţia la explozie 

- HG nr. 1461 din 18 octombrie 

2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea 

INSEMEX Petroşani, Art. 5, alin (4) 

„Institutul naţional preia toate 

drepturile, inclusiv calitatea de 

autoritate naţională în domeniile 

de activitate specifice ...” 

- Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al INSEMEX Petroşani – 

Anexă la HG nr. 1461/2006, Cap. II, 

Art. 3, VI F, Alin (4) 

„Institutul naţional reprezintă 

autoritate naţională pentru 

domeniile de activitate privind 

evitarea riscurilor din industria 

extractivă şi alte ramuri 

industriale cu medii toxice şi/sau 

potenţial explozive, echipamente 

antiexplozive, explozivi de uz civil, 

activităţi de salvare”. 

Guvernul 

României. 

2. 

Laborator 

Echipamente 

Electrice Ex de 

Curenţi Slabi  

• Echipamente şi sisteme protectoare cu tip de protecţie securitate intrinsecă 
"i", sisteme electrice cu securitate intrinsecă, reţele de teren cu securitate 
intrinsecă (FISCO);  

• Aparatură cu tip de protecţie capsulare presurizată, camere presurizate "p";  

• Echipamente şi sisteme protectoare cu tip de protecţie încapsulare "m";  

• Aparatură pentru monitorizarea anumitor parametri din spaţiile clasificate ca 
având pericol de atmosferă potenţial explozivă. 

3. 

Laborator 

Echipamente 

Neelectrice Ex, 

Electrostatice, 

Materiale şi EIP  

• Riscul de aprindere a atmosferelor explozive prin scântei mecanice, 
electricitate statică, suprafeţe supraîncălzite, flăcări şi gaze sau particule 
încinse, radiaţii ionizante, descărcări atmosferice, sisteme de protecţie 
catodică.  

• Protecţia şi siguranţa în funcţionare a echipamentelor neelectrice utilizate în 
atmosfere potenţial explozive.  

• Cerinţe de securitate pentru materiale (metalice şi nemetalice) şi produse din 
componenţa instalaţiilor de stocare şi vehiculare a substanţelor inflamabile, 
pentru prevenirea scurgerilor, în vederea reducerii riscului de formare a 
atmosferelor explozive. 

4. 

Laborator Materii 

Explozive şi Arti-

cole Pirotehnice  

• Elaborarea, testarea şi experimentarea de noi tipuri de materii explozive.  

• Perfecţionarea tehnicilor de împuşcare în aplicaţii industriale.  

• Evaluarea factorilor acţiunii seismice generale de lucrări de împuşcare.  

• Mecanizarea lucrărilor de împuşcare 
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6.4. Laboratoare de cercetare abilitate (continuare) 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

5. 

Laborator Securitate 

Minieră şi Ventilaţie 

Industrială  

• Securitatea zăcămintelor şi proceselor de extracţie; 

• Fundamentarea reglementărilor tehnice în domeniul securităţii 
resurselor minerale; 

• Clasificarea minelor din România din punct de vedere al emanaţiilor de 
gaze explozive şi/sau toxice, respectiv a stratelor de cărbune din punct 
de vedere al tendinţei lor la autoaprindere;  

• Prevenirea si combaterea emisiilor şi/sau acumulărilor de gaze;  

• Detectarea, prevenirea şi combaterea focurilor endogene; 

• Securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă şi alte ramuri 
industriale;  

• Aeraj minier;  

• Ventilaţie industrială. 

- HG nr. 1461 din 18 2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea a INSEMEX Petroşani, 

Art. 5, alin (4) 

„Institutul naţional preia toate 

drepturile, inclusiv calitatea de 

autoritate naţională în domeniile 

de activitate specifice ...” 

- Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al INSEMEX Petroşani – 

Anexă la HG nr. 1461/2006, Cap. II, 

Art. 3, VI F, Alin (4) 

„Institutul naţional reprezintă 

autoritate naţională pentru 

domeniile de activitate privind 

evitarea riscurilor din industria 

extractivă şi alte ramuri industriale 

cu medii toxice şi/sau potenţial 

explozive, echipamente 

antiexplozive, explozivi de uz civil, 

activităţi de salvare”. 

Guvernul 

României 

6. 
Laborator Protecţia 

Mediului  

• Poluarea mediului 

• Evaluarea activităţii antropice asupra calităţii factorilor de mediu;   

• Surse de degajare, prevenire şi combatere a poluării cu pulberi şi 
substanţe toxice; 

• Metode, tehnologii şi tehnici de predicţie, prevenire, remediere, 
reabilitare şi reconstrucţie ecologică a zonelor afectate de factori 
antropici; 

• Metode şi tehnici de evaluare a aptitudinilor psihoprofesionale a 
lucrătorilor care desfăşoară activităţi în medii potenţial explozive şi/sau 
toxice. 
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6.4. Laboratoare de cercetare abilitate (continuare) 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

7. 
Laborator Analize 

Fizico-Chimice  

• Securitate şi sănătate în muncă;  
• Medii (atmosfere) explozive;  
• Risc de explozie în instalaţii tehnologice cu pericol de formare a 

atmosferelor potenţial explozive; 
• Zonarea spaţiilor industriale cu pericol de formare a atmosferelor 

potenţial explozive; 
• Explozii de gaze / vapori / pulberi combustibile;  
• Substanţe şi preparate chimice periculoase;  
• Procese chimice care pot genera explozii în instalaţii tehnologice;  
• Metode de expertizare tehnică a evenimentelor (accidente din 

domeniul industrial şi civil) cauzate de explozii şi/sau incendii. 

- HG nr. 1461 din 18 octombrie 

2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea a 

INSEMEX Petroşani, Art. 5, alin (4) 

„Institutul naţional preia toate 

drepturile, inclusiv calitatea de 

autoritate naţională în domeniile 

de activitate specifice ...” 

- Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al INSEMEX Petroşani 

– Anexă la HG nr. 1461/2006, Cap. 

II, Art. 3, VI F, Alin (4) „Institutul 

naţional reprezintă autoritate 

naţională pentru domeniile de 

activitate privind evitarea 

riscurilor din industria extractivă 

şi alte ramuri industriale cu medii 

toxice şi/sau potenţial explozive, 

echipamente antiexplozive, 

explozivi de uz civil, activităţi de 

salvare”. 

Guvernul 

României. 

8. 
Laborator Riscuri 

Salvare  

• Salvare în caz de avarii, specifice mediilor explozive şi/sau toxice 
generate de activităţi desfăşurate în diverse ramuri industriale de la 
suprafaţă şi în subteran. 
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6.4. Laboratoare de încercări acreditate/abilitate 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
laboratorului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 
acreditare/abilitare 

Emitentul  

1. 

Laborator de 
toxicologie  
(Grup de laboratoare 
pentru determinări 
noxe profesionale). 

Determinări noxe profesionale la locurile de muncă în vederea evaluării expunerii 
profesionale a lucrătorilor la agenţi fizici, noxe chimice şi zgomot. 

Certificat de 
Abilitare 

Nr. 149/2012 

Ministerul 
Sănătăţii 

- Autoritatea 
de Sănătate 

Publică 

2. 
Grup Laboratoare de 
Încercări  
INSEMEX - GLI 

Încercări pentru echipamente şi materiale utilizate în atmosfere potenţial explozive 
şi în industria extractivă. 
Produse încercate: 

- Echipamente, sisteme protectoare şi componente destinate utilizării în 
atmosfere potenţial explozive; 
- Maşini utilizate în industria minieră din subteran şi de la suprafaţă; 
- Explozoare; 
- Echipamente individuale de protecţie utilizate de lucrători în medii 
potenţial explozive; 
- Produse din textile, cauciuc, mase plastice, aluminiu şi aliaje din aluminiu, 
materiale uşoare, fire şi cabluri izolate. 

Încercări de laborator şi de poligon pentru materii explozive. 
Produse încercate: 

- Explozivi de uz civil; 
- Fitile detonante; 
- Fitile detonante antigrizutoase; 
- Fitile de amorsare; 
- Capse detonante electrice de joasă, medie şi înaltă intensitate; 
- Capse detonante pirotehnice; 
- Sisteme de iniţiere a explozivilor, neelectrice 

Determinarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (aer, apă, sol, deşeuri, 
zgomot). 

Certificat de 
Acreditare 

Nr. LI 374/2013 
RENAR 
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 

acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de 

certificare produse 

(INSEMEX-OEC) 

 

 

Activităţile specifice ale INSEMEX-OEC sunt desfăşurate în cadrul a două servicii de 

certificare:  

- INSEMEX-SECEEX – Serviciul pentru certificare echipamente Ex; 
- INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace Ajutătoare şi 

Tehnici de Împuşcare;  
 

1. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 94/9/EC „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial 

explozive – ATEX”, (transpusă în HG nr. 752/14.05.2004);  

    Produse certificate: 

- Echipamente grupa II, categoria 3  

- Dispozitive de securitate, dispozitive de control şi dispozitivele de reglare 

- Sisteme protectoare autonome 

- Echipamente grupa I, categoria M1 şi M2 

- Echipamente grupa II, categoria 1 şi 2 

- Componente detinate ca părţi ale echipamentelor din grupa I categoria M1 şi M2 

- Componente detinate ca părţi ale echipamentelor din grupa II categoria 1 şi 2. 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 006/ 

17.06.2013 

Nr. ON 35/2014 

 

 

 

 

Notified body 

NB 1809 

Bruxelles 

RENAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia 

europeană 
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice (continuare) 

Nr. crt. Denumirea 

organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 

acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de 

certificare produse 

(INSEMEX-OEC) 

 

2. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:  

Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de  protecţie” (transpusă în HG nr. 

115/05.02.2004). 

    Produse certificate: 

- Echipament individual de protecţie a capului împotriva: riscurilor mecanice, 

temperaturii, riscurilor electrice; 

- Echipament individual de protecţie a mâinii şi a braţului împotriva: riscurilor mecanice, 

temperaturii, riscurilor electrice, agenţilor chimici; 

- Echipament individual de protecţie a membrelor inferioare împotriva: agenţilor chimici, 

temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice; 

- Echipament individual de protecţie generală a corpului (îmbrăcăminte) împotriva: 

agenţilor chimici, temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice; 

- Echipament individual de protecţie respiratorie; 

- Domenii specializate de competenţă: 

          - îmbrăcăminte de mare vizibilitate; 

          - îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri; 

          - alte domenii specializate: echipamente individuale de protecţie pentru industria 

minieră, atmosfere toxice sau potenţial explozive. 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 006/ 

17.06.2013 

 

 

 

 

 

 

Notified body NB 

1809 

Bruxelles 

 

RENAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia 

europeană 
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice (continuare) 

Nr. crt. Denumirea 

organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 

acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de 

certificare produse 

(INSEMEX-OEC) 

 

3. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 93/15/2003/CEE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă în HG nr. 207/2005) 

     Produse certificate: 

- Fitile detonante şi fitile de siguranţă 

- Detonatori şi relee 

- Explozivi brizanţi 

 

4. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 2013/29/UE „Privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la 

punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice” (transpusă prin HG nr. 

1102/2014) 

Produse certificate: 

- Articole pirotehnice de divertisment categoria 1, 2 și 3; 

- Articole pirotehnice de divertisment categoria 4; 

- Articole pirotehnice de scenă categoriile T1 și T2; 

- Articole pirotehnice categoriile P1 și P2 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 006/ 

17.06.2013 

 

 

 

 

Notified body NB 

1809 

Bruxelles 

Nr. ON 35/2014 

 

RENAR 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia 

europeană 
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice (continuare) 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 
acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

2. 

Organism de inspecţie 
compuşi organici 
volatili (INSEMEX-
COV) 

1. Inspecţie tehnică în exploatare. 
Abilitare nr. 7 din 
19 noiembrie 2009 

Ministerul Economiei – 
Direcţia generală de 
politică industrială şi 

competitivitate 
2. Avizare tehnică a proiectelor. 

Abilitare nr. 10 din 
19 noiembrie 2009 

3. 

Grupul de avizare a 
documentaţiilor 
tehnice de închidere a 
obiectivelor miniere  
(GADTIOM) 

Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind conservarea şi 
închiderea unor obiective miniere, elaborate în conformitate cu prevederile 
Manualului de Închidere a Minelor aprobat prin Ordinul MIR nr. 273/2001.  

Ordinul nr. 517 din 
6 decembrie 2005 
 

Ministerului Economiei şi 
Comerţului 

4. 
Grup de avizare 
normativ NEx 01-06 
(GANEX) 

Prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, 
utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în 
atmosfere potenţial explozive (NEx 01-06 / 2.05.2007) . 
 

Ordin nr. 1.636 din 
25 aprilie 2007  
Ordin nr. 392 din 2 
mai 2007 

Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  şi Ministerul 
Economiei şi Finanţelor 

5. 
Grup de avizare 
salvare (GAS) 

Organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu 
pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive. 
 

Ordin nr. 391 din 2 
mai 2007 
Ordin nr. 1637 din 
19 iunie 2007 

Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  şi Ministerul 
Economiei şi Finanţelor 

6. 
Grup verificare a 
instalaţiilor de 
ventilare (GVIV) 

Organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care 
funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi/sau toxice (NVIV 01-06 / 2.05.2007). 
 

Ordin nr. 393 din 2 
mai 2007 
Ordin nr. 1638 din 
25 aprilie 2007 

Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  şi  Ministerul 
Economiei şi Finanţelor 
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6.5. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare dezvoltare corelat cu asigurarea unui 
grad de utilizare optim  

 Departamentul Securitatea Resurselor Minerale s-a implicat la nivel internaţional 

privind creşterea competitivităţii şi capacităţii de cercetare – dezvoltare efectuând demersuri 

de colaborare în domeniul de competenţă al departamentului, astfel: 

- determinarea tendinţei de autoaprindere a cărbunilor şi şisturilor bituminoase, 
clasificarea stratelor de cărbuni din punct de vedere al predispoziţiei la autoaprindere; 

- modelarea, rezolvarea şi optimizarea reţelelor de aeraj cu ajutorul echipamentelor IT şi a 
programelor  specializate; 

- identificarea soluţiilor optime de prevenire şi combatere a combustiilor spontane, la 
exploatarea substanţelor minerale organice, cu reactivitate ridicată. 

- determinarea curbelor caracteristice ale instalaţiilor principale de ventilaţie la punerea în 
funcţiune cât şi după reparaţiile capitale şi reviziile complete; 

- determinarea indicilor de foc; 

- stabilirea calităţii aerului de mină din lucrările miniere şi de după diguri; 

- elaborare de măsuri pentru reducerea gradului de risc de explozie în industria minieră 
precum şi la instalaţiile care extrag, transportă şi prelucrează produse petroliere şi gaze 
naturale. 

 De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al 

departamentului precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare 

INSEMEX a elaborat o propunere de proiect pentru competiţia din Planul Naţional - PROGRAM 

NUCLEU, şi anume:  

♦ Cercetări privind îmbunătățirea stării de securitate și sănătate în medii periculoase cu 

atmosfere explozive, inflamabile și toxice. 

Departamentul Securitate Industrială s-a implicat la nivel naţional şi internaţional 

la creşterea competitivităţii şi capacităţii de cercetare - dezvoltare efectuând demersuri 

privind oferte de colaborare în domeniul de competenţă al acestuia, astfel: 

- oferte de lucrări de cercetare şi dezvoltare tehnologică către agentul economic 
Hedrikson Sibiu care are ca obiect de activitate prelucrarea la cald a arcurilor de mașini 
pentru determinarea concentraţiei masice de pulberi şi a emisiilor de gaze din efluent şi 
elaborarea hărţilor de dispersie prin utilizarea programului specializat AUSTAL VIEW; 

- oferte de lucrări de cercetare privind determinarea concentraţiei componenţilor gazoşi 
din atmosferă (SO2, NOx) proveniți din activitatea industrială şi traficul rutier în zonele 
urbane; 

- oferte de colaborare cu agenți economici privind efectuarea determinărilor de pulberi 
industriale în suspensie și gaze de la locurile de muncă (Greenfiber International, 
Geentech SA, Salina Praid, Michelin Romania); 

- oferte de colaborare cu agenţii economici care lucrează în medii toxice/explozive privind 
instruirea şi autorizarea salvatorilor, instruirea şi autorizarea personalului de control 
coordonare şi  instruirea /autorizarea mecanicilor de întreţinere şi reparare a aparaturii 
de salvare, conform Ordin 391/1637 – 2007; 
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Aceste oferte sunt din domeniul de competenţă al Departamentului Securitate 

Industrială, fiind susţinute de infrastructura de cercetare şi de un nucleu de cercetători care 

permit integrarea viabilă în parteneriate şi comunităţi ştiinţifice şi tehnice trans-naţionale, 

reprezentative pe plan european şi la nivel global. 

Ofertele către colaboratori externi acoperă următoarele direcţii de cercetare - 

dezvoltare: 

- Instruirea şi certificarea personalului de intervenţie şi salvare în atmosferă potenţial 
explozivă / toxică / inflamabilă din industria minieră / petrol şi gaze; 

- Probleme de mediu şi ecologizarea zonelor afectate de industrie; 

- Participarea la proiecte de cercetare naționale/internaţionale, prin găsirea celor mai 
bune soluţii şi fundamentarea acestora pentru a veni în întâmpinarea problemelor de 
mediu şi a celor de riscuri cu care se confrunta societatea si agenții economici; 

- Atingerea unui nivel ridicat de competenţă în domenii de cercetare ale protecției mediului 
şi a riscurilor, ce  prezintă interes  pentru mediul economic; 

- Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu clienţii şi cu diferite instituții de profil, urmărindu-
se participarea la fluxurile informaționale specific activității desfășurate; 

- Promovarea competentelor profesionale pentru dezvoltarea instituției prin experţi de 
valoare şi tineri de perspectivă; 

- Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare obţinute în baza derulării 
unor contracte finanţate din fonduri publice. 

  

 De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al 

departamentului precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare 

INSEMEX a elaborat o propunere de proiect pentru competiţia din Planul Naţional - PROGRAM 

NUCLEU, şi anume:  

♦ Modernizarea infrastructurii de cercetare atât pentru investigarea completă a parametrilor 

fizico chimici de calitate din mediul înconjurător și din mediile industriale, cât și pentru 

expertizarea tehnică a evenimentelor de tip incendiu/explozie în vederea creșterii gradului de 

securitate. 

 

Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie 

 Ca măsuri de creştere a capacităţii de cercetare dezvoltare au fost realizate şi 

particularizate o serie de oferte tehnice pentru următoarele servicii: 

a) pentru serviciile de evaluare a conformităţii produselor cu cerinţele din directiva 

europeană ATEx (EKSPRO ELEKTRIK Turcia – certificare echipamente electrice, solicitare de 

certificare ATEX, altele); 

b) pentru serviciile de instruire personal cu atribuţii si responsabilităţi în instalaţiile 

tehnice periclitate de atmosfere potenţial explozive. 

Implementarea măsurilor de dezvoltare a capacităţii şi de creştere a performanţelor 

sistemului CDI au contribuit din plin la creşterea productivităţii ştiinţifice şi tehnice şi a 

nivelului calitativ al rezultatelor de cercetare. 

 Participarea domnului director tehnic dr. ing. Emilian Ghicioi şi a şefului 
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Departamentului Securitatea Instalaţiilor şi a Echipamentelor Antiexplozie, domnul dr. ing. 

Sorin Burian, la Întâlnirea anuală a IECEEx, ce a avut loc în perioada: 11 - 20 septembrie 2015, 

la Christhhurch, Noua Zeelandă. 

 De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al 

departamentului precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare 

INSEMEX a elaborat o propunere de proiect pentru competiţia din Planul Naţional - PROGRAM 

NUCLEU, şi anume:  

♦ Cercetări pentru dezvoltarea capacității de evaluare, testare a echipamentului tehnic 

destinat utilizării în spații cu risc de explozie și a echipamentului de protecție. 

Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice s-a implicat la nivel 

naţional şi internaţional la îmbunătăţirea nivelului tehnic al infrastructurii de cercetare printr-

o serie de acţiuni care au condus la realizarea de noi contracte de CD care sunt: 

- Colaborarea europeană în domeniul articolelor pirotehnice de divertisment care a 
avut ca obiect expertizarea tehnică a articolelor pirotehnice prelevate de autoritatea 
daneză, de pe piaţa europeană (Danisch, Danemarca).  

- Contractarea şi realizarea de proiecte de cercetare - dezvoltare tehnologică care au 
implicat infrastructura de încercări în vederea menţinerii/ extinderii sau acordării de 
noi certificate în domeniul reglementat de Directivele 93/15/2003/CEE şi 2013/29/UE. 
Parteneri în aceste contracte au fost MAXAM EUROPA, MAXAM Turcia, EPC România, 
NITROMAK TURCIA, WEATHERFORD Atlas GIP România. 
 

S-au pus în valoare la lucrările de cercetare dezvoltare noile dotări achiziţionate în anul 

2017 care au condus la îmbunătăţirea şi dezvoltarea nivelului tehnic şi ştiinţific al activităţii 

din cadrul Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice. 

          De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului 

precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare INSEMEX a elaborat o 

propunere de proiect pentru competiţia din Planul Naţional - PROGRAM NUCLEU, şi anume:  

♦ Cercetarea caracteristicilor de securitate și funcționare a materiilor explozive și a exploziilor 

efectuate în tunelul experimental. 

 Tot în cadrul noii propuneri de Program Nucleu ”Creșterea capacității naționale de 

expertizare a exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a 

materiilor explozive, a proceselor tehnologice, a mediului înconjurător, precum și dezvoltarea 

de soluții de îmbunătățire a nivelului de securitate și sănătate în muncă  specific aplicațiilor 

industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice - EXTOX” a mai fost elaborată următoarea 

propunere de proiect de cercetare - dezvoltare:  

♦ Dezvoltarea capacității instituționale pentru realizarea expertizelor tehnice ale 

evenimentelor de tip explozie/incendiu. 

 INCD INSEMEX a depus la competiţiile lansate în Planul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare şi Inovare 2015 - 2020, PNCDI III, mai multe oferte, dintre care deja contractate: 

- PED 200 / 2017 - Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei de periculozitate în 

cazul exploziilor cauzate de scurgeri de gaze în spaţii închise. 
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- 7 / 2017 - Sistem integrat pentru intervenție rapidă la incidente.  

- 15 / 2018    TESTES - Fabricarea, calibrarea şi testarea de sisteme integrate avansate de 

senzori pentru aplicaţii în securitate societală. 

 

 

 

 

 

7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare 

7.1. Structura rezultatelor de cercetare realizate (conform tabel); 

 

  2016 2017 

  NR. NR. 

7.1.1 
Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate in reviste de specialitate cotate 

ISI. (Anexa nr. 3) 
25 46 

7.1.2 Factor de impact cumulat  al lucrărilor cotate ISI. 
ISI 

Proceedi

ngs 

ISI 

Proceed

ings 

7.1.3 Citări in reviste de specialitate cotate ISI. -  

7.1.4 Brevete de invenţie. (solicitate / acordate) (Anexa nr. 4) 4/9 6/9 

7.1.5 Citari  in sitemul ISI ale cercetarilor brevetate. - - 

7.1.6 
Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, 

bazate pe brevete, omologări sau inovatii proprii. (Anexa nr. 5) 
15 24 

7.1.7 
Lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate  fără cotaţie ISI. 

(Anexa nr. 6) 
41 53 

7.1.8 
Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale. (Anexa 

nr. 7) 
75 81 

7.1.9 

Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii 

şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de 

beneficiar. (Anexa nr. 8) 

78 118 

7.1.10 Drepturi de autor protejate ORDA sau in sisteme similare legale. - - 
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Obiectivul Proiectului a constat în dezvoltarea și îmbunătățirea unei soluții, metode și 

tehnologii antioxidante cu funcție de prevenire/combatere a fenomenului de combustie 

spontană în activitatea de exploatare a cărbunelui, având ca bază teoriile de oxidare și ipoteza 

conceptului de rol catalitic al metalelor tranziţionale paragenetice din cărbune. 

 Studiul corespunzător fazei III din proiect  „Determinări de microelemente din cărbune 

prin analiză instrumentală, pe eşantioane de lignit”, a fost orientat pe teste de incercare 

pentru determinarea riscului la autoaprindere și teste de încercare pentru determinarea 

microelementelor din cărbune. 

 „Testele de încercare pentru determinarea riscului la autoaprindere” cuprind  încercările 

de laborator pe eșantioane de lignit prelevate de la capacitățile productive  la exploatări 

miniere  de carieră din  Bazinele Jilț, Motru și Berbești. Astfel, având la dispoziție aparatura 

tehnică de laborator, probele de lignit au fost prelucrate conform procedurilor de încercare, 

metodologiei de lucru și prin analiza diagramelor (timp, temperatură) rezultate s-a 

determinat riscul de autoaprindere. După fiecare determinare au fost trasate diagramele 

variaţiei de temperatură funcţie de timp, iar în urma analizei acestor diagrame (figurile 1-6), 

cărbunii au fost clasificaţi din punct de vedere al riscului la autoaprindere. 

a) Eşantioane prelevate de la E.M.C. Jilț 

  

fig. 1.  Curbele de variaţie a temperaturii, pentru mix cărbune din str. 6,7,8,9,10,11,12 și 14 -EMC Jilt 

b) Eşantioane prelevate de la E.M.C. Rovinari 
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fig. 2.  Curbele de variaţie a temperaturii, pentru mix cărbune din str.5,6,7 și 8-EMC Rovinari 

c) Eşantioane prelevate de la E.M.C. Tismana 

  

         fig. 3.  Curbele de variaţie a temperaturii, pentru mix cărbune din str.6-7 și 8 - EMC Tismana 

d) Eşantioane prelevate de la E.M.C. Peșteana-Nord 

  



INCD INSEMEX | 64 

 

  
 

fig. 4. Curbele de variaţie a temperaturii, pentru mix cărbune din str.5 și 6 - EMC Peșteana-Nord 

e) Eşantioane prelevate de la E.M.C.  Motru – Lupoaia 

  

      fig. 5.  Curbele de variaţie a temperaturii, pentru mix cărbune din str. 6 și 7 - EMC Motru - Lupoaia 

f) Eşantioane prelevate de la E.M.C.  Berbești 

  

         fig. 6. Curbele de variaţie a temperaturii, pentru mix cărbune din str. 1 și 2 - EMC Berbești  

Cărbunii analizați se încadrează în categoria cărbunilor autoinflamabili cu risc la 

autoaprindere. Rezultatele sunt redate în tabelul nr.1. 

            

 

 

 



INCD INSEMEX | 65 

 

  
 

   Tabel nr. 1 

 

Nr. 

crt. 

Locul de colectare 

Metode de determinare    

Procedură de 

încercare  

PI-LSMVI-00 -

DRA 

Oxidare în mediu 

lichid (perhydrol) 

Oxidare în mediu de 

oxigen gazos 

Vr 

(0C/min

) 

Grupa 

de 

încadra

re 

 T/20 

(0C/20) 

 Grupa de 

încadrare 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

 E.M.C. Jilț, 

 pentru mix cărbune din str. 

6,7,8,9,10,11,12 și 14    

7,7 

II– cu 

risc  de 

autoapr

indere 

32 

III - cu risc 

mediu de 

autoaprinde

re 

II-a cărbuni 

autoinflamabili 

cu cu risc mediu  

la autoaprindere 

 

2. 
E.M.C. Rovinari, pentru mix 

cărbune din str.5,6,7 și 8 
8,0 

II– cu 

risc  de 

autoapr

indere 

33 

III - cu risc 

mediu de 

autoaprinde

re 

II-a cărbuni 

autoinflamabili 

cu risc mediu de 

autoaprindere 

 

3. 
E.M.C. Tismana, pentru mix 

cărbune din str.6-7 și 8  
12,1 

 

III – cu 

risc 

pronun

țat de 

autoapr

indere 

42 

IV - cu risc 

ridicat de 

autoaprinde

re 

II-a cărbuni 

autoinflamabili 

cu risc ridicat de 

autoaprindere 

4. 

E.M.C. Peșteana-Nord,  

pentru mix cărbune din  

str.5 și 6 -  

24,0 

III – cu 

risc 

pronun

țat de 

43 

IV - cu risc 

ridicat de 

autoaprinde

re 

II-a cărbuni 

autoinflamabili 

cu risc ridicat de 

autoaprindere 
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autoapr

indere 

 

5. 

E.M.C. Motru - Lupoaia, 

pentru mix cărbune din 

 str. 6 și 7  

8,6 

II– cu 

risc  de 

autoapr

indere 

34 

III - cu risc 

mediu de 

autoaprinde

re 

 

II-a cărbuni 

autoinflamabili 

cu cu risc mediu 

la autoaprindere 

 

6. 
 E.M.C. Berbești, pentru mix 

cărbune din str. 1 și 2  
12,0 

 

III – cu 

risc 

pronun

țat de 

autoapr

indere 

 

40 

III - cu risc 

ridicat de 

autoaprinde

re 

II-a cărbuni 

autoinflamabili 

cu cu risc ridicat 

la autoaprindere 

 „Teste de încercare pentru determinare a microelementelor din cărbune” reprezintă baza 

cercetărilor pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului ca ansamblu. Prin analiză 

instrumentală au fost identificate 10 microelemente din substanța minerală a cărbunilor. 

Aparatura de laborator utilizată: Spectometru de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv 

Optima 2100 DV, Perkin Elmer. 

       Pentru determinarea microelementelor, eșantioanele de lignit prelevate de la 

exploatările miniere  de carieră din  Bazinele Jilț, Motru și Berbești au fost prelucrate conform 

procedurilor de încercare a Laboratorului de analize fizico-chimice din cadrul 

Departamentului de Securitate a Resurselor Minerale (PI-12-„Determinarea metalelor” și PI-

05- „Digestia (mineralizarea) probelor solide”) prin analiză instrumentală spectrometrică. 

Au fost procesate 25 eșantioane de lignit pe strate, din care 6 mixuri, pe două seturi 

de încercări, după ce, în primă etapă s-a determinat riscul la autoaprindere și clasificarea din 

acest punct de vedere (testele efectuate la capitolul II). Rezultatele obținute cu valorile medii 

a conținului de elemente sunt redate în tabelul nr.2 și exprimate în [mg/kg] sau [g/t]. 
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Tabel nr.2  

Nr.  

crt

. 

Conținut 

elemente  
As 

[g/t] 

Co 

[g/t

] 

Cr 

 

[g/t] 

Cu 

[g/t] 

Fe 

[g/t] 

Mn 

[g/t] 

Ni 

[g/t] 

Pb 

[g/t] 

Ti 

[g/t] 

Zn 

[g/t] 
Locuri de 

prelevare 

probe 

0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 

1.   E.M.C. Jilț,  

stratul 6 

17,0

7 

1,0

7 

16,7

4 

40,2

6 

1075

0 

110,

5 

22,3

6 
3,93 

170,

4 
35,6 

2.  E.M.C. Jilț, 

 stratul 7 
0,24 

1,6

1 

10,7

5 

28,3

6 

1475

0 

58,0

1 

16,7

5 
3,18 

116,

7 
15,6 

3.  E. M.C. Jilț, 

 stratul 8 

23,2

2 

1,2

1 
9,36 

15,7

0 
5372 

67,6

8 

10,4

2 
4,74 

127,

1 
15,1 

4.  E.M.C. Jilț,  

stratul 9 

11,2

9 

3,2

9 

14,3

8 

24,2

5 

1131

0 

54,8

3 

14,3

5 
3,35 

256,

3 
16,1 

5.  E.M.C. Jilț,  

stratul 10 
1,78 

0,3

6 
7,82 18,0 4650 

613,

9 
5,57 1,81 

65,6

8 
11,1 

6.  E.M.C. Jilț,  

stratul 12 

14,1

8 

1,0

2 

14,0

3 

30,4

4 
5820 

57,0

5 
5,90 3,32 

302,

2 

19,2

0 

7.  E.M.C. Jilț,  

stratul 14 
3,47 

1,6

8 
8,0 

27,0

2 
5570 

52,8

9 
5,70 4,56 81,5 

23,0

1 

8.  E.M.C. 

Rovinari, str. 

5 

3,64 
1,7

5 
6,38 

19,8

4 
6058 

91,3

8 

15,1

8 
2,71 

50,6

6 

26,6

4 

9.  E.M.C. 

Rovinari, str. 

6 

9,50 
10,

5 
6,21 

71,8

2 
9664 

44,0

5 

24,5

4 

19,0

9 

343,

7 

49,5

6 

10.  E.M.C. 

Rovinari, 

str.7 

46,6

1 
4,7 

23,4

7 
40,3 8282 

80,5

3 

19,0

2 
1,20 

377,

3 

39,7

5 

11.  E.M.C. 

Rovinari, 

str.8 

73,2

6 

1,5

5 

33,5

4 

53,3

7 

1181

0 

97,3

7 

15,5

5 
0,42 

52,2

5 

69,3

5 

12.  E.M.C. 

Tismana,str.

6-7 

ND ND 8,69 
14,7

1 

2068

0 

51,8

1 

18,2

3 
3,80 

62,0

7 

14,2

6 

13.  E.M.C. 

Tismana, 

str. 8 

20,6

4 

1,1

4 

17,1

3 

22,2

4 

1169

0 

80,8

7 
9,50 3,07 

546,

1 

33,3

3 
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14.  E.M.C. 

Peșteana-

Nord, stratul 

5 

7,15 ND 4,57 
17,9

2 
4107 

82,5

0 
6,82 3,98 

33,2

8 
9,12 

15.  E.M.C. 

Peșteana-

Nord, stratul 

6 

14,3

6 

0,7

3 
7,94 

20,4

6 
7604 

93,1

6 
13,1 

13,6

6 
82,1 

12,5

1 

16.  E.M.C. 

Motru- 

Lupoaia, 

stratul 6 

31,3

1 

2,6

0 

30,0

7 

37,4

9 
8463 

65,3

6 

20,4

8 
2,88 

454,

2 

25,7

7 

17.  E.M.C. 

Motru- 

Lupoaia, 

stratul 7 

36,6

6 

4,3

6 

48,1

1 

47,5

5 

1102

0 

70,3

1 

29,5

5 
6,40 

683,

5 

36,1

4 

18.  E.M.C. 

Berbești 

stratul 1 

37,2

4 

0,6

6 

27,9

7 

49,3

7 
5348 

51,1

1 

10,6

2 
7,80 

376,

4 

15,6

6 

19.  E.M.C. 

Berbești 

stratul 2 

6,43 
3,3

8 

12,4

9 

34,8

2 

1084

0 

45,8

5 

26,1

3 
4,26 

142,

9 

26,7

1 

20.  E.M.C. Jilț 

Mixtura 

stratele 6-14 

15,1 
1,7

8 

12,9

7 

27,0

2 
8932 

541,

8 
10,1 3,35 

238,

9 

21,6

0 

21.  E.M.C. 

Rovinari  

Mixtura 

stratele 5-8 

54,2

9 

6,5

0 

31,9

7 

51,8

2 

1146

0 

85,1

8 

23,1

5 
4,29 

534,

1 

47,5

3 

22.  E.M.C. 

Tismana 

Mixtura 

stratele 6-8 

16,5

1 

2,1

3 

12,6

3 

16,5

0 

1407

0 

65,4

9 

14,2

6 
2,41 

282,

0 

19,9

1 

23.  E.M.C. 

Peșteana-

Nord, 

Mixtura str. 

5-6 

17,6

4 

0,1

4 
8,87 

18,3

7 

1008

0 

86,6

0 

11,9

2 
2,78 

88,4

8 

15,5

5 

24.  E.M.C. 

Motru-

32,3

5 

3,1

6 

38,2

2 

44,0

7 
9409 

67,7

7 

25,3

5 
1,41 

572,

3 

28,1

3 
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Lupoaia, 

Mixtura 

stratele 6-7 

25.  E.M.C. 

Berbești 

Mixtura 

stratele 1-2 

8,12 
2,6

3 

12,5

5 

22,6

5 
9850 

45,3

8 

22,6

5 
1,79 

152,

1 

11,0

3 

Utilizând metoda spectrometrică de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv s-a 

determinat următoarele 10 microelemente din subtanța minerală (lignit): As, Co, Cr, Cu, Fe, 

Mn, Ni, Pb, Ti, Zn. 

Conținutul de elemente în valoare minim-maxim și mediu este redat în tabelul nr. 3 în 

ordine descrescătoare a conținutului mediu. 

               Tabel nr. 3 

Nr. 

Crt. 
Elementul 

Conținut elemente 

 [mg/kg] sau[g/t] 

cm CM Cmed 

1. Fier 4117 20680 9146,74 

2. Titan 50,66 683,5 227,6 

3. Mangan 44,05 110,05 98,88 

4. Cupru 14,71 71,82 32,31 

5. Zinc 9,12 69,35 26,03 

6. Crom 4,57 48,11 45,22 

7. Arseniu 0,24 73,26 18,84 

8. Nichel 5,57 29,55 15,25 

9. Plumb 0,42 19,09 4,96 

10. Cobalt 0,36 10,5 2,19 
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Din tabloul de valori a rezultatelor se constată că, microelementul predominant în 

cărbune este fierul, urmat de: titan, mangan, cupru, zinc, crom, arseniu, nichel, plumb și 

cobalt. 

Microelementele nu sunt uniform dispersate în stratul de cărbune, ceea ce duce la 

constatarea că, mecanismele fizico-chimice de oxidare ce au loc în dezvoltarea unei combustii 

spontane, combinațiile complexe transportor de oxigen sunt influențate în mod diferit în 

reacția cu oxigenul molecular din aer.    

 

 Studiul corespunzător fazei IV din proiect „Identificarea de noi soluţii de 

prevenire şi combatere a fenomenului de combustie spontană. Diseminare rezultate” 

cuprinde în mod sintetic și analitic activitățile de cercetare derulate în cele trei etape din 

perioada 2016-2017, cercetări asupra soluțiilor, metodelor și tehnicilor de prevenire 

combatere a riscului de autoaprindere. 

  „Determinarea microelementelor din cărbune” - analizează în mod comparativ 

conținutul de microelemente din cele două categorii de cărbuni, huilă și lignit determinat prin 

metoda instrumentală pe 39 de eșantioane prelevate din stratele exploatabile a capacităților 

de producție. Tablourile de valori a rezultatelor evidențiază faptul că, microelementul 

predominant în cărbune este fierul, urmat de: titan, mangan, cupru, zinc, crom, arseniu, 

nichel, plumb și cobalt, determinate în testele pentru huilă. Cu mici diferențe ale valorilor 

continutului de metale în care ponderea cea mai mare este fierul, pentru testele de lignit scala 

se aseamănă cu cea de la huilă, primele și ultimele două pozitii fiind ocupate de aceleasi 

elemente. 

 Accesând literatura de specialitate din mediul on-line, pentru a compara rezultatele 

testelor efectuate cu cele obținute la nivel internațional au fost identificate lucrări de analiză 

a huilei și cărbunelui brun pe 300 de eșantioane din țările UE. Studiul de specialitate a fost 

efectuat în Polonia, la Universitatea din Varșovia, având în activitatea de cercetare cărbunele 

de la termocentrala de la  Bełchatów. Conținutul de elemente este redat  în tabelul 4 și 

comparat cu conținutul elementelor din tabelul 5. 

 

 

                  

 

 

 



INCD INSEMEX | 71 

 

  
 

   Tabel 4 

 

 

 Tabel 5 

 

Nr. 

crt.  
Elementul 

Conținut elemente în 

huilă 

[mg/kg] sau [g/t] 

cm CM Cmed 

   

1. 
Fier 4048 25120 11775 

2. Titan 119,7 540,4 321,66 

3. Nichel 33,3 304,5 84,24 

4. Cupru 28,83 100,6 52,83 

5. Crom 19,30 75,10 45,22 

6. Zinc 23,87 65,17 39,70 

7. Mangan 5,903 96,79 33,45 

8. Arseniu 3,641 125,6 32,63 

9. Plumb 5,66 42,47 20,28 

10. Cobalt 2,78 54,93 16,72 
 

 

Nr. 

crt. 
Elementul 

Conținut elemente în 

lignit 

 [mg/kg] sau [g/t] 

cm CM Cmed 

1. Fier 4117 20680 9146,74 

2. Titan 50,66 683,5 227,6 

3. Mangan 44,05 110,05 98,88 

4. Cupru 14,71 71,82 32,31 

5. Zinc 9,12 69,35 26,03 

6. Crom 4,57 48,11 45,22 

7. Arseniu 0,24 73,26 18,84 

8. Nichel 5,57 29,55 15,25 

9. Plumb 0,42 19,09 4,96 

10. Cobalt 0,36 10,5 2,19 
 

 

 Rezultatele obținute în prezenta lucrare de cercetare sunt în concordanță cu rezultatele 

din  

studiul cercetătorilor polonezi. 

 Diseminările de informații din activitatea de cercetare a prezentului proiect au fost 

materializate în lucrările științifice care au făcut obiectul participării la simpozioane științifice 

din țară și străinătate (Bulgaria, Cehia,  Republica Srpska, Bosnia și Herțegovina) sau publicate 

în reviste cu factor de impact. 
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 Capitolul  de „Soluții, metode și tehnici de prevenire/combatere și diminuare a 

riscului la autoaprindere a cărbunilor” tratează oxidarea catalitică din masa cărbunoasă și 

serie de procedee și tehnici de prevenire combatere a fenomenului de combustie spontană. 

Literatura chimică privind antioxidanții tratează rolul important al ionilor metalelor 

tranziționale în inițierea reacțiilor de autooxidare. Acești ioni dau reacții de transfer de 

electroni cu oxigenul molecular în urma cărora rezultă ionul radical O2: 

Mn + O2→ M(n+1) + O2 

Din punct de vedere a ipotezei, interesează în primul rând combinaţiile elementelor   

care se găsesc în mod frecvent în cantităţi micro şi în cărbune (Co, Ni, Fe, Mn, Cu) ale căror 

conținut a fost determinat. 

 Astfel se pot da următoarele exemple de combinaţii complexe transportori de oxigen 

ale Co2+ şi Ni2+: 

 [{ Co (NH3)5}2 (O2)] (SO4) (HSO4)3 

 [{ Co (NH3)5}2 (O2)] (NO3)5 

 [{ Co (NH3)4}2 (O2) (NH2)] (NO3)4 

 [{ Co (NH3)5}2 (O2)] (SO4)2 . 4H2O 

sau: [Ni (PPh3)2 (O2)]+2 , ( PPh3) - trifenil fosfină.  

           [Ni (PPh3)2 (O2)] (NO3)4 

Importanţa capitală a acestor tipuri de combinaţii complexe pe lângă faptul că pot lega 

oxigenul molecular reversibil în mai multe cicluri, constă în faptul că, oxigenul legat prin 

coordinare devine considerabil mai reactiv. 

Legarea oxigenului pe centrele active a complexului se face prin absorbție. Această 

absorbție este un proces de cataliză pe suprafață solidă a oxigenului molecular (a unui produs 

gazos) care poate fi fizică sau chimică (adică prin forțe fizice sau chimice). Absorbția fizică 

constă în fixarea moleculelor gazoase pe centrele active a cărbunelui (pe suprafața solidului) 

prin forțe de legătură Van der  Waalls. Această fiziosorbție nu explică specificitatea 

catalizatorilor (produse complexe ca centre active). Astfel adsorbția se realizează prin 

chimiosorbție când între molecula de gaz și suprafața solidă legături chimice, formând 

molecule complexe, transportori de oxigen numiți aducți. 

Metodele de prevenire şi combatere a combustiilor spontane trebuie să îndeplinească 

anumite cerinţe, după cum urmează: 

  să evite pierderile de cărbune; 

  să împiedice contactul cărbunelui pierdut cu oxigenul; 

  să reducă acumulările de căldură; 



INCD INSEMEX | 73 

 

  
 

  să acţioneze în sensul reducerii reacţiilor de oxidare. 

Metodele clasice de prevenire/combatere a fenomenului de combustie spontană sunt: 

înnămolirea, substanţe antipirogene, spumele chimice și lucrările de izolare. 

Substanțele antioxidante sunt utilizate pentru reducerea tendinţei la autooxidare a 

cărbunilor. La baza încercărilor a stat ipoteza privind rolul catalitic al microelementelor din 

cărbune. 

 În urma reacţiei dintre oxigenul molecular şi compuşii organici din cărbune se formează 

radicali peroxizi. Fenomenul continuă sub forma unei reacţii în lanţ cuprinzând două etape şi 

anume: 

etapa de iniţiere, unde un rol important îl au moleculele excitate de oxigen şi ionii metalelor 

tranziţionale și etapa de propagare.Pentru a încetini sau opri complet reacţia se utilizează 

substanţe inhibitoare în cantităţi mici. Substanțele inhibitoare pot acţiona în fiecare din cele 

două etape ale reacţiei de autooxidare. Asocierea a doi sau mai mulţi antioxidanţi poate avea 

urmări diferite asupra eficacităţii amestecului respectiv. Astfel, acţiunea antioxidanţilor poate 

fi aditivă, sinergică sau antagonistă. 

 Importante din punct de vedere practic sunt acele compoziţii de inhibitori care au 

efect sinergic. 

Din grupa antioxidanților oganici au fost experimentate următoarele substanţe: p fenilen diamina 

C6H4(NH2)2; difenilamina (C6H5)2NH ; hidrochinona C6H4(OH)2 ; pirogalol C6H3(OH)3. 

             Testările experimentale cu formol în soluţii cu concentraţie de 0,05% ; 0,1% ; 1 % au avut o 

eficienţa  între 56% - 60,7% . 

            Pentru fosfați eficiența inhibitorului s-a situat între 47,7-62,2 %. Inhibitorul din grupa 

fosfat reduce degajarea căldurii din procesul de oxidare, nepermiţând procesului să treacă în 

faza de autoaprindere. 

În laborator au fost testate pe probe de cărbune, cu substanțe inhibitoare de tipul 

boraxului (Na2B4O7·10H2O), azotitului de sodiu (NaNO2), clorurii de sodiu (NaCl), clorurii 

cuprice (CuCl2 ), clorurii cuproase (CuCl), acetatului de cupru (C₄H₆CuO₄· H₂O), sulfatului de 

cupru ( Cu SO4), sau combinație de clorură cuprică și fosfat trisodic (CuCl2+ Na3PO4), în 

concentrații de 0,25-0,5 %, utilizând ca metodă de lucru oxidarea termică în mediu de 

oxigen gazos. Eficienţa maximă de inhibare a fost obţinută în cazul utilizării soluției de clorură 

cuprică de concentrație 0,5% (=66%). 

Au fost încercate un număr de 8 substanţe din clasa clorurilor de ( potasiu, aluminiu, 

stronţiu, mangan, magneziu, cadmiu, bariu, zinc) în prezenţa anionului PO4
3-, pe probe  de 

cărbune.  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%.  
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Din categoria reziduurilor industriale au fost utilizate soluţii de cadmiere cu conţinut 

de CdCl2, precum şi cu soluţie reziduală de la mediul dens utilizat la uzinele de preparare, cu 

conţinut de ZnCl2, ambele soluţii în proporţie de 0,25% faţă de masa de cărbune. 

 Rezultatele experimentărilor au  scos în evidenţă faptul că soluţia de clorură de zinc - 

0,25% a obţinut rezultate superioare comparativ cu soluţia de CdCl2. În concetrație de 0,5 %, 

soluția apoasă de  clorură de zinc sub formă de aerosoli este aplicată în scop preventiv în 

abatajele din Bazinul Văii Jiului. 

  Metoda de inertizare cu azot poate fi utilizată atât în prevenirea combustiilor 

spontane cât şi pentru combaterea acestora şi a focurilor endogene și această tehnologie 

răspunde la următoarele obiective: 

 - reducerea rapidă a concentraţiilor de O2 şi menţinerea în zona a IV-a a triunghiului 

de explozivitate a concentraţiilor de gaze în timpul construirii şi închiderii cu diguri a zonelor 

de foc; 

 - diminuarea intensităţii de combustie ca urmare a reducerii concentraţiei de oxigen 

(O2); 

 - întârzierea apariţiei combustiilor spontane într-o zonă de exploatare; 

 - redeschiderea într-un interval de timp mai scurt a zonelor închise; 

 - ameliorarea condiţiilor de muncă ale salvatorilor ca urmare a proprietăţilor fizice ale 

gazului. 

Tehnica termografică este o metodă nouă de prevenire a apariției unei combustii 

spontane în stratele de cărbune din lucrările miniere deschise, depozitele de cărbune și a 

efectelor generate de astfel de situații deosebite, prin utilizarea termometriei fără contact și 

analiza unei imagini termice, care contribuie cu succes la cresterea gradului de securitate și 

sănătate în muncă pentru lucrători, cât și pentru securitatea resursei minerale. 

Cercetările s-au derulat  în această etapă prin identificarea soluţii de prevenire şi 

combatere a fenomenului de combustie spontană și noutăți în domeniu.  

            Studiul aferent fazei V din proiect  „Metodă modernă de prevenire/combatere a 

riscului de autoaprindere prin tehnica termografică.”, s-a axat pe tehnica termografică 

identificată ca o soluție de prevenire a combustiei spontane. 

 „Soluția de prevenire a combustiei spontane a cărbunilor prin tehnica termografică” 

tratează noțiunile esențiale de tehnică termografică și instrumentul de lucru-camera de 

termoviziune. Având logistica tehnică necesară s-au efectuat cercetări imagistice în subteran, 

într-o capacitate de producție (abataj frontal). Ca măsură de prevenire/combatere a 

dezvoltării unui fenomen de autoîncălzire s-a optat pentru tratamentul profilactic al stratului 
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de cărbune cu soluții inhibitoare. În capitol sunt cuprinse avantajele și dezavantajele tehnicii 

de termoviziune. 

   Termoviziunea şi termografia (ThV/ThG) sunt elemente similare ce au legătură cu 

tehnica modernă, care analizează prin scanare termică un sistem supus cercetării din punct 

de vedere al temperaturii utilizând detectoare in infraroşu (IR). 

Temperatura stratului de cărbune sau a spaţiului exploatat este un  parametru care 

este direct proporţional cu dezvoltarea fenomenului de combustie spontană. Cărbunele este 

un material rău conducător de căldură, acumulează căldura  mărind temperatura în zona 

(nucleu) ceea ce atrage după sine intensificarea procesului de oxidare, pe baza procesului de 

sorbţie a oxigenului din atmosferă.  

Termografia (termoviziunea) este măsurarea câmpului termic prin înregistrarea 

radiaţiilor infraroşii şi vizualizarea distribuţiei de temperatura pe suprafeţele observate a 

stratului de cărbune sau a spaţiului exploatat, prin măsurarea radiaţiilor IR (infraroşii). 

Procesele termice pot fi observate şi  analizate în timp util,  rutele de control pot fi gestionate 

în mod eficient cu imaginile termice de înaltă rezoluţie.  

Din gama instrumentelor cameră cu termoviziune, care pot scana şi vizualiza câmpurile 

de temperatură la nivelul obiectului ţintă, cu recunoaşterea automată a punctelor cald rece,  

INCD-INSEMEX Petroşani a achiziționat un  echipament profesional cameră de termoviziune  

tip Fluke TiX 500 (fig.7). 

 

                                               fig. 7. Cameră de termoviziune Fluke Ti X 500 

 

Caracteristici tehnice ale instrumentului: 

- Cameră digitală integrală-frevență de operare 60 Hz; 
- Display rabatabil și rotativ; 
- Rezoluție în infraroșu cu opțiune SuperResolution 640x480 pixeli fizici; 
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- Rezoluție imagini HD full -color, 5 Mpixeli; 
- Precizie 20 C sau 2%;  
- Câmp de vizualizare-distanță minimă de focalizare: 0,15 m; 
- Tip de focalizare:automată/manuală; 
- Zoom digital: 2-4X; 
- Opțiuni de afișare: imagine reală sau imagine termică; 
- Ieșire video: USB 2.0; 
- Domeniu de măsură al temperaturii: -20oC- +650o C; 
- Funcții de măsură și afișare cameră: recunoaștere punct cald-rece, determinări de 

valori minime, maxime și medii pe o suprafață de imagine, afișare valori de alarmă;  
- Salvare imagini cu extensia .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls; 
- Salvare înregistrări video prin USB în format .wmv, .mpeg; 
- Stocare imagini pe card SD de 4 GB (imagini IR ); 
- Cameră foto în spectru vizibil cu tehnologie unică Fluke IR- Fusion; 
- Clasă de protecție IP 54; 
- Autonomie acumulator LI-Ion, 3 ore funcționare continuă; 
- Temperatura de operare: -15oC- +50o C; 
- Accesorii: lentile teleobiectiv și superangular cu vizări la distanțe mari și mici; 
- Software de analiză SmartView și SmartView Mobile pentru dispozitive mobile gen 

tablete și smartphone-uri. 
Imagistica în subteran, ca metodă de prevenire a combustiilor spontane 

 

Monitorizarea unui abataj cu termocamera, presupune o filmare a lucrărilor miniere 

deschise, a zăcământului, a spațiilor exploatate și a instalațiilor electrice și echipamentelor de 

transport.  

La nivelul unui abataj, în timpul perioadei de monitorizare se poate obţine o imagine termică 

de ansamblu a acestuia fig. 8. În cazul dat nu s-a depistat zone clare de încălzire. 

 

fig.  8. Abataj – amprenta termică cu temperatură normală 

 De asemenea se poate depista la nivelul abatajului personalul lucrător fig. 9. 
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fig.  9. Abataj – amprenta termică umană 

 În situaţia în care transportorul cu raclete  prezintă creşteri de temperatură prin 

frecare, se poate depista şi acest fenomen fig. 10. 

 

fig.  10. Abataj – amprenta termică transportor 

 Dacă există cabluri electrice suprasolicitate, se poate obţine amprenta termică a 

acestora fig. 11. 

 

fig.  11. Abataj – amprenta termică pentru cablu electric 
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 Dacă există la nivelul unui abataj scurgeri de apă cu temperatură ridicată se poate 

obţine amprenta termică pentru aceasta fig. 12. 

 

fig.  12. Abataj – amprenta termică pentru apă încălzită 

 În condiţiile existenţei în spaţiul exploatat sau la nivelul bancului de cărbune din 

subetajul în lucru, a unui fenomen de autoîncălzire în desfăşurare, atunci cărbunele descărcat 

are temperatură mai mare decât temperatura normală fig. 13. 

 

fig. 13. Abataj – amprenta termică pentru cărbune descărcat autoîncălzit 

 În condiţiile existenţei la nivelul bancului de cărbune din subetajul în lucru, a unui 

fenomen de autoîncălzire în desfăşurare, atunci  la suprafaţa cărbunelui apar zone cu 

temperatură mai mare decât temperatura normală fig.  14. 
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fig.  14. Abataj – amprenta termică pentru cărbune din masiv 

 

Scopul final al acestei monitorizări prin intermediul camerelor de termoviziune este de a 

identifica în timp rapid și util nuclele de autoîncălzire a substantei minereale utile, obținerea 

și interpretarea termogramelor, trasarea hărților termice și aplicarea de măsuri tehnice și 

organizatorice de reducere a riscului de autoaprindere. 

        Tratatamente profilactice a cărbunelui cu soluţii inhibitoare şi tehnologii de 
prevenire  
 

Având la dispoziție rezultatele monitorizării cu situația reală din teren următorul pas, 
îl reprezintă aplicarea programului de  măsuri. Astfel, o soluție rapidă și economică de 
reducere a riscului de autoaprindere a substanței cărbunoase o reprezintă tratamentul 
profilactic cu soluții inhibitoare din clasa fosfați. El reprezintă cel de al doilea factor din 
binomul metodei de prevenire. 

   Cercetările derulate  s-au axat pe dezvoltarea infrastructurii de laborator și a metodei 

de prevenire a combustiei spontane prin tehnica termografică, iar obiectivele proiectului au 

fost îndeplinite în raport cu țintele stabilite și indicatorii asociați fișei de încadrare a activității 

de cercetare, cu rezultate aplicabile pe: 

- dobândirea, cunoașterea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe 

relevante existente de ordin ştiinţific ce constituie elementele unei dezvoltări experimentale; 

- contribuția la dezvoltarea unui concept de cercetare a unei teorii privind 

autoaprinderea cărbunilor și a unor soluții și metode de prevenire, control și diminuare a 

factorilor de risc care intervin în procesele productive, în vederea creșterii și asigurării unui 

nivel de securitate în exploatarea cărbunelui.   

-  activități de cercertare utilizând imagistica termografică în cărbune; 

-  dezvoltarea unei metode termografice  de prevenire, control și diminuare a factorilor 

de risc care intervin în procesele productive, în vederea creșterii și asigurării unui nivel de 

securitate în exploatarea cărbunelui.   
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 PN 16 43 02 01 „Software pentru stabilirea parametrilor specifici instalațiilor de 
ventilație industrială” 

 Proiectul a fost realizat în două faze: 

- Faza I:  ,, Analiza instalațiilor de ventilare industriale prin prisma parametrilor nominali 

și funcționali specifici acestora ”, structurată pe patru capitole.   

- Faza a-II-a: ” Software pentru stabilirea parametrilor specifici instalațiilor de ventilație 

industrială ”structurată pe patru capitole. 

Obiectivul proiectului a fost eficientizarea modului de determinare a parametrilor specifici 

instalațiilor de ventilare industriale in scopul asigurării unui nivel optim de securitate si 

sănătate la locul de munca in cazul utilizării sistemelor de ventilație amplasate in zone cu 

pericol de formare al atmosferelor potențial explozive sau toxice . 

În faza I a fost scos în evidența necesitatea verificării instalațiilor de ventilație care 

funcționează sau vehiculează medii potențial explozive si / sau toxice .A fost prezentată o 

analiză exhaustivă a parametrilor nominali , funcționali și declarați ai 

instalațiilor de ventilație industrială . De asemenea a fost realizată o analiză selectivă a 

tipurilor de ventilatoare industriale cu accent pe parametrii funcționali specifici acestora. 

În conformitate cu legislația în vigoare trebuie asigurată securitatea și sănătatea 

lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. În acest sens trebuie prevenite riscurile 

profesionale, evitarea acestora sau evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate respectiv 

combaterea riscurilor la sursă. 

Proiectele de execuție cuprind sisteme de prevenire și combatere a factorilor de risc 

ce pot să apară în timpul desfășurării proceselor tehnologice preconizate. Pe baza cunoașterii 

aprofundate a tipului și cantităților de noxe care se pot degaja în incintă proiectantul prevede 

instalații de ventilare pentru limitarea sau eliminarea riscului de producere a atmosferelor 

potențial exploziv și/sau toxice .Pe baza proiectului de execuție constructorul montează 

instalațiile de ventilare în funcție de specificațiile tehnice pe amplasamentul destinat. În 

funcție de specificațiile tehnice instalațiile de ventilație prevăzute, pot fii cu tubulatură sau 

fără tubulatură. 

Cele cu tubulatură pot fi monofilare sau ramificate. De asemenea pot să fie dotate cu 

unul sau mai multe ventilatoare. În timpul funcționării parametrii funcționali ai ventilatoarelor 

respectiv tubulatura suferă modificări care pot conduce la creșterea concentrațiilor de gaze, 

vapori, pulberi sau cețuri. Pentru evitarea riscului de formare a atmosferelor potențial 

exploziv și/sau toxice se impune verificarea instalațiilor de ventilare.  

 Pentru verificarea instalațiilor de ventilație industrială a fost emis un Normativ privind 

organizarea activității de verificare a instalațiilor de ventilare care funcționează la unități 

industriale cu pericol potențial de formare a atmosferelor explozive și/sau toxice, indicativ 

NVIV - 01-06 .Normativul NVIV - 01-06, are drept scop asigurarea și menținerea unui mediu 
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optim pentru desfășurarea activității, apărarea vieții, integrității corporale și sănătății 

lucrătorilor și altor persoane participante în procesul de muncă și stabilește prevederile 

generale pentru organizarea activității de verificare a instalațiilor de ventilare care 

funcționează în medii cu pericol potențial de formare a atmosferelor explozive și/sau toxice. 

Activitatea de verificare a instalațiilor de ventilare are rol puternic preventiv în ceea ce 

privește riscul de explozie în principal datorită faptului că din cele trei elemente care pot 

conduce la apariția unui fenomen de explozie, instalațiile de ventilare pot asigura carburantul 

(gaze, vapori, prafuri/pulberi, cețuri) respectiv sursa de inițiere (suprafață fierbinte, flacără, 

scântei de origine mecanică, scântei electrice, electricitate statică etc.). 

 Problema ventilației industriale a apărut ca urmare a gravelor probleme de poluare 

care apar atât în mediul din zonele industriale cât și a incintelor industriale. Înainte de a 

aborda un studiu de ventilație industrială trebuie pusă problema dacă nu există un mijloc mai 

simplu de a reduce sau elimina cauzele poluării sau de a reduce poluarea prin modificarea 

procesului de producție sau a modului de concepere și execuție a instalației de ventilație 

propriu-zise. 

 Punerea în funcțiune a unui sistem  de ventilație industrială apare ori de câte ori la un 

loc de muncă se produc noxe, pentru a menține un mediu interior sigur, sănătos, productiv și 

confortabil în condiții de igienă a muncii, de securitate și sănătate a personalului lucrător unde 

această nevoie este determinată nu numai de gradul de ocupare umană ci și, de cele mai 

multe ori, de alți factori, de exemplu - procesele de producție.  

 Alegerea sistemului de ventilare cel mai potrivit pentru o situație dată constituie în 

cea mai mare parte cheia unei funcționări satisfăcătoare. Situațiile care intervin în practică 

sunt însă atât de numeroase, de complexe și de variate, procesele industriale într-o evoluție 

atât de rapidă, iar necesitățile pentru confort din ce în ce mai ridicate, încât a sistematiza 

diferitele situații care apar și de a atașa la fiecare categorie sistemul de ventilare cel mai 

potrivit ar fi și dificil și nepractic.  

În alegerea sistemelor de ventilație se iau în considerare următoarele: 

a)Pentru aspirarea substanțelor nocive degajate de la utilajele tehnologice, sistemul 

cel mai eficient este ventilarea locală, care constă în captarea substanțelor nocive chiar la 

locul de generare, împiedicând astfel răspândirea lor în zona de lucru; 

b)Ventilarea locală cu crearea de depresiune în zona de lucru este cea mai eficientă 

deoarece permite scăpări minime de substanțe nocive, fiind urmată în ordinea eficienței de 

nișele de aspirare și dispozitivele de captare deschise; 

c)Sistemele de ventilare generală, în clădirile industriale sunt mai puțin eficace 

datorită faptului că permit pătrunderea substanțelor nocive în zona de lucru și realizează 

numai o diluare a lor cu aer proaspăt. Se aplică atunci când sursele de generare nu pot fi 

precizate (scăpări de vapori și gaze prin neetanșeitățile recipientelor sau conductelor), când 
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degajarea substanțelor nocive se produce de pe suprafețe întinse și care nu pot fi aerisite prin 

ventilare locală, sau când surselor de generare sunt fixe dar în număr mare iar substanțe 

nocive sunt degajate în cantități mici; 

d)Sistemul de ventilație generală este utilizat în clădiri de utilitate publică, 

administrative, sanitare și social-culturale, cu excepția încăperilor tehnologice unde 

ventilarea locală este mai eficientă (laboratoare, spălătorii, etc.); 

e)Sistemul indicat pentru eliminarea căldurii este ventilarea naturală organizată, 

datorită debitelor mari de aer care sunt necesare și care face ventilarea mecanică prea 

costisitoare. În cazul în care ventilarea naturală nu este realizabilă, sistemul indicat este 

ventilarea mecanică generală refulantă , în vederea reducerii temperaturii aerului din interior 

prin aport de aer proaspăt mai rece din exterior; 

f)Pentru evacuarea gazelor și vaporilor se aplică ventilarea mecanică generală în 

condițiile în care ventilarea locală nu poate fi aplicată. Prin aplicarea ventilării mecanice 

generale este necesar să se cunoască că de obicei instalația principală este cea de introducere 

(refulantă) care realizează diluția substanțelor nocive cu aer proaspăt. Dacă încăperea viciată 

este închisă fără comunicații directe cu alte încăperi, ventilația se realizează prin introducere 

de aer, fără aspirație. Dacă încăperea viciată comunică direct și permanent cu încăperile 

învecinate cu aer proaspăt ventilarea trebuie realizată printr-o instalație de aspirare a gazelor 

din zona viciată și o instalație de introducere a aerului în încăperea fără degajări de gaze, 

g)Pentru eliminarea prafului, singurul sistem de ventilare eficient este ventilarea 

mecanică locală. Ventilarea generală pentru eliminarea prafului constituie numai un mijloc de 

ameliorare a condițiilor de igienă; 

h)Pentru eliminarea vaporilor de apă, ventilarea locală rămâne sistemul cel mai 

eficient. Situațiile create în mod frecvent de procesele tehnologice impun deseori folosirea 

sistemelor de ventilare mecanică generală. 

Scopul instalațiilor de ventilație industrială, include și alte spații decât clădirile de 

procesare industrială tradiționale, cum sunt: spitalele, parcările subterane, tuneluri miniere, 

de cale ferata și auto; alte clădiri, incinte si procese.           

Clasificarea sistemelor de ventilație industrială 

Criteriile de clasificare a sistemelor de ventilare sunt numeroase, aceste criterii după 

forțele care determină vehicularea aerului se clasifică în: 

- sisteme de ventilare naturală; 

- sisteme de ventilare mecanică. 

Ventilarea naturală se realizează sub efectul forțelor naturale acestea fiind vântul și 

temperatura putând fii neorganizată când schimbul de aer se produce prin neetanșeitățile 



INCD INSEMEX | 83 

 

  
 

încăperilor sau organizată când intrarea și ieșirea aerului din încăperi se face prin deschideri 

reglabile. 

Ventilarea mecanică se face prin vehicularea aerului cu ajutorul ventilatoarelor sau 

chiar a ejectoarelor. 

După spațiile supuse ventilării, sistemele de ventilare se clasifică în: ventilare generală, 

parțială, locală, mixtă. 

Sistemele de ventilare generală, deservesc întreaga incintă și constă în deplasarea 

întregului volum de aer al zonei ocupate. 

Sistemele de ventilare parțială, se aplică în lucrările miniere în fund de sac sau în halele 

cu dimensiuni foarte mari deservind doar o anumită porțiune din aceasta. 

Sistemele de ventilare locală, se aplică direct la sursa de degajare a noxelor. 

Sistemele de ventilare mixte se realizează prin aplicarea concomitentă în incintă a 

ventilării locale, parțiale și generale. 

După regimul de presiune pe care tinde să îl creeze instalația de ventilație în incinta 

de aerisit, aceste sisteme se clasifică în: 

- sisteme pentru introducere a aerului proaspăt; 

-  prin aspirarea aerului din exterior, și îl refulează în incintă; 

-  sisteme de aspirație a aerului viciat din interior și refularea lui în exterior.  

După funcția pe care o îndeplinesc, sistemele de ventilare se clasifică în sisteme de 

confort, igienice, tehnologice, de protecție și de avarie. Aceste sisteme au în mod frecvent 

roluri combinate, condițiile pe care le realizează pentru o funcțiune, servind simultan la 

satisfacerea condițiilor și a altor funcțiuni. 

Sistemele de confort urmăresc realizarea unor condiții confortabile pentru persoanele 

din încăperea deservită. Aceste sisteme se aplică în încăperile din clădirile social-culturale, de 

utilitate publică, administrative și de locuințe, în care sarcina ventilării constă în anularea 

influențelor climatice și a degajărilor de căldură, umiditate, bioxid de carbon și mirosuri 

produse de persoanele care ocupă spațiile ventilate. Dintre sistemele de confort fac parte 

instalațiile de ventilare cu condiționarea aerului și instalațiile de încălzire cu aer cald. 

Sistemele de ventilare cu rol igienic, folosite în încăperile cu degajări nocive, urmăresc 

să realizeze, în afara condițiilor de confort, condiții de puritate a aerului, prin evacuarea 

substanțelor nocive și înlocuirea aerului viciat cu aer proaspăt adus din exterior. Aceste 

sisteme au caracter de protecția muncii când deservesc încăperi industriale și caracter 

igienico-sanitar când sunt utilizate în spitale sau alte clădiri asemănătoare, în care 

funcționarea lor contribuie la menținerea unui mediu steril. 
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Sistemele de ventilare cu rol tehnologic deservesc procese industriale sau utilaje. Din 

această categorie fac parte instalațiile pentru transportul pneumatic al materiilor prime sau 

al deșeurilor, instalațiile de răcire cu aer a motoarelor electrice mari, a cubilourilor etc., 

instalațiile de alimentare cu aer de ardere pentru cazane, cuptoare etc., instalațiile cu 

umidificare, cu uscare, cu încălzire, răcire sau cu condiționarea aerului pentru menținerea în 

încăperile industriale sau în interiorul unor utilaje, a unor condiții de stare a aerului cerute fie 

de calitatea materialelor ce se prelucrează, fie de buna funcționare a utilajelor. 

Sistemele de ventilare cu rol de protecție. urmăresc realizarea unor condiții de mediu 

care să înlăture pericolul de incendiu sau de explozie creat de degajarea continuă a gazelor, 

vaporilor sau prafului în interiorul anumitor încăperi de producție sau de depozitare a 

materialelor.      

Sistemele de ventilare de avarie se prevăd în încăperile în care există pericolul unor 

acumulări instantanee de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, provocate de 

defectarea sau deteriorarea unor utilaje. 

După natura substanței nocive a cărei eliminare este urmărită, unele sisteme de ventilare 

au o construcție și o funcționare specifică și sunt denumite :  

• sisteme de desprăfuire; 

• de eliminare a cetii; 

• de eliminare a căldurii; 

• de dezodorizare; 

• de sterilizare a aerului etc. 

Ventilatoare industriale 

După direcția de curgere a aerului în ventilatoare, acestea se clasifică în ventilatoare 

centrifugale sau radiale și ventilatoare axiale. 

Ventilatoarele axiale au cunoscut o răspândire mai largă comparativ cu cele 

centrifugale.  

În funcție de principiul de funcționare, ventilatoarele pot fi: 

• axiale, în care aerul intră direct în ventilator și este centrat pe axa de rotație a motorului. 

Datorită vitezelor de rotație, relativ mari în comparație cu cele ale ventilatoarelor 

centrifugale, ventilatoarele axiale sunt mai zgomotoase; 

• centrifugale, în care aerul pătrunde axial, face un unghi drept și apoi se deplasează radial 

spre exterior sub acțiunea forței centrifugale. Paletele rotorului pot fi drepte sau curbate în 

față sau în spate, în raport cu direcția de rotație; 

• bifurcate sunt de obicei ventilatoare auxiliare care sunt astfel proiectate încât motoarele 

funcționează în aer proaspăt în timp ce rotorul vehiculează aer viciat; 
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• cu curgere combinată (mixtă), sunt în principal centrifugale montate în așa fel încât pot 

funcționa în mod similar cu cele axiale, aerul intră în ventilatorul axial și părăsește ventilatorul 

sub un unghi care poate varia de la 30° la 90°; 

Parametrii funcționali care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de 

aer, presiunea, turația, puterea și randamentul. De asemenea, pe lângă parametrii funcționali 

ai unui ventilator mai trebuie să se cunoască și parametrii de stare ai aerului (temperatură, 

umiditate, presiune absolută, viteza aerului) și parametrii aerodinamici ai conductelor de 

ventilare (elementele geometrice ale coloanei, rezistența aerodinamică a coloanei, 

coeficientul unitar al pierderilor de aer) deoarece determină în cea mai mare parte 

funcționarea unei instalații de ventilație. 

 Debitul unui ventilator – este numărul de metrii cub de aer antrenat în unitatea de 

timp, în gura de aspirație, exprimat în m3/h, m3/min sau m3/s.  

Debitul de aer în interiorul unei conducte sau la gura de aspirare și refulare din ventilator se 

determina funcție de elementele geometrice ale conductei (secțiunea conductei) și viteza de 

curgere a aerului în aceasta, în baza relațiilor matematice. Formula de calcul a debitului de 

aer este dată de relația: 

D = s x v   [m3/s] 

D = s x v x 60   [m3/min.] 

D = s x v x 3600   [m3/h] 

Presiunea ventilatorului – este presiunea reală dezvoltată de acesta și exprimă 

creșterea de presiune realizată de ventilator între gura de aspirație și cea de refulare. Aerul 

din mediul ambiant intră în interiorul unui dispozitiv de aspirație sub efectul sucțiunii create 

de ventilator. Presiunea totală a ventilatorului este egală cu suma presiunilor totale măsurate 

la aspirația și la refularea ventilatorului (presiunea dinamică și presiunea statică). 

- Presiunea dinamică a ventilatorului –este acea presiune care se imprimă fluidului pentru a-l 

scoate din starea de repaus și a-i întreține mișcarea cu viteza v, și se notează cu pd. 

- Presiunea statică a ventilatorului – este presiunea totală mai puțin presiunea dinamică a 

ventilatorului, fiind presiunea utilă, disponibilă pentru învingerea rezistenței instalației în care 

este montat ventilatorul, astfel încât să fie asigurate curgerea debitului de aer și se notează 

cu ps; 

- Presiunea totală a unui ventilator – este suma algebrică a presiunii statice și dinamice 

acționând simultan într-un punct dat al conductei și poate fi negativă sau pozitivă în funcție 

de valorile absolute ale presiunilor statică și dinamică și de semnul presiunii statice. 
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Presiunea într-o conductă se exprimă în tehnică fie prin p [kgf/m2], fie prin h [mm H2O]. Între 

aceste două notații există relația cunoscută p = γh sau h=p/γ, în care γ [kgf/m3] este greutatea 

specifică a fluidului care curge în conductă. 

Puterea totală a unui ventilator este puterea absorbită (Pa) de la sursa de energie, 

necesară pentru furnizarea puterii efective la arborele ventilatorului și pentru a compensa 

pierderile provocate de sistemul de transmitere a puterii de la sursa de energie la arborele 

ventilatorului. Rezultatele obținute se exprimă în W sau kW. 

Tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit electric este diferența de 

potențial între cele două puncte și este proporțională cu energia necesară deplasării de la un 

punct la celălalt a unei sarcini electrice. Unitatea de măsură pentru U este V (Volt). 

Intensitatea curentului electric este o mărime fizică scalară egală cu sarcina 

electronică transportata în unitatea de timp printr-o secțiune transversală a circuitului. 

Intensitatea curentului electric poate fi exprimată matematic prin relația: I = q/t. Unitatea de 

măsură pentru intensitatea curentului electric, în sistemul internațional SI, este amperul [A] 

Factorul de putere (cos φ) – definește cât anume din puterea aparentă absorbită (KVA) 

de un consumator inductiv este putere activă utilizată efectiv (KW) de către acest consumator, 

sau cosinusul unghiului dintre tensiune si curent  

Turația unui motor sau ventilator (nM , nV) este mișcarea circulară a rotorului în jurul 

axului sau față de un  punct fix, efectuată până la revenirea în punctul de plecare și se exprimă 

în rot/min. 

 Randamentul ventilatorului – este raportul dintre puterea utilă și putere absorbită  

primită la arborele ventilatorului . 

Dintre parametrii de stare ai aerului fac parte: temperatura aerului, umiditatea 

aerului, presiunea absolută a aerului și viteza de circulație a aerului în conductă.  

Temperatura aerului – este un parametru  măsurat cu un termometru obișnuit, cu 

rezervor uscat sau cu aparate electronice.  

Umiditatea relativă – raportul dintre masa vaporilor de apă conținută într-un volum 

de aer la o temperatură oarecare și masa vaporilor de aer necesară pentru saturarea aceluiași 

volum de aer la o aceeași temperatură și care se exprimă sub formă procentuală (% RH).  

Presiunea absolută a aerului – Barometrele sunt aparate pentru măsurarea presiunii 

statice absolute a aerului. Rezultatele măsurătorilor se exprimă în Pa, hPa sau mmHg.  

Viteza de curgere a aerului - Pentru a funcționa bine, un dispozitiv de aspirație trebuie 

să creeze la locul de degajare o viteză a curentului de aer suficient de puternică, pentru a 

antrena și dirija în întregime particulele nocive, spre gura de aspirație. Condiția care se 

impune este ca viteza aerului la locul de generare să fie mai mare decât viteza proprie de 
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mișcare a particulelor. Pentru ca o particulă oarecare, care plutește în aer, să poată fi 

antrenată de un curent de aer, trebuie ca aceasta să aibă o viteză mai mare decât viteza de 

suspensie a particulei. Prin viteza de suspensie a unei particule care plutește în aer se înțelege 

viteza maximă a unui curent care nu reușește încă să deplaseze particula din poziția ei de 

echilibru.  

Ventilatoarele destinate aerajului local trebuie să asigure circulația aerului prin 

coloanele de aeraj la care sunt racordate, astfel încât în fronturile de lucru să se obțină 

debitele de aer planificate. 

 Ventilatoarele destinate ventilației industriale în diafragmă sau multifilare trebuie să 

asigure circulația aerului prin coloanele sau conductele la care sunt racordate, astfel încât în 

punctele de aspirare/refulare respectiv în incinte să se obțină o captare/diluare eficientă. Din 

punct de vedere constructiv și al domeniilor de utilizare s-au dezvoltat o diversitate de 

instalații de ventilare care pot fii grupate în următoarele categorii: axiale, centrifugale, 

centrale de ventilare. 

În faza II a fost scos în evidența necesitatea verificării instalațiilor de ventilație care 

funcționează sau vehiculează medii potențial explozive si / sau toxice .A fost prezentată o 

analiză exhaustivă a metodologiilor de determinare a parametrilor specifici instalațiilor de 

ventilație industrială . De asemenea a fost realizat un soft pentru stabilirea parametrilor  

instalațiilor de ventilație industrială. 

În cadrul activității de verificare a instalațiilor de ventilare se utilizează și se aplică   

următoarele metodologii  : 

• Metodologie de determinare a parametrilor aerodinamici specifici instalațiilor 

de ventilație realizate prin coloane de tuburi (M.P.A.V.I.) 

• Metodologie de determinare a parametrilor de stare ai aerului (M.P.S.A.) 

• Metodologie de determinare vitezei medii de curgere a aerului (M.V.A.) 

• Metodologie de determinare a debitului de aer (M.D.A.) 

 Metodologie de determinare a parametrilor aerodinamici specifici instalațiilor de 

ventilație realizate prin coloane de tuburi (M.P.A.V.I.) 

Prezenta metodă stabileşte modul de determinare a parametrilor funcţionali (debit de 

aer – QV şi depresiune-presiune – hV) aferenţi instalaţiilor de ventilaţie realizate prin coloane 

de tuburi în vederea determinării coeficienţilor aerodinamici aferenţi acestora . 

 Metodologie de determinare a parametrilor de stare ai aerului (M.P.S.A.) 

Determinarea temperaturii, presiunii absolute şi umidităţii relative a aerului pentru 

evaluarea condiţiilor de microclimat la locurile de muncă şi pentru efectuarea corecţiilor 

necesare determinării valorii reale a debitului de aer se va face astfel : 
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• temperatura aerului se măsoară cu ajutorul aparatelor electronice , 

termometrului cu mercur şi alcool, respectiv cu termografe şi termohigrobarografe; 

• umiditatea aerului se măsoară cu ajutorul aparatelor electronice , 

psihrometrului Assman respectiv cu higrografele sau termohigrobarograful; 

• presiunea absolută se măsoară cu aparate electronice barometrul aneroid, 

termohigrobarografe şi barografe.  

Metodologie de determinare vitezei medii de curgere a aerului (M.V.A.) 

Determinarea vitezei medii de curgere a aerului  în instalaţii realizate din coloane de 

tuburi şi instalaţii pentru realizarea aerajului general şi local se va face astfel 

Funcţie de condiţiile de măsurare se disting: 

1. Metoda directă de determinare a vitezei aerului. 

2. Metoda indirectă de determinare a vitezei aerului. 

Viteza curentului de aer se determină cu următoarele tipuri de aparate: 

• aparate electronice ; 

• anemometre cu palete pentru viteze de curgere a aerului situate în domeniul   

0,2 - 5 m /s (anemometre sensibile). 

• anemometre cu palete pentru viteze de curgere a aerului situate în domeniul  

1,5 - 10 m /s (anemometre pentru viteze medii). 

• anemometre cu cupe pentru viteze de curgere a aerului situate în domeniul       

5,0 - 20 m /s (anemometre pentru viteze mari). 

• velometru cu domeniile de viteză 0 - 1 m /s; 0- 10 m /s; 0 - 30 m /s. 

 Metodologie de determinare a debitului de aer (M.D.A.) 

Determinarea debitului de aer în instalaţii realizate din coloane de tuburi şi instalaţii 

pentru realizarea aerajului general şi local se va proceda astfel 

A. Aparate pentru măsurarea vitezei de curgere a aerului  

 (conform metodologiei de stabilire a vitezei de curgere a aerului - M.V.A.) 

B. Aparate pentru măsurarea parametrilor de stare ai aerului   

 (presiune absolută, temperatură, umiditate - conform metodologiei de 

  stabilire a parametrilor de stare ai aerului - M.P.S.A.) 

C. Aparate pentru măsurarea secţiunii de curgere a aerului 
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• metru. 

Pentru stabilirea debitului de aer realizat de instalaţiile locale de aeraj se măsoară 

viteza curentului de aer conform metodologiei M.V.A., aplicându-se relaţia: 

Q = Vm  S    (m3/s) 

în care: 

 S - secţiunea tubului de aeraj, m2. 

În cazul în care măsurătorile se extind pe o perioadă de timp mai lungă, trebuie 

efectuată corecţia de presiune şi temperatură.  

Pentru realizarea aplicației software care să execute calculul parametrilor funcționali 

specifici  activității de verificare a instalațiilor de ventilare , s-a recurs la limbajul de 

programare JAVA 1.7.0 . 

Există 3 platforme Java furnizate de Sun Microsystems: 

- Java Platform, Micro Edition (Java ME) — pentru hardware cu resurse limitate, 

gen PDA sau telefoane mobile; 

- Java Platform, Standard Edition (Java SE) — pentru sisteme gen workstation 

(stație de lucru computerizată), este ceea ce se găsește pe PC-uri; 

- Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) — pentru sisteme de calcule 

complexe, eventual distribuite. 

În cazul de față, pentru realizarea aplicaţiei informatice, a fost utilizată Java Platform, 

Standard Edition, platformă gratuită, distribuită de compania Sun. 

Editorul de text, depanatorul şi compilatorul utilizate la dezvoltarea programului sunt 

reunite sub mediul de programare integrat Eclipse, un mediu de dezvoltare open-source scris 

preponderent în Java. Acesta poate fi folosit pentru a dezvolta aplicații Java și, prin 

intermediul unor plug-in-uri, în alte limbaje, cum ar fi C, C++, COBOL, Python, Perl și PHP. De 

dezvoltarea sa se ocupă Fundația Eclipse. Mediul de dezvoltare Eclipse este distribuit gratuit.  

La denumirea programului software s-a avut în vedere viitoarea utilizare în domeniul 

ventilației industriale, cu aplicație directă în procesul de eliberarea atestatelor G.V.I.V.. 

Dezvoltarea programului sub egida Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare INSEMEX 

a avut, de asemenea, un aport în construirea numelui aplicației, rezultând denumirea SVIV 

varianta 1.0 nume sugestiv, corespunzător domeniului de aplicare. Imaginea (icon-ul) de 

referință a aplicației este prezentată în fig. 1. 
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                           Fig.1 Imaginea (icon-ul) de referinţă a aplicaţiei 

Compilarea pachetului de fişiere a fost realizată sub mediul de programare integrat 

Eclipse. Ulterior testărilor, aplicaţia a fost supusă unei conversii pentru obţinerea unui fişier 

java executabil. La rândul lui, executabilul java a fost transformat, cu ajutorul programului cu 

licenţă gratuită Launch4j, în fişierul final SVIV 1.0, căruia i s-a atribuit imaginea (icon-ul) de 

referinţă prezentată în Fig. 1.Sub mediul de dezvoltare Eclipse, au fost realizat un număr de 4 

fișiere java, cuprinzând un total de 2200 linii de cod .Liniile de cod sunt scrise în 3 fișiere : fișier 

1 corespunzător ferestrei 1 , fișier 2 corespunzător ferestrei 2  , fișier 3 corespunzător ferestrei 

3  .  

În ferestre se introduc datele de intrare respectiv rezultatele măsurătorilor in situ , 

după care softul calculează parametrii specifici instalațiilor de ventilare și afișează rezultatele 

în fișierul Word . 

La finalizare softul scrie Atestatul in fișier Word care se deschide , după care  se 

printează , semnează și ștampilează. 

Având în vedere importanța și complexitatea calculului parametrilor funcționali ai 

instalațiilor de ventilație industrială, consecințele care ar putea urma unor determinări 

defectuoase a acestor parametri, se impune validarea rezultatelor obținute cu ajutorul 

aplicației SVIV, prin compararea acestora cu rezultatele obținute prin metodele obișnuite de 

calcul. 

Pentru aceasta, în programul SVIV1.0 au fost introduse date reale, provenite de la 

măsurători realizate de specialiștii INCD INSEMEX, în scopul evaluării și verificării instalației 

de ventilație la linia de malaxare nr 5 din cadrul Michelin Zalău in conformitate cu NVIV 01-

06-2007 . 

Măsurătorile efectuate au evidențiat valori calculate ale parametrilor: 

După introducerea datelor în programul SVIV și rularea acestuia, fereastra principală 

a afișat datele calculate. 
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Comparând valorile calculate prin metoda obișnuită, cu cele calculate cu ajutorul 

aplicației software, se constată o similitudine perfectă între cele două seturi de valori, deci 

obținerea acelorași rezultate, indiferent de metoda aplicată. Acest fapt duce la concluzia unui 

algoritm bine implementat și un cod sursă fără deficiențe sau omisiuni de natură logică. În 

acest fel, rezultatele produse de aplicația SVIV sunt validate prin obținerea soluțiilor identice 

cu cele ale unei metode deja validate. 

Toate datele rezultate în urma realizării software pentru stabilirea parametrilor 

specifici instalațiilor de ventilație industrială, au un impact tehnic direct prin creșterea 

capacității de evaluare si verificare a laboratorului dar și un impact indirect, social şi economic, 

prin creșterea calităţii evaluarii si verificarii efectuate şi a gradului de securitate instalatiilor 

de ventilatie industriala verificate. 

Rezultatele cercetării au fost diseminate prin publicarea unui articol în cadrul  

International Symposium OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY – SESAM 2017, 18 -19.10. 

2017, București, România. 

 

PN 16 43 02 08 - Eficientizarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din cadrul 

incintelor cu pericol de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice 

Prin proiectul propus, s-a urmărit identificarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din 

cadrul incintelor cu pericol de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice, în vederea 

asigurării unor nivele ridicate de securitate în exploatare și de protecție a mediului, 

detreminarea parametrilor de funcţionare şi optimizarea acestor instalaţii, în vederea stabilirii 

de soluţii noi pentru creşterea capacităţii de aerisire a acestor instalaţii. 

Faza III – Optimizarea instalațiilor de ventilație industrială.  

              Tipuri de ventilatoare 

Ventilatoarele sunt mașini rotative pentru mărirea presiunii aerului, sau cu alte 

cuvinte pentru încărcarea aerului cu o energie de presiune (presiune statică) transformată din 

energia mecanică primită la arborele motor.  

În funcție de principiul de funcționare, ventilatoarele pot fi (figura nr. 1): 

➢ axiale, în care aerul intră direct în ventilator și este centrat pe axa de rotație 
a motorului; 

➢ centrifugale, în care aerul pătrunde axial, face un unghi drept și apoi se 
deplasează radial spre exterior sub acțiunea forței centrifugale; 

Ventilatoare axiale 

Un ventilator axial constă dintr-o tubulatură cu un ax sau butuc pe care sunt fixate un 

număr de palete. Aceste palete pot fi fixe, ceea ce înseamnă că ele sunt în permanență prinse 

de butuc la un anumit unghi.  
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a. Cu elice   b. Tubulare cu elice c. Tubulare cu palete de 
dirijare 

Figura nr. 1 Ventilatoare axiale 

 

Ventilatoare centrifugale 

Ventilatoarele centrifuge genereză presiuni relativ mari, fiind utilizate în vehicularea 

aerului contaminat (umiditate ridicată și conținut de particule), în aplicații de manipulare a 

materialelor și în sisteme la temperaturi mai ridicate.  

Un ventilator centrifugal funcționează pe un principiu total diferit față de cele axiale. 

Cuvântul centrifugal înseamnă curgere de la centru (figura nr. 2).  

 

Figura nr. 2 Ventilator centrifugal  

Ventilatoarele centrifugale pot să fie cu lamele înclinate în față, palete radiale și cu 

lamele înclinate în spate. 

După numărul gurilor de aspirare, ventilatoarele centrifugale sunt monoaspirante și 

dubluaspirante iar după presiunea totală dezvoltată acestea se clasifică în : 

- ventilatoare de joasă presiune (până la 100 daPa); 
- ventilatoare de medie presiune (până la 500 daPa); 
- ventilatoare de înaltă presiune (până la 1000 daPa), peste această 

presiune construcția acestora trebuie modificată, intrând în domeniul 
unor altor categorii de mașini; 

Ventilatorul poate fi acționat direct adică motorul este conectat direct cu axul  

acestuia, sau poate fi indirect acționat prin intermediul angrenajelor, curelelor sau 

ambreiajelor cu fricțiune. 

Parametrii funcționali ai unui ventilator 
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 Parametrii care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de aer, presiunea, 

turația, puterea, randamentul și nivelul de zgomot. 

 Presiunea totală a ventilatorului – este presiunea reală dezvoltată de acesta și exprimă 

creșterea de presiune realizată de ventilator între gura de aspirație și cea de refulare.  

 În figura nr. 3, se redă schema de măsurare a presiunii reale a unui ventilator. 

Deoarece în punctul 1, presiunea este mai mică decât presiunea atmosferică pa, p1=pa - pt1; în 

punctul 2 presiunea va fi p2=pa - pt2 

 

Figura nr. 3 Măsurarea presiunii totale a unui ventilator 

 Sisteme de tubulatură și de etanșare utilizate în ventilația industrială   

Conductele de aer trebuie executate din materiale cu rugozitate cât mai mică și care 

să dea posibilitatea realizării unor construcții etanșe.  

Conductele cu cea mai mare capacitate de transport (m3/h aer) sunt cele rotunde sau 

pătrate, iar la cele cu secțiune dreptunghiulară trebuie evitate rapoarte ale laturilor mai mari 

de 8:1. 

În continuare se prezintă câteva tipuri de conducte folosite în ventilația industrială. 

Conducte circulare din oțel galvanizat, tablă zincată și racorduri. 

 a. Tuburile circulare din oțel galvanizat (figura nr. 4) sunt folosit în sistemele de 

ventilație și climatizare pentru transportul aerului către și dinspre spațiile ventilate cu 

diametre de la 80 mm  la 1250 mm. 

 

 

 

 

 

Figura nr. 4 Detalii constructive ale tuburilor circulare din oțel galvanizat 

Garnitură 

plată 

Inele de rigidizare Sudură  
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  Conducte rectangulare 

Canalele rectangulare (tronsoane) din tabla zincata, de diferite dimensiuni, sunt utilizate 

in sistemele de ventilație și climatizare pentru transportul aerului către și dinspre spațiile 

ventilate.  

     

Figura nr. 5 Tronson de conductă rectangulară, cot rectangular, deviere rectangulară 

Mijloace de etanșare  

 În vederea creșterii eficienței instalațiilor de ventilare, care folosesc sistemul de 

prindere între coloane cu flanșe și șuruburi se poate folosi sistemul de etanșare constituit 

dintr-o garnitură de cauciuc tip „cheder“ reprezentată în secțiune transversală, în figura nr. 6.  

 

 

 

 

Figura nr. 6 Garnitură de etanșare și poziția pe cornierul tubului 

Optimizarea instalațiilor de ventilare industrială 

Rolul principal al sistemelor de ventilare industrială este de a oferi o sursă continuă de 

alimentare cu aer proaspăt, din exterior, de a păstra temperatura și umiditatea la niveluri 

confortabile, de a reduce riscurile potențiale de foc și de explozie și de a elimina și dilua 

contaminanții din aer. De asemenea, se poate afirma că aproape nu există încăpere care, în 

practică să nu fie ventilată. 

Curbele de funcționare a ventilatoarelor centrifugale 

În figura nr. 7, este redată diferența dintre performanțele ventilatoarelor centrifugale 

cu palete de diferite forme, proiectate pentru dezvoltarea aceluiași debit de aer. Din această 

figură rezultă că ventilatoarele cu palete curbate în față vor absorbi cea mai mare cantitate 

de energie, în timp ce ventilatoarele cu palete curbate în spate vor absorbi o cantitate de 

energie mai mică.  

Corn
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Tub de aeraj 

 

Cornier 
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Figura nr. 7 Diferența dintre performanțele ventilatoarelor 

                         centrifugale cu palete de diferite forme 

Curbele de funcționare a ventilatoarelor axiale 

Ca și la ventilatoarele centrifugale, curba caracteristică a presiunii are o pantă 

descrescătoare pe măsura creșterii debitelor de aer. 

               

      Figura nr. 8 Curbele caracteristice ale          Figura nr. 9 Curbele caracteristice ale 

presiunii 

         unui ventilator axial                                      ventilatoarelor cu turație 

variabilă 

Alegerea diametrului/dimensiunile optime a tuburilor. 

Valorile parametrilor aerodinamici specifici coloanei de aeraj (R0 şi K0) luați în calcul 

pentru întocmirea nomogramei din figura nr. 11, au fost determinați pe instalația de ventilare 

industrială magazie chimicale, catalizatori și uleiuri – (CAZUL NR. I – faza 2), acești 

parametrilor prezentând următoarele valori medii:Ro = 5,3802 Ns2/m8/m; Ko = 1,743 · 10-3 

m3/s/m la 1 Pa 

  

Figura nr. 10 Ventilator centrifugal 

MBRLP 3kw                                   

 

 

 

                               

PRESIUNE

PUTERE

Pal
ete

 cu
rba

te 
nî  fa

ţă

Palet
e ra

dia
le

Palete curbate în faţă

Palete radiale

Pr
es

iu
n

ea
 ş

i e
n

er
gi

a 
ab

so
rb

it
ă

Debit de aer

Palete curbate
în spate



INCD INSEMEX | 96 

 

  
 

În figura nr. 11 se prezintă nomogramă pentru determinarea debitului de aer în 

conducte rectangulare cu dimensiuni de la 100/250 mm la 1200/2000 mm. Pe această 

nomogramă (punct nr. 1) s-au transpus valorile obținute, a parametrilor măsurați pe instalația 

de ventilare industrială magazie chimicale, catalizatori și uleiuri (CAZUL NR. I - faza 2).  

Din măsurătorile efectuate pe coloana rectangulară cu dimensiunile de 400x400mm, 

a rezultat un debit de 1,68 m3/s, cu o viteză de curgere a aerului în conductă de 10,25 m/s, o 

depresiune statică de 451,3 Pa. Rezistența aerodinamică totală a coloanei a fost de  222,7974 

Ns2/m8 (rezistența aerodinamică unitară de 45,7358 Ns2/m8). 

 

 

 

 

Figura nr. 11 Nomogramă 

conducte rectangulare 

 

 

 

Puterea utilă în aceste condiții a avut valoarea de: Pu= Q Ht vent/1000 =451,3 x1,68= 

0,76 KW 

Prin modificarea conductei de ventilare (Figura nr. 12) la dimensiunile de 300x600mm 

(punctul 4) respectiv  600x600mm (punctul 5), dar menținerea debitului de aer de 1,68 m3/s, 

în aceste condiții viteza aerului în conductă va avea valoarea de: 

V4 = Q/S= 1,68/0,18= 9,38 m/s 

V5 = Q/S= 1,68/0,36= 4,66 m/s             

Prin modificarea conductei de ventilare la dimensiunile de 300x600mm (punctul 2) 

respectiv  300x400mm (punctul 3), dar menținerea vitezei aerului la 10,25 m/s, debitului de 

aer obținut va avea următoarele valori: 

Q2 = S x V= 0,18x10,25= 1,85 m3/s 

Q3 = S x V= 0,12x10,25= 1,23 m3/s  

Puterea utilă în aceste condiții va avea valoarea de: 

Pu2= Q Ht vent/1000 =451,3 x1,85= 0,84 KW 
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Pu3= Q Ht vent/1000 =451,3 x1,23= 0,55 KW 

Din această diagramă se observă că, se poate efectua o alegere corectă a tipurilor de 

conducte rectangulare cunoscând fie viteza aerului în conductă fie debitul de aer și 

dimensiunea conductei. 

În figura nr. 12 se prezintă diagrama pierderilor de frecare în conducte circulare rigide 

cu prezentarea a trei dimensiuni de conducte circulare, utilizând datele din măsurătorilor 

efectuate în etapa anterioară.  

 

 

 

Figura nr. 12 Diagrama 

pierderilor de frecare 

pentru conducte circulare 

 

 

 

Pentru conducta circulară cu diametrul de 400mm (punct 1), viteza aerului de 11,6 

m/s și un debit de 1,46 m3/s, conform diagramei din figura 17 se poate estima că pierdere de 

presiune este de 0,386 mm H2O/m (3,78 Pa/m) respectiv 82,5 Pa/21,8 m, fiind ≈ egală cu 

pierderea de presiune măsurată la ventilatorul instalației de exhaustare secția extrudare – 

cazul 3, prezentată în etapa anterioară (76 Pa).  

Pentru a scădea pierderea de presiune de la 3,78 Pa/m la 2,47 Pa/m, dar menținerea 

debitului de 1,46 m3/s, este necesar ca diametrul conductei să se modifice de la 400 mm la 

450 mm (punctul 2) caz în care viteza aerului va scădea la 9,2 m/s, iar pierderea totală de 

presiune va fi de 53,2 Pa/21,8m. 

Pentru menținerea pierderilor de presiune la 3,78 Pa/m (82,5 Pa/21,8 m) cu creșterea 

vitezei aerului de la 11,6 m/s la 15 m/s diametrului conductei va trebui să fie de 500mm 

(punctul 3), rezultând un debit de 2,94 m3/s. 

Conform acestei diagrame, se observă că, pentru diferite tipuri de diametre de 

conducte, cunoscând viteza aerului se poate afla direct debitul de aer și pierderea prin 

frecare, în daPa/m.             

 Influența modului de racordare la rețea asupra performanței unui ventilator 
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Pentru optimizarea randamentului ventilatorului prin asigurarea unei curgeri laminare 

prin acesta, ventilatorul trebuie să fie dotat cu un scurt ajutaj frontal pe partea de intrare a 

aerului și un ajutaj prelungit pe partea de deversare a aerului. 

Efectul racordului la gura de aspirație a ventilatorului  

Pentru a obține de la un ventilator capacitatea maximă de care dispune, în condiții de 

funcționare date, este necesar ca intrarea aerului în gura de aspirație să se facă cu aceiași 

viteză în toate punctele ariei de aspirație și printr-o deplasare liniară, fără mișcare de rotație. 

Există mai multe tipuri constructive de confuzoare, în figura nr. 13 fiind prezentat un 

confuzor cu variație a secțiunii într-un singur plan și curbură dublă, cu generatoare curbilinii.  

Pentru o conductă rectangulară cu dimensiunile de 200x200mm (aria secțiunii de 

ieșire din confuzor a curentului de aer fiind de 0,04 m2), cu un unghi de divergență de α1 =15° 

cu o lungime a confuzorului de 0,5m prin aplicarea formulei tangentei,                                                                                               

în triunghiul dreptunghic se obține:              

tg C (15°)=c/b=c/0,5m 

c= tg C x b=0,2675x0,5=0,133 m ≈ 0,13 m  

                              

              

 

 

Figura nr. 13 Confuzor cu variație de              

secțiune într-un singur plan șicurbură dublă cu 

generatoare curbilinii 

 

Întrucât avem patru laturi ale confuzorului, aria secțiunii de intrare a curentului de aer 

în confuzor va avea dimensiunile 460 x 460 mm (0,21 m2) fiind de aproximativ cinci ori mai 

mare decât aria secțiunii de ieșire a aerului din acesta. 

Dacă inițial viteza aerului la ieșirea din confuzor a fost de 6,5 m/s (0,26 m3/s), după montarea 

confuzorului, viteza la gura de aspirare a acestuia va avea o    valoare de 1,24 m/s.  

Efectul racordului la gura de refulare a ventilatorului 

În planul gurii de refulare a ventilatorului distribuția vitezelor nu este uniformă. Forța 

centrifugă care ia naștere în masa de aer în rotație din interiorul carcasei ventilatorului aruncă 

aerul către latura exterioară a gurii de refulare. Dacă la gura de refulare din ventilator se 

racordează o conductă dreaptă cu lungimea suficient de mare, curgerea aerului se 

a
V  (A )1 1

V  (A )0 0
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uniformizează. Când ventilatorul refulează liber în atmosferă, fără nici un racord, se produce 

o pierdere echivalentă cu 50 % din presiunea dinamică medie la gura de refulare. Pentru 

compensarea acestui efect, pierderea astfel calculată trebuie adăugată la rezistența rețelei, 

iar ventilatorul trebuie ales din cataloage pentru presiunea majorată care rezultă. 

 Pentru secțiuni circulare valoarea maximă recomandată a unghiului de evazare al 

pereților este de aproximativ α ≈ 6°. Această valoare poate ajunge la αD≈ 12°, în cazul 

secțiunilor dreptunghiulare, unde creșterea secțiunii se realizează, frecvent, prin evazarea 

într-un singur plan ca în cazul prezentat în figura nr. 14. 

Pentru o conductă rectangulară cu dimensiunile de 400x400mm (aria secțiunii de 

intrare în difuzor a curentului de aer fiind de 0,16 m2), cu un unghi de divergență de α1 =12° 

cu o lungime a difuzorului de 0,7m, prin aplicarea formulei tangentei în triunghiul 

dreptunghic se obține: 

tg C (12°)=c/b=c/0,7m 

c= tg C x b=0,2125x0,7=0,148 m ≈ 0,15 m  

Întrucât avem patru laturi ale difuzorului, aria secțiunii de ieșire din  difuzor a 

curentului de aer va avea dimensiunile 700 x 700 mm (0,49 m2) fiind de aproximativ trei ori 

mai mare decât aria secțiunii de intrare a aerului în acesta. 

 

     Figura nr. 14 Difuzor rectangular 

 

 

Dacă inițial viteza aerului la refulare a fost de 10,25 m/s (1,64 m3/s), după montarea 

difuzorului, viteza la ieșirea din acesta va avea o valoare de 3,35 m/s. În aceste condiții va 

rezulta astfel o recuperare de presiune statică de: γ/2g (v1
2-v2

2) =  1,2/2x9,81(10,252-3,352) = 

5,73 mm H2O= 56,21 Pa 

Pentru o conductă circulară cu diametrul de 300mm (aria secțiunii de intrare în difuzor 

a curentului de aer fiind de 0,07 m2), cu un unghi de divergență de α1 =12° cu o lungime a 

difuzorului de 0,7m, se obține:   

tg C (12°)=c/b=c/0,7m 

c= tg C x b=0,2125x0,7=0,148 m ≈ 0,15 m  

Întrucât evacuarea se realizează prin conductă circulară valoarea obținută 

reprezentând o parte din raza difuzorului, aria secțiunii de ieșire din  difuzor a curentului de 

aer va avea dimensiunile de 300mm +150 mm +150 mm  fiind de 600 mm (0,2826 m2) de 

aproximativ trei ori mai mare decât aria secțiunii de intrare a aerului în difuzor. 
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Dacă inițial viteza aerului la refulare a fost de 23,7 m/s (1,66 m3/s), după montarea 

difuzorului, viteza la ieșirea din acesta va avea o valoare de 5,87 m/s. În aceste condiții va 

rezulta astfel o recuperare de presiune statică de: γ/2g (v1
2-v2

2) =  1,2/2x9,81(23,72-5,872) = 

32,24mm H2O= 316 Pa 

Faza IV – Soluții noi pentru creșterea capacității de aerisire a instalațiilor de 

ventilație industrială care funcționează și vehiculează medii cu pericol de formare a 

atmosferelor explozive și/sau toxice 

Proiectarea sistemelor de exhaustare  

Proiectarea unui sistem aspirant eficient este un proces foarte complex care implică 

cunoaşterea unui număr mare de factori. Fiecare gură de aspirare trebuie astfel proiectată 

încât să nu permită prafului respective gazelor toxice şi/sau explozive să fie recircuitate, dar 

în acelaşi timp, devine necesară captarea particulelor grosiere care pot colmatea conductele 

de ventilare. 

Gurile de aspirare trebuie astfel concepute încât sursa de producere a prafului sau a 

atmosferelor explozive și /sau toxice să fie izolată la o distanţă cât mai mare. Dacă atmosfera 

toxică/explozivă este în mişcare rapidă, gura de aspirare trebuie amplasată în direcţia de 

mişcare a acesteia. 

Pierderi considerabile se produc atunci când viteza aerului se reduce pe neaşteptate. 

Aceasta se numeşte de obicei pierderea şoc, în natură aceasta putând fi comparată cu 

pierderea de energie care se produce atunci când o maşină care circulă cu viteză mare se 

ciocneşte cu o maşină care se deplasează încet. În cazul unei lărgiri bruşte de la dimensiunea 

iniţială la una dublă a unei conducte se pierde întreaga presiune dinamică, în timp ce o lărgire 

graduală conică, cum ar fi difuzorul unui ventilator, pierderea poate fi mai mică de 10 %. 

Calculul sistemelor aspirante de exhaustare 

Calculul oricărui sistem de ventilaţie, începe din punctul cel mai îndepărtat de 

ventilator.  

Dacă se ia în considerare un sistem aspirant foarte simplu, ca şi cel reprezentat în fig. 

15 şi pornind de la presupunerea că este necesar să se aspire un debit de 1m /s  

din punctul A şi câte  0,5 m /s din punctele B şi C, iar viteza minima de transport a aerului 

este de 14 m/s, căderile de presiune de intrare în coloană sunt 78 Pa din presiunea dinamică 

în A, 29 Pa  

în B si 49 Pa in C. 

 

3
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Figura nr. 15 - Sistem aspirant 

ramificat 

 

 

 

Dimensiunile aproximative ale conductelor pentru vitezele specificate și volum vor 

avea diametrele de 300 mm de la punctul A la punctul D, 200 mm pentru ramificațiile BD și 

CE, de 360 mm    pentru conducta DE și 400 mm pentru conducta EF . 

Pentru un debit de 1 m3/s, pe o conductă cu un diametru de 300 mm între punctele 

AD viteza aerului va fi de 14,15 m/s, ceea ce corespunde unei presiuni dinamice (la densitatea 

aerului la nivelul mării) de 118 Pa. Pierderea de presiune la intrare în punctul a A va fi: Ha = 

78/100 x118= 92 Pa 

Presiunea statică negativă din conducta din apropierea punctului A va fi astfel 118 +92 

= 210 Pa. Pierderea de presiune într-o conductă de 300 mm care transportă 1 m3/s de aer 

este de 78 Pa la 100 metri și, prin urmare pe 25 de metri vom avea:  25 m x 78/100 = 20 Pa.   

Presiunea statică negativă la D va fi astfel de 210 + 20 = 230 Pa. 

Ramificația BD poate fi calculat exact în același mod pentru a solicita o presiune statică 

negativă de 153,5 Pa, pentru un debit de 0,5 m3/s. Dar presiunea existentă la D este de 230 

Pa. Prin urmare, volumul de aer care va curge efectiv prin conducta de 200 mm aferentă 

ramificației BD nu va fi 0,5 m3/s: 

0,5x√
230

153,5
 = 0,61 m3/s pentru o viteză de 19,5 m/s 

Acest lucru este prea mult și va duce la creșterea parametrilor ventilatorului și a 

costurilor. 

Se va face recalcularea pentru o conductă de 180 mm pe ramificația BD în loc de 200 

mm, rezultând un volum de aer de 0,49 m3/s, iar viteza aerului de 19,3 m/s. Deși această 

viteză este foarte mare și va duce la o abraziune crescută în această ramură, această 

alternativă este preferabilă utilizării unei conducte de 200 mm. 

Pe ramificația DE debitul va fi de 1,49 m3/s. Pierderea de presiune de-a lungul a 10 m 

de conductă cu diametrul de 360 mm va fi de 77 Pa, iar aspirația la E va fi de 230 + 77 = 307 

Pa. 

Având datele pentru ramificația BD, a conductei de 180 mm vor fi considerate acum 

și pentru ramura CE. Calculul arată că o depresiune de 307 Pa va aspira un debit de 0,51 m3/s, 

prin aceasta cu o viteză de 19,8 m/s 
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Căderea de presiune pe coloana de 400 mm aferente ramificației EF pentru un debit 

de 2,0 m3/s, va fi de 75 Pa cu o viteză a aerului de 15,9 m/s. Prin urmare, ventilatorul trebuie 

să poată furniza o presiune statică negativă pe partea de aspirație de 307 ± 75 = 382 Pa atunci 

când se manipulează 2,00 m3/s.  

În acest exemplu s-a prezentat o problemă reală, rezolvarea acestui caz conduce la 

considerente privitoare atât la oportunitatea montării ventilatorului în apropierea punctului 

D în loc de punctul F deoarece acesta este situat în poziţie centrală şi reduce necesarul de aer 

şi a pierderilor la intrare în coloană (punct A). 

Pierderea de presiune într-un cot de 45° reprezintă 50 % din cea aferentă unui cot de 

90º.  

Conducte  de  ventilaţie cu parametri  aerodinamici  superiori 

Atunci când aerul curge printr-o coloană de ventilare, presiunea necesara împingerii 

sau aspirării aerului prin aceasta depinde nu numai de forţa internă de frecare ci şi de 

dimensiunile, lungimea şi forma conductei, de rugozitatea pereţilor săi, de natura 

obstrucţiilor aflate în interior, de viteza şi densitatea aerului. 

Scurgerile de aer atât în cazul coloanelor principale cât şi secundare constituie o altă 

sursă a pierderilor de aer. Factorii care amplifică pierderile sunt: 

❖ Amplasarea ventilatoarelor; 
❖ Diametrul şi lungimea coloanei; 
❖ Căderea de presiune şi starea coloanei. 

Nu este un fapt neobişnuit să se piardă jumătate din debitul de aer, în cazul unei 

coloane de ventilare de lungime mare. În proiectare trebuie ales cel mai mare diametru posibil 

din punct de vedere practic. Niciodată nu vor fi folosite coloane deteriorate, în special dacă 

capetele sunt îndoite. 

Calculul pierderilor în coloanele de ventilare 

Există două tipuri de pierderi de aer printr-o conductă de ventilare şi anume: pierderile 

de presiune dinamică şi pierderile prin frecare. 

 Pierderea de presiune la fiecare îmbinare, de intrare s-au ieşire trebuie calculată 

individual, aceasta bazându-se pe presiunea dinamică a aerului în acel punct al sistemului. 

 Presiunea dinamică a aerului este dată de relaţia: 

   Pd = Pt - Ps      ( Pa ) 

 Curbele aferente pierderilor prin frecare redate, sunt întocmite pentru a evalua 

pierderile prin frecare datorate frecării în interiorul coloanei. Aceste curbe au la origine 

ecuaţia lui Atkinson:  
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   P =      ( Pa ) 

 Întrucât această relaţie este valabilă numai pentru densitatea standard a aerului (ρst = 

1,2 kg/m3), pentru generalizarea acestei relaţii şi pentru alte valori ale densităţii aerului, 

această relaţie devine: 

   P =      ( Pa ) 

În figurile nr. 2 şi nr. 3, se prezintă nomogramele de apreciere a parametrilor 

aerodinamici pentru coloane rigide confecţionate din fibre de sticlă respectiv metalice (cu 

aplicabilitate numai în cazul sistemelor de exhaustare). Aceste diagrame permit alegerea 

diametrului coloanei de tuburi funcţie de presiunea statică dezvoltată de ventilatoarele de 

aeraj şi debitul de aer necesar a fi vehiculat prin coloană.  

Pentru determinarea pierderilor prin frecare, se procedează după cum urmează 

(conform diagramei din figura nr. 16): 

- se determină debitul de aer mediu din coloană (aerul la frontul de 

lucru +1/2 pierderi prin neetanşeităţi); 

- se urmăreşte linia corespunzătoare diametrului coloanei pe care  

dorim să o analizăm, şi citim pe axă căderea de presiune statică /30 m; 

- se înmulţeşte această cifră obţinută cu lungimea coloanei pentru a  

obţine pierderile prin frecare.       

 De exemplu, sunt necesari 800 m3/min, lungimea coloanei  

flexibile refulante este de 600 m şi diametrul de 900 mm iar pierderile  

prin neetanşeităţi sunt de 115 m3/min.  

Debitul de aer mediu în coloană va fi de 850 m3/min, rezultând  o  

Pierdere de presiune de 20 mmH2O/30 m sau 400 mmH2O în total. 

Pentru alegerea ventilatorului (figura nr. 17) se porneşte de la  

presiuneatotală, iar la intersecţia dreptei aferente acesteia cu verticala 

ridicată în dreptulvalorii debitului de aer se evaluează dacă punctul de 

intersecţie se situează deasupra sau dedesubtul curbei ventilatorului.   
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Figura nr. 16 Nomogramă pentru 

determinarea pierderilor 

 

 

 

 

 

 

Pentru a obţine necesarul de presiune totală la nivelul ventilatorului, se         adaugă 

pierderile prin frecare, pierderile dinamice şi presiunea dinamică.      de frecare prin conducte 

 Conform figurii nr. 17, dacă pierderile dinamice au valoarea de 200 mmH2O iar 

presiunea dinamică este de 32 mmH2O vom avea o pierdere de presiune totală de 640 

mmH2O şi un debit de aer la ventilator de 900 m3/min. În consecinţă, din diagramele 

ventilatoarelor, se constată că utilizarea unui ventilator cu diametrul de 800 mm satisface 

cerinţele, iar creşterea diametrului unei coloane de aeraj are ca consecinţă o însemnată 

reducere a căderii de presiune. 

Coloanele aspirante permit, de asemenea, ca aerul să fie filtrat acesta fiind un avantaj 

din punct de vedere al controlului prafului, în special acolo unde este practicată amplasarea 

în serie a ventilatoarelor. 

Dezavantajele constau în costurile iniţiale, necesitatea asigurării cu energie electrică a 

ventilatoarelor, asigurarea spaţiului pentru coloanelede aeraj şi zgomotul produs de 

ventilatoare. 

Trebuie acordată o atenţie deosebită pentru a asigura că, caracteristicile presiune-debit ale 

ventilatoarelor să ţină cont de rezistenţa coloanei.  

Rezistenţa coloanei se stabileşte ca o combinaţie a pierderilor prin frecare de pereţii 

interiori ai conductei, pierderilor frontale la orice curbă sau schimbare a secţiunii transversale 

şi a celor care se produc la capătul coloanei. 

 

      Figura nr. 17 Diagrama 

şi modul de alegere a 

ventilatorului 
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Soluții noi pentru optimizarea sistemelor de ventilare industrială 

Analiza situației inițiale  

       Pentru a se efectua optimizarea sistemelor de ventilație industrială s-a optat pentru 

instalația de ventilație industrială de exhaustare și neutralizare emisii COV, cazul nr. 2, 

instalație pentru care s-au efectuat măsurători în etapa 2, fiind prezentate în desenul nr. 18.  

 

 

Figura nr. 18 - 

Instalația de ventilare 

industrială ramificată 

 

 

 

 

 

Lungimea totală a coloanei de aeraj este de 33,2 m, din care ramificația nr. 1 are 7,4m, 

ramificația nr. 2 are 4 m, ramificația nr. 3 are 8,6 m, iar ramificația nr. 4 are 2,6 m.  Legătura 

coloanei ramificate cu ventilatorul se realizează prin intermediul unei coloane rigidă circulară 

cu diametrul de 350 mm cu o lungime de 12,2 m. 

Deoarece, rezistența aerodinamică totală a coloanei de aeraj constituită din tuburi 

este produsul dintre rezistența aerodinamică unitară și lungimea coloanei și este dată de 

ecuația, Rc=R0xLc. 

În urma efectării calculelor necesare a rezultat că ezistența aerodinamică unitară 

aferentă ramificației nr. 1 (punct 1-2) are valoarea de 39906,422 Ns2/m8/m iar rezistența 

aerodinamică unitară medie aferente ramificației nr. 2 (punct 3-4) este de 5164,009 

Ns2/m8/m. Rezultă că rezistența aerodinamică a coloanei pentru pentru cele două ramificații 

este: 

- R1-2= 39906,422 Ns2/m8/m x 7,4m = 295307,5228 Ns2/m8 
- R3-4= 5164,009 Ns2/m8/m x 4m = 20656,036 Ns2/m8  

Pentru cele două ramificații legate în paralel (R1-2 și R3-4) a rezultat că rezistență 

aerodinamică totală a acestora, R1-2-3-4 este de 12918,8911 Ns2/m8 

Rezistența aerodinamică totală RT1 aferentă celor două ramificații are valoarea de 

13223,2741 Ns2/m8 
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Rezistența aerodinamică unitară medie R3 aferentă ramificației nr. 3 (punct 7-8) este 

de 4262,586 Ns2/m8/m iar rezistența aerodinamică unitară medie R4 aferentă ramificației nr. 

4 (punct 9-10) este de 36122,995 Ns2/m8/m.  

Rezultă că rezistența aerodinamică a coloanei pentru pentru cele două ramificații 

legate în paralel (R3 și R4)este: 

- R7-8= 4262,586 Ns2/m8/m x 8,6 m = 36658,2396 Ns2/m2 
- R9-10= 36122,995 Ns2/m8/m x 2,6m = 93919,787 Ns2/m2  

Pentru cele două ramificații legate în paralel (R7-9 și R9-10) a rezultat că rezistență 

aerodinamică totală a acestora, R7-8-9-10 este: 13886,6425 Ns2/m8 

Rezistența aerodinamică totală RT2 aferentă celor două ramificații are valoarea de 

14093,8492 Ns2/m8 

Rezistența aerodinamică totală aferentă celor două ramificații noi create este: 

3412,0318 Ns2/m8 

Rezistența aerodinamică totală a coloanei de aeraj este: 

RT= RT1-T2 + R13-14= 3412,0318+61,5898=3473,6216 Ns2/m8 

Coeficientul total al pierderilor de aer prin neetanșeitățile coloanei de tuburi aferent 

instalației de ventilare industrială este: K0= 1,393×10-3 m3/s/m la 1 daPa 

Parametrii realizați de instalația de ventilare înainte de optimizare sunt: 

- Debit ventilator – 2.344 m3/oră; 
- Depresiune ventilator – 1706,9 Pa; 
- Putrere absorbită – 3,0 kW; 
- Putere utilă – 1,23 kW; 
- Randamentul instalației – 41,0 %; 
- Rezistența totală a rețelei – 3473,6 Ns2/m8. 

Ventilatorul centrifugal aferent instalației avea un debit nominal de 6.150 m3/h (1,78 

m3/s), o depresiune de194 mm col. apă (1903 Pa) și o putere nominală 4,0 kW. 

Analiza situației optimizate 

 În vederea optimizării instalației de ventilație prezentate anterior s-a optat pentru 

analiza sistemului de ventilație prin metoda de echilibrare a pierderilor de presiune /2/.  

Această metodă prezintă avantajul că, tronsoanele care compun traseul cu cea mai 

mare rezistență se calculează succesiv, pentru echilibrarea unei ramificații se poate recurge 

la modificarea debitului de aer care o parcurge, ceea ce ușurează substanțial calculele de 

echilibrare.  

Pentru a optimiza inastalația de ventilare prezentată la pct. 3.1, s-a procedat astfel: 
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- s-au redimensiona tronsoanele de ventilare care alcătuiesc sistemul de conducte; 
- conductele flexibile gofrate cu diametrul de φ=150 mm au fost înlocuite cu 

conducte metalice de acelaș diametru, grad de etanșeitate cât mai ridicat și 
rugozitate mică; 

- s-au utilizat coturi cu unghiul de 90° (cu rază de curbură); 
- în locul tubulaturii cu diametrul de 250 mm, s-a optat pentru o tubulatură cu 

dimetrul de 300 mm, respectiv tubulatura cu diametrul de 350 mm a fost înlocuită 
cu tubulatura de 400 mm; 

- sa ținut cont de piesele speciale care modifică direcția de curgere a aerului și 
anume: coturile, curbele, ramificațiile, piesele cu lărgirea sau micșorarea bruscă a 
secțiunii, șuberele, confuzoarele și difuzoarele, piese care pot mării rezistența 
instalației cu consecințe în nerealizarea debitelor de aer la locurile de muncă, 
respectiv la nivelul ventilatorului. 

În continuare se prezintă calculul conductei ramificate din figura 19, care trebuie 

optimizată. Conform acestei figuri conducta a fost împărțită în tronsoane de conducte cu 

prezentarea sensului de curgere a aerului, ramificațiile aferente acesteia, lungimea aferentă 

fiecărei coloane, diametrul pentru fiecare coloană, debitul pe fiecare tronson de aspirare (650 

m3/h). 

  

 

 

 

Figura nr. 19 – 

Schema instalației de 

ventilare optimizată 

 

 

 

 

 

Pentru calcularea pierderilor de aer în fiecare conductă aferentă instalației de ventilare se 

utilizeă următoarele relații: 

- presiunea dinamică care se imprimă  

fluidului pentru al scoate din starea de repaus și ai intreține mișcarea cu viteza v, este: 
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Pd=
𝑣2𝛾

2𝑔
        [mmH2O sau Pa] 

unde: v – viteza aerului în conducta de ventilare, m/s; 

γ – greutatea specifică a aerului la  

temperatura de 20°, Kg/m3; 

          g – accelerația gravitațională, m/s2.          

 pierderea locală prin fracțiuni din presiunea dinamică este dată de relația: 

Pl=𝜏
𝑣2𝛾

2𝑔
      [mmH2O] 

 unde: 𝞃 este coeficient de rezistență locală, adimensional. 

- Pierderea totală de presiune este dată de relația: 

Pt=Rl+𝜏
𝑣2𝛾

2𝑔
      [mmH2O] 

 unde: R – pierderea de presiune pe unitatea de lungime, mmH2O/m  

l – lungimea conductei, m. 

Diametrul conductei se poate calcula cu relația: 

d = 
1

53,2
√

𝑄

𝑉
  [m] 

În tabelul nr. 1 se prezintă valoarea datelor obținute în urma calculelor efectuate. 

    Tabel nr. 1 – Date calcul instalația optimizată 

Tron

-son 

Q 

m3/

h 

V 

m/s 

Φ 

m

m 

Pierder

ea 

/m de 

coloană 

Pierder

ea 

totală 

 

Coef. 

de 

rezist

. 

adim. 

τ 

Presiunea, dinamică, 

locală și totală 

Punctul 

de 

ramificare 

Pd 

 

[daP

a] 

Pl 

[daP

a] 

Pt 

[daP

a] 

Nr

. 

Δp 

[daP

a] 

1-2 650 10,2

2 

15

0 

1,1 9,46 2,878

5 

6,39 18,39 27,85 2 27,85 

1-3 650 10,2

2 

15

0 

1,1 9,46 2,878

5 

6,39 18,39 27,85 2 27,85 

3-7 130

0 

5,11 30

0 

0,12 0,36 0,05 1,59 0,079 28,29 3 28,29 
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4-6 650 10,2

2 

15

0 

1,1 8,14 2,878

5 

6,39 18,39 26,53 2 26,53 

5-6 650 10,2

2 

15

0 

1,1 8,14 2,878

5 

6,39 18,39 26,53 2 26,53 

6-7 130

0 

5,11 30

0 

0,12 0,72 0,05 1,59 0,079 0,8 3 27,33 

7-8 260

0 

5,72 40

0 

0,1 1,21 0,05 2,0 0,1 1,31 4 29,6 

 Datele obținute reprezintă noile condiții de funcționare a instalației de ventilație 

industrială de exhaustare și neutralizare emisii COV, cazul nr. 2. Pentru alegerea 

ventilatorului, în cazul proiectării se va majora debitul de aer și presiunea cu 20%, care va ține 

cont de evoluția în perspectivă a coloanei, astfel: 

- Debitul calculat – Q= 2600 m3/h; 
- Debit alees – Qa=2600+2600x20%=2600+520 = 3120 m3/h; 
- Presiunea totală calculată – Pt= 29,6 mmH2O x 9,81= 290,37Pa; 
- Presiunea totală aleasă – Pt = 290,37+290,37x20%=348,44 Pa 
- Rezistenţa totală a coloanei: 

Rc= h/Q2=348,44/0,872= 460,35  Ns2/m8 

- Puterea necesară motorului la un randament de 50 % va fi: 

Pm =   kw 

În urma optimizării acestei instalații s-au obținut următorii parametrii: 

- debit ventilator - 3120 m3/oră; 
- depresiune ventilator - 348,44 Pa; 
- puterea nominală a motorului de acționare  - 0,61 Kw; 
- rezistența rețelei de ventilație – 460,35 Ns2/m8. 

Analiza comparativă a parametrilor realizați de instalația de aeraj 

Parametrii realizați de instalația de ventilare înainte de optimizare sunt: 

- Debit ventilator – 2.344 m3/oră; 
- Depresiune ventilator – 1706,9 Pa; 
- Putrere absorbită – 3,0 kW; 
- Putere utilă – 1,23 kW; 
- Randamentul instalației – 41,0 %; 
- Rezistența totală a rețelei – 3473,6 Ns2/m8. 

Ventilatorul centrifugal aferent instalației avea un debit nominal de 6.150 m3/h (1,78 

m3/s), o depresiune de194 mm col. apă (1903 Pa) și o putere nominală 4,0 kW 

61,0
5,01000

87,044,348


x

xxQH t
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În urma optimizării acestei instalații s-au obținut următorii parametrii: 

- debit ventilator - 3120 m3/oră; 
- depresiune ventilator - 348,44 Pa; 
- puterea nominală a motorului de acționare - 0,61 Kw; 
- rezistența rețelei de ventilație – 460,35 Ns2/m8. 

Din cele prezentate se desprind următoarele constatări: 

- debitul de aer calculat este cu aproximativ 29,2% mai mare decât debitul de aer 
măsurat; 

- debitul nominal al ventiulatorului actual (6150 m3/h) este dublu debitului 
ventilatorului ales prin optimizare (3120 m3/h);  

- depresiunea dezvoltată de ventilatorul ales prin optimizare (348,44 Pa) este de 
aproximativ 5,5 ori mai mică decât depresiunea ventilatorului actual (1903 Pa); 

- rezistența rețelei de aeraj înainte de optimizare avea valoarea de 3473,6 Ns2/m8, 
fiind de 7,5 ori mai mare decât rețeaua coloanei optimizate (460 Ns2/m8); 

- puterea nominală a motorului instalației de ventilare în urma optimizării este de 
aproximativ 0,6 kW, fiind de 6,6 ori mai mică decât puterea motorului de acționare 
înainte de optimizare; 

- pentru optimizare s-au utilizat pe partea de aspirare conducte metalice cu 
diametrul de 150 mm fiind înlocuite conductele flexibile gofrate care conduc la 
pierderi de presiune ridicate și rezistență mărită; 

- în locul conductelor cu diametrul de 250 mm și 350 mm s-a optat pentru conducte 
cu diametrul de 300 mm și 400 mm; 

Faza V – Sistem modern pentru depistarea pierderilor de aer 

Sisteme de măsurare a pierderilor de aer în conducte 

Pentru a măsura gradul de etanșeitate a unei conducte de ventilație industrială 

exprimat prin pierderi de aer, la nivel european se utilizează o serie de instrumente dintre 

care în lucrarea de față se prezintă aparatul “Echipament de testare la scurgeri a fluxului de 

aer în tubulatură PAN341 cu accesoriile necesare” 

Sistemul PAN 341 -  este un sistem de măsurare în conductă a presiunilor pozitive și 

negative și furnizează specialiștilor, inginerilor responsabili cu punerea în funcțiune și 

tehnicienilor de cercetare și dezvoltare cea mai bună alegere de echipamente din această 

clasă pentru a cuantifica scurgerile de aer în conducte și alte zone, precum și capacitatea de 

a măsura performanța sistemelor de conducte (figura nr. 20). 

 

Figura 20 – Sistemul PAN 341 

Conectarea micromanometrului PVM 610             

a aparatului TA 465P și a termocuplului K 
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Sistemul PANDA este alcătuit din următoarele: 

- duză cu debit scăzut 
- un tub flexibil din plastic de 4 metri lungime Ø100 mm; 
- un adaptor pentru tubul principal plus garniture de cauciuc (pentru a testa 

conducta) 
- un capăt primar de blocare pentru camă (pentru a conecta cablul de conducte 

flexibile la URS PANDA)                                    
- colier reglabil Ø100 mm de prindere a tubului flexibil pe tubul fix la ieșirea din 

ventilator                                      
- furtun de silicon de 5 m (albastru)  
- sonda termocuplu tip K       
- furtun de silicon roșu de 0,5 m      
- furtun de silicon albastru de 0,5 m                  
- adaptor pentru furtun silicon      

Micromanometru PVM610  

Micromanometru PVM610 este un micrometru digital de mână, ușor de utilizat, care 

permite măsurarea rapidă, precisă și fiabilă a presiunii respectiv a pierderilor de aer în 

conducte. De asemenea, cu acest aparat se poate măsura și calcula viteza aerului cu ajutorul 

tub Pitot racordat prin furtunele flexibile de acesta, la coloana de ventilație – figura nr. 21. 

 

Figura nr. 21 – Micromanometrul PV610 

Instrument pentru măsurarea curgerii aerului TA465-P 

Instrumentul multifuncțional TA465-P include porturi de presiune care pot fi utilizate 

pentru a măsura presiunea statică și diferențială în conducte (figura 22).  
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Figura nr. 2 – Sonda de presiune statică inclusă 

Tubul Pitot poate fi conectată la presiunea "+" și "-" al portului pe modelul TA465-P 

folosind două bucăți de furtun de lungime egală. Portul de presiune total al sondei pitot se 

conectează la portul "+" de pe aparat și portul de presiune statică al sondei pitot se 

conectează la "-" de pe aparat (figura 23) 

        

Figura nr. 23 – Cuplarea tubului Pitot la instrumentul TA 465P și a termocuplului K 

De asemenea instrumentul TA 465P este unul dintre dispozitivele de bază care se 

atașează la echipamentul de testare la scurgeri a fluxului de aer în tubulatură PAN341 și 

împreună cu sondele opționale oferă posibilitatea măsurării vitezei, temperaturii, umidității 

aerului, dioxidului și monoxidului de carbon, a compușilor volatili,  precum și calcularea 

debitului de aer, temperatura glob termometru umed, a punctului de rouă și a turbulențelor, 

astfel: 

- Sonda articulata 966 

Sonda articulată 966 care se atașază la anemometrul multifuncțional TA465P, are 

lungimea de 101,6 cm și poate măsura temperatura, viteza și umiditatea aerului, precum și 

să calculeze temperatura umedă și a punctului de rouă. Această sondă poate, de asemenea, 

să se îndoaie la un unghi drept pentru a obține măsurători în conductele curbate sau înclinate 

– figura 24. 

 

 

Figura nr. 44 – Sonda 

articulată 966 

-  

 

Sonda rotativă 995 (100mm) pentru măsurarea vitezei și temperaturii aerului 



INCD INSEMEX | 113 

 

  
 

Sondele 995 cu anemometru rotativ măsoară viteza și temperatura aerului și  

calculează debitul de aer. Această sondă este utilizată în măsurarea vitezei la intrare și ieșirea 

din conductele de ventilare precum și vitezei turbulente a aerului – figura nr. 25. 

Această sondă se utilizează pentru instalarea și verificarea sistemelor de aer 

condiționat (HVAC), verificarea și evaluarea ventilației, măsurarea vitezei aerului în conducte, 

în studiile de confort termic precum și în cercetări privind calitatea aerului de la locurile de 

muncă. 

 

        

Figura nr. 25 – Sonda 

anemometrică 995 

-  

 

Sonda 980 IAQ pentru măsurarea concentrațiilor de CO2, a temperaturii și umidității  

Sonda de calitate a aerului interior 980 IAQ măsoară dioxidului de carbon (CO2), 

temperatura și umiditatea relativă în conductele de ventilare când este conectată la 

anemometru multifuncțional TA465-P – figura nr. 26.  

 

Figura nr. 26 – Sonda 980 IAQ 

- Sonda 982 IAQ pentru măsurarea concentrațiilor de CO, CO2, temperaturii și 

umidității:  

Sonda de calitate a aerului din conducte 982 IAQ măsoară monoxidul de carbon (CO), 

dioxidul de carbon (CO2), temperatura și umiditatea relativă prin conectare la anemometru 

multifuncțional TA465-P – figura nr. 27.  
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Figura nr. 27 – Sonda 982 IAQ 

- Sondele temocuplu de temperature 792 și 794 

 Aceste sonde sun folosite pentru măsurarea temperaturilor de până la + 650°C în 

conducte și în spații industriale. Acestea se conectează la anemometru multifuncțional 

TA465-P – figura nr. 28 

           

               792             794 

Figura nr. 28 – Sondele termocuplu 792 și 794 

 Aceste sonde, care se cuplează la instrumentul multifuncțional TA465P măsoară 

compușii volatili organici în concentrație mică sau mare, temperatura și umiditatea aerului 

atât în conductele de ventilare industrială cât și în spațiile industriale. 

Atunci când sunt conectate, se poate efectua și raporta o analiză a datelor pe termen 

lung, care este utilă pentru monitorizarea sau investigarea mediului din interiorul conductelor 

sau din spațiile industriale– figura 29.  

 

Figura nr. 29 – Sondă pentru măsurarea compușilor volatili, 

temperatura și umiditatea aerului 
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Diseminarea informaţiilor cu privire la stabilirea soluțiilor de optimizare a parametrilor 

aerodinamici sa materializat prin elaborarea unei lucrări care a fost prezentă la Simpozionul 

Internațional SGEM din Bulgaria. 

Efectele socio-economice la utilizatori: 

• Îmbunătățirea stării de sănătate a angajaţilor ca rezultat al unei mai bune calităţi a 
aerului din interior; 

• Reducerea costurilor aferente procesului de ventilație; 

• Utilizarea unor sisteme şi echipamentele îmbunătăţite pentru asigurarea unui mediu 
mai sănătos la locurile de muncă; 

• Creşterea bazei ştiinţifice şi practice privind stabilirea optimă a debitelor de aer 
aferente ventilatoarelor industriale, în scopul prevenirii apariţiei unor evenimente tip 
explozie, în spaţii cu pericol de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice; 

DENUMIRE PROIECT: PN 16 43 03 02 CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA PIROSULFURILOR ÎN 

PRODUCEREA EVENIMENTELOR DE TIP EXPLOZIE SAU INCENDIU 

DENUMIRE FAZA: Faza III: Determinarea experimentală a influenței pirosulfurilor asupra 

punctului de inflamabilitate a lichidelor inflamabile 

REZUMATUL FAZEI  

Pentru realizarea obiectivelor propuse în faza a III-a proiectului, respectiv 

determinarea influenței sulfurilor piroforice asupra parametrilor de inflamabilitate ai 

lichidelor inflamabile, în ultima etapă a fazei a II-a a proiectului s-a realizat standul pentru 

determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile, respectiv limita 

inferioară de explozie (LIE) și limita superioară de explozie (LSE). Pentru acest stand s-a depus 

cerere de brevet la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). 

Principiul metodei 

Un amestec de încercare în repaus într-un vas închis (bombă) este expus unei surse de 

aprindere. Se măsoară suprapresiunea produsă de aprindere şi se caracterizează 

explozivitatea amestecului de încercare. Cantitatea de substanţă de încercare din amestecul 

de încercare este variată repetat până când se determină  LEL sau UEL.  

Standul permite înregistrarea presiunii de explozie și la care au loc procesele de 

realizare a vaporilor din lichid, a amestecului omogen aer-vapori și cel de ardere rapidă, toate 

aceste proces se desfășoară într-un vas de explozie termostatat la temperatura de fierbere a 

lichidului, condițiile inițiale de presiune și temperatură putând fi setate la valori cuprinse între 

0,4 bar și 2 bar, respectiv între 2000C și 4000C, sursa de aprindere fiind fie scântei electrice 

(inductive sau capacitive), fie fir incandescent.   
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Figura 1. Stand pentru determinarea limitelor de explozie a vaporilor lichidelor 

inflamabile 

Standul a fost experimentat prin determinarea limitelor de explozie pentru un lichid 

inflamabil de compoziție necunoscută. Singure informații au fost că este un reziduu petrolier, 

este inflamabil și are punctul de fierbere de 200°C.   

Pentru a determina limitele de explozie a lichidului inflamabil a fost necesară 

determinarea masei moleculare a acestui. Pentru aceasta a fost determinate densitatea și 

presiunea de vapori la diverse temperaturi. Din legea gazului ideal a fost extras numărul de 

moli și în acest fel a fost calculate masa moleculară. Astfel, pentru o densitate de 0,736g/cm3 

și o presiune de vapori de 14 mbar la 200 °C și 0,1 ml de lichid, s-a identificat masa moleculară  

a reziduului petrolier de 103,4 g/mol. 

Pentru a verifica standul experimental s-au efectuat o serie de determinări pentru un 

amestec stoechiometric de acetona-aer și rezultatele au fost comparate cu literatura de 

specialitate. Rezultatele obținute pentru presiunea de explozie de 6 bar, au confirmat faptul 

că metoda experimentală este potrivită pentru determinarea limitelor de explozie ale 

lichidului de compoziție necunoscută.  

În figura de mai jos este reprezentată creșterea de presiune de explozie în timp pentru 

amestecul stoechiometric de acetonă la 200°C. 
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Figura 2. Suprapresiunea de 

explozie pentru amestec stoechiometric 

aer-acetonă la temperatură inițială 200 °C și 

presiune inițială 1 bar. 

Figura 3. Presiunea maximă de explozie 

pentru o concentrație de 2 % la o 

temperatură de 200 °C pentru lichidul de 

concentrație necunoscută. 

 

După realizarea unei serii de încercări s-au determinat limitele de explozie pentru 

reziduul petrolier de compoziție necunoscută, respectiv: limita inferioară de explozie: 0,8 % 

și limita superioară de explozie: 2,79 %. 

În figura 3 este reprezentată presiunea maximă de explozie pentru o concentrație de 

2 % la o temperatură de 200 °C pentru lichidul de concentrație necunoscută.  

Lichidul testat este un lichid foarte inflamabil, vaporii acestuia putând genera o 

atmosferă explozivă și,  în consecință, trebuie luate măsuri adecvate de protecție, atât pentru 

prevenirea formării atmosferei explozive, cât şi pentru prevenirea surselor de aprindere sau, 

după caz,  pentru limitarea efectelor exploziilor. 

Pentru realizarea obiectivelor acestei faze a proiectului au fost efectuate o serie de 

încercări pentru determinarea punctului de inflamabilitate și a temperaturii de autoaprindere 

al unor lichide inflamabile. Au fost obținute următoarele rezultate: 

Nr. crt. Proba  Punct de inflamabilitate 

[°C] 

1. Reziduu petrolier - degresant  370 

2. Degresant industrial  450 

3. Motorină 420 
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Nr. crt. Proba  Punct de inflamabilitate 

[°C] 

1. Reziduu petrolier - degresant  <-5°C 

2. Degresant industrial  21°C 

3. Motorină 55°C 

Pentru a urmări influența sulfurilor de fier asupra parametrilor de inflamabilitate a 

lichidelor inflamabile s-au realizat determinări ale acestor parametrii (punctul de 

inflamabilitate, respectiv temperatura de autoaprindere) pentru lichidele inflamabile 

prezentate mai sus care au fost impurificate cu diverse cantități de sulfură de fier comercială 

(Fig.4 ) 

 

Fig. 4. Sulfură de fier, FeS, pregătită pentru analiză 

Pentru a putea face o evaluare a variației acestor parametrii, s-a determinat 

temperatura de aprindere a sulfurii de fier utilizată pentru încercări, la granulația de 63 µm, 

proba fiind măcinată și sitată, această temperatură fiind de 520 °C.  

 

Fig. 5. Imagini surprinse la determinarea temperaturii de aprindere a sulfurii de fier 

comercială 
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Rezultatele experimentale obținute, respectiv temperatura de autoaprindere de 520 

°C, se află în foarte bună concordanță cu datele raportate în literatura de specialitate, pentru 

experimente similare. În lucrarea realizată de către Paul Amyotte și colectivul său, An 

investigation of iron sulphide dust minimum ignition temperatures Journal of Hazardous 

Materials A97 (2003) 1–9, au fost raportate temperaturi de autoaprindere pentru sulfurile de 

fier și probe de pirită și pirotită între 490 – 620 °C, domeniu în care se încadrează și rezultatele 

obținute în prezenta lucrare. 

Pentru a urmări influența sulfurilor piroforice asupra punctului de inflamabilitate a 

lichidelor inflamabile, au fost efectuate o serie de determinări prin impurificarea lichidelor 

inflamabile pentru care s-a determinat punctul de inflamabilitate. 

Pulberea de sulfură de fier măcinată și sitată a fost amestecată cu lichidele inflamabile 

pentru a urmări dacă are loc o scădere a punctului de inflamabilitate. Pentru toate lichidele 

inflamabile analizate nu s-a obținut o scădere a punctului de inflamabilitate, concluzionându-

se că sulfura de fier, respectiv sulfura piroforică nu influențează punctul de inflamabilitate al 

lichidelor inflamabile, probabil datorită faptului că sulfura de fier nu este o substanță volatilă, 

punctul de inflamabilitate este dat de temperatura la care se aprind vaporii de deasupra 

lichidului. 

În continuare au fost realizate o serie de încercări pentru a urmări influența sulfurilor 

de fier piroforice asupra temperaturii de autoaprindere a lichidelor inflamabile. 

Au fost analizate cele 3 lichide inflamabile pentru care s-a determinat temperatura de 

autoaprindere, respectiv motorina, degresant reziduu petrolier și degresantul industrial, cele 

trei lichide au fost impurificate cu pulbere de sulfură de fier.  

Nici în acest caz nu a fost obținută o scădere a temperaturii de autoaprindere prin 

influența sulfurilor piroforice.  

În această situație s-a considerat că sulfura de fier nu influențează temperatura de 

autoaprindere a lichidului deoarece temperatura de autoaprindere a lichidului este mai 

scăzută decât cea de aprindere a pulberii de sulfură de fier. În consecință, s-au reluat 

încercările cu un lichid inflamabil cu o temperatură de autoaprindere mai mare decât cea a 

sulfurii de fier. Lichidul testat a fost anilina.  

Anilina: 
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Caracteristici: 

Anilina (planta de indigo) este o substanță lichidă incoloră, puțin uleioasă cu un miros 

dulceag, care devine în contact cu aerul brun-deschis. Compusul este format dintr-un inel 

de benzol care se leagă de o grupare aminică (–NH2) formându-se o legătură aromatică. 

Efectul alcalin al anilinei este redus de efectul mezomer. 

Anilina a fost obţinută pentru prima oară în 1826 de Otto Unverdorben prin distalarea 

îm mediu alcalin a indigoului, din care a fost produs o vopsea albastră, de unde provine şi 

numele de ulei albastru. Din anul 1897 anilina va produsă din planta de indigo prin „metoda 

de sinteză Heumann” în fabrica de sodă (BASF) din Ludwigshafen. Anilina era produsă anterior 

firmei (BASF) încă din 1873 de firma „ Agfa” din „Berlin-Rummelsburg”. Ea era folosită ca şi 

colorant în fabrica de pielărie în tipografie. 

Utilizarea anilinei este făcută mai ales în industria chimică, ea fiind materie primă 

pentru procesele de sintetizare a coloranţilor, fibrelor sintetice precum şi la producerea 

cauciucului şi a unor medicamente. 

Anilina este o substanţă toxică care produce hemoliză, se presupune că ar fi şi 

cancerigen. Ea este un toxic de contact absorbindu-se prin piele. 

În cazul anilinei a fost determinată o temperatură de autoaprindere de 620°C, iar prin 

impurificarea cu sulfură de fier (pirosulfură) a fost scăzută temperatura cu aproximativ 60 °C. 

 

Figura 6. Determinarea temperaturii de autoaprindere a amestecului anilina-pulbere 

de sulfură de fier 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Benzol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Planta_de_indigo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludwigshafen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Substan%C8%9B%C4%83_toxic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toxic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piele
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Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea 
proiectului  

 

În urma derulării celei de-a treia faze “Determinarea experimentală a influenței 

pirosulfurilor asupra punctului de inflamabilitate a lichidelor inflamabile” a proiectului cu titlul 

“Cercetări privind influența pirosulfurilor în producerea evenimentelor de tip explozie sau 

incendiu” se desprind următoarele concluzii: 

- Prevenirea incendiilor și a exploziilor necesită cunoașterea caracteristicilor de 

explozie (limite de inflamabilitate, caracteristicile sursei de inițiere,  viteze de 

ardere și presiuni de explozie) a gazelor și vaporilor combustibili care se regăsesc 

în mediul industrial și civil. Datele care se regăsesc în literatura de specialitate; 

- Pentru a putea evalua riscul de explozie şi a expertiza evenimentele de tip explozie, 

este necesar sa se cunoască parametrii caracteristici de explozivitate ai 

amestecurilor aer - substanţe inflamabile. 

- Autoaprinderea sulfurilor piroforice, în afara procesului chimic (de contact al 

elementelor reactive, astfel încât reacţia de oxidare să fie posibilă), este supusă şi 

influenţei unor factori de natură fizică: grosimea stratului, respectiv mărimea 

depozitului de sulfuri piroforice formate, prezenţa impurităţilor cu rol catalitic, 

mărimea particulelor  de sulfuri piroforice, suprafaţa specifică a contactului 

sulfurilor piroforice cu oxigenul. 

- Sulfura de fier este un material piroforic. Acesta înseamnă că se poate aprinde 

spontan în contact cu aerul. Se poate forma atunci când oxidul de fier (rugina) se 

transformă în sulfură de fier într-un mediu fără oxigen unde este prezent 

hidrogenul sulfurat sau unde concentrația de hidrogen sulfurat (H2S) este mai 

mare decât concentrația de oxigen. Când sulfura de fier este expusă la aer, se 

oxidează la oxid de fier formează fie sulf fie dioxid de carbon. Această reacție 

chimică dintre sulfura de fier și oxigen generează o cantitate considerabilă de 

căldură. De fapt, atât de multă căldură este eliberată, încât particulele individuale 

de sulfură de fier devin incandescente și ard. Această cantitate de căldură poate 

deveni sursă de inițiere atât pentru explozii cât și pentru incendii.  

- La un moment sau altul, cele mai multe rafinării experimentează aprinderea 

spontană a sulfurii de fier, fie pe sol fie în interiorul echipamentului. Atunci când 

acest lucru se întâmplă în interiorul echipamentului cum ar fi coloane, vase, tancuri 

și schimbătoare care conţin hidrocarburi reziduale şi aer, rezultatele pot fi 

devastatoare. 

- Pentru realizarea obiectivelor propuse, respectiv determinarea influenței 

sulfurilor piroforice asupra parametrilor de inflamabilitate ai lichidelor inflamabile, 

s-a realizat standul pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii 

lichidelor inflamabile, respectiv limita inferioară de explozie (LIE) și limita 
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superioară de explozie (LSE). Pentru acest stand s-a depus cerere de brevet la 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).  Standul a fost experimentat prin 

determinarea limitelor de explozie pentru un lichid inflamabil de compoziție 

necunoscută. Pentru a verifica standul experimental s-au efectuat o serie de 

determinări pentru un amestec stoechiometric de acetonă-aer și rezultatele au 

fost comparate cu literatura de specialitate. 

- Pentru realizarea obiectivelor acestei faze a proiectului au fost efectuate o serie 

de încercări pentru determinarea temperaturii de autoaprindere și punctului de 

inflamabilitate pentru o serie de lichide inflamabile.  

- Pentru a urmări influența sulfurilor de fier asupra parametrilor de inflamabilitate 

a lichidelor inflamabile s-au realizat determinări ale acestor parametrii (punctul de 

inflamabilitate, respectiv temperatura de autoaprindere) pentru o serie de lichide 

inflamabile care au fost impurificate cu diverse cantități de sulfură de fier 

comercială. 

- Rezultatele experimentale obținute, respectiv temperatura de autoaprindere de 

520 °C pentru sulfura de fier, se află în foarte bună concordanță cu datele 

raportate în literatura de specialitate, pentru experimente similare. În lucrarea 

realizată de către Paul Amyotte și colectivul său, An investigation of iron sulphide 

dust minimum ignition temperatures Journal of Hazardous Materials A97 (2003) 

1–9, au fost raportate temperaturi de autoaprindere pentru sulfurile de fier și 

probe de pirită și pirotită între 490 – 620 °C, domeniu în care se încadrează și 

rezultatele obținute în prezenta lucrare. 

- În urma efectuării încercărilor s-a concluzionat că sulfurile de fier piroforice 

influențează temperatura de autoaprindere a lichidelor inflamabile în sensul 

scăderii ei doar pentru lichidele inflamabile care au temperatura de autoaprindere 

mai mare decât temperatura de autoaprindere a pulberii de sulfură de fier. 

Având în vedere aceste observații, respectiv că sulfurile piroforice determină scăderea 

temperaturii de autoaprindere a lichidelor inflamabile conduce la o necesitate a reevaluării 

măsurilor de protecție antiexplozivă în exploatarea acestor tipuri de lichide, astfel încât 

pericolul de explozie să fie redus la minimum. 

 

DENUMIRE FAZA: Faza IV: Studiu privind influența pirosulfurilor asupra parametrilor de 

explozie și de inflamabilitate a substanțelor inflamabile. Diseminare rezultate 

REZUMATUL FAZEI 

Pentru realizarea obiectivelor propuse în faza a IV a proiectului, s-a realizat sistemul 

universal pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor explozive aer-

substanțe inflamabile Pentru acest stand s-a depus cerere de brevet la Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci (OSIM). 
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Sistemul universal pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor 

explozive aer-substanțe inflamabile, este aplicabil amestecurilor aer – gaz inflamabil, aer – 

praf combustibil și aer – vapori de lichide inflamabile, prin utilizarea unor unități specializate 

interconectate pentru reglarea și măsurarea parametrilor necesari a fi cunoscuți pentru 

calcularea energiei scânteii generate în amestecul exploziv între doi electrozi, la descărcarea 

controlată a capacității de sarcină, aflată la un potențial ridicat, cu sau fără setarea unui timp 

de întârziere, în funcție de amestecul exploziv ales.  

Sistemul universal pentru determinarea energiei minime de aprindere, constă într-un 

ansamblu operațional de elemente: sursă reglabilă de înaltă tensiune (0÷15 kV), unitate de 

reglare și măsurare a tensiunii, unitate comandabilă cu releu în vid controlat (100 kA curent 

de vârf), unitate a capacității de sarcină, ajustabilă (1pF÷200nF) printr-un dispozitiv de 

acționare a colectorului mobil a bateriei de condensatoare, bloc de comandă pentru 

măsurarea sau încărcarea capacității de sarcină, buton de  comandă a scânteii, a descărcării 

între electrozi a energiei stocate în capacitatea de sarcină, fotodiodă pentru validarea scânteii 

sau exploziei, produse în vasul în care este preparat amestecul exploziv. Sistemul universal 

este conceput astfel încât să poată fi operațional prin comenzi manuale sau automate, prin 

intermediul unui calculator, în ambele situații,  respectându-se o succesiune logică a unor 

etape specifice determinării energiei minime de aprindere. 

 

 

Fig. 1.  Sistem universal pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor 

explozive aer-substanțe inflamabile 

-1 sursă reglabilă de înaltă tensiune HV (0÷15 kV); 

-2 unitate de comandă a sursei de înaltă tensiune, pilotată manual sau prin calculator; 
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-3 unitatea de măsurare a tensiunii înalte, cu afișarea valorii pe un voltmetru 

electronic și cu posibilitatea de preluare a semnalului pentru calculator; 

-4 unitatea releului în vid cu parametrii nominali ridicați de 15 kV și 100 kA, prevăzut 

cu temporizator electronic presetabil pentru timpul de întârziere TD în limitele 0 ÷1000 ms, 

unitate cu vid controlabil, comandabilă manual sau automat prin calculator; 

-5 pompa de vid de până la 0,1 bara (presiune absolută) prevăzută cu robinet; 

-6 manometru pentru controlul vidului unității de releu; 

-7 buton de scânteie BS care acționează asupra releului în vid, utilizând tensiunea de 

24 Vcc; 

-8 sursa comună de alimentare de 24 V pentru sursa de înaltă tensiune și releul în vid; 

-9 blocul de comandă pentru măsurarea sau încărcarea capacității de sarcină CS; 

-10 unitate controlabilă a bateriei de condensatoare C1, C2,..,Cn, unitate capabilă să 

realizeze o capacitate cuprinsă între 1 pF și 200 nF, condensatoarele bateriei având căte o 

armătură conectată la +HV  (prin blocul 9) și căte o armătură conectabilă la un colector mobil, 

racordat la masa montajului (-); 

-11 colector mobil, antrenat de un șurub axial acționat de un mecanism motoreductor; 

-12 mecanism motoreductor, cu reductor melc-roată melcată, cu motorul electric 

comandat manual sau automat prin calculator; 

-13 unitate de măsurare a capacității de sarcină cu afișare electronică a valorii, sau 

preluare semnal pentru calculator; 

-14 dispozitiv de dispersie a prafului DDP, interconectat cu releul setabil pentru timpul 

de întârziere TD; 

-15 fotodioda FD, care generează un semnal pentru validarea scânteii sau a exploziei, 

semnal care este preluat de calculator sau este afișat de un osciloscop,; 

-16  electrozi de producere a scânteii cu distanța DE reglabilă micrometric, cu 

acționare manuală sau automată prin calculator; 

- 17 celula de explozie cu cămașă termică (folosită în cazul lichidelor inflamabile), în 

care este realizat amestecul aer – substanțe inflamabile în concentrațiile cele mai reactive; 

-18 interfață de achiziție a datelor și de comandă a componentelor setabile prin 

calculator; 

- 19 unitate de procesare și control automat – calculator pentru semnalele și 

parametrii setabili, respectiv tensiune, capacitate, timp de întârziere, semnal fotodiodă, 

distanța între electrozi. 
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Determinarea energiei minime de aprindere este utilă pentru caracterizarea 

substanțelor inflamabile din punct de vedere al explozivității, consemnarea acestora în fișele 

de securitate, asigurând baza tehnico-științifică pentru elaborarea măsurilor tehnico-

organizatorice de protecție la explozie pentru activitățile industriale la care se procesează, 

stochează sau utilizează gaze, prafuri sau lichide combustibile care pot crea atmosfere 

potențial explozive. 

Un exemplu de utilizare a sistemului, pentru determinarea energiei minime de 

aprindere pentru un amestec aer – praf combustibil, este prezentat în continuare, cu 

parcurgerea următorilor pași: 

A) Pași premergători algoritmului prezentat în descrierea invenției: 

o pregătirea prafului care urmează a fi testat, prin uscare, macinare, granulare la 0,063 
mm, cântărire și calculare concentrație în g/m3; 

o introducerea prafului combustibil în dispozitivul de dispersie a prafului DDP (14), 
conectat la celula de explozie (17); 

o racordarea sursei de 24 Vcc (8) la rețeaua de alimentare de 220 Vca; 
o alimentarea sursei de înaltă tensiune (1) de la sursa (8); 
o realizarea conexiunii între sursa (8) și butonul de scânteie (7) și releul din unitatea 

vidată (4); 
o alimentarea osciloscopului pentru preluarea semnalului fotodiodei (15); 
o reglarea distanței inițiale între electrozi (16), de exemplu la 2 mm; 
o cu ajutorul pompei de vid (6), prevăzută cu robinet, se realizează un vacuum în unitatea 

de vid (4) a releului, până la o valoarea afișată de manometrul (5) de 0,15 bara-presiune 
absolută; 

o în cazul sistemului universal în modul automat se alimentează interfața (18) și 
calculatorul (19), pe care rulează algoritmul, realizându-se conexiunile necesare 
preluării semnalelor, respectiv a generării comenzilor pentru reperele (2),(3) pentru 
înalta tensiune, (7) pentru comanda automată a butonului de scânteie BS, (4) pentru 
timpul de întârziere TD, (9) pentru măsurarea capacității de sarcină/introducerea 
acesteia în  circuitul de înaltă tensiune pentru înmagazinarea energiei, (15) pentru 
validarea scânteii/exploziei de către fotodiodă, (16) pentru reglarea distanței dintre 
electrozi DE, (12) pentru comanda colectorului (11) de introducere/scoatere a 
condensatoarelor C1, C2…Cn din bateria localizată în unitatea (10). 

B) Pașii prevăzuți în algoritmul de lucru elaborat: 

o Etapa 1 - selectarea categoriei de amestec exploziv din cele 3 variante, gaz combustibil 
– aer (a), praf combustibil – aer (b), respectiv vapori inflamabili (c)– aer – Se selectează 
(b) 

o Etapa 2 - preselectarea capacității de sarcină, potrivită pentru prafurile combustibile, 
spre exemplu, dacă din literatura de specialitate pentru prafuri similar, praful 
combustibil are o energie în jurul valorii de 50 mJ, atunci se poate alege o capacitate 
de sarcină de 1 nF, care va fi realizată cu ajutorul colectorului mobil (11), antrenat de 
șurubul axial acționat de un mecanism motoreductor (12), în cadrul unității bateriei 
de condensatoare (10). Se măsoară capacitatea de sarcină cu ajutorul  unității (13) și 
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se reține valoarea reală afișată. Prin intermediul blocului de comandă (9) se introduce 
capacitatea de sarcină în circuitul de acumulare a energiei, racordându-se la contactul 
intermediar al releului din unitatea de vid (4) și deconectarea de la unitatea de măsură 
(13); 

o Etapa 3 - preselectarea tensiunii înalte, la care se doreste să se realizeze primul test, 
astfel că, presupunând că valoarea energiei este de 50 mJ și capacitatea de sarcină 
măsurată de 1 nF, se reglează tensiunea sursei (1) cu ajutorul unității de reglaj (2), 
urmărindu-se valoarea afișată pe dispozitivul (3) de 10 kV (UHV=(((2*50*10^(-
3)[J])/(1*10^(-9)[F])^(1/2)=10000 V); 

o Etapa 4 - selectarea timpului de întârziere TD din unitatea releului în vid (4), de 
exemplu se alege TD= 60 ms între comanda de realizare a dispersiei prafului și 
comanda de inițiere a amestecului exploziv prin acționarea butonului de scânteie BS 
(7);  

o Etapa 5 – se comandă descărcarea energiei, acumulate în capacitatea de sarcină CS, 
între electrozii (16) prin acționarea butonului de scânteie (7) Butonul comandă, prin 
intermediul unității releului în vid (4), mai întâi declanșarea dispersiei prafului în celula 
de explozie (17) și apoi, cu o întârziere TD=60 ms, comandă releul care comută 
contactul mobil. Astfel, releul separă capacitatea de sarcină de sursa de înaltă tensiune 
și o conectează în circuitul electric al electrozilor (16). Datorită controlului vacuumului 
din unitatea de vid, releul reușește să realizeze comutația fără pierderi de energie; 

o Etapa 6 – prin intermediul unității (15), fotodioda validează apariția scânteii/exploziei 
între electrozi (16). Semnalul generat poate fi citit pe osciloscop sau este preluat prin 
intermediul interfeței (18) și afișat pe calculator (19). În cazul scânteii, semnalul 
generat este mic, în cazul exploziei, semnalul este foarte mare. Absența semnalului 
denotă că nu a avut loc  arcul electric între electrozi, fiind necesară o ajustare manuală 
sau automată a distanței DE a electrozilor (16), în sensul micșorării acesteia, de 
exemplu de la 2 mm la 1,5 mm.  

În situația în care nu se dorește modificarea distanței între electrozi DE de 2 mm se 

pot face ajustări ale capacității de sarcină prin reperele (11), (12) și (10) prin micșorarea 

capacității la o valoare, de exemplu, de 500 pF, realizându-se o nouă citire a noii valorii 

capacității de sarcină realizate prin intermediul reprelor (13) și (9). În același timp, se 

realizează o ajustare a tensiunii înalte prin intermediul reperelor (1) și (2), citindu-se valoarea 

noii tensiunii UHV cu ajutorul reperului (3). Pentru a se menține valoarea inițială a energiei de 

50 mJ, în cazul noii capacități de sarcină de 500 pF, noua valoare a tensiunii este UHV = 

(2*50*10^-3[J])/(500*10^-12[F])^1/2 = 14,14 kV. 

o Etapa 7 – în situația validării exploziei de către fotodioda 15, se calulează energia 
scânteii ESi=(CS*UHV^2)/2 (pentru primul test această energie ES1=50 mJ , este chiar 
energia cu care s-a inceput seria de determinări). 

o Etapa 8 – pentru a afla valorile energetice inferioare capabile să producă aprinderea 
amestecului exploziv aer-praf se ajustează, prin intermediul reperelor (9), (10), (12), 
(13), valoarea capacității de sarcină la valori inferioare celei de 500 de pF, de exemplu 
la valoarea de 400 pF;  

o Etapa 9 – pentru noii parametrii reglați (UHV = 14,14 kV, CS=400 pF, cu menținerea DE 
= 2mm, TD= 60 ms), după pregătirea unui nou amestec exploziv de aceeasi 
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concentrație (utilizarea în DDP a aceleiași cantități de praf),  se reiau etapele E5, E6, 
E7 (în cazul validării exploziei de fotodiodă, energia scânteii este ES2=(400*10^-
12[F]*14,14^2*10^6[V])/2= 0,040 [J] = 40mJ), E8 (se diminuează din nou valoarea 
capacității de sarcină la 300 pF). Se realizează un nou test în care energia scanteii este 
ES3=30mJ. Dacă la această energie nu se obține aprinderea amestecului exploziv se 
trece la etapa 10, ultima etapă a algoritmului.  

o Etapa 10 - se stabilește ca fiind energia minimă de aprindere a amestecului exploziv 
aer – praf combustibil EMA = ES2=40 mJ (ca fiind cea mai mică energie a scânteii ES, 
la care se produce explozia), reținându-se valorile măsurate pentru UHV, CS, TD, DE, 
menționându-se și concentrația cea mai reactivă la care s-au realizat testele. 
 

o  

Fig. 2. Sistemul universal pentru determinarea energiei minime de aprindere 

configurat pentru determinarea energiei minime de aprindere a prafurilor combustibile 

Au fost efectuate determinări pentru evaluarea energiei minime de aprindere a 

pulberilor combustibile, respectiv pentru determinarea pulberii de reziduu petrolier colectată 

la curățarea conductelor cu produse petroliere, dar și pentru pulberea de cărbune pentru a 

verifica funcționalitatea sistemului prin compararea cu valorile obținute în literatura de 

specialitate. 

A fost obținută o valoare a energiei minime de 250 mJ pentru praful de cărbune, 

valoarea aflată în bună concordanță cu  energiile minime de aprindere raportate în literatura 

de specialitate. De asemenea, au mai fost efectuate determinări ale energiei minime de 

aprindere pentru pulberea de reziduu petrolier, obținându-se o valoare medie de 175 mJ. 

Sistemul a fost experimentat și pentru determinarea energiei minime de aprindere a vaporilor 

inflamabili, cu ajutorul standului realizat în faza a II-a a proiectului, obținându-se pentru 

acetona o valoarea de 1,3 mJ, valoare foarte apropiată de valorile raportate în literatura de 

specialitate. Obținerea de valori aflate în foarte buna concordanta cu valorile raportate în 

literatura de specialitate demonstrează faptul că sistemul pentru determinarea energiei 

minime de aprindere funcționează conform standardelor impuse de cercetările actuale. 
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Fig. 3. Imagine surprinsă în timpul determinării energiei minime de aprindere a prafului de 

cărbune 

Rezultatele obținute în această fază a proiectului au fost diseminate în cadrul 

Simpozionului Internațional SESAM 2017. 

 

PROIECT: PN 16 43 02 19 DEZVOLTAREA METODELOR DE ÎNCERCARE/EXPERIMENTARE PRIN 

INTERMEDIUL SISTEMULUI DE ANALIZĂ KJELDAHL – ÎN VEDEREA STUDIERII ȘI 

DETERMINĂRII CONȚINUTULUI DE AZOT ÎN PRODUSE LICHIDE ŞI SOLIDE 

DENUMIRE FAZA: Faza I: Elaborare soluţie tehnică prin achiziţionarea sistemului de analiză 

Kjedahl şi realizarea procedurii de încercare - metodei de lucru 

Rezumatul fazei: 

Azotul, unul dintre cele cinci elemente majore identificate în materialele organice, 

este un element esențial pentru întreținerea vieții deoarece este un constituent al ADN-ului, 

și astfel este o parte a codului genetic.  

Cea mai largă utilizare comercială a azotului este în fabricarea amoniacului, respectiv 

a îngrășămintelor chimice precum și a sărurilor nitrice. Sărurile nitrice includ câțiva compuși 

importanți cum ar fi azotatul de potasiu, acidul azotic și azotatul de amoniu. 

Nitrații sunt prezenți în mod natural în sol, apă, plante și alimente (carne), dar și în aer, 

însă concentrațiile nitraților din sol și apă pot fi crescute prin intermediul activităților umane 

și aici ne referim în mod special la utilizarea fertilizatorilor pe bază de azot, creșterea cantității 

de deșeuri azotoase din fermele de animale și păsări, precum și a tratamentului apelor 

reziduale urbane. În mediul înconjurător, bacteriile de nitrificare transformă ionii de amoniu 

în nitriți și nitrați. 

Concentrații mari de azot sunt eliberate extensiv de marii producători, astfel încât 

concentrațiile de nitrați și nitriți din apă și sol au crescut simțitor. Acest fapt a dus la normarea 
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prin regulamente, hotărâri și legi a conținutului de nitrați, nitriți, respectiv azot din ape, sol și 

îngrășamintele pe bază de azot.  

La nivel european determinarea conţinutului de azot este reglementat  prin EN 

25663:2000 și prin regulamentul 2003/2003 al Consiliului Europei privind îngrășămintele. La 

nivel naţional determinarea conţinutul de azot este reglementat prin  SR EN 25663:2000  - 

„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot Kjeldahl. Metodă după mineralizare cu 

seleniu”.  

Astfel, metoda Kjeldahl de analiză este standardul global pentru calcularea 

conținutului de proteine dintr-o mare varietate de materiale: combustibili fosili, ape 

reziduale, alimente, furaje, îngrășăminte, etc. De asemenea, sistemul Kjeldahl permite 

determinarea conţinutului de azot total din probe solide şi lichide precum și evaluarea 

nivelului de azot total. 

Sistemul de analiză Kjeldahl, utilizat pentru determinarea conținutului de azot din 

probe solide și lichide, este format din următoarele componente: 

➢ Unitate de mineralizare (SpeedDigestion); 

➢ Unitate de neutralizare (scrubber); 

➢ Unitate de distilare; 

➢ Titrator. 

Metoda Kjeldahl de analiză este standardul global pentru calcularea conținutului de 

azot și proteine într-o mare varietate de materiale: soluri, combustibili fosili, ape reziduale, 

alimente, furaje, îngrășăminte. 

În perioada 1849 – 1900 chimistul Johan Kjeldahl, de origine daneză, a elaborat și 

dezvoltat ceea ce astăzi este cunoscut sub numele de “metoda Kjeldahl”. Metoda originală a 

fost îmbunătățită continuu, îmbunătățire ce a cuprins aspecte legate de protecția mediului, 

securitatea personală, creșterea vitezei și versatilității metodei și simplificarea procedurii 

analitice. 

Metoda constă în încălzirea substanței cu acid sulfuric, care descompune substanța 

organică prin oxidare în vederea eliberării azotului redus ca sulfat de amoniu. Soluția este 

apoi distilată cu o cantitate mică de hidroxid de sodiu care transformă sarea de amoniu în 

amoniac. Distilatul se tratează cu o soluție de acid boric și se titrează cu carbonat de sodiu în 

prezența metiloranjului.  

Concentrația de amoniac, respectiv cantitatea de azot prezentă în probă este 

determinată prin titrare. 

          Reacțiile chimice corespunzătoare sunt: 

o Degradare: Proba + H2SO4 → (NH4)2SO4(aq) + CO2(g) + SO2(g) + H2O(g) 
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o Eliberarea amoniacului: (NH4)2SO4(aq) + 2NaOH → Na2SO4(aq) + 2H2O(l) + 2NH3(g) 

o Captarea amoniacului: B(OH)3 + H2O + NH3 → NH4+ + B(OH)4− 

o Titrarea: B(OH)3 + H2O + Na2CO3 → NaHCO3(aq) + NaB(OH)4(aq) + CO2(g) + H2O 

Metoda Kjeldahl constă în parcurgerea a trei etape: 

1. Digestia probei în acid sulfuric concentrat (concentrație de 98%) și în prezența 

catalizatorului, care crește punctul de fierbere și ajută procesul de digestie. Scopul acestei 

etape este de a rupe legăturile care țin polipeptidele împreună și de a le transforma în 

produse chimice mai simple, cum ar fi apa, dioxidul de carbon și amoniacul. 

Procesul de digestie se realizează prin: 

- Se cântărește o anumită cantitate de probă, se introduce în balonul de digestie 

și se adaugă acid sulfuric concentrat; 

- Se adaugă catalizatorul, care crește punctul de fierbere și ajută procesul de 

digestie; 

- Se încălzește balonul de digestie, utilizând blocul de încălzire (termostat), până 

la apariția unui fum alb și apoi se continuă încălzirea 60 – 90 de minute; 

- După terminarea procesului se lasă la răcit.  

2. Distilarea probei, ce are ca scop separarea amoniacului (adică azotul) de amestecul 

de digestie. Distilarea este adăugarea excesului de bază la amestecul de digestie acidă pentru 

a transforma ionul amoniu în amoniac, urmată de fierberea și condensarea amoniacului gazos 

într-o soluție de primire.  

Acest lucru este realizat de: 

- Creșterea pH-ului amestecului utilizând soluția de hidroxid de sodiu (NaOH 

45%) ce are ca efect schimbarea ionilor de amoniu (NH4
+) (care sunt dizolvați 

în lichid) la amoniac (NH3), care este un gaz; 

(NH4)2SO4(aq) + 2NaOH → Na2SO4(aq) + 2H2O(l) + 2NH3(g) 

- Separarea azotului de amestecul de digestie prin distilarea amoniacului 

(transformându-l într-un gaz volatil prin creșterea temperaturii până la punctul 

de fierbere) și apoi captarea vaporilor distilabili într-o soluție specială de 

captare de acid clorhidric sau acid boric; 

B(OH)3 + H2O + NH3 → NH4+ + B(OH)4− 

- Scoaterea vasului de captare și clătirea condensatorului cu apă, pentru a se 

asigura că amoniacul a fost dizolvat. 

3. Titrarea probei. Metoda de titrare indică cantitatea de amoniac prezentă în distilat 

cu ajutorul unui indicator de culoare și apoi calcularea concentrațiilor necunoscute.  
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4. Efectuarea calculelor  

Fracția de azot se calculează astfel:       𝑤(𝑁) =
[𝑉(1)−𝑉(𝐵𝑙)]∙𝐹∙𝑐∙𝑓∙𝑀(𝑁)

𝑚∙1000
  

      % N = w(N) ∙ 100% 

      % P = w(N) ∙ PF ∙ 100% 

unde: 

W(N) – fracția de azot  

V(1) – volumul de titrant (ml) 

V(Bl) – consumul mediu titrant, blanck (ml) 

F – factor ( 1 = acid clorhidric, 2 = acid sulfuric) 

c – concentrația titrantului (mol/L) 

f – factorul titrantului  

M(N) – masa moleculară a azotului (14,007 g /mol) 

m – masa probei luată în lucru (g) 

1000 – factor de conversie (L) 

PF – factor de proteină  

% N – cantitatea  de azot (%)  

% P – cantitatea  de proteină (%)  

Instrucțiuni de lucru  

În vederea determinării conținutului de azot, utilizând sistemul Kjeldahl, se parcurg 

următoarele etape: 

- se alimentează aparatele la sursa de curent electric și se pregătesc pentru 

analiză; 

- înainte de începerea analizei are loc pregătirea probei. Probele solide trebuie 

să fie cât mai omogene. Cantitatea de probă luată în lucru depinde de 

omogenitatea / neomogenitatea probei; 

- se parcurg etapele procesului Kjeldahl, astfel: 

o Digestia  

• se cântărește o anumită cantitate de probă, în bărcuțele de cântărire,  

și se introduce în fiola pentru probă. În paralel se efectuează și o probă 

blank; 

• se adaugă acid sulfuric concentrat (H2SO4 98%) și 2-3 tablete Kjeldahl, 

care accelerează procesul de digestie; 
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• se atașează modului aferent fiolelor de probă și se introduce în 

digestor; 

• se setează nivelul de temperatură, cu ajutorul termostatului, și astfel 

începe încălzirea digestorului; 

• procesul de digestie durează aproximativ 1 oră. Vaporii toxici, rezultați 

în urma procesului de digestie, sunt  neutralizați cu ajutorul scrubber-

ului; 

• după finalizarea digestiei (observarea unei soluții limpezi) probele se 

lasă la răcit.   

o Distilarea – în această etapă are loc pregătirea probei pentru titrare, astfel: 

• se adaugă apă distilată în probă (diluția probei); 

• se adaugă hidroxid de sodiu 32% (alcalinizarea probei) ce transformă 

ionul amoniu (NH4
+) în amoniac; 

• se pregătește soluția receptor folosind acid boric sau acid sulfuric; 

• fiola cu probă se atașează la antrenarea cu vapori și se selectează 

timpul de distilare (aproximativ 5 minute); 

o Titrarea – Distilatul obținut în final se titrează, cu ajutorul titratorului. 

Inițial de titrează proba blanck și apoi proba propriu-zisă. Operația de 

titrare se realizează până la atingerea punctului de echivalență. Punctul de 

echivalență este punctul la care analitul și reactivul sunt prezenți în exact 

aceeași concentrație.  

- calculul rezultatelor. Pe baza valorii obținute în etapa de titrare se calculează 

conținutul de azot total din probă.  

În urma derulării primei faze a proiectului cu titlul “Dezvoltarea metodelor de 

încercare/experimentare prin intermediul sistemului de analiză Kjeldahl – în vederea studierii 

și determinării conținutului de azot în produse lichide şi solide” s-au înregistrat următoarele 

rezultate: 

➢  Îmbunătăţirea semnificativă a metodei de determinare a conținutului de azot total 

din probe lichide și solide prin achiziţionarea sistemului de analiză Kjeldahl; 

➢ Creşterea nivelului de performanţă pentru analizele necesare stabilirii calității și 

respectării concentrațiilor minime admise a azotului, nitriților și nitraților din apă și 

sol, precum și concentrația de azot din îngrășăminte pe bază de azot în vederea 

conformării cu cerințele din Regulamentul Consiliului European 2003/2003 privind 

îngrășămintele prin achiziţionarea sistemului de analiză Kjeldahl și elaborarea 

procedurii de încercare specifice metodei de lucru îmbunătățite.  
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Denumire faza: Faza II: Experimentarea sistemul Kjeldahl, efectuare de teste, încercări, 

determinări și diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate 

Rezumatul fazei: 

La nivel european determinarea conţinutului de azot este reglementat  prin EN 

25663:2000 și prin regulamentul 2003/2003 al Consiliului Europei privind îngrășămintele. La 

nivel naţional determinarea conţinutul de azot este reglementat prin  SR EN 25663:2000  - 

„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot Kjeldahl. Metodă după mineralizare cu 

seleniu”.  

Astfel, metoda Kjeldahl de analiză este standardul global pentru calcularea 

conținutului de proteine dintr-o mare varietate de materiale: combustibili fosili, ape 

reziduale, alimente, furaje, îngrășăminte, etc. De asemenea, sistemul Kjeldahl permite 

determinarea conţinutului de azot total din probe solide şi lichide precum și evaluarea 

nivelului de azot total. 

Sistemul de analiză Kjeldahl, utilizat pentru determinarea conținutului de azot din 

probe solide și lichide, este format din următoarele componente: 

 

 

• Unitate de mineralizare (SpeedDigestion) • Unitate de neutralizare 

(scrubber) 

 

  

 

 

 

 



INCD INSEMEX | 134 

 

  
 

• Unitate de distilare                                                      •    Titrator 

 
 

 

Metoda constă în încălzirea substanței cu acid sulfuric, care descompune substanța 

organică prin oxidare în vederea eliberării azotului redus ca sulfat de amoniu. Soluția este 

apoi distilată cu o cantitate mică de hidroxid de sodiu care transformă sarea de amoniu în 

amoniac. Distilatul se tratează cu o soluție de acid boric și se titrează cu carbonat de sodiu în 

prezența metiloranjului.  

Concentrația de amoniac, respectiv cantitatea de azot prezentă în probă este 

determinată prin titrare. 

     Metoda Kjeldahl constă în parcurgerea a trei etape: 

1. Digestia probei în acid sulfuric concentrat (concentrație de 98%) și în prezența 

catalizatorului, care crește punctul de fierbere și ajută procesul de digestie. Scopul acestei 

etape este de a rupe legăturile care țin polipeptidele împreună și de a le transforma în 

produse chimice mai simple, cum ar fi apa, dioxidul de carbon și amoniacul. 

2. Distilarea probei, ce are ca scop separarea amoniacului (adică azotul) de amestecul 

de digestie. Distilarea este adăugarea excesului de bază la amestecul de digestie acidă pentru 

a transforma ionul amoniu în amoniac, urmată de fierberea și condensarea amoniacului gazos 

într-o soluție de primire.  

3. Titrarea probei. Metoda de titrare indică cantitatea de amoniac prezentă în distilat 

cu ajutorul unui indicator de culoare și apoi calcularea concentrațiilor necunoscute.  

4. Efectuarea calculelor  
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Fracția de azot se calculează astfel:       𝑤(𝑁) =
[𝑉(1)−𝑉(𝐵𝑙)]∙𝐹∙𝑐∙𝑓∙𝑀(𝑁)

𝑚∙1000
  

      % N = w(N) ∙ 100% 

      % P = w(N) ∙ PF ∙ 100% 

Pentru realizarea obiectivului fazei a II-a s-au analizat următoarele probe: 

- o probă de apă uzată, prelevată dintr-un cămin de vizitare situat pe un amplasament (fig. nr. 

1);  

 

Fig. nr. 1 Probă de apă uzată  

- o probă de sol, prelevată din incinta unui amplasament (fig. nr. 2); 

 

Fig. nr. 2 Probă de sol  

Proba de sol a fost condiționată în laborator în vederea efectuării analizei, prin uscare în etuva 

la 40 °C și mojarare.  

- o proba de îngrășământ (fig. nr. 3) 
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Fig. nr. 3 Probă de îngrășământ  

 

Au fost efectuate încercări pentru determinarea conținutului de azot din probe solide și 

lichide, parcurgându-se următoarele etape: 

o Digestia  

• se cântărește o anumită cantitate de probă, în bărcuțele de cântărire, 

și se introduce în fiola pentru probă. În paralel s-a efectuat și o probă 

blank; 

• se adaugă acid sulfuric concentrat (H2SO4 98%) și 2-3 tablete Kjeldahl, 

care accelerează procesul de digestie; 

• se atașează modului aferent fiolelor de probă și se introduce în 

digestor; 

• se setează nivelul de temperatură, cu ajutorul termostatului, și astfel 

începe încălzirea digestorului; 

• procesul de digestie durează aproximativ 1 oră. Vaporii toxici, rezultați 

în urma procesului de digestie, sunt  neutralizați cu ajutorul scrubber-

ului; 

• după finalizarea digestiei (observarea unei soluții limpezi) probele se 

lasă la răcit.   

o Distilarea – în această etapă are loc pregătirea probei pentru titrare, astfel: 

• se adaugă apă distilată în probă (diluția probei); 

• se adaugă hidroxid de sodiu 32% (alcalinizarea probei) ce transformă 

ionul amoniu (NH4+) în amoniac; 

• se pregătește soluția receptor folosind acid boric sau acid sulfuric; 
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• fiola cu probă se atașează la antrenarea cu vapori și se selectează 

timpul de distilare (aproximativ 5 minute); 

o Titrarea – Distilatul obținut în final s-a titrat cu ajutorul titratorului. Inițial 

se titrează proba blanck și apoi proba propriu-zisă. Operația de titrare s-a 

realizat până la atingerea punctului de echivalență. Punctul de echivalență 

este punctul la care analitul și reactivul sunt prezenți în exact aceeași 

concentrație.  

- calculul rezultatelor. Pe baza valorii obținute în etapa de titrare se calculează 

conținutul de azot total din probă.  

 În urma efectuării analizelor s-au obținut următoarele rezultate:  

Tabel nr. 1 Rezultate obținute pentru proba de apă uzată 

Nr. crt. Tip probă Conținut de azot 

 

1. 

 

Apă uzată 

0,98 mg/L 

0,96 mg/L 

0,94 mg/L  

Media  0,96 mg/L 

Tabel nr. 2 Rezultate obținute pentru proba de sol 

Nr. crt. Tip probă Conținut de azot 

 

1. 

 

Sol  

0,154 % 

0,157 % 

0,160 % 

Media  0,157 % 

Tabel nr. 3 Rezultate obținute pentru proba de îngrășământ 

Nr. crt. Tip probă Conținut de azot 

 

1. 

 

Îngrășământ  

31,7 % 

31,9 % 

32,1 %  

Media  31,9 % 

 

În urma efectuării analizelor s-au înregistrat următoarele concluzii: 

• Conținutul de azot pentru proba de apă uzată este de 0,96 mg/L și corespunde 

unui conținut scăzut de azot, conform NTPA 001; 

• Conținutul de azot pentru proba de sol este de 0,157 % și corespunde unui 

nivel mediu al acestuia;  
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• Conținutul de azot pentru proba de îngrășământ este de 31,9 % și corespunde 

unui conținut ridicat de azot.  

Rezultatele obținute în această fază a proiectului au fost diseminate în cadrul Simpozionului 

Internațional SESAM 2017. 

În urma derulării fazei II a proiectului cu titlul “Dezvoltarea metodelor de 

încercare/experimentare prin intermediul sistemului de analiză Kjeldahl – în vederea studierii 

și determinării conținutului de azot în produse lichide şi solide” s-au înregistrat următoarele 

rezultate: 

➢ Experimentarea sistemului de analiză Kjeldahl privind determinarea azotului 

total din probe solide și lichide în scopul atingerii obiectivelor activităţilor de 

cercetare-dezvoltare. 

➢ Elaborarea procedurii de lucru privind determinarea conținutului de azot din 

probe solide și lichide. 

➢ Validarea rezultatelor experimentale obținute.  

 

Denumire faza: Faza III: Îmbunătățirea infrastructurii de laborator și a procedurilor de lucru 

în vederea creșterii securității la determinarea conținutului de azot din substanțe solide și 

lichide prin intermediul sistemului de analiză  Kjeldahl 

Rezumatul fazei: 

În cadrul fazei a III-a: 

- a fost îmbunătățită infrastructura specifică pentru stocarea substanțelor periculoase 

utilizate la determinările chimice realizate în cadrul Laboratorului de Analize Fizico- Chimice 

prin achiziționarea de dulapuri specifice pentru depozitarea substanțelor chimice toxice și 

inflamabile și de rafturi metalice.  
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Dulapuri de depozitare acizi și baze cu 

ventilație 

Dulapuri de depozitare substanțe 

inflamabile 

Fig. nr. 1 Dulapuri specifice de depozitare substanțe chimice  

 

 

Fig. nr. 2 Rafturi de depozitare 

 

- a fost elaborată procedura de lucru privind manipularea și stocarea substanțelor periculoase 

utilizate la determinări chimice. 
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Activitatea din cadrul Laboratorului de Analize Fizico-Chimice (LAFC) se caracterizează 

și prin manipularea şi depozitarea de produse chimice foarte diverse, care prezintă toate 

tipurile de pericole (incendiu, explozie, riscuri pentru sănătate).  

Astfel, laboratorul dispune de o magazie ce asigură depozitarea reactivilor chimici. 

Unele produse, în curs de utilizare, sunt depozitate și în laborator, pe etajere dacă nu prezintă 

riscuri, în dulapurile speciale de sub nişa chimică şi în nişa chimică. 

La organizarea magaziei de reactivi trebuie făcută analiza necesităţilor din punct de 

vederea calitativ şi cantitativ, avându-se în vedere: 

- natura şi concentraţia produselor; 

- calitatea produselor; 

- starea de agregare a produselor; 

- natura ambalajelor; 

- cerinţele privind buna conservare a produselor; 

- necesitatea de separare a produselor incompatibile; 

- posibilitatea de depozitare suprapusă; 

- frecvenţa de utilizare; 

- tipul de activitate (repetitivă sau nu); 

- cantitatea consumată; 

- disponibilitatea produselor pe piaţă şi eventualele întârzieri de livrare; 

- facilităţile de acces; 

- modalităţile de control ale accesului. 

Astfel, organizarea magaziei de reactivi chimici contribuie la reducerea la minim a 

stocurilor tampon şi a depozitărilor necontrolate din laborator, ceea ce constituie priorităţi 

de prevenire a riscurilor. 

În urma derulării faze III “Îmbunătățirea de laborator și a procedurilor de lucru în 

vederea creșterii securității la determinarea conținutului de azot din substanțe solide și lichide 

prin intermediul sistemului de analiză  Kjeldahl” a proiectului cu titlul “Dezvoltarea metodelor 

de încercare/experimentare prin intermediul sistemului de analiză Kjeldahl – în vederea 

studierii și determinării conținutului de azot în produse lichide şi solide” se desprind 

următoarele concluzii:  

- activitatea din cadrul Laboratorului de Analize Fizico-Chimice (LAFC) se 

caracterizează și prin manipularea şi depozitarea de produse chimice foarte 

diverse, care prezintă toate tipurile de pericole (incendiu, explozie, riscuri pentru 

sănătate); 

- laboratorul de analize fizico-chimice din cadrul institutului dispune de o magazie 

ce asigură depozitarea reactivilor chimici în dulapuri speciale pentru substanțe 

chimice (acizi, baze, substanțe inflamabile) și pe rafturi metalice iar unele produse, 
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în curs de utilizare, sunt depozitate și în laborator, pe etajere dacă nu prezintă 

riscuri, în dulapurile speciale de sub nişa chimică şi în nişa chimică; 

- o depozitare neadecvată caracteristicilor unui produs poate să inducă o modificare 

sau o degradarea a acestuia, care să îl facă mai periculos fie în timpul depozitării, 

fie în timpul utilizării ulterioare; 

- organizarea magaziei de reactivi chimici contribuie la reducerea la minim a 

stocurilor tampon şi a depozitărilor necontrolate din laborator, ceea ce constituie 

priorităţi de prevenire a riscurilor; 

- în cadrul fazei a III-a a fost îmbunătățită infrastructura specifică pentru stocarea 

substanțelor periculoase utilizate la determinările chimice realizate în cadrul 

Laboratorului de Analize Fizico-Chimice prin achiziționarea de rafturi metalice și 

dulapuri specifice de depozitare pentru substanțe chimice toxice și inflamabile; 

- s-a elaborat procedura de lucru privind manipularea și stocarea substanțelor 

periculoase utilizate la determinări chimice. 

 

DENUMIRE PROIECT-CERCETAREA COMPORTAMENTULUI LA ARDERE A MATERIALELOR 

COMBUSTIBILE IMPLICATE ÎN EVENIMENTE DE TIP INCENDIU/EXPLOZIE -PN 16 43 0307 

DENUMIRE FAZA III „DETERMINAREA  EXPERIMENTALĂ A PARAMETRILOR DE ARDERE ȘI A 
PRODUȘILOR DE REACȚIE (NATURA GAZELOR REZULTATE) ȘI PRELUCRAREA  REZULTATELOR 
OBȚINUTE” 

Consolidarea capacității instituționale de cercetare a evenimentelor generate de 

explozii, incendii, de medii toxice sau de materii explozive, atât pentru mediul industrial, cât 

și civil. 

 

În vederea realizării obiectivului fazei III a proiectului s-a aplicat metoda controlată 

pentru determinarea componenţilor periculoşi ai efluenţilor de incendiu. 

A fost realizat standul pentru aplicarea metodei controlate pentru determinarea 

componenţilor periculoşi ai efluenţilor de incendiu. 

Cu ajutorul incendiului s-a calculat : pierderea de masă, rata de pierdere de masă, densitatea 

fumului, calculul randamentului pentru efluenţi. 

Studierea parametrilor de inflamabilitate pentru materialele implicate în incendii, 

precum și a factorilor care influențează comportamentul acestora  la ardere conduce la 

creşterea capacităţii de expertiză in domeniul incendiilor/exploziilor, extinderea domeniului 

de cunoştinţe referitoare la fenomenul de tip incendiu/explozie, creşterea gradului de 

securitate şi sănătate în muncă prin folosirea datelor din proiect la elaborarea masurilor de 
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protecţie, precum şi la îmbunătățirea metodelor de determinare a parametrilor de 

inflamabilitate specifici materialelor inflamabile. 

Este necesar sa se aibă în vedere că aceşti parametri de inflamabilitate nu sunt constante 

fizice ci depind de tehnicile folosite pentru măsurare și de caracteristicile fiecărui material 

analizat. 

Rezumatul fazei:  

A fost realizat standul pentru aplicarea metodei controlate pentru determinarea 
componenţilor periculoşi ai efluenţilor de incendiu. 

Cu ajutorul incendiului s-a calculat : pierderea de masă, rata de pierdere de masă, densitatea 
fumului, calculul randamentului pentru efluenţi. 

 
 

Raza laser utilizată pentru determinări Determinarea masei filtrului(cu depuneri 
de funingine) după efectuarea încercării 

 

Figura nr.1 Stand pentru aplicarea metodei controlate de determinare a efluenţilor 
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Rezultate obţinute în urma încercărilor asupra probelor de polimetil metacrilat 

Condiții de testare: Flacără bine ventilată 

Proba: polimetilmetacrilat (PMMA)     

Structura: 

 

Dimensiuni probă:  9mmX10mm X170mm 

- Masa: 19,63 g  

- Masa totală cu tava suport : 34,67 g 

- Masa totală rămasă după 5 min : test 20,49 g 

- Masa consumată: 14,18g 

Filtru particule solide: 

- Masa inițială: 0,12284 g 

- Depunere particule solide: 0,00379 g  

 

Figura nr.2Variaţia concentraţiei densităţii de fum pe opacimetru, la încercările 
efectuate cu PMMA. 
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Tabel nr.1 Variația concentrației de dioxid de carbon 

Tim
p [s] 

Valoar
e 

Conc. 
CO2 

[% 
vol] 

Tim
p [s] 

Valoar
e 

Conc. 
CO2 

[% vol 

Tim
p [s] 

Valoar
e 

Conc. 
CO2 

[% 
vol] 

Tim
p [s] 

Valoar
e 

Conc. 
CO2 

[% 
vol] 

 

Tim
p [s] 

Valoar
e 

Conc. 
CO2 

[% 
vol] 

Tim
p [s] 

Valoar
e 

Conc. 
CO2 

 

 

[% 
vol] 

 

1 0 60 0 120 1,05 180 2,35 240 2,64 300 2,73 

10 0 70 0 130 1,45 190 2,47 250 2,69 310 2,86 

20 0 80 0 140 1,76 200 2,47 260 2,69 320 2,88 

30 0 90 0,13 150 1,99 210 2,54 270 2,68 330 2,95 

40 0 100 0,31 160 2,06 220 2,59 280 2,70 340 2,98 

50 0 110 0,79 170 2,23 230 2,61 290 2,79 350 3,03 

 

 

Figura nr. 3 Variaţia concentraţiei de oxid de carbon în timpul efectuării încercării la 
PMMA 
Condiții de testare: flacără bine ventilată 
Material supus testării: melamina   
Structura melamina      
Proba dimensiuni: 4mmx 20mmX 170mm 
- Masă probă 21,63 g 
- Masa totală: 36,65 g 
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- Masa după ardere : 21,12g 
- Masa consumată: 15,53 g 
Filtru particule  
- Masa inițială : 0,12162 g 
- Masa finală : 0,12509 g 
Depunere particule pe filtru: 0,00347 g 
Rezultate obţinute în urma încercărilor probelor de melamină 
 

 

Fig nr. 4   Variaţia concentraţiei de acid cianhidric în timpul efectuării  

Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea 
proiectului  

În urma derulării proiectului: PN 16 43 0307- ˮCercetarea comportamentului la ardere 

a materialelor combustibile implicate în evenimente de tip incendiu/explozieˮ, FAZA 3 -

Determinarea  experimentală a parametrilor de ardere şi a produşilor de reacţie (natura 

gazelor rezultate) şi prelucrarea  rezultatelor obţinute, se pot evidenţia următoarele concluzii: 

- Produsele toxice formate în incendiu sunt în funcţie de reacţiile chimice şi combinaţiile 

între produsele rezultate, conducând la efecte antagoniste, sinergice şi alte interacţiuni 

suplimentare. Natura lor este legată direct de produsele implicate în incendiu şi de 

condiţiile de degradare termică ale materialelor şi substanţelor. 

- Cei mai semnificativi efluenţi toxici din incendiile comune sunt: monoxidul de carbon (CO), 

acidul cianhidric (HCN), dioxidul de carbon (CO2), acidul clorhidric (HCl) şi dioxidul de azot 

(NO2). CO este considerat gazul toxic cel mai periculos deoarece se formează în cantităţi 

mari la toate incendiile. 

- S-a realizat modulul experimental /standul după: ISO/TS  19700 format din: cuptor, cameră 

de măsurare şi amestec, sistem de introducere a probei şi sisteme şi echipamente de 

măsurare a gazelor şi a densităţii fumului. Condițiile de testare specificate reprezintă un set 
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minim pentru a obține date pentru piroliza oxidativă în condiții nefavorabile, pentru condiții 

de flacără bine ventilate la un raport de echivalență mai mic de 0,75 și pentru condiții de 

flacără viciată la un raport de echivalență mai mare de 2. Testul este proiectat pentru a 

reproduce condițiile reale de foc și este esențial să se facă observații adecvate pentru a se 

asigura că, condiții sunt îndeplinite. 

- S-au realizat determinări experimentale privind fumul, natura şi concentraţia gazelor de 

ardere cu ajutorul metodelor instrumentale existente în laborator, respectiv metode 

determinare prin senzori electrochimici, spectrofotometrie, senzori IR, etc.  

- S-a studiat comportamentul diferitelor materiale la ardere după cum urmează: polimetil 

metacrilatul, melamina și cauciucul. 

-S-a efectuat prelucrarea datelor obținute sub formă de tabele şi grafice aferente și s-au 

calculat în urma determinărilor efectuate următorii parametri: concentrația pierderii de 

masă, rata de pierdere de masă, densitatea de fum, calculul randamentului pentru efluenţii 

determinaţi, calculul raportului carburant-oxidant. Rezultatele obținute pentru parametrii 

calculați au fost în bună concordantă cu valorile raportate în literatura de specialitate pentru 

materialele testate. 

DENUMIREA FAZA NR. IV. PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE ŞI REALIZAREA UNEI 

BAZE DE DATE CUPRINZÂND REZULTATELE OBŢINUTE 

Rezumatul fazei:  

În cadrul fazei a a patra a proiectului s-au prelucrat rezulatele obținute fazelor II și III ale 

Proiectului Nucleu “Cercetarea comportamentului la ardere a materialelor combustibile 

implicate în evenimente de tip incendiu/explozie”. 

Prelucrarea datelor obținute din  experimente și încercări s-a realizat tabelar, grafic în 

programul Microsoft Excel și   s-a realizat o baze de date  cu ajutorul Microsoft Office 2010, 

în Acces, care reprezintă un program special pentru bazele de date. 

Descrierea  metode de testare  privind arderile/procesele de oxidare 

În vederea efectuării încercărilor privind rezistenţa la foc,   s-a realizat standul de încercare 

compus din suport, clemă de prindere, arzător. Rezultatele obținute au fost prelucrate tabelar 

și introduse în baza de date creată.  
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Fig. nr. 5 Baza de date cu ajutorul rezultatelor obținute ca urmare a testării cablului tip 

HOV5VV  

 Determinarea propagarea flăcării în plan vertical pentru cabluri se poate efectua 

cabluri optice conform standardului European IEC  60332-1 (3), astfel  metoda testării vitezei 

de ardere a materialelor plastice din care se realizează învelișul cablurilor. 

 

Fig. nr. 6 Baza de date cu ajutorul rezultatelor obținute ca urmare a testării cablului tip 

HOV5VV 

Determinări privind eficacitatea ignifugării :SR 652 : 2009 Lemn, placaj, plăci de așchii de lemn, 

plăci de fibre de lemn Determinarea eficacității ignifugării 

Ţinând cont de parametri des descrişi în standard s-a realizat un stand de încercări printr-o 

metodă de determinare în laborator a eficacității produselor ignifuge, aplicate pe lemn, 

placaj, plăci de așchii de lemn. Încercarea constă în determinarea pierderii de masă a 

epruvetelor ignifugate, supuse la ardere. 
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 Încercarea se realizează  într-o încăpere lipsită de curenți de aer, la temperatura de 

(20±5°C). După întreruperea alimentării cu gaz a arzătorului se determină durata flăcării 

reziduale sau a incandescenței reziduale. 

Metoda de încercare se bazează pe determinarea pierderii de masă a epruvetelor, supuse la 

ardere. 

 

Fig. nr.7. Prelucrarea datelor experimentale 

 

 

 

Fig. nr.8.Valori ale densității fumului în cazul polimetilmetacrilatului 
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Fig.9 Variația concentrației a efluenților produși la arderea polimetilmetacrilatului 

 

-S-au prelucrat datele experimentale rezultând: tabele, grafice și s-a constituit o bază 

de date în urma determinării vitezei de ardere pe orizontală a probelor care au fost supuse 

arderilor unde s-a folosit standul pentru determinarea vitezei de ardere pe orizontală 

-S-au prelucrat datele experimentale rezultând: tabele, grafice și s-a constituit o bază 

de date în urma   determinării vitezei de ardere pe verticală folosind standul pentru 

determinarea vitezei de ardere pe vertical. 

-S-au prelucrat datele experimentale obținute în urma determinării  eficienței 

ignifugării materialelor lemnoase sub forma, tabele și rezultatele s-au introdus în baza de 

date. 

-S-au efectuat determinări privind concentrația componenților periculoși ai efluenților 

de incendiu,  datele obținute au fost introduse în tabele și prelucrate sub formă de grafice și 

s-au introdus în baza de date.  

- S-au prelucrat datele grafic, tabelar și  obținute experimental cu  standul după: ISO/TS  

19700 format din: cuptor, cameră de măsurare şi amestec, sistem de introducere a probei şi 

sisteme şi echipamente de măsurare a gazelor şi a densităţii fumului.  
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- S-a studiat comportamentul diferitelor materiale la ardere după cum urmează: polimetil 

metacrilatul, melamina și cauciucul. 

-S-a efectuat prelucrarea datelor obținute sub formă de tabele şi grafice aferente și s-au 

calculat în urma determinărilor efectuate următorii parametri: concentrația pierderii de 

masă, rata de pierdere de masă, densitatea de fum, calculul randamentului pentru efluenţii 

determinaţi, calculul raportului carburant-oxidant. Rezultatele obținute pentru parametrii 

calculați au fost în bună concordantă cu valorile raportate în literatura de specialitate pentru 

materialele testate. 

- S-a depus o cerere de brevet de invenție pentru : stand de determinare a produșilor de 

reacție generați de materiale solide combustibile 

 

PN 16 43 02 13  - ,,Tehnologie de monitorizare invazivă continuă a parametrilor 
aerodinamici la nivelul unei staţii principale de ventilaţie”. 

Faza I: ,, Stabilirea metodelor şi mijloacelor de determinare a parametrilor aerodinamici 
aferenţi staţiilor principale de ventilaţie”. 

Un fluid poate fi definit ca o substanţă care se deformează în mod continuu atunci 
când este supus unei forţe de frecare. Pentru a clarifica această definiţie, să presupunem că 
fluidul constă din straturi paralele între ele şi că asupra unuia din acestea acţionează o forţă, 
în direcţie paralelă cu planul stratului. Această forţă repartizată pe suprafaţa stratului este 
denumită forţă de frecare. Atât timp cât această forţă acţionează, stratul respectiv va 
continua să se deplaseze faţă de stratele învecinate. 

Se fac referiri la legile universal valabile atat pentru curgerea lichidelor cît şi a 
 gazelor, Legea continuităţii, Legea conservării momentului,  Presiunea statică, 
dinamică şi totală , Limitele curgerii incompresibile. 

          Totodată se face o analiză a legilor de bază utilizate în aeraj cum ar fi:   Legea lui 
Boyle Mariotte, Legea Gay – Lussac, Ecuaţia termică a stării gazelor  (Clapeyron)  şi 
Legea lui Dalton. 

         Se descrie modalitatiile de calcul a  rezistentei traseelor de aeraj şi legarea lor în 
 sisteme precum şi legile fundamentale ale reţelelor de aeraj: 

 - Reţeaua ramificată reprezintă un sistem închis şi interconectat de ramificaţii prin 
care curge       aerul. 

 - Nodul reprezintă punctul care uneşte cel puţin trei ramificaţii de aeraj. 

 - Ramificaţia este porţiunea dintr-o lucrare minieră, cuprinsă între două noduri succesive. 

 - Ochiurile (buclele) sunt alcătuite dintr-o succesiune de ramificaţii, astfel încât nodul 
terminal al ultimei ramificaţii să coincidă cu nodul iniţial al primei ramificaţii din buclă. 
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 - Traseul (circuitul) reprezintă o succesiune de ramificaţii care include în mod 
obligatoriu o lucrare minieră de intrare a aerului în mină şi una de ieşire a aerului din mină. 

 - Reţeaua de ochiuri reprezintă un ansamblu de ochiuri din configuraţia geometrică a 
reţelei de aeraj. 

Curbele caracteristice ale ventilatoarelor principale se determină prin încercări de 
laborator, încercări uzinale şi în condiţii de exploatare. 

 Încercările de laborator se realizează pe modele şi au ca scop determinarea 
 curbelor caracteristice, precum şi studierea influenţei diferiţilor factori asupra 
performanţelor ventilatoarelor.  

 Încercările uzinale urmăresc stabilirea curbelor caracteristice ale ventilatoarelor 
realizate la scară industrială, care diferă de curbele caracteristice obţinute prin recalcularea,     
parametrilor ventilatoarelor model în baza legilor de similitudine. 

 Rezultă deci că performanţele ventilatoarelor din dotarea instalaţiilor  principale de 
ventilaţie se pot  determina numai prin stabilirea curbelor caracteristice specifice acestora 
 în condiţii de exploatare. 

  La noi în ţară, curbele caracteristice se determină pentru ventilatoarele 
principale  cu un debit nominal mai mare de 500 m3/min. la punerea în funcţiune a 
acestora la  reţeaua de aeraj,  precum şi la intervale de 2 ani, după reviziile complete. 

  Aceste curbe sunt: 

  - curba de presiune ,  

hv = F(Q) (fig. 1)        

  - curba puterii,  

  Pa = F(Q) (fig. 2)        

  - curba randamentului, fig.  

   = F(Q)      (fig. 3) 

 

 

  

fig. 1 fig. 2 fig. 3 
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  Folosind aceşti parametrii, se pot determina prin calcul puterea utilă, 
randamentul  instalaţiei de ventilaţie şi consumul de energie, la toate regimurile de lucru la 
care a fost  supus ventilatorul. 

  În vederea aprecierii eficienţei instalaţiilor principale de ventilaţie este 
necesară  determinarea prin măsurători a următorilor parametri: 

 

  - Debitul ventilatorului Qv (m3/min); 

  - Depresiunea ventilatorului, hv (Pa); 

  - Debitul minei, Qm (m3/min); 

  - Depresiunea minei, hm (Pa); 

 Pe baza acestor măsurători se determină următorii parametrii: 

  - Debitul de aer scurtcircuitat cu suprafaţa, Qsc (m3/min); 

   Qsc = Qv - Qm (m3/min);      

  - Depresiunea canalului de aeraj, hc (Pa); 

   hc = hv - hm (Pa);       

  - Rezistenţa aerodinamică a reţelei de aeraj Rr (Ns2/m8) 

   Rr =  
2
v

v

Q

h
 (Ns2/m8)      

  - Rezistenţa aerodinamică a minei, Rm (Ns2/m8) 

   Rm =  
2
m

m

Q

h
 (Ns2/m8)      

  - Rezistenţa aerodinamică a canalului de aeraj, Rc (Ns2/m8): 

   Rc =  
2
v

c

Q

h
       (Ns2/m8)      

  - Orificiul echivalent al reţelei, Ar (m2): 

   Ar = 
rR

2,1
 (m2)       

  - Orificiul echivalent al minei, Am (m2): 

   Am =  
mR

2,1
 (m2)       

  - Puterea utilă, Pu (kW): 
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   Pu =  
1000

hQv     (kW)       

  - Puterea absorbită din reţeaua electrică, Pa (kW); 

  - Randamentul instalaţiei de ventilaţie,  (%): 

             = 
a

u

P

P
  100 (%)       

  - Valoarea procentuală a pierderilor de aer prin scurtcircuitări cu suprafaţa în 
 raport cu debitul minei, Psc (%): 

   Psc =  
m

mv

Q

QQ 
  100  (%)      

  - Consumul anual de energie electrică aferent instalaţiei principale de  
   ventilaţie,  E (kWh / an): 

   E = Pa  24  365 (KWh / an)     

   E1 = 
2

36524P 1a 
 (kWh/an)         

 pentru staţiile principale de ventilatoare dotate cu 2 agregate de ventilaţie care 
 funcţionează jumătate de an, alternativ 

   E2 =  
2

36524P 2a 
  (kWh / an)     

   Et = E1 + E2  (kWh / an) 

  Pentru vehicularea aerului pe traseul lucrărilor subterane active, de la punctele 
de intrare al aerului proaspăt până la punctul de ieșire al aerului viciat, se utilizează 
ventilatoare puternice amplasate la suprafață în cadrul stațiilor principale de ventilare fig. 4.  

 

                                              Fig.4 Schema unei stații principale de ventilație 
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Parametrii aerodinamici aferenți complexului de lucrări miniere sunt: 
- pierderea de presiune H (Pa); 
- debitul de aer Q (m3/min); 
- rezistența aerodinamică R (Ns2/m8). 
Pentru determinarea parametrilor aerodinamici specifici stației principale de 
ventilație  se apelează atât la măsurători directe pe aliniamentul lucrărilor miniere fie 
prin calcul. 

  Pentru cunoaşterea valorilor reale ale parametrilor aerodinamici specifici 
 lucrărilor miniere din componenţa reţelei de aeraj a minei inclusiv a lucrărilor miniere 
 aferente sta’iei principale de aeraj, se efectuează măsurători debitmetrice şi 
 depresiometrice. 

  Pentru măsurarea pierderilor de presiune în vederea determinării rezistenţei 
 aerodinamice pentru fiecare lucrare minieră (ramificaţie) se utilizează ,,Metoda 
 furtunului”. 

  Această metodă constă în: 

 – Se întinde furtunul care are o lungime de 100 m  pe vatra lucrării miniere unde 
urmează  să se determine diferenţa de presiune statică 

 – La unul din capetele furtunului se ataşează tubul Pitot-Prandtl cuplat la ştuţul aferent 
 presiunii statice. Tubul Pitot-Prandtl se poziţionează în centrul secţiunii lucrării 
miniere,  cu capătul îndoit în sensul contrar de curgere a curentului de aer. 

 – Capătul liber al furtunului se cuplează la aparatul de măsurare a presiunii. În funcţie 
de  sensul de circulaţie al aerului, respectiv de locul de poziţionare a tubului Pitot-Prandtl, 
 furtunul se cuplează fie la ştuţul ,,+” sau ,,–”. 

 – Înainte de începerea măsurătorilor se calează aparatul de măsură, iar măsurarea de 
 pierdere de presiune se va executa după cca. 5 minute de la întinderea furtunului, 
timp  necesar pentru ca temperatura din interiorul furtunului să se egalizeze cu cea din 
lucrarea  minieră. 

 – Se efectuează citirea valorii pierderii de presiune (căderea de presiune pe lucrarea 
 respectivă) indicată de aparatul de măsură. 

 – Simultan cu executarea măsurătorii de pierdere de presiune, se determină viteza de 
 curgere a aerului cu ajutorul anemometrelor, parametrii geometrici ai lucrării miniere 
 (secţiunea) respectiv parametrii de stare ai aerului (temperatură, presiune 
barometrică).  

 În situaţia în care lungimea lucrării miniere depăşeşte lungimea aferentă unei întinderi de 
 furtun (100 m), se execută mai multe întinderi de furtun pentru a acoperi lungimea 
totală   

 a acesteia, de fiecare dată aparatul de măsură urmând a fi poziţionat în punctul unde 
a fost  amplasat iniţial tubul Pitot-Prandtl. 

  Indiferent de amplasamentul ventilatorului din dotarea staţiei principale de 
 ventilaţie (subteran-suprafaţă) se execută următoarele tipuri de măsurători: 
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  Viteza aerului la ventilator, V(m/s); 

  Presiunea (depresiunea) ventilatorului, hV (Pa); 

  Viteza aerului la nivel de mină, V(m/s); 

  Presiunea (depresiunea) staţiei (mină), hst (Pa); 

 Puterea absorbită de motorul de acţionare din reţeaua de alimentare cu energie 
electrică, N (kw); 

  Parametrii de stare ai aerului vehiculat prin ventilator, respectiv: 

 temperatura aerului, t (0C); 

 umiditatea relativă,  (%); 

 presiune barometrică, B (mm Hg); 

 masa specifică a aerului,  (kg/m3); 
Aceşti parametrii stau la baza stabilirii debitului real de aer vehiculat de ventilator
  

 Faza II: ,,Realizarea sistemului de monitorizare invzivă continuă a parametrilor 
aeridinamici și testarea acestuia”. 

 În etapa aceasta s-a  realizat sistemul de monitorizate invazivă continuă a 
parametrilor aerodinamici şi s-a testat acesta. 

Parametrii aerodinamici  specifici stației principale de aeraj variază in funcție de configurația  
structurii complexe de lucrări miniere din componența acesteia astfel: 

 - Variația debitului de aer vehiculat 

a) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe 
două canale distincte, un canal de aeraj prevăzut cu sas și racordat la un puț de aeraj vertical 
care prezintă scurtcircuitare cu suprafața, atunci debitul de aer vehiculat la nivelul 
ventilatorului  este maxim și mai mare decât debitul de aer vehiculat la nivel de mină. 

b) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe 
două canale distincte, un canal de aeraj prevăzut cu sas și racordat la un puț de aeraj vertical 
care nu prezintă scurtcircuitare cu suprafața, atunci debitul de aer vehiculat la nivelul 
ventilatorului  este mai mic decât debitul de aer vehiculat corespunzător  cazului  a) și  mai 
mare dar apropiat de  debitul de aer vehiculat la nivel de mină. 

c) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe 
două canale distincte, un canal de aeraj fără sas și racordat la un puț de aeraj vertical care nu 
prezintă scurtcircuitare cu suprafața, atunci debitul de aer vehiculat la nivelul ventilatorului  
este mai mic decât debitul de aer vehiculat corespunzător  cazului  b) și mai mare dar sensibil 
apropiat de debitul de aer vehiculat la nivel de mină. 

d) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe un 
singur canal, un canal de aeraj fără sas și racordat la un puț de aeraj vertical care nu prezintă 
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scurtcircuitare cu suprafața, atunci debitul de aer vehiculat la nivelul ventilatorului  este mai 
minim și egal cu debitul de aer vehiculat la nivel de mină. 

           - Variația depresiunilor 

a) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe 
două canale distincte, un canal de aeraj prevăzut cu sas și racordat la un puț de aeraj vertical 
care prezintă scurtcircuitare cu suprafața, depresiunea exercitată la nivelul ventilatorului  este 
minimă și mai mare decât depresiunea exercitată la nivel de mină. 

b) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe 
două canale distincte, un canal de aeraj prevăzut cu sas și racordat la un puț de aeraj vertical 
care nu prezintă scurtcircuitare cu suprafața, atunci depresiunea exercitată la nivelul 
ventilatorului este mai mare decât depresiunea exercitată corespunzător  cazului  a) și  mai 
mare decât depresiunea exercitată la nivel de mină. 

c) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe 
două canale distincte, un canal de aeraj fără sas și racordat la un puț de aeraj vertical care nu 
prezintă scurtcircuitare cu suprafața, atunci depresiunea exercitată la nivelul ventilatorului 
este mai mare decât depresiunea exercitată corespunzător  cazului  b) și  mai mare dar 
apropiată de depresiunea exercitată la nivel de mină. 

d) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe un 
singur canal, un canal de aeraj fără sas și racordat la un puț de aeraj vertical care nu prezintă 
scurtcircuitare cu suprafața, atunci depresiunea exercitată la nivelul ventilatorului este 
maximă și  mai mare  dar foarte apropiată de depresiunea exercitată la nivel de mină. 

 - Variația rezistenței aerodinamice 

a) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe 
două canale distincte, un canal de aeraj prevăzut cu sas și racordat la un puț de aeraj vertical 
care prezintă scurtcircuitare cu suprafața, atunci rezistența aerodinamică a rețelei de aeraj  
este minimă și mult mai mică decât rezistența echivalentă la nivel de mină. 

b) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe 
două canale distincte, un canal de aeraj prevăzut cu sas și racordat la un puț de aeraj vertical 
care nu prezintă scurtcircuitare cu suprafața, atunci rezistența aerodinamică a rețelei de aeraj  
este mai mare decât rezistența aerodinamică de la cazul a) și  mult mai mică decât rezistența 
echivalentă la nivel de mină. 

c) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe 
două canale distincte, un canal de aeraj fără sas și racordat la un puț de aeraj vertical care nu 
prezintă scurtcircuitare cu suprafața, atunci rezistența aerodinamică a rețelei de aeraj  este 
mai mare decât rezistența aerodinamică de la cazul b) și mai mică decât rezistența echivalentă 
la nivel de mină. 

d) În cazul în care stația principală de aeraj este dotată cu două ventilatoare amplasate pe un 
singur canal, un canal de aeraj fără sas și racordat la un puț de aeraj vertical care nu prezintă 
scurtcircuitare cu suprafața, atunci rezistența aerodinamică a rețelei de aeraj  este maximă și 
mai mare decât rezistența echivalentă la nivel de mină. 
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  Staţia de măsurare va fi situată în canalul (galeria) ventilatorului şi trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

- lungimea staţiei trebuie să fie egală cu dublul dimensiunii (latura sau diametrul) cu 

valoarea cea mai mare a canalului (galeriei); 

- secţiunea canalului (galeriei) trebuie să fie uniformă şi fără obstacole pe toată 

lungimea staţiei; 

- secţiunea de măsurare va fi localizată la o distanţă de capătul din aval al acestuia, 

egală cu ¾ din dimensiunea (latură sau diametrul) cea mai mare a staţiei de măsurare. 

 În cazul în care ventilatorul are partea de refulare deschisă în atmosferă (lucrează 

aspirant), staţia de măsurare se va plasa pe partea de aspirare, în capătul din aval, la o distanţă 

faţă de ventilator egală cu ¾ din dimensiunea cea mai mare a secţiunii staţiei, conform.  

Numărul de puncte de măsurare a presiunii dinamice în secţiunea de măsurare este: 

a) În cazul secţiunilor de măsurare circulare: 
- 12 puncte situate pe două diametre perpendiculare, pentru secţiuni cu diametrul 

mai mic de 1,2 m şi  
- 24 puncte situate pe 4 diametre la 450, pentru secţiuni cu diametrul mai mare sau 

egal cu 1,2 m; 

Distanţele între puncte şi peretele circular sunt: 0,037 D; 0,135 D; 0,321 D; 0,679D; 

0,865 D şi 0,968 D 

b) În cazul secţiunilor rectangulare, numărul punctelor de măsurare rezultă din 
raportul dintre suprafaţa secţiunii de măsurare şi suprafaţa unei subdiviziuni (care 
trebuie să fie mai mică de 0,05 m2). 

Debitul de aer se determină cu relaţia: 

 Qd = S . V      (m3/s) 

Concomitent cu executare măsurătorilor pentru obţinerea curbelor caracteristice de 

performanţă ale ventilatoarelor, se execută şi măsurarea debitului de aer la nivel de mină în 

lucrarea (lucrările) de evacuare a aerului viciat înspre canalul ventilatorului. 

Pentru cunoaşterea valorilor reale ale parametrilor aerodinamici specifici din lucrările 
miniere aferente stației principale de aeraj, se efectuează măsurători debitmetrice şi 
depresiometrice. 

Sistemul este compus din mai multe componente,  Fig.nr. 5: 
❖ 3 segmente drepte de un metru, 
❖ 1 segment în formă de T de 1m, 
❖ 4 segmente în formă de cruce de 0,75X0,75m, 
❖ Tuburi Pitott numerotate de la 1 la 13, 
❖ 2 distribuitoare fiecare cu căte 12 ventile. 
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                                  Fig. Nr. 5 Sistemul de monitorizare extensibil 

  Acest sistem de monitorizare extensibil este cuplat cu ajutorul furtunelor ce fac 
legătura între tuburile Pitott, distribuitor și aparat de măsură la un aparat de măsurare a 
presiunii/depresiunii.   

Acest sistem de monitorizare invazivă a fost amplasat în Mina Livezeni în galeria 
transversală din  magistrala Iscroni, orizont 300, sub suitorul de aeraj Puț Est. Aceasta lucrare 
minieră este similară unui canal de aeraj aferent unei stații principale de ventilație. 

Rezultatele cercetării au fost diseminate prin publicarea unui articol în cadrul  International 
Symposium OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY – SESAM 2017, 18 -19.10. 2017, București, 
România. 

 

 

În anul 2017, colectivul din cadrul Departamentului de Securitate Industrială prin cele 

două laboratoare din componenţă, respectiv Laboratorul de Protecţia Mediului şi Laboratorul 

Riscuri Salvare, a derulat următoarele proiecte:  

 

Proiectul PN - 16 43 01 16 : Extinderea domeniului de competenţă al laboratorului de mediu 

privind determinarea de monoxid de carbon din mediul inconjurator (imisii) 

Faza 3 și ultima a acestui proiect, denumită Determinarea imisiilor de gaze din zonele 

adiacente protejate şi diseminare rezultate,  a avut ca obiectiv determinarea imisiilor de gaze 

din zonele adiacente protejate şi diseminare rezultate și a avut următoarele rezultate: 

- Implementarea în laborator a procedurii de determinare a concentraţiilor de monoxid de 

carbon (CO) din mediul înconjurător, elaborată în faza a II-a a proiectului, respectiv a 

cerințelor de prelevare și analiza a rezultatelor obținute; 
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- Efectuarea determinărilor privind atât concentraţiile de imisii de monoxid de carbon (CO), 

cât și alte gaze din intersecțiile urbane și zonele adiacente protejate pentru prevenirea sau 

reducerea gradului de poluare; 

- Investigații privind stabilirea nivelului de poluare a aerului generat de traficul rutier și 

activități gospodărești  

-  Evaluarea nivelului de poluare al atmosferei cu gaze prin analiza şi interpretarea datelor 

obţinute; 

- Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea acestora la diferite manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

În prezentul studiu ne-am propus un studiu pilot în Municipiul Petroșani privind 

monitorizarea calității aerului din punct de vedere al poluării cu gaze, atat din vecinătatea 

locuințelor cât și în intersecțiile urbane pentru a putea cuantifica impactul poluanților asupra 

mediului și populației. 

Poluarea atmosferei în municipiul Petroşani este favorizată de frecvenţa ridicată de 

producere a fenomenului de inversiune termică (în special în perioada rece a anului). 

Formarea acestui strat de inversiune termică conduce la reţinere poluanţilor în apropierea 

solului, deci a încărcării aerului respirabil cu noxe provenite de la centrale termice, de la 

arderea combustibililor fosili în gospodării individuale şi din gazele de eşapament. 

Sursele de poluare ale atmosferei identificate în municipiul Petroşani pot fi grupate în 

trei categorii: industriale; casnice; transport auto. Din prima categorie fac parte centrala 

termică ce deserveşte E.M. Livezeni, staţia de ventilatoare aparţinând aceleiaşi unităţi, staţia 

de preparare a mixturilor asfaltice aparţinând societăţii de gospodărire comunală şi centrala 

termică ce deserveşte Clubul Sportiv Jiul Petroşani. Acestea sunt răspunzătoare de poluarea 

cu oxizi de sulf şi azot, pulberi în suspensie, funingine şi dioxid de carbon în special a cartierului 

Aeroport şi a zonei Spitalului de Urgenţă Petroşani.  

Staţia de ventilatoare aparţinând E.M. Livezeni are rolul de a evacua aerul viciat din 

subteran, aer în a cărui compoziţie intră şi unele gaze nocive (CH4, H2S, CO, HCl), care însă 

datorită debitului relativ redus nu influenţează atmosfera din mediul urban. În cadrul celei 

de-a doua categorii intră gospodăriile individuale care utilizează combustibili fosili (cărbune, 

lemn şi în mai mică măsură motorină) pentru producerea agentului termic, gătit, producerea 

de apă caldă menajeră etc. În general aceste gospodării sunt grupate, astfel că putem să 

identificăm mai multe zone şi anume: la intrarea în municipiu, zona Dărăneşti-Depou; zona 

cuprinsă între GEROM şi C.S. Jiul (Colonia); zona cuprinsă între Universitatea din Petroşani şi 

Cimitirul Municipal; de-a lungul văilor celor 4 afluenţi ai Jiului de Est. Din punct de vedere al 

influenţei acestor concentraţii de gospodării individuale (privite ca surse de poluare cu NOx, 

SO2, CO2, pulberi în suspensie şi funingine) asupra calităţii aerului din municipiul Petroşani, de 

departe cea mai nefastă o are zona de colonie. 
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Autovehiculele reprezintă o sursă majoră de poluare a aerului în mediul urban. 

Actualmente în municipiul Petroşani nu există restricţii în ceea ce priveşte accesul 

autovehiculelor de mare tonaj pe arterele principale. Aceste autovehicule prezintă 

importanţă prin faptul că în marea lor majoritate sunt vechi şi nu respectă normele euro în 

privinţa noxelor emise.  

O formă de poluare care trebuie luată în considerare, mai ales în timpul iernii, o 

constituie fumul, ceața, funinginea și gazele evacuate de coșurile caselor, ca rezultat al 

încălzirii domestice. Încălzirea locuințelor se face în această perioadă prin diferite sisteme 

individuale sau centrale, prin alimentarea cu combustibil lichid, gaze naturale, sobe etc, 

favorizându-se o poluare a aerului din încăperi și a atmosferei, în general, eliminându-se 

dioxidul de sulf, hidrogen sulfurat, oxizi de azot , particule cu metale grele, compuși organici 

volatili etc. Datorită înălțimii mici a coșurilor de fum, precum și datorită instalațiilor de ardere 

(sobe) cu un randament redus, se produce o rată redusă a evacuării în aerul atmosferic a 

poluanților, crescând extrem de mult capacitatea de degradare a aerului din proximitatea 

zonelor de locuire. 

Ţinând cont de faptul că Municipiul Petroșani este o zonă urbanizată, amplasarea 

punctelor de monitorizare a calităţii aerului a urmărit în special crearea unei reţele care să 

poată oferi date caracteristice imaginii de ansamblu a calităţii aerului din municipiul 

Petroșani.  Pentru a realiza un astfel de deziderat punctele de prelevare au fost amplasate în 

zonele considerate a fi cele mai reprezentative ținându-se seama în principal de zonele 

puternic industrializate, traficul auto (viteza de deplasare și categoria autovehiculelor) și 

agentul termic utilizat la încălzirea locuințelor. 

Viteza de deplasare a autovehiculelor 
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La stabilirea numărului de puncte de monitorizare şi al numărului de echipamente 

utilizate s-a avut în vedere realizarea unei acoperiri complete din punct de vedere spaţial a 

zonei Văii Jiului. Astfel, au fost stabilite un număr de opt (8) puncte de amplasare a 

echipamentelor de prelevare destinate monitorizării calităţii aerului pe întreaga zonă a 

Municipiului Petroșani după cum urmează:  

 

Nr. Denumirea Punctelor de Monitorizare 

1. Intrarea în Municipiul Petroșani în vecinătatea benzinăriei Baril  

2. Vecinătatea Catedralei Romano-Catolice 

3. Zona Colonie 

4. Vecinătatea centrului comercial Jiul 

5. În apropierea Spitalului de Urgență Petroșani 

6. Intersecția cu sens giratoriu la intrarea în cartierul aeroport (giratoriu Avion) 

7. Aeroport vis-à-vis de incinta exploatării miniere Livezeni 

8. Ieșirea din Municipiul Petroșani în vecinătatea benzinăriei Mol 

Planul de Monitorizare al Municipiului Petroșani 

Investigaţiile asupra calităţii aerului au fost efectuate în perioada ianuarie – mai 2017 

pentru  parametrii (dioxid de sulf, dioxid de azot, monoxid de azot, monoxid de carbon, 

hidrogen sulfurat, compuși organici volatili și dioxid de carbon) în 8 (opt) puncte considerate 

reprezentative. Se menţionează faptul că la data efectuării măsurătorilor condiţiile 

atmosferice în perioada de iarnă (Ianuarie ÷ Februarie) au fost instabile (cu o umiditate de 72-

85%, o presiune atmosferică de 910 mmHg, o nebulozitate de aproximativ 4 şi o viteză a 

vântului de 1,1-1,8 m/s), iar în perioada de primăvară (Martie ÷ Mai) umiditatea s-a situat 
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între 39,1 – 56,7 %, presiunea atmosferică între 921 și 946 mmHg, nebulozitatea între 1 ÷ 3.5 

şi viteza vântului între 1,31-5,37m/s. 

Valorile măsurate ale poluanţilor reprezintă valori ale imisiilor la care contribuie toată 

activitatea economică din zona evaluată, la care se adaugă ca factor determinant traficul 

rutier intern şi de tranzit. 

 

       

 

 

 

 

 

Puncte de monitorizare 

Determinarea concentratiilor de gaze prezente în mediul înconjurător a fost efectuată 

respectând procedura elaborată în cadrul fazei a doua a proiectului pentru CO, iar pentru 

celelalte gaze au fost respectate procedurile din cadrul laboratorului. Durata totală de 

prelevare a probelor (monitorizare a gazelor)  în fiecare punct stabilit a fost de o oră, rezultatul 

final fiind media aritmetică a măsurătorilor, normalizate în funcţie de temperatură şi 

presiunea atmosferică. 

În tabelul de mai jos este prezentată concentrația medie determinată pentru cei 7 

indicatori  din Municipiul Petroșani.  
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Tabelul Concentrația medie determinată 

Compone

nta de 

mediu 

Indicato

ri de 

calitate 

Concentrația medie determinată 

Aer 

Intrare 

în Mun. 

Petroșa

ni 

Ieșire 

din 

Mun. 

Petroșa

ni  

Giratori

u 

Aeropo

rt 

 

Girator

iu 

Biseric

ă 

Catolic

ă 

 

Girato

riu 

Spital 

Magaz

in Jiul 

Cartie

r 

Colon

ie 

Cartier 

Aeropo

rt (vis-a 

vis de 

EM 

Livezen

i) 

NO2 

[µg/m3] 
0,932 2,096 0,365 0,356 0,729 0,917 0,364 0,867 

NO 

[µg/m3] 
1,639 0,499 0,365 0,217 0,461 1,157 2,155 0,354 

SO2 

[µg/m3] 
15,146 16,463 17,396 17,330 18,822 19,645 15,13 18,015 

CO2 

[ppm] 
297,4 288,2 304,6 316 340,6 306 374,4 361,6 

CO 

[µg/m3] 
0,796 0,904 1,338 0,56 1,826 1,408 1,066 0,776 

H2S 

[µg/m3] 
0 0 0 0 0 0 0 0 

COV 

[µg/m3] 
240 200 80 80 100 80 40 80 

 

Din analiza valorilor măsurate se observă faptul că nu există depășiri ale valorilor 

maxime admise pentru niciun indicator măsurat. Mai mult, indicatorul H2S are valoarea zero 

pe toată campania de prelevare. Având în vedere faptul că nu există limite în legislația 

națională pentru CO2 în imisie, nu se poate face o evaluare a acestui indicator. În legislația 
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actuală, există limite doar în emisie pentru a putea urmări participarea acestuia la efectul de 

seră.  

Pentru o evaluare cât mai concludentă s-a monitorizat și traficul auto în cele 8 puncte 

de monitorizare a gazelor. Pentru a putea aborda problema poluării aerului datorită traficului 

rutier, s-a efectuat o statistică a numărului de autovehicule în funcție de categoria acestora 

în anumite intervale orare bine stabilite necesară atât în analiza concentrațiilor de gaze cât și 

în calculul amprentei ecologice. Astfel, în intervalele orare de prelevare a probelor, pe toată 

campania de măsurare  au fost un număr de7109 autovehicule de tranzit și 21554 

autovehicule trafic intern. 

În Petroșani, traficul de tranzit este redus ceea ce se observă și din numărul de 

autovehicule, astfel si nivelul de poluare este nesemnificativ, iar traficul intern măsurat în 

orele de vârf, chiar dacă este destul de mare, nu poluează prea mult factorul de mediu aer 

din punct de vedere al gazelor, deoarece viteza de deplasare este redusă, iar autoturismele 

nu sunt de mare tonaj. 

Având în vedere toate cele menționate mai sus, chiar dacă valorile măsurate sunt 

foarte mici, supravegherea periodică a zonelor cunoscute ca având un grad scăzut de poluare 

a aerului pot furniza date privind posibila degradare a calității aerului sau privind transportul 

și reacțiile poluanților în mediu. 

Metoda indicelui de poluare globală a fost utilizată ca metodă de evaluare asupra 

mediului, deoarece cu ajutorul acesteia se poate face o apreciere sintetică bazată pe 

indicatori de calitate. 

 

Indicele de poluare globală 
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Tabelul Parametrii de calcul metoda Rojanschi 

Compone

nta de 

mediu 

AER 

Intrare 

în 

Municipi

ul 

Petroșa

ni 

Ieșire 

din 

Municipi

ul 

Petroșa

ni 

Girator

iu 

Aeropo

rt 

 

Girator

iu 

Biseric

ă 

Catolic

ă 

 

Girator

iu 

Spital 

Magaz

in Jiu 

Cartie

r 

Coloni

e 

Cartier 

Aeropo

rt (vis-a 

vis de 

EM 

Livezen

i) 

Nota de 

bonitate 
10 10 10 10 10 10 10 10 

Aria 

octogonul

ui regulat 

(Si) 

100 

Aria 

octogonul

ui 

neregulat 

(Sr) 

100 

Indicele 

de poluare 

globală 

1 

 

Starea mediului se poate aprecia din tabelul numărul 2 în funcție de valoarea indicelui 

de poluare globală (IPG) care în cazul nostru este 1, reprezentând un mediu care nu este 

afectat de activitatea umană. 

Calculul indicelui de poluare prin metoda Popa ș.a. 

IPG =  
100

b2
=

100

100
= 1  

ceea ce reprezintă de asemenea un mediu neafectat de activitatea umană și traficul 

rutier doar din punct de vedere a poluării cu gaze. 
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Calculul amprentei ecologice generat de transporturile rutiere necesită identificarea 

modalităţilor prin care acestea pot consuma direct sau indirect teren biologic productiv. 

Transporturile rutiere consumă spaţiu pentru infrastructurile rutiere şi dotările aferente, emit 

(dioxid de carbon) CO2 prin arderea combustibililor, producerea şi întreţinerea vehiculelor, 

construcţia şi menţinerea infrastructurii. 

Pentru evaluarea amprentei ecologice generată de emisiile de CO2 din transporturi s-

au urmărit câteva etape stipulate în literatura de specialitate, plecând de la estimarea 

suprafeţei de teren ocupate de infrastructuri rutiere în  Municipiul Petroșani, estimarea 

numărului de kilometri pe an parcurşi de vehicule până la consumul de combustibil /km. Astfel 

s-a obținut o amprenta ecologică generată de transporturile rutiere în municipiul Petroșani 

de 0,48 [hag/locuitor] în care sunt cuprinse doar presiunile generate de transporturi 

(activitățile infrastructurile rutiere, dotările aferente, emisia de dioxid de carbon prin arderea 

combustibililor, producerea şi întreţinerea vehiculelor, construcţia şi menţinerea 

infrastructurii). 

Diseminarea rezultatelor obținute prin acest proiect s-a materializat printr-un articol 

științific intitulat „Impact of carbon monoxide on the environment and human health”, 

prezentat în cadrul Proceedings XXIV International Conference Ecological Truth, ECOIST 

2016,12-15 June, Serbia, University of Belgrade Tehnical Faculty Bor, ISBN 978-86-6305-043-

3 

 

Proiectul PN 16 43 01 12:  Studiu privind pregătirea psihologică a personalului de intervenţie 

şi salvare în medii toxice /inflamabile /explozive 

Proiectul și-s propus realizarea unui program de pregătire psihologică a personalului de 

intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile / explozive, în vederea optimizării 

modalităţilor de coping cu situaţiile stresante din timpul şi ulterioare intervenţiilor în situaţii 

de urgenţă. Obiectivul fazei a treia, denumită  Testarea / implementarea programului pilot 

de pregătire psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile 

/ explozive, este reprezentat de testarea programului pilot de pregătire psihologică a 

personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile / explozive. Elaborarea unui 

ghid privind programul de pregătire psihologică. 

Obiectivul programului pilot de pregătire psihologică a personalului de intervenţie şi 

salvare în medii toxice / inflamabile / explozive este asistarea personalului de intervenţie şi 

salvare în pregătirea pentru situaţiile care necesită intervenţie, pentru a-i ajuta să atenueze 

impactul stresului. 

Programul de pregătire psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice 

/ inflamabile / explozive este alcătuit din cinci module. Alegerea numărului de module este 

justificată, pe de o parte, de cantitatea mare de informaţie care se doreşte a fi adusă în atenţia 
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participanţilor. Pe de altă parte, structura programului de pregătire urmăreşte structura 

cursurilor de autorizare / reautorizare a personalului de intervenţie şi salvare în atmosfere 

toxice / explozive / inflamabile din cadrul INCD INSEMEX, care se desfăşoară pe parcursul a 

cinci zile. De asemenea, durata de desfăşurare a unui modul trebuie să fie limitată în timp, 

deoarece atenţia şi motivaţia pentru participare la activităţi a cursanţilor poate fi menţinută 

la niveluri superioare, pe durate limitate de timp.  

Programul de pregătire psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice 

/ inflamabile / explozive a fost implementat spre testare în cadrul procesului de autorizare / 

reautorizare a personalului de intervenţie şi salvare în atmosfere toxice / explozive / 

inflamabile din cadrul INCD INSEMEX, într-o primă etapă, în perioada ianuarie-aprilie 2017, 

pe un număr de 31 de persoane. 

Fiecare dintre cele cinci module a fost implementat în zile diferite, desfăşurându-se după 

încheierea activităţilor teoretice şi /sau practice aferente cursului de autorizare / reautorizare 

a personalului de intervenţie şi salvare în atmosfere toxice / explozive / inflamabile din cadrul 

INCD INSEMEX.  

Evaluarea utilităţii programului s-a făcut prin chestionarea participanţilor asupra utilităţii 

şi beneficiilor percepute ale acestuia.  

a. Modulul I al programului de pregătire psihologică 

Obiectivul specific al acestui modul este reprezentat de aplicarea testelor psihologice şi 

familiarizarea cu obiectivele programului de pregătire psihologică pentru cunoaşterea 

structurii de personalitate, a funcţionării cognitive şi a altor aspecte psiho-aptitudinale.  În 

cadrul acestui prim modul personalul de intervenţie şi salvare va fi familiarizat pe scurt cu 

obiectivele şi rolul pe care pe care pregătirea psihologică îl are în trainingul pentru situaţiile 

care necesită intervenţie şi pentru a-i ajuta să atenueze impactul stresului incidentului critic. 

Scopul este acela de a motiva indivizii să participe la modulele următoare prin incitarea 

curiozităţii în legătură cu tema propusă şi conştientizarea cu privire la  importanţa creări unor 

aşteptări adecvate legate de intervenţia în situaţii de criză şi îmbunătăţirea răspunsului 

comportamental la acestea.  

Totodată, vor fi aplicate o serie de teste psihologice care vizează evaluarea detaliată a 

personalităţii (respectiv a trăsăturilor cu rol în sanogeneză: autoeficacitate, stimă de sine, 

robusteţe, dar şi a celor disimunogene: anxietate, nevrozism, depresie), evaluarea atitudinilor 

şi convingerilor personale  şi evaluarea adaptării la stres. Obiectivele evaluării psihologice sunt 

reprezentate de cunoaşterea structurii de personalitate, a funcţionării cognitive şi a altor 

aspecte psiho-aptitudinale precum şi de  identificarea timpurie şi reducerea incidenţei 

cazurilor de disfuncţionalitate psihologică. În acest scop vor fi utilizate instrumente 

psihologice, cele mai multe reprezentând achiziţii în cadrul proiectului de faţă.  
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În acest scop vor fi utilizate o serie de instrumente psihologice, reprezentând achiziţii 

realizate în a doua fază a proiectului de faţă: testul de personalitate ABCD-M, Sistem de 

Evaluare Clinică SEC, Sistem de testare şi evaluare psihologică PSISELTEVA. Materialele 

utilizate au constat într-o serie de teste psihologice care vizează evaluarea detaliată a 

personalităţii (respectiv a trăsăturilor cu rol în sanogeneză: autoeficacitate, stimă de sine, 

robusteţe, dar şi a celor disimunogene: anxietate, nevrozism, depresie), evaluarea atitudinilor 

şi convingerilor personale  şi evaluarea adaptării la stres. În acest scop vor fi utilizate 

următoarele instrumente psihologice, cele mai multe reprezentând achiziţii în cadrul 

proiectului de faţă.  

Fiecare dintre participanţi a primit o sinteză a rezultatelor obţinute la fiecare dintre testele 

psihologice aplicate, inclusiv un raport detaliat, explicitând şi îndicând scorul obţinut pentru 

fiecare factor şi faţetă a personalităţii. 

În legătură cu aplicarea acestui modul trebuie făcută precizarea că durata de desfăşurare 

a acestuia trebuie prelungită pentru a permite tuturor participanţilor să completeze în 

întregime chestionarele şi scalele propuse pentru evaluarea personalităţii şi aptitudinilor. 

b. Modulul II al programului de pregătire psihologică 

Obiectivul specific acestui modul este înţelegerea şi recunoaşterea simptomelor stresului 

asociat cu intervenţia în situaţii periculoase pentru a contribui la dezvoltarea mecanismelor 

de adaptare la solicitările psiho-profesional. Activităţile constau în prezentări, prelegeri şi 

discuţii (referitoare la caracteristicile stresului în contextul activităţii de salvare, formele 

stresului, simptomele stresului) al căror scop este normalizarea percepţiei reacţiilor tranzitorii 

de stres, reducerea aşteptării patologiei prin integrarea informaţiilor de corecţie, care 

îmbunătăţesc adaptarea, reducerea stigmatului reacţiilor la stres, încurajând sprijinul social 

şi, dacă este necesar, căutarea ulterioară a suportului specializat. 

Tot în cadrul acestui modul se vor discuta rezultatele aplicării testului de evaluare a 

capacităţii de adaptare la stres. 

Materialele utilizate în cadrul acestui modul sunt reprezentate de o prezentare power 

point şi discuţii pe marginea subiectelor prezentate, respectiv: definirea stresului; tipurile de 

stres; relaţia dintre stres şi performanţă; paşii pentru a fi pregătit psihologic; efectele stresului 

asupra organismului; stresul în contextul activităţilor de intervenţie şi salvare; simptomele 

stresului; trauma psihologică şi tulburarea de stres posttraumatic; reacţiile normale ale 

salvatorilor la un eveniment traumatic. 

De asemenea participanţilor la acest modul al pregătirii psihologice li se pune la dispoziţie 

un material tipărit, sub forma unui ghid, care conţine principalele informaţii dezbătute în 

cadrul modulului. Se recomandă ca pe lângă broşura în format tipărit participanţii să 

beneficieze şi de un material în format electronic, deoarece această nouă variantă ar permite 

stocarea informaţiilor pentru o perioadă nelimitată de timp, fără ca aceasta să se deterioreze. 
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De asemenea forma electronică ar permite accesarea informaţiilor cuprinse în broşură într-o 

multitudine de situaţii. Tot în cadrul acestui modul se vor discuta rezultatele aplicării testului 

de evaluare a capacităţii de adaptare la stres. Personalul de intervenţie şi salvare instruit în 

cadrul INCD INSEMEX foloseşte atât strategii adaptative cât şi strategii a căror utilizare este 

asociată cu probleme emoţionale şi chiar psihopatologice.  

c. Modulul III al programului de pregătire psihologică 

Obiectivul specific acestui modul este identificarea ideilor iraţionale şi modificarea 

modelelor negative de gândireÎn cadrul acestui modul se utilizează strategii inspirate din 

psihoterapia cognitiv-comportamentală şi terapia raţional-emotivă cu scopul de a-i învăţa pe 

participanţi să-şi gestioneze stările afective prin intermediul identificării şi modificării 

modelelor negative de gândire. Participanţii se familiarizează cu conceptele de gânduri 

negative disfuncţionale sau cogniţie iraţională, care generează stări afective dezadaptative, 

cum ar fi furia, disperarea sau vinovăţia şi cuprind: gândirea de tip "totul sau nimic", 

suprageneralizarea, concentrarea asupra negativului, descalificarea pozitivului, desprinderea 

unor concluzii pripite, catastrofarea, minimalizarea, judecata afectivă, cerinţele absolutiste, 

etichetarea, raportarea la propria persoană etc. După identificarea gândurilor negative 

participanţii sunt învăţaţi să găsească gânduri alternative raţionale, care să le înlocuiască pe 

cele iraţionale prin exerciţii de contraargumentare (adresarea unor întrebări provocative 

credinţelor iraţionale). Scopul este obţinerea unei anumite distanţe faţă de probleme, 

asumarea acestora într-o manieră mai puţin personală şi o mai bună capacitate de 

concentrare pentru căutarea soluţiilor şi, chiar dacă problemele rămân, sunt suportate mai 

uşor iar noua stare de spirit va ajuta la depăşirea lor. 

Tot în cadrul acestui modul se vor discuta rezultatele aplicării testelor atitudini şi 

convingeri personale şi inventarul ideilor. 

Materialele utilizate în cadrul acestui modul sunt reprezentate de o prezentare power 

point şi discuţii pe marginea subiectelor prezentate, respectiv: teoria cognitivă a minţii 

umane; prelucrările de informaţie; cogniţiile iraţionale; dezvoltare personală prin intermediul 

discutării rezultatelor obţinute la testul pentru evaluarea atitudinilor şi convingerilor 

personale şi testul ideilor. 

Aceste rezultate au fost comunicate participanţilor şi integrate şi discutate în contextul 

modului, respectiv prin raportarea lor la teoria cognitiv-comportamentală a prelucrării 

informaţiilor.  În cazul tuturor seriilor de implementare a programului de pregătire psihologică 

a fost înregistrată situaţia în care rezultatele obţinute de către participanţi la testele care 

evaluează cogniţiile iraţionale nu indică prezenţa unor tipare dezadaptative de gândire. În 

consecinţă, o parte dintre informaţiile cuprinse în acest modul au fost necesare în foarte mică 

măsură, astfel că este recomandată includerea în programul de pregătire psihologică a unei 

forme restrânse, succinte a acestuia. 
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d. Modulul IV al programului de pregătire psihologică 

Obiectiv specific al acestui modul este familiarizarea cu metodele de prevenire a stresului 

general şi management al stresului traumatic dezvoltarea mecanismelor de adaptare la 

solicitările psiho-profesionale. Activităţile s-au concretizat în prezentări, prelegeri şi discuţii 

(referitoare la comportamente şi abordări individuale menite să prevină stresul sau să îl 

reducă dacă acesta s-a instalat deja, recunoaşterea semnalelor ca individul are nevoie de 

asistenţă specializată în managementul stresului), familiarizarea cu o serie de tehnici de 

respiraţie.  

Materialele utilizate în cadrul acestui modul sunt reprezentate de o prezentare power 

point şi discuţii pe marginea subiectelor prezentate, respectiv: 

- identificarea şi monitorizarea factorilor de stres şi conştientizarea propriilor reacţii la stres; 

- dezvoltarea unor abilităţi şi comportamente de management al stresului; 

- rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor; 

- activităţi practice în vederea dezvoltării gândirii laterale ca element esenţial în rezolvarea 

problemelor; 

- stabilirea şi menţinerea unui suport social adecvat şi  dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos; 

- exerciţii de relaxare – tehnica controlului respiraţiei; 

- dezvoltarea încrederii în propria persoană şi acceptarea necondiţionată (discutarea 

rezultatelor obţinute la testele pentru evaluarea robusteţii (vezi fig. 10), stimei 

de sine şi autoeficacităţii,) 

În  ceea ce priveşte aplicarea modulelor III şi IV trebuie făcută precizarea că este de dorit 

schimbarea ordinii de desfăşurare a modulelor, în sensul că modulul care în prezent are 

numărul III să devină modulul IV iar modulul care în prezent are numărul IV să devină modului 

III. Această nouă ordonare a modulelor duce la o mai mare fluiditate în curgerea informaţiilor, 

fiind, de asemenea, mai potrivită  şi din punct de vedere logic. 

e. Modulul V al programului de pregătire psihologică 

Obiectivul specific al acestui modul este reprezentat de identificarea factorilor de 

personalitate cu rol în sanogeneză. Activităţile derulate în cadrul acestui modul se vor discuta 

rezultatele aplicării testelor de măsurare a trăsăturilor generale ale personalităţii precum şi 

autoeficacităţii, stimei de sine, robusteţii în contextul înţelegerii rolului factorilor imunogeni 

şi disimunogeni. Evaluarea utilităţii programului, prin chestionarea participanţilor asupra 

utilităţii şi beneficiilor percepute ale acestuia.  

Materialele utilizate în cadrul acestui modul sunt reprezentate de rezultatele obţinute în 

urma realizării studiului “Cercetări privind îmbunătăţirea metodologiei de evaluare 

psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive / inflamabile”, 

PN 07 45 02 67, desfăşurat în cadrul INCD INSEMEX în anul 2015, din care a rezultat profilul 

psihologic al personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice /inflamabile /explozive 
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precum şi rezultatele obţinute în prima etapă a proiectului de faţă, rezultate care evidenţiază 

stilurile de coping cel mai des utilizate de către personalul intervenţie şi salvare în medii toxice 

/inflamabile /explozive aflat în curs de autorizare /reautorizare. Alături de aceste materiale 

au fost utilizate profilurile psihologice ale celor 31 de participanţi, cu accent pe profilul 

personalităţii. Astfel s-a urmărit aprofundarea autocunoaşterii, cu ajutorul rezultatelor 

examinărilor psihologice anterioare, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare sau 

dezadaptare profesională a acestora, deci în scop de intervenţie formativă pentru potenţarea 

eficienţei comportamentului individual. 

Evaluarea utilităţii percepute a programului de pregătire psihologică a fost realizată prin 

chestionarea participanţilor, la finalul modului V (vezi figura de mai jos). Pentru a obţine  o 

imagine mai detaliată asupra punctelor forte şi punctelor slabe, aşa cum sunt ele evaluate de 

către participanţi, această evaluare globală trebuie să fie însoţită de o evaluare a fiecărui 

modul în parte.  

A patra și ultima fază a proiectului, denumită Analiza şi interpretarea datelor şi 

definitivarea modulului de pregătire psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în 

medii toxice / inflamabile / explozive. Diseminarea rezultatelor obţinute, a avut ca obiective 

prezentarea și interpretarea rezultatelor obținute în urma implementării programului de 

pregătire psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice /inflamabile / 

explozive și prezentarea formei finale a programului de pregătire psihologică a personalului 

de intervenţie şi salvare în medii toxice /inflamabile / explozive. 

Instrumentele psihologice utilizate în contextul cercetării pentru elaborarea programului 

de pregătire psihologică a personalului de intervenție au fost: 

1. Sistemul de evaluare clinică SEC, unul dintre cele mai avansate (state of the art) 

sisteme de psihodiagnostic şi evaluare clinică validate ştiinţific şi este adresat atât copiilor şi 

adolescenţilor, cât şi adulţilor. 

a. Scala de autoeficacitate din cadrul sistemului de evaluare clinică SEC a fost construită 

pentru a măsura autoeficacitatea, respectiv convingerea cuiva că propriile acțiuni pot fi/sunt 

responsabile de succesul unei anumite activități.  

b. Scala de atitudini și convingeri din cadrul sistemului de evaluare clinică SEC  măsoară 

convingerile iraționale, respectiv: pretențiile absolutiste, catastrofarea, toleranța scăzută la 

frustrare, evaluarea globală negativă, peferințele, evaluarea nuanțată a caracterului aversiv a 

unui eveniment, toleranța la frustrare, acceptarea necondiționată a propriei persoane și 

evaluarea comportamentelor specifice. 

c. Scala de stimă de sine din cadrul sistemului de evaluare clinică SEC, probabil cea mai 

utilizată scală pentru măsurarea stimei de sine.  
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2. Scala de abordare strategică a copingului SACS, un instrument care evaluează 

dimensiunea comportamentală a copingului, luând în considerare şi aspectele sociale ale 

strategiilor prin care cineva face faţă situaţiilor stresante.  

3. Testul de personalitate ABCD-M, conține 5 scale principale și 25 de scale structurale, 

respectiv fațetele scalelor principale, în total un numar de 30 de scale. 

4. Scala DRS-15 pentru măsurarea robusteţii, conține 15 itemi, câte 5 pentru fiecare 

componentă a robusteții (angajament, control și provocare).  

Programul de pregătire psihologică a a fost implementat în cadrul procesului de autorizare 

/ reautorizare a personalului de intervenţie şi salvare în atmosfere toxice / explozive / 

inflamabile din cadrul INCD INSEMEX, în perioada ianuarie – septembrie 2017, totalizând un 

număr de 98 de participanți de sex masculin. Fiecare dintre cele cinci module ale programului 

de pregătire psihologică a fost implementat în zile diferite, desfăşurându-se după încheierea 

activităţilor teoretice şi /sau practice aferente cursului de autorizare / reautorizare a 

personalului de intervenţie şi salvare din cadrul INCD INSEMEX.   

Cea mai mare parte a participanților au niveluri normale și chiar ridicate ale 

autoeficacității, aceasta însemnând că aceștia au convingerea că au capacitatea de a face față 

cu precădere unor situații specifice. Aceștia vor aloca în mod optim resurse în cazul în care se 

vor confrunta cu situații dificile și vor persista mai mult în sarcină decât cei 6% dintre 

participanți care au un nivel scăzut al autoeficacității, în condițiile în care aptitudinile lor sunt 

similare. 

Referirile la performanțele anterioare, persuasiunea verbală dar într-o anumită măsură și 

învățarea vicariantă, ca mijloace prin care autoeficacitatea poate fi crescută, sunt metode 

care pot fi implementate cel mai bine de către liderii unei echipe de intervenție. În vederea 

reducerii şi combaterii acţiunii stresului prin creșterea autoeficacității, liderii echipelor pot 

interveni, atât la nivel individual cât şi la nivel de grup, luând în considerare următoarele 

recomandări, pe care le sugerăm ca urmare a efectuării cercetării de față: 

- Pregătirea salvatorilor trebuie să se desfășoare în condiţii cât mai apropiate de realitate, 

trebuie să ocupe un loc foarte important și trebuie să fie încurajată; 

- Promovarea coeziunii şi a colegialităţii este de asemenea de importanță majoră și poate 

fi realizată prin concentrarea forţelor pe îndeplinirea obiectivelor comune, contracararea 

acţiunii zvonurilor, printr-o informare adecvată şi la timp, canalizarea efortului comun spre 

îndeplinirea obiectivelor, acordând importanţă fiecărui salvator în parte pentru îndeplinirea 

sarcinilor. 

În contextul programului de pregătire psihologică realizat prin cercetarea de față, s-a 

urmărit creșterea autoeficacității în ceea ce privește capacitatea de a controla propriile 

răspunsuri şi de a face faţă situaţiilor cu potențial stresant (în special celor asociate 

intervențiilor în situații de urgență) prin utilizarea unor metode de reglare psihofiziologică. 
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Astfel, modulul IV al programului de pregătire psihologică include proceduri de intervenţie 

cognitiv-comportamentală care pot produce modificări la nivel (psiho)fiziologic, fie în sensul 

echilibrării balanţei vegetative (răspunsul de relaxare), fie în sensul dezechilibrării acesteia. În 

mod concret este vorba despre tehnici de control a respirației: respirația abdominală (însoțită 

de formule autosugestive), respirația de încărcare energetică a organismului, respirația cu 

distribuirea energiei în organism, respirația pentru calmarea durerii și respirația pentru 

creșterea capacității de concentrare a atenției. 

O evaluare globală a propriei persoane în termeni pozitivi nu echivalează în mod 

obligatoriu cu sănătatea psihică sau cu consecințe comportamentale funcționale. Indicat este 

ca stima de sine să aibă nivel mediu, așa cum apare la cei mai mulți dintre participanții la 

cerccetarea de față (respectv 45%), deoarece o stimă de sine foarte scăzută, la fel ca și o simă 

de sine foarte ridicată pot duce la probleme psihologice.  

Nivelul scăzut al stimei de sine (așa cum apare la un sfert dintre participanții) este unul 

dintre două cele mai frecvente elemente care pot conduce la declanşarea manifestărilor 

agresive. Astfel, dacă stima de sine şi încrederea în capacităţile proprii sunt mai scăzute, riscul 

declanşării unor comportamente agresive este mai mare. Aceasta nu înseamnă, însă, în mod 

automat, că o persoană cu o stimă de sine redusă va deveni agresivă, ci doar că aceste 

elemente constituie factori cu un potenţial ridicat de a conduce la apariţia agresivităţii. De 

obicei, aceste manifestări sunt precedate de o stare subiectivă de mânie, furie.  

În contextul programului de pregătire psihologică realizat prin cercetarea de față, s-a 

urmărit dezvoltarea stimei de sine prin mai multe metode. Astfel, discutarea în detaliu a 

semnificației rezultatelor obținute în urma aplicării testelor psihologice a contribuit la 

cunoașterea de sine și dezvoltarea personală a participanților, această metodă regăsindu-se 

în modulele II-V ale programului de pregătire psihologică a personalului de intervenție. De 

asemenea, în cadrul modulului III au fost prezentate tehnici cognitive de reformulare a unei 

situații, reformularea facilitând evoluția, fiind un factor stimulativ (feedback pozitiv). Tot în 

acest sens, pe întreaga durată de desfășurare a programului de pregătire psihologică au fost 

respectate o serie de recomandări preluate din psihoterapie, referitoare la utilizarea 

încurajărilor verbale și nonverbale moderate ca intensitate și crearea unui mediu de lucru 

relaxat, în care indivizii să fie încurajați să se exprime. 

 Deoarece construirea unei gândiri pozitive realiste cu privire la abilităţile/ capacităţile 

subordonaţilor pentru atingerea unui nivel adecvat al încrederii în sine joacă un rol important 

în construirea unor mecanisme adecvate de a face faţă stresului, liderii echipelor pot 

interveni, atât la nivel individual cât şi la nivel de grup, luând în considerare următoarele 

recomandări, pe care le sugerăm ca urmare a efectuării cercetării de față: 

-  încurajarea unei atitudini pozitive în raport cu potenţialii factori stresori, prin care aceştia 

să fie priviţi ca provocări şi/sau posibilităţi de dezvoltare profesională şi personală. 
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- utilizarea cu grijă a recompenselor şi sancțiunilor şi luarea în considerare a faptului că 

laudele adresate subordonaţilor, atunci când au o realizare, sunt nu numai o modalitate de 

recompensare, ci şi o cale de a le spori încrederea în forţele proprii; 

- neutilizarea glume/ironii/sarcasme la adresa capacităţii subordonaţilor de a face faţă 

dificultăţilor; de exemplu a-i spune unui individ „dacă acum te mişti aşa, în intervenție or să 

te ajungă şi copiii din urmă” ar putea să nu aibă efectul scontat (acela de a-l impulsiona), ci să 

ducă la scăderea stimei de sine şi a dorinţei de a se implica, făcându-l mai vulnerabil la factorii 

de stres; 

- utilizarea experienţei salvatorilor care au mai participat la intervenții şi care au o atitudine 

pozitivă în raport cu această participare şi încurajarea acestora să povestească experiențele 

pozitive ale participării la intervenție (de exemplu, promovarea în carieră, beneficii 

materiale/financiare, creşterea stimei de sine etc.); 

- oferirea tuturor informaţiilor existente referitoare la condiţiile de derulare a intervenției, 

pentru că, adesea, teama de necunoscut poate fi la fel de stresantă ca şi confruntarea cu un 

pericol real; 

- instruirea salvatorilor cu privire la tehnicile de optimizare a performanţei individuale şi 

de grup, ca de exemplu cele utilizate în cadrul acetui program de pregătire psihologică. 

Nivelurile scăzute, foarte scăzute și, în anumite condiții, chiar și cele medii ale iraționalității 

sunt indicatori ai faptului că aceste persoane au credințe cu semnificație personală 

nonabsolutiste, care duc la emoții pozitive sau negative dar adaptative și sunt flexibile 

neinterpunânduse în calea atingerii scopurilor individuale sau de grup. Valorile ridicate și 

foarte ridicate de iraționalitate (regăsite la 15 % din totalul participanților, cu precădere la cei 

cu vârste mai înaintate, respectiv din grupa de vârstă 40-59 ani) sunt asociate cu structuri 

cognitive dezadaptative, emoții negative disfuncționale generatoare de distres emoțional, cu 

depresia și anxietatea. Aceste persoane au un nivel scăzut al acceptării necondiționate a 

propriei persoane, care reprezintă un factor protectiv la confruntarea cu situații negative de 

viață.  

Așa cum am amintit și în etapa anterioară a cercetării de față, în cazul tuturor seriilor de 

implementare a programului de pregătire psihologică a fost înregistrată situaţia în care 

rezultatele obţinute de către participanţi la testele care evaluează cogniţiile iraţionale nu 

indică prezenţa unor tipare dezadaptative de gândire, decât într-un număr redus de situații 

particulare. Astfel, din totalitatea activităților aferente modulului III al programului de 

pregătire care avea ca obiectiv identificarea ideilor iraţionale şi modificarea modelelor 

negative de gândire prin utilizarea strategiilor inspirate din psihoterapia cognitiv-

comportamentală şi terapia raţional-emotivă, au fost accentuate acele activități care 

contribuie la dezvoltarea stimei de sine (de ex. restructurarea cogniţiilor 
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dezadaptative/iraţionale de tipul concentrarea asupra negativului, etichetarea, descalificarea 

pozitivului, catastrofarea, cerinţele absolutiste, raportarea la propria persoană). 

 

Trăsătura de personalitate numită robusteţe, care poate atenua efectele stresului, are un 

nivel mediu și ridicat de dezvoltare în rândul participanților la cercetarea de față. Indivizii 

puternici din punct de vedere al robusteții, așa cum sunt 31% dintre participanți, manifestă 

trei trăsături fundamentale ale personalităţii, respectiv: ei tind să devină puternic implicaţi în 

ceea ce fac, acţionează de obicei cu convingerea că prin munca lor vor face ceva diferit şi 

percep majoritatea schimbărilor din viaţă ca fiind benefice şi normale pentru dezvoltarea 

personală. Unii specialişti consideră că robusteţea acţionează ca un tampon împotriva bolii, 

aceasta fiind  corelată cu o tensiune arterială scăzută, nivel scăzut de acizi graşi în sânge, 

tensiune psihologică redusă şi o stare de fericire accentuată. 

 În sens opus (cazul a 13% dintre participanți), se vorbeşte despre vulnerabilitate 

psihologică la stress, identificându-se indivizi cu pattern-uri cognitive care îi fac mai 

susceptibili la stress, pattern cognitiv ce reflectă o dependenţă de realizări sau de surse 

externe de afirmare a modului în care individul se autoevaluează. O asemenea dependenţă 

de realizări concrete sau de alte persoane pentru autoevaluare face ca simţul propriei valori 

să fie vulnerabil la vicisitudinile vieţii. 

Robustețea poate fi crescută prin următoarele modalităţi: 

- pregătire realistă: trasarea unor aşteptări adecvate, dezvoltarea abilităţilor de coping 

şi management al stresului (metode aplicate în modulul III-V al programului de pregătire 

psihologică realizat prin cercetarea de față); 

- dezvoltarea gândirii pozitive (metodă aplicată în modulul III al programului de 

pregătire psihologică realizat prin cercetarea de față) 

- dezvoltarea coeziunii de grup şi a suportului social, în acest sens un rol importand 

revenind liderilor echipelor de salvatori, pentru care am formulat o serie de recomndări care 

se regăsesc în faza de față a cercetării; 

- dezvoltarea sentimentului de auto-eficienţă, a credinţei în abilitatea personală de a 

organiza şi executa acţiunile necesare pentru atingerea scopurilor (în acest sens un rol 

importand revenind liderilor echipelor de salvatori). Există patru surse principale care 

influenţează sentimentului de auto-eficienţă relevanţi pentru creşterea rezistenţei-

rezilienţei: perceperea subiectivă a succesului acţiunilor întreprinse, experienţa vicariantă, 

persuasiune verbală şi sprijin (de exemplu din partea unui lider carismatic), activare 

psihologică /afectivă.  

Intervențiile în sensul creșterii sau consolidării robusteții se înscriu în același domeniu al 

dezvoltării personale, ca și intervențiile pentru creșterea stimei de sine și autoeficacității. În 
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cadrul programului de pregătire psihologică acest aspect a fost urmărit prin activitățile 

modulelor II-V, respectiv discutarea în detaliu a semnificației rezultatelor obținute în urma 

aplicării testelor psihologice, identificarea ideilor iraţionale şi modificarea modelelor negative 

de gândire și familiarizarea cu metodele de prevenire a stresului general şi management al 

stresului traumatic dezvoltarea mecanismelor de adaptare la solicitările psiho-profesionale. 

Participanții la cercetarea de față folosesc atât strategii adaptative cât şi strategii a căror 

utilizare este asociată cu probleme emoţionale şi chiar psihopatologice. Pe de o parte 

conştientizarea faptului că folosesc o strategie sau alta (cu beneficiile şi dezavantajele pe care 

le implică),  iar pe de altă parte intervenţiile de pregătire psihologică și dezvoltarea personală 

pot ajuta indivizii să înveţe utilizarea strategiilor adaptative în detrimentul celor asociate cu 

distres emoţional.  

În contextul programului de pregătire psihologică realizat prin cercetarea de față, tema 

copingului cu stresul a fost abordată prin intermediul activităților modulului VI, obiectivul 

specific al acestui modul fiind familiarizarea cu metodele de prevenire a stresului general şi 

management al stresului traumatic și dezvoltarea mecanismelor de adaptare la solicitările 

psiho-profesionale. 

Optimismul ridicat, așa cum apare la cea mai mare parte a participanților indică 

comportamente dominate de afectivitate deschisă, tendința de a trăi emoții pozitive. De 

asemenea nivelurile ridicate ale umorului indică persoane flexibile, adaptabile, umorul fiind 

factorul care este cel mai relevant pentru predicția capacității de a lua viața ușor. Aceste 

persoane sunt în general satisfăcute de viață, ceea ce constituie un context general favorabil 

pentru interpretarea situațiilor stresante în termeni pozitivi și acceptarea lor ca fiind 

oportunități de dezvoltare personală.  

Alături de această tendință de a trăi emoții pozitive observăm că participanții sunt de 

asemenea caracterizați în marea lor majoritate de stabilitate emoțională. Acest lucru se 

traduce comportamental prin aceea că aceste persoane gândesc înainte de a acționa, nu își 

ies ușor din fire, nu sunt impulsive sau nestăpânite. 

Mai departe observăm că atât afirmarea personală cât și independența sunt dezvoltate, la 

cea mai mare parte a participanților, la niveluri medii, ridicate și foarte ridicate. Acesata 

înseamnă că persoanele vizate sunt mai degrabă încrezătoare în capacitatea lor de a reuși, cu 

încredere în sine, cu nevoie de reușită și eficiență. Ei pot face facă provocărilor, situațiilor cu 

grad mare de contradictorialitate, putându-se confrunta cu condiții de ambiguitate fără să-și 

piardă siguranța de sine. 

Așadar, putem afirma că, cu excepția câtorva cazuri marginale, participanții la cercetarea 

de față nu manifestă vulnerabilitate la stres din punct de vedere al personalității. Acești 

indivizi se încadrează cu precădere în ceea ce literatura de specialitate numește tipul B de 



INCD INSEMEX | 177 

 

  
 

comportament,  respectiv lupta cu stresul într-o maniera relaxată și toleranţă şi capacitate de 

adaptare mai mare la stimuli defavorabili. 

Programului de pregătire psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice 

/ inflamabile / explozive a fost revizuit ținând cont de recomandările formulate pe parcursul 

cercetării. Evaluarea utilităţii percepute a programului de pregătire psihologică a fost realizată 

prin chestionarea participanţilor, la finalul modului V. 

Rezultatele acestei cercetări au fost diseminate prin lucrări prezentate în cadrul unor 

conferințe naționale și internaționale. 

 

Proiectul PN - 16 43 01 15: Cercetări privind dispersia poluanţilor în mediul acvatic prin 

utilizarea unui program specializat în vederea estimării dinamicii fenomenului de poluare 

Obiectivul acestui proiect este estimarea dinamicii fenomenului de poluare privind 

dispersia poluanţilor în mediul acvatic generat de activităţile gospodăreşti prin utilizarea unui 

program specializat.  

Faza 3 a proiectului, derulată în 2017 și denumită Studiu privind compararea nivelului 

de poluare a apelor  care traversează zone cu aşezări gospodăreşti, a avut ca obiectiv analiza 

calității apelor privind poluarea acvatică pe cursurile de apă luate în studiu și utilizarea 

programului achiziționat în vederea stabilirii dispersiei poluanților pe un anumit segment al 

cursului de apă Maleia. Rezultatele care s-au obținut sunt după cum urmează: 

- Identificarea ecuațiilor Navier - Stokes sub forma Reynolds, pentru fluide incompresibile în 

mișcare turbulentă cu suprafața liberă și a ecuației de advecție – dispersie, particularizate pe 

cursurile de apă luate în stidiu (p. Maleia și p. Slătinioara); 

- Efectuarea unei campanii de monitorizare de investigare pe cursurile de apă Maleia și 

Slătinioara pe perioada cuprinsă între lunile ianuarie și mai; 

- Stabilirea nivelului de poluare a apelor care traversează zone cu așezări gospodărești; 

- Trasarea graficelor cu privire la variația indicatorilor pe periada campanei de monitorizare; 

- Compararea nivelului de poluare a apelor care traversează zone cu aşezări gospodăreşti. 

După finalizarea acestei etpae s-au desprins următoarele concluzii: 

1. Multe râuri şi în special acelea care traversează zone locuite sunt supuse la descărcarea de 

substanţe poluante. Astfel, s-a luat în studiu în acest proiect afluenții râului Jiu din Municipiul 

Petroșani, respectiv râul Maleia și Slătinioara pentru a investiga calitatea acestor ape prin 

puncte de monitorizare atât în amonte cât şi în aval de aşezările gospodăreşti; 

2. Programul de prelevare abordat a vizat mai multe aspecte precum fixarea prin coordonate 

GPS a punctelor de recoltare, momentul prelevărilor care a fost stabilit pentru sfârşitul 

fiecărei luni şi frecvenţa lunară a prelevărilor; 
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3. Indicatorii urmăriţi pentru cuantificarea nivelului de poluare acvatică au fost: magneziu, 

sodiu, potasiu, fier, sulfat, cloruri, nitriţi, nitraţi, conţinut biochimic de oxigen, amoniu şi 

fenoli, aceştia determinându-se prin mai multe metode de determinare şi anume: metoda 

spectrometriei de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv, metoda ion cromatografică 

precum şi metoda spectrofotometrică în domeniul UV-VIS; 

4. Pentru a avea o imagine de ansamblu privind evoluţia poluanţilor acvatici, valorile 

determinate pentru indicatorii sus menţionaţi s-au centralizat pe cele două cursuri de apă 

Maleia şi Slătinioara; 

În graficele de mai jos se prezintă sinteza monitorizării cursurilor de apă Maleia și 

Slătinioara în perioada ianuarie – mai 2017 atât în amonte cât și în aval de așezările 

gospodărești. Pentru a avea o imagine de ansamblu privind evoluția poluanților acvatici, 

valorile determinate pentru diferiți indicatori au fost centralizați pe cele două cursuri de apă. 

 

Evoluția concentrațiilor de poluanți pe cursul de apă Maleia – AMONTE 

 

 

 

Evoluția concentrațiilor de poluanți pe cursul de apă Maleia – AVAL 
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Evoluția concentrațiilor de poluanți pe cursul de apă Slătinioara – AMONTE 

 

Evoluția concentrațiilor de poluanți pe cursul de apă Slătinioara – AVAL 

5. Pe parcursul lunilor ianuarie – mai o parte din indicatorii analizaţi au înregistrat valori mai 

mari în punctul de monitorizare situat în aval de aşezările gospodăreşti, dar nu au depăşit 

valorile limită a indicatorilor menţionaţi în legislaţia în vigoare; 

6. În urma efectuării programului de monitorizare pe lunile ianuarie – mai, pe cele două 

cursuri de apă (Maleia și Slătinioara) se observă faptul că pârâul Slătinioara are un grad mai 

mare de poluare față de pârâul Maleia, acest fapt datorându-se deversării dejecțiilor 

animale direct în cursul de apă; 

7. În cadrul acestei faze a proiectului s-a utilizat pachetul de programe SMS, în special 

modulele RMA2 şi RMA4, cu ajutorul cărora s-au soluţionat problemele de curgere a apei şi 

a transportului de poluanţi în sistemele de tip rîu pentru pârâul Maleia. De asemenea au 

fost generate modele numerice în scopul estimării evoluţiei spaţio-temporale a dispersiei 

indicatorilor amoniu, nitrit și nitrat în sectorul studiat; 

Utilizarea programului SMS și stabilirea dispersiei poluanților pe cursul de apă Maleia 

 În vederea stabilirii dispersiei poluanților în mediul acvatic, în prima etapa s-a delimitat 

segmentul cursului de râu pe care se va efectua analiza dispersiei de poluanți. 
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Imaginea satelitară a segmentului de râu luată în studiu 

 Generarea Mesh-ului 2D 

 Pentru a obține Mesh-ul 2D s-au introdus coordonatele carteziene pentru zona 

selectata din imaginea satelitară. Mesh-ul format (fig. 3) nu a necesitat triangularea valorilor. 

 

 

 

 

Obținerea mesh- ului 2D pentru sectorul 

de râu studiat 

Prin triangularea datelor introduse (coordonate carteziene) se obțin triunghiurile 

cuadrice și triunghiurile liniare necesare modelului numeric utilizat de subprogramele RMA2 

și ADCIRC. 

Rularea subprogramului RMA2 

După ce s-au introdus datele de intrare pentru subprogramul RMA2 s-a rulat subrutina 

obținându-se mesh-ul cu proprietățile necesare pentru aplicarea subprogramului RMA4. 

 

 

 

 

 

Mesh 2D cu proprietăți hidrodinamice necesare pentru subrutina RMA4 
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Rularea subprogramului RMA4 

Subprogramul RMA4 utilizează soluțiile de curgere calculate de subrutina RMA2 pentru 

a calcula gradul de dispersie pentru curgerea prin mesh-ul 2D.  

 Mai jos se prezintă simularea gradului de dispersie pentru indicatorul amoniu cu 

izoconcentrații cuprinse între 0,45 mg/l și 27,1 mg/l. 

  

 

 

 

 

Simularea gradului de dispersie pentru indicatorul amoniu 

În continuare se prezintă simularea gradului de dispersie pentru indicatorul nitrit cu 

izoconcentrații cuprinse între 0,27 mg/l și 15,6 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

Simularea gradului de dispersie pentru indicatorul nitrit 

În baza simulărilor numerice tip CFD - computational fluid dynamics (SMS) a curgerii 

apei în sectorul studiat s-a obținut valoarea concentraților de poluanți (amoniu, nitrit) în orice 

punct al hărții de dispersie, s-a constatat că viteza deplasării particulelor apei în direcţia x este 

mai mare decît în direcţia y și s-a observat fenomenul de diluție liniară a concentrației de 

poluanți. 

8. Pentru studiul curenților în albii deschise (pârâul Maleia) s-a optat pentru modelarea după 

criteriul de similitudine Froude ce implică fenomene hidraulice în care sunt predominante 

forțele de inerție și forțele gravitaționale, totodată verificându-se stabilitatea numerică a 

simulării cu ajutorul subprogramului RMA2; 

9. Simulările numerice au fost realizate în baza datelor reale din teren, discretizarea fiind 

realizată cu un număr suficient de mare de elemente finite, asigurând astfel o eroare de 

calcul acceptabilă; 
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10. În premieră, au fost obţinute modele numerice pentru un sectoar al rîului Maleia, care 

asigură posibilitatea simulări atât a poluării obişnuite, cât şi a celei accidentale (referitoare 

la evoluţia spaţio-temporală a transportului şi a dispersiei poluanţilor). Modelele obţinute 

permit estimarea calităţii apei în fiecare element finit al sectorului studiat, şi nu doar într-un 

singur punct de prelevare a probelor, cum se determina pînă acum. 

 

 

 

 

 

 

    a) Sector al pârâului Maleia                                                     b) Sector al pârâului Slătinioara 

 

Simularea gradului de dispersie pentru indicatorul amoniu  

 

 

 

 

 

 

    a) Sector al pârâului Maleia                                                    b) Sector al pârâului Slătinioara 

 

Simularea gradului de dispersie pentru indicatorul nitrit  

 

 

 

 

 

 

    a) Sector al pârâului Maleia                                                       b) Sector al pârâului Slătinioara 

 Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat prin elaborarea și publicarea articolului  

științific cu titlul “Stabilirea gradului de poluare acvatică a unui curs de apă prin intermediul 
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simulării numerice tip Computational Fluid Dynamics” la International Symposium on 

Occupational Health and Safety SESAM 2017. 

   Faza V și  ultima a acestui proiect, denumită Determinarea gazelor absorbite din 

pânza freatică din apropierea activităților gospodărești, a avut ca obiectiv cuantificarea 

concentrațiilor de gaze absorbite din pânza freatică din apropierea activităților gospodărești 

în vederea stabilirii dimensiunii poluării acvatice. Pentru a atinge obiectivele acestei faze, în 

acestă etapă s-au achiziționat o ruletă electronică pentru a observa fenomenul de infiltrație 

în scoarța terestră a apei prin rocile permeabile în vederea acumulării acesteia și un sistem 

de prelevare/ măsurare a concentrațiilor de gaze compus dintr-o pompă automată tip Drager 

și tuburi de prelevare ce au un timp scurt de răspuns. 

   Ruleta electronică este compusă dintr-o bandă gradată de 150m fixată pe un tambur, 

având la capăt o sondă de măsurare a nivelului pânzei freatice tip Water Level Meter 

(fabricată de producătorul de echipamente german Hydrotechnik) de formă cilindrică din inox  

(care nu contaminează pânza fratică) cu senzor care detecteză contactul cu apa. 

   Sonda de măsurare a nivelului pânzei freatice se caracterizează prin exactitate, 

fiabilitate și robustețe fiind proiectată pentru o utilizare intensă pe teren. Echipamentul este 

echipat cu electronică stabilă ce permite testarea automată a circuitelor. 

 

 

 

 

 

 

Ruleta electronică pentru detectarea nivelului hidrostatic 

 

   Pompa automată tip Drager x-act 5000 este un echipament ce permite măsurarea 

concentrațiilor de gaze pe scara gradată sau compararea acestora cu etaloane pentru mai 

mult de 500 de substanțe (gaze, vapori, aerosoli etc.). Noutatea utilizării acestui echipament 

rezidă din faptul că permite atât prelevarea cât și determinarea concentrațiilor de gaze într-

un timp foarte scurt.  
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Pompa automată tip Drager x-act 5000 

   Pompa internă din echipament permite prelevarea / determinarea concentrațiilor de 

gaze la un debit constant chiar dacă este este necesară utilizarea furtunelor de extensie cu o 

lungime de până la 30 m. 

   Pentru a stabili nivelul de concentrații al gazelor dizolvate în pânza freatică din 

apropierea așezărilor gospodărești situate pe cursul de apă Maleia s-au ales 2 puncte de 

prelevare datorită existenței unor foraje de control. 

Tabelul Poziționarea forajelor din apropierea așezărilor gospodărești 

Foraj Poziționare Amplasament pe sensul de 

curgere al apei subterane 
Orientare x z 

P1 NE 484736,521 342639,468 Amonte 

P2 S 464889,347 349359,021 Aval 

 

  Stabilirea paramentrilor forajelor s-a realizat cu ajutorul Ruletei de nivel (Water Meter 

type 010) fabricată de firma HYDROTECHNIK GMBH.  

 

 

 

 

 

Determinarea adâncimii forajului și a nivelului hidrostatic 

   În vederea caracterizării gradului de poluare a apelor subterane s-au determina atât 

parametri fizico-chimici cât și concentrația anumitor gaze din apele subterane. 
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   Determinarea parametrilor fizico-chimici (temperatură, pH, O2 și CBO5) pe probele de 

apă prelevate din cele două foraje s-a realizat cu ajutorul Oximetrului SensION 6 Hach Lange 

și a pH-metrului de laborator. Valorile obținute sunt sintetizate în tabelul 3. 

 

Tabelul Valorile indicatorilor fizico-chimici din cele 2 foraje 

Nr. 

crt. 
Forajul 

Indicator 

fizico-chimic 

U.M. Valoare 

obținută 

1 P1 pH unități 6,87 

Temperatură oC 4,2 

Oxigen dizolvat mg O2/l 3,54 

CBO5 mg O2/l 6,28 

2 P2 pH unități 6,93 

Temperatură oC 4,2 

Oxigen dizolvat mg O2/l 3,61 

CBO5 mg O2/l 6,31 

   

 În a doua parte a demersului experimental s-au stabilit anumite tipuri de gaze ce se vor 

determina din apele subterane prelevate. Ca metodă inedită de determinare a gazelor s-au 

utilizat tuburi colorimetrice, avantajul metodei fiind obținerea rezultatelor în timp util, in situ. 

Domeniile de măsură ale tuburilor colorimetrice s-au ales astfel încât acestea să fie apropiate 

de nivelele de prag pentru corpurile de ape subterane statuate prin Ordinul 621 / 2014. 

 Pentru a determina gazele dizolvate din apele subterane prelevate din cele două foraje, 

cele două probe de apă au fost aduse la temperatura de aproximativ 30 oC. Cu ajutorul pompei 

tip Drager x-act 5000 după ce s-a scanat fiecare cod de bare de pe cutia cu tuburi 

colorimetrice, echipamentul a recunoscut procedura de măsurare, după care s-a citit 

gradațiile atinse pe tuburile colorimetrice. În tabelul 4 se prezintă sintetizat concentrațiile de 

gaze obținute în urma măsurătorilor. 
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Tabelul  Centralizarea și evaluarea concentrațiilor de gaze din probele de apă 

Nr. 

crt. 
Forajul Indiactor analizat U.M. 

Valoare 

obținută 

CMA 

conform 

Ord 

621/2014 

Depășire 

CMA 

1 

P1 

Amoniu (NH4) mg/l 0,001521 0,5 - 

2 Clor (Cl2) mg/l 0,004748 250 - 

3 Benzen (C6H6) μg/l 0 10 - 

4 Dioxid de azot (NO2) mg/l 0,60200 0,5 0,10200 

5 Fenol (C6H6O) mg/l 0,004198 0,3 - 

6 Hidrogen sulfurat (H2S) mg/l >0,000304 - - 

7 Mercaptan (CH3SH) mg/l >0,000215 - - 

8 Dioxid de carbon (CO2) mg/l 0,01964 - - 

9 

P2 

Amoniu (NH4) mg/l 0,001673 0,5 - 

10 Clor (Cl2) mg/l 0,005222 250 - 

11 Benzen (C6H6) μg/l 0 - - 

12 Dioxid de azot (NO2) mg/l 0,60205 0,5 0,10205 

13 Fenol (C6H6O) mg/l 0,004617 0,3 - 

14 Hidrogen sulfurat (H2S) mg/l >0,000304 - - 

15 Mercaptan (CH3SH) mg/l >0,000215 - - 

16 Dioxid de carbon (CO2) mg/l 0,02160 - - 

 

   Din tabelul prezentat se pot observa depășiri în ambele cazuri (foraje) la indicatorul 

dioxid de azot. Acest caz este un indicator de poluare proaspătă, fiind o treaptă intermediară 

în lanţul proceselor de oxidare până la indicatorul nitrat în regimul azotului. 

 Prin implementarea unui serviciu unitar de distribuție a apei potabile în corelație cu 

branșarea tuturor gospodăriilor la sistemul central de canalizare se va reduce substanțial 

impactul antropic asupra apelor de suprafață și subterane. 
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Proiectul: PN 16 43 01 06: Evaluarea riscului de expunere ocupațională a lucrătorilor la 

pulberile inhalabile de lemn și stabilirea dispersiei granulometrice a particulelor din mediul 

de muncă. 

Proiectul a urmărit cunoașterea riscului de expunere ocupațională a lucrătorilor la 

pulberile inhalabile de lemn și se stabilește dispersia granulometrică a particulelor din mediul 

de muncă. Faza a III-a, denumită Evaluarea riscului de expunere a lucrătorilor  la pulberi 

inhalabile de lemn de esență tare și analiza dispersiei granulometrice a acestora, constituie 

o evaluare a riscului de expunere a lucrătorilor  la pulberi inhalabile de lemn de esență tare și 

analiza dispersiei granulometrice a acestora 

Riscul de îmbolnăvire a lucrătorilor expuși la pulberile de lemn de esență tare este 

mare iar pulberile rezultate din lemnul de fag au recții iritante asupra ochilor, pielii și 

plămânilor iar în cazul expunerii îndelungate la concenetrații mari poate apărea chiar și 

cancerul nazofarigian. 

În țara noastră, pădurile sunt alcătuite din cca. 70 specii forestiere, ca urmare a condițiilor de 

climă și sol. Majoritatea o reprezintă cele foioase, cca. 75%, (fag, stejar, nuc, mesteacăn, plop, 

ulm, salcie, tei, paltin, frasin, anin, carpen, salcâm, arțar etc., iar restul sunt arbori rășinoși 

(molid, brad, larice, pin, silvestru, pin austriac, pin cedru, duglas și tisa). 

Pentru evaluarea riscului de expunere a lucrătorilor la pulberile de lemn de esență 

tare (fag), s-a efectuat un studiu de caz privind atât concentrația de pulberi de esență tare cât 

și dimensiunile particulelor pentru a se vedea cât sunt de periculoase pentru organism. În 

acest sens, s-au efectuat determinări gravimetrice și conimetrice la o firmă de prelucrare a 

lemnului din Petroșani la diferite operații tehnologice. 

Pentru determinarea concentrațiilor de praf au fost prelevate opt probe pe diferite 

operații tehnologice, în perioada 24-26.04.2017. 

Pentru ca valorile să fie reprezentative, măsurătorile s-au efectuat la nivelul 

lucrătorilor, probele fiind luate pe toată durata de activitate (durata prelevărilor a fost de 8 

ore pentru o probă). 

 

 

 

 

 

Loc de măsurare- gater 
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Cu ajutorul echipamentelor din dotarea laboratorului de Protecția Mediului au fost 

determinate atât dispersia particulelor pe clase granulometrice cât și  ritmul de depunere a 

prafului. 

Determinarea concentrațiilor gravimetrice și conimetrice 

Particulele din atmosfera locului de muncă au fost aspirate și barbotate într-un 

împinger iar numărul particulelor găsite se raportează la volumul de aer aspirat și la volumul 

lichidului din împinger. Rezultatele concentrațiilor gravimetrice și conimetrice sunt 

prezentate în tabelul următor. 

       

Tabel Concentrațiilor gravimetrice și conimetrice 

Nr. 

Crt

. 

Procesul 

tehnologic 

Concentrația de  praf inhalabilă 

Gravimetrică [mg/m3] Conimetrică [nr.part/cm3] 

Determinat

ă 

  

Maxim 

admisă 

conf. HG 

1218/2006 

Determinat

ă 

Maxim 

admisă 

conf. unor 

norme 

străine 

1 Debitarea lemnului de 

esență tare (fag) cu utilajul 

GATER PUMA și pendular. 

2,25 

5 

1000 

2000 

2 Șlefuirea mecanică a 

lemnului de fag 
4,05 1300 

Din analiza rezultatelor obținute se observă că atât concentrațiile gravimetrică cât și 

conimetrică de praf inhalabil de lemn de esență tare (fag) sunt mai mari la operația de șlefuire 

mecanică decât la debitarea lemnului cu utilajul Gater Puma și pendular. 

Determinarea dispersiei procentuale a particulelor de pulberi de lemn de esență tare pe 

clase micrometrice. 

Pentru determinarea dimensiunilor procentuale a particulelor au fost prelevate opt 

probe la două operații tehnologice (debitare electrică și șlefuire mecanică). 

Rezultatele citirilor la microscop a probelor 1, 2, 3 și 4 obținute la operația de debitare 

cu mașina electronică GATER PUMA și pendular sunt centralizate în tabelul de mai jos.  
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Tabel nr. 1 Rezultate la operația de debitare 

Nr. 

probă 

Procentajul în funcție de clasa granulometrică [%] 

< 1 µm 1 – 3 µm 3 – 5 µm 5 – 7 µm 7 – 10 µm > 10 µm 

1 48 17 15 3 2 15 

2 46 18 13 4 2 17 

3 42 19 14 2 3 20 

4 44 14 14 3 5 20 

Media 45 17 14 3 3 18 

Din analizele efectuate, rezultă următoarele:  

- 76% (45% + 17% + 14%) din praful total/inhalabil 100%, reprezintă particulele cuprinse în 

intervalul <1 ÷ 5 µm, adică fracția respirabilă, 

- 62% din praful total/inhalabil reprezintă particule cuprinse în intervalul <1 ÷ 3 µm (45% + 

17%), adică fracția alveolară și 

- 21% (3% + 18%) din praful total/inhalabil reprezintă particulele nepericuloase mai mari de 

7µm. 

Din studiul de caz efectuat rezultă că riscul de îmbolnăvire a lucrătorului datorită 

inhalării particulelor respirabile sub 5 µm este mare la o expunere îndelungată, ceea ce 

denotă faptul că în timp este posibil apariția îmbolnăvirilor profesionale. 

În baza analizelor efectuate, se poate vedea graficul procentual al dispersiei 

particulelor pe clase micrometrice pentru proba medie a dispersiei. 

 

 

 

 

 

 

Fig. Dispersia granulometrică medie a prafului de lemn analizată din probele nr.1, 2, 3 și 4. 

De asemenea au fost prelevate patru probe și la operația de șlefuire mecanică. Modul 

de prelevare și prelucrare a probelor a fost realizat identic cu cel pentru operația de debitare 

mecanică (prezentat anterior). Rezultatele citirilor la microscop a probelor 5, 6, 7 și 8 obținute 

la operația de șlefuire mecanică sunt centralizate în tabelul de mai jos. 
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Tabel nr. 2 Rezultate operația de șlefuire mecanică 

Nr 

probă. 

Procentajul în funcție de clasa granulometrică [%] 

< 1 µm 1 – 3 µm 3 – 5 µm 5 – 7 µm 7 – 10 µm > 10 µm 

5 52 25 17 3 2 1 

6 54 24 16 2 2 2 

7 48 20 20 4 3 5 

8 46 23 19 3 5 4 

Media 50 23 18 3 3 3 

 

Din analizele efectuate rezultă următoarele:  

- 91% (50% + 23% + 18%) din praful total/inhalabil, reprezintă particulele cuprinse în intervalul 

<1 ÷ 5 µm, adică fracția respirabilă, 

- 73% (50%  + 23%) din praful total/inhalabil reprezintă particule cuprinse în intervalul <1 ÷ 3 

µm, adică fracția alveolară și 

- 6% (3%  + 3%) din praful total/inhalabil reprezintă particulele nepericuloase mai mari de 

7µm.  

Din ambele studii de caz efectuate rezultă că, riscul de îmbolnăvire a lucrătorului la o 

expunere îndelungată la particule respirabile este mai mare la operația de șlefuire mecanică 

decât la debitarea mecanică. 

Datorită prezenței în pondere foarte mare a particulelor respirabile de praf, personalul 

lucrător acuză iritarea pielii, a ochilor și plămâni, fapt confirmat și din discuțiile cu angajații 

gaterului. 

Obiectivul celei de-a patra faze, denumite Analiza comparativă a rezultatelor 

obținute, prezentarea măsurilor cu caracter general de prevenire a riscurilor cauzate de 

expunerea la pulberi de lemn și diseminarea rezultatelor , a fost analiza efectelor pulberilor 

de lemn de diferite calități, asupra stării de sănătate a lucrătorilor din industria lemnului.  

Analiza comparativă a concentrațiilor gravimetrice și conimetrice 

Concentrațiile gravimetrice și conimetrice degajate la nivelul de respirație a 

lucrătorilor la operațiile de debitare și șlefuire mecanică la lemnul de esență moale (brad) și 

de esență tare (fag) sunt centralizate în tabelul de mai jos. 
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Tabel Concentrațiile gravimetrice și conimetrice 

Operația 

tehnologică 

Calitatea 

lemnului 

Concentrația 

gravimetrică, 

mg/m3 

Concentrația conimetrică, 

nr.part/cm3 

Determinat

ă 

 

Maximă 

admisă 

conf. HG 

1218/200

6 

Determinată 

Maximă admisă 

conf. Norme 

străine 

Debitare  

mecanică 

Lemn de esență 

moale, brad 

 

2,09 

 

 

 

5 

 

 

 

 

850 

 

 

 

2000 

 

Lemn de esență 

tare, fag 

 

2,25 

 

1000 

Șlefuire 

mecanică 

Lemn de esență 

Moale, brad 

 

3,78 

 

1200 

Lemn de esență 

tare, fag 

 

4,05 

 

1300 

Analizând rezultatele din tabel rezultă următoarele: 

- concentrațiile gravimetrice și conimetrice determinate la operația de debitare mecanică a 

lemnului de esență tare ( 2,25 mg/m3 și 1000 part/cm3) , sunt mai mari decât la debitarea 

lemnului de esență moale, (2,09 și 850 part/cm3) , dar situate sub valoarea limitelor admise 

de 5 mg/m3 și respectiv de 2000 part/cm3 , 

- concentrațiile gravimetrice și conimetrice determinate la operația de șlefuire 

mecanică a lemnului de esență tare (4,05 mg/m3 și 1300 part/cm3) , sunt mai mari decât la 

șlefuirea lemnului de esență moale (3,78 mg/m3 și 1200 part/cm3) , dar apropiate de limitele 

admise de 5 mg/m3 și 2000 part/cm3 . 

Atât pentru operația de debitate mecanică cât și la șlefuire mecanică sunt concentrații 

mai mari la prelucrarea lemnului de esență tare.  
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Fig. Concentrația gravimetrică de pulberi, 

pentru operația de debitare mecanică 

  Fig. Concentrația gravimetrică de pulberi, 

pentru operația de șlefuire mecanică 

 

Analiza comparativă a dispersiei particulelor pe clasele micrometrice 

Rezultatele determinărilor fracțiunii medii inhalabile (% part. < 10 µm), respirabile (% 

part.< 5 µm) și alveolare (% part.< 3 µm) în funcție de operațiile tehnologice de debitare și 

șlefuire a lemnelor de esențe diferite sunt centralizate în tabelul nr. 2. 

        

Tabel Rezultate determinări 

Procentajul mediu cumulat a particulelor în funcție de clasele 

micrometrice, [%] 

Operația 

tehnologică 

Calitate lemn fracțiunea 

inhalabilă 

% part. < 10 

µm 

fracțiunea 

respirabilă 

% part.< 5 

µm 

fracțiunea 

alveolară 

% part.< 3 µm 

Debitare  

mecanică 

 

Lemn de esență 

moale,  brad 
79,5 70,5 59,75 

Lemn de esență tare, 

fag 
82 76 62 

Șlefuire 

mecanică 

 

Lemn de esență 

moale, brad 
82 74 68,25 

Lemn de esență tare, 

fag 
97 91 73 
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În graficele de mai jos se observă că atât pentru operația de debitate mecanică cât și 

la șlefuire mecanică sunt procente mai mari de pulberi la prelucrarea lemnului de esență tare.  

 

 

Concentrația conimetrică a particulelor în 

funcție de clasele micrometrice, pentru 

operația de debitare mecanică  

 

Concentrația conimetrică a particulelor în 

funcție de clasele micrometrice, pentru 

operația de șlefuire mecanică  
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 Rezultetele obținute în urma cercetării au fost diseminate la Simpozionul International SGEM 

2017 din Bulgaria, cu lucrarea intitulată "Studiu privind expunerea lucrătorilor din industria minieră 

la pulberi inhalabile de lemn". 

  Cea de-a V-a și ultimă fază a acestui proiect, denumită Determinări experimentale a 

pulberilor de lemn din emisie în vederea cuantificării cantității și eficienței sistemelor de ventilare, 

a avut ca obiectiv stabilirea  eficienței  instalațiilor de ventilare și filtrarea aerului poluat înainte de 

evacuarea acestuia în atmosferă din halele atelierelor societăților analizate. Pentru a atingeacest 

obiectiv, s-a achiziționat în această etapă un sistem automat de prelevare izocinetică a pulberilor 

din gazele evacuate la cos (emisii)-Aircube HE-ISO. 

 

 

 

 

Fig. Aircube HE-ISO. 

 

Determinări experimentale ale pulberilor de lemn din emisie în vederea cuantificării cantității și 

eficienței sistemelor de ventilare - studii de caz 

  Pentru stabilirea eficienței sistemelor de ventilare și reținere a pulberilor de lemn au fost 

culese informații, date tehnice și efectuate determinări la două societăți de prelucrare a lemnului, 

dotate cu sisteme de  ventilare /desprăfuire diferite. 

Determinări experimentale la societatea care realizează fabricarea mobilei 

  Conform codului CAEN activitatea societățiieste  „Fabricare mobilă n.c.a”. Parametrii 

instalației generale de ventilare și desprăfuire dotat cu ciclon sunt: 

a. Ciclon tip C 600 fabricat de firma ALWO THERM SRL 

- debit aer vehiculat, 1500 -2500 mc/h 

- secțiunea de intrare, 160 x 200mm 

- diametru tub exterior, 600mm 

- diametru tub interior,  300mm 

- înălțimea totală a ciclonului, 1800mm 

- înălțimea buncărului, 1100mm 

- masa ciclonului, 180kg 

b.Ventilator centrifugal industrial RM280/2 
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- cod produs: RM280/2 

- putere motor:0.75 kW 

- greutate: 35 Kg 

- debit:1620 - 2400m3/h 

- presiune:86 mm H2O 

  Ventilatoarele din seria RM centifugale sunt utilizate în admisia și transportul de aer foarte 

prăfuit, rumeguș, aschii, materiale granulare cu excepția materialelor filiforme. Este utilizat la debite 

mici și mari și presiuni medii și joase. 

c. Diametrul conductelor: 350mm 

d. Lungimea totală a conductelor: cca 14m 

e.Volumul halei de producție, V = 40 x 30 x 5 = 6000m3. 

Calculele ajutătoare și rezultatele determinărilor sunt centralizate în tabelul nr.1  

- debitul de aer vehiculat, Qaer= 1800m3/h = 30 m3 /min = 0,5m3 /s 

- debitul masic la intrarea efluentului în ciclon: Dm = 0,5 m3 /s x 25 mg/m3 = 12,5 mg/s 

- debitul masic la ieșirea efluentului din ciclon: Dm = 0,5 m3 /s x 5 mg/m3 = 2,5 mg/s 

- debitul masic minim al efluentului de la care se impune respectarea VLE de 50 mg/m3 este 

0,5 kg/h = 500 g/h = 500000 mg/h = 500000/3600 mg/s = 138,8 mg/s 

- eficiența de reținere a ciclonului se calculează cu relația: (Ci - Ce) / Ci x100, % ,  

(25 – 5)/25 x100 = 80%. 

 Tabel determinări 

Debitul de 

aer 

determinat 

vehiculat 

în  

Instalație, 

m3 /h 

Concentrațiile medii  

a emisiei, efectuate  

din 3 măsurători, 

mg/m3 

Debitul masic calculat al  

efluentului, mg/s 

Dm = Qaerx Cpoluant 

Valorile limită  

admise (VLE) 

de 

Ord.462/1993 

Eficiența 

de  

reținere a  

ciclonului, 

% La intrarea  

efluentului 

în ciclon, Ci 

La 

evacuarea 

efluentului 

din ciclon 

Ce 

La intrarea  

efluentului 

în ciclon 

La 

evacuarea 

efluentului 

din ciclon 

1800 25 5 12,5 

 

2,5 50 mg/m3 

dacă  

Dm > 0,5 kg/h 

80 
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Determinări experimentale la societatea care fabrică tâmplărie din lemn 

  Determinarea parametrilor emisiei unei surse staționare și a verificării conformării cu valorile 

limită admise (VLE) de normele în vigoare, conform Ord.462 /1993 presupune parcurgerea 

următoarelor etape: 

- determinarea/măsurarea concentrației de poluant, 

- determinarea/măsurarea debitului de aer vehiculat, 

- determinarea/calcularea debitul masic de efluent vehiculat, 

- verificarea conformării cu valorile limită admise (VLE) de normele în vigoare și 

- stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor, după caz. 

  Parametrii instalației generale de ventilare/exhaustare și desprăfuire dotat cu  filtru cu saci 

sunt: 

a. Filtru cu saci ALWO F Model F30/2 

- suprafața filtrantă, 30 mp 

- debit maxim de aer, 3500 mc/h 

- nr. saci filtranți, 25 

- nr. saci colectori/capacitate, 2 x 0,225mc 

- scuturare cu motovibrator, da 

- dimensiuni de gabarit, 1250 x 1250 x 3900 mm 

  Materialul filtrant utilizat este polyester antistatic cu densitatea de 400 gr/mp. 

  Metoda standard de regenerare a sacilor filtranți pentru modulul de filtru ALWO F este cu 

motovibrator.  

  Eficacitatea de filtrare realizată poate să depășească, în majoritatea cazurilor, 99%. 

b. Ventilator industrial centrifugal GF310/2  

- Cod produs: GF310/2 

- Putere motor:1.1 kW 

- Greutate:42 Kg 

- Zgomot:60 dB (A) 

- Debit de aer:2000 - 2800 m3/h 

- Presiune:138 mmH2O 
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  Ventilatorul centrifugal este utilizat în transportul de aer cu praf cu conținut mic de rumeguș, 

mici așchii, material granular cu excepția materialelor filiforme. Este utilizat la debite mici, medii și 

ridicate și presiuni medii. 

c. Diametrul conductelor: 300 și 350mm 

d. Lungimea totală a conductelor: cca 18m 

e. Volumul halei de producție, V = 50 x 30 x 5 = 7500m3 

  Calculele ajutătoare și rezultatele determinărilor sunt centralizate în tabelulde mai jos.  

- debitul de aer vehiculat, Qaer= 2160m3/h = 36 m3 /min = 0,6m3 /s 

- debitul masic la intrarea efluentului în filtru: Dm = 0,6 m3 /s x 60 mg/m3 = 36 mg/s 

- debitul masic la ieșirea efluentului din filtru: Dm = 0,6 m3 /s x 1,2 mg/m3 = 0,72 mg/s 

- debitul masic minim al efluentului de la care se impune respectarea VLE de 50 mg/m3 este   

0,5 kg/h = 500 g/h = 500000 mg/h = 500000/3600 mg/s = 138,8 mg/s 

- eficiența de reținere a filtrului se calculează cu relația: (Ci - Ce) / Ci x100, % , (60 – 1,2)/60 x100 = 

98%. 

Tabel determinări 

Debitul de 

aer 

determinat 

vehiculat în  

Instalație, 

m3 /h 

Concentrațiile medii  

a emisiei, efectuate  

din 3 măsurători, mg/m3 

Debitul masic calculat a 

efluentului, mg/s 

Dm = Qaerx Cpoluant 

Valorile limită  

admise (VLE) 

de 

Ord.462/1993 

Eficiența 

de  

reținere a  

ciclonului, 

% 

La intrarea  

efluentului 

în filtru, Ci 

La 

evacuarea 

 efluentului 

din filtru, Ce 

La intrarea  

efluentului 

în filtru, 

La 

evacuarea 

 efluentului 

din filtru, 

2160 60 1,2 36 

 

0,72 50 mg/m3 dacă  

Dm > 0,5 kg/h 

98 

O serie de concluzii au fost formulate în urma derulării acestei faze finale a proiectului. 

Pentru determinarea concentrației de poluanți din emisii s-au prezentat recomandările 

tehnice din SR ISO 9096/2005, EN 13284 și modul de lucru la prelevarea izocinetică a pulberilor din 

emisii cu echipamentul achiziționat. De asemenea au fost prezentate modul de calcul al debitului 

masic și de verificare a conformării concentrației emisiei determinate cu limitele admise, în funcție 

de debitul masic. 
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Pentru stabilirea eficienței sistemelor de ventilare și reținere a pulberilor de lemn au fost 

culese informații referitoare la datele tehnice ale instalațiilor și efectuate determinări cu ajutorul 

echipamentului achiziționat în prezenta fază (sonda izocinetică Aircube HE-ISO) la două societăți de 

prelucrare a lemnului, dotate cu sisteme de  ventilare desprăfuire diferite (ciclon și filtru cu saci). 

În cadrul determinărilor efectuate la societatea producătoare de mobilă au fost analizate: 

fluxul tehnologic, echipamentele existente, sursele generatoare de praf, măsurile de protecție 

contra îmbolnăvirii muncitorilor și parametrii instalației generale de desprăfuire existent. Pentru 

protecția sănătății lucrătorilor, la acest agent economic, se aplică atât exhaustarea locală și reținerea 

prafului cu filtre cu saci, cât și sistemul general de ventilație și desprăfuire a aerului poluat aspirat 

din hala de producție, dotat cu un Ciclon tip C 600 și ventilator centrifugal RM280/2. 

Din determinările debitului de aer vehiculat în instalație și a concentrațiilor și debitelor 

masice calculate la intrarea efluentului în ciclon și la ieșirea din acesta, au rezultat următoarele 

aspecte: 

- eficiența de reținere a prafului de lemn de către ciclon este de 80 %,  

- debitul masic de 2,5 mg/s la evacuarea efluentului din ciclon este sub debitul masic minim de 138,8 

mg/s de la care se impune respectarea concentrației limită de 50 mg/m3, 

- concentrația de 5mg/m3 la evacuarea efluentului în aerul atmosferic este situat sub concentrația 

admisă de 50 mg/m3.  

În concluzie nu s-au impus măsuri suplimentare de limitare a emisiei de pulberi de lemn în 

mediul înconjurător, deoarece sistemul general de ventilație și reținere a prafului are o eficiență 

mare, respectiv 80%. 

În cadrul determinărilor efectuate la societatea specializată în fabricarea ferestrelor și ușilor 

din lemn stratificat, de asemenea au fost analizate: fluxul tehnologic, echipamentele existente, 

sursele generatoare de praf, măsurile de protecție contra îmbolnăvirii muncitorilor și parametrii 

instalației generale de desprăfuire existent. 

Exceptând mașina specială de frezat pentru ferestre a societății, care are sistem de captare 

locală a prafului și rumegușului rezultat din procesul de prelucrare, restul utilajelor folosite sunt 

racordate la sistemul general de ventilareși desprăfuire. În acest caz, pentru protecția sănătății 

lucrătorilor și a mediului înconjurător, desprăfuirea se realizează cu ajutorul instalației compusă din 

Filtru cu saci (Model F30/2) cu scuturare programată a sacilor pentru curățirea acestorași 

ventilatorul centrifugal de depresiune medie (GF310/2) pentru aspirarea aerului poluat din hala 

unității.  

Din determinările debitului de aer vehiculat în instalație, a concentrațiilor și debitelor masice 

calculate la intrarea efluentului în filtru și la ieșirea din acesta au rezultat următoarele aspecte: 

- eficiența de reținere a prafului de lemn de către filtru este de 98 %,  



INCD INSEMEX | 199 

 

  
 

- debitul masic de 0,72 mg/s la evacuarea efluentului din filtru este sub debitul masic minim de 138,8 

mg/s de la care se impune respectarea concentrației admise de 50 mg/m3, 

- concentrația de 1,2mg/m3 la evacuarea efluentului din filtru în aerul atmosferic este situat sub 

concentrația admisă de 50 mg/m3. 

De asemenea nu se impun măsuri suplimentare de limitare a emisiei de pulberi de lemn în 

mediul înconjurător, deoarece eficiența instalației este foarte bună (98%). 

În final se poate constata superioritatea eficienței filtrul cu saci (98%) comparativ cu a 

ciclonul (80%) la reținerea pulberilor de lemn.  

Echipamentul achiziționat în prezenta fază, sonda izocineticăAircube HE-ISO,este un 

instrument deosebit de utilatât în investigarea poluării atmosferei, cât și în cuantificarea eficienței 

sistemelor de ventilare în diferite industrii. De asemenea, echipamentul achiziționat va fi utilizat în 

proiectele de cercetare viitoare și în serviciile de monitorizare a nivelului de poluare a aerului din 

emisie la diferiți agenți economici. 

 

Proiectul PN 16 43 01 14: Dezvoltarea capacităţii laboratorului de mediu prin achiziţionarea unui 

sistem de analiză a vibraţiilor transmise clădirilor afectate de traficul rutier greu 

Alegerea metodei optime de determinare a vibraţiilor transmise clădirilor 

 Procedurile utilizate în prezent pentru estimarea vibraţiilor în sol se bazează pe o combinaţie 

de măsurători şi utilizarea formulelor derivate din experienţa reală. Este important ca orice metodă 

sau procedură folosită pentru a anticipa vibraţiile să fie clar descrise şi validate înainte de utilizare 

(de exemplu, prin măsurători şi calcule de testare, studii publicate, comparaţii cu bazele de date 

existente etc.). Toate ipotezele utilizate în estimării trebuie să fie validate şi precizia preconizată 

trebuie cotată împreună cu valorile finale estimate. 

 Pentru o mai bună evaluare a vibraţiilor transmise clădirilor este recomandat să se utilizeze 

o metodă analitică particularizată pentru fiecare caz în parte. Diferenţele ce pot aparea de la un caz 

la altul în cazul estimării teoretice fiind semnificative, deoarece implică un număr mare de factori ce 

pot altera rezultatele (compoziţia şi structura solului, structura subterană şi supraterană a imobilelor 

analizate, materialele folosite, distanţa faţă de sursa de vibraţii, etc.) 

 Măsurătorile de vibraţii trebuie efectuate la distanţa care corespunde celei mai apropiate 

clădiri. Dacă unităţile de locuit propuse spre monitorizare sunt situate la mai mult de 75 m faţă de 

sursa de vibraţii, nu sunt necesare măsurători ale vibraţiilor, datorită efectului de amortizare. 

 Punctele de măsurare trebuie să fie suficiente pentru a oferi o reprezentare cuprinzătoare a 

condiţiilor potenţial diferite ale solului. În fiecare loc de măsurare trebuie înregistrate cel puţin cinci 

(5) valori (compuse din toate tipurile de autovehicole care tranzitează zona). 

 Datorită celor expuse anterior se optează pentru metoda analitică de evaluare a impactului 

vibraţiilor asupra clădirilor afectate de traficul greu. 
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1. Având în vedere faptul că în Laboratorul Protecţia Mediului există un analizor de vibraţii, s-a făcut 

o identificare a accelerometrelor compatibile cu acest echipament care să răspundă cerinţelor 

impuse de standardele în vigoare în vederea efectuării unor analize complete.  Aceste 

accelerometre trebuie să aibă un răspuns în frecvenţe joase pentru a îndeplini cerinţele de 

măsurare a vibraţiilor care se transmit clădirilor. S-a optat pentru un accelerometru cu 

caracteristici minime cu modelul 8344, deoarece caracteristicile sale tehnice sunt cele mai 

apropiate ce cerinţele necesare monitorizării vibraţiilor transmise clădirilor. 

 

 

 

 

 

 

 

Accelerometru tip 8344 Delta Tron 

 

Accelerometru tip 8344 este un accelerometru piezoelectric DeitaShear® cu electronică 

integrată. Poate fi montat pe un obiect de testare cu un şurub de oţel cu filet M5. Traductorul este 

sigilat ermetic şi are o fişă electronică de date a traductorului (TEDS) care conţine senzor şi informaţii 

specifice aplicaţiei, inclusiv compensarea răspunsului la frecvenţă. Fiecare traductor este calibrat 

individual utilizând o tehnologie FFT aleatorie de ultimă oră, oferind calibrare de 1600 de puncte de 

înaltă rezoluţie (magnitudine şi fază), dând în cele din urmă o caracterizare unică şi asigurând 

integritatea măsurării vibraţiilor. 

A doua și ultima faza a proiectului, fază denumită Experimentarea echipamentului achiziţionat 

prin efectuarea de măsurători de vibraţii asupra clădirilor. Diseminarea rezultatelor obţinute, a 

avut ca obiectiv experimentarea echipamentului achiziţionat prin efectuarea de măsurători de 

vibraţii asupra clădirilor și diseminarea rezultatelor obţinute. Rezultate preconizate pentru 

atingerea obiectivului fazei au fost: 

- Achiziţionarea accelerometrului şi a sistemului de achiziţie date pentru determinarea 

vibraţiilor transmise clădirilor afectate de traficul greu. 

- Elaborarea procedurii de determinare a vibraţiilor transmise clădirilor. 

- Implementarea procedurii în cadrul Laboratorului de Protecţie a Mediului prin efectuarea 

de detrminări asupra clădirilor afectate.  

- Diseminarea rezultatelor. 
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Studiu de caz privind determinarea nivelului de vibraţii din zonele afectate de traficul greu 

Studiul de caz s-a efectuat în Valea Jiului, unde s-a identificat o cladire de locuit afectată de 

traficul greu (apariţia de crăpături în structura clădiri).Traficul rutier greu generează vibraţii nedorite 

(necontrolate), cu posibilitatea afectării atât a mediului de muncă cât a zonelor învecinate, locuite.  

Investigaţiile asupra vibraţiilor transmise clădirilor au fost efectuate în luna noiembrie 2017 

în cele 2 puncte considerate reprezentative. Se menţionează faptul că la data efectuării 

măsurătorilor condiţiile atmosferice au fost instabile (cu o umiditate de 65-70%, o presiune 

atmosferică de 710 mmHg), iar umiditatea solului respectiv compoziţia litografica nu a fost 

efectuată. 

Pentru efectuarea determinărilor de vibraţii transmise clădirilor s-a utilizat ca şi echipament 

de măsurare analizorul de vibraţii tip 4447 BRUEL & KJAER. Acesta se foloseşte exclusiv pentru 

efectuarea măsurătorilor individuale sau a seriilor de măsurători pentru analiza de laborator şi pe 

teren. Datorită caracterului său versatil acest analizor de vibraţii poate fi echipat şi cu alte modele 

de accelerometre care să se preteze la efectuarea determinărilor de vibraţii ce afectează clădirile, 

de asemenea, are facilitatea de afişare a rezultatelor instantanee şi echivalente pentru axe 

individuale şi combinate chiar în timpul realizării măsurătorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizor de vibraţii Tip 4447 

Datorită faptului că traficul greu se efectua la o distanţă de 10 m faţă de clădire s-a susceptat 

faptul că fisurile apărute în timp la zona de îmbinare a tavanului şi în faianţa din bucătăria locuinţei 

sunt cauzate de acesta. 

Locul de amplasare a accelerometrului pentru determinarea nivelului de vibraţii a fost aleasă 

prin investigarea vizuală a fisurilor majore. 
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Amplasarea accelerometrului în zonă 

vizibilă de fisurare 

Amplasarea accelerometrului în zonă 

fără fisurare 

Răspunsul fiecărui individ la vibraţiile induse de mişcarea clădirilor depinde de mediu, vârsta 

locatarului şi de poziţia sa. Oamenii sunt mult mai sensibili în medii în care este linişte, cum ar fi 

reşedinţele sau birourile unde nivelul zgomotului este redus, comparativ cu, spre exemplu, un 

centru comercial zgomotos. Cei vârstnici sunt mult mai sensibili decât adulţii tineri şi sensibilitatea 

este mai mare în cazul subiecţilor care sunt aşezaţi faţă de cei aflaţi în poziţie verticala. 

Standardul ISO 2361-2 evidenţiază, în ordinea gravitaţii acestora, trei niveluri de consecinţe 

ale vibraţiilor asupra oamenilor: 

• afectarea confortului; 

• afectarea capacităţii de munca; 

• afectarea sănătăţii. 

Interpretarea rezultatelor obţinute 

Determinarea nivelului de vibraţii determinate în cele două cazuri prezente a fost efectuată 

respectând procedura elaborată în cadrul acestei faze a proiectului. Durata de prelevare a probelor 

a fost de 1 h, rezultatul final fiind media aritmetică a măsurătorilor. 

Rezultatele măsurătorilor de vibraţii transmise clădirilor au fost comparate cu ISO 2361-2. 

 

 

 

 

 

 

Curbă de egal efect fiziologic la vibratil longitudinale 
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Tabel. Valori, înregistrate 

Nr. 

Crt. 
Tipul de clădire 

Numărul de ordine al curbei de egal efect fiziologic admisibil 

Limita  maximă 

admisă Az 
v 

Valoare 

determinată Az 
v 

zonă fisurată 

Valoare determinată 

Az 
v zonă nefisurată 

1 Clădire de locuit 80 74 60 

2 Clădire de locuit 80 73 61 

3 Clădire de locuit 80 74 61 

NOTĂ 

Az 
v (tabel 2.1) curbă de egal efect fiziologic la vibratil longitudinale (fig.6); numărul de ordine 

al curbei exprimă nivelul acceleraţiei la frecvenţa de 8 Hz, în decibeli, referinţa 10-6 m/s2 

După cum se poate observa din tabelul nr.1, toate valorile măsurate sunt sub limitele admise 

de legislaţia în vigoare. Totuși, cele mai mari valori s-au înregistrat în zona fisurilor vizibile, numărului 

de ordine al curbei 74 , ce exprimă nivelul acceleraţiei la frecvenţa de 8 Hz, în decibeli, referinţa 10-

6 m/s2 . Aceste valori pot fi puse pe seama faptului ca traficul greu a afectat structura de rezistenţă 

a clădirii.  

Având în vedere analiza rezultatelor se constată faptul că vibraţiile transmise clădirii sunt în 

limite normale ele nefiind motivul principal de degradare a clădirii luate în calcul. 

Din studiul de caz se pare că nu traficul greu este responsabil de apariţia fisurilor cauze, 

posibile fiind calitatea construcţiei, lipsa fundării corespunzătoare, tasarea terenului, etc.  

Pentru expertizarea pagubelor produse clădirilor de vibraţiile produse de traficul greu este 

necesară este coroborare a tuturor factorilor care pot produce apariţia fisurilor în locuinţe. 

Diseminarea rezultatelor obţinute s-a efectuat prin participarea la Simpozionul Internaţional  

"Securitate şi Sănătate în Muncă - SESAM 2017", Ediţia a VIII-a, București cu lucrarea – Efectele 

vibraţiilor cauzate de traficul rutier greu asupra clădirilor. 

 

Proiectul:  PN 16 43 02 23  Dezvoltarea şi aplicarea unor metode de testare a aparatelor de 

protecţie a respiraţiei pe bază de aer comprimat / oxigen în vederea certificării acestora. 

Faza 1: Elaborare metode de testare a parametrilor aparatelor izolante de protecţie a 

respiraţiei pe bază de aer comprimat / oxigen comprimat cu presiune pozitivă. 

În cadrul primului capitol intitulat “Descrierea echipamentelor de protecție a respirației” 

sunt prezentate toate tipurile de aparate de protecție a respiraței utilizate în cadrul acțiunilor de 

intervenție și salvare la noi în țară. 
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În cel de-al doilea capitol intitulat “Descrierea echipamentelor de testare a aparatelor de 

protecție a respirației” sunt prezentare cele două modele de testere utilizate la verificarea 

parametrilor de funcționare a aparatelor de protecție a respirației. 

În cel de-al treilea capitol intitulat “Metode de testare a parametrilor aparatelor izolante de 

protecţie a respiraţiei pe bază de aer comprimat / oxigen comprimat cu presiune pozitivă” sunt 

prezentare cele două metode de verificare tehnică și testare a parametriilor aparatelor izolante de 

protecție a respirației cu presiune pozitivă. 

În cadrul fazei au fost realizate două proceduri de verificare a caracteristicilor echipamentelor 

individuale de protecție a respirației în medii agresive toxic sau chimic, una pentru aparatele izolante 

cu aer comprimat cu presiune pozitivă și a una pentru aparatele izolante cu oxigen comprimat cu 

presiune pozitivă: 

- Procedura specifică de verificare si evaluare precisă a caracteristicilor echipamentelor 

individuale de protecţie a respiraţiei în medii agresive toxic sau chimic – aparate izolante de 

protecţie a respiraţiei pe bază de aer comprimat cu presiune pozitivă. 

- Procedura specifică de verificare si evaluare precisă a caracteristicilor echipamentelor 

individuale de protecţie a respiraţiei în medii agresive toxic sau chimic – aparate izolante de 

protecţie a respiraţiei pe bază de oxigen comprimat cu presiune pozitivă. 

Cele două proceduri descriu modul de desfăşurare a procesului de testare și verificare a 

parametrilor esențiali necesari de funcționare a aparatelor individuale de protecție a respirației pe 

baza de aer comprimat / oxigen comprimat. 

Procedura de verificare a aparatelor individuale de protecție a respirației pe baza de aer 

comprimat cu presiune pozitivă cuprinde 8 teste, realizate în conformitate cu prevederile SR EN 137 

– 2007 „Aparate de protectie respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu masca 

completa”,după cum urmează: 

- inspecţie vizuală; 

- test etanşeitate mască; 

- test presiune statică / activă; 

- test etanşeitate înaltă presiune; 

- test respiraţie cu ritm standard; 

- test respiraţie cu ritm maxim; 

- test precizie manometru; 

- test precizie alarma. 

Procedura de verificare a aparatelor individuale de protecție a respirației pe baza de oxigen 

comprimat cu presiune pozitivă cuprinde 11 teste, realizate în conformitate cu prevederile SR EN 
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145 – 1999 „Aparate de protectie respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen 

comprimat sau cu oxigen - azot comprimat”, după cum urmează: 

- atenţionarea de presiune scăzută; 

- verificarea supapei de inspiraţie; 

- verificarea supapei de expiraţie; 

- verificarea supapei de drenare; 

- testul de etanşeitate cu presiune pozitivă; 

- verificarea supapei de preaplin; 

- testul de etanşeitate la înaltă presiune; 

- verificarea dozajului fix; 

- verificarea automatului pulmonar; 

- verificarea supapei de suplimentare manuală; 

- verificarea atenţionării de presiune scăzută. 

Factorul decisiv în asigurarea succesului unei operaţii de intervenţie si salvare în medii 

agresive toxic sau chimic rezidă în utilizarea unor echipamente individuale de protecţie fiabile, în 

perfectă stare de funcţionare, ale căror caracteristici să fie identice cu cele prestabilite. 

Faza 2: Determinarea parametrilor aparatelor de protecție a respirației cu circuit închis și 

deschis în vederea utilizării în siguranță a acestora. 

În cadrul fazei au fost achiziționate următoarele echipamente: 

- Tester aparate de protecție a respiraței DRAGER QUAESTOR 7000. 

- Echipament complex de intervenție și salvare cu monitorizarea personalului la distanță. 

- Compresor de aer comprimat dotat cu sistem de verificare a calității aerului din butelii. 

- Stand hidraulic verificare tehnică recipiente butelii. 

În cadrul fazei au fost realizate următoarele proceduri: 

- Procedura specifică de evaluare precisă a caracteristicilor echipamentelor individuale de 

protecţie a respiraţiei în medii agresive toxic sau chimic – aparate izolante de protecţie a respiraţiei 

pe bază de aer comprimat cu presiune pozitiva utilizând testerul Drager Quaestor 7000. 

- Procedură specifică de utilizare a sistemului complex de intervenție și salvare cu 

monitorizarea personalului de la distanță. 

- Procedură specifică de încărcare cu aer comprimat a recipientelor butelii utilizând 

compresorul Coltri MCH 13 dotat cu sistem de verificare a calității aerului din butelii. 

- Procedură specifică de verificarea tehnică a recipientelor butelii utilizând standul de probe 

hidraulice. 

Procedura de evaluare precisă a caracteristicilor echipamentelor individuale de protecţie a 

respiraţiei în medii agresive toxic sau chimic utilizând testerul Drager Quaestor 7000 descrie modul 



INCD INSEMEX | 206 

 

  
 

de desfăşurare a procesului de testare și verificare a parametrilor esențiali necesari de funcționare 

a aparatelor individuale de protecție a respirației pe baza de aer comprimat comprimat cu presiune 

pozitivă. 

Procedura de utilizare a sistemului complex de intervenție și salvare cu monitorizarea 

personalului de la distanță descrie modul de desfăşurare a procesului de montare, verificare, 

pregătire pentru intervenție și utilizare a aparatului de protecție a respirației cu aer comprimat 

Prosalv – Ariac Diablo precum și a sistemului de monitorizare și avertizare a salvatorilor de la 

distanță. 

 Procedura de utilizare a sistemului complex de intervenție și salvare cu monitorizarea 

personalului de la distanță cuprinde 5 teste, după cum urmează: 

  - Verificarea presiunii din sistem. 

  - Etanşeitatea circuitului de înaltă presiune. 

  - Verificarea dispozitivul de avertizare sonoră. 

  - Verificarea etanșeității măștii și a conexiunilor. 

  - Testarea supapei la cerere. 

 Procedura de încărcare cu aer comprimat a recipientelor butelii utilizând compresorul Coltri 

MCH 13 dotat cu sistem de verificare a calității aerului din butelii descrie modul de desfăşurare a 

procesului de încărcare cu aer comprimat a recipientelor butelii transportabile sub presiune 

utilizând compresorul automat Coltri și modul de verificare a calității aerului respirabil din buteliile 

încărcate utilizând trusa de testare în concordanță cu cerinețele SR EN 12021. Sistemul de verificare 

a aerului comprimat este utilizat pentru a determina conținutul de CO, CO2, H2O și uleiuri în aerul 

comprimat din buteliile aparatelor de protecție respiratorie. 

 Procedura de verificarea tehnică a recipientelor butelii utilizând standul de probe hidraulice 

descrie modul de desfăşurare a procesului de verificări tehnice ce se execută la recipientele butelii 

sub presiune utilizând standul de probe hidraulice automatizat în conformitate cu prevederile 

prescripției tehnice ISCIR PT C5. 

 Prin intermediul acestui stand se determină deformația apărută în momentul testului, 

precum și deformația remanentă. Standul poate fi utilizat la probarea hidraulică la presiuni reglabile 

de până la 450 bari pentru:  

  - recipiente butelii (inclusiv din material compozit). 

  - corpuri de robinet. 

  - conducte și furtunuri cu racorduri sertizate. 

Utilizând echipamentul modern de testare a parametrilor funcționali ai aparatelor de 

protecție a respirației se pot certifica noi astfel de echipamente în vederea creşterii stării de 

securitate şi sănătate în muncă și a capacităţii de intervenţie în caz de accidente. 
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Faza 3: Validarea și implementarea metodelor de testare a parametrilor aparatelor izolante 

de protecţie a respiraţiei. 

În cadrul fazei, Laboratorul Riscuri Salvare a validat și implement următoarele proceduri: 

- Procedura specifică de evaluare precisă a caracteristicilor echipamentelor individuale de 

protecţie a respiraţiei în medii agresive toxic sau chimic – aparate izolante de protecţie a respiraţiei 

pe bază de aer comprimat cu presiune pozitiva utilizând testerul Drager Quaestor 7000. 

- Procedură specifică de utilizare a sistemului complex de intervenție și salvare cu 

monitorizarea personalului de la distanță. 

- Procedură specifică de încărcare cu aer comprimat a recipientelor butelii utilizând 

compresorul Coltri MCH 13 dotat cu sistem de verificare a calității aerului din butelii. 

- Procedură specifică de verificarea tehnică a recipientelor butelii utilizând standul de probe 

hidraulice. 

Procedura specifică de utilizare a sistemului complex de intervenție și salvare cu 

monitorizarea personalului de la distanță a fost implementată în cadrul cursului de instruire – 

reinstruire salvatori, realizat de Grupul de Autorizare Salvare. 

Procedura specifică de evaluare precisă a caracteristicilor echipamentelor individuale de 

protecţie a respiraţiei în medii agresive toxic sau chimic utilizând testerul Drager Quaestor 7000 a 

fost implementată în cadrul programului de verificări tehnice a aparaturii de salvare realizat de către 

Laboratorul Riscuri Salvare. 

Procedura specifică de verificare tehnică a recipientelor butelii utilizând standul de probe 

hidraulice a fost implementată în cadrul programului de verificări butelii al Laboratorului Riscuri 

Salvare. 

Factorul decisiv în asigurarea succesului unei operaţii de intervenţie si salvare în medii 

agresive toxic sau chimic rezidă în utilizarea unor echipamente individuale de protecţie fiabile, în 

perfectă stare de funcţionare, ale căror caracteristici să fie identice cu cele prestabilite. 

 

Tester aparate de protecție a respiraței DRAGER QUAESTOR 7000 
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Compresor de aer comprimat dotat cu sistem de verificare a calității aerului din butelii 

 

 

Stand hidraulic verificare tehnică recipiente butelii 

 

 

Echipament complex de intervenție și salvare cu monitorizarea personalului la distanță. 
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Cercetări privind utilizarea vehiculelor comandate de la distanță în activitatea de intervenție și 

salvare în medii toxice / explozive / inflamabile PN 16 43 02 03 

Testarea sistemului integrat și elaborarea procedurii de utilizare a dronelor 

 

Dronele au trezit interesul pentru multe domenii științifice datorită potențialului de a culege 

date de la înălțime într-un mod facil. Au fost efectuate o serie de experimentări în teren în vederea 

studierii posibilităților de utilizare a micro-dronelor la determinarea dispersiei gazului metan în aerul 

atmosferic. Pentru studierea dispersiei gazului metan în aerul atmosferic generat de sursele de 

emisii, s-a utilizat o -dronă dotată cu senzori de determinare a concentrațiilor de gaz, care a survolat 

spațiul atmosferic deasupra conductelor, la diferite înălțimi de sursele de emisii. Utilizarea dronelor 

în acțiunile de salvare poate crește gradul de siguranță al echipei de intervenție și salvare prin 

următoarele: 

- anterior intervenției se pot culege imagini atît în spectru vizibil cît și în cel infraroșu al camerelor 

de termoviziune despre zonele afectate de eveniment, amploarea pagubelor, etc, (fig 1.1).  

 

 

 

 

Figura 1.1 zona afectată văzută de la înălțime 

- oferă posibilitatea unei vederi de ansamblu asupra evenimentului de la o înălțime potrivită 

dimensiunilor obiectivului, (fig 1.2); 
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Figura 1.2 imagine transmisă de dronă de la un eveniment  

ce a afectat o suprafață de peste 16 km pătrați 

 

 - capacitatea de a preveni pericolele la care este expusă echipa de intervenție și salvare poate 

fi mărită prin echiparea dronei cu senzori de gaze care să detecteze prezența gazelor periculoase, 

inflamabile sau toxice din vecinătatea zonei cercetate. 

Necesitatea identificării şi aprecierii riscurilor profesionale în cazul intrevențiilor echipelor 

de salvare în medii cu fum, constituie un element important în stabilirea modului de acțiune a 

formațiilor de salvare.Utilizarea de către formațiile de intervenție și salvare a imaginilor termale prin 

intermediul dronei, prezintă următoarele avantaje: 

- se crează perspectiva unei localizări rapide, cu un grad maxim de precizie, a victimelor 

evenimentelor soldate cu generarea de atmosfere toxice/explozive, cu implicaţii directe asupra:  

-şanselor de supravieţuire a accidentaţilor; 

-securităţii individuale a membrilor formaţiilor de salvare; 

-eliminarea deplasărilor inutile în zone cu pericol ridicat de accidentare în căutarea victimelor, 

localizarea acestora făcându-se cu exactitate; 

- permite analize în timp real înainte şi după intervenţii la echipamente / instalaţii de maximă 

importanţă, în vederea obţinerii de informaţii utile pentru investigarea evoluţiei în timp a acestora; 

- scanarea se poate realiza şi asupra unor obiecte aflate în mişcare sau în locuri inaccesibile; 

- permite evaluarea din punct de vedere termic a unor obiecte / echipamente periculoase (produse 

chimice, instalaţii electrice aflate sub tensiune, corpuri fierbinţi); 
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- realizarea de hărţi termice ale unor suprafeţe mari. 

 Utilizarea dronelor poate fi utilă în cercetările la fața locului în cazul expertizării 

evenimentelor de tip explozie sau incendiu, prin faptul că o imagine culeasă de la înălțime poate 

conține informații despre direcția de propagare a incendiului sau exploziei și astfel poate conduce 

la determinarea locului și a cauzei producerii evenimentului.  

În figura 1.3 este prezentată o imagine surprinsă de dronă deasupra zonei de inițiere a unei 

explozii. Evenimentul a avut loc pe o suprafață foarte mare și a implicat peste 3000 de tone de 

substanțe periculoase astfel încât doar o imagine de la mare înălțime putea cuprinde o imagine 

panoramică a acestuia.  

 

 

 

Figura 1.3 imagine panoramică cu epicentrul unei explozii de mare intensitate. 

Prin zborul programat pe baza coordonatelor se poate explora într-un timp foarte scurt 

întreaga arie, lucru esențial pentru analizarea unui număr mare de probe care altfel ar putea fi 

compromise de trecerea timpului și interacțiunea cu factori externi. 

Testarea în cadrul poligonului INCD INSEMEX 

Funcționarea celor două drone a fost testată în condiții de lucru în poligonul de încercări al 

INCD INSEMEX și în Salina Praid. Poligonul de încercări al INCD INSEMEX este localizat în apropierea 

municipiului Petroșani, la intrsecția DN 7A cu strada Plopi, în incinta acestuia există o suprafață 

liberă sub forma de platformă circulară cu diametru de circa 15m, ideală pentru utilizarea ca și punct 
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de decolare și aterizare pentru dronă (fig 2.1). În poligonul de încercări al INCD INSEMEX s-a testat 

capacitatea de zbor al dronelor și stabilitatea în condiții de vint moderat, pilotarea în modul “first 

person view” și utilizarea softului “mission planner” pentru misiuni autonome. În urma zborurilor 

efectuate au fost stabilite verifcările necesare a fi efectuate anterior zborului precum și ordinea 

acestora. Instalațiile și clădirile existente pe suprafața poligonului sunt utile pentru antrenamentul 

personalului deservent al dronei, în vederea creșterii capacităților de manevrare a dronei printre 

obstacole și filmare aeriană a obiectivelor vizate. Au fost efectuate 3 sesiuni de antrenament, durata 

acestora fiind de aproximativ cîte o oră, pe durata zborurilor, drona a survolat instalațiile din cadrul 

poligonului în care se utilizează gaze cu pericol de explozie, pentru a fi detectate eventulalele 

pierderi în atmosferă (fig 2.2). Detecția gazelor este realizată de detectorul multigaz XAM 5000,(fig 

2.3) conceput pentru zone cu pericol de explozie sau în lucrări de mină, la care pot apărea gaze de 

mină clasificate după zona 0, zona 1 si zona 2. Aparatul poate monitoriza simultan cei 4 senzori de 

gaz: O2, CO2, H2S, LEL. Citirea se face la interval de 3 secunde, iar cu ajutorul softului Gas Vision se 

sincronizează timpii detectorului și cel de începere a misiunii astfel încît cunoscîndu-se poziția dronei 

în fiecare moment, se poate citi concentrația gazelor corespunzătoare poziției date. Aparatura de 

detecție instalată pe dronă nu a identificat pierderi de gaze periculoase pe suprafața poligonului.  

 

 

 

Fig 2.1 Vedere de la bordul dronei a zonei de aterizare din poligonul INCD INSEMEX 
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Fig 2.2 măsurători de gaze în apropierea unui obiectiv 

 

Fig 2.3 Detector multigaz XAM 5000 

În urma cercetărilor efectuate, s-a reușit cu ajutorul unui modul Raspberry PI III, preluarea 

măsurătorilor în timp real din detectorul XAM 5000 prin intermediul virtualizării sistemului de 

operare Windows 10 IOT cu ajutorul programelor informatice Wine și Exegear în mediul virtual 

Raspbian. Scopul cercetărilor este de a putea transmite în timp real valorile măsurătorilor efectuate 

în aer către calculatorul de la sol și pentru acest deziderat se va propune continuarea cercetărilor cu 

un proiect care va urmări transmiterea datelor la distanță de 200-300 m cu echipamente foarte 

ușoare și la un gabarit minim. 

Testarea în Salina Praid 

Au fost realizate teste de zbor în Salina Praid, în condiții de pilotaj manual, fără suport din 

partea funcției autopilot datorită lipsei semnalului GPS, cu verificarea plafonului, inspectarea 

stalactitelor pentru creșterea securității în exploatarea salinelor, fie pentru productie, fie in scop 
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turistic. În cadrul programului de testare au fost urmărite abilitățile piloților, verificarea modului de 

răspuns al dronelor la comenzile de zbor și valorile măsurătorilor de gaze efectuate periodic de 

detectorul multigaz XAM-5000. Au fost efectuate 3 zboruri în subteran, în locații diferite, care au 

avut ca și obiectiv verificarea structurii tavanului și a pereților din zonele înalte, inaccesibile pentru 

a fi verificate de la nivelul vetrei, în vederea protejării lucrătorilor de căderile de roci de la înălțimi 

ridicate, (camerele testate au avut înălțimi maxime de aproximativ 20m) dar și eventuala prezență 

a gazelor periculoase. Figura 2.4 prezintă ascensiunea dronei către tavanul unei încaperi cu 

dimensiuni de aproximativ 50x30x20 m. 

 

Fig 2.4 drona pilotată catre tavanul camerei 

În figura 2.5, se observă o captură de imagine din cadrul filmării executate cu camera de la 

bordul dronei în timpul explorării încăperii. 

 

Fig 2.5 captură de imagine de la bordul dronei 

Una din încăperile explorate prezintă la tavan numeroase stalactite cu o lungime de 30-40 

cm, grosimea la bază fiind de aproximativ 8mm ( fig 2.6). Acestea deși se desprind ușor de tavan, nu 

sunt periculoase pentru lucrători deoarece sunt foarte ușoare. 
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Fig 2.6 |formațiuni de stalactite fotografiate cu camera de la bordul dronei 

Rezultatul direct al fazei a fost realizarea unei ”Proceduri specifice de verificare utilizare și 

întreținere a dronei multicopter”. Procedura specifică de verificare utilizare și întreținere descrie 

modul de pregătire a dronei înainte de utilizare, condițiile de utilizare, procedurile de zbor automat 

și verificările necesare pentru întreținere. Aceasta va fi utilizată  în cadrul INCD INSEMEX pentru 

activitățile de intervenție și salvare  din medii toxice/explozive/inflamabile, măsurători de gaze și 

expertize tehnice, cu respectarea cerințelor legale referitoare la activitățile de zbor: 

-Codul aerian al Romaniei,  

-HG 912/2010 pentru “aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, 

precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile  

se pot efectua şi de pe/ alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate” (cu 

modificările şi completările ulterioare); 

-RACR 47 “Înmatricularea aeronavelor civile”; 

-RACR AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”; 

-RACR OPS LAAG “Lucru aerian şi aviaţie generală”; 

-DN 14-02-001 “Emiterea certificatelor de identificare pentru aeronavele civile motorizate fără pilot 

(UAV)”,  

INCD INSEMEX a obținut de la Autoritatea Aeronautică Română, Certificatul de înmatriculare a 

dronei multicopter. 

Ca urmare a testelor efectuate cu drona multicopter a INCD INSEMEX,s-a constatat 

îndeplinirea de către aceasta a următoarelor funcții 

-controlul prin intermediul pilotului automat al parametrilor de zbor selectați anterior, 
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-revenire la punctul de decolare în caz de pierdere a legăturii radio, 

-execuție de misiuni complet autonome, 

În urma cercetărilor efectuate, s-a reușit cu ajutorul unui modul Raspberry PI III, preluarea 

măsurătorilor în timp real din detectorul XAM 5000 prin intermediul virtualizării sistemului de 

operare Windows 10 IOT cu ajutorul programelor informatice Wine și Exegear în mediul virtual 

Raspbian. 

Diseminarea rezultatelor obținute 

Rezultatele întregului proiect au fost diseminate în cadrul Simpozionului Internaţional 

“Securitatea şi Sănătatea în Muncă”  SESAM 2017  Ediţia a VIII-a prin lucrarea cu titlul  “Utilizarea 

dronelor în sprijinul acțiunilor de salvare”și la Conferința Internațională ELSEDIMA prin lucrarea 

„Cercetări privind posibilitatea utilizării vehiculelor aerospațiale în monitorizarea factorului de 

mediu aer” 

În cadrul activității de diseminare au fost prezentate etapele de realizare a proiectului, 

echipamentele utilizate, testele și concluziile desprinse după finalizarea celor patru etape. Au fost 

prezentate imagini de la sol și de la bordul dronei din timpul desfășurării testelor ce au vizat 

modalitățile de decolare și aterizare, stabilitatea și manevrabilitatea dronei în apropierea 

obstacolelor, orientarea și controlul dronei atunci cînd aceasta se află la distanță mare și altitudine 

ridicată, doar prin comenzi manuale și fără utilizarea imaginilor de la camera de bord ( fig 2.7, fig 

2.8) . 

 

Fig 2.7 imagine de la bordul dronei în timpul aterizării în apropierea unor obstacole 
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Fig 2.8 zbor fără contact vizual cu drona, desfășurat pe baza telemetriei și a imaginilor de la 

camera de bord 

Prin utilizarea misiunilor autonome, pe baza zborului programat anterior în programul de 

control „ Mission Planner” au fost prezentate avantajele implementării acestor funcții pentru 

acoperirea eficientă a suprafețelor mari de teren, atunci cînd se dorește explorarea în amănunt și 

se dorește un zbor eficient, fără parcurgerea aceleiași suprafețe de două ori dar nici evitarea unor 

zone datorită dificultății perceperii de la sol a deplasării relative. În figura 2.9 se observă delimitarea 

unui perimetru în interiorul căruia se află punctele de interes cercetate, precum și modul de 

parcurgere programat pentru culegerea optimă a imaginilor. 

 

Fig 2.9 cercetarea unui perimetru definit anterior zborului 
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La finalizarea proiectului de cercetare intitulat „Cercetări privind utilizarea vehiculelor 

comandate de la distanță în activitatea de intervenție și salvare în medii toxice / explozive / 

inflamabile” scopul și obiectivele acestuia au fost îndeplinite cu succes, echipele de salvatori pot 

beneficia de suportul oferit de drona octocopter în vederea descoperirii potențialelor pericole 

înainte de a avea loc intervenția propriu-zisă. Informațiile despre existența gazelor periculoase sunt 

de asemenea importante pentru modul de desfășurare a intervenției, pentru o estimare cît mai 

precisă privind modul de utilizare a rezervei de aer și a cantității de muncă pe care echipele vor fi 

capabile să le desfășoare. 

 

În anul 2017, colectivul din cadrul Departamentului Securitatea Instalațiilor și 

Echipamentelor Antiexplozive prin cele trei laboratoare din componenţă, respectiv Laboratorul de 

Echipamente Ex de Putere, Laboratorul de Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi şi Laboratorul 

de Echipamente Neelectrice Ex, Materiale și Echipamente Individuale de Protecție, a derulat 

următoarele proiecte: 

Denumire proiect: Studiul cerinţelor şi procedurilor pentru elaborarea documentului privind 

protecţia împotriva exploziilor 

Denumire faza: Valorificare/ diseminare rezultate 

In cadrul lucrarii a fost elaborat un COD PRACTIC PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTULUI DE 

PROTECȚIE LA EXPLOZIE prin care se clarifică aspectele procedurale de elaborare a Documentului  

privind protecţia împotriva exploziilor, cerinţele minime privind conţinutul acestuia, fundamentarea 

documentului, competențele și responsabilităţile persoanelor implicate,  identificarea  aspectelor 

tehnice care trebuie reliefate în documentul privind protecţia împotriva exploziilor referitoare la  

instalaţiile Ex ca echipamente complexe sau ca  ansambluri formate din   echipamente electrice si 

neelectrice, precum și la echipamentele portabile, EIP și pardoseli  pentru prevenirea surselor de 

aprindere efective în atmosfere  potențial explozive. Codul PRACTIC elaborat evidențiază  criteriile 

de evaluare, metodele și mijloacele de protecţie pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvat 

în sectoarele industriale cu risc de explozii. 

România ca țară membră a UE a adoptat legislația europeană în domeniul protecției la explozii, 

printre care şi Directiva ATEx 1999/92/EC. 

- Directive 1999/92/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 
on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers 
potentially at risk from explosive atmospheres. Official Journal No. L 023, 2000-01-28, 57-64 
(Directiva1999/92/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 16 Dec 1999 privind 
cerinţele minime de îmbunătăţire a protecţiei sănătăţii şi securităţii muncitorilor aflaţi în 
potenţial risc de atmosferă explozivă) 

Împreună cu ghidul  său de implementare  

Non-binding Guide of Good Practice for implementing of the European Parliament and Council 

Directive 1999/92/EC on minimum requirements for improving the safety and health protection 
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of workers potentially at risk from explosive atmospheres, European Commission, DG 

Employment and Social Affairs, Brussels, April 2003  /Ghid facultativ de bună practică pentru 

implementarea Directivei Consiliului şi Parlamentului European 1999/92/EC asupra cerinţelor 

minime de îmbunătăţire a protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor potenţial expuşi riscurilor 

provenite de la atmosferele explozive 

Directiva 1999/92/EC prevede elaborarea Documentului  privind protecţia împotriva exploziilor 

de către angajator , iar  Ghidul facultativ de bună practică pentru implementarea Directivei 

1999/92/CE dau îndrumări generale pentru prevenirea și protecția la explozie. 

În vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite de directivă, angajatorul trebuie să asigure 

elaborarea şi actualizarea unui document, numit document privind protecţia împotriva exploziilor 

prin care trebuie să demonstreze, că: 

- au fost determinate şi evaluate riscurile de explozie; 

- se iau măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor Directivei; 

- care sunt locurile care au fost clasificate pe zone; 

- care sunt locurile cărora li se aplică cerinţele minime stabilite în anexa nr. 2 a directivei; 

- locul de muncă şi echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt 

proiectate, realizate şi întreţinute conform normelor de protecţia muncii; 

- s-au luat măsuri pentru utilizarea în condiţii de securitate a echipamentului de lucru, în 

conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 89/655/CEE. 

Evaluarea riscurilor specifice din atmosferele explozive trebuie să ia în considerare cel puţin: 

a)probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor explozive; 

b)probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor 

electrostatice şi a declanşării incendiului; 

c)instalatiile, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni; 

d)dimensiunile efectelor anticipate. 

Riscurile de explozii trebuie evaluate în mod global. 

La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate 

prin deschideri de locurile în care pot apărea atmosfere explozive. 

 Angajatorul trebuie să evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, luând în considerare 

cel puţin: 

- probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor explozive; 

- probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor 

electrostatice şi a declanşării incendiului; 

- utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni; 

- dimensiunile efectelor anticipate. 
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explosive din SR EN 15198:2008 și conceptele și metodele de prevenirea exploziilor şi protecţia 
contra exploziilor date în SR EN 1127-1:2011.   

Codul practic elaborat NU are ca scop stabilirea sau elaborarea unei metode de evaluare a 
riscului de explozii, acesta evidențiază doar apectele fundamentale / conceptele ce trebuie aplicate.  

Întrucât domeniul protecției la explozie este reglemantat prin norme și standarde, evaluarea 

riscului de explozii trebuie să se raporteze la conformitatea cu cerintele reglementate,  nivelul minim 

de risc acceptat fiind cel stabilit prin norme, care reprezintă de fapt cel mai înalt nivel posibil 

corespunzător nivelului de cunoaștere tehnico-științifică actuală. De aceea, metoda de evaluare a 

riscului de explozii ar trebui să se bazeze pe conformitatea cu cerințele normelor și standardelor în 

vigoare, obiectivul evaluării fiind verificarea îndeplinirii nivelului de risc acceptat, respectiv stabilit 

prin norme și care corespunde probabilității minime ca sursa de aprindere să apară într-o zonă cu 

atmosferă potențial explozivă. 

Cea mai importantă parte a DPEx o constituie evaluarea riscului de explozii, având în 

vedere că scopul elaborării DPEX este stabilirea unor măsuri tehnice şi/sau organizatorice care 

trebuie luate în funcție de rezultatul evaluării în vederea asigurării protecției împotriva exploziilor, 

corespunzătoare naturii operaţiei şi respectând următoarele principii de bază în ordinea 

priorităţilor: 

a)prevenirea formării atmosferelor explozive; sau 

b)acolo unde natura activităţii nu o permite, evitarea aprinderii atmosferelor explozive; şi 

c)limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor.  

Evaluarea riscului de explozii ca parte din evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate 

nu este o activitate de sine stătătoare și se recomandă să fie complet integrată în procesul de 

management al riscurilor (a se vedea SR EN 31010:2016) 

Evaluarea riscului de explozii 

Dacă se face o analiză a conținutului DPEx se observă că acesta reprezintă elementele 

esențiale din Managementul riscurilor, așa cum sunt ele prezentate in SR ISO 31000:2010, desigur 

limitat la riscul de explozii.Procesul de management al riscului, conform SR ISO 31000:2010, este 

prezentat in figura nr. 1: 
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Fig. 1 Procesul de management al riscului , conform SR ISO 31000:2010 

Pentru aplicarea schemei trebuie clarificati termenii: pericol si risc. 

 

 

Fig 2. Pericol vs. risc 

Evaluarea riscului de explozie ca parte a evaluarii riscului de securitate si sanatate nu este o 

activitate de sine statatoare, ea trebuie integrata pe deplin in procesul de management al riscului 

conform SR EN 31010:2016  (fig 3) 
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                               Fig. 3 Evaluare risc si luarea deciziilor 

 

Dacă analizăm tehnicile de evaluare a riscurilor din SR EN 31010:2016 se observă că 

”Matricea consecință/ probabilitate” poate fi aplicată la evaluarea riscului de explozii. Riscul în 

termeni de securitate împotriva exploziilor este constituit din două elemente: severitatea unor 

posibile evenimente negative şi probabilitatea (frecventa) de apariţie a acestor evenimente. 

 

SEVERITATE Definiţia evenimentului negative 

CATASTROFALĂ Moarte sau distrugerea sistemului 

MAJORĂ Rănire severă, boală profesională severă sau deteriorare majoră a 

sistemului 

MINORĂ Rănire minoră, boală profesională minoră sau deteriorare minoră 

a sistemului 

Analiza 
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NEGLIJABILĂ Mai puţin decât rănire minoră, boală profesională sau deteriorare 

a sistemului 

FRECVENŢĂ DE 

APARIŢIE 
Element specific individual Detaliere 

FRECVENT Probabil să apară frecvent Se întâmplă în mod 

continuu 

PROBABIL Va apărea de mai multe ori pe durata de 

viaţă a unui element 

Va apărea frecvent 

OCAZIONAL Probabil să apară cândva pe durata de 

viaţă a unui element 

Va apărea de mai 

multe ori 

PUŢIN PROBABIL Improbabil dar posibil să apară pe durata 

de viaţă a unui element 

Improbabil dar este 

rezonabil să se 

aştepte că apare 

IMPROBABIL Atât de improbabil, că se poate estima că 

nu va apărea 

Improbabil să apară 

dar posibil 

Matricea frecventa severitate 

FRECVENŢA  

DE APARIŢIE  

  

SEVERITATE     

Catastrofală  Majoră  Minoră  Neglijabilă  

FRECVENT  A  A  A  C  

PROBABIL  A  A  B  C  

OCAZIONAL  A  B  B  D  

PUŢIN PROBABIL  A  B  C  D  

IMPROBABIL  B  C  C  D  
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După estimarea riscului trebuie efectuată evaluarea de risc pentru a determina dacă este 

necesară reducerea riscului sau dacă s-a atins nivelul de securitate prevăzut. 

A Risc ridicat 

(intolerabil) 

Acţiuni adecvate, organizatorice si/sau 

tehnice –prioritare 

B Risc mediu Actiuni adecvate, organizatorice si/sau tehnice pe termen scurt 

si mediu 

C Risc mic Mentine starea actuala de siguranta 

D Risc nul (acceptabil) Nicio actiune 

 

Coordonarea măsurilor de protecţie împotriva exploziilor 

Acolo unde sunt prezenţi la acelaşi loc de muncă lucrători din mai multe întreprinderi, 

fiecare angajator trebuie să fie responsabil pentru toate aspectele care îi revin în 

sarcină. Angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislaţiei trebuie să 

coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi 

să declare în DPEx scopul coordonării, măsurile şi procedurile de implementare 

adoptate. 

COMPETENTE SI RESPONSABILITATI 

Persoanele responsabile, proiectanţii trebuie să poată demonstreze competenţa şi să 

furnizeze dovezi că îndeplinesc cerinţele de aptitudini şi cunoştinţe specificate ATEX. 

Angajatorul trebuie sa se asigure de de competenţa si răspunderea persoanelor desemnate 

sau angajate pentru elaborarea DPEx. Competenţa trebuie să fie demonstrată în 

conformitate cu un cadru de pregătire şi evaluare relevant pentru regulamentele sau 

standardele naţionale sau pentru cerinţele angajatorului. 

 

 

 

 

 

 

PROTECŢIA LA EXPLOZIE – Protagonistii 
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Coperta COD PRACTIC PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTULUI DE PROTECȚIE LA EXPLOZIE 

 

Codul pentru întocmirea documentului de protecție la explozie a fost diseminat prin prezentarea 

la doua sesiuni de comunicari stiintifice . 

 

 

Manifestarea stiintifica  Titlul lucrarii  Autori  

MSE 2017 
8th International Conference on 
Manufacturing Science and 
Education  

June 7-9, 2017, Sibiu, Romania 

Aspects regarding 

explosion risk 

assessment 

 

Mihaela Părăian Sorin 

Burian , Mihai Magyari, 

Lucian Moldovan  

 

SESAM 2017   - 8th Edition , 

International Symposium on 

occupational healt and safety 

 Bucuresti,   Romania 19.10.2017  

How to prepare 

an explosion 

protection 

document 

Mihaela Părăian, Artur 

George Găman, Adrian 

Marius Jurca, Florin 

Adrian Păun, Niculina 

Vătavu 

 
 

Lucrarile prezentate la  MSE 2017 8th International Conference on Manufacturing Science and 

Education , inclusiv Aspects regarding explosion risk assessment ,   au fost publicate  la  Editura 

Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu , ISSN 2559-2963, ISSN-L 2559-2963 

 

http://sesam2015.insemex.ro/
http://sesam2015.insemex.ro/
http://sesam2015.insemex.ro/
http://sesam2015.insemex.ro/
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De asemenea, tot in scopul diseminarii rezultatelor cercetarii  s-au  organizat sapte seminarii 

de diseminare a codului practic persoanelor care desfasoara activități specifice de 

proiectare/elaborare DPEx .  

 

 

 

 

 

 

 

Codul pentru întocmirea documentului de protecție la explozie a fost implementat în cadrul  

activităților desfășurate în cadrul  GANEx  pentru creșterea calităţii serviciilor furnizate în domeniul 

protecției împotriva exploziilor. S-a elabort un suport de curs care s-a implementat in activitatea de 

instruire si atestatre a personalului competent pentru elaborarea DPEx , respectiv a organizațiilor 

competente pentru a desfășura activități specifice de proiectare/elaborare DPEx si s-au revizuit 

procedurile specifice . 

Codul practic este util  in primul rând  INCD INSEMEX - GANEx , ca furnizor de servicii specifice in 

domeniul ATEX. De asemenea este util  angajatorilor care au responsabilitatea de a asigura 

elaborarea Documentul  privind protecţia împotriva exploziilor , dar in egala măsura este util altor 

furnizori de servicii , de consultanţă pentru elaborarea documentelor aplicabile si organelor de 

evaluare / control pe linie de securitate si sănătate în munca şi organismelor de reglementare. 

Prin elaborarea codului se pune la dispozitia  angajatorilor, ca utilizatori ai instalațiilor si responsabili 

pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor un instrument util pentru evaluarea riscului de explozie 

, reglementată de lege, prin aplicarea celor mai noi cunoştinţe,  in vederea aplicării celor mai sigure 

masuri pentru prevenirea sau limitarea exploziilor   

De asemenea  organismele de control de securitate pot folosi cunoștințele din codul elaborat  pentru 

a identifica mai uşor si  mai corect  modul de respectare a cerințelor legislative de securitate si 

sănătate in munca  

Experienţa care se va câştiga în timpul aplicării procedurilor din codul elaborat si observaţiile  directe 

din teren vor permite identificarea unor soluţii de perfecţionare a  activităților in domeniul ATEX 

ceea ce conduce la promovarea participării active a reprezentanţilor noștri in structurile europene 

şi implicit la integrarea deplină în aria europeană de cercetare şi certificare ATEx 
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Gestionarea corecta a riscului prezentat de  instalații/echipamente si aplicarea, după caz , a 

masurilor adecvate pentru reducerea acestuia, conduce la reducerea numărului de accidente in 

industria prelucrării si depozitarii produselor inflamabile care pot genera atmosfere explozive. 

Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea 

proiectului  

CODULUI PRACTIC elaborat a fost implementat în cadrul  activităților desfășurate în cadrul  

GANEx  pentru creșterea calităţii serviciilor furnizate în domeniul protecției împotriva exploziilor 

privind  atestarea personalului competent pentru elaborarea DPEx și atestarea organizațiilor 

privind capabilitea de a desfășura activități specifice de proiectare/elaborare DPEx 

CODULUI PRACTIC  pentru întocmirea documentului de protecție la explozie a fost diseminat 

factorilor interesati astfel :  

- au fost organizate sapte seminarii la firme  care desfasoara activități specifice de 

proiectare/elaborare DPEx (proiectanți/utilizatori de instalatii Ex ) la cre au participat in total 80 

persoane 

- au fost elaborate doua articole de specialitate si prezentate la trei sesiuni de comunicări 

științifice 

 

Denumire proiect: PN 16 43 02 06 (denumire) Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea 

metodei de testare a materialelor de protecţie antiscântei destinate utilizării in atmosfere potenţial 

explozive 

Denumire faza:  

Faza III : Experimentări de laborator privind testarea materialelor antiscântei  

Termen: 15.06.2017 

Rezumatul fazei:  

Prezenta lucrare reprezintă faza III a proiectului „Cercetări privind modernizarea şi 

dezvoltarea metodei de testare a materialelor de protecţie antiscântei destinate utilizării în 

atmosfere potenţial explozive”, intitulată „Experimentări de laborator privind testarea 

materialelor antiscântei”.  

În lucrare au fost prezentate următoarele: 

- pericolul generat de scânteile mecanice pentru echipamentele neelectrice destinate utilizării în 

medii cu pericol de explozie; 

- clasificarea echipamentelor neelectrice în conformitate cu legislația în vigoare; 

- criterii privind evaluarea echipamentelor mecanice în vederea evitării  generării surselor de 

aprindere de tip scântei mecanice; 
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- prezentarea metodei de testare a materialelor antiscântei si a standului de încercare; 

- experimentări de laborator privind testarea materialelor antiscântei destinate utilizarii în medii cu 

pericol de explozie; 

- activităţile şi operaţiile specifice tehnologiilor/metodelor de exploatare, în vederea identificării 

situaţiilor care pot genera mecanisme de producere a unor surse de aprindere de tip scântei 

mecanice.  

- încercări specifice de laborator, de testare în amestecuri explozive a materialelor antiscântei; 

Prezentarea standului și a modului de funcționare  

Pentru încercarea în atmosferă explozivă la scântei mecanice a materialelor metalice folosite 

la construcţia echipamentelor şi a uneltelor/sculelor antiscântei, se foloseşte un stand de încercare 

de laborator pe care se reproduce un amestec exploziv şi un proces de generare a scânteilor 

mecanice stabilit în urma studiului funcţiilor mecanice specifice echipamentelor tehnice testate, 

procese similare cu fenomenele dezvoltate în cadrul instalaţiilor.  

Standul de testare la impact unic a materialelor antiscântei este compuns din următoarele părți 

principale: 

a- instalația de realizare amestecuri explozive; 

b- sistemul digital de determinare a înălţimii de cădere şi de calcul al energiei de impact;  

c- camera de testare în interiorul căreia se realizează amestecul exploziv. 

a) - Instalația de realizare amestecuri explozive  

Pentru modelarea aprinderii prin scântei mecanice, realizarea şi determinarea 

concentraţiilor amestecurilor combustibile care se aprind cel mai uşor, respectiv amestecurile cele 

mai sensibile la aprindere, prezintă interes teoretic şi practic.  

Modul de realizare a amestecului exploziv respectiv precizia de măsurare a concentraţiei 

amestecului exploziv din interior ul camerei de testare, reprezintă un factor determinant care poate 

influenţa procesul de testare/evaluare şi acceptare a materialelor antiscântei. 

In conformitate cu cerinţele specifice de testare menţionate în legislaţia specifică, amestecul 

exploziv se realizează în funcţie de utilizarea destinată a materialului astfel:  

❖ la încercarea materialelor pentru echipamente/scule/unelte din grupa I şi II A se utilizează 
un amestec exploziv format din aer cu 6,5 % CH4 ; 

❖ la încercarea materialelor pentru echipamente/scule/unelte din grupa II B şi II C se utilizează 
un amestec format din aer cu 10% H2 ;  

❖ verificările de neaprindere se fac în atmosfere explozive cu sensibilitate mărită la aprindere, 
care constau din amestecurile explozive de mai sus dar îmbogăţite în oxigen până la 25-26 
%. 
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În figura nr.1 este prezentată schema de principiu a instalaţiei de realizare amestec exploziv 

compusă din : 

 -  instalația de dozare compusă din patru debitmetre pentru H2 , CH4 , C3H8 , AER, cu o precizie de  

0,8% ; 

- unitate digitală de control a debitmetrelor prin intermediul unui PC ; 

- analizorul de oxigen SERVOMEX 2223, care utilizează pentru măsurarea oxigenului o celulă 

paramagnetică şi care conferă o precizie maximă şi liniaritate pe întreg domeniul de masură. 

Domeniu de masura: 0…100% O2, cu posibilitatea de programare a oricarui subdomeniu din 

acest interval, fara pierderea preciziei de masura: 0,02% . 

- sistemul de conducte, electroventile, robineți și racorduri. 

 

Figura nr. 1 – schema instalaţiei de realizare amestec exploziv 

b) - Sistem digital de determinare a înălţimii de cădere şi de calcul al energiei de impact  

Energia de impact se determină cu relaţia  E = m x g x h [J], în care m este masa în cădere în 

[kg], g-accelerația gravitațională în [m/s2] iar h este înălţimea de cădere în [m]. 

Forma greutăţii se alege în funcţie de destinaţia materialului utilizat în construcţia 

echipamentului, respectiv a sculelor/uneltelor antiscântei. 

Pentru încercarea la impact, parametrii m respectiv h se stabilesc de comun acord între părţi, 

sau conform reglementărilor aplicabile. 

Schema bloc a sistemului digital de determinare a înălţimii de cădere şi de calcul al energiei 

de impact este prezentată în Figura nr. 2. 

R1
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materiale 
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la impact unic
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Figura nr.2 – Schema bloc a sistemului digital de determinare a înălţimii de cădere şi de 

calcul al energiei de impact 

 

Sistemul este compus din două module principale: 

– modul 1 – modulul de colectare date referitoare la înălţimea de cădere, modul montat pe sistemul 

de ridicare/întoarcere a greutăţii (m), – vezi Figura nr. 3.  

 

  

Figura nr. 3 – Modul 1 de colectare date referitoare la înălţimea de cădere, modul montat 

pe sistemul de ridicare al greutăţii 

 

Modulul 1 este format dintr-o roată de măsură ce antrenează un encoder optic care 

transformă mişcarea de rotaţie în impulsuri electrice. Impulsurile electrice sunt transmise pentru 

înregistrare şi prelucrare modului 2 – modul de colectare, prelucrare şi afişare date/parametrii. 

Modul 1 – 

colectare date

Modul 2 –  

colectare, 

prelucrare si 

afişare date/

parametrii
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Legătura fizică dintre cele 2 componente, sistem de ridicare şi modul de colectare, este realizată de 

roata de măsură care este în contact direct cu una dintre roţile de întoarcere cablu metalic-sistem 

de ridicare greutate – a se vedea figura nr. 3. 

Modulul 2 – modul de colectare, prelucrare si afişare date/parametrii este compus din: 

microcontroler cu placa de dezvoltare, tastatură pentru introducerea datelor şi display pentru 

afişarea datelor şi parametrilor. Microcontrolerul prelucrează impulsurile electrice primite de la 

modulul 1. Datele prelucrate împreună cu cele introduse prin intermediul tastaturii sunt afişate pe 

display – figura nr.4. 

 

Figura nr.4 - Modulul 2 – modul de colectare, prelucrare si afişare date/parametrii 

Cele 2 module prezentate mai sus, formează sistemul digital de determinare a înălţimii de 

cădere şi de calcul al energiei de impact, sistem care reprezintă o componentă importantă în cadrul 

standului de testare  a materialelor antiscântei la impact unic – Figura nr.5.  

 

Figura nr. 5 –Sistemului digital de determinare a înălţimii de cădere şi de calcul al energiei 

de impact 
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Pentru încercarea la impact, parametrii de testare, masa (m) respectiv înălţimea de cădere 

(h), se stabilesc de comun acord între părţi (organismul de evaluare a conformităţii şi 

solicitator/producător), sau în conformitate cu reglementărilor aplicabile. Sistemului digital de 

determinare a înălţimii de cădere şi de calcul al energiei de impact rezolvă aceste cerinţe, energia 

de impact reprezentând un parametru important care poate influenţa semnificativ procesul de 

testare/evaluare şi acceptare a materialelor antiscântei. 

 

c) - Camera de realizare amestec exploziv – 1m3  

Camera de testare constă dintr-o cameră de încercare cu pereţi rezistenţi la explozie 

prevăzută cu: ştuţuri de aducţiune a gazului, priză de măsurare a concentraţiei de amestec exploziv 

din interiorul camerei, priză de degajare a exploziei care ocupă un perete al camerei ce este obturat 

cu o folie subţire ce nu opune rezistenţă la presiunea de explozie, un dispozitiv compus din 2 

tamburi, pe care se înfăşoară cablul metalic, o sursă de aprindere controlată (cu scânteie electrică) 

în vederea confirmării existenţei atmosferei explozive, dar şi a asigurării protecţiei muncii 

operatorilor după finalizarea încercărilor. 

Vizualizarea şi înregistrarea fenomenelor de generare a scânteilor mecanice prin impact unic 

în camera de testare reprezintă un factor important în faza de exprimare a rezultatelor.  

Vizualizarea şi înregistrarea fenomenelor de generare a scânteilor mecanice prin impact unic 

în camera de testare reprezintă un factor important în faza de exprimare a rezultatelor. În acest 

sens, pe partea laterală a camerei de testare, există un vizor pentru vizualizarea/urmărirea şi 

posibilitatea de înregistrare  a procesului de impact –Figura nr. 6. 

 

Figura nr. 6 - vizor pentru vizualizarea/urmărirea şi posibilitatea de 

înregistrare  a procesului de impact 
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În procesul de testare a materialelor antiscântei, în camera de testare se realizează cu 

ajutorul instalaţiei de realizare amestec exploziv, un amestec în funcţie de utilizarea destinată a 

materialului.  

Având în vedere principiul de funcţionare al instalaţiei de realizare amestec, durata de 

realizare a amestecului în camera precum şi gradul de precizie al concentraţiei amestecului exploziv 

din interiorul camerei de testare, există un sistem de etanşare al camerei cu perete exterior deschis 

– Figura nr. 7. 

Din considerente de securitate, pe peretele deschis al camerei de testare, se montează o 

folie de plastic din PVC. Camera de testare materiale antiscântei, este montată cu peretele deschis, 

pe peretele/zidul lateral al halei de încercări unde există o fereastră/deschidere care comunică cu 

exteriorul halei. În situaţia în care amestecul exploziv din interiorul camerei de testare este aprins 

de scânteile mecanice generate de materialele testate, suflul exploziei este dirijat în exteriorul halei 

de încercări.  

 

 Figura nr. 7 – sistemul de etanşare al camerei de testare materiale antiscântei 

 Pe toată durata de realizare a amestecului exploziv, este necesară omogenizarea acestuia în 

camera de testare. Acest lucru este realizat un motor electric care acţionează o elice montată pe 

peretele lateral, în interiorul camerei de testare. 

Experimentări de laborator privind testarea materialelor antiscântei destinate proceselor 

tehnologice din medii cu pericol de explozie 

Spre deosebire de ramurile industriale de suprafaţă, în minele grizutoase sunt procese tehnologice 

în care echipamentele tehnice şi personalul minier sunt în permanent contact cu amestecurile de 

gaz şi / sau praf-aer care în condiţii nefavorabile pot forma atmosfere explozive. Aşadar sunt 

necesare cerinţe specifice stringente pentru protecţia la explozie şi posibilităţile de evacuare în 

situaţii de pericol.  

Utilizarea echipamentelor mecanice în practica industrială minieră subterană sau a industriei de 

suprafaţă cu pericol de atmosferă explozivă a confirmat în nenumărate cazuri că exploziile 

atmosferei inflamabile au fost iniţiate de scântei sau suprafeţe supraîncălzite de natură mecanică. 
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Din statisticile înregistrate atât în activitatea de exploatare minieră cât şi în alte industrii de 

suprafaţă, semnalate în literatura de specialitate, se constată o pondere însemnată a cauzelor de 

aprindere dată de fricţiunea mecanică generatoare de scântei mecanice şi suprafeţe fierbinţi. 

Descrierea procesului tehnologic: Metode de exploarare - Metoda de exploatare cu subminare 

Tehnologiile de exploatare şi condiţiile de zăcământ diverse au determinat apariţia unui număr mare 

de metode de exploatare şi variante ale acestora. 

Principalul criteriu care stă la baza clasificării metodelor de exploatare a stratelor de cărbune este 

succesiunea executării şi legătura reciprocă dintre lucrările de abataj şi cele de pregătire. În funcţie 

de acest criteriu, metodele de exploatare se împart în clase. O clasificare orientativă este prezentată 

în figura de mai jos – figura nr.9 

 

Figura nr. 9  - clasificare orientativă a metodelor de exploatare 

 

Elemente tehnice legate de tehnologia de lucru la metoda de exploatare cu subminare 

 Tehnologiile de lucru atât pentru varianta cu surparea cărbunilor şi a rocilor înconjurătoare 

- SCRI, cât şi cea cu surparea cărbunelui în spatele liniei de front implică o serie de activităţi specifice. 

În funcţie de grosimea stratului, tehnologia de lucru a metodei de exploatare cu surparea cărbunilor 

şi a rocilor înconjurătoare, se poate realiza în trei variante de exploatare, cu lucrările de pregătire 

aferente fiecăreia dintre variante. Indiferent ce variantă de exploatare se aplică, principalele operaţii 

tehnologice din abataj constau în: 

 – perforarea şi împuşcarea găurilor pentru fisurarea şi presfărâmarea cărbunelui; 

 – evacuarea cărbunelui dislocat; 

 – scurtarea transportoarelor cu raclete din preabatajul direcţional şi galeriile transversale 

colectoare; 

 – dirijarea presiunii miniere. 
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Metoda de exploatare cu subminarea cărbunelui în spatele liniei de front utilizează în mod curent 

tehnologia cu stâlpi individuali - figura nr. 11,  grinzi articulate cu strângători - figura nr.12 și sistemul 

de derocare cu explozivi. 

 
 

Figura nr. 11 - stâlp individual de 

susținere 

Figura nr. 12 - Grinzi articulate și 

strângători 

 O etapă foarte importantă premergătoare fazelor tehnologice curente din abatajul cu 

subminare o reprezintă formarea scarpei (taluzului de curgere a cărbunelui) în abataj şi lateral în 

galeria de cap şi galeria de bază. 

Fiecare dintre aceste operaţii comportă la rândul ei o serie de faze de lucru specifice acestei 

activităţi. 

 

Experimentări de laborator privind testarea materialelor antiscântei 

Activităţile şi operaţiile specifice acestor tehnologii/metode de exploatare, implică o serie de situaţii 
care pot genera mecanisme de producere a unor surse de aprindere de tip scântei mecanice.  

În vederea studierii unor astfel de situaţii, sunt necesare realizarea unor încercări specifice de 
laborator, de testare în amestecuri explozive a materialelor antiscântei.  

S-a elaborat următorul program experimental: 

- se vor realiza 10 teste cu energii diferite de impact:100J; 250J; 500J; 750J. 

- perechea de material ce urmează să fie testată este OL52 (S355JO) si oțel ruginit. Materialul ce 
urmează sa fie testat este materialul utilizat la realizarea părţilor componente ale stâlpilor 
individuali de susținere. 

- testarea se va realiza într-un amestec exploziv de 6,5%vol. CH4 

Prezentarea procedurii de realizare a testelor/încercărilor 

 Procedura descrie modul de efectuare a încercării pentru acceptarea materialelor de 
protecţie antiscântei destinate utilizării în atmosfere cu pericol de explozie.  
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Încercarea la impact se efectuează în condiţii de laborator şi constă în simularea pe standuri speciale 
a procesului de formare a scânteilor generate prin impacturi accidentale. 

Simularea se face pe un stand de încercare special, în care se generează un impact între o placă 
ruginită înclinată faţă de verticală la 350 şi eşantionul de încercat, în cazul nostru OL 52. 

Energia de impact se determină cu relaţia  E = p x h [J], în care p este greutatea în cădere în [N] iar h 
este înălţimea de cădere [m]. In cazul nostru masa eşantionului testat este de 30kg, iar energiile de 
impact sunt : 100J, 250J, 500J, 750J. 

 La încercarea materialului s-a utilizat un amestec exploziv format din aer cu 6,5%CH4. 
Standul utilizat este prezentat în  figura 13 și este compus din: 

 

Figura 13 - Montaj pentru testarea materialelor antiscântei la impact unic in amestec 

exploziv 

Legenda : 
1 – masă/greutate cu care se realizează energia necesară testării  
2 - eşantion de încercare  
3 - placă de oţel ruginit 
4 - cameră testare materiale antiscântei (peretele exterior este deschis şi acoperit cu 
folie din material plastic PVC, pentru a permite eliberarea presiunii de explozie) 
5 - dispozitiv pentru mişcarea longitudinală/transversală şi de reglare a unghiului de 
impact a plăcii ruginite 
h - înălţimea de cădere 

Modul de lucru: 

- se pregătește epruveta ce urmează sa fie testată; 

- se montează placa de oţel ruginit şi epruveta de încercare; 

- se montează folia de PVC pe faţa deschisă a camerei de încercare ; 

- se realizează amestecul exploziv în camera de încercare - 6,5%CH4 ; 

- se efectuează 10 încercări cu o energie de impact stabilită de comun acord cu 

producătorul/solicitantul şi după caz se continuă astfel: 

- pentru eşantioanele care la ciocnire formează particule activ oxidate(de exemplu scântei produse 

prin lovirea pieselor de oţel) se execută 32 de încercări în amestecul exploziv îmbogăţit cu oxigen 

până la 25% şi cu energia de impact stabilită.  

 

h
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 Rezultatele încercării la impact sunt exprimate prin: 

 - apariţia sau nu a aprinderii în primele 10 încercări în amestecul exploziv; 

 - numărul de aprinderi în timpul următoarelor 32 de încercări în amestecul exploziv 

îmbogăţit cu oxigen - daca este cazul. 

Rezultatele obținute în urma testării materialului OL52 (S355JO) 

Nr. 

test 

Energia de 

impact [J] 

Numărul 

de 

încercări 

(impacturi) 

Amestecul 

exploziv 

Rezultatele  încercărilor 

Existența scânteilor 

incendiare DA/NU 

Aprindere amestec 

exploziv 

DA / NU 

1 100 10 

6,5% vol. CH4 

NU NU 

2 250 10 NU NU 

3 500 10 DA NU 

4 750 10 DA NU 

Nota : Pentru energiile de impact de 500J si 750J, materialul testat a format particule activ oxidate, 

în acest caz sunt necesare încercări suplimentare în amestec exploziv îmbogăţit cu oxigen. 

 

Nr. 

test 

Energia de 

impact [J] 

Numărul 

de 

încercări 

(impacturi) 

Amestecul 

exploziv 

Rezultatele  încercărilor 

Numărul aprinderilor 

1 500 32 6,5% vol. CH4 

îmbogăţit cu 

oxigen până la 

25% 

0 

2 750 32 5 

 

Interpretarea rezultatelor: 

Scânteile de impact sunt considerate nepericuloase dacă: 

- nu are loc nici o aprindere în timpul primelor 10 încercări în amestecul exploziv realizat; 
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- nu au loc mai mult de 8 aprinderi în timpul următoarelor 32 de încercări în amestec exploziv 

îmbogăţit cu până la 25% oxigen. 

În concluzie, având în vedere rezultatele încercărilor mai sus prezentate precum şi condiţiile de 

testate, materialul testat este considerat antiscântei. 

 

Denumire faza:  

Faza IV : Actualizarea procedurii de încercare şi diseminarea rezultatelor  

Termen: 08.12.2017 

Rezumatul fazei: 

În cadrul acestei faze a proiectului, având la bază rezultatele obţinute în urma derulării 

fazelor anterioare ale proiectului (Faza I - Analiza factorilor de influenţă în cadrul proceselor testare 

şi acceptare a materialelor antiscântei, Faza II - Dezvoltarea metodei de testare a materialelor 

antiscântei prin modernizarea standului de încercare respectiv Faza III - Experimentări de laborator 

privind testarea materialelor antiscântei), a fost revizuită procedura de încercare PI – 54 „Încercări 

de securitate ale materialelor  pentru funcţionarea în atmosferă cu pericol de explozie (fricţiune, 

impact)” prezentată în Anexa 1 a prezentului studiu, procedură implementă în sistemul de calitate 

GLI din cadrul INCD INSEMEX Petroşani. 

 

 

PI – 54 „Încercări de securitate ale materialelor  pentru funcţionarea în atmosferă cu pericol de 

explozie (fricţiune, impact) 
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Procedura descrie modul de efectuare a încercării pentru acceptarea materialelor de 

protecţie antiscântei destinate utilizării în atmosfere cu pericol de explozie din cadrul grupei de 

încercări pentru verificarea comportării materialelor şi echipamentelor. 

Rezultatele încercărilor realizate în cadrul proiectului confirmă faptul că standul de încercare 

are o precizie ridicată şi corespunde cerinţelor din SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 pentru 

competenţa şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări. 

 

 Diseminarea rezultatelor  

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului au fost diseminate prin publicarea unui articol ştiinţific la 

al VIII-lea SIMPOZION Internaţional „Securitate si Sănătate în Muncă„ SESAM 2017, 19 octombrie 

2017, Bucureşti. 

 Titlul lucrării „RESEARCH ON THE MODERNIZATION AND DEVELOPMENT OF THE TEST 

METHOD FOR NON-SPARKING PROTECTION MATERIALS INTENDED FOR USE IN POTENTIALLY 

EXPLOSIVE ATMOSPHERES”, - Adrian Marius Jurca, Emilian Ghicioi, Paun Florin, Dan Gabor, Leonard 

Lupu – INCD INSEMEX Petroşani, publicată în vol II – Proceedings of the Symposium, pag.294. 

 

  

 

 

PN 16 43 01 02 Cercetări privind dezvoltarea de noi tehnici de evaluare în vederea certificării 

echipamentului de curenți slabi în concordanță cu cerințele IECEx 

Denumire faza: Realizare aplicație informatică pentru generare automată de defecte în modelul 

virtual 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=15569837
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Demarajul tehnic actual oferit de industria electronică determină manifestarea unei presiuni 

virtuale înspre modernizare asupra utilizatorilor de instalații în spații cu pericol de atmosferă 

explozivă. 

Domeniul echipamentelor și instalațiilor care folosesc curentul electric pentru scopul transferului 

de informație denumite și echipamente și instalații de curenți slabi este de asemenea marcat de 

cerințele specifice ale utilizării în spații cu preicol de atmosferă explozivă. 

Deși sunt echipamente de curenți slabi acestea pot totuși iniția explozii datorită pragului coborât al 

energiei necesare pentru inițierea exploziilor 180 μJ. 

Acest fapt implică necesitatea utilizării aparaturii de curenți slabi care nu poate iniția explozia 

substanțelor combustibile deoarece prezența acestor substanțe nu poate fi exclusă din vecinătatea 

instalațiilor tehnologice. 

Accesul pe piața europeană a acestor tipuri de echipamente (instalații) este reglementată de 

directiva europeană 2014/34/EU iar caracteristicile tehnice care asigură protecția împotriva inițierii 

exploziilor sunt reglementate de standardele specifice (IEC) EN 60079-** [5, 8 și 9]. 

Prevenirea aprinderii atmosferelor care conțin substanțe combustibile poate fi realizată prin 

limitarea simultană a energiei tranzitate și stocate în circuit și prin limitarea puterii disipate pe 

componente. 

Dificultatea care va fi depășită prin utilizarea tehnologiei propuse este determinată de amploarea 

crescută a scenariilor de defecte necesare a fi luate în considerare în procesul de omologare 

(evaluare, testare) a echipamentelor cu securitate intrinsecă înainte ca acestea să ajungă pe piața 

europeană. 

În prezent tehnologia de evaluare a protecției împotriva exploziilor necesită implicarea nemijlocită 

a factorului uman, este consumator mare de timp (luni) și are o rată crescută a echipamentelor 

respinse. Pentru protecția împotriva aprinderii atmosferelor explozive de la instalațiile de curenți 

slabi este utilizat frecvent tipul de protecție securitate intrinsecă [11]. 

În procesul de proiectare, scenariile de protecție la explozie sunt implementate atât în regim de 

funcționare normală cât și în posibilele regimuri de defect. Astfel se materializează implementarea 

cerințelor directivei ATEX [9, 10] de clasificare în trei categorii (1, 2 sau 3) conform și pe niveluri de 

protecție (a, b și c) conform IECEx  

Echipamentele care nu pot fi evaluate utilizând curbele de aprindere (de exemplu cele cu 

complexitate crescută sau cele care prezintă surse de aprindere cu caracteristică neliniară) trebuie 

supuse testelor de aprindere prin scânteie. 

Tendința actuală în ce privește evaluarea protecției la explozie a echipamentului electric de curenți 

slabi protejat la explozie prin tipul de protecție securitate intrinsecă este de a crește ponderea 

analizelor prin calcul a echipamentului utilizând tabelele și diagramele de referință prezentate în 

standardele aplicabile  

Un avantaj major dar neexploatat suficient a celor prezentate mai sus este posibilitatea evaluării 

protecției la explozie a echipamentelor încă din faza de proiectare. Acest demers prezintă un 



INCD INSEMEX | 242 

 

  
 

potențial semnificativ în ceea ce privește reducerea timpului de omologare a echipamentului de 

curenți slabi destinat utilizării în atmosfere explozive. 

Un alt avantaj major este scăderea numărului de situații în care echipamente echivalente atât din 

punct de vedere funcțional cât și din punct de vedere al protecției la explozie să prezinte rezultate 

contradictorii în urma procesului de omologare a protecției la explozie. 

O situație concludentă în ceea ce privește divergența rezultatelor este încercarea în amestecuri 

explozive realizată cu ajutorul eclatorului (spark test apparatus - STA). 

Astfel pe plan internaţional în ultima decadă au fost efectuate cercetări de dată recentă în legătură 

cu repetabilitatea testelor în atmosfere explozive a echipamentelor de curenți slabi. 

În cadrul grupului de lucru WG4 / TC31 din cadrul IECEx în care este și INCD INSEMEX 

reprezentat, au fost analizate diversele sesizări cu privire la inconsistența rezultatelor testelor dar și 

necesitatea impunerii unor condiţii suplimentare pentru derularea încercării toate acestea pentru 

scopul îmbunătățirii repetabilității și reproductibilității rezultatelor testelor în atmosfere explozive 

utilizând eclatorul (STA) [3-5, 7]. 

Securitatea intrinsecă ca tip de protecție se bazează pe două principii fundamentale: pe limitarea la 

valori nepericuloase a energiei disponibile și a temperaturilor în circuitele protejate la valori 

nepericuloase și de asemenea pe implementarea unor separări față de alte părți conductive ale 

circuitului sau alte circuite astfel încât să nu fie permis transferul de energii periculoase. 

Una dintre problemele spinoase ale procesului de evaluare o constituie imposibilitatea practică de 

evaluare a tuturor alternativelor de defectare care adesea oblică factorul evaluator să recurgă la 

aproximări acoperitoare în ce privește dovedirea viabilității de protecție la explozie. 

Aceste aproximări sunt realizate în scopul evaluării facile a parametrilor de securitate și vizează atât 

evaluarea limitărilor de energie în circuite și a disipărilor de putere cât și a distanțelor de izolare 

implementate la nivelul circuitelor. 

Standardul specific al tipului de protecție securitate intrinsecă prevede necesitatea luării în 

considerare a unor defecte numărabile de tipul scurtcircuitului dacă distanțele de izolare sunt mai 

mari de o treime din distanța necesară prevăzută sau defecte nenumărabile de tipul scurtcircuitului 

dacă distanțele de izolare sunt mai mici de o treime din distanța necesară prevăzută. 

Prin prezentul demers se investighează posibilitățile de evaluare a separărilor reflectate prin 

implementarea de distanțe de izolare la nivelul plăcilor de circuit imprimat astfel încât să fie 

asigurată o rezoluție (finețe) superioară a procesului de evaluare. 

Dacă se ia în considerare numărul distanțelor de izolare neconforme dar mai mari de o treime din 

valoarea minimă neceasară simbolizate N1 și a celora mai mici de o treime din valoarea minimă 

neceasară simbolizate N2 atunci numărul posibil N de scenarii de defectare care trebuie analizate 

este dat de relația (1.1): 

 𝑁 = 𝑁1 ∙ 2𝑁2 (0.1) 

Procedeu curent de evaluare a conformității distanțelor de izolare 
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În scopul evidențierii aspectelor rămase deschise în practica actutală a procesului de evaluare se 

prezintă în continuare un exemplu tipic de evaluare. 

Se consideră necesitatea evaluării unui circuit electronic implementat fizic prin placă de circuit 

imprimat. 

Alimentarea circuitului se realizează de la o sursă cu parametrii definiți Uo=20Vcc, Io=200mA, 

Po=1W, nivel de protecție „ib”. 

Distanțele de izolare implementate în circuit între diferitele trasee și părți conductoare sunt: 

1,5 mm, 1,75 mm și 2 mm. Suprafața plăcii decircuit imprimat are strat protector de lac dar care nu 

este conform cu cerințele privitoare la acoperiri de protecție. 

Pentru scopul demonstrării se are în vedere schema succintă a circuitului care este prezentată în 

figura 1.1. 

 
Figura 0.1 Schema bloc a circuitului evaluat 

Procedeu alternativ de evaluare a conformității distanțelor de izolare 
Procesul actual de evaluare ia în considerare tensiunea maximă disponibilă pentru întreg circuitul 

(adică 20 V) apoi se confruntă distanțele de izolare implementate cu limitele minime specificate. 

Astfel avem următoarele rezultate ale procesului de evaluare a distanțelor de izolare prezentate în 

tabelul 1.1. 

Tabel 0.3 Evaluarea distanțelor de izolare 

Culoare marcare Distanță reală 

[mm] 

Distanță necesară 

[mm] 

Rezoluție 

Roșu 1,5 2 Nu corespunde 

Galben 1,75 2 Nu corespunde 

Albastru 2 2 Corespunde 
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Datorită faptului că valoarea de 20 V se situează între limitele de 10 V și 30 V se pune întrebarea 

dacă trebuie luată în considerare valoarea de 2 mm ca limită minimă deși tensiunea maximă este de 

20 V. 

Dacă se ia în considerare că valoarea distanței de izolare nu poate prezenta variații mari în interiorul 

intervalului de valori specificate în tabelul 5 se poate lua în considerare un model de interpolare 

liniar sau spline cubic. 

În continuare sunt analizate posibilitățile de de determinare a valorilor minime necesare pentru 

distanța de izolare utilizând cele două modele de interpolare specificate. 

Nivelul de tensiuni obișnuit în circuitele cu securitate intrinsecă este sub 50 Vc.a. este recomandabil 

să fie avut în vedere valorile mai mici de 90 V. 

 𝑈 = 1,42 ∙ 50 𝑉𝑐. 𝑎 = 71 𝑉 <  90 𝑉 (0.2) 

În graficul din figura 1.2 sunt prezentate sub forma grafică valorile pentru distanța de izolare pe 

suprafață pentru nivelul de protecție „ib rezultate în urma interpolări spline cubice împreună cu 

interpolarea liniară. Tabelul cu valorile interpolării liniare este prezentat în anexa 3. 

 
Figura 0.2 Distanța de izolare pe suprafață pentru nivel de protecție „ib” 

Nivelul de tensiuni obișnuit în circuitele asociate circuitelor cu securitate intrinsecă este sub 

250 Vc.a. pot fi avute în vedere valorile mai mici de 355 V. 

 𝑈 = 1,42 ∙ 250 𝑉𝑐. 𝑎 = 355 𝑉 < 550 𝑉 (0.3) 

Astfel se poate lua în considerare posibilitatea interpolării utilizând funcții spline cubice rezultând 

graficul din figura 1.3. De asemenea în figura 1.3 este prezentată și interpolarea liniară pentru același 

set de date. Tabelul conținând valorile rezultate în urma interpolări spline este prezentat în anexa 

4. 
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Figura 0.3 Distanța de izolare pe suprafață pentru nivel de protecție „ib” 

Ca o primă observație pentru setul de date care conține spații mai mari între valori interpolarea 

spline poate duce fie la supradimensionări fie la subdimensionări a distanțelor de izolare. 

În urma consultării tabelului din anexa 3 se poate observa că distanța minimă necesară de izolare 

pentru tensiunea de 20 V este de 1,75 mm. 

 

Tabel 0.4 Reevaluarea distanțelor de izolare 

Culoare marcare Distanță reală 

[mm] 

Distanță necesară 

[mm] 

Rezoluție 

Roșu 1,5 1,75 Nu corespunde 

Galben 1,75 1,75 Corespunde 

Albastru 2 1,75 Corespunde 

 

Cunscând detaliile schemei electronice a circuitului a cărui placă de circuit imprimat asociată 

prezentată în figura 1.1 se poate trage concluzia că tensiunea maximă după aplicarea condițiilor 

specifice de defectare corespunzătoare nivelului „ib” de protecție nu depășește 10 V la nivelul părții 

de circuit marcate cu roșu. 

În aceste condiții rezultatul evaluării distanțelor de izolare este redat în tabelul 1.3. 
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Tabel 0.5 Reevaluarea distanțelor de izolare cu rezoluție mărită 

Culoare marcare Distanță reală 

[mm] 

Distanță necesară 

[mm] 

Rezoluție 

Roșu 1,5 1,5 Corespunde 

Galben 1,75 1,75 Corespunde 

Albastru 2 1,75 Corespunde 

 

Practica curentă în ce privește evaluarea echipamentului protejat la explozie prin tipul de protecție 

securitate intrinsecă ia în considerare numai primul stadiu de evaluare prezentat în tabelul 1.1. 

Luând în considerare stadiile de evaluare prezentate mai sus se poate concluziona că în cazul 

evaluării protecției la explozie echipamentelor evaluarea grosieră a distanțelor de izolare poate duce 

la respingerea echipamentului. Această situație va determina în lanț creșterea timpului de acces a 

unui echipament modernizat pe piață fapt care implică de asemena premizele unui preț de 

producție mărit.  

Realizare aplicație informatică pentru generare automată de defecte în modelul virtual 

Luând în considerare tendințele actuale de miniaturizare a echipamentelor dar și de creștere a 

gradului de complexitate în ceea ce privește mulțimea funcțiunilor a dus de asemenea la creșterea 

atât a complexității plăcilor de circuit imprimat cât și a densității de echipare a acestor plăci de circuit 

imprimat. 

Creșterea densității de echipare a plăcilor de circuit imprimat împreună cu tendința de miniaturizare 

a determinat reducerea distanțelor disponibile de izolare care pot fi aplicate între părțile 

conductoare. 

De asemenea o altă tendință curentă este cea de proiectare asistată de calculator și de evaluare în 

domeniu virtual a echipamentelor proiectate din punctul de vedere al performanțelor funcționale. 

Toate considerentele anterioare subliniază necesitatea aplicării avantajelor de evaluare a 

echipamentelor încă din faza de existență virtuală și din punctul de vedere al respectării cerințelor 

specifice protecției la explozie. 

Utilizarea oportunităților de evaluare în domeniul virtual păstrând în stadiul activităților de 

proiectare procesul de verificare a calității protecției la explozie reduce semnificativ buclele de 

reproiectare implicate de rezultatele nefavorabile în procesul de evaluare și testare a protecției la 

explozie. 

Demersul sinergic al avantajelor menționate anterior va duce la: 

- scăderea timpului de penetetrare a pieței pentru echipamente noi; 

- creșterea șanselor de satisfacere a cerințelor protecției la explozie; 
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- creșterea nivelului de performanță tehnică pentru echipamentul disponibil pe 

piață. 

Cerințe generale aplicație 
- Compatibilitate: Sistem de operare Windows; 

- Să poată deschide proiecte de plăci de circuit imprimat compatibile cu aplicația 

Ultiboard disponibilă în pachetul National Instruments; 

- Să preia distanțele de izolare între între trasee utilizând aplicația Ultiboard disponibilă 

în pachetul National Instruments; 

- Să fie implementată ca script în limbaj visual basic for applications - VBA Excel pentru a 

face accesibil și flexibil codul de execuție; 

- Să exporte într-un fișier text; XML sau XLS / XLSX sinteza distanțelor de izolare între 

trasee. 

Cerințe specifice aplicație 
- Să permită configurarea parametrilor specifici; 

- Să folosească următoarea structură de date de intrare: 

o Nume și locație proiect; 

o Distanța minimă de izolare; 

o Distanța maximă de izolare; 

o Rezoluție de valoare (finețe) pentru distanța de izolare. 

o Nume și locație proiect; 

- Să folosească următoarea structură de date de ieșire: 

o Matrice formată din: 

▪ Prima coloană: numele primei conexiuni; 

▪ A doua coloană: numele celei de-a doua conexiuni; 

▪ A treia coloană: distanța de izolare dintre acestea. 

Schema bloc de derulare a procedurilor interne a aplicației 
Aplicația trebuie să permită configuarrea parametrilor specifici execuției scriptului imlementat în 

limbaj visual basic for applications - VBA într-un document Excel prin utilizarea unei interfețe. 

De asemenea aplicația trebuie să aibă acces la proiectul care trebuie analizat ca să îl poate deschide 

cu software-ul specific Ultiboard. Pentru acest scop se definește calea de acces și denumirea 

proiectului. 

În cadrul interfeței vor fi stabilite de utilizator valorile extreme pentru distanțele de izolare testate 

și de asemenea pasul de variație a distanței de izolare. Luând în considerare extemele practice 

aplicabile se stabilesc ca valori implicite astfel: 

Distanța minimă = 0 mm; 

Distanța maximă = 2 mm; 

Pasul devariatie = 0,1 mm. 
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Figura 2.1 Logigramă aplicație informatică 

Aplicația realizată în limbajul „Visual Basic for Aplications” pornește aplicația “Ultiboard” și încarcă 

proiectul modelului virtual. În continuare pe baza coordonatelor înregistrate în tabelul interfeței 

parametrilor de configuarre, aplicația simulează evenimente de tip click și introducere date de la 
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tastatură pentru a înregistra în câmpurile “Trace clearance” din foile de configurare a traseelor 

“Nets” și “THT pads” succesiv valorile distanțelor de izolare definite prin valoarea minimă, valoarea 

maximă și pas. 

După inserarea fiecărei valori pentru distanța de izolare, aplicația “Ultiboard” în foaia ”DRC” 

generează lista de coliziuni (suprapuneri) între trasee. 

Această listă este preluată prin clipboard și analizată pentru a evidenția elementele noi în lista de 

coliziuni. 

După finalizarea baleerii distanțelor de izolare lista de coliziuni este formatată conform tabelului 

2.1. 

Tabelul 2.1 Lista distanțelor de izolare 

Net1 Net2 Distante [mm] 

14 NC 0,25 

V- V+ 0,25 

3 2 0,35 

VEXEC V+ 0,35 

0 13 0,35 

V+ NC 0,35 

9 6 0,45 

VEXEC 15 0,45 

0 7 0,45 

0 V- 0,45 

V+ 1 0,45 

V- NC 0,45 

13 9 0,55 

13 10 0,55 

0 NC 0,55 

Prezentare și evaluare funcțională preliminară aplicație 
Aplicația este realizată în limbaj Visual Basic for Applications în cadrul unui modul script dintr-un 

document Excel. 

Interfața pentru configurarea parametrilor specifici rulării aplicației a fost realizată pe baza unei foi 

de calcul intitulată “Global”. A se vedea figura 2.2. 
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Pentru evaluarea funcțională a aplicației s-a folosit proiectul modelului virtual creeat în etapa 

anterioară. Proiectul acestuia este prezentat succint în figura 2.3. 

 
Figura 2.2 Interfața de configurare a parametrilor aplicației 

Setul de date obținut în urma rulării aplicației a fost reformatat pentru compatibilitate după șablonul 

din relația 2.1 iar datele reformatate sunt prezentate în anexa 2. 

 
Figura 2.3 Interfața aplicației Ultiboard cu proiectul modelului virtual deschis 

Pentru evidențierea succintă a traseelor și a distanțelor dintre acestea s-a folosit reprezentarea sub 

formă de graf neorientat. Pentru trasarea și vizualizarea acestuia s-a folosit o aplicație disponibilă 

online (http://www.webgraphviz.com). Graful realizat este redat în figura 2.4. 
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Figura 2.4 Graful distantelor de izolare 

Dacă se iau în considerare numărul de defecte numărabile, nenumărabile rezultate în urma analizei 

prototipului virtual. Numărul posibil de scenarii de defectare calculat cu relația (2.4) este peste 15 

milioane de scenarii de defectare. 

 𝑁 = 𝑁1 ∙ 2𝑁2 = 30 ∙ e19 = 15728640 (0.4) 

Dacă se iau în considerare distanțala minime de izolare reduse impuse conform Anexa F din Error! 

Reference source not found.rezultă că toate cele 49 de defecte care pot fi aplicate circuitului sunt 

defecte numărabile. Astfel conform relației (2.5) numărul total de scenarii de defectare se reduce la 

49. 

 𝑁 = 𝑁1 ∙ 2𝑁2 = 49 ∙ e0 = 49 (0.5) 



INCD INSEMEX | 252 

 

  
 

Denumire faza:Testare funcțională a aplicației informatice pentru generarea automată de defecte 

în modelul virtual și diseminare rezultate 

Introducerea pe piața europeană a acestor tipuri de echipamente (instalații) este reglementată de 

directiva europeană 2014/34/EU de asemenea caracteristicile tehnice care asigură protecția 

împotriva inițierii exploziilor sunt reglementate de standardele specifice (IEC) EN 60079-** [5, 8 și 

9]. 

Prevenirea exploziilor datorate atmosferelor care conțin substanțe combustibile poate fi realizată 

prin limitarea energiei tranzitate și stocate în circuit și prin limitarea puterii disipate de 

componentele echipamentului sau instalației. 

Scenariile avute în vedere atât în procesul de proiectare cât și în procesul de evaluare sunt 

implementate atât în regim de funcționare normală cât și în posibilele regimuri de defect. Astfel se 

materializează implementarea cerințelor directivei ATEX [9, 10] de clasificare în trei categorii (1, 2 

sau 3) conform și pe niveluri de protecție (a, b și c). 

O situație deosebită o reprezintă echipamentele care nu pot fi evaluate utilizând curbele de 

aprindere cum ar fi cele cu complexitate crescută sau cele care prezintă surse de aprindere cu 

caracteristică neliniară. Acestea trebuie supuse testelor de aprindere prin scânteie. 

De asemenea o tendință actuală în ce privește evaluarea protecției la explozie a echipamentului 

electric de curenți slabi protejat la explozie prin tipul de protecție securitate intrinsecă este de a 

crește ponderea analizelor prin calcul a echipamentului utilizând tabelele și diagramele de referință 

prezentate în standardele aplicabile [11]. 

O oportunitate neexploatată suficient oferită de cele prezentate mai sus este posibilitatea evaluării 

protecției la explozie a echipamentelor încă din faza de proiectare. Această metodă duce la 

reducerea timpului de omologare a echipamentului de curenți slabi destinat utilizării în atmosfere 

explozive. 

De asemenea se creează premisele scăderii numărului de situații în care echipamente echivalente 

atât din punct de vedere funcțional cât și din punct de vedere al protecției la explozie să prezinte 

rezultate contradictorii în urma procesului de omologare a protecției la explozie. 

Un fapt deja cunoscut este divergența rezultatelor este încercarea în amestecuri explozive realizată 

cu ajutorul eclatorului (spark test apparatus - STA). 

Pe plan internaţional în ultima decadă au fost efectuate cercetări de dată recentă în legătură cu 

repetabilitatea testelor în atmosfere explozive a echipamentelor de curenți slabi. 

În cadrul grupului de lucru WG4 / TC31 din cadrul IECEx în care este și INCD INSEMEX reprezentat, 

au fost analizate diversele sesizări cu privire la inconsistența rezultatelor testelor dar și necesitatea 

impunerii unor condiţii suplimentare pentru derularea încercării toate acestea pentru scopul 

îmbunătățirii repetabilității și reproductibilității rezultatelor testelor în atmosfere explozive utilizând 

eclatorul (STA) [3-5, 7]. 

Aspecte ale generării automate a defectelor în modelul virtual 
Tipul de protecție securitate intrinsecă se bazează pe două principii fundamentale: 
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• limitarea la valori nepericuloase a energiei disponibile și 

• limitarea temperaturilor în circuitele protejate la valori nepericuloase și 

• implementarea unor separări față de alte părți conductive ale circuitului sau alte 

circuite astfel încât să nu fie permis transferul de energii periculoase. 

Un aspect dificil al procesului de evaluare îl constituie imposibilitatea practică de evaluare a tuturor 

alternativelor de defectare. Acest fapt adesea obligă ca atât proiectantul cât și evaluatorul să 

recurgă la aproximări acoperitoare în ce privește dovedirea viabilității de protecție la explozie. 

Această conduită este adoptată are avantajul evaluării facile a parametrilor de securitate și vizează 

atât evaluarea limitărilor de energie în circuite și a disipărilor de putere cât și a distanțelor de izolare 

implementate la nivelul circuitelor. Avantajul acestui demers garantează că echipamentul care a fost 

considerat eligibil este eligibil de facto. Dezavantajul major al acestui demers este îngreunarea 

excesivă a procesului de identificare a unor soluții tehnice noi care se conformează de facto 

principiilor protecției la explozie dar pentru care este dificil de demonstrat aceasta. 

Prin standardul specific al tipului de protecție securitate intrinsecă se prevede necesitatea luării în 

considerare a unor defecte numărabile (countable) de tipul scurtcircuitului dacă distanțele de 

izolare sunt mai mari de o treime din distanța necesară prevăzută sau defecte nenumărabile de tipul 

scurtcircuitului dacă distanțele de izolare sunt mai mici de o treime din distanța necesară prevăzută. 

Prin prezentul demers se investighează posibilitățile de evaluare a separărilor reflectate prin 

implementarea de distanțe de izolare la nivelul plăcilor de circuit imprimat astfel încât să fie 

asigurată o rezoluție (finețe) superioară a procesului de evaluare. 

Dacă se consideră numărul distanțelor de izolare neconforme dar mai mari de o treime din valoarea 

minimă neceasară simbolizate N1 și a celora mai mici de o treime din valoarea minimă necesară 

simbolizate N2 atunci numărul rezultat N de scenarii de defectare pentru nivelul de portecție “ic” 

care trebuie analizate este dat de relația (1.1). 

  (1.1) 

În mod asemănător pentru nivelul de portecție “ib” care trebuie analizate este dat de relația (1.2). 

  (1.2) 

Iar pentru nivelul de protecție “ia” numărul total de scenario de defectare este dat de relația (1.3). 

  (1.3) 

Realizare aplicație informatică pentru generare automată de defecte în modelul virtual 
Aplicația realizată identifică exhaustiv distanțele de izolare din cadrul modelului virtual și în baza 

unui prag prestabilit evidențiază traseele între care se pot aplica defecte numărabile sau 

nenumărabile. 

Codul sursă a aplicației este caracterizat de următorii parametrii sintetici: 

o Linii de cod: 298 

o Număr de funcții / subrutine: 20 
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o Funcții / subrutine implementate în cadrul proiectului: comanda; 

GetTextFromClipboard; CopyTextToClipboard; PornesteUltiboard; DeschideFisier; 

ActiveazaUltiboard; Asteapta; InchideUltiboard; SetSingleClick; CurosrXY_Pixels; 

CoordonateClick; GetSingleClick; CitestePozitii; ItereazaDistante; Proceseaza; 

ClipboardEmpty; EmptyClipboard; formateaza; inverseaza; AflaDistante; 

Compatibilitate: Sistem de operare Windows; 

o Deschide proiecte de plăci de circuit imprimat compatibile cu aplicația Ultiboard 

disponibilă în pachetul National Instruments; 

o Preia distanțele de izolare între între trasee utilizând aplicația Ultiboard disponibilă 

în pachetul National Instruments; 

o Este implementată ca script în limbaj visual basic for applications - VBA Excel pentru 

a face accesibil și flexibil codul de execuție; 

o Exportă într-un fișier XLSX / XLS sinteza distanțelor de izolare între trasee. 

o Permite configurarea parametrilor specifici; 

o Folosește următoarea structură de date de intrare: Nume și locație proiect;; 

Distanța minimă de izolare;; Distanța maximă de izolare;; Rezoluție de valoare 

(finețe) pentru distanța de izolare.; Nume și locație proiect;; Folosește următoarea 

structură de date de ieșire: 

• Matrice formată din: Prima coloană: numele primei conexiuni; A 

doua coloană: numele celei de-a doua conexiuni; A treia coloană: 

distanța de izolare dintre acestea. 

Aplicația permite configuarrea parametrilor specifici execuției scriptului implementat în limbaj 

visual basic for applications - VBA într-un document Excel prin utilizarea unei interfețe. 

De asemenea aplicația are acces la proiectul modelului virtual pe care îl poate deschide cu software-

ul specific Ultiboard. Pentru acest scop aplicația permite definirea căii de acces și denumirea 

proiectului. 

În cadrul interfeței pot fi stabilite de utilizator valorile extreme pentru distanțele de izolare testate 

și de asemenea pasul de variație a distanței de izolare. Luând în considerare extemele practice 

aplicabile aplicația are următoarele valori implicite: Distanța minimă = 0 mm; Distanța maximă = 

2 mm; Pasul devariatie = 0,1 mm. 

Prezentare și evaluare funcțională aplicație 
Aplicația este realizată în limbaj Visual Basic for Applications în cadrul unui modul script dintr-un 

document Excel. 

Interfața pentru configurarea parametrilor specifici rulării aplicației a fost realizată pe baza unei foi 

de calcul intitulată “Global”. A se vedea figura 2.2. 

Pentru evaluarea funcțională a aplicației s-a folosit proiectul modelului virtual creeat în etapa 

anterioară. Proiectul acestuia este prezentat succint în figura 2.3. 

Setul de date obținut în urma rulării aplicației a fost reformatat pentru compatibilitate 
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Denumire faza: Cercetări privind dezvoltarea de noi tehnici de evaluare în vederea certificării 

echipamentului de curenți slabi în concordanță cu cerințele IECEx 

Prevenirea exploziilor datorate atmosferelor care conțin substanțe combustibile poate fi realizată 

prin limitarea energiei tranzitate și stocate în circuit și prin limitarea puterii disipate de 

componentele echipamentului sau instalației. 

Scenariile avute în vedere atât în procesul de proiectare cât și în procesul de evaluare sunt 

implementate atât în regim de funcționare normală cât și în posibilele regimuri de defect. Astfel se 

materializează implementarea cerințelor directivei ATEX [9, 10] de clasificare în trei categorii (1, 2 

sau 3) conform și pe niveluri de protecție (a, b și c). 

O situație deosebită o reprezintă echipamentele care nu pot fi evaluate utilizând curbele de 

aprindere cum ar fi cele cu complexitate crescută sau cele care prezintă surse de aprindere cu 

caracteristică neliniară. Acestea trebuie supuse testelor de aprindere prin scânteie. 

De asemenea o tendință actuală în ce privește evaluarea protecției la explozie a echipamentului 

electric de curenți slabi protejat la explozie prin tipul de protecție securitate intrinsecă este de a 

crește ponderea analizelor prin calcul a echipamentului utilizând tabelele și diagramele de referință 

prezentate în standardele aplicabile [11]. 

O oportunitate neexploatată suficient oferită de cele prezentate mai sus este posibilitatea evaluării 

protecției la explozie a echipamentelor încă din faza de proiectare. Această metodă duce la 

reducerea timpului de omologare a echipamentului de curenți slabi destinat utilizării în atmosfere 

explozive. 

De asemenea se creează premisele scăderii numărului de situații în care echipamente echivalente 

atât din punct de vedere funcțional cât și din punct de vedere al protecției la explozie să prezinte 

rezultate contradictorii în urma procesului de omologare a protecției la explozie. 

Un fapt deja cunoscut este divergența rezultatelor este încercarea în amestecuri explozive realizată 

cu ajutorul eclatorului (spark test apparatus - STA). 

Pe plan internaţional în ultima decadă au fost efectuate cercetări de dată recentă în legătură cu 

repetabilitatea testelor în atmosfere explozive a echipamentelor de curenți slabi. 

Particularități ale testelor în atmosfere explozive ale echipamentelor de curenți slabi 
Încă de la începuturile tipului de protecție securitate interinsecă probarea eligibilității 

echipamentului pentru utilizare în atmosfere cu risc de explozie a fost realizată prin testarea în 

atmosfere explozive. 

Aceste teste presupun racordarea echipamentului testat la un dispozitiv care generează scântei în 

atmosferă explozivă predereminată cu ajutorul energiei prelevate din cadrul echipamentului testat. 

Standardul specific tipului de protecție securitate intrinsecă menționează ca prag pentru numărul 

minim de rotații până la care trebuie să nu fie aprins amestecul de încercare pentru ca echipamentul 

testat să fie declarat eligibil este de 200 de rotații. 

Mecanismul de producere a scânteilor este bazat pe un sistem de patru electrozi de tungsten 

montați pe un disc pivotant angrenat cu un alt disc pivotant prevăzut cu două caneluri și realizat din 
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cadmiu. Raportul de transmitere este astfel ales astfel încât contactul dintre acestea să nu fie 

realizat cu repetiție în același loc. În figura 1.1 este prezentat schematic standul pentru încercări în 

atmosfere explozive a echipamentele de curenți slabi. 

Prin convenție se consideră că pentru fiecare rotație a discului port electrod se produc patru scântei 

de închidere de circuit electric și partu scântei de deschidere circuit electric. 

Un aspect intrinsec al metodei de testare este caracterul stochastic al rezultatelor. 

Distribuția teoretică probabilistică ce caracterizează valorile rezultate în urma testelor este cea 

exponențială. Dacă însă se consideră că mărimea aleatoare nu este una continuă ci una discretă se 

poate lua în considerare și distribuția geometrică. 

Coeficientul care caracterizează distribuția explonențială denumită și rată este chiar probabilitarea 

de aprindere a amestecului de încercare utilizând energia electrică din circuitul racordat la eclator 

(spark test apparatus). 

Expresia matematică a distribuției geometrice este prezentată în relația (1.1). 

   
Expresia matematică a distribuției exponențiale este prezentată în relația (1.2). 

   
Pentru distribuția exponențială media și abaterea medie pătratică sunt date de relația (1.3). 

   
Transformare propusă pentru normalizarea datelor distribuite exponențial sau geometric 

În domeniul analizei statistice adesea se recurge la realizarea unei transformări matematice a 

datelor statistice pentru a obține o distribuție apropiată de distribuția normală (Gauss). 

Pe baza unor considerente empirice a fost identificată pe lângă transformarea logaritm și 

transformarea putere ca fiind mult mai adecvată scopului de normalizare a datelor empirice cu 

distribuție exponențială. 

În diagrama din figura 1.2 este prezentat efectul asupra coeficienților skewness și kurtosis a unor 

transformări logaritm (albastru închis), putere cu coeficientul p=3,5 (mov) conform relației (1.4). Pe 

aceeași diagramă este evidențiată printr-o bulină albastră distribuția normală ideală. 

   
În aceeași diagrama p=4,5 (roșu închis), p=4 (roșu), p=3 (verde), p=2,5 (galben). 

Diagrama din figura 1.2 a fost obținută prin prin simulare Monte Carlo pentru fiecare nor de puncte 

au fost generați câte 500 vectori a câte 10.000 de valori fiecare după o distribuție geometrică cu 

probabilitatea de 10-3. 

În continuare asupra acestor seturi de date au fost aplicate transformarea logaritm zecimal și putere 

cu diverse valori ale parametrului p. 

Analiza diagramei din figura 1.5 evidențiază generalitatea tranformării putere pentru probabilități 

în intervalul 10-8 și 10-3,5. Practic transformarea putere valoarea p=3,6 asigură normalizarea pentru 

𝑝𝑚𝑓(𝑋, 𝑘) =
1

�̅�
∙ (1 −

1

�̅�
)

𝑘−1

 

𝑝𝑚𝑓(𝑥, 𝜆) = 𝜆 ∙ 𝑒𝜆𝑥 

�̅� = 𝜎 = 𝜆−1 

𝑓(𝑥) = 𝑥
1
𝑝 
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toate distribuțiile geometrice în intervalul de probabilități menționat. Pentru probabilități mai mari 

coeficientul poate ajunge la valoarea p=3,2. 

Pentru calculul efectiv al parametrului p s-a utilizat o metodă de optimizare pentru care funcția de 

simetrie definită în relația (1.5) are valoare minimă. 

   
Valorile obținute în urma aplicării simulării prin metoda Monte Carlo sunt prezentate în anexa 1. 

Codul sursă în limbaj R [14], [15] utilizat pentru realizarea simulărilor și diagramelor este prezentat 

în anexa 2. 

Posibilități de realizare a comparării distribuțiilor exponențiale de probabilitate 
Dacă se aplică distanța Hellinger la două distribuții probabilistice exponențiale rezultă relația: 

 𝐻𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑂𝑓𝐸𝑥𝑝𝑑(𝑚1. 𝑚2) =
1

2
√∫ (

𝑒
−

𝑥
2∙𝑚1

√𝑚1
−

𝑒
−

𝑥
2∙𝑚2

√𝑚2
)

2

∞

−∞
𝑑𝑥 =

√2

2

|√𝑚1−√𝑚2|

√𝑚1+𝑚2
  

Dacă 
𝑚1

𝑚2
= 𝑘  atunci relația (2.1) devine 

 𝐻𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑂𝑓𝐸𝑥𝑝𝑑(𝑚1. 𝑚2) = 𝐻𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑂𝑓𝐸𝑥𝑝𝑑(1. 𝑘) =
√2

2

|1−√𝑘|

√1+𝑘
  

Analiza vizuală a expresiei pentru distanța Hellinger evidențiază invariabilitatea atât la comutație cât 

și la inversare. 

Iar valoarea centrală este acea valoare pentru care suma pătratelor distanței Hellinger fata de toate 

punctele din mulțime este minimă sau derivata are valoarea zero. 

Apoi față de acest pol se apreciază distanțele față de fiecare punct din mulțime. 

 

Utilizarea clusterizării 
Pentru stabilirea relațiilor dintre mai multe seturi de date experimentale se poate utiliza metoda 

clusterizării. 

Pentru acest scop un vector generat aleator reprezentând un set de date experimentale a fost 

analizat utilizând atât distanță Euclidiană cât și distanța Hellinger. 

Suplimentar setul de date a fost analizat de și după efectuarea transformărilor logaritm și putere. 

Datele experimentale simulate au fost  generate cu ajutorul relației . 

 𝑋 = 𝑟𝑔𝑒𝑜𝑚(𝑛 = 30, 𝑛 = 30, 𝑝𝑟𝑜𝑏 = 10𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑛=1,𝑚𝑒𝑎𝑛=−3,𝑠𝑑=0.3))  

În relația de mai sus rgeom generează un vector de valori după o distribuție geometrică a cărei 

probabilitate este calculată după o distribuție Guss cu media de 10-3 și abaterea de 0.3. 

Distribuția valorilor vectorului simulat este evidențiată în diagrama din figura 2.3. În această 

diagramă cu portocaliu este prezentată valoarea valorii centrale obținute pe baza distanței Hellinger 

iar cu verde este prezentată valoarea medie. 

𝑓𝑛(𝑥, 𝑝) = 𝑙𝑜𝑔10 ((𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 (𝑥
1
𝑝))

2

) 
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Dendograma rezultată în urma procesului de clusterizare folosind distanța euclidiană este 

prezentată în figura 2.4. În această diagramă este evidențiată valoarea medie a vectorului simulat 

cu indexul 31. 

Dendograma rezultată în urma procesului de clusterizare folosind distanța Hellinger este prezentată 

în figura 2.5. În această diagramă este evidențiată valoarea centrală Hellinger a vectorului simulat 

cu indexul 31. 

Valoarea centrală Hellinger “c” s-a obținut printr-un proces de optimizare conform relației (2.4). 

 ∑ 𝐻𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟(𝑋𝑖, 𝑐)2 → 𝑚𝑖𝑛𝑛
𝑖=1   

Dendograma rezultată în urma procesului de clusterizare a datelor transformate folosind funcția 

logaritm zecimal este prezentată în figura 2.6. În această diagramă este evidențiată valoarea 

centrală Hellinger a vectorului simulat cu indexul 31. 

Dendograma rezultată în urma procesului de clusterizare a datelor transformate folosind funcția 

putere cu exponentul 1/3,55 este prezentată în figura 2.7. În această diagramă este evidențiată 

valoarea centrală Hellinger a vectorului simulat cu indexul 31. 

Analiza comparativă a dendogramelor evidențiază o similitudine a componenței în jurul valorii 

centrale (cu index 31) pentru gruparea care utilizează distanta Hellinger și gruparea valorilor 

transformate cu ajutorul funcției putere cu exponentul 1/3,55. 

 

Proiectul: PN 16 43 01 04 Metode şi tehnologii pentru testarea introducătoarelor de cablu 

antideflagrante şi cu tip de protecţie securitate mărită. 

Faza: III– Elaborarea procedurilor de încercare, si experimentări cu standurile realizate 

In cadrul instalaţiilor care funcţionează în medii cu pericol de explozie, majoritatea 

chipamentelor în construcţie Ex, sunt cu tipurile de protecţie capsulare antideflagrantă „d” şi 

securitate mărită „e”. 

Tipul de protecţie capsulare antideflagrantă se bazează pe proprietatea carcasei de a rezista 

la presiunea rezultată in urma unei explozii în interiorul echipamentelor, şi capacitatea ei de a nu 

transmite explozia la exterior, iar în cazul tipului de protecţie securiate mărită, s-a înlaturat orice 

sursă de aprindere, care ar putea iniţia explozia. 

În cadrul acestei lucrări au fost prezentate încercările la care trebuie supuse 

introducătoarelor de cabluri în construcţie Ex, procedurile de încercare pentru introducătoarele de 

cabluri şi testele făcute cu standul pentru încercarea la etanşare realizat în faza a II-a a proiectului. 

În capitolul 1 al lucrarii au fost prezentate cerinţele impuse de standardele specifice pentru 

încercarea la tracţiune si verificarea rezistenţei mecanice pentru introducătoarele de cablu utilizate 

în medii cu pericol de explozie. 

5.1.1 Încercări la care sunt supuse cablurile nearmate şi a cablurilor cu inserţie 
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a) Intrări de cablu cu strângere prin inelul de etanşare 

b) Intrări de cablu cu strângere prin compound de umplere  

c) Intrări de cabluri cu strângere printr-un dispozitiv de strângere 

d) Încercarea la tracţiune 

e) Rezistenţa mecanică 

5.1.2. Încercări pentru cablurile armate  

a) Încercări de strângere în cazul în care armăturile sunt strânse printr-un dispozitiv în 

interiorul intrării 

b) Încercări de strângere în cazul în care armăturile nu sunt prinse printr-un dispozitiv în 

interiorul intrării 

c) Încercarea la tracţiune 

d) Rezistenţa mecanică 

5.1.3 Încercarea la tracţiune, efectuată asupra introducatoarelor de cabluri cu tip de 

protecţie capsulare antideflagrantă. 

În capitolul numarul 2 au fost prezentate procedurile de încercare pentru introducătoarele 

de cabluri cu tip de protecţie capsulare antideflagrantă şi tip de protecţie securitate mărită, utilizate 

la echipamentele folosite în medii cu pericol de explozie. 

-Procedură de încercare: Încercări specifice intrărilor de cablu cu tip de protecţie capsulare 

antidelfagrantă 

-Procedură de încercare: Încercarea intrărilor de cablu cu tip de protecţie capsulare 

antideflagrantă şi securitate mărită 

În capitolul numarul 3 au fost relizate încercări asupra introducătoarelor de cabluri.  

În cadrul acestei faze au fost realizate încercari demonstrative asupra introducatoarelori de 

cabluri, folosite în medii potential explosive, cu tip de protecţie capsulare antideflagrantă. 

Cu standul relizat in faza a II-a a proiectului, a fost efectuată incercarea la etanşare asupra 

unui introducator de cabluri, cu tip de protecţie capsulare anditeflagrantă “d”. În urma finalizării 

încercarii a rezultat că introducătorul de cabluri este conform cu cerinţele standardizate, şi poate fi 

folosit în siguranţa la echipamentele utilizate în medii cu pericol de explozie. 

În continuare sânt prezentate cateva poze făcute în timpul derulării încercării la etanşare. 
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Figura 1. 

 

Figura 2 
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Figura 3. 

În capitolul numarul 4 al lucrării au fost prezentate concluziile si propunerile care au rezultat 

în urma încheierii acestei etape a proiectului. 

Faza: IV– Diseminarea rezultatelor 

In cadrul instalaţiilor care funcţionează în medii cu pericol de explozie, majoritatea 

chipamentelor în construcţie Ex, sunt cu tipurile de protecţie capsulare antideflagrantă „d” şi 

securitate mărită „e”. 

Tipul de protecţie capsulare antideflagrantă se bazează pe proprietatea carcasei de a rezista 

la presiunea rezultată in urma unei explozii în interiorul echipamentelor, şi capacitatea ei de a nu 

transmite explozia la exterior, iar în cazul tipului de protecţie securiate mărită, s-a înlaturat orice 

sursă de aprindere, care ar putea iniţia explozia. 

În cadrul acestei lucrări au fost prezentate rezltatele obţinute în cadrul acestui proiect, şi au 

fost de asemenea prezentate şi lucrările ştiinţifice prin care s-a facut diseminarea rezultatelor 

obţinute în fazele anterioare. 

În capitolul 1 al lucrarii au fost prezentate rezultatele obţinute in cadrul acestui proiect. 

Pentru a îndeplini cerinţele standardizate necesare în cadrul procesului de certificare a 

echipamentelor Ex a fost realizat un stand pentru efectuarea încercării la etanşare pentru 

introducătoarele de cablu folosite în medii potenţial explozive.  

Pentru a putea fi efectuate aceste încercări sunt necesare şi proceduri de încercare, care au 

fost concepute tot in cadrul proiectului. 

În capitolul numarul 2 au fost prezentate lucrările ştiinţifice, simpozioanele unde au fost 

prezentate aceste lucrări şi volumele de lucrări în care au fost publicate. 
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Prima lucrare intitulată ,,Tests carried out on cable entries and their importance within the 

certification process of explosion-proof equipment” a fost sustinută în cadrul simpozionului Science 

and Technologies in Geology, Exploration and Mining – Albena 2017, şi a fost publicată in volumul 

de lucrări al aceleiaşi conferinţe. 

A 2-a lucrare intitulată ,, The importance of sealing test carried out on explosion proof 

protected cable entries” a fost publicată în volumul de lucrări al simpozionului ,,International 

Symposium on Occupational Health and Safety” - SESAM 2017. 

PN 16 43 01 09 Stand şi metodologie de evaluare la aprindere a atmosferelor potenţial explozive 

pentru componentele mici din cadrul echipamentelor protejate la explozie 

Denumire faza: Studiu privind cerinţele impuse pentru componentele mici destinate să funcţioneze 

în atmosfere potenţial explozive 

5.1 Atmosfere explozive. Clasificarea echipamentelor electrice 

Atmosferele explozive reprezintă amestecuri cu aerul ale unor substanţe inflamabile, aflate sub 

formă de gaze, vapori sau praf, în condiţii atmosferice normale, în care, după aprindere, arderea se 

propagă în mod violent (exploziv) de la sursa iniţiatoare către întregul volum al amestecului. 

Aceste atmosfere explozive pot apărea ca urmare a prelucrării, utilizării sau degajării 

materialelor inflamabile de către echipamentele, sistemele de protecţie şi componentele Ex sau 

datorită materialelor situate în vecinătatea echipamentelor, sistemelor de protecţie şi 

componentelor Ex şi datorită materialelor care intră în construcţia echipamentelor, sistemelor de 

protecţie şi componentelor Ex. 

Directiva 2014/34/EU clasifică echipamentele electrice pe grupe şi categorii în funcţie de nivelul de 

protectie asigurat, după cum urmează: 

Tabelul 1 - Clasificarea echipamentelor electrice pe grupe şi categorii 

Grupa de 

echipamente 

Categoria de 

echipamente 

Domeniu de 

utilizare 

Substanţă 

inflamabilă 

reprezentativă 

Nivel de 

protecţie 

asigurat de 

echipament 

I 

M1 

Mine grizutoase 

Grizu şi/sau 

pulberi 

combustibile 

Foarte înalt 

M2 Înalt 

II 

1G Atmosfere explozive 

generate de gaze, 

vapori sau ceţuri 

Gaze, vapori sau 

ceţuri 

combustibile 

Foarte înalt 

2G Înalt 

3G Normal 

1D 
Atmosfere explozive 

generate de prafuri 

Prafuri 

combustibile 

Foarte înalt 

2D Înalt 

3D Normal 
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5.2 Tipuri de protecţie aplicate echipamentului electric 

Fiecare tip de protecţie standardizat are la bază cel puţin o soluţie tehnică care constă în înlăturarea 

/ izolarea unuia din cei trei factori care stau la baza producerii unei explozii. În funcţie de tipul de 

protecţie aplicat echipamentului electric în tabelul 2 sunt descrise pe scurt soluţiile tehnice 

adoptate: 

 Tabelul 2 - Soluţii tehnice folosite de tipurile de protecţie 

Tip de protecţie 
Soluţie tehnică folosită 

Simbol Denumire 

Ex ma, mb, 

mc 
Încapsulare  Izolează echipamentul electric sau părţile 

echipamentului electric care pot produce 

aprinderi, de atmosfera explozivă din zona 

periculoasă  

(Izolarea substanţei inflamabile) 

Ex pxb, pyb, 

pzc 
Carcasă presurizată 

Ex ob, oc Imersare în lichid 

Ex q Umplere cu pulbere 

Ex eb, ec  Securitate mărită 
Elimină sursa de aprindere 

Ex nA, nC, nR Neincendiar 

Ex da, db, dc 
Carcasă 

antideflagrantă 

Previne propagarea/extinderea aprinderii 

în întregul amestec din zona 

periculoasă 

Ex ia, ib, ic Securitate intrinsecă 
Limitează energia electrică din circuitele 

care pot fi sursă de aprindere 

5.3 Cerinţe constructive ale aparaturii electrice cu tip de protecţie securitate intrinsecă 

5.3.1 Conexiuni în interiorul aparaturii 

Curentul maxim admis, corespunzător temperaturii maxime a conductoarelor datorită încălzirii 

proprii, trebuie luat din tabelul 1 pentru conductoarele de cupru, sau poate fi  calculat din ecuaţia 

următoare, pentru conductoare din alte metale: 

 

     (1) 

unde :  

 

a este coeficientul de temperatură a rezistenţei materialului conductorului (0,004 284 K–1 pentru 

cupru, 0,004 201 K–1 pentru aur); 

I este curentul efectiv maxim admisibil, în amperi; 

If este curentul la care conductorul se topeşte la temperatura ambiantă maximă specificată, în 

amperi; 

 
  












atT

aTt
II

1

1
2/1

f



INCD INSEMEX | 264 

 

  
 

T este temperatura de topire a materialulului conductorului în grade Celsius (1 083 °C pentru cupru, 

1 064 °C pentru aur); 

t este temperatura limită, în grade Celsius, a clasei aplicabile de temperatură. Valoarea lui t este 

temperatura conductorului datorată autoîncălzirii şi temperaturii ambiante. 

 

Tabelul 1 - Clasificarea temperaturii conductoarelor de cupru la temperatura ambiantă 

maximă de 40 C 

Diametrul Aria secţiunii 

transversale 

Curentul maxim admis pentru clasa de 

temperatură 

(a se vedea nota 4) (a se vedea nota 

4) 

T1 la T4 şi Grupa I  

(A) 
T5 

(A) 

T6 

(A) 

mm mm2 

0,035 0,000962 0,53 0,48 0,43 

0,05 0,00196 1,04 0,93 0,84 

0,1 0,00785 2,1 1,9 1,7 

0,2 0,0314 3,7 3,3 3,0 

0,35 0,0962 6,4 5,6 5,0 

0,5 0,196 7,7 6,9 6,7 

NOTA 1 - Valoarea dată pentru curentul maxim admisibil, în amperi este valoarea efectivă c.a. 

sau c.c. 

NOTA 2 - Pentru conductoare multifilare este indicată aria toatală a firelor din conductor. 

NOTA 3 - Tabelul de asemenea se aplică conductoarelor flexibile plate, cum ar fi conductoarele 

panglică, dar nu traseelor conductoare de pe plăci de circuit imprimat. 

NOTA 4 - Diametrul şi aria secţiunii transversale sunt dimensiuni nominale specificate de 

producătorul conductorului. 

NOTA 5 - Când puterea maximă nu depăşeşte 1,3 W conexiunea poate fi clasificată cu clasa 

de temperatură T4 şi este acceptabilă pentru Grupa I. Pentru Grupa I unde praful este exclus 

este permisă puterea de 3,3 W la o temperatură ambiantă maximă de până la 40 °C. Pentru 

temperaturi ambiante mai mari de 40 ° C este necesară reducerea puterii. 

5.4 Componente de care depinde tipul de protecţie securitate intrinsecă 

5.4.1 Parametrii nominali ai componentelor 

Atât în funcţionare normală cât şi după aplicarea condiţiilor de defect, pentru nivelurile de protecţie 

”ia” şi ”ib”, fiecare componentă de care depinde tipul de protecţie cu excepţia următoarelor: 

transformatoare, siguranţe fuzibile, protecţii termice, relee, optocuploare şi comutatoare, nu 

trebuie să funcţioneze la mai mult de două treimi din valoarea maximă a curentului, tensiunii şi 

puterii, având în vedere caracteristicile nominale, condiţiile de montare şi de gama de temperatură 

specificată. Pentru nivelul de protectie "ic", în funcţionare normală, componentele de care depinde 
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tipul de protecţie nu trebuie să funcţioneze la mai mult de valoarea maximă a curentului şi tensiunii 

şi nu mai mult de două treimi din puterea lor. Aceste valori maxime desemnate trebuie să fie 

caracteristicile comerciale normale specificate de producătorul componentului. 

5.4.2  Siguranţe fuzibile 

Dacă se utilizează siguranţe fuzibile pentru a proteja alte componente, trebuie considerat că prin 

ele circulă continuu un curent de 1,7 x In. 

Dacă un dispozitiv de limitare a curentului este necesar pentru limitarea curentului prezumat la o 

valoare nu mai mare decât capacitatea de rupere a siguranţei fuzibile, acest dispozitiv trebuie să fie 

nedefectabil, iar valorile lui nominale trebuie să fie cel puţin: 

- curentul nominal: 1,5 x 1,7 x In; 

- tensiunea nominală:   Um sau Ui 

- puterea nominală:   1,5 x (1,7 x In)2 x rezistenţa maximă a dispozitivului de limitare. 

5.4.3  Elemente galvanice primare şi secundare şi baterii  

Unele tipuri de elemente galvanice şi baterii, de exemplu cele cu litiu, pot exploda dacă sunt 

scurtcircuitate sau supuse încărcării inverse. Dacă o astfel de explozie poate afecta negativ 

securitatea intrinsecă, folosirea unor astfel de elemente galvanice şi baterii trebuie să fie confirmată 

de producătorul lor ca fiind sigure pentru utilizare în orice aparatură cu securitate intrinsecă sau 

aparatură asociată. 

Capabilitatea aprinderii prin scânteie şi temperatura de suprafaţă a elementelor galvanice şi 

bateriilor trebuie încercate sau evaluate. Construcţia elementului galvanic sau bateriei trebuie să fie 

de următoarele tipuri: 

a) elemente galvanice sau baterii etanşe la gaz; 

b) elemente galvanice sau baterii etanşe prevăzute cu supapă; 

c) elemente galvanice sau baterii destinate să fie etanşate într-un mod similar celor de la a) şi b) în 

afară de dispozitivul de eliberare a presiunii. Astfel de elemente galvanice sau baterii nu trebuie să 

necesite adăugarea de electrolit pe durata lor de viaţă şi trebuie să aibă o carcasă etanşă metalică 

sau din material plastic conform cu următoarele: 

- fără suduri sau îmbinări, de exemplu monobloc, sau matriţat, îmbinat prin fuziune, prin metode 

eutectice, prin sudare sau etanşată cu dispozitive de etanşare din elastomeri sau din material plastic 

reţinut de structura carcasei şi ţinut în permanenţă în compresie, de exemplu şaibe şi inele ‘o’. 

- părţi ale carcaselor ambutisate, mulate, contractate sau pliate care nu sunt conforme cu cele de 

mai sus sau părţi care utilizează materialele care sunt permeabile la gaz nu trebuie considerate ca 

etanşe, de exemplu materialele pe bază de hârtie. 

- etanşările în jurul bornelor trebuie realizate ca mai sus sau să fie turnate într-un compund cu 

întărire termică sau termoplastică. 
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d) elemente galvanice sau baterii încapsulare într-un compund specificat de producătorul 

compundului ca fiind adecvat pentru utilizare cu electrolitul respectiv. 

 

5.5 Cerinţe de securitate şi de încercare pentru componentele mici din cadrul echipamentelor 

electrice cu securitate intrinsecă de Grupa I şi II 

Componentele mici, a căror temperatură depăşeşte temperatura admisă de clasa de temperatură, 

trebuie să fie acceptate dacă îndeplinesc una din situaţiile următoare: 

a) în urma încercării de aprindere, aceste componente mici nu produc aprinderea amestecului 

inflamabil de încercare şi deformarea sau deteriorarea acestor componente, apărută datorită 

temperaturii mai ridicate, nu invalidează tipul de protectie (de exemplu prin reducerea distanţelor 

de izolare); 

b) pentru clasa de temperatură T4 în cazul echipamentelor de Grupa ll şi pentru echipamentele de 

Grupa I, componentele mici trebuie să respecte valorile din  tabelul 3 pentru temperatura maximă 

de suprafaţă şi respectiv pentru puterea maximă disipată; 

c) pentru clasa de temperatură T5 în cazul echipamentelor de Grupa ll, temperatura maximă 

de suprafaţă a componentelor mici cu suprafaţa mai mică de 1 000 mm2, nu trebuie să depăşească 

150 C.  

 

Tabelul 3 - Evaluare pentru clasificarea temperaturii în funcţie de mărimea componentei mici 

la temperatura ambiantă de 40 C  

Aria totală a 

suprafeţei fără 

conductoarele de 

legatură 

Echipament din Group II  

cu clasa de temperatură T4  

Echipament din Grupa I  

Fără praf 

Temperatura 

maximă de 

suprafaţă 

Puterea 

maximă 

disipată 

Temperatura 

maximă de 

suprafaţă 

Puterea 

maximă 

disipată 

C W C W 

 20 mm2   275  950  

 20 mm2  ≤ 1 000 

mm2   
200, sau 1,3  3,3 

> 1 000 mm2    1,3  3,3 

Componentele mici trebuie încercate pentru a demonstra că în funcţionare normală sau în condiţii 

de defect specificate, nu sunt capabile să aprindă amestecul inflamabil de încercare prin creşterea 

temperaturii de suprafaţă peste clasa de temperatură atribuită a echipamentului. 

Încercarea componentelor mici poate fi efectuată cu componenta: 

- montată în echipament aşa cum este proiectat şi trebuie prevăzute măsuri pentru a se asigura că 

amestecul de încercare este în contact cu componenta, sau 
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- montată într-un model care asigură rezultate reprezentative. În acest caz, o astfel de simulare 

trebuie să ia în considerare efectul altor părţi ale echipamentului din vecinătatea componentei 

supuse încercării care afectează temperatura amestecului şi deplasarea amestecului în jurul 

componentei ca rezultat al ventilaţiei şi efectelor termice. 

Componenta trebuie încercată în funcţionare normală sau în condiţiile de defect care conduc la 

atingerea celei mai mari valori a temperaturii de suprafaţă. Încercarea trebuie continuată până când 

se obţine echilibrul termic al componentei şi al părţilor înconjurătoare sau până când temperatura 

componentei scade. În cazul în care defectarea componentei produce scăderea temperaturii, 

încercarea trebuie repetată de cinci ori utilizând cinci eşantioane suplimentare ale componentei. 

Dacă, în funcţionare normală sau în condiţii de defect specificate, temperatura a cel puţin două 

componente depăşeşte clasa de temperatură a echipamentului, încercarea trebuie efectuată cu 

toate aceste componente la temperatura lor maximă. 

Pentru Grupa I amestecul de încercare trebuie să fie un amestec omogen, între 6,2 % şi 6,8 % v/v 

metan şi aer. În acest caz, limita de securitate este asigurată prin creşterea puterii disipate a 

componentei. 

Pentru clasa de temperatură T4, amestecul trebuie să fie: 

a) un amestec omogen între 22,5 % şi 23,5 % v/v dietil-eter şi aer, sau 

b) un amestec de dietil-eter şi aer obţinut prin permiterea evaporării unei cantităţi mici de dietil-

eter în interiorul camerei de încercare în timpul efectuării încercării de aprindere. 

5.6 Aparatura și componentele necesare pentru realizarea standului de ȋncercare la 

aprindere a amestecului inflamabil gaz/aer de către componentele mici 

Din analiza cerințelor de ȋncercare a componentelor mici privind capabilitatea de aprindere a unui 

amestec inflamabil gaz/aer prin temperatura maximă de suprafață, a rezultat necesitatea utilizării 

următoarelor aparate și componente pentru realizarea standului de ȋncercare:   

- cameră de realizare a încercarilor, în care se vor amplasa circuitele care conţin componente mici, 

şi  în care se realizează amestecul de încercare conform prescripţiilor din standardul SR EN 60079-0 

(IEC 60079-0) şi în care se vor realiza încercările de aprindere a amestecului inflamabil gaz/aer de 

către componentele mici luate în evaluare; 

- sistem de achiziţie date Agilent model 34972A + Multiplexor Agilent 34901 + Termocupluri tip K și 

J pentru monitorizarea temperaturii din interiorul incintei precum si a temperaturii de suprafaţă a 

componentei mici luate în evaluare; 

- module de achiziție date pentru Agilent model 34972A: Modul 34907A Multifunction, Keysight 

34970A Data Logger; Modul 34908A Multiplexer, Keysight 34970A Data Logger; Modul 34901A 

Multiplexer, Keysight 34970A Data Logger pentru masurarea parametrilor electrici din circuitul 

componentelor testate; 

- analizor portabil de oxigen Servomex MiniMP 5200 necesar pentru măsurarea amestecului de 

încercare realizat; 
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- sursă dublă de alimentare pentru realizarea circuitului de alimentare a componentelor 

evaluate/încercate şi a elementului de verificare/inţiere ;  

- clește ampermetric Chauvin Arnoux model K1 necesar pentru măsurarea curentului din circuitul 

de alimentare al elementelor testate; 

- sistem de aprindere a amestecului inflamabil, utilizat după efectuarea încercării în vederea 

demonstrării existenţei amestecului inflamabil corespunzător pentru ȋncercare (bujie electrică). 

Denumire faza: 

Elaborare metodologie şi stand de încercare cu privire la evaluarea la aprindere a atmosferelor 

potenţial explozive pentru componentele mici 

Cerințe de securitate și de încercare pentru componentele mici 

Componentele mici (tranzistoare, rezistoare etc.) din cadrul echipamentului cu tip de protecţie 

securitate intrinsecă în timpul funcţionării pot atinge o temperatură care o depăşeşte pe cea 

permisă pentru clasa de temperatură atribuită a echipamentului. În aceste situaţii, componentele 

mici pot fi acceptate pentru funcţionare în atmosfere explozive, conform SR EN 60079-0:2013, doar 

dacă se încadrează în una din următoarele situaţii:  

•   nu produc aprinderea amestecului inflamabil atunci când sunt supuse încercării de aprindere, iar 

deformarea sau deteriorarea componentei apărute datorită temperaturii ridicate nu invalidează 

tipul de protecţie al echipamentului; 

•   temperatura maximă de suprafaţă a componentei mici nu depăşeşte valorile din figura 1, la 

temperatura ambiantă de 40 C: 

•   puterea maximă disipată pe componenta cu aria suprafeţei ≥ 20 mm
2
 nu depăşeşte valorile din 

figura 2, la temperatura ambiantă maximă de funcţionare. 

 

 

Fig. 2 Variaţia puterii maxime disipate cu temperatura ambiantă 

Grupa I, 
40, 3.3

Grupa I, 
50, 3.22

Grupa I, 
60, 3.15

Grupa I, 
70, 3.07

Grupa I, 
80, 3

Grupa II, 
40, 1.3

Grupa II, 
50, 1.25

Grupa II, 
60, 1.2

Grupa II, 
70, 1.1

Grupa II, 
80, 1
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5.2 Aspecte privitoare la particularitățile alegerii subtanțelor inflamabile utilizate la 

încercarea de aprindere a componentelor mici 

În vederea alegerii substanțelor inflamabile necesare pentru realizarea testelor de temperatură 

pentru componentele mici, s-a implementat o funcție de cost care ține cont de valorile celor trei 

parametri specifici pentru fiecare substanță inflamabilă: punct de inflamabilitate, temperatura de 

autoaprindere, densitate relativă. 

Modelul teoretic al functiei de cost este prezentat în relația (1). 

     )(),()(),( XfStXfSXfStXf dcclflcc      (1) 

Primele 10 substanţe inflamabile, precizate prin numărul CAS (Chemical Abstract System conform 

SR EN 60079-20-1:2010), care au fost alese utilizănd funcţia cost din relaţia (1) sunt menţionate în 

tabelul 1 pentru fiecare clasă de temperatură. 

 

 

 

Tabelul 1 – Primele 10 substanţe inflamabile alese utilizănd funcţia cost  

Primele 10 

substanţe 

inflamabile 

Clasa de temperatură 

T1 T2 T3 T4 T6 

1. 630-08-0 74-89-5 115-10-6 75-07-0 109-95-5  

2. 74-84-0 74-85-1 463-58-1 123-38-6 75-15-0 

3. 7664-41-7 74-86-2 75-08-1 75-50-3  

4. 75-19-4 74-99-7 78-80-8 540-67-0  

5. 74-82-8 75-04-7 513-35-9 60-29-7  

6. 115-07-1 75-21-8 109-66-0 78-84-2  

7. 74-87-3 124-40-3 8006-61-9   

8. 115-11-7 74-98-6 116-14-3   

9. 1333-74-0 74-93-1 110-54-3   

10. 624-83-9 106-99-0    
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5.3 Stand de ȋncercare la aprindere a amestecului inflamabil gaz/aer de către componentele 

mici 

 

Fig. 3 Schema bloc a standului de încercare la aprindere a componentelor mici din 

echipamentele destinate utilizării în atmosfere explozive 

- (1) cameră de încercare.  

- (2) echipament electric cu componentele mici supuse încercării.  

- (3) analizor de oxigen.  

- (4) element de inițiere a aprinderii amestecului de încercare.  

- (5) clește ampermetric  

- (6) sursă dublă de alimentare.  

- (7) presetupe.  

- (8) sistem de achiziție date Agillent model 34972A; 

- (9) modul multifuncțional; 

- (a), (c) termocuple de tip K și/sau J pentru măsurarea temperaturii de suprafață a componentelor 

mici (2) și a temperaturii ambiante din camera de ȋncercare (1); 

- (b) facilități de conectare pentru măsurarea parametrilor electrici din circuitul electric al 

componentelor mici. 

- (10) sistem de calcul (laptop) cu software dedicat pentru Agilent model 34972A; 

- (11) sistem de alimentare cu gaz / lichid inflamabil.  

-  (12) vas metalic de evaporare a lichidului inflamabil.  

- (13) cameră de termoviziune.  

- (14) ventile de izolare.  

 

 

 

Cameră de încercare (1) Analizor oxigen 
(3) 

Sistem de calcul 
(Laptop)  

(10) 

Sursă dublă de alimentare (6) 

(a) 

(b) 

(c) 

Sistem achiziție date Agilent 

(8) 

Sistem de alimentare cu 

gaz/ lichid inflamabil (11) 

Echipament 
electric cu 

componente mici 
supuse încercării 

(2) 

Vas metalic de 
evaporare lichid 
inflamabil (12) 

Presetupă 
(7) 

Element de 

inițiere a 

aprinderii (4) 

Modul multifuncțional (9) 

Presetupă 
(7) 

Clește 
ampermetric (5) 

Cameră de 

termoviziune 

(13) 

Ventil de izolare (14) 

Ventil de izolare (14) 

Ventil de 

izolare 

(14) 
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5.4 Metodologie de ȋncercare la aprindere a amestecului inflamabil gaz/aer de către 

componentele mici 

Pentru realizarea acestei încercări, se aplică metodologia de încercare cu standul de încercare 

menţionat în fig. 3, descrisă mai jos: 

Pasul 1:  

- se stabilesc condițiile de încercare cu privire la parametri amestecului exploziv de încercare, 

temperatura ambiantă din interiorul camerei de încercare în timpul încercării şi parametri electrici 

de alimentare ai echipamentului supus încercării (2).  

Pasul 2:  

- se amplasează echipamentul electric cu componentele mici supuse încercării (2) în camera de 

încercare (1) și se realizează conexiunile pentru alimentarea cu tensiune de la sursa dublă de 

alimentare (6); 

Pasul 3: 

- se amplasează termocuplele de tip K și/sau J pe suprafața componentei/componentelor mici 

supuse încercării și în interiorul camerei de încercare (1) pentru măsurarea temperaturii ambiante; 

Pasul 4: 

- se interconectează modulul multifuncțional (9) în circuitul electric al componentei/componentelor 

mici (2) pentru monitorizarea parametrilor electrici în timpul încercării; 

Pasul 5: 

- se verifică / calibrează analizorului de oxigen (3);  

Pasul 6: 

- după închiderea camerei de încercare cu o folie de plastic transparentă, se iniţiază procesul de 

încălzire a interiorului camerei de încercare (1) până la valoarea maximă a temperaturii ambiante 

specificată de producător; 

Pasul 7: 

- se realizează amestecul inflamabil de încercare în camera de încercare (1) și se confirmă 

concentrația amestecului exploziv de încercare cu ajutorul analizorului de oxigen (3); pentru 

amestecuri realizate cu lichide inflamabile se utilizează sistemul de alimentare (11) și vasul metalic 

de evaporare (12), iar pentru gaze inflamabile se utilizează sistemul de alimentare (11); 

Pasul 8: 

- se ȋnchid ventilele de izolare (14); 

Pasul 9: 

- după atingerea temperaturii ambiante stabilite în interiorul camerei de încercare (1), se 

alimentează echipamentul electric amplasat în interior de la sursa dublă de alimentare (6) și se 

supraveghează regimul termic general cu ajutorul camerei de termoviziune (13). Eşantionul de 
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încercare este alimentat la parametri electrici necesari pentru funcţionare normală sau pentru a 

obţine condiţiile de defect care produc cea mai mare valoare a temperaturii de suprafaţă a 

componentei/componentelor mici monitorizate. 

Încercarea trebuie continuată până când se obţine echilibrul termic (T < 2 K/h) al componentei şi 

al părţilor înconjurătoare sau până când temperatura componentei scade.  

Pasul 10: 

- dacă ȋn timpul ȋncercării se produce aprinderea amestecului exploziv de încercare de către 

suprafaţa încălzită a componentei/componentelor mici monitorizate, se decuplează echipamentul 

electric cu componentele mici supuse încercării (2) și se aerisește incinta camerei de încercare (1); 

- dacă pe durata ȋncercării nu se produce aprinderea amestecului exploziv de încercare, se 

realizează aprinderea amestecului exploziv de încercare cu ajutorul elementului de inițiere a 

aprinderii (4). Acest pas confirmă prezenta amestecului exploziv de încercare la parametri prevăzuți. 

5.5 Experimentarea standului de ȋncercare la aprindere a amestecului inflamabil gaz/aer de 

către componentele mici 

 
 

Fig. 4 Stand de încercare la aprindere a componentelor mici din echipamentele destinate 

utilizării în atmosfere explozive 

Eșantionul de ȋncercare utilizat ȋn cadrul experimentării standului a fost circuitul de limitare de mai 

jos: 

 

 

 

 

Fig. 5 Eşantion de încercare 
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Parametri electrici ai circuitului sunt: 

ȋntre bornele (1) și (2) Ualim = 6 V; Ialim = 586 mA; DZ : 3 x 5V6; R : 2 x 30 ; 0,5 W. 

Ȋn timpul ȋncercării s-a simulat defectul de scurtcircuit ȋntre bornele (3) și (4) pentru a obține cea mai 

ridicată temperatură la suprafața rezistențelor. 

Pentru realizarea amestecului inflamabil de ȋncercare s-a folosit 22,5 % până la 23,5 % v/v dietil eter 

în aer (Grupa II, T4). 

Respectând paşii din metodologia de încercare descrisă în capitolul IV, încercarea s-a derulat până 

s-a constatat scăderea temperaturii pe componenta mică monitorizată (rezistenţa R).  

 
Fig. 5 Parametri măsuraţi în timpul încercării  

 

Rezultatul încercării a fost că amestecul de încercare nu a fost aprins de către suprafaţa fierbinte a 

componentei mici (rezistenţa R), a cărei temperatură maximă a fost 102,8 C. 

După deconectarea circuitului electric încercat s-a realizat aprinderea amestecului de încercare cu 

ajutorul elementului de inițiere a aprinderii (o bujie incandescentă). 

 

Denumire proiect: Implementare tehnologie în vederea efectuării încercărilor mecanice pentru 

duliile filetate ale corpurilor de iluminat şi pentru materialele electroizolante ale bornelor de 

conexiune din echipamentele electrice cu tip de protecţie securitate mărită "e" – Proiect Nucleu PN 

16 43 01 13 

Denumire faza I: Evaluarea cerinţelor referitoare la încercările mecanice pentru duliile filetate ale 

corpurilor de iluminat şi a celor referitoare la încercările materialelor electroizolante ale bornelor 

de conexiune din echipamentele electrice protejate la explozie cu tip de protecţie securitate mărită 

"e" 

Condiţiile de punere pe piaţă şi de evaluare a conformităţii echipamentelor, componentelor 

şi sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive sunt stabilite prin 

Directiva ATEX 2014/34/EU (transpusă în legislaţia din România prin intermediul HG 245/2016). 

Metoda cea mai simplă și mai convenabilă prin care se poate demonstra conformitatea cu 

cerinţele Directivei ATEX o reprezintă aplicarea unor soluţii tehnice standardizate, astfel încât 

echipamentul realizat să fie protejat prin unul sau mai multe tipuri specifice de protecţie la explozie. 
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Prin tip de protecţie se înţelege totalitatea măsurilor specifice aplicate echipamentului electric 

pentru a evita aprinderea unei atmosfere explozive înconjurătoare. 

Unul dintre tipurile de protecție care poate fi aplicat aparaturii electrice destinate utilizării în 

atmosfere potențial explozive este reprezentat de tipul de protecție securitate mărită “e”. 

Evaluarea aparaturii electrice cu tip de protecţie securitate mărită “e”, în vederea certificării, 

este deosebit de importantă și este realizată prin intermediul încercărilor şi verificărilor realizate în 

baza standardelor de referinţă (SR EN 60079-0 – care cuprinde cerinţele generale pentru aparatura 

electrică protejată la explozie şi SR EN 60079-7 – care cuprinde cerinţele specifice pentru aparatura 

electrică cu tip de protecţie securitate mărită „e”). 

Încercările şi verificările la care trebuie supuse echipamentele electrice protejate la explozie 

cu tipul de protecție securitate mărită “e”, în conformitate cu standardul SR EN 60079-7 cuprind și 

încercările mecanice pentru duliile filetate din corpurile de iluminat şi încercarea materialelor 

electroizolante ale bornelor de conexiune. 

 

Cerinţe pentru aparatura electrică protejată la explozie. Cerințe tehnice pentru echipamente cu 

tip de protecție securitate mărită “e” 

Eliminarea sursei de aprindere constă în alegerea componentelor sau echipamentelor care 

nu produc arcuri şi scântei în funcţionare normală şi adoptarea unor măsuri suplimentare, pentru 

ca în anumite condiţii anormale de funcţionare, aceste fenomene să nu se producă. Pe acest concept 

se bazează tipul de protecţie securitate mărită „e”. 

Securitatea mărită „e”, reprezintă un tip de protecţie pentru aparatura electrică, în care se 

aplică măsuri suplimentare astfel încât să ofere o securitate mărită împotriva posibilităţii producerii 

de temperaturi excesive şi apariţiei de arcuri şi scântei în timpul funcţionării normale sau în condiţii 

specificate de defect. Tipul de protecție securitate mărită “e” poate fi aplicat la echipamentele 

electrice care nu produc arcuri electrice și scântei în funcționare normală, cum ar fi: motoare 

electrice (cu rotor în colivie sau scurtcircuit), corpuri de iluminat, rezistențe de încălzire, 

transformatoare de măsură etc. 

Cerințe constructive pentru conexiunile electrice 

Conexiunile electrice sunt subdivizate în cele pentru conexiuni în exploatare şi cele pentru 

conexiuni în fabrică. 

Conexiuni de racordare în exploatare 

Conexiunile de racordare în exploatare pot fi realizate prin utilizarea mai multor metode: 

- Conexiuni realizate utilizând borne corespunzătoare cu CEI 60947-7-1, CEI 60947-7-2, CEI 

60999-1, sau CEI 60999-2 (Bornele trebuie supuse încercărilor pentru materialul izolant al 

bornei.) 

- Facilităţi de conectare în exploatare integrale aparaturii "e" sau componentelor 

- Conexiuni destinate a fi utilizate cu papuci (cleme) de cablu şi dispozitive similare 
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- Conexiuni utilizând aranjamente permanente 

Conexiuni în fabrică 

Conexiunile în fabrică trebuie sau să fie fixate într-o locaţie specifică sau să fie prevăzute cu 

mijloace specifice pentru îndeplinirea cerinţelor referitoare la distanţele de izolare în aer şi de 

izolare pe suprafaţă. Pentru realizarea conexiunilor în fabrică pot fi utilizate oricare dintre metodele 

de conectare adecvate pentru utilizare la conexiunile în exploatare, cu excepţia că, în acest caz 

încercarea pentru materialul izolator al bornei nu mai trebuie efectuată. 

Alte tipuri de conexiuni care pot fi utilizate pentru realizarea conexiunilor în fabrică: conexiuni 

permanente, conexiuni cu fişe, borne pentru conexiuni în punte. 

Cerințe constructive pentru corpuri de iluminat 

Sursa de lumină trebuie să fie una din următoarele: 

a) lămpi fluorescente cu tip de pornire rece cu soclu având un singur pin (Fa 6) în 

conformitate cu CEI 60061-1; 

b) lămpi fluorescente tubulare cu doi pini cu soclu G5 sau G13 în conformitate cu CEI 61195.  

c) lămpi cu filament de tungsten pentru iluminatul general în conformitate cu CEI 60064 şi 

CEI 60432-1 

Duliile filetate trebuie să prevină autoslăbirea lămpii după introducere. Pentru socluri, altele 

decât E10, aceasta trebuie arătată prin satisfacerea încercărilor mecanice aplicabile.  

 

Cerinţe tehnice cu privire la realizarea încercării materialelor electroizolante pentru borne și 

încercărilor mecanice pentru dulii cu filet 

Conexiunile de racordare utilizând borne corespunzătoare cu CEI 60947-7-1, CEI 60947-7-2, 

CEI 60999-1, sau CEI 60999-2 trebuie supuse încercărilor pentru materialul izolant al bornei descrise 

la pct. 6.9 din SR EN 60079-7:2007. 

Duliile filetate trebuie să prevină autoslăbirea lămpii după introducere. Pentru socluri, altele 

decât E10, aceasta trebuie arătată prin satisfacerea încercărilor mecanice aplicabile, descrise la pct. 

6.3.1 din SR EN 60079-7:2007. 

Încercarea materialelor izolatoare pentru borne 

În cazul cutiilor de conexiune, o mare parte dintre acestea sunt realizate utilizând borne 

terminale corespunzătoare cu cerințele standardelor CEI 60947-7-1, CEI 60947-7-2, CEI 60999-1 sau 

CEI 60999-2. 

Pentru a menţine siguranţa în funcţionare și la nivelul bornelor de conexiune, acestea trebuie 

să fie încercate pentru a asigura menținerea caracteristicilor de protecție la explozie în situațiile cele 

mai defavorabile. În multe situații pentru realizarea bornelor terminale sunt utilizate materiale 
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plastice (policarbonat, poliamidă etc.). Doarece solicitările asupra acestora se pot produce în diverse 

condiții de temperatură, materialele utilizate trebuie să își păstreze proprietățile și în aceste condiții. 

Din aceste motive, este necesar ca bornele terminale să fie supuse și încercării materialelor 

izolatoare pentru borne. 

O bornă de probă trebuie montată la fel ca în funcţionare şi trebuie apoi supusă încercărilor 

de anduranţă termică din SR EN 60079-0. La finalul încercării, borna trebuie menţinută timp de cel 

puţin 48 ore la 20°C ± 5 K. Un conductor de cupru cu dimensiunea nominală maximă trebuie instalat 

în fiecare conexiune în conformitate cu instrucţiunile producătorului. O forţă de tracţiune 

corespunzătoare dimensiunii conductorului date în SR EN 60079-7 trebuie aplicată treptat şi 

secvenţial fiecărui conductor şi menţinută la această valoare timp de 1 min. Conductorul nu trebuie 

să se desprindă din elementul de strângere, ansamblul bornei trebuie să nu se separe de izolaţia 

bornei şi izolaţia bornei nu trebuie să se fisureze. 

Încercări mecanice pentru dulii cu filet, altele decât E10  

În cazul corpurilor de iluminat cu alimentare de la rețea, o buna parte dintre acestea utilizează 

lămpi cu filament din wolfram, lămpi cu halogen, lămpi cu lumină mixtă etc. Acestea sunt lămpi care 

necesită pentru fixarea lor folosirea unor socluri de lampă de tip E14, E27 şi E40. 

Duliile filetate trebuie să prevină autoslăbirea lămpii după introducere, cu scopul de a asigura 

păstrarea unui contact corespunzător între dulie și lampă, și de a evita în acest fel apariția unor 

posibile încălziri și/sau arcuri electrice sau scântei datorate unui contact imperfect. Pentru socluri, 

altele decât E10, aceasta trebuie demonstrată prin satisfacerea încercărilor mecanice aplicabile. 

Pentru duliile tip E14, E27 şi E40, un soclu de lampă de încercare în conformitate cu 

dimensiunile specificate în CEI 60238 trebuie introdus în totalitate în dulie, aplicându-se un moment 

de înşurubare specific, precizat în SR EN 60079-7. Pentru duliile tip E13, E26 şi E39, trebuie realizată 

o încercare echivalentă având la bază cerinţele dimensionale din CEI 60238, modificate în funcţie de 

diferenţele dintre duliile asociate prezentate în CEI 60061-2. Soclul de lampă de încercat trebuie 

apoi parţial retras printr-o rotaţie cu cel puţin 15° iar cuplul necesar deşurubării soclului nu trebuie 

să fie mai mic decât momentul de deşurubare descris în SR EN 60079-7, cu valori cuprinse între 0,3 

Nm și 1,0 Nm. 

  

Analiza infrastructurii necesare pentru realizarea încercării materialelor izolatoare pentru borne 

și încercărilor mecanice pentru dulii cu filet 

Aparatură necesară pentru realizarea încercării materialelor izolatoare pentru borne 

Pentru realizarea condiţionărilor aferente încercării de anduranță termică, laboratorul 

dispune de camere climatice performante, capabile să realizeze condiţiile necesare pentru 

încercare. 
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Forța de tracțiune corespunzătoare dimensiunii conductorului, aplicată treptat şi secvenţial 

fiecărui conductor şi menţinută timp de 1 minut poate fi aplicată prin intermediul mașinii de încercat 

la tracțiune aflată în dotarea laboratorului. 

Pentru aplicarea cuplului de strângere în vederea instalării bornei terminale în conformitate 

cu instrucțiunile producătorului este nevoie de achiziționarea unei chei dinamometrice de precizie 

în domeniul 0 ÷ 6 Nm și a două șurubelnițe dinamometrice de precizie în domeniile 0,2 ÷ 2 Nm și 0,5 

÷ 5 Nm. 

Aparatură necesară pentru realizarea încercărilor mecanice pentru dulii cu filet 

Pentru aplicarea cuplului de strângere și a celui de deșurubare în vederea satisfacerii 

cerințelor de încercare este nevoie de achiziționarea unor echipamente similare cu cele considerate 

ca fiind necesare a fi achiziționate și pentru realizarea încercării materialelor izolatoare pentru borne 

Raportat la cerinţele legate de realizarea încercărilor menţionate, este necesară 

achiziţionarea următoarelor: 

a) o cheie dinamometrică de precizie în domeniul 0 ÷ 6 Nm 

b) două șurubelnițe dinamometrice de precizie în domeniile 0,2÷2 Nm și  

0,5÷5 Nm. 

Pentru aparatura care este necesar să fie achiziționată au fost elaborate caietele de sarcini. 

 

Estimarea costurilor necesare realizării proiectului şi planul de valorificare / diseminare a 

rezultatelor 

Planul de diseminare vizează, în special pentru etapa finală, publicarea realizărilor pe web 

site-ul INSEMEX şi în reviste de specialitate şi/sau simpozioane naţionale şi internaţionale. 

Denumire faza II: Implementarea tehnologiei pentru efectuarea încercărilor mecanice pentru duliile 

filetate ale corpurilor de iluminat şi încercărilor pentru materialele electroizolante ale bornelor de 

conexiune. Diseminarea rezultatelor 

Securitatea mărită „e” reprezintă un tip de protecţie pentru aparatura electrică, în care se 

aplică măsuri suplimentare astfel încât să ofere o securitate mărită împotriva posibilităţii producerii 

de temperaturi excesive şi apariţiei de arcuri şi scântei în timpul funcţionării normale sau în condiţii 

specificate de defect. Acest tip de protecţie poate fi aplicat aparaturii electrice a cărei tensiune 

nominală nu depăşeşte 11kV curent continuu sau curent alternativ valoare efectivă. 

Încercările şi verificările la care trebuie supuse echipamentele electrice protejate la explozie 

cu tipul de protecție securitate mărită “e”, în conformitate cu standardul SR EN 60079-7 cuprind și 

încercările mecanice pentru duliile filetate din corpurile de iluminat şi încercarea materialelor 

electroizolante ale bornelor de conexiune. 
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În cadrul proiectului au fost achiziționate echipamentele necesare și au fost elaborate 

procedurile aferente încercărilor mecanice pentru duliile filetate din corpurile de iluminat şi 

încercarea materialelor electroizolante ale bornelor de conexiune.  

Totodată a fost realizată și diseminarea rezultatelor prin intermediul unei lucrări științifice 

publicate în volumul simpozionului internațional SESAM 2017. 

 

Cerinţe tehnice cu privire la realizarea încercării materialelor electroizolante pentru borne și 

încercărilor mecanice pentru dulii cu filet 

Conexiunile de racordare utilizând borne corespunzătoare cu CEI 60947-7-1, CEI 60947-7-2, 

CEI 60999-1, sau CEI 60999-2 trebuie supuse încercărilor pentru materialul izolant al bornei descrise 

la pct. 6.9 din SR EN 60079-7:2007. 

Duliile filetate trebuie să prevină autoslăbirea lămpii după introducere. Pentru socluri, altele 

decât E10, aceasta trebuie arătată prin satisfacerea încercărilor mecanice aplicabile, descrise la pct. 

6.3.1 din SR EN 60079-7:2007. 

Încercarea materialelor izolatoare pentru borne 

O bornă de probă trebuie montată la fel ca în funcţionare şi trebuie apoi supusă încercărilor 

de anduranţă termică din SR EN 60079-0. La finalul încercării, borna trebuie menţinută timp de cel 

puţin 48 ore la 20°C ± 5 K. Un conductor de cupru cu dimensiunea nominală maximă trebuie instalat 

în fiecare conexiune în conformitate cu instrucţiunile producătorului. O forţă de tracţiune 

corespunzătoare dimensiunii conductorului date în SR EN 60079-7 trebuie aplicată treptat şi 

secvenţial fiecărui conductor şi menţinută la această valoare timp de 1 min. Conductorul nu trebuie 

să se desprindă din elementul de strângere, ansamblul bornei trebuie să nu se separe de izolaţia 

bornei şi izolaţia bornei nu trebuie să se fisureze. 

Încercări mecanice pentru dulii cu filet, altele decât E10  

Duliile filetate trebuie să prevină autoslăbirea lămpii după introducere, cu scopul de a asigura 

păstrarea unui contact corespunzător între dulie și lampă, și de a evita în acest fel apariția unor 

posibile încălziri și/sau arcuri electrice sau scântei datorate unui contact imperfect. Pentru socluri, 

altele decât E10, aceasta trebuie demonstrată prin satisfacerea încercărilor mecanice aplicabile. 

Pentru duliile tip E14, E27 şi E40, un soclu de lampă de încercare în conformitate cu 

dimensiunile specificate în CEI 60238 trebuie introdus în totalitate în dulie, aplicându-se un moment 

de înşurubare specific, precizat în SR EN 60079-7. Pentru duliile tip E13, E26 şi E39, trebuie realizată 

o încercare echivalentă având la bază cerinţele dimensionale din CEI 60238, modificate în funcţie de 

diferenţele dintre duliile asociate prezentate în CEI 60061-2. Soclul de lampă de încercat trebuie 

apoi parţial retras printr-o rotaţie cu cel puţin 15° iar cuplul necesar deşurubării soclului nu trebuie 

să fie mai mic decât momentul de deşurubare descris în SR EN 60079-7, cu valori cuprinse între 0,3 

Nm și 1,0 Nm. 
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Achiziții efectuate pentru realizarea încercării materialelor izolatoare pentru borne și a 

încercărilor mecanice pentru dulii cu filet 

Aparatură necesară pentru realizarea încercării materialelor izolatoare pentru borne 

Pentru aplicarea cuplului de strângere în vederea instalării bornei terminale în conformitate 

cu instrucțiunile producătorului au fost achiziționate două șurubelnițe dinamometrice de precizie, 

BMS tip MS200S și MS500S (fig. 1) în domeniile 0,2 ÷ 2 Nm și 0,5 ÷ 5 Nm și o cheie dinamometrică 

de precizie în domeniul 0 ÷ 6 Nm, Wera, tip 7111A DS (fig.2). Aceste chei dinamometrice sunt însoțite 

de certificate de etalonare conform standardului EN ISO 17025:2005. 

 

  

Fig. 1 Chei dinamometrice BMS Super tip tip 

MS200S și MS500S 

Fig. 2 Cheie dinamometrică Wera, tip 7111A 

DS 

Aparatură necesară pentru realizarea încercărilor mecanice pentru dulii cu filet 

Pentru aplicarea cuplului de strângere și a celui de deșurubare în vederea satisfacerii 

cerințelor de încercare sunt utilizate aceleași echipamente care au fost achiziționate pentru 

realizarea încercării materialelor izolatoare pentru borne, și anume două șurubelnițe 

dinamometrice de precizie, BMS tip MS200S și MS500S (fig.1) în domeniile 0,2 ÷ 2 Nm și 0,5 ÷ 5 Nm 

și o cheie dinamometrică de precizie în domeniul 0 ÷ 6 Nm, Wera, tip 7111A DS (fig.2). 

 

Implementarea încercării materialelor izolatoare pentru borne și a încercărilor mecanice pentru 

dulii cu filet pentru echipamentele cu tip de protecție securitate mărită “e” 

Proceduri de încercare pentru realizarea încercării materialelor izolatoare pentru borne și 

încercărilor mecanice pentru dulii cu filet 

Pe baza cerințelor specifice de realizare a încercărilor și cu ajutorul echipamentelor 

achiziționate au fost elaborate procedurile specifice de încercare (fig. 3): 

- Încercarea materialelor izolatoare pentru bornele de conexiune ale echipamentelor electrice 

cu tip de protecție securitate mărită “e” 

- Încercări mecanice pentru duliile filetate ale corpurilor de iluminat cu tip de protecție 

securitate mărită “e” 
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Fig. 3 Prima pagina a procedurilor de încercare elaborate 

Realizarea de încercări demonstrative conform procedurilor de încercare dezvoltate 

Cu ajutorul procedurilor de încercare elaborate au fost realizate încercări demonstrative pe 

diverse eșantioane de încercare. 

În cazul încercării materialelor izolatoare pentru bornele de conexiune ale echipamentelor 

electrice cu tip de protecție securitate mărită “e”, au fost verificate două tipuri de borne terminale 

(CBD 2 de 2,5 mm2 (fig. 4) și CBD 4 de 4 mm2 produse de firma CABUR). 

În cazul încercărilor mecanice pentru duliile filetate ale corpurilor de iluminat cu tip de 

protecție securitate mărită “e” au fost verificate două tipuri de dulii filetate, o dulie filetată tip E27 

și o dulie filetată tip E14. Pentru realizarea încercărilor au fost utilizate și două socluri filetate de 

lampă, tip E27 (fig. 5), respectiv E14. 

 
 

Fig.4 Încercare bornă CBD 2 – secțiune 2,5 

mm2 

Fig. 5 Încercare dulie E27 
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Diseminarea rezultatelor 

În scopul diseminării rezultatelor obţinute prin derularea proiectului, pe lângă publicarea 

rezultatelor obţinute pe pagina web a instituţiei, a fost elaborat un articol, pentru manifestarea 

ştiinţifică International Symposium on Occupational Health and Safety – 8th Edition – 2017, 

organizată la București. Lucrarea ştiinţifică având titlul “Considerations regarding the mechanical 

tests for screw lampholders and terminal insulating material tests for electrical equipment designed 

for use in explosive atmospheres with type of protection increased safety “e” a fost publicată în 

volumul manifestării ştiinţifice amintite anterior. 

 

Proiectul: PN 16 43 02 16 – “Dezvoltarea capacităţii de încercare pentru echipamentele destinate 

utilizării în mediu umed având ca tip de protectie încapsulare “m”.” 

Faza I:  “Studiu privind cerintele impuse echipamentelor având ca tip de protecţie încapsulare “m”” 

Faza II:  “Elaborare metodologie de încercare la absorbţia apei pentru compundurile utilizate în 

mediu umed” 

Rezumatul fazei:  

O importanta deosebita in cazul tipului de protectie incapsulare „m” o constitue 

compoundul/compoundurile utilizat/utilizate şi metoda/metodele de prelucrare, inclusiv măsurile 

aplicate pentru prevenirea formării golurilor. 

In acest caz trebuie furnizate cel puţin acele proprietăţi ale compoundurilor de care depinde 

încapsularea “m”. 

Descrierea detaliată a compoundului trebuie să includă următoarele: 

a) numele şi adresa producătorului compoundului; 

b) referinţa exactă şi completă a compoundului, şi dacă este relevant, procentul materialelor de 

umplere şi al oricăror alţi aditivi, raporturile amestecului şi desemnarea tipului; 

c) dacă este aplicabil, orice tratament al suprafeţei compoundului/compoundurilor, ca de 

exemplu lăcuirea; 

d) dacă este aplicabil, pentru obţinerea unei aderenţe corespunzătoare a compoundului la o 

componentă, orice cerinţă pentru pre-tratarea componentei, de exemplu curăţare, decapare; 

e) rigiditatea dielectrică în conformitate cu IEC 60243-1 la temperatura maximă ȋn serviciu a 

compoundului determinată în conformitate cu 8.2.2 a), dacă valoarea acestei temperaturi este 

disponibilă; dacă ea nu este disponibilă, trebuie aplicate cerinţele de la 5.3.2, 

f) domeniul de temperaturi al compoundului/compoundurilor (inclusiv temperatura maximă de 

utilizare continuă (COT) şi temperatura minimă de utilizare continuă (COT) ), 

g) în cazul echipamentului „m” pentru care compoundul reprezintă o parte a carcasei exterioare 

valoarea indicelui de temperatură TI aşa cum este definit de IEC 60079-0. Ca o alternativă la TI, 

indicele termic relativ (RTI- mecanic) poate fi determinat în conformitate cu ANSI/UL 746B, 

h) culoarea compoundului utilizat pentru eşantioanele de încercare, dacă caracteristicile 

compoundului vor fi influenţate de schimbarea culorii, 

i) conductivitatea termică dacă se utilizează metoda alternativă de încercare din 6.2.2. 
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Proprietăţile compoundului 

- Proprietatea de absorbţie a apei 

Compoundul trebuie să fie încercat în conformitate cu 8.1.1 din IEC 60079-18  sau, dacă această 

încercare nu este efectuată, numărul certificatului pentru echipament trebuie să includă sufixul 

”X” în conformitate cu cerinţele de marcare din IEC 60079-0 şi condiţiile specifice de utilizare 

menţionate în certificat trebuie să descrie detaliat măsurile de precauţie necesare. 

-    Rigiditate dielectrică 

Atunci când producătorul materialului nu oferă valoarea rigidității dielectrice în conformitate cu 

IEC 60243-1 la temperatura maximă ȋn serviciu a compoundului conform 8.2.2 a), trebuie 

efectuată o încercare în conformitate cu 8.1.2 din IEC 60079-18. 

In acest sens o incercare importanta pentru tipul dee protectie incapsulare”m” este 

incercarea de absorbtie a apei compundului si trebuie realizata conform IEC 60079-18 astfel: 

- încercarea trebuie realizată pe eşantioane din compoundul (compoundurile) utilizat 

(utilizate) în echipamentul “m”. Trebuie încercate trei eşantioane uscate de compound 

(compounduri). Eşantioanele trebuie să aibă o formă circulară cu diametru de 50 mm  1 mm şi 

o grosime de 3 mm  0,2 mm. Eşantioanele trebuie cântărite şi apoi imersate timp de cel puţin 

24 h în apă, la o temperatură de 23 0C 
2
0



  K. Apoi ele trebuie scoase din apă, şterse şi cântărite 

din nou pe o durată de timp de până la 1 minut. Creşterea de masă nu trebuie să depăşească 1%. 

S-au achiziționat echipamente profesionale, pentru conditionarea termica si cantarirea 

compundului, pentru achiziții de date și pentru postprocesarea datelor experimentale si pentru 

evaluarea circuitelor electronice cu tip de protectie incapsulare „m” astfel : 

1.Balanță analitică   

Caracteristici tehnice: 

-  alimentare ~230V 50Hz 9VA / =12V 300mA 

-  precizie:0.0001g (precizie 4 zecimale) 

-  dimensiune,  gabarit: ~215(235)x345x350 mm 

-  greutate:greutate maxima masurata 220g 

-  autonomie: alimentare de la reţea 

2. Etuva de laborator 

Caracteristici tehnice:  

-  Volum 24 litri , convectie naturala,  

-  Temperatura controlata prin microprocesor  PID 

-  Setarea temperaturii si a timpului de lucru 

-  Temperatura de lucru ambient +10 ...200ºC 

-  Rezolutie afisare temperatura 1ºC 

-  Timp de mentinere selectabil 1...9999 min. 

-  Vizualizare temperatura setata/ temperatura curenta 

-  Grad inalt de precizie 

-  Ventilatie naturala 

-  Interior din otel galvanizat 

-  Timp scurt de incalzire, iIncalzire din 4 directii 
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-  Usa cu inchidere ermetica, 

3. Sistem de calcul 

Caracteristici tehnice:  

-  Sistem Desktop cu procesor Intel® Core™ i5-i7, 8GB, 1TB + 8GB SSD, DVD-RW, nVIDIA 

GeForce GTX 960 2GB, Mouse + Tastatura, 

-  Monitor LED 24-27", Wide, WQHD, DisplayPort, Negru 

-  Microsoft Windows  

-  Microsoft Office 

-  Unitati de stocare date: Solid State Drive (SSD) si Network Storage 

Diseminarea rezultatelor cercetarilor efectuate a fost realizata in cadrul simpozionului 

international SESAM editia a VIII-a. 

 

PN 16 – 43 – 02 – 14 CERCETĂRI PRIVIND RISCUL DE EXPLOZIE GENERAT DE ELECTRICITATEA 

STATICĂ ÎN PREZENȚA ATMOSFERELOR EXPLOZIVE  

 

Faza I – Studiu privind riscul de aprindere a amestecurilor explozive prin surse de iniţiere de natură 

electrostatică. 

 

   Rezumatul fazei: 

Echipamentele tehnice destinate utilizării în prezenţa amestecurilor explozive trebuie să 

corespundă din punct de vedere al securităţii integrate la explozie. Acest lucru presupune ca 

echipamentele tehnice să nu fie capabile de formarea unor atmosfere explozive şi în acelaşi timp să 

nu constituie o sursă de aprindere a acestora.  

De asemenea echipamentele individuale de protecție purtate sau ținute de lucrător pentru 

a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi 

sănătatea la locul de muncă, destinate utilizării în atmosfere explozive trebuie proiectate și fabricate 

astfel încât să nu poată fi sursa unui arc sau a unei scântei de natură electrică, electrostatică ori 

rezultate dintr-un șoc, care ar putea aprinde un amestec exploziv. 

În ceea ce privește sursele de aprindere, una dintre sursele potențiale de aprindere a 

amestecurilor explozive o constituie electricitatea statică, mai exact descărcările electrostatice.   

Electricitatea statică, ca şi sursă de apariţie a descărcărilor electrostatice, este un fenomen 

frecvent întâlnit în practică, uneori putând fi parte a unui proces tehnologic cum este de exemplu 

vopsirea în câmp electrostatic, tipărirea, sortarea materialelor în câmp electrostatic, etc.  

Însă, de cele mai multe ori, electricitatea statică poate să apară ca un fenomen nedorit, 

întâmplător care poate constitui un risc (incendii şi explozii, detonarea intempestivă a capselor 

detonante electrice şi articolelor pirotehnice, acţionarea intempestivă a aparaturii sensibile de 

comandă şi control, şoc electric la persoane). 
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Riscul de incendii şi explozii datorită inițierii amestecurilor explozive prin descărcări 

electrostatice impune aplicarea unor măsuri care să reducă la minim efectele acestora asupra 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor precum şi a altor persoane. 

În acest context este foarte importantă identificarea şi stabilirea acelor măsuri care să 

prevină apariţia acestor riscuri în scopul asigurării unui nivel de securitate şi sănătate în muncă cât 

mai înalt posibil.  

Una din măsurile necesare este folosirea de echipamente tehnice și echipamente individuale 

de protecție adecvate pentru domeniul de utilizare destinat, care să respecte cerințele esențiale de 

securitate și sănătate specifice mediilor cu pericol de explozie, astfel încât să se evite posibilitatea 

generării de surse de aprindere electrice, mecanice sau de altă natură. 

Dat fiind rolul pe care îl au echipamentele individuale de protecţie în asigurarea protecţiei 

lucrătorilor împotriva factorilor de risc, la nivel naţional, aspectele legate de asigurarea celor mai 

bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii 

salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă, sunt reglementate prin Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

acestei legi. 

Obligativitatea utilizării echipamentelor individuale de protecţie de către lucrători, stabilită 

prin Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, face ca aceste produse să fie utilizate în 

cadrul tuturor aplicaţiilor inclusiv a celor care implică prezenţa factorilor de risc cu pericol de 

explozie. 

Prin urmare trebuie menţionat faptul că, există în practică situaţii, care presupun utilizarea 

echipamentelor individuale de protecție împotrivă diverșilor factori de risc, de către lucrători care 

îşi desfăşoară activitatea și în zone cu pericol de explozie. 

În general în spaţiile industriale în care se procesează substanţe combustibile/inflamabile 

pot să apară în condiţii normale de lucru, datorită proceselor sau scăpărilor accidentale,  amestecuri 

explozive de gaze, vapori, ceţuri sau pulberi şi aer.  

În general vorbind, pentru a reduce riscul de explozii în spaţiile industriale cu  atmosfere 

potenţial explozive denumite generic ”zone Ex” trebuie să se folosească atât echipamente tehnice 

cât și echipamente individuale de protecţie în construcţie specială pentru atmosfere potenţial 

explozive care să nu producă sau să constituie surse de energie care ar putea iniţia o explozie. 

Rezultă, deci, că echipamentele tehnice și echipamentele individuale de protecţie utilizate 

în astfel de ”zone Ex”  trebuie să corespundă cerinţelor esenţiale de securitate referitoare la 

pericolul de explozii prin prevenirea (evitarea) surselor intrinseci de aprindere a atmosferei 

explozive cum sunt, de exemplu, și cele de natură electrostatică. 

Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate sunt transpuse într-o serie de standarde 

europene cu prescripţii de construcţie, încercare şi marcare a echipamentelor tehnice și 

echipamentelor individuale de protecție. 
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Stabilirea conformității echipamentelor tehnice și echipamentelor individuale de protecție 

cu cerințele standardelor și normelor din domeniu aplicabile este foarte importantă având ca scop 

asigurarea securităţii vieţii şi sănătăţii lucrătorilor şi pentru prevenirea avarierii bunurilor şi a 

mediului, precum şi pentru libera circulaţie a produselor, când acestea satisfac cerinţele esenţiale 

de securitate la nivel european. 

Un rol important în asigurarea unui nivel de securitate ridicat la explozie îl au standardele și 

normele din domeniu care stabilesc cerințele esențiale de securitate și sănătate pentru 

echipamentele tehnice și echipamentele individuale de protecție. 

În contextul informaţiilor menţionate anterior a fost efectuată o analiză a riscului de 

aprindere a amestecurilor explozive prin surse de iniţiere de natură electrostatică generate de către 

echipamentele tehnice și echipamentele individuale de protecție în timpul funcționării respectiv 

utilizării acestora în medii cu pericol de explozie, fiind identificate totodată pericolele generate de 

descărcările de electricitate statică. 

De asemenea a fost efectuată o analiză a riscului de aprindere a amestecurilor explozive prin 

descărcări electrostatice generate de către elementele componente ale instalațiilor tehnologice 

(conducte, benzi transportoare, curele de transmisie, etc.). 

Totodată au fost analizate cerinţele constructive şi de securitate aplicabile echipamentele 

tehnice și echipamentelor individuale de protecție destinate utilizării în medii cu pericol de 

atmosferă potențial explozivă. 

Din analizele efectuate în faza I a proiectului de cercetare rezultă că riscul iniţierii 

atmosferelor explozive prin intermediul descărcărilor electrostatice provenite de la echipamentele 

individuale de protecţie şi echipamentele tehnice, există și prin urmare se impune respectarea unor 

cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate, atât de către producătorii cât şi de către utilizatorii 

echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentelor tehnice. 

Prevenirea riscului de aprindere a amestecurilor explozive prin surse de inițiere de natură 

electrostatică se bazează atât pe adoptarea și respectarea cerințelor de securitate și sănătate 

aplicabile cât și pe alegerea și selectarea adecvată a echipamentelor tehnice și a echipamentelor 

individuale de protecție funcție de aplicație și domeniul de utilizare. 

 

Faza II – Elaborare ghid pentru evaluarea  echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale 

de protecţie din punct de vedere al protecţiei împotriva electricităţii statice. 

 

   Rezumatul fazei: 

Echipamentele tehnice destinate utilizării în prezenţa amestecurilor explozive trebuie să 

corespundă din punct de vedere al securităţii integrate la explozie. Acest lucru presupune ca 
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echipamentele tehnice să nu fie capabile de formarea unor atmosfere explozive şi în acelaşi timp să 

nu constituie o sursă de aprindere a acestora.  

De asemenea echipamentele individuale de protecție purtate sau ținute de lucrător pentru 

a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi 

sănătatea la locul de muncă, destinate utilizării în atmosfere explozive trebuie proiectate și fabricate 

astfel încât să nu poată fi sursa unui arc sau a unei scântei de natură electrică, electrostatică ori 

rezultate dintr-un șoc, care ar putea aprinde un amestec exploziv. 

În ceea ce privește sursele de aprindere, una dintre sursele potențiale de aprindere a 

amestecurilor explozive o constituie electricitatea statică, mai exact descărcările electrostatice.   

Electricitatea statică, ca şi sursă de apariţie a descărcărilor electrostatice, este un fenomen 

frecvent întâlnit în practică, uneori putând fi parte a unui proces tehnologic cum este de exemplu 

vopsirea în câmp electrostatic, tipărirea, sortarea materialelor în câmp electrostatic, etc.  

Însă, de cele mai multe ori, electricitatea statică poate să apară ca un fenomen nedorit, 

întâmplător care poate constitui un risc (incendii şi explozii, detonarea intempestivă a capselor 

detonante electrice şi articolelor pirotehnice, acţionarea intempestivă a aparaturii sensibile de 

comandă şi control, şoc electric la persoane). 

Riscul de incendii şi explozii datorită inițierii amestecurilor explozive prin descărcări 

electrostatice impune aplicarea unor măsuri care să reducă la minim efectele acestora asupra 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor precum şi a altor persoane. 

În acest context este foarte importantă identificarea şi stabilirea acelor măsuri care să 

prevină apariţia acestor riscuri în scopul asigurării unui nivel de securitate şi sănătate în muncă cât 

mai înalt posibil.  

Una din măsurile necesare este folosirea de echipamente tehnice și echipamente individuale 

de protecție adecvate pentru domeniul de utilizare destinat, care să respecte cerințele esențiale de 

securitate și sănătate specifice mediilor cu pericol de explozie, astfel încât să se evite posibilitatea 

generării de surse de aprindere electrice, mecanice sau de altă natură. 

Dat fiind rolul pe care îl au echipamentele individuale de protecţie în asigurarea protecţiei 

lucrătorilor împotriva factorilor de risc, la nivel naţional, aspectele legate de asigurarea celor mai 

bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii 

salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă, sunt reglementate prin Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

acestei legi. 

Obligativitatea utilizării echipamentelor individuale de protecţie de către lucrători, stabilită 

prin Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, face ca aceste produse să fie utilizate în 

cadrul tuturor aplicaţiilor inclusiv a celor care implică prezenţa factorilor de risc cu pericol de 

explozie. 
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Prin urmare trebuie menţionat faptul că, există în practică situaţii, care presupun utilizarea 

echipamentelor individuale de protecție împotrivă diverșilor factori de risc, de către lucrători care 

îşi desfăşoară activitatea și în zone cu pericol de explozie. 

În general în spaţiile industriale în care se procesează substanţe combustibile/inflamabile 

pot să apară în condiţii normale de lucru, datorită proceselor sau scăpărilor accidentale,  amestecuri 

explozive de gaze, vapori, ceţuri sau pulberi şi aer.  

În general vorbind, pentru a reduce riscul de explozii în spaţiile industriale cu  atmosfere 

potenţial explozive denumite generic ”zone Ex” trebuie să se folosească atât echipamente tehnice 

cât și echipamente individuale de protecţie în construcţie specială pentru atmosfere potenţial 

explozive care să nu producă sau să constituie surse de energie care ar putea iniţia o explozie. 

Rezultă, deci, că echipamentele tehnice și echipamentele individuale de protecţie utilizate 

în astfel de ”zone Ex”  trebuie să corespundă cerinţelor esenţiale de securitate referitoare la 

pericolul de explozii prin prevenirea (evitarea) surselor intrinseci de aprindere a atmosferei 

explozive cum sunt, de exemplu, și cele de natură electrostatică. 

Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate sunt transpuse într-o serie de standarde 

europene cu prescripţii de construcţie, încercare şi marcare a echipamentelor tehnice și 

echipamentelor individuale de protecție. 

Stabilirea conformității echipamentelor tehnice și echipamentelor individuale de protecție 

cu cerințele standardelor și normelor din domeniu aplicabile este foarte importantă având ca scop 

asigurarea securităţii vieţii şi sănătăţii lucrătorilor şi pentru prevenirea avarierii bunurilor şi a 

mediului, precum şi pentru libera circulaţie a produselor, când acestea satisfac cerinţele esenţiale 

de securitate la nivel european. 

Un rol important în asigurarea unui nivel de securitate ridicat la explozie îl au standardele și 

normele din domeniu care stabilesc cerințele esențiale de securitate și sănătate pentru 

echipamentele tehnice și echipamentele individuale de protecție. 

Pe baza informațiilor menționate anterior, precum și a analizei riscului de aprindere a 

amestecurilor explozive prin surse de iniţiere de natură electrostatică generate de către 

echipamentele tehnice și echipamentele individuale de protecție în timpul funcționării respectiv 

utilizării acestora în medii cu pericol de explozie, a   analizei riscului de aprindere a amestecurilor 

explozive prin descărcări electrostatice generate de către elementele componente ale instalațiilor 

tehnologice (conducte, benzi transportoare, curele de transmisie, etc.), și a cerinţelor constructive 

şi de securitate aplicabile echipamentele tehnice și echipamentelor individuale de protecție 

destinate utilizării în medii cu pericol de atmosferă potențial explozivă, a fost elaborat „ghidul pentru 

evaluarea  echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de protecţie din punct de vedere 

al protecţiei împotriva electricităţii statice”. 

Primul capitol constituie o sinteză a noţiunilor referitoare la apariţia şi formarea 

atmosferelor explozive ca urmare a prezenţei substanţelor inflamabile şi a oxigenului atmosferic, 

precum şi a aspectelor legate de apariţia, formarea, acumularea şi descărcarea sarcinilor 
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electrostatice şi a pericolele generate de electricitatea statică, în sectoarele industriale în care se 

manipulează transportă și se depozitează substanțe inflamabile/combustibile și anume cele legate 

de inițierea amestecurilor explozive generate de către gaze, vapori cețuri inflamabile și prafuri 

combustibile în amestec cu aerul. 

Capitolul doi tratează aspecte esenţiale cu privire la prezenţa electricităţii statice la lichide, 

materiale solide, materiale în vrac şi persoane, fiind prezentate pentru fiecare caz în parte măsurile 

de precauţie care trebuie aplicate pentru a se asigura o protecţie adecvată împotriva electricităţii 

statice în ariile periculoase Ex. 

În capitolul trei au fost detaliate criteriile pentru selectarea în vederea utilizării a 

echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de protecţie în medii cu pericol de 

atmosferă potenţial explozivă. 

 

Proiect PN 16-43-02-11: Dezvoltarea instalatiei de incercari in amestecuri explozive, in vederea 

efectuarii incercarilor de tip specifice, in cazul motoarelor electrice antideflagrante de mari 

dimensiuni  

Denumire faza I: Studiul modului in care volumul, dimensiunile si forma capsularilor masinilor 

electrice rotative de mari dimesniuni influenteaza comportamentul acestora in timpul efectuarii 

incercarilor de tip in amestecuri expozive si achizitionarea echipamentelor si aparaturii necesare 

efectuarii incercarilor de tip specifice ale motoarelor electrice de dimensiuni mari. 

Rezumat faza I 

 In prima etapa a procesului de certificare producatorul face incercarile de tip pentru 

determinarea caracteristicilor de performante nominale, caracteristica de pornire, caracteristica de 

incalzire, caracteristici de oprire, de mers in gol, caracteristicile infasurarii, verificarea materialelor 

izolante si a izolatiei conductoarelor de bobinaj, etc., conform standardului de ramura. 

   Dupa ce se rezolva verificarea experimentala a caracteristicilor prezentate mai sus si se poate 

stabili si controla constructia motorului la parametri nominali prevazuti, se trece la incercarea 

experimentala cu amestecuri explozive functie de grupa de gaze sau vapori pentru care se doreste 

certificarea. Pot fi facute si incercari intermediare cu amestecuri explozive, dar acestea nu pot sa 

substituie sau sa simplifice incercarile definitive. 

   Principiul pe care se bazeaza verificarea tipica cu amestecuri explozive consta in incercarea 

experimentala practica a unui prototip sau exemplar de proba pe care sunt rezolvate toate 

prescriptiile legate de tipul de protectie capsulare antideflagranta. Certificatul de Examinare UE de 

tip emis de catre organismul notificat INSEMEX – OEC trebuie sa reflecte rezultatele practice 

obtinute la incercarea experimenatala in amestecuri explozive a motoarelor antideflagrante. 

Aceasta inseamna ca, fiecare certificat nou emis pentru un echipament trebuie sa se justifice printr-

o incercare experimentala proprie.    
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Capitolul doi al lucrarii se refera la determinarea proprietatilor capsularilor antideflagrante ale 

motoarelor electrice. 

Rezistenta mecanica a capsularilor functie de presiunea de explozie  

Proprietăţile capsulărilor antideflagrante privind netransmiterea unei aprinderi interne  

   Capitolul trei al lucrarii efectueaza o analiza a procesului transmiterii exploziei in amestecuri 

explozive de gaze, vapori. 

La incercarile experimentale cu amestecuri explozive s-a observat dependenţa importantă a 

vitezei de reacţie şi a temperaturii de concentraţia gazelor din amestec. Chiar dacă nu se schimbă 

presiunea maximă, se constata o modificare a ratai de creştere a presiunii (viteza de crestere a 

presiunii pe unitatea de timp). 

Capitolul patru al lucrarii se refera la determinarea performantelor antideflagrante ale 

capsularilor motoarelor electrice.  

In vederea cunoaşterii performanţelor antideflagrante ale motoarelor electrice, metodele de 

incercare trebuie studiate în prealabil pentru adaptare la caracteristicile specifice ale prototipurilor 

concrete de motoare, prevăzute pentru cercetare. Conform celor prezentate în capitolele anterioare 

performanţele antideflagrante sunt determinate prin caracteristicile mecanice de rezistenţă la 

acţiunea exploziei şi interstiţiul maxim de securitate. Aceste caracteristici la rândul lor, fiind deter-

minate de natura amestecurilor explozive prevăzute, de configuraţia geometrică proprie a 

capsulării, de configuraţia echipamentului încapsulat, de dimensiunile flanşelor de la îmbinări, de 

locul unde se află punctul de initiere a exploziei, de natura materialelor, etc. Aceste probleme 

trebuie studiate în mod concret pe fiecare tip de capsulare de motor cu echipamentul interior 

prevăzut. 

In aplicaţiile practice presiunile de explozie sunt influenţate de pierderile de energie prin 

transformare şi de expandarea prin interstiţii. Totuşi, configuraţia geometrică a capsulării şi a 

echipamentului interior influenţează presiunea de explozie în sens pozitiv şi în mod semnificativ. 

 Capitolul cinci prezinta standul de incercare in amestecuri explozive a motoarelor electrice 

antideflagrante de mari dimensiuni.  

In cadrul acestui capitol este prezentata solutia propusa pentru modernizarea standului in 

vederea efectuarii incercarilor in amestecuri explozive, ale motoarelor electrice cu capsulare 

antideflagranta de mari dimensiuni. 

Proiectul presupune efectuarea unei activitati de cercetare privind modul in care se 

comporta capsularile motoarelor electrice antideflagrante de dimesiuni mari in timpul efectuarii 

incercarilor specifice in amestecuri explozive, incercari care nu se pot efectua in camerele de 

explozie (autoclave), din cauza dimesiunilor de gabarit prea mari ale motoarelor studiate, stiut fiind 

faptul ca dimensiunile si volumul capsularii motoarelor electrice influenteaza in mare masura 

comportamentul acestora la explozie. 



INCD INSEMEX | 290 

 

  
 

Acest lucru s-a realizat prin achizitionarea echipamentelor / aparaturii necesare efectuarii 

incercarilor de tip in amestecuri explozive ale masinilor electrice rotative de mari dimensini, in 

exteriorul laboratorului de incercari, in folie de plastic, cu construirea unui perete protector sub 

forma de “L”. Acest stand de incercare va permite in cea de a doua etapa a proiectului de cercetare 

efectuarea de incercari in amestecuri explozive pe diferite esantioane de motoare de mari 

dimensiuni, inregistrarea datelor si analiza acestora (prin comparatie cu rezultatele obtinute pe alte 

carcase de motoare de dimensiuni (gabarite) mai mici, ale caror incercari in amestecuri explozive s-

au desfasurat interiorul camerei de explozie cu care este dotat laboratorul de profil). 

Capitolul 6 al lucrarii se refera la studierea modului in care volumul, dimensiunile si forma 

capsularii motoarelor influenteaza presiunile de explozie. 

Au fost identificate in cadrul acestui capitol, cauzele care conduc la aparitia varfurilor de 

presiune in cazul masinilor electrice rotative de mari dimensiuni.  

Astfel, cauzele aparitiei varfurilor de presiune in cazul capsularilor de motoare electrice de 

mari dimensiuni il constituie volumul interior deosebit de mare (de ordinul sutelor si miilor de litri 

de amestec exploziv), geometria capsularii motoarelor, avand in vedere tendinta din ultimii ani a 

producatorilor de motoare pentru industria chimica si petrochimica de a fabrica motoare cu forme 

geometrice din ce in ce mai complexe, datorita modului de racire si de montaj, precum si 

configuratia interioara a acestor motoare, care difera de cele clasice si de gabarite mai mici. 

Existenta mai multor ventilatoare, interioare si exterioare in interiorul carcasei motoarelor de mari 

dimensiuni, precum si a tevilor de racire menite sa asigure o racire eficienta a acestor motoare de 

puteri mari si foarte mari, dau nastere la o configuratie interioara extrem de complexa si complicata 

a acestor motoare, generand astfel un comportament la explozie diferit de cel obisnuit, cu varfuri 

de presiune de valori mult mai ridicate si cu timpi de crestere a presiunii de explozie mult mai mici, 

decat ar fi de anticipat in mod normal. 

Pana in prezent nu se cunoaste cu certitudine gradul pana la care geometria capsularii 

acestor motoare, configuratia interiora, amplasarea sursei de aprindere precum si natura acesteia, 

influenta amestecului exploziv, pot fi folosite pentru a putea prezice cand este posibil sa apara 

aceste varfuri de presiune, si daca apare acest fenomen, care vor fi valorile presiunilor obtinute. 

 

Denumire faza II: Experimentarea echipamentelor si aparaturii achizitionate in vederea efectuarii 

incercarilor de tip in amestecuri explozive ale masinilor electrice rotative de mari dimensiuni. 

Rezumat faza II 

Proiectul a presupus efectuarea unei activitati de cercetare privind modul in care se 

comporta capsularile motoarelor electrice antideflagrante de dimesiuni mari in timpul efectuarii 

incercarilor specifice in amestecuri explozive, incercari care nu se pot efectua in camerele de 

explozie (autoclave), din cauza dimesiunilor de gabarit prea mari ale motoarelor studiate, stiut fiind 

faptul ca dimensiunile si volumul capsularii motoarelor electrice influenteaza in mare masura 

comportamentul acestora la explozie. 
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Aceasta aparatura si lucrarile care s-au efectuat in faza I a proiectului (care au completat 

standul de incercari in amestecuri explozive existent in laborator) au permis atingerea unuia dintre 

obiectivele proiectului si anume extinderea capacitatii laboratorului de incercari echipamente in 

amestecuri explozive, prin posibiltatea efectuarii incercarilor de tip in amestecuri explozive ale 

masinilor electrice rotative de dimensiuni mari si foarte mari, masini care nu pot fi testate in 

camerele de explozie (autoclave) existente in dotarea laboratorului de profil LEEExP. 

Acest lucru s-a realizat in cadrul Fazei I a proiectului de cercetare, prin achizitionarea 

echipamentelor / aparaturii necesare efectuarii incercarilor de tip in amestecuri explozive ale 

masinilor electrice rotative de mari dimensini, in exteriorul laboratorului de incercari, in folie de 

plastic, cu construirea unui perete protector sub forma de “L”, efectuarea de incercari in amestecuri 

explozive pe diferite esantioane de motoare de mari dimensiuni, inregistrarea datelor si analiza 

acestora (prin comparatie cu rezultatele obtinute pe alte carcase de motoare  de dimensiuni 

(gabarite) mai mici, ale caror incercari in amestecuri explozive s-au desfasurat interiorul camerei de 

explozie cu care este dotat laboratorul de profil). 

In cadrul Fazei a II a proiectului de cercetare, s-a pus problema optimizarii standului de 

incercare dezvoltat in cadrul Fazei I a proiectului, stand prezentat in detaliu in paragrafele 

anterioare. 

Acest lucru a avut ca principal scop urmatoarele: 

- optimizarea infrastructurii specifice pentru evaluarea echipamentelor electrice cu tip de 

protecție capsulare antideflagrantă; 

- creșterea calității rezultatelor prin utilizarea unor echipamente moderne la realizarea 

încercărilor în amestecuri explozive; 

- creșterea performanțelor și a gradului de încredere în rezultatele obținute la încercările 

în amestecuri explozive pentru echipamentele cu tip de protecție capsulare 

antideflagrantă; 

- îmbunătățirea infrastructurii de cercetare din cadrul laboratorului. 

In vederea optimizarii standului de incercare si a realizarii dezideratelor expuse mai sus, 

in cadrul fazei a II a proiectului de cercetare, au fost achizitionate trei traductoare de 

presiune piezoelectrice de mare precizie, fabricate de catre firma elvetiana KISTLER, 

pentru masurarea si inregistrarea cu acuratete a valorilor presiunilor de explozie 

rezultate in urma initierii aprinderii amestecului de explozie din interiorul motoarelor 

electrice supuse verificarilor si incercarilor de tip in amestecuri explozive. 

In vederea optimizarii standului de incercare si a realizarii dezideratelor expuse mai sus, in 

cadrul Fazei a II a proiectului de cercetare, au fost achizitionate trei traductoare de presiune 

piezoelectrice de mare precizie, fabricate de catre firma elvetiana KISTLER, pentru masurarea si 

inregistrarea cu acuratete a valorilor presiunilor de explozie rezultate in urma initierii aprinderii 

amestecului de explozie din interiorul motoarelor electrice supuse verificarilor si incercarilor de tip 

in amestecuri explozive. 
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Obiectivul acestei faze l-a constituit efectuarea de incercari in amestecuri explozive pe 

diferite esantioane de motoare electrice de mari dimensiuni, precum si inregistrarea si analiza 

rezultatelor. 

Toate motoarele au fost incercate folosind cel putin doua traductoare de presiune, 

amplasate fiecare la capatul (scutul) de actionare al masinii si respectiv la capatul (scutul) opus 

dinspre ventilatorul interior. Aprinderea trebuie initiata la fiecare dintre cele doua capete (scuturi), 

pe rand, cu motorul in stare de repaos si respectiv in stare de functionare. In cazul in care motorul 

este echipat cu o cutie terminala (de borne) cu care este interconectata si care nu este etansata fata 

de motor, atunci este necesar sa se prevada un al treilea traductor de presiune montat sub placa de 

borne a cutiei terminale avand in vedere presiunile de valori ridicate (sau varfurile de presiune) care 

pot aparea in aceste zone, si trebuie efectuate incercari suplimentare. 

Amestecul exploziv se aprinde cu una sau cu mai multe surse de aprindere. Totusi, atunci 

cand carcasa contine un dispozitiv care produce scantei ce pot aprinde amestecul exploziv, acest 

dispozitiv poate fi folosit pentru a produce explozia. Presiunea dezvoltata pe durata exploziei trebuie 

sa fie determinata si inregistrata pentru fiecare incercare. Locul de amplasare a surselor de 

aprindere ca si cel al traductoarelor de presiune ramane la latitudinea statiei de incercari pentru a 

gasi combinatia care produce presiunea de explozie cea mai ridicata. Daca producatorul prevede 

garnituri de etansare detasabile, acestea trebuie sa fie montate pe carcasa supusa incercarii. 

Metoda specifică pentru verificarea de tip la suprapresiune, care se aplică în laboratoarele 

staţiilor de incercare, este dinamică prin explozie. Această metodă reflectă în mod direct solicitările 

la care sunt expuse capsulările prin aprinderea amestecului exploziv în interior. Din studiul 

deranjamentelor observate pe durata incercarilor la suprapresiune prin explozie şi la suprapresiune 

statică, a rezultat un factor de securitate unitar la care solicitările sunt echivalente şi se obţine 

simularea efectelor de explozie şi prin suprapresiune statică. S-a stabilit că, un factor de creştere a 

presiunii de 1,5 ori peste presiunea maximă de explozie de referinţă, asigură verificarea hidrostatică 

la solicitări echivalente cu verificarea prin explozie. 

In cadrul acestei faze a proiectului de cercetare, au fost efectuate un numar mare de 

incercari specifice in amestecuri explozive asupra unui numar de esantioane de motoare electrice 

cu tip de protectie capsulare antideflagranta, motoare de gabarite mari. Incercarile au fost realizate 

cu motoarele aflate in stare de repaos, pentru a putea compara rezultatele obtinute in ceea ce 

priveste presiunile maxime de explozie obtinute.  

Denumire faza III: Optimizarea standului de încercare in atmosfere explozive 

Rezumat faza III 

Capitolul unu al lucrarii se refera la determinarea proprietatilor capsularilor antideflagrante ale 

motoarelor electrice. 

Rezistenta mecanica a capsularilor functie de presiunea de explozie  

Presiunea maximă internă dezvoltată prin aprinderea unui amestec exploziv cu aer în 

capsulare, depinde direct de volumul de gaze care se descarcă prin interstiţiile de la îmbinări 
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şi prin alte dispozitive de descărcare dacă există.  Totuşi interstiţiile îmbină rilor nu pot fi 

prevăzute pentru descărcarea presiunilor de explozie şi ele trebuie asigurate, la dimensiunile 

de securitate la care este prevenită transmiterea exploziei la atmosfera ambiantă. 

Capsularea trebuie să suporte presiunea de explozie fără supralărgirea interstiţiilor 

imbinarilor. În scopul verificării rezistenţei la presiune se fac determin ările concrete cu 

amestecuri explozive la fiecare tip de capsulare şi se măsoară presiunea maximă de explozie, 

după care se verifică rezistenţa mecanică şi supralărgirea interstiţiilor imbinarilor prin 

expunere la suprapresiune cu factorul de securitate 1,5 ori. 

Proprietăţile capsulărilor antideflagrante privind netransmiterea unei aprinderi interne  

Din cercetările efectuate atat pe plan intern cat si pe plan international, au rezultat  

următoarele: 

 1. MESG creşte când volumul scade deoarece pierderile de căldură sunt predominante în 

capsulari mici. Pe acest considerent sunt prevăzute interstiţii de imbinare mai mari pentru capsulări 

mai mici la aceleaşi lăţimi de imbinare. 

 2. Garniturile sau o-ringurile folosite pentru asigurarea gradului normal de protectie IP al 

capsulărilor antideflagrante nu trebuie să determine nici un efect semnificativ asupra siguranţei 

capsulărilor şi nu trebuie să fie incluse pe suprafaţa îmbinărilor antideflagrante. 

 3.Toate determinările se referă la construcţia metalică a îmbinărilor antideflagrante dar nu 

există încă informatii certe că numai această construcţie este importantă. 

4. Calitatea prelucrarii suprafeţelor de îmbinare antideflagrante nu este critică pentru 

antideflagranţă. 

5.  Interstiţiul uzual industrial rezultat între imbinari plane prelucrate, asamblate cu şuruburi 

fără garnitură se află în domeniul antideflagrant. 

 6. Determinarea eficacităţii capsulărilor antideflagrante precum şi stabilirea parametrilor de 

stingere a exploziei prin interstiţiu se bazează foarte mult pe metode empirice. 

7. Procesul de stingere a exploziilor printr-o îmbinare antideflagrantă este un proces 

turbulent şi nu poate fi tratat ca un fenomen simplu de laminare. Noţiunile "interstiţii sau suprafeţe 

de laminare" sunt nespecifice capsulărilor antideflagrante şi trebuie folosite noţiunile "interstiţii sau 

îmbinări antideflagrante”. 

8. Nu s-a determinat o influenţă certă a umidităţii între 0 şi 50 %,  dar MESG scade dacă 

umiditatea creşte peste 50 %. Determinări cu factor de încredere sigur se obţin între  0 şi 50 %. 

Capitolul doi al lucrarii se refera la determinarea performantelor antideflagrante ale 

capsularilor motoarelor electrice.  

In vederea cunoaşterii performanţelor antideflagrante ale motoarelor electrice, metodele de 

incercare trebuie studiate în prealabil pentru adaptare la caracteristicile specifice ale prototipurilor 

concrete de motoare, prevăzute pentru cercetare. Conform celor prezentate în capitolele anterioare 
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performanţele antideflagrante sunt determinate prin caracteristicile mecanice de rezistenţă la 

acţiunea exploziei şi interstiţiul maxim de securitate. Aceste caracteristici la rândul lor, fiind deter-

minate de natura amestecurilor explozive prevăzute, de configuraţia geometrică proprie a 

capsulării, de configuraţia echipamentului încapsulat, de dimensiunile flanşelor de la îmbinări, de 

locul unde se află punctul de initiere a exploziei, de natura materialelor, etc. Aceste probleme 

trebuie studiate în mod concret pe fiecare tip de capsulare de motor cu echipamentul interior 

prevăzut. 

In cazul capsularilor de motoare care asa dupa cum s-a aratat contin o serie de particularitati 

care le diferentiaza de celelate tipuri de capsulari, in ceea ce priveste compartimentarea interioara 

care favorizeaza aparitia fenomenului de varf de presiune si care nu poate fi evitat prin masuri 

constructive, datorita faptului ca intotdeauna va exista un intrefier intre stator si rotor (de valoare 

mica, pentru a minimiza pierderile electromagnetice), de fiecare data cand se initiaza aprinderea 

amestecului de explozie la unul din capetele de rotatie ale motorului, presiunea inregistrata la 

celalalat capat de rotatie va fi mult amplificata datorita precomprimarii amestecului exploziv 

neaprins inca in spatiul ingust dintre stator si rotor de catre frontul de presiune rezultat ca urmare 

a aprinderii amestecului la capatul opus de rotatie. 

Presiunea rezultată prin arderea amestecurilor explozive, este determinată de masa gazelor 

care intră în reacţie şi de temperatura de ardere. Presiunea determinată experimental, nu reprezintă 

numai o caracteristică pentru amestecurile explozive, fiind şi o caracteristică dependentă de căldura 

cedată, de forma geometrică, şi de secţiunea liberă a interstiţiilor imbinarilor. Pentru determinarea 

presiunilor caracteristice naturii amestecurilor explozive, sunt prevăzute diferite metode de 

laborator funcţie de scopul cercetărilor întreprinse. 

In aplicaţiile practice presiunile de explozie sunt influenţate de pierderile de energie  prin  

transformare  şi de expandarea prin interstiţii. Totuşi, configuraţia geometrică a capsulării şi a 

echipamentului interior influenţează presiunea de explozie în sens pozitiv şi în mod semnificativ. 

In ceea ce priveste antideflagranţa, aceasta este determinată de presiunea de explozie nu 

numai prin efectul ei asupra procesului de transformare dar şi pe altă cale prin efectele mecanice 

pe care le are asupra îmbinărilor antideflagrante. 

Metoda de verificare a performanţelor antideflagrante prevede expunerea directă a fiecărui 

tip de capsulare antideflagrantă la efectele exploziei interne într-un amestec exploziv, 

ambianttocmai cu scop de a se verifica şi efectul deformărilor reversibile. Lărgimea interstiţiilor este 

o variabilă funcţie de presiunea de explozie interioară. Pot fi şi îmbinări complet rigide dar în general 

la capsulări cu suprafeţe semnificative expuse la presiune intervin deformări şi nu poate fi 

determinată antideflagranţa numai prin simple măsurători dimensionale fără o incercare a tipului 

concret de capsulare în amestecuri explozive. 

Verificarea antideflagranţei este prevăzută cu amestecuri explozive supraactivate privind 

transmiterea aprinderii cu un coeficient de siguranţă de cca. 1,5 ori faţă de amestecul gaz-aer pentru 

care este destinată capsularea. Acestea se numesc amestecuri explozive pentru verificarea 

netransmiterii unei aprinderi interne şi diferă de amestecurile folosite pentru incercarea de tip la 
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suprapresiune, Amestecurile explozive pentru antideflagranţă permit verificarea MESG cu factorul 

de securitate 1,5. 

 Capitolul trei prezinta standul modernizat de incercare in amestecuri explozive a motoarelor 

electrice antideflagrante de mari dimensiuni.  

In cadrul acestui capitol este prezentata solutia propusa pentru modernizarea standului in 

vederea efectuarii incercarilor in amestecuri explozive, ale motoarelor electrice cu capsulare 

antideflagranta de mari dimensiuni. 

Proiectul  a presupus efectuarea unei activitati de cercetare privind modul in care se 

comporta capsularile motoarelor electrice antideflagrante de dimesiuni mari in timpul efectuarii 

incercarilor specifice in amestecuri explozive, incercari care nu se pot efectua in camerele de 

explozie (autoclave), din cauza dimesiunilor de gabarit prea mari ale motoarelor studiate, stiut fiind 

faptul ca dimensiunile si volumul capsularii motoarelor electrice influenteaza in mare masura 

comportamentul acestora la explozie. 

 Acest lucru s-a realizat in cadrul Fazei I a proiectului de cercetare, prin achizitionarea 

echipamentelor / aparaturii necesare efectuarii incercarilor de tip in amestecuri explozive ale 

masinilor electrice rotative de mari dimensini, in exteriorul laboratorului de incercari, in folie de 

plastic, cu construirea unui perete protector sub forma de “L”, efectuarea de incercari in amestecuri 

explozive pe diferite esantioane de motoare de mari dimensiuni, inregistrarea datelor si analiza 

acestora (prin comparatie cu rezultatele obtinute pe alte carcase de motoare  de dimensiuni 

(gabarite) mai mici, ale caror incercari in amestecuri explozive s-au desfasurat interiorul camerei de 

explozie cu care este dotat laboratorul de profil). 

In cadrul Fazei a II a proiectului de cercetare, s-a pus problema optimizarii standului de incercare 

dezvoltat in cadrul Fazei I a proiectului, stand prezentat in detaliu in paragrafele anterioare. 

Acest lucru a avut ca principal scop urmatoarele: 

- optimizarea infrastructurii specifice pentru evaluarea echipamentelor electrice cu tip de 

protecție capsulare antideflagrantă; 

- creșterea calității rezultatelor prin utilizarea unor echipamente moderne la realizarea 

încercărilor în amestecuri explozive; 

- creșterea performanțelor și a gradului de încredere în rezultatele obținute la încercările 

în amestecuri explozive pentru echipamentele cu tip de protecție capsulare 

antideflagrantă; 

- îmbunătățirea infrastructurii de cercetare din cadrul laboratorului. 

 

In vederea optimizarii standului de incercare si a realizarii dezideratelor expuse mai sus, in cadrul 

acestei faze a proiectului de cercetare, au fost achizitionate trei traductoare de presiune 

piezoelectrice de mare precizie, fabricate de catre firma elvetiana KISTLER, pentru masurarea si 

inregistrarea cu acuratete a valorilor presiunilor de explozie rezultate in urma initierii aprinderii 
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amestecului de explozie din interiorul motoarelor electrice supuse verificarilor si incercarilor de tip 

in amestecuri explozive. 

 

 

 

În cadrul Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice s-au 

derulat  proiecte de cercetare finanţate de la bugetul de stat,  programele de cercetare 

PARTENERIATE, SOLUȚII şi NUCLEU,  precum şi contractate cu diverşi operatori economici. 

 

Proiectul: PN 16 43 02 20 

Denumire proiect: 

„Cercetări privind modernizarea facilităților tehnice și informatice pentru organizarea 

cursurilor de calificare în meseria de pirotehnician." 

Faza: III 

Denumire faza: 

„Îmbunătățirea infrastructurii pentru pregătirea teoretică și verificarea pregătirii practice și 

teoretice a participanților la curs." 

Rezumatul fazei: 

În Capitolul I „Prezentarea sintetică a structurii actualizate a suportului de curs editia 

2017”, au fost prezentate câteva aspecte cu privire la: 

➢ LEGISLAŢIE PRIVIND REGIMUL ARTICOLELOR PIROTEHNICE, ARMONIZATĂ CU CEA 

EUROPENĂ 

- Generalităţi; 

- Clasificarea articolelor pirotehnice conform legislaţiei române în vigoare; 

- Clasificarea europeană a articolelor pirotehnice conform Directivei 2013/29/UE 

preluată prin HG 1102/ 2014; 

- Depozitarea articolelor pirotehnice; 

- Transportul şi mânuirea articolelor pirotehnice; 
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- Persoane autorizate ca pirotehnicieni; 

- Comercializarea, înmânarea şi folosirea articolelor pirotehnice; 

- Infracţiuni şi contravenţii. 

 

➢ TERMENI SPECIFICI PENTRU DOMENIUL ARTICOLELOR PIROTEHNICE PENTRU FOCURI DE 

ARTIFICII 

- Termeni şi definiţii articole pirotehnice; 

- Caracteristici ale pulberilor; 

o Proprietăţile pulberii negre; 

o Pulbere neagră pentru fitil de amorsare. 

 

➢ CERINȚE PRIVIND COMPOZIȚIA ȘI PROPRIETĂȚILE ÎNCĂRCĂTURILOR ARTICOLELOR 

PIROTEHNICE ȘI A ALTOR COMPOZIȚII / AMESTECURI PIROTEHNICE 

- Cerinţe de securitate prevăzute de Anexa 1 a Directivei 2013/29/UE (HG 1102 din 

10 decembrie 2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe 

piață a articolelor pirotehnice); 

- Articole pirotehnice de divertisment; 

- Alte articole pirotehnice; 

- Dispozitive de aprindere; 

- Compoziţie pirotehnică. 

 

➢ MĂSURI DE SECURITATE ŞI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA FOLOSIREA ARTICOLELOR 

PIROTEHNICE 

- Folosirea articolelor pirotehnice foarte mici (categoria F1), mici (categoria F2) şi 

tehnice categoria P1 

- Folosirea articolelor pirotehnice de distracţie medii (categoria F3) şi mari 

(categoria F4) 

- Transportul articolelor pirotehnice 

- Distrugerea articolelor pirotehnice 

 

În Capitolul al II-lea „Prezentarea sintetică a principalelor activități de îmbunătățire a 

infrastructurii destinate pregătirii teoretice și practice a participanților la curs”, am prezentat: 

INCD INSEMEX Petroșani are o experiență bogată în formarea de specialiști în domeniul 

materiilor explozive, în prezent derulând patru programe de formare, respectiv perfecționare a 

personalului de specialitate cu caracter permanent. 
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Acestea sunt adresate persoanelor angrenate în activități de executie sau decizionale legate 

de utilizarea explozivilor respectiv articolelor pirotehnice. 

Trei dintre cursuri (curs pirotehnician, curs artificier de mină și curs artificier de suprafață) 

constau în formare profesională și calificare care se obține ulterior la Ministerul Muncii și ITM-urile 

Județene în baza prevederilor Legii 126/ 1995 privind regimul materiilor explozive și a Normelor 

Tehnice la Legea 126/ 1995 privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, 

depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în 

activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, cu modificările și 

completările ulterioare, iar cursul de perfecționare pentru „Conducerea și coordonarea lucrărilor de 

împușcare” asigură cerințele de formare permanentă a personalului ca cerință a Legii 319/ 2006 

privind securitatea și sănătatea în muncă, acesta din urmă fiind necesar a fi reluate pentru 

menținerea calității de personalul tehnic competent în diversele activității legate de utilizarea 

explozivilor, cum ar fi: proiectarea, coordonarea și conducerea lucrărilor și supravegherea 

activităților la nivelul firmelor autorizate pentru acest domeniu. 

Formatul de curs care viza pregătirea pirotehnicienilor (pirotehniștilor) prevăzut la 

prevederile Normelor Tehnice la Legea 126/ 1995 privind deținerea, prepararea, experimentarea, 

distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte 

operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a 

pirotehnicienilor, cu modificările și completările ulterioare, avea în vedere a pregătire intensă axată 

în special pe aspecte teoretice și însușirea legislației, pe când odată cu aprobarea Standardului 

Ocupațional structura de formare profesională a fost schimbată radical în sensul în care numărul 

orelor de pregătire a crescut de la minim 30 ore (formatul vechi) la 360 ore. 

Vechea formă de organizare era bazată pe experiența practică dobândită de cursant înainte 

de înscriere, pe când structura aplicată în prezent nu cere o experiență anterioară, dar presupune 

un număr mai mare de ore de pregătire practică cu îndrumarea organizatorului de curs împreună 

cu echipele de pirotehnicieni pentru toate operațiunile specifice (manipulare, depozitare, transport) 

aplicarea măsurilor preventive și de control cât și a operațiilor de distrugere a produselor care din 

motive tehnice sau juridice nu mai pot fi utilizate potrivit destinației pe motive juridice (de ex. 

termen de valabilitate expirat) sau tehnic (de ex. produse provenite din rateuri). 

Și în această etapă cât și în etapa anterioară s-au făcut investiții în materiale consumabile și 

echipamente care vizează atingerea unui nivel superior al dotărilor cu scopul pregătirii practice a 

cursanților cu posibilitatea verificării abilității acestora în realizarea lucrărilor de specialitate, a 

instalării bateriilor în mortiere, a realizării amorselor care implică cunoștințe de specialitate 

(asamblarea aprinzător electric – fitil rapid) stabilirea și aplicarea corectă a măsurilor de securitate 

atăt pentru personalul echipei de pirotehnicieni căt și pentru publicul spectator. 

Principalele activității de îmbunătățire sunt: 

• Achiziționarea de materiale și articole pirotehnice profesionale (categoria F4 cu un nivel 

de risc mare) necesare pregătirii practice a cursanților; 
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• Studierea și cunoașterea tuturor componentelor și accesoriile pirotehnice întâlnite și 

folosite în activitatea specifică pirotehnicienilor 

• Realizarea legăturilor pirotehnice în vederea creării unor efecte combinate, efectuarea 

de legături în serie între bombe din diferite categorii pentru realizarea de baterii. 

• Indrumarea cursanților pentru efectuarea de activități practice și studiu individual sub 

îndrumarea unor pirotehnicieni autorizati; 

• Pregătirea materialului pirotehnic în vederea executării focului de artificii; 

• Recunoașterea diferitelor tipuri de articole pirotehnice și a categoriei din care fac parte. 

În Capitolul al III-lea „Realizarea unui sistem informatizat de evidență a cursanților, precum 

și de examinare intermediară/ finală asistată de calculator”, am prezentat: 

Sistemul informatizat de evidență a cursanților, precum și de examinare intermediară/ finală 

asistată de calculator care poate rula pe sisteme de calcul având următoarele cerinţe minime: 

- procesor la 1 GHz (pe 32 sau 64 biti); 

- 1 GB de memorie RAM (2 GB pentru versiunea pe 64 biti); 

- 16 GB de spatiu liber pe hard disk (20 GB pentru versiunea pe 64 biti); 

- placa video 128 MB RAM. 

Programul debutează cu înregistrarea persoanei în baza de date a programului, dacă 

persoana este un utilizator care a mai fost înregistrat, la pornirea programului nu trebuie să se 

înregistrezw ca şi utilizator nou.Programul permite, vizualizarea capitolelor de conținut si anexelor 

din suportul de curs. Vizualizarea acestor capitole este opțională. După vizualizarea capitolelor din 

suportul de curs, programul permite şi o parcurgere a istoricului cursurilor vizualizate anterior. 

La începutul testării propriu-zise trebuie să alegem examinarea intermediară sau examinarea 

finală. De asemenea trebuie să alegem persoana care va evalua testarea. După ce am selectat tipul 

examinării şi numele evaluatorului se apasă butonul de “Generează test”. Pentru examinarea 

intermediară este alocat ca timp efectiv de lucru 15 minute, timp în care persoana testată trebuie 

să răspundă la un set de 5 întrebări, iar pentru examinarea finală este alocat ca timp efectiv de lucru 

90 minute, timp în care persoana testată trebuie să răspundă la un set de 40 întrebări. Întrebările 

sunt generate aleatoriu din baza de date complexă a programului. Persoana testată este declarată 

admisă dacă răspunde corect la cel puţin 21(nota 5) întrebări. 

 

La expirarea timpului alocat pentru tipul examinării sau la finalizarea parcurgerii întrebărilor, 

persoanei testate i se va genera un raport de examinare. 

Raportul de examinare va cuprinde: 

- numele persoanei testate; 

- tipul examinării; 

- unitatea unde îşi desfăşoară activitatea; 
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- data testării; 

- număr total de întrebări; 

- număr răspunsuri corecte; 

- număr răspunsuri greşite; 

- opţiune de vizualizare a răspunsurilor greşite şi variantelor corecte ale întrebărilor; 

- timpul utilizat pentru parcurgerea testului; 

- rezultatul testului (admis/respins) și nota acordată; 

- numele persoanei care a supravegheat testarea. 

Faza: IV 

Denumire faza: 

„Modernizarea infrastructurii tehnice necesară instruirii practice a cursanților." 

Rezumatul fazei: 

Activitatea de formare profesională pentru meseria de pirotehnician se desfăşoară la nivelul 

INCD INSEMEX Petroşani, conform unei planificări a programului de instruire teoretică și practică 

pentru fiecare serie de cursanți. Lucrarea este structurată pe trei capitole. 

În capitolul I „STADIUL TEHNIC REALIZAT IN URMA REALIZĂRII PROIECTULUI PRIVIND 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CURSURILOR DE CALIFICARE ÎN MESERIA DE PIROTEHNICIAN” am 

prezentat aspecte cu privire la: 

- condiții generale și speciale cu privire la accesul la curs a persoanelor care doresc să 

urmeze cursul de pirotehnician; 

- aspecte organizatorice şi procedurale privind formarea profesională a adulților 

pentru meseria de pirotehnician; 

- planificarea după care se desfășoară cursul cu privire la conținutul tematic al 

modulului de pregătire teoretică și practică. 

În capitolul al II-lea „ PREZENTAREA SINTETICĂ A PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI DE 

MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII DESTINATE PREGĂTIRII PRACTICE A PARTICIPANȚILOR LA CURS” 

am prezentat: 

Formatul de curs care viza pregătirea pirotehnicienilor (pirotehniștilor), avea în vedere o 

pregătire intensă axată în special pe aspecte teoretice și însușirea legislației, pe când odată cu 

aprobarea Standardului Ocupațional structura de formare profesională a fost schimbată radical în 

sensul în care numărul orelor de pregătire a crescut de la minim 30 ore (formatul vechi) la 360 ore, 

din care 120 pregătire teoretică și 240 pregătire practică. 

Vechea formă de organizare era bazată pe experiența practică dobândită de cursant înainte 

de înscriere, pe când structura aplicată în prezent nu cere o experiență anterioară, dar presupune 

un număr mai mare de ore de pregătire practică cu îndrumarea organizatorului de curs împreună 

cu echipele de pirotehnicieni pentru pentru formarea deprinderilor necesare utilizării 

corespunzătoare a articolelor pirotehnice:  
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- Studierea și cunoașterea tuturor componentelor și accesoriile pirotehnice întâlnite și 

folosite în activitatea specifică pirotehnicienilor; 

- Recunoașterea diferitelor articole pirotehnice și a grupei din care face parte; 

- Manipularea și modul de depozitare a materialelor pirotehnice în depozit; 

- Pregătirea materialului pirotehnic (baterii, bombe etc.) în vederea executării focului 

de artificii; 

- Realizarea legăturilor pirotehnice în vederea creări unor efecte combinate, 

efectuarea de legături în serie între bombe din diferite categorii pentru realizarea de 

baterii. Atât încărcarea în mortiere cât și legarea bombelor se efectuează sub directa 

supraveghere și îndrumare a îndrumătorului de curs; 

- Prezentarea sistemelor de inițiere wireless de diferite tipuri și mărimi, explozoare 

electrice, mortiere de diferite calibre, etc. 

Și în această etapă cât și în etapa anterioară s-au făcut investiții în materiale consumabile și 

echipamente care vizează atingerea unui nivel superior al dotărilor cu scopul pregătirii practice a 

cursanților cu posibilitatea verificării abilității acestora în realizarea lucrărilor de specialitate, a 

instalării bateriilor în mortiere, a realizării amorselor care implică cunoștințe de specialitate 

(asamblarea aprinzător electric – fitil rapid) stabilirea și aplicarea corectă a măsurilor de securitate 

atăt pentru personalul echipei de pirotehnicieni căt și pentru publicul spectator. 

În Capitolul al III-lea „DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN CADRUL 

SIMPOZIOANELOR ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE ȘI/ SAU PUBLICAREA ÎN LITERATURA DE 

SPECIALITATE”, am prezentat: rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate în domeniul 

articolelor pirotehnice privind Modernizarea facilităților tehnice și informatice pentru organizarea 

cursurilor de calificare în meseria de pirotehnician, diseminate la diferite manifestări științifice 

naționale și internaționale și/ sau publicarea în reviste de specialitate cu tematică specifică 

domeniului abordat în cadrul proiectului. 

În cadrul „International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2017” a 17-a 

ediție organizată la Albena, Bulgaria în perioada 27 iunie – 06 iulie 2017, a fost prezentată lucrarea 

cu titlul: „Modernization of methodological and practical training infrastructure in pyrotechnical 

profession according to the European harmonized regulations”, având ca autori: ing. Cristian Raul 

CIOARA, dr. ing. Edward GHEORGHIOSU, dr. ing. Attila KOVACS, dr. ing. Marius Simion MORAR, dr. 

ing. Daniela RUS. 

În cadrul „Simpozionului Internațional pentru Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM 

2017” a VIII-a ediție organizată la București, în 19 octombrie 2017, a fost prezentată lucrarea cu 

titlul: Modern training infrastructure for pyrotechnic experts according to the applicable 

regulations, având ca autori: ing. Cristian Raul CIOARA, dr. ing. Attila KOVACS, dr. ing. Marius Simion 

MORAR, drd. ing. Florin RĂDOI. 

Faza: V 

Denumire faza: 
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„Elaborare procedură de lucru privind efectuarea focurilor de artificii, interior – exterior, prin 

utilizarea panourilor de comandă." 

Rezumatul fazei: 

În Capitolul I „Prezentarea sintetică a articolelor pirotehnice”, au fost prezentate aspecte 

cu privire la clasificarea articolelor pirotehnice conform legislaţiei române în vigoare. 

Au fost descrise tipurile de articole pirotehnice de divertisment menționându-se: 

- denumirea tipului; 

- o scurtă descriere; 

- efectele principale. 

În Capitolul al II-lea „ Măsuri de securitate și de prevenire a incendiilor la folosirea 

articolelor pirotehnice”, am prezentat masuri de securitate și de prevenire a incendiilor pentru 

folosirea articolelor pirotehnice foarte mici (categoria F1), mici (categoria F2), medii (categoria F3) 

şi mari (categoria F4), din care menționez: 

- După aprinderea articolelor pirotehnice de distracţie persoanele se vor îndepărta 

la distanța corespunzătoare categoriei din care articolul pirotehnic face parte; 

- Articolele pirotehnice nu se vor orienta spre oameni, animale sau produse 

inflamabile; 

- Articolele pirotehnice de divertisment se folosesc conform instrucţiunilor de 

utilizare livrate de producător odată cu produsul 

- La alegerea locului de tragere pirotehnicianul va tine cont de tipul şi calibrul 

produselor pirotehnice, și va fi amplasat la o distanţă de siguranţă faţă de 

spectatori şi clădiri conform legislației în vigoare. 

- La locul de tragere vor exista 2 stingătoare cu care să se intervină în caz de 

necesitate; 

- După terminarea focului de artificii se aşteaptă 20 minute şi după aceea 

pirotehnicianul este obligat să controleze locul de aprindere. Se va controla dacă 

nu au rămas resturi de produse care ar putea declanşa un incendiu şi dacă nu au 

rămas rateuri şi se adună cu grijă eventualul material neaprins, după care se 

poate trece la demontarea dispozitivelor şi strângerea cablurilor; 

- Pe timp de furtună şi descărcări electrice atmosferice nu se efectuează focuri de 

artificii. 

Deasemenea în acest capitol am prezentat masuri de securitate și de prevenire a incendiilor 

pentru transportul și distrugerea articolelor pirotehnice, dintre care menționez: 

- Mijlocul de transport trebuie să fie dotat cu două stingătoare pentru stingerea 

de focuri incipiente; 

- La încărcarea – descărcarea articolelor pirotehnice din mijlocul de transport se 

opreşte motorul; 

- În timpul transportului personalul nu va avea asupra s-a chibrite sau brichete; 
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- La producerea unui accident sau alte evenimente se va anunţa cel mai apropiat 

post de poliţie; 

- Articolele pirotehnice devenite inutilizabile din cauza alterării precum şi cele 

provenite din rateuri vor fi distruse prin scufundare în apă timp de cel puţin 48 

ore, după ce au fost scoase din ambalaj. 

În Capitolul al III-lea „Achiziția unui echipament performant pentru organizarea și 

realizarea focurilor de artificii în scopul instruirii personalului care participă la formarea 

profesională în meseria de pirotehnician. Elaborare procedură specifică de lucru”, am prezentat: 

În scopul dezvoltării infrastructurii tehnice și instruirii practice a participanților la cursul de 

pirotehnician, cu privire la organizarea și realizarea focurilor de artificii a fost achiziționat un Sistem 

de inițiere fără fir COBRA alcătuit din telocomandă tip COBRA 18R2 (figura 1) și două module de 

tragere tip COBRA 18M (figura 2) plus accesorii. 

Sistemul de inițiere COBRA este un sistem compact, robust format din 18 terminale (cue) de 

tragere fără fir, realizat pentru organizarea spectacolelor (focurilor de artificii) de mici sau medii 

dimensiuni sau pentru aplicații specializate care necesită o configurare rapidă și timp puțin. Sistemul 

este ușor de extins, deoarece poate controla module de tragere nelimitate, peste 100 de canale 

unice de la o singură telecomandă. 

Spre deosebire de sistemele tradiționale, COBRA include o comunicație bidirecțională între 

telecomandă și modulele de tragere. Acest lucru ne permite să vedem informații despre modulele 

de tragere direct de la telecomandă, cum ar fi puterea semnalului și continuitatea pe toate 

terminalele (cue) de tragere. 

Pentru implementarea Sistemul de inițiere COBRA a fost elaborată procedura specifică de 

lucru privind „Organizarea și realizarea focurilor de artificii în scopul instruirii personalului care 

participă la formarea profesională în meseria de pirotehnician”. 

 

 

PN 16-43-01-10 „Cercetări privind creșterea nivelului de seismoprotecție a obiectivelor 
civile și industriale prin stabilirea influenței frecvenței undelor seismice asupra amplitudinii 
mișcării particulelor solului” 

 Proiectul, în anul 2017, a fost realizat în două faze: 

- Faza a III-a:  „Efectuarea de măsurători în situ a undelor seismice pentru evaluarea efectului 

seismic”, structurată pe trei capitole.   

- Faza a IV-a: „Analiza datelor colectate din măsurătorile efectuate în teren și stabilirea 

influențelor frecvenței undei seimice asupra amplitudinii mișcării particulelor solului în 

vederea creșterii nivelului de seismoprotecție a obiectivelor civile și industriale” structurată 

pe patru capitole. 
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Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea de soluții, sisteme, metode și tehnologii de 

prevenire, control și de diminuare a factorilor de risc pentru aplicațiile industriale care procesează 

sau utilizează substanțe inflamabile/toxice sau materii explozive, în vederea asigurării unor nivele 

ridicate de securitate în exploatare și de protecție a mediului. 

ELEMENTELE MIȘCĂRII SEISMICE 

Proiectarea și conducerea lucrărilor de împușcare trebuie să vizeze: 
➢ detașarea din masiv a volumului de rocă necesar, ia o granulație corespunzătoare cerințelor 

tehnologice ; 
➢ protejarea  obiectivelor civile  și  industriale  din  zonă față  de  efectele lucrărilor de 

împușcare (undă aeriană de șoc, aruncarea bucăților de rocă  și efectul seismic). 

 Dintre acestea, problemele cele mai deosebite le ridică protecția seismică. 

 Problema protecției seismice comportă în principal stabilirea parametrilor dinamici ai 
seismelor induse, a legității de propagare a undelor în masiv, a modului de apreciere a efectului 
seismic ai exploziilor precum și modul de determinare a mărimii cantităților de exploziv posibil a fi 
utilizată în condițiile asigurării seismoprotecției construcțiilor. 

Metodele aplicate sunt utilizate în literatura de specialitate sau în standarde europene și 
cuprind expresii matematice care au ca referință parametrii care caracterizează undele seismice: 
mărimea deplasării particulelor, u (mm); mărimea vitezei particulei, V (cm/s); mărimea accelerației 
mișcării particulei, a (m/s2). 

Cuantificarea severității unei mișcări seismice sau tăriei unei mișcări seismice se poate face 
pe baza magnitudinii sau intensității. Aceste modalități sunt diferite deoarece mărimile care stau la 
baza evaluării tăriei cutremurelor sunt complet diferite.  

Intensitatea seismică pune în evidență prin grade de intensitate seismică efectele pe care le 
are un anumit cutremur asupra oamenilor și construcțiilor de pe o anumită zonă geografică bine 
delimitată. Intensitatea seismică ține seama de condițiile specifice unui anumit amplasament (adică 
distanța epicentrală, condițiile geologice). Ea variază de la valori imperceptibile, sesizate doar de 
aparate foarte sensibile, până la valori violente cu efecte dezastruoase asupra oamenilor, 
construcțiilor și configurației terenului. 

Magnitudinea unui cutremur reprezintă o măsură obiectivă a energiei eliberate în focar în 
momentul declanșării seismului. Ea se determină pe baza înregistrării instrumentale a mișcării 
seismice și nu depinde de efectele produse la suprafața liberă a terenului. 

Prin definiție, magnitudinea unui cutremur reprezintă logaritmul zecimal al amplitudinii 
sesimice maxime (exprimată în microni), înregistrată de un seismograf Wood-Anderson, având 
factorul de amplificare egal cu 2800, o perioadă proprie de oscilație de 0.8s și fracțiunea din 
amortizarea critică de 0.8, amplasat la 100 km de epicentru în teren tare. 

Scări seismice:  

- scări bazate pe intensitate  

- scara Mercalli modificată (MM);  

- scara MSK;  
- scara macroseismică seismică europeană (EMS-98);  
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- scara japoneză (JMA);  
- scări bazate pe magnitudine  
  - scara Richter. 

MĂSURĂTORI SEISMICE EFECTUATE "IN SITU" 

 Măsurători seismice efectuate în Cariera Șicasău din jud. Harghita  

 Pentru efectuarea măsurătorilor seismice echipamentele au fost amplasate în zone 
accesibile situate în locații care au prezentat condiții de siguranță și securitate pentru operator. 
(Fig.1) 

 

   Figura 1, Amplasarea seismografelor 

 Rezultatele obținute la împușcare sunt prezentate în tabelul 1 

Tabelul 1  

Nr. 
crt. 

Împușcare efectuată 
în 18.05.2017. 

Locații de măsurare 

Distanța de la frontul de 
împușcare la locația de 

măsurare (m) 

Viteza oscilațiilor particulelor solului, 
măsurată pe trei componente:  

radial (VR), transversal (VT),  
vertical (VV) 

1. L1 – casă de locuit 420 VR = 0,21 mm/s; 
VT = 0,28 mm/s; 
VV = 0,165 mm/s. 

2. L2  50 VR = 47,12 mm/s; 
VT = 31,83 mm/s; 

               VV = 36,21 mm/s 

3. L3 – casă de locuit 300 VR = 4,06 mm/s; 
VT = 0,145 mm/s; 
VV = 0,7 mm/s. 

4. L4 – birouri 230 VR = 6,858 mm/s; 
VT = 4,445 mm/s; 
VV = 6,858 mm/s. 

5. L5 - cântar 230 VR = 5,59 mm/s; 
VT = 6,73 mm/s; 

              VV = 5,59 mm/s; 
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Figura 2, Graficul frecvență-amplitudine-viteză de oscilație 

 Măsurători seismice efectuate în Cariera Piatra Roșie din jud. Tulcea 

 Pentru efectuarea măsurătorilor seismice echipamentele au fost amplasate în zone accesibile 
situate în locații care au prezentat condiții de siguranță și securitate pentru operator. (Fig.3) 

 

 

                                        Figura 3, Cariera Piatra Roșie - Cerna 
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 Rezultatele obținute la măsurători sunt prezentate în tabelul 2 

           Tabelul 2 

 

Nr. 

crt. 

Împușcare efectuată în 
10.05.2017. 

Locații de măsurare 

Distanța de la frontul 
de împușcare la locația 

de măsurare (m) 

Viteza oscilațiilor particulelor 
mediului  de propagare, măsurată 

pe trei componente: 

radial (VR), transversal (VT), vertical 
(VV) 

1. L1 – Concasor (deversare) 320 VR = 0,310 mm/s 

VT = 0,190 mm/s 

VV = 0,065 mm/s 

2. L2 - Atelier 450 VR = 0,300 mm/s 

VT = 0,430 mm/s 

VV = 1,220 mm/s 

3. L3 – Cântar 460 VR = 0,510 mm/s 

VT = 0,250 mm/s 

VV = 0,130 mm/s 

4. L4 – Birouri 450 VR = 4,059 mm/s 

VT = 2,719 mm/s 

VV = 5,746 mm/s 

5. L5 - Concasor 350 VR = 0,290 mm/s 

VT = 0,455 mm/s 

VV = 0,340 mm/s 
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Figura 4, Graficul frecvență-amplitudine-viteză de oscilație 

 

Măsurători seismice efectuate în Cariera Dorobanțu, jud. Tulcea  

 

Pentru efectuarea măsurătorilor seismice echipamentele au fost amplasate în zone 
accesibile situate în locații care au prezentat condiții de siguranță și securitate pentru operator. 
(Fig.5) 

 

 

               Figura 5, Amplasarea echipamentelor de măsură în Cariera Dorobanțu 
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S-au monitorizat 3 lucrări de împușcare (I1,I2,I3), rezultatele obținute la măsurători sunt 
prezentate în tabelul 3, pentru I1, tabelul 4 pentru I2 respectiv tabelul 5 pentru I3. 

          Tabelul 3 

 

        

 

 

 

Nr. 

crt. 

Împușcare 
/ 

 Dată 
efectuare 

 

Locații de măsurare Distanța de la 
frontul de 

împușcare la 
locația de 

măsurare (m) 

Viteza oscilațiilor particulelor 
mediului  de propagare, 

măsurată pe trei 
componente:  

radial (VR), transversal (VT),  

vertical (VV) 

1.  

 

 

 

 

I1/ 

09.05.2017 

L1– cea mai apropiată  
casă de locuit (loc. 
Dorobanțu) 

1540 VR = 0,155 mm/s; 

VT = 0,160 mm/s; 

VV = 0,100 mm/s. 

2. L2 - concasor 110 VR = 0,315 mm/s; 

VT = 0,370 mm/s; 

VV = 0,390 mm/s 

3. L3 – Tablou de comandă 
(flancul stâng) 

110 VR = 0,350 mm/s; 

VT = 0,130 mm/s; 

VV = 0,590 mm/s. 

4. L4 - Tablou de comandă 
(flancul drept) 

110 VR = 0,510 mm/s; 

VT = 0,380 mm/s; 

VV = 0,130 mm/s. 

5. L5 – Stâlp înaltă 
tensiune 

190 VR = 1,805 mm/s; 

VT = 2,355 mm/s; 

 VV = 1,040 mm/s; 
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          Tabelul 4 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Împușcare 
/ 

 Dată 
efectuare 

 

Locații de măsurare Distanța de la 
frontul de 

împușcare la 
locația de 

măsurare (m) 

Viteza oscilațiilor particulelor 
solului, măsurată pe trei 

componente:  

radial (VR), transversal (VT),  

vertical (VV) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

I2/ 

23.05.2017 

L1– cea mai apropiată  
casă de locuit (loc. 
Dorobanțu) 

1560 VR = 1,015 mm/s; 

VT = 3,920 mm/s; 

VV = 2,470 mm/s. 

2. L2 - Fermă 270 - 

3. L3-Concasor 130 VR = 0,490 mm/s; 

VT = 0,520 mm/s; 

VV = 0,720 mm/s. 

4. L4- Depozit carburant 160 VR = 0,510 mm/s; 

VT = 0,510 mm/s; 

VV = 0,130 mm/s. 

5. L5- Atelier 140 VR = 1,140 mm/s; 

VT = 0,890 mm/s; 

VV = 1,140 mm/s. 

6. L6- Stâlp înaltă tensiune 150 VR = 1,000 mm/s; 

VT = 1,380 mm/s; 

VV = 0,430 mm/s. 
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          Tabelul 5 

 

 Măsurători seismice efectuate în Cariera Nicolae Bălcescu, jud. Constanța  

 

 Pentru efectuarea măsurătorilor seismice echipamentele au fost amplasate în zone 
accesibile situate în locații care au prezentat condiții de siguranță și securitate pentru operator. (Fig. 
6) 

 

Nr. 

crt. 

Împușcare 
/ 

 Dată 
efectuare 

 

Locații de măsurare Distanța de la 
frontul de 

împușcare la 
locația de 

măsurare (m) 

Viteza oscilațiilor particulelor 
solului, măsurată pe trei 

componente:  

radial (VR), transversal (VT),  

vertical (VV) 

1.  

 

 

 

 

 

I3/ 

23.05.2017 

L1– cea mai apropiată  
casă de locuit (loc. 
Dorobanțu) 

1580 VR = 0,210 mm/s; 

VT = 0,280 mm/s; 

VV = 0,165 mm/s. 

2. L2 - Fermă 290 - 

3. L3-Concasor 150 VR = 0,295 mm/s; 

VT = 0,185 mm/s; 

VV = 0,230 mm/s. 

4. L4- Depozit carburant 180 VR = 0,380 mm/s; 

VT = 0,510 mm/s; 

VV = 0,130 mm/s. 

5. L5- Atelier 160 VR = 0,420 mm/s; 

VT = 0,270 mm/s; 

VV = 0,350 mm/s. 

6. L6- Stâlp înaltă tensiune 130 VR = 0,350 mm/s; 

VT = 0,130 mm/s; 

VV = 0,590 mm/s. 
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Figura 6, Cariera Nicolae Bălcescu 

 

 S-au monitorizat 2 lucrări de împușcare (I1,I2), rezultatele obținute la măsurători sunt 
precizate în tabelul 6, pentru I1 respectiv tabelul 7 pentru I2. 

Tabelul 6  

Nr. 
crt. 

Împușcare 
/ 

Dată 
efectuare 

 

Locații de măsurare 

Distanța de la 
frontul de 

împușcare la 
locația de 

măsurare (m) 

Viteza oscilațiilor particulelor 
mediului  de 

propagare,măsurată pe trei 
componente: 

radial (VR),  
transversal (VT), 

vertical (VV) 

1. 

I1/ 
11.05.2017 

L1–Concasor 70 
VR = 3,468 mm/s; 
VT = 2,026 mm/s; 
VV = 4,225 mm/s. 

2. L2 - Bazin 300 
VR = 0,940 mm/s; 
VT = 0,930 mm/s; 
VV = 0,945 mm/s. 

3. L3 – Birouri 306 
VR = 1,015 mm/s; 
VT = 3,920 mm/s; 
VV = 2,475 mm/s 

4. L4 - Haldă 530 
VR = 0,920 mm/s; 
VT = 0,920 mm/s; 
VV = 0,620 mm/s. 

5. L5 – Canal de irigație 230 
VR = 0,510 mm/s; 
VT = 1,020 mm/s; 
VV = 0,630 mm/s; 

6. L6 – Cale ferată 470 
VR = 1,385 mm/s; 

 VT = 1,3050 mm/s; 
VV = 1,100 mm/s; 

7. L7-  Stație trafo 144 
VR = 0,425 mm/s; 
VT = 0,085 mm/s; 
VV = 0,185 mm/s; 
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Figura 7, Graficul frecvență-amplitudine-viteză de oscilație 
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          Tabelul 7 

 

 

Nr. 

crt. 

Împușcare 
/ 

Dată 
efectuare 

 

Locații de măsurare 

Distanța de la 
frontul de 

împușcare la locația 
de măsurare (m) 

Viteza oscilațiilor particulelor 
mediului măsurată pe trei 

componente: 

radial (VR), 

transversal (VT), 

vertical (VV) 

1. 

I2/ 

19.05.2017 

L1– Concasor 1 60 

VR = 0,520 mm/s; 

VT = 0,445 mm/s; 

VV = 0,485 mm/s. 

2. L2 – Stație 3 104 

VR = 0,750 mm/s; 

VT = 0,750 mm/s; 

VV = 0,350 mm/s. 

3. L3 - Stație carburant 478 

VR = 5,738 mm/s; 

VT = 3,074 mm/s; 

VV = 3,996 mm/s. 

4. L4- Stație trafo 460 

VR = 0,495 mm/s; 

VT = 0,500 mm/s; 

VV = 0,500 mm/s. 

5. L5- Birouri 546 

VR = 0,350 mm/s; 

VT = 0,130 mm/s; 

VV = 0,59 mm/s. 

6. L6- Concasor 2 336 

VR = 0,760 mm/s; 

VT = 0,830 mm/s; 

VV = 0,380 mm/s. 
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Figura 8, Graficul frecvență-amplitudine-viteză de oscilație 

Îndeplinirea obiectivului fazei a III-a, a condus, la realizarea unui studiu privind monitorizarea 
efectului seismic datorat efectuării împușcărilor în cariere, prin măsurarea în situ a undelor seismice. 

Măsurarea în situ a presupus măsurarea vitezei oscilațiilor particulelor solului, măsurată pe 
trei componente: radial (VR), transversal (VT) și vertical (VV) pentru diferite locații, pentru mai multe 
lucrări de împușcare, efectuate în diferite cariere, astfel: 

• în Cariera Șicasău din județul Harghita, o împușcare; 
• în Cariera Piatra Roșie din județul Tulcea, o împușcare; 
• în Cariera Dorobanțu, din județul Tulcea, 3 împușcări; 
• în Cariera Nicolae Bălcescu, din județul Constanța, 2 împușcări 

Măsurătorile au fost făcute pentru tehnica de împușcare aplicată în fiecare cariera, pentru 
derocarea rocii din masiv. 

Pentru efectuarea măsurătorilor seismice în conformitate cu procedura acreditată RENAR PI-
99, echipamentele au fost amplasate în zone accesibile situate în locații care au prezentat condiții 
de siguranță și securitate pentru operator. 
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În urma analizării datelor obținute din măsurătorile efectuate la cele 4 cariere s-a constatat 
o variație valorică a parametrului de viteză a oscilațiilor particulelor solului, măsurat pe cele trei 
componente: radial, transversal și vertical, în concordanță cu distanța de la frontul de împușcare la 
locația de măsurare, cantitatea de exploziv utilizată și condițiile geomorfologice ale arealului zonal 
aferent fiecărei cariere și vecinătății acestor cariere. 

În acest sens au fost obținute următoarele valori maxime aferente carierelor și locațiilor de 
măsurare pentru fiecare împușcare: 

• Cariera Șicasău din județul Harghita 

La o încărcătură de exploziv pe gaură cuprinsă între 12,0 și 35,8 kg ETNT, la o distanță de 
locația L2 de 50 m, s-au obținut următoarele valori maxime ale vitezei oscilațiilor particulelor solului, 
măsurată pe trei componente: radial, transversal și vertical, VR = 47,12 mm/s, VT = 31,83 mm/s, 
respectiv VV = 36,21 mm/s, amplitudinea maximă aR=1,149, aV=1,224, respectiv aT=0,944, frecvența 
predominantă fR = 30,5 Hz, fV = 49 Hz, respectiv fT = 43 Hz. 

• Cariera Piatra Roșie din județul Tulcea 

La o încărcătură de exploziv pe gaură de 56,5 kg ETNT, la o distanță de locația L4, birouri, de 
450 m, s-au obținut următoarele valori maxime ale vitezei oscilațiilor particulelor solului, măsurată 
pe trei componente: radial, transversal și vertical, VR = 4,059 mm/s, VT = 2,719 mm/s, respectiv VV = 
5,746 mm/s, amplitudinea maximă aR=0,030, aV=0,030, respectiv aT=0,031, frecvența predominantă 
fR = 86,5 Hz, fV = 134,8 Hz, respectiv fT = 84 Hz. 

• Cariera Dorobanțu, din județul Tulcea 

Pentru împușcarea I1, la o încărcătură de exploziv pe gaură de 52,0 kg ETNT, la o distanță de 
locația L5, stâlp de înaltă tensiune, de 190 m, s-au obținut următoarele valori maxime ale vitezei 
oscilațiilor particulelor solului, măsurată pe trei componente: radial, transversal și vertical, VR = 
1,805 mm/s, VT = 2,355 mm/s, respectiv VV = 1,040 mm/s; 

Pentru împușcarea I2, la o încărcătură de exploziv pe gaură de 52,0 kg ETNT, la o distanță de 
locația L5, atelier, de 140 m, s-au obținut următoarele valori maxime ale vitezei oscilațiilor 
particulelor solului, măsurată pe trei componente: radial, transversal și vertical, VR = 1,140 mm/s, VT 

= 0,890 mm/s, respectiv VV = 1,140 mm/s; 

Pentru împușcarea I3, la o încărcătură de exploziv pe gaură de 52,0 kg ETNT, la o distanță de 
locația L5, atelier, de 160 m, s-au obținut următoarele valori maxime ale vitezei oscilațiilor 
particulelor solului, măsurată pe trei componente: radial, transversal și vertical, VR = 0,420 mm/s, VT 

= 0,270 mm/s, respectiv VV = 0,350 mm/s. 

• Cariera Nicolae Bălcescu, din județul Constanța 

Pentru împușcarea I1, la o încărcătură de exploziv pe gaură de 65,25 kg ETNT, la o distanță 
de locația L1, concasor, de 70 m, s-au obținut următoarele valori maxime ale vitezei oscilațiilor 
particulelor solului, măsurată pe trei componente: radial, transversal și vertical, VR = 3,468 mm/s, VT 

= 2,026 mm/s, respectiv VV = 4,225 mm/s, amplitudinea maximă aR=0,079, aV=0,038, respectiv 
aT=0,072, frecvența predominantă fR = 27,75 Hz, fV = 38,5 Hz, respectiv fT = 27,75 Hz. 

Pentru împușcarea I2, la o încărcătură de exploziv pe gaură de 56,5 kg ETNT, la o distanță de locația 

L3, stație carburant, de 478 m, s-au obținut următoarele valori maxime ale vitezei oscilațiilor 

particulelor solului, măsurată pe trei componente: radial, transversal și vertical, VR = 5,738 mm/s, VT 

= 3,074 mm/s, respectiv VV = 3,996 mm/s, amplitudinea maximă aR=0,664, aV=0,929, respectiv 

aT=0,462, frecvența predominantă fR = 7,5 Hz, fV = 9,0 Hz, respectiv fT = 6,5 Hz. 
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METODE PENTRU STABILIREA CRITERIILOR DE EVALUARE A EFECTULUI SEISMIC ÎN VEDEREA 
APRECIERII GRADULUI DE SEISMOPROTECȚIE A OBIECTIVELOR CIVILE/INDUSTRIALE DIN ZONELE 
ADIACENTE CARIERELOR UNDE SE EFECTUEAZĂ LUCRĂRI CU EXPLOZIV 

 Metode de apreciere a efectului seismic 

 

 Proiectarea şi conducerea lucrărilor de împuşcare trebuie să vizeze: 
➢ detaşarea din  masiv  a  volumului  de  rocă  necesar, la o granulaţie corespunzătoare 

cerinţelor tehnologice ; 
➢ protejarea  obiectivelor civile  şi  industriale  din  zonă faţă  de  efectele lucrărilor de 

împuşcare (undă aeriană de şoc, aruncarea bucăţilor de rocă  şi efectul seismic). 

 Dintre acestea, problemele cele mai deosebite le ridică protecţia seismică. 

 Metodele aplicate sunt utilizate în literatura de specialitate sau în standarde europene și 
cuprind expresii matematice care au ca referință parametrii care caracterizează undele seismice: 
mărimea deplasării particulelor, u (mm); mărimea vitezei particulei, V (cm/s); mărimea acceleraţiei 
mişcării particulei, a (m/s2); 

 Pentru aprecierea efectului seismic se pot utiliza diferite  metode cum sunt: 
a) metoda energiei relative (ER) 
b) criteriul Zeller 

Evaluarea efectului seismic pe baza rezultatelor obținute din măsurători 

Efectul seismic generat de lucrările de împușcare în cariere este determinat de o serie de 
factori naturali și tehnologici, care trebuie avuți în vedere la studierea influenței oscilațiilor solului 
asupra obiectivelor din zona apropriată perimetrelor unde se produc exploziile. 

Pentru evaluarea intensității vibrațiilor produse de undele seismice, s-au analizat metodele 
și criteriile menționate anterior. 

Așa cum s-a mai menționat, estimarea efectelor se realizează prin prisma anumitor 
parametrii care definesc undele seismice dezvoltate de lucrările de împușcare. 

Rezultatele și interpretarea acestora, determinate ca urmare a utilizări aplicațiilor 
relevante, sunt prezentate în cele ce urmează.  

Aplicațiile reținute ca adecvate pentru procesul de evaluare, sunt cele care au ca referință 
date cunoscute, extrase din informațiile puse la dispoziție de către executantul împușcării. 

 STABILIREA INFLUENȚEI PARAMETRULUI DE FRECVENȚĂ, CE CARACTERIZEAZĂ UNDA 
SEISMICĂ, ASUPRA EFECTELOR GENERATE ÎN URMA LUCRĂRILOR DE ÎMPUȘCARE ÎN CARIERE 

Evaluarea efectului seismic pe baza relației analitice de inter-dependență stabilită între 
parametrul de frecvență a undei seismice și parametrul de viteză de oscilație a particulei solului 
(parametru extrem de important din punct de vedere fizic și matematic pentru reproductibilitatea 
lui), în conformitate cu reglementările aplicabile în domeniu, presupune o cuantificare a modului 
de încadrare a indicatorului de rezultat asociat efectului produs de explozii într-un interval de 
acceptabilitate scalat unic identificat (estimat și apreciat), astfel: 
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1. Conform Standardului Britanic BS 6472:1992, evaluarea efectului seismic constă în verificarea 
încadrării valorilor măsurate aferente componentelor de viteză după direcțiile 
longitudinale/transversale/verticale în limitele de acceptabilitate scalate ale acestui parametru 
(domeniul/direcția xy și z), corespunzător unui domeniu de frecvență 1÷100 Hz. 

2. Conform Standardului din Australia 2187.2:1992, evaluarea efectului seismic constă în verificarea 
încadrării valorilor măsurate aferente componentelor de viteză după direcțiile 
longitudinale/transversale/verticale în limitele de acceptabilitate scalate ale acestui parametru 
(pentru clădiri industriale (A) și pentru clădiri rezidențiale (B)), corespunzător unui domeniu de 
frecvență 1÷100 Hz. 

3. Evaluarea efectului seismic conform Standardului din Cehia și Slovacia constă în verificarea 
încadrării valorilor măsurate aferente componentelor de viteză după direcțiile 
longitudinale/transversale/verticale în limitele de acceptabilitate scalate ale acestui parametru 
(Aa, AbcBa, BbCa, CbBc, CcDa), corespunzător unui domeniu de frecvență 0÷100 Hz. 

4. Evaluarea efectului seismic conform Standardului German constă în verificarea încadrării valorilor 
maxime măsurate aferente componentelor de viteză după direcțiile 
longitudinale/transversale/verticale în limitele de acceptabilitate scalate ale acestui parametru 
(L1- Clădire de birouri sau fabrică; L2- Clădire rezidenţială cu pereţi tencuiţi; L 3- Clădiri istorice sau 
alte clădire care necesită o atenție deosebită), corespunzător unui domeniu de frecvență 0÷100 
Hz. 

5. Evaluarea efectului seismic conform Standardului Spaniol UNE 22.381 constă în verificarea 
încadrării valorilor maxime măsurate aferente componentelor de viteză după direcțiile 
longitudinale/transversale/verticale în limitele de acceptabilitate scalate ale acestui parametru 
(Clădiri din categoria I, II și III), corespunzător unui domeniu de frecvență 1÷100 Hz. 

6. Evaluarea efectului seismic conform Standardului Elvețian SIN640312a constă în verificarea 
încadrării valorilor maxime măsurate aferente componentelor de viteză după direcțiile 
longitudinale/transversale/verticale în limitele de acceptabilitate scalate ale acestui parametru 
(Tipuri de construcții C2, C3, C4), corespunzător unui domeniu de frecvență 1÷100 Hz. 

7. Evaluarea efectului seismic conform Standardului din Turcia constă în verificarea încadrării 
valorilor maxime măsurate aferente componentelor de viteză după direcțiile 
longitudinale/transversale/verticale în limitele de acceptabilitate scalate ale acestui parametru, 
corespunzător unui domeniu de frecvență 1÷100 Hz. 

8. Evaluarea efectului seismic conform Standardului din SUA USBM RI8507 constă în verificarea 
încadrării valorilor maxime măsurate aferente componentelor de viteză după direcțiile 
longitudinale/transversale/verticale în limitele de acceptabilitate scalate ale acestui parametru, 
corespunzător unui domeniu de frecvență 1÷100 Hz. 

9. Conform literaturii de specialitate suedeze putem întâlni următoarele situații: 
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Figura 9, Nomograma curbelor de evaluare a efectului seismic conform literaturii de specialitate 
suedeze 

 

• Curba 1: limita superioară recomandată de pentru locațiile unde sunt instalate 
computere și tehnică IT; 

• Curba 2: limita domeniului reprezentat de daune directe provocate clădirilor în timpul 
operațiilor de derocare prin împușcare cu exploziv; 

• Curba 3: limita superioară recomandată pentru efectuarea operațiilor de împușcare 
cu exploziv; 

• Curba 4: limita domeniului de vibrații care pot afecta organismul uman 

 

Îndeplinirea obiectivului fazei a IV-a, a condus, la realizarea unui studiu privind analiza 
datelor colectate din măsurătorile efectuate în teren și stabilirea influențelor frecvenței undei 
seismice asupra amplitudinii mișcării particulelor solului. 

Pentru a putea desfăşura o activitate cu impact cât mai redus asupra mediului înconjurător, 
operatorul economic care efectuează lucrări de împuşcare în carieră, trebuie să aplice măsuri 
tehnice care să asigure protecţia obiectivelor civile/industriale din arealul apropiat efectuării acestor 
lucrări. 
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Efectuarea lucrărilor de derocare în cariere utilizând energia explozivilor de uz civil determină 
apariţia unor unde seismice care produc vibraţii ale solului, cu impact direct asupra stabilităţii 
obiectivelor din zona apropiată 

Evaluarea efectului seismic se poate realiza prin monitorizarea unor parametrii care 
caracterizează undele seismice produse de exploziile din cariere cum sunt: frecvenţa oscilaţiilor, 
amplitudinea deplasării, viteza oscilaţiilor particulelor solului, acceleraţia oscilaţiilor, durata de 
manifestare a acestora. 

Stabilirea măsurilor care să conducă la menţinerea stabilităţii şi integrităţii obiectivelor, 
precum şi la protecţia mediului înconjurător are la bază un proces de evaluare a seismului, care 
evidenţiază efectele posibile produse asupra arealului limitrof. 

Pentru a avea o imagine cât mai apropiată de realitate, metodele de evaluare apriori 
începerii activității de derocare cu ajutorul explozivilor de uz civil, trebuie să aibă în vedere cât mai 
multe informații referitoare la condițiile de împușcare, tipul explozivului, tehnica de derocare, 
caracteristicile solului în care explozivul detonează și solul în care undele seismice sunt generale, 
etc. 

Valorile obținute la măsurătorile seismice reliefează modul complex de propagare al undelor 
seismice în arealul din vecinătatea carierelor. 

Metoda de evaluare a efectului seismic utilizată de INCD-INSEMEX Petroșani are ca 
parametru de evaluare „viteza de oscilație a particulelor solului”, nivelul acceptat fiind de maxim 0,5 
cm/s pentru împușcări repetate. 

Evaluarea seismului generat de lucrările de împușcare s-a efectuat prin încadrarea valorilor 
obţinute în conformitate cu standarde aplicate în mai multe țări (Marea Britanie, Australia, Cehia, 
Slovacia, Germania, Spania, Turcia, SUA, Suedia și România). 

Centralizarea evaluărilor a scos în evidență diferențe de abordare în ceea ce privește 
stabilirea nivelului acceptat ca fiind nepericulos pentru anumite tipuri de construcții. 

Instrumentele folosite în evaluare, au ca parametru de referință viteza particulelor solului, 
măsurată pe intervale de frecvență, pe trei componente (radială, verticală, transversală). 

Folosirea parametrului „viteza de oscilație” versus „frecvența oscilațiilor” face posibilă 
realizarea unei evaluări adecvată, care să nu fie ulterior restrictivă pentru condițiile de împușcare, 
astfel încât valori mari ale vitezei de oscilație (>0,5 cm/s) să fie acceptate dacă sunt măsurate în 
intervale de frecvență 20-100 Hz. 

Pentru stabilirea influenței parametrului de frecvență (specific undei seismice) asupra 
efectelor produse la nivelul obiectivelor din zona apropiată perimetrelor de exploatare în cadrul 
cărora se execută lucrări de împușcare, trebuie evaluat efectul seismic utilizând metode consacrate 
din literatura de specialitate și standardele europene/internaționale aplicabile în domeniu, în cadrul 
cărora sunt configurate raționamente matematice care au ca referință parametri ce caracterizează 
undele seismice (ex. metoda energiei relative - ER, criteriul Zeller etc.). 

De asemenea, este necesară și cunoașterea unor date și informații reprezentative, respectiv: 

cantitatea totală de explozivi proiectată a fi utilizată la o împușcare/cantitatea de exploziv pe treapta 

de întârziere în ETNT, distanța dintre frontul de împușcare și locația de măsurare, parametrii undei 

seismice măsurați/calculați (amplitudine/viteză/accelerație măsurate după cele trei direcții 
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(transversală, longitudinală, verticală), frecvența calculată și frecvența predominantă măsurată pe 

cele trei direcții (transversală, longitudinală, verticală), perioada vibrației etc.). 

Aprecierea efectului seismic utilizând proceduri care să cuprindă toate etapele care trebuie 

parcurse în evaluare şi aspectele tehnice care trebuie abordate, asigură o amplă bază de date, 

pentru întocmirea măsurilor de protecţie a arealului din zona exploatărilor miniere la zi. 

Toate datele rezultate în urma derulării proiectului, reprezintă informații vitale pentru 

personalul tehnic cu responsabilități în cadrul compartimentului SSM. 

 Rezultatele cercetării au fost diseminate prin publicarea unui articol în cadrul  International 

Symposium OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, SESAM 2017, 8th Edition, 19.10.2017 București, 

ISSN 1843-6226. 

 

PROIECT - PN 16 43 03 05 

1. DENUMIRE PROIECT: CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA COMPORTAMENTULUI 
MATERIALELOR PERICULOASE ÎNCADRATE ÎN CLASA 1, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TRANZIȚIA DE 
LA DEFLAGRARE LA DETONARE.  

1.1 DENUMIREA FAZEI III: COMPORTAMENTUL DE COMBUSTIE A MATERIALELOR ȘI STABILIREA 
CARACTERULUI DE DEFLAGRAȚIE, RESPECTIV DETONAȚIE A SUBSTANȚELOR SOLIDE.  

1.2.REZUMATUL FAZEI III A PROIECTULUI:  

    Anumite substanţe solide pot avea un comportament specific la stimuli explozivi de natură 

detonantă cu restricţii privind transportul şi depozitarea acestora, iar riscul de explozie este unul din 

principalele riscuri industriale din economie fiind prezent în toate unitățile care produc, utilizează, 

manipulează, depozitează și transportă substanțe solide cu grad înalt de periculozitate.  

O analiză chimică, în multe situații nu poate oferi o evaluare corectă și completă, referitoare 

la riscurile care pot rezulta din manipularea/ transportul/utilizarea/eliminarea sigură în ceea ce 

privește mediul, întru-cât cantitatea de materie supusă expertizării este determinată în sensul în 

care comportarea la stimuli externi (de natura termică sau șoc mecanic) diferă semnificativ în funcție 

de diametrul încărcăturii prezumtiv explozive, capacitatea de inițiere efectivă a mijlocului de inițiere, 

factorii de mediu etc. 

În cadrul acestei faze s-a realizat un studiu de analiză a modului de derulare a procesului de 

combustie a substanţelor periculoase încadrate în clasa 1 conform Orange Book privind stabilirea 

caracterului deflagrant sau detonant al acestora, în funcție de modul de prezentare, nivelul de 

confinare, criterii în condiții ambientale și de puritate chimică. 

Descrierea fenomenului de combustie a substanţelor solide  

 Având în vedere scenariile de dezvoltare a reacţiilor de combustie, acestea se pot desfăşura 

ca fiind: 

- combustie cu propagare lentă; 

- deflagraţie; 
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- detonaţie; 

- fenomene tranzitorii – ca o combinaţie a celor menţionate anterior. 

 Deflagraţia este caracterizată de viteze de reacţie semnificativ mai mari faţă de arderea 

arderea în spaţiu deschis însă fără a se genera o undă de suprapresiune care să dezvolte efecte 

dinamice considerabile. 

 În situaţia detonaţiei vitezele de reacţie sunt foarte mari (de ordinul a mii de m/s) fenomenul 

fiind perceput ca unul instantaneu  cu generarea de efecte dinamice care se pot manifesta la 

distanţe semnificative cu distrugeri materiale în zona de influenţă. 

 Aceste fenomene tranzitorii pot fi deosebit de periculoase  şi de foarte multe ori 

imprevizibile, atât în ceea ce priveşte producerea lor (în general), cât şi a condiţiilor favorizante (în 

mod special). 

 Trecerea de la arderea lentă la deflagraţie prezintă în principal amplificarea efectului termic, 

însă tranziţia de la detonaţie conduce la consumarea foarte rapidă cu efecte violente a întregii 

cantităţi de substanţă expusă efectului de iniţiere. 

 Cunoaşterea proprietăţilor de ardere şi a condiţiilor favorizante în declanşarea unei detonaţii 

este esenţială în sistemul de clasificare a substanţelor periculoase  din clasa 1 în ceea ce priveşte 

încadrarea în diviziuni (categorii), respectiv grupe de compatibilitate. 

 Diagramele de verificare (flowchart) prevăzute în Orange Book (respectiv ADR) asigură 

parcurgerea paşilor necesari pentru stabilirea încadrării exacte a bunurilor periculoase în clasa 1şi 

implică stabilirea măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire, şi în special pentru realizarea 

transportului legal al acestora în condiţii sigure, necesar a fi respectate şi pentru celelalte operaţiuni, 

respectiv: depozitare, manipulare şi montaj.  

     Încercări preliminare privind comportamentul de combustie asupra substanţelor solide 

 Probe experimentale privind comportarea la ardere cu sursă de iniţiere flacără deschisă 

  Pentru realizarea încercărilor s-au  utilizat : 

- Azotat de amoniu poros clasificat în clasa 5.1 potrivit Orange Book; 

-  Exploziv de tip ANFO clasificat în clasa 1.5 potrivit Orange Book; 

- Gel exploziv clasificat în clasa 1.1 potrivit Orange Book. 

Experimentul 1 

Azotatul de  amoniu se clasifică fie în clasa 1 materii explozive cu mai multe numere UN 

alocate sau clasa 5.1. substanţe oxidante şi în situaţii mai puţin frecvente clasa 9, astfel: 

 - în clasa 1 se regăseşte la nr. UN 0222 ca azotat de amoniu cu conţinut de substanţe 

combustibile mai mare de 0,2% incluzând orice substanţă organică calculată în carbon, excluzând 

orice altă substanţă aditivată;  
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 - în clasa 5.1. se regăseşte la nr. UN 1942 ca azotat de amoniu cu conţinut de substanţe 

combustibile mai mic de 0,2% incluzând orice substanţă organică calculată în carbon, excluzând 

orice altă substanţă aditivată.  

Materialele utilizate pentru  efectuarea experimentelor: 

- jgheab din lemn, fitil de amorsare Bickford, pulbere tip VUFL clasificată în clasa 1.3 C 

  

Fig. nr.1 Montajul aferent încercării 

azotatului de amoniu poros 

Fig. nr.2 – Efectul de topire parţială în zona 

de contact dintre pulbere şi azotatul de 

amoniu supus încercării 

 

Rezultatele experimentului : Arderea pulberii utilizate ca sursă de foc deschis a condus la 

topirea parţială în zona de contact dintre pulbere şi materialul supus experimentului (azotat de 

amoniu poros), fără ca incendierea să fie cu caracter de a menţinere a arderii, flacăra stingându-se 

spontan, fără a se constata tendinţa de deflagrare sau detonare. 

Experimentul 2 

Explozivul de tip ANFO este un amestec constituit din azotat de amoniu granular poros cu 

păcură / motorină sau alt carburant cu rol similar. 

  

Fig. nr.3- Montajul aferent încercării explozivului  

de tip ANFO 

Fig. nr.4 - Flacără cu tendinţă de menţinere 

care a condus la arderea unei părţi 

semnificative de exploziv de tip ANFO  

Rezultatele experimentului : În acest caz proba supusă încercării a fost afectată mai intens de 

către sursa de iniţiere în sensul în care, flacăra a avut o tendinţă de menţinere, constatându-se 
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arderea unei părţi semnificative din proba supusă încercării şi formarea unei cruste de material topit 

şi parţial descompus în zona de contact cu flacăra 

Experimentul 3 
Pentru realizarea acestui experiment s-a folosit un exploziv de uz civil, de tip hidrogel livrat 

sub formă de cartuşe cu masa de 430 g, diametrul de 29 mm şi lungimea de 550 mm, ambalate în 

folie din plastic.  

  

Fig. nr.5- Montajul aferent încercării explozivului  

de tip gel 

Fig. nr.6 - Arderea gelului exploziv cu 

tendinţă de propagare lentă şi 

descompunere totală în timp 

Rezultatele experimentului : Explozivul supus încercării a luat foc arzând cu o tendinţă de 

propagare lentă cu descompunere totală în timp, fără a se constata fenomenul de trecere de la 

ardere la deflagrare violentă sau detonaţie 

Din cele trei experimente rezultă că materiile periculoase încadrate în clasa 5.1 oxidante, 1.5 

explozivi care necesită o energie de  iniţiere mare şi chiar explozivii din clasa 1.1, explozivi de mare 

putere şi cu un nivel de  sensibilitate la stimuli ridicat, în condiţii de ardere în spaţii deschise sau cu 

o confinare redusă (jgheab în formă de „V”) amplasat în aer liber, ard cu flacără deschisă cu sau fără 

tendinţă de auto-întreţinere a arderii, neexistând riscul de manifestare a detonaţiei în urma 

incendiului. 

Fenomenul de trecere de la ardere la deflagrare violentă sau detonaţie se poate lua în 

considerare doar la cantităţi semnificative de materii supuse incendierii, în mod obişnuit de ordinul 

zecilor de kg la materiale cu sensibilitate ridicată (dinamitele) sau tone în cazul substanţelor relativ 

insensibile la stimuli de detonare cum ar fi ANFO clasa 1.5 sau materii prime azotat de amoniu poros 

clasa 5.1., acest fenomen manifestându-se în situaţia în care încărcătura este confinată fără a 

schimba gaze, a descărca presiuni către mediu. 

                   Achiziţia de aparatură şi materiale necesare configurării standului de încercare, în 
vederea realizării testelor privind tranziţia de la deflagrare la detonare a materialelor periculoase 
din clasa 1 conform orange book. 
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În scopul implementării unei soluţii integrate şi complete în domeniul evaluării nivelului de 

periculozitate a substanțelor solide, privind comportamentul acestora  la stimuli exteriori, în 

vederea determinării tendinţei acestora de a se supune tranziţiei de la deflagraţie la detonaţie 

potrivit Orange Book, s-a achiziţionat, atât aparatură performantă pentru măsurarea şi 

monitorizarea parametrilor specifici de testare, cât şi materiale necesare configurării montajului 

aferent standului de încercare. 

  

 

Fig. nr.8- Termometru cu infraroşu tip IR 2200 50D 

USB 

Fig. nr. 9 - Şubler digital tip 

KLASS/GX16062632 

 

  

Fig. nr.10- Aparat foto tip NIKON D7200 VR  

 

DENUMIREA FAZEI IV: REALIZAREA MONTAJULUI DE ÎNCERCARE PENTRU TESTUL DE TRANZIȚIE DE 
LA  DEFLAGRARE LA DETONARE ȘI EFECTUAREA DE TESTE PILOT PENTRU MATERIALE PERICULASE 

REZUMATUL FAZEI IV A PROIECTULUI: 

Seturile de teste care sunt menite a încadra/verifica apartenența unei substanțe ca fiind clasa 

1 (potrivit Recomandărilor Națiunilor Unite), din punct de vedere al caracterului deflagrant sau 

detonant, oferă dovezi certe în ceea ce privește clasificarea, iar efectuarea unor astfel de teste 

necesită încercări pe cantități semnificative de materii la care se pot constata evidențe privind 

apartenența la ,,clasa 1 – Explozive,,. Pentru Clasa 1 – Explozive se aplică seriile de teste de la 1-8 în 

funcţie de natura substanţei, sensibilitatea prezumată faţă de diferite impulsuri care pot iniţia 

produsul, reacţia manifestându-se deflagrant sau detonant. 

Testele prevăzute în partea 1 a „Manualului Încercării şi Criterii” presupun realizarea unor 

montaje în care se amplasează o cantitate de materie pentru care se face determinarea şi se aplică 
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un impuls extern de ex. de natură termică sau şoc mecanic. La seria de teste nr.5 descrisă în 

secţiunea 15, testul 5 (b)(iii)  se determină tendinţa unei substanţe de a se supune tranziţiei de la 

deflagaţie la detonaţie, confinat într-un tub de oţel. 

              În cadrul acestei faze s-a realizat montajul de încercare şi teste pilot pentru  a determina 

tendinţa unei substanţe periculoase de a se supune tranziţiei de la detonaţie la deflagraţie potrivit 

Orange Book. 

              Realizarea montajului de încercare pentru determinarea tendinței unei substanţe de a se 

supune tranziției de la deflagrare la detonare, conform seriei de teste 5(b)(iii) al secțiunii 15 din 

Orange Book. 

Montajul de încercare pentru determinarea tendinței unei substanțe de a se supune tranziției 

de la deflagrare la detonare, conform seriei de teste 5(b)(iii) al secţiunii 15 din Orange Book, este un 

montaj aplicativ de încercare distructivă care poate caracteriza sensibilitatea unei substanțe solide 

cu tendință de trecere de la deflagrare la detonare. 

 

 

Fig.1 Subansamblele montajului 

necesar efectuării testului de 

tranziție de la deflagrație la 

detonație 

 

Fig.2 Ansamblul complet pregătit 

pentru efectuarea testului de tranziție 

de la deflagrație la detonație 

Montajul necesar efectuării testului de tranziție de la deflagrație la detonație este format din: 

- țeavă de oțel  cu lungimea de 1000 mm; fitil detonant cu lungimea de 10 m având 

încărcătură de 12g/ml; aprinzător electric; placă martor de aluminiu; placă de oțel, 

          Substanţa supusă încercării a fost încărcată în țeava cu lungimea de 1000 mm la densitatea 

normală în vrac. Capătul fitilului detonant de 10 m cu încărcătură 12 g/m a fost introdusă în probă 

la capătul deschis al țevii, pe o adâncime de 100 mm, după care capătul deschis al țevii a fost închis 

cu bandă izolatoare din plastic. Țeava încărcată a fost montată orizontal pe o placă din oţel, celălalt 

capăt al fitilului detonant fiind atașat la placă martor din aluminiu cu lungimea de 200 mm, lăţime 

de 50 mm şi grosime 2÷3 mm. Aprinzătorul a fost înșurubat în peretele tubului verificându-se că 

locașul este curat (liber) şi s-a conectat la conductorul de iniţiere, după care s-a trecut la iniţierea 

materialelor de încercare.  
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După darea focului s-a inspectat țeava avându-se în vedere următoarele tipuri de constatări: 

caracterul de rupere (umflarea țevii, ruperea țevii în fragmente mari sau spargerea acesteia în 

fragmente mici, prezenţa sau absenţa de substanţă care nu a reacționat şi prezenţa sau absenţa 

urmei fitilului detonat pe placa martor).  

Rezultatele testului au fost evaluate prin caracterul de rupere sau explozia fitilului detonant. 

Astfel, s-a înregistrat, atât un rezultat +  determinat de fragmentarea țevii (caz în care substanța 

nu se poate clasifica în diviziunea 1.5), cât și un rezultat  - determinat de fragmentarea fitilului 

detonant și de efectul lăsat de acesta pe placa martor  (caz în care substanța se poate clasifica în 

diviziunea 1.5). 

 Rezultatele încercărilor pilot obținute pe montajul realizat 

a)  Încercarea cu un exploziv de tip ANFO 

 

Fig.3 Realizarea montajului de 

încercare pentru substanța tip 

ANFO 

 

Fig.4 Încărcarea substanței de 

tip ANFO în țeava de oțel 

Fig.5 Introducerea unui capăt al 
fitilului detonant în țeava de otel  

iar celălalt capăt al fitilului pe 
placa martor de aluminiu 

 

 

Fig.6 Introducerea celor 3 g de 
pulbere neagră  în orificiul 
amenajat pentru aprinzătorul 
electric 

 

Fig.7 Introducerea 

aprinzătorului electric în 

locașul special amenajat 

 

Fig.8 Ansamblul complet pregătit 

pentru efectuarea testului de 

tranziție de la deflagrare la 

detonare 
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Fig.9 Rezultatul încercării 

asupra tevii de oțel care 

evidențiază păstrarea 

integrității acestei 

 

Fig.10 Rezultatul încercării 
constând în deflagrația 
substanței fără a se produce 
detonația 

 

Fig.11 Efectul detonației 

reprezentat de urma impregnată  

a fitilului detonant pe placa 

martor de aluminiu 

         Rezultatul încercării a constat din deflagrația substanței, precum și  urma impregnată a fitilului 

detonant pe suprafața plăcii martor din aluminiu cât și distrugerea fitilului detonant, conducând la 

concluzia că substanța de tip ANFO  încercată, are tendință de trecere de la deflagrație la detonație. 

b)  Încercarea cu un exploziv de tip METANIT 

 

Fig.12 Realizarea montajului 

pentru explozivul de tip METANIT       

 

Fig.13 Încărcarea explozivului 
de tip METANIT și  introducerea 
fitilului detonant în țeava de 
oțel 

 

     Fig14  Introducerea  a celor 

3g de pulbere neagră                                  
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Fig.15 Introducerea 

aprinzătorului electric 

 

Fig.16 Amplasarea montajului 
de încercare în buncăr          

 

Fig.17 Detonarea substanței 

încercate evidențiază 

distrugerea țevii    

Rezultatul încercării a explozivului de tip Metanit,  a evidențiat distrugerea țevii de oțel din 

cadrul montajului, conducând la concluzia că acesta are un caracter detonant nu deflagrant. 

         Încercarea efectuată pe o substanță tip azotat de amoniu poros a condus la un rezultat 

caracterizat de o tendință parțială de deflagrare care după un timp a încetat (lipsa fracturării țevii ) 

tip azotat de amoniu poros a condus la un rezultat caracterizat de o tendință parțială de deflagrare 

care după un timp a încetat (lipsa fracturării țevii ). 

PROIECT PN 16 43 02 07 

DENUMIRE PROIECT: CERCETĂRI PRIVIND VITEZA DE DETONAŢIE LA DIFERITE TIPURI DE 

EXPLOZIVI. 

DENUMIREA FAZEI III: Efectuarea de măsurători "in situ" a vitezei de detonație a explozivilor. 

REZUMATUL FAZEI III A PROIECTULUI:  
Datorită caracteristicilor pe care le au, explozivii își găsesc o largă aplicabilitate în domenii ale 

economiei printre care se pot menționa : lucrări de împușcare în subteran, lucrări de împușcare 
subacvatice, etc. 

Eficiența de derocare a explozivilor brizanți depinde în mare măsură de caracteristicile 
balistice ai acestora care se pot determina în condiții de laborator sau “ in situ “ în gaura de 
împușcare. 

Principalele caracteristici balistice ale explozivilor sunt viteza de detonație, capacitatea de 
lucru, acțiunea detonației la distanță, puterea în echivalent trotil și brizanța.  

Printre factorii principali care influențează viteza de detonație a explozivilor menționăm : 
compoziția chimică, omogenitatea, umiditatea, densitatea, puterea impulsului de inițiere, diametrul 
încărcăturii, spațiul în care are loc detonația. 

În procesul de detonare într-o unitate de timp foarte mică participă la reacție o peliculă (strat 
foarte subțire) din masa explozivului datorită manifestării presiunii undei de șoc.  

Viteza de detonație reprezintă viteza cu care această reacție de descompunere se propagă 
în masa explozivului. 
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Viteza de detonație a explozivilor depinde de o serie de factori fizico-chimici cum sunt 
densitatea, omogenitatea compușilor care intră în structura explozivilor, diametrul cartușelor de 
exploziv. 

Deasemenea, viteza de detonație depinde de spațiul în care detonează explozivul (spațiu 
liber/confinat ). 

De-a lungul timpului cercetătorii au dezvoltat o serie de metode de determinare a vitezei de 
detonație în masa de materie explozivă. 

În cazul măsurătorilor efectuate în cariere s-a folosit metoda optoelectrică. 

             Metoda optoelectrică: dezvoltarea nivelului tehnicii moderne a permis realizarea unor 
tehnici de măsurare mult mai exacte şi cu posibilitatea de reproducere a evenimentului atât in 
condiții de laborator cât și "in situ" în găuri de mină sau de sondă încărcate conform specificațiilor 
tehnice de împuțcare la utilizator. 

În ultimi ani apărând o nouă generație de aparatură de măsurare pe principiul unui traductor 
optoelectric (transformarea semnalului luminos în impuls electric) s-au pus la punct și au fost 
validate metode moderne cu măsurarea vitezei de detonație pe principiul semnalului luminos. 

În momentul în care unda detonantă ajunge în dreptul peliculei de exploziv în care este 
inserată sonda (o fibră optică), acesta va transmite către aparat un impuls luminos. 

            O problemă mai specială în ceea ce privește măsurarea vitezei de detonație a reprezentat-o 
măsurarea acesteia pentru explozivii insensibili la capse detonante și care trebuie inițiați cu ajutorul 
încărcăturilor de inițiere (explozivi tip dinamită, buster sau fitile detonante), unde este necesară 
confinarea încărcăturii în gaura de sondă. 

 Standardul care reglementează această încercare de laborator este EN 13631-14 Explozivi 
pentru uz civil – Explozivi brizanți  - partea 14:Determinarea vitezei de detonație care a fost preluat 
ca standard român în anul 2003. 

          Pentru determinarea vitezei de detonație în cazul de față s-au folosit doua tipuri de exploziv și 
anume EM-EX Extraco cu diametrul de 65 mm și exploziv ABS ANFO. 

        Realizarea încercării conform SR EN 13631-14 presupune următoarele: 
- Introducerea cablului cu sondele de măsurare în gaura de sondă, 
- Lungimea coloanei de exploziv pe care se măsoară viteza de detonație trebuie să 

corespundă cu lungimea cablului cu sondele de măsurare, 
- Distanţa minimă între senzori este de 750 mm, 
- Datorită sensibilităţii reduse amestecul exploziv simplu nu se poate iniţia de la capsă 

detonantă sau fitil detonant. Pentru derocările de la suprafaţă amorsarea explozivului se 
realizează cu încărcături de iniţiere formate din explozivi de tip dinamită / geluri 
explozive sau prin încărcături de iniţiere unitare tip buster pe bază de pentrită / hexogen 
/  trotil, respectiv a încărcăturilor realizate din fitil detonant. 

         Parametrii produsului ABS ANFO sunt: 
- densitate: ≥ 0,72 g/cm3; 
- stabilitate chimică: stabil minim 15 minute la temperatura de 82 °C; 
- sensibilitate la impact: ≥ 5 J; 
- sensibilitate la frecare: ≥ 300 N; 
- viteza de detonaţie: ≥ 2000 m/s, în spaţiu închis, la diametrul minim de 37,2 
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         mm; 
- umiditate: ≤ 1 %; 
- temperatura de explozie: min.2500 0K; 
- presiunea gazelor de explozie: min.15000 Atm; 
- energie specifică: 929,751 ÷ 1056,98 kJ/kg; 
- bilanţul de oxigen: -0,23 %; 
- domeniul termic de depozitare: +5 ¸ +30 °C; 
- explozivul se încadrează în grupa explozivilor de mică putere, având un  

         coeficient de echivalenţă în TNT de 0,7.  

          Parametrii produsului EM-EX sunt: 
- densitate: 1,20 g/cm3; 

                              -        viteza de detonaţie: aprox. 5000 m/s 
- sensibilitate la impact: ≥ 50 J; 
- sensibilitate la frecare: ≥ 350 N; 

                              -        bilanţul de oxigen: +0,8 %; 

                              -        domeniul termic de depozitare: +5 ¸ +30 °C; 

 

Testele "in situ"  s-au efectuat pe mai multe tipuri de explozivi ca de exemplu în cariera 
Șicarsău, gaura de sondă s-a încărcat cu exploziv încartușat cu diametrul de 65mm, iar în carierele 
N. Bălcescu și Dorobanțul din Dobrogea explozivul folosit a fost ABS ANFO încărcat direct în gaura 
de sondă și inițiat cu exploziv tip gel exploziv. 

            În figura 1 este prezentat modul de fixare a sondelor de măsurare a vitezei de detonație îin 
gaura de sondă.Cablul de măsurare este format din 6 senzori de fibră optică așezați la o distanță de 
750 mm unul față de celalalt, astfel încât vor fi măsurate 6 valori ale vitezei de detonație în coloana 
de exploziv.  

 

                     Fig. 1- Modul de fixare a sondelor de măsurare în gaura de sondă. 
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În figura nr.2 sunt prezentate diferite tipuri de busteri și fitile detonante pentru inițierea acestora. 

 

 

Fig.2-Busteri și fitile detonante. 

 

În figura 3 sunt prezentate tipuri de exploziv tip gel folosite ca încărcătură de amorsare în cazul 
măsurătorilor efectuate. 

 

 

Fig.3 Tipuri de exploziv 

În figura 4 este prezentat explozivul ABS ANFO folosit la măsurătorile efectuate 

 

 

 

Fig. 4 Exploziv ABS ANFO 
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Rezultatele intermediare şi finale ale încercărilor au fost consemnate şi documentate, atât 
în registrele de evidenţă a datelor primare, cât şi în cadrul rapoartelor de experimentare, conform 
procedurii PI-73 aparţinătoare sistemului de calitate INSEMEX-GLI implementat la nivelul 
Laboratorului de Materii Explozive şi Articole Pirotehnice – LMEAP. 

 Pentru creşterea gradului de acurateţe a rezultatelor obţinute din măsurătorile efectuate în 
condiţii de laborator asupra explozivilor testaţi, a fost calculată, atât incertitudinea standard a 
fiecărei surse de incertitudine identificată, prin evaluarea statistică (tip A) şi evaluarea nestatistică 
(tip B), cât şi incertitudinea compusă, care sunt necesare determinării rezultatului final. 

 În acest sens, rezultatele măsurătorilor efectuate in situ sunt evidenţiate sintetic în tabelul 
nr. 2. 

 

Tabelul 2 

 

Nr. 

crt
. 

Tip 
exploziv 

Raport de 
încercare 

Viteza de 
detonaţie 
măsurată 

v m/s 

Incertitudi
nea de 

măsurare 

U (%) 

Viteza de 
detonaţie 
conform 

specificaţiei 
de produs 

v (m/s) 

Grad de 
adecvare 

Statistică 

R2 

Observaţii  

1. 

Exploziv 
Extraco 

Ø65 mm 

Raport de 
experimenta

re 
5190 max.5 % 3500-3800 0,8637 Confinat 

2. 
Anfo ABS   Raport de 

experimenta
re 

3703 max.5 % -  Confinat 

3. 

Anfo ABS   Raport de  

experimenta
re 

4056 max.5 % - 

0,8637 

Confinat 

4. 
Anfo ABS   Raport de 

experimenta
re 

3051 max.5 % - Confinat 

5. 
Anfo ABS   Raport de 

experimenta
re 

3966 max.5 % - Confinat 

 6. 
Anfo ABS   Raport de 

experimenta
re 

3966 max.5 % - Confinat 
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 7. 
Anfo ABS   Raport de 

experimenta
re 

3993 max.5 % - Confinat 

 8. 
Anfo ABS   Raport de 

experimenta
re 

3924 max.5 % - Confinat 

 9. 
Anfo ABS   Raport de 

experimenta
re 

3637 max.5 % - Confinat 

10. 
Anfo ABS   Raport de 

experimenta
re 

3646 max.5 % - Confinat 

11. 
Anfo ABS   Raport de 

experimenta
re 

3665 max.5 % - Confinat 

 

 

Din analiza rezultatelor încercărilor efectuate în laborator care au fost consemnate şi 
documentate în documentele de raportare, s-a putut constata faptul că, există o concordanţă 
statistică de adecvare acceptabilă între curbele de tendinţă (R2 0,8627), aferente specificaţiilor 
tehnice ale produselor de natură explozivă analizate şi valorile măsurate ale vitezei de detonaţie în 
diferite medii de testare (confinat/neconfinat), utilizând aparatură adecvată pentru astfel de 
operaţiuni.  
DENUMIREA FAZEI IV: Interpretarea rezultatelor obținute la efectuarea măsurătorilor privind viteza 
de detonație. 
REZUMATUL FAZEI IV A PROIECTULUI:  

Conform planului de realizare a proiectului, obiectivul fazei 4, se referă la „Interpretarea 

rezultatelor obținute la efectuarea măsurătorilor privind viteza de detonație . 
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Din cercetările efectuate se pot evidenția următoarele concluzii și propuneri: 

- Conform literaturii de specialitate, cercetătorii au dezvoltat o serie de metode de 

determinare a vitezei de detonație în masa de materie explozivă, respectiv: metoda D'Autriche care 

stabilește mărimea aproximativă a vitezei de detonație, metoda prin măsurarea timpului de 

propagare a undei explozive cu milisecundo-metrul, metoda oscilografică și metoda opto-electrică. 

- Pentru desfășurarea încercărilor de laborator au fost stabilite regulile de procedură privind 

organizarea și efectuarea acestor tipuri de teste asupra unor produse de natură explozivă, 

considerate reprezentative pentru rezultatele parametrului de viteză de detonație, în condițiile 

utilizării de aparatură adecvată de ultimă generație, conform standardelor aplicabile armonizate 

(EXPLOMET DETOMET 2000 cu fibră optică).    

Testele de laborator s-au efectuat pe mai multe tipuri de explozivi (RIOGEL TRONER, RIOMAX 

HE, Metanit Special E7H, Austinite, ANFO ABS, Nagolită, RIOXAM, ANFODET etc.) cu diametre  

diferite și în medii diversificate (confinat/neconfinat).         

-Tehnica de măsurare „in situ" a vitezei de detonație a explozivilor este o metodă relevantă 

pentru determinarea acestui parametru. Această tehnică permite efectuarea unor cercetări privind 

factorii care influențează detonarea explozivilor în găurile de sondă, respectiv: mijloacele de inițiere 

a explozivilor, diametrul găurii de împușcare, prezența apei în găurile de împușcare etc. 

- Măsurarea vitezei de detonație „in situ" este o operațiune deosebit de complexă având în 

vedere, atât magnitudinea parametrului (viteza de detonație în masa explozivului care este de 

ordinul a mii de metri pe secundă), cât și efectele distructive ale încercării asupra mijloacelor de 

măsurare, nivelul de  reproductibilitate fiind relativ redus datorită factorilor de influență legați de 

rocă, omogenitatea materialului exploziv, factorilor hidrogeologici etc.  

-Testele "in situ" s-au efectuat pe 2 tipuri de explozivi, ANFO ABS,  și Exploziv Extraco Ø 65 

mm introduși în gaura de sondă, amorsarea încărcăturilor explozive, realizându-se cu sistem de 

inițiere neelectric. 

- Comparând rezultatele obținute la măsurătorile privind viteza de detonație a explozivului 

ABS ANFO efectuate în laborator și „in situ" se pot desprinde următoarele: 

       - influența diametrului coloanei de exploziv asupra vitezei undei de șoc  în masa 
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explozivului, înregistrându-se valori cuprinse între 3700-4056 m/s măsurate „in situ" la diametrul de 

100 mm, respectiv evaluări ale vitezei de 3051 m/s înregistrate în laborator la diametrul de 32 mm, 

evidențiindu-se valori mari la diametre mari și valori mai mici la diametre mici. 

      - Cu toate că măsurarea vitezei de detonație a explozivului „in situ" (gaura de împușcare) 

folosind montaje și echipamente specifice este o metodă care evidențiază foarte bine caracteristicile 

explozivului, măsurarea vitezei de detonație efectuată în laborator în construcție confinată la 

diametre reduse apropiate de diametrul critic al explozivului se consideră o metodă riguroasă de 

verificare a caracteristicilor explozivilor. 

Se recomandă ca de fiecare dată când este posibil, metoda utilizată la măsurarea 

parametrului privind viteza de detonație să fie cea de testare în laborator, aceasta fiind și o încercare 

standardizată și armonizată cu directiva. 

Metoda de determinare „in situ" rămâne o alternativă pentru măsurarea vitezei de detonație 

a explozivilor fabricați la locul de utilizare. 

Pentru măsurarea „in situ" a vitezei de detonație se va elabora o procedură de încercare ce 
va fi implementată la nivelul laboratorului.                                                                                              

 

PROIECT PN 16 43 02 21 CERCETĂRI PRIVIND METODELE UTILIZATE PENTRU EVALUAREA UNDELOR 

SEISMICE GENERATE DE LUCRĂRILE DE ÎMPUŞCARE DIN CARIERE  

DENUMIREA FAZEI III: 

Efectuarea de măsurători „in situ”, evaluarea şi compararea rezultatelor obţinute prin metodele 

utilizate la nivel internaţional şi naţional  

Rezumatul fazei:  

 Pentru atingerea obiectivului fazei au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

- s-a încheiat un protocol de colaborare cu un operator economic, autorizat în conformitate cu 

legislația în vigoare, să desfășoare activități de derocare în cariere utilizând explozivi de uz civil care 

are ca scop principal stabilirea unui grafic de efectuare a lucrărilor de împușcare care urmează să fie 

monitorizate; 

- analiza condițiilor de efectuare a lucrărilor de împușcare în cariere care au în vedere parametri 

cantitativi și calitativi ai tehnicilor de derocare aplicate, identificarea pe planurile de situație a 

obiectivelor civile/industriale din vecinătatea carierelor, caracteristici geologice a mediului în care 

au loc exploziile, stabilirea locațiilor de efectuare a măsurătorilor; 

- efectuarea măsurătorilor seismice în condițiile stabilite în grafic; 

- evaluarea și compararea rezultatelor obținute, aplicând metode și criterii de apreciere înainte și 

după exploziile generatoare de unde seismice în masiv. 
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 Prezentarea rezultatelor din această fază a proiectului, a fost sintetizată sub formă de studiu, 

structurat în 3 capitole. 

In capitolul I au fost prezentate carierele unde s-au organizat lucrări de împușcare, tehnica 

de împușcare utilizată pentru derocarea rocii din masiv și rezultatele înregistrate de seismografe 

care au fost amplasate la diferite distanțe față de locul de împușcare. 

În cariera Șicasău din jud. Harghita (fig.1) seismografele au fost distribuite în 5 locații de 

măsurare situate la diferite distanțe  față de frontul de împușcare, cuprinse între 50 m (L2) și 420 m 

(L1 – locuință civilă). 

  

 Fig. 1 Amplasarea seismografelor în Cariera Șicasău 

  S-a monitorizat o lucrare de împușcare la care s-a utilizat o cantitate de 2410 kg exploziv 

ETNT, constituită din exploziv ABS ANFO (exploziv de bază)  și EM-EX (exploziv inițiere), amorsat cu 

sistem de inițiere neelectric, cantitatea de exploziv a fost distribuită în 99 găuri de împușcare, 

cantitatea maximă de exploziv / treaptă de întârziere fiind de 35,8 kg ETNT. 

Parametrii care caracterizează undele seismice, au fost măsurați pe trei componente axiale 

(transversal  / longitudinal / vertical ) înregistrându-se următoarele valori: 

- Viteza de oscilație: măsurată din cea mai apropiată distanță față de frontul de împușcare (50 m): 

VR = 47,1 mm/s; VT = 31,8 mm/s;VV = 36,2 mm/s; 

- Viteza de oscilație a particulelor măsurată din cea mai îndepărtată distanță față de frontul de 

împușcare (420 m): VR = 0,210 mm/s; VT = 0,280 mm/s;VV = 0,165 mm/s; 

- Accelerația oscilațiilor, măsurată din cea mai apropiată distanță față de frontul de împușcare (50 

m): aT = 1,705 g; aV = 1,045 g; aR = 0,980 g; 

- Frecvența predominantă măsurată din cea mai apropiată distanță față de frontul de împușcare 

(50 m): fT = 30,5 Hz; fV = 49 Hz; fR = 43 Hz.  

 În cariera Piatra Roșie-Cerna, din jud. Tulcea (fig.2) seismografele au fost distribuite în 5 

locații de măsurare situate la distanțe față de frontul de împușcare cuprinse între 320 m (L1-

concasor deversare) și 460 m (L3 – cântar industrial). 
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                                   Fig. 2 Amplasarea seismografelor în Cariera  Piatra Roșie-Cerna 

S-a monitorizat o lucrare de împușcare la care s-a utilizat o cantitate de 1412 kg exploziv 

ETNT, constituită din exploziv ABS ANFO (exploziv de bază)  și Hidromite + Austrogel (exploziv de 

inițiere), amorsat cu sistem de inițiere neelectric, cantitatea de exploziv a fost distribuită în 25 găuri 

de împușcare, cantitatea maximă de exploziv / treaptă de întârziere fiind de 56,5 kg ETNT. 

 Parametrii care caracterizează undele seismice, au fost măsurați pe trei componente axiale 

(transversal  / longitudinal / vertical ) înregistrându-se următoarele valori: 

- Viteza de oscilație: măsurată din cea mai apropiată distanță față de frontul de împușcare (320 

m): VR = 0,310 mm/s; VT = 0,190 mm/s; VV = 0,065 mm/s; 

- Viteza de oscilație a particulelor măsurată dintr-o locație aflată la distanță față de frontul de 

împușcare de 450 m (L4-Birouri): VR = 4,060 mm/s; VT = 2,720 mm/s;VV = 5,750 mm/s; 

- Accelerația oscilațiilor, măsurată din locația aflată la o distanță față de frontul de împușcare de 

450 m (L4-Birouri): aT = 0,159 g; aV = 0,422 g; aR = 0,239g; 

- Frecvența predominantă măsurată dintr-o locație aflată la distanță de 450 m față de frontul de 

împușcare: fT = 84 Hz; fV = 134,8 Hz; fR = 86,5 Hz. 

 În cariera Nicolae Bălcescu, din jud. Constanță (fig.3) au fost monitorizate 2 lucrări de 

împușcare, seismografele au fost distribuite pentru împușcarea I1 în 7 locații de măsurare situate la 

distanțe față de frontul de împușcare cuprinse între 70 m (L1-concasor) și 530 m (L4 – haldă), iar 

pentru împușcarea I2 în 6 locații de măsurare, situate la distanțe față de frontul de împușcare 

cuprinse între 60 m (L1-concasor 1) și 546 m (L5 – Birouri). 

 La împușcarea (I1) s-a utilizat o cantitate de 6.158,5 kg exploziv ETNT (I1), constituită din 

exploziv ABS ANFO (exploziv de bază)  și Austrogel (exploziv de inițiere), amorsat cu sistem de inițiere 

neelectric, cantitatea de exploziv a fost distribuită în 109 găuri de împușcare, cantitatea maximă de 

exploziv / treaptă de întârziere fiind de 56,5 kg ETNT. 
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Fig.3 Amplasarea seismografelor în Cariera   Nicolae Bălcescu 

 Parametrii care caracterizează undele seismice, au fost măsurați pe trei componente axiale 

(transversal  / longitudinal / vertical ) înregistrându-se următoarele valori: 

- Viteza de oscilație: măsurată de la 70 m, cea mai apropiată distanță față de frontul de împușcare 

(L1-concasor): VR = 3,470 mm/s; VT = 2,030 mm/s; VV = 4,220 mm/s; 

- Viteza de oscilație a particulelor măsurată de la 530 m, ceam mai îndepărtată distanță față de 

frontul de împușcare (L4-Haldă): VR = 0,920 mm/s; VT = 0,920 mm/s;VV = 0,620 mm/s; 

- Accelerația oscilațiilor, măsurată din locația aflată la distanța de 70 m față de frontul de 

împușcare (L1-concasor): aT = 0,279 g; aV = 0,373 g; aR = 0,437g; 

- Frecvența predominantă măsurată dintr-o locație aflată la distanță de 70 m față de frontul de 

împușcare: fT = 27,75 Hz; fV = 35,5 Hz; fR = 27,5 Hz. 

 La împușcarea (I2) s-a utilizat o cantitate de 12.144 kg exploziv ETNT (I1), constituită din 

exploziv ABS ANFO (exploziv de bază)  și Hidromite + Austrogel (exploziv de inițiere), amorsat cu 

sistem de inițiere neelectric, cantitatea de exploziv a fost distribuită în 88 găuri de împușcare, 

cantitatea maximă de exploziv / treaptă de întârziere fiind de 138 kg ETNT. 

 Parametrii care caracterizează undele seismice, au fost măsurați pe trei componente axiale 

(transversal  / longitudinal / vertical ) înregistrându-se următoarele valori: 

- Viteza de oscilație: măsurată de la 60 m, cea mai apropiată distanță față de frontul de împușcare 

(L1-concasor 1): VR = 0,520 mm/s; VT = 0,445 mm/s; VV = 0,485 mm/s; 

- Viteza de oscilație a particulelor măsurată de la 478 m, față de frontul de împușcare (L3-Stație 

carburant): VR = 5,740 mm/s; VT = 3,070 mm/s;VV = 4,000 mm/s; 

- Accelerația oscilațiilor, măsurată din locația aflată la distanța de 478 m față de frontul de 

împușcare: aT = 0,025 g; aV = 0,069 g; aR = 0,062 g; 

- Frecvența predominantă măsurată dintr-o locație aflată la distanță de 70 m față de frontul de 

împușcare: fT = 6,5 Hz; fV = 9,0 Hz; fR = 7,5 Hz. 

 În capitolul II sunt menționate valorile prognozate a unor parametri care caracterizează 

undele seismice, determinate analitic aplicând metodele / criteriile / relațiile matematice, studiate 
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în etapele anterioare, cum sunt metoda energiei relative, criteriul accelerației, frecvența oscilației, 

criteriul Zeller sau criteriul vitezei de oscilație. 

 La baza evaluării a priori privind efectul seismic generat de lucrările de împușcare din cariere, 

au stat condițiile de efectuare a împușcărilor cum sunt cantitatea de explozivi detonată (în  ETNT - 

echivalent trinitrotoluen) / pe treaptă de întârziere,  distanța de la fronturile de împușcare la locațiile 

de măsurare. 

 Rezultatele măsurătorilor seismice realizate în 4 cariere au fost reprezentate grafic, utilizând 

metodele standardizate prevăzute în softul specializat al seismografului. Standardele utilizate au 

fost: standardul britanic BS 6472:1992 (Fig.4), standardul australian 2187.2:1992 (Fig.5), standardul 

aplicat în Cehia și Slovacia, standardul german DIN 4150 (Fig.6), standardul spaniol UNE 22.381 

(Fig.7), standardul elvețian SIN640312a, standardul folosit în Turcia, standardul american USBM 

RI8507 (Fig.8)și Prescripțiile Tehnice din România (reprezentare Excel, Fig.9). 

 

   Fig. 4. Standard BS 6472:1992 

 

Fig. 5. Standard 2187.2:1992 

 

Fig. 6. Standard DIN 4150 

 

 

   Fig. 7. Standard UNE 22.381 

 

Fig. 8. Standard USBM RI8507 

 

   Fig. 9. Prescripții tehnice 

 Capitolul II este finalizat cu centralizarea rezultatelor în vederea comparării modului de 

încadrare a acestora în ceea ce privește nivelul de siguranță în conformitate cu cerințele din 

standardele/prescripții folosite. 
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 Astfel că, pentru valorile vitezei de oscilație înregistrate pe 3 componente axiale (VT = 2,719 

mm/s; VR = 4,059 mm/s; VV = 5,746 mm/s) în Cariera Piatra – Roșie – Cerna, jud. Tulcea dintr-o 

locație de măsurare aflată la 450 m, standardele încadrează rezultatele în „niveluri acceptate” cu 

excepția standardului britanic (valori înregistrate care depășesc nivelul  pe axa Z) și a prescripțiilor 

tehnice (valoarea vitezei pe componenta verticală este peste valoarea de 0,5 cm/s). 

 Valorile vitezelor măsurate la împușcare I1 în Cariera Nicolae Bălcescu, jud. Constanța (VT = 

2,026 mm/s; VR = 3,468 mm/s; VV = 4,225 mm/s) dintr-o locație aflată la o distanță de 70 m față de 

locul exploziei, sunt încadrate conform  tuturor standardelor inclusiv prescripțiilor tehnice sub 

"nivelul acceptat". 

 Valorile maxime ale vitezei de oscilație, PPV (VT = 3,074 mm/s; VR = 5,738 mm/s; VV = 3,996 

mm/s) înregistrate dintr-o locație aflată la 478 m de frontul de împușcare I2 din Cariera Nicolae 

Bălcescu, jud. Constanța sunt încadrate astfel: 

- Sub "nivel acceptat" conform: standardului britanic (valorile măsurate pe componentele 

transversală și verticală), standardului australian (valorile măsurate pe toate cele 3 componente), 

standardului din Cehia/Slovacia (valorile măsurate pe componentele transversală și verticală), 

standardului german  (valori măsurate pe componenta transversală pentru tipurile de clădiri, L 

3- Clădiri istorice sau alte clădiri care necesită o atenție deosebită, L2- Clădire rezidenţială cu 

pereţi tencuiţi și L1- Clădire de birouri sau fabrică), standardului spaniol (valorile măsurate pe 

componentele transversală și verticală), standardului elvețian (valorile măsurate pe toate cele 3 

componente), standardului din Turcia, SUA (valorile măsurate pe toate cele 3 componente), 

prescripțiilor tehnice (valorile măsurate pe componentele transversală și verticală). 

- Peste  "nivel acceptat" conform: standardului britanic (valori măsurate pe componenta 

longitudinală), standardului din Cehia/Slovacia (valorile măsurate pe componenta longitudinală), 

standardului german  valori măsurate pe componenta longitudinală pentru tipurile de clădiri, L 

3- Clădiri istorice sau alte clădiri care necesită o atenție deosebită, L2- Clădire rezidenţială cu 

pereţi tencuiţi și valori măsurate pe componenta verticală pentru tipurile de clădiri, L 3), 

standardului spaniol (valorile măsurate pe componenta longitudinală), prescripțiilor tehnice 

(valorile măsurate pe componenta longitudinală). 

 Valorile maxime ale vitezelor de oscilație măsurate (VT = 47,12 mm/s; VR = 31,83 mm/s; VV = 

36,21 mm/s) înregistrate dintr-o locație aflată la 50 m de frontul de împușcare în cariera Șicasău, 

jud. Harghita, sunt încadrate: 

- Peste  "nivel acceptat" conform:  standardelor britanic, australian, ceh/slovac, german (valoarea 

măsurată pe  componentele verticală și transversală pentru tipurile de clădiri L1, L2, L3, valoarea 

măsurată pe componenta longitudinală pentru tipurile de clădiri L2, L3), standardului spaniol 

(pentru tipurile de clădiri II și III), standardului elvețian ( valorile măsurate pe componentele 

verticală și longitudinală, pentru tipurile de clădiri C3 și C4 și valorile măsurate pe componenta 

transversală, pentru tipurile de clădiri C2, C3 și C4) și prescripțiilor tehnice (valorile măsurate pe 

cele trei componente). 

- Sub "nivel acceptat" conform standardului din Turcia și SUA. 
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În capitolul III au fost prezentate concluziile desprinse ca urmare a derulării fazei nr. 3 a 

proiectului care au evidențiat în principal: 

- metodele de evaluare a priori începerii activității de derocare cu ajutorul explozivilor de uz civil, 

trebuie să aibă în vedere cât mai multe  informații referitoare la condițiile de împușcare 

referitoare la tipul explozivului, tehnica de derocare, caracteristicile mediului în care explozivul 

detonează și mediul în care undele seismice sunt generate, etc. 

-  importanța efectuării măsurătorilor seismice in situ, care este modalitatea cea mai adecvată 

pentru stabilirea nivelului de siguranță la efectuarea lucrărilor de împușcare din cariere, în ceea 

ce privește efectului seismic 

- modul complex de propagare al undelor seismice în arealul din vecinătatea carierelor. 

- diferențe de abordare în ceea ce privește stabilirea nivelului acceptat ca fiind nepericulos 

pentru anumite tipuri de construcții. 

- monitorizarea parametrului „viteza de oscilație” versus „frecvența oscilațiilor” face posibilă 

realizarea unei evaluări adecvată, care să nu fie ulterior restrictivă pentru condițiile de 

împușcare, astfel încât valori mari ale vitezei de oscilație (>0,5 cm/s) să fie acceptate dacă sunt 

măsurate în intervale de frecvență 20-100 Hz. 

- aspectele pentru care s-a constatat un acord general în toate documentele analizate se refera 

la faptul că frecvențele joase influențează construcția mai mult decât frecvențe înalte 

(presupunând aceeași viteză de oscilație); 

 

DENUMIREA FAZEI IV: 

Elaborare ”Ghid de evaluare a efectului seismic generat de   lucrările de împuşcare din cariere” 

 Rezumatul fazei: 

Pentru atingerea obiectivului fazei au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

 - identificarea/implementarea unor metode de evaluare a efectului seismic produs în cariere, care 

pot să evidențieze fără echivoc situațiile de risc privind depășirea anumitor limite de siguranță, în 

scopul stabilirii și aplicării soluțiilor tehnice care să asigure seismoprotecția obiectivelor 

civile/industriale coroborate cu exploatarea rațională și în condiții de securitate a substanțelor 

minerale utile; 

- elaborarea ghidului de evaluare a undelor seismice generate de lucrările de împușcare din cariere, 

cuprinde metode optime de evaluare, inclusiv aplicații matematice identificate în standarde sau 

literatura de specialitate  utilizate pentru prognoza / aprecierea efectului seismic, având în vedere 

condiţiile de efectuare a lucrărilor de împuşcare; 

 Urmare a cercetărilor derulate pe parcursul desfășurării proiectului a fost elaborat „Ghidul 

de evaluare a efectului seismic generat de lucrările de împuşcare din cariere”, care este structurat 

în 3 capitole, o secțiune cu precizări și sursa bibliografică, prezentate sintetic în cele ce urmează: 

- Cap. I "Noțiuni generale despre efectul seismic generat de lucrările de împușcare din cariere"; 

Capitolul are 4 subcapitole, în care este descris modul de producere a undelor seismice ca urmare 

a detonării încărcăturilor explozive din găurile de împușcare (fig.10.). 
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Fig.10 Sursa sferică generatoare de unde longitudinale și transversale 

             1- cavitatea exploziei;  

             2 – zona de ruperi, fisuri și forfecări;  

             3 – zona de deformări neelastice pentru undele S;  

             3 și 4 zona de deformări neelastice pentru undele P;  

             5 – zona elastică. 

 

 De asemena s-a evidențiat distribuiția energiei exploziei care se transmite în rocă, respectiv 

ponderea de 40%, energie consumată pentru producerea undelor seismice (Fig.11) 

 

- fractura în situ: < 1%; spargere: 15%; 
- deplasare: 4%; crăpături în apropierea 

găurii:1,5 - 2%; 
- „aruncarea rocilor": < 1%; 
- deformări în roca solidă din spatele 

împuşcăturii: < 1%; 
- vibraţiile solului: 40%; 
- suflu de aer: 38-39%. 

 

         

Fig.11 Grafic cu distribuţia 

energiei 

   Tipurile de unde seismice (Fig.12), direcția de propagare și mișcarea pe care acestea o 

imprimă particulelor solului la traversarea masivului, viteza cu care acestea se propagă, informații 

relevante care trebuie cunoscute la o evaluare a efectului pe care acestea îl produc, sunt menționate 

în subcapitolul 1.2.  
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Unde P Unde S Unde Rayleigh Unde Love 

 

Fig.12 Tipuri de unde seismice 

 

  Parametrii care caracterizează undele seismice prin care se poate evalua intensitatea 

acestora sunt: amplitudinea deplasării, A; viteza particulelor solului, V; acceleraţia oscilaţiilor, a; 

frecvenţa oscilaţiilor, f; durata oscilaţiilor, care fac obiectul subcapitolului 1.3. 

   În subcapitolul 1.4. sunt redate aspectele tehnice referitoare la condițiile de efectuare a 

lucrărilor de împușcare în cariere respectiv parametrii geometrici și cantitativi ai tehnicilor de 

împușcare aplicate în cariere (Fig. 13), informații care trebuie avute în vedere la aprecierea efectului 

seismic. 

  

      

      Fig. 13 Parametri tehnicii de împușcare 

- distanța dintre găurile amplasate pe același rând 

- distanța între rândurile de găuri și distanța de la 

primul rând de găuri la marginea taluzului;  

-   anticipanta; 

- diametrul găurii de împușcare;  

-  înălțimea treptei de exploatare;  

- lungimea coloanei de exploziv;  

- lungimea burajului;  

- lungimea subadâncirii găurii;  

- lungimea găurii de împușcare 

- cantitatea de exploziv / gaura de împușcare 

-   cantitatea de exploziv / treaptă de întârziere 

           - Cap. II "Echipamente specifice pentru măsurarea și înregistrarea parametrilor undelor 

seismice"; Capitolul are 2 subcapitole și descrie caracteristicile tehnice a echipamentelor specifice 
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de tipul seismografelor (Fig.14) utilizate pentru măsurarea/înregistrarea cu acuratețe deosebită a 

parametrilor care caracterizează undele seismice (subcapitol 2.1), precum și modul de prelevare a 

informațiilor  din teren utilizând proceduri și echipamente care contribuie la realizarea bazei de date  

necesare (subcapitol 2.2). 

 

Seismografe tip NOMIS                                                             Seismografe tip INSTANTEL 

Fig. 14. Seismografe 

 

 Se fac precizări cu privire la cerințele care trebuie să le îndeplinească operatorul economic 

care efectuează monitorizări seismice respectiv să fie acreditat pentru această activitate și să 

dispună de personal special instruit care să cunoască  foarte bine procedura de măsurare, 

seismografele și  componentele auxiliare (geofoni, softwerul etc) dar și aspecte legate de explozivi, 

parametrii tehnicilor de împușcare, unde seismice și parametrii acestora. 

 Sunt subliniate importanța obținerii unor rezultate cu precizie ridicată, la măsurătorile 

seismice și obligativitatea respectării precizărilor producătorilor de seismografe. Factorul principal 

are poate influența obținerea rezultatelor cu o rezoluție ridicată, este modul de amplasare/ fixare a 

geofonului (senzorului seismic).   

- Cap. III "Metode de evaluare a efectului seismic"; Capitolul cuprinde 2 subcapitole în primul 

(3.1) sunt prezentate metode de estimare a efectului seismic apriori efectuării măsurătorilor mai 

exact aplicații matematice empirice / criterii de evaluare având ca referință parametrii undelor 

seismice sau parametrii tehnicii de împușcare (mărimea deplasării particulelor, u (mm); mărimea 

vitezei particulei, V (cm/s); mărimea acceleraţiei mişcării particulei, a (m/s2); energia relativă, ER; 

factorul Zeller, Z; intensitatea vibraţiilor, S; Standardul austriac ONORM S 9020 Building Vibrations). 

Subcapitolul 3.2 cuprinde metodele de evaluare a efectului seismic efectuată pe baza de măsurători 

"in situ". 

 Evaluarea efectului seismic utilizând softwerul echipamentelor de monitorizare 

(seismografelor) care au încorporat în unitățile de înregistrare metodele standardizate, se face 

analizând graficele generate cu valorile obținute la măsurători, proiectate în diferite configurații.   

 Metodele standardizate puse la dispoziție prin intermediul softwerului specializat al 

seismografului, care pot fi dar care au și fost utilizate în etapele precedente sunt: standardul britanic 

BS 6472:1992, standardul australian 2187.2:1992, standardul aplicat în Cehia și Slovacia, standardul 

german DIN 4150, standardul spaniol UNE 22.381, standardul elvețian SIN640312a, standardul 

folosit în Turcia, standardul american USBM RI8507 și Prescripțiile Tehnice din România.  
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Raportul generat de softwere cuprinde valorile maxime înregistrate a parametrilor măsurați 

pe cele 3 componente (longitudinală, transversală, verticală), respectiv viteza (mm/s), accelerația 

(g), frecvența (Hz), deplasare (mm) și informații generale privind lucrarea de  împușcare. 

          "Ghidul" are o secțiune denumită "Precizări" care informează utilizatorul cu câteva aspectele 

care se referă în special de cerințele legate de această activitate de evaluare a efectului seismic.   

 "Ghidul" a fost elaborat având ca suport informativ o amplă bază de date bibliografice 

prezentate la capitolul aferent și poate constitui un instrument util celor care proiectează / utilizează 

/ evaluează tehnicile de derocare cu ajutorul explozivilor aplicate în cariere care pot avea un impact 

direct asupra  integrității obiectivelor civile/industriale din vecinătatea zonelor de exploatare. 

 

DENUMIREA FAZEI V: 

Procedură pentru monitorizarea  undelor seismice generate de lucrările de împușcare din cariere, 

utilizând  echipamente specifice acestei activități 

Rezumatul fazei: 

Pentru atingerea obiectivului fazei au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

- dezvoltarea infrastructurii de monitorizare seismică în vederea creşterii bazei de informaţii, 

necesare prelucrării datelor şi aplicarea celor mai eficiente  metode de evaluare a efectului seismic, 

care să conducă la reducerea  acţiunii acestuia asupra mediului înconjurător; 

- asigurarea și dezvoltarea capitolului privind modul de prelevare a informațiilor  din teren utilizând 

proceduri și echipamente care contribuie la realizarea bazei de date  adecvate îndeplinirii 

obiectivului final al proiectului. 

 Urmare a cercetărilor derulate pe parcursul desfășurării fazei a fost elaborată o procedură 

de monitorizare a undelor seismice care cuprinde etapele ce trebuie parcurse şi cerințele privind 

obținerea rezultatelor cu acuratețe ridicată. 

 De asemenea procedura descrie modalitățile de efectuare a măsurătorilor având în vedere 

infrastructura de încercare existentă și în mod special seismograful achiziţionat, pentru măsurarea 

parametrilor ce caracterizează undele seismice.  

 Structura procedurii de monitorizare elaborată este prezentată sintetic în cele ce urmează: 

Capitolul I " Principalele etape în monitorizarea seismică", cuprinde 3 subcapitole: 

1.1.  Stabilirea locaţiilor de măsurare, subcapitol în care sunt prezentate acțiunile care trebuie 

desfășurate înainte de efectuarea măsurătorilor respectiv, identificarea pe planul de situaţie a locaţiei 

de împuşcare (frontul de împușcare) și stabilirea pe planul de situaţie al carierei, a locaţiilor de 

măsurare – acestea se vor stabili în punctele de maxim interes, la obiective aflate în arealul limitrof 

exploatării miniere la zi, situate la cele mai mici distanţe de fronturile de împuşcare, pe mediatoarea 

/ direcţia frontului care se împuşcă. 

1.2. Amplasarea echipamentelor de măsurare, subcapitol în care sunt precizate aspecte privind 

organizarea și sincronizarea declanșării exploziei referitoare la:  
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- amplasarea în teren a echipamentelor de măsurare, pe locaţiile anterior stabilite şi aşezarea pe sol 

în locuri care să nu producă amplificarea sau atenuarea efectului seismic; 

- setarea echipamentelor de măsurare pentru începerea măsurătorii înainte de declanşarea 

încărcăturilor explozive, la o diferenţă de timp dinainte stabilită faţă de evenimentul măsurat. 

- detonarea încărcăturilor explozive conform dispoziţiei de împuşcare. 

- înregistrarea și oprirea măsurătorilor. 

1.3.  Realizarea bazei de date, subcapitol care menționează cele 3 acțiuni necesare: 

 - descărcarea și arhivarea rezultatelor măsurătorilor în calculator; 

 -  listarea rapoartelor generate de softul echipamentelor; 

 -  centralizarea bazei de date în vederea efectuării procesului de evaluare; 

Capitolul II "Echipamente specifice pentru măsurarea și înregistrarea parametrilor undelor 

seismice", cuprinde 2 subcapitole: 

   2.1. Seismograful, subcapitolul descrie caracteristicile tehnice ale aparatelor de măsurare a 

parametrilor undelor seismice pe care INCD INSEMEX le are în dotare (Seismografe tip NOMIS și 

Seismografe tip INSTANTEL). 

  Ansamblul de măsurare (seismograful) este format din unitatea de stocare şi înregistrare a 

datelor la care se cuplează senzorii (traductorii) care sunt deosebit de sensibili la vibraţiile solului, 

produse pe trei componente: transversal, vertical şi longitudinal. 

  În cadrul acestei faze de cercetare s-a achiziționat un seismograf INSTANTEL, tip MINIMATE 

PRO6 (Fig.15), care este cel mai modern din dotare și care prezintă câteva facilități tehnice 

suplimentare. 

                                   

Fig.15. Seismograf INSTANTEL MINIMATE PRO6           Fig.16. Geofoni SmartGeo 

 Minimate Pro 6 oferă o tehnologie avansată de monitorizare cu versatilitate și flexibilitate 

ridicate pentru a răspunde cerințelor actuale și cerințelor viitoare. Ca dispozitiv inteligent, aplicația 

Minimate Pro6 poate fi programată pentru funcții noi, deoarece acestea sunt lansate de Instantel 

prin modulul Blastware Compliance Module, software-ul însoțitor furnizat împreună cu monitorul.  

   Un mare avantaj al acestui tip de seismograf este posibilitatea de echipare cu 2 geofoni 

(senzori) prevăzuți cu cablu de 2 m, care fiecare măsoară pe trei axe (total 6 canale) vibrațiile 

produse la trecerea undelor seismice. 
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 Tipul de seismograf  MINIMATE PRO6O a fost achiziționat cu noua generație de geofoni tip 

SmartGeo  (Fig. 16) cu inteligență automată de ajustare și orientare automată.  

  Domeniul frecvenței de măsurare este de 0-250 Hz iar a vitezei de oscilație până la 250 mm/s. 

Are o rezoluţie ridicată și o capacitate de memorare de până la 1000 evenimente. 

 Modul softwere al seismografului (Blastwere Advanced module Softwere), asigură 

componenta logistică necesară comunicării cu calculatorul dar și are posibilitatea calculării unor 

parametrii specifici în aprecierea efectului seismic înainte de efectuarea lucrării de împușcare dar și 

după efectuarea împușcării, având ca referință valorile măsurătorilor raportate la cerințele 

standardelor (reglementări) din diferite țări, făcând astfel posibilă o evaluare diversificată a efectului 

seismic. 

 Aplicația informatică a seismografului MINIMATE PRO6 poate determina un parametru 

important (Distanța scalată) care este întâlnit în majoritatea formulelor empirice aplicate pentru 

evaluarea efectului seismic în diferite condiții legate de încărcătura maximă explozivă/treaptă de 

întârziere și distanța dintre frontul de împușcare și cel mai apropiat obiectiv de protejat, se poate 

determina rapid și cu încredere.  

 Rezultatul este prezentat într-un grafic simplu și ușor de citit (Fig.17). Analiza se bazează pe 

date ale împușcărilor pentru un anumit site.  

 

     Fig.17. Secțiunea cu distanța  scalată 

 

                 
Fig.18. Secțiunea pentru calculul parametrilor de   

împușcare  

  Distanțele scalate (SD) și vitezele de vârf ale particulelor (PPV) sunt utilizate ca coordonate 

pentru a calcula punctele pe un grafic cu axe logaritmice. Distanța scalată (SD) este reprezentată grafic 

pe axa X, iar PPV (viteza te vârf a particulelor) este reprezentată pe axa Y.  

  Aplicația informatică are posibilitatea de a calcula cantitățile de exploziv care se pot utiliza 

pentru a înregistra o anumită valoare a vitezei particulei (ex. considerată ca și nivel de siguranță) la 

anumite distanțe (Fig. 18).  

 2.2. Cerințe privind efectuarea măsurătorilor seismice 
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 În acest subcapitol au fost precizate cerințele care trebuie respectate pentru obținerea 

rezultatelor cu o acuratețe ridicată.  

 Personalul care efectuează monitorizări seismice trebuie să fie special instruit și să cunoască  

foarte bine procedura de măsurare, seismografele și  componentele auxiliare (geofoni, softwerul etc) 

dar și aspecte legate de explozivi, parametrii tehnicilor de împușcare, unde seismice și parametrii 

acestora. 

 Pentru a avea rezultate cu precizie ridicată, la măsurătorile seismice trebuie respectate 

precizările producătorilor de seismografe. Factorul principal are poate influența obținerea 

rezultatelor cu o rezoluție ridicată, este modul de amplasare/ fixare a geofonului (senzorului seismic).   

 Astfel că orientând şi poziţionând săgeata geofonului spre sursa de producere a 

evenimentului, se asigură cele mai bune condiţii de înregistrare a evenimentului pe toate canalele. 

  Producătorii recomandă o instalat în condiţii sigure pentru ca rezultatele obţinute să fie 

corecte. Senzorii (traductorii) sunt prevăzuţi la partea superioară cu o săgeată  care  trebuie 

orientată în direcţia producerii evenimentului pentru ca senzorul geofonului aflat în interiorul 

traductorului să rămână poziţionat în axele sale naturale. 

 Echipamentul specific achiziţionat (Seismograf) achiziționat în această fază asigură 

infrastructura pentru monitorizarea parametrilor ce stau la baza evaluării seismice şi asigură baza 

de date pentru această acţiune; 

 Procedura elaborată cuprinde informații relevante privind modul de prelevare a informațiilor  

din teren utilizând proceduri și echipamente care contribuie la realizarea bazei de date  necesare 

procesului de evaluare ulterior. 

PROIECT PN 16 43 03 04 

DENUMIRE PROIECT:  

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA FACTORILOR DE MICRO-CLIMAT ASUPRA PARAMETRILOR DE 

ÎNCERCARE, ÎN TIMPUL TESTĂRII LA FUNCȚIONARE A ARTICOLELOR PIROTEHNICE. 

DENUMIREA FAZEI III: 

STUDIU PRIVIND STABILIREA CERINȚELOR PENTRU MODIFICĂRILE SEMNIFICATIVE DE MICRO-

CLIMAT CARE POT INFLUENȚA REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR DE ARTICOLE PIROTEHNICE. 

REZUMATUL FAZEI III A PROIECTULUI:  

Potrivit literaturii de specialitate, pirotehnia este știința, tehnica si arta de a crea, a întreține 

si de a stăpâni focul. Studierea, proiectarea si dezvoltarea compozițiilor si a dispozitivelor 

pirotehnice sau a artificiilor necesita in toate situațiile studii temeinice de ordin teoretic si 

experimental. Utilizarea compozițiilor pirotehnice pentru generarea de căldura, lumina, sunete sau 

in vederea propulsării proiectilelor sau rachetelor a fost posibilă odată cu descoperirea . “pulberii 

negre”, constituind una dintre cele mai vechi provocări în domeniul tehnico-ştiinţific, militar şi de 

divertisment. 
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În scopul implementării unei soluții integrate și complete de asigurare a respectării cerinţelor 

de măsurare și determinare a funcționării articolelor pirotehnice de divertisment (F1, F2, F3 și F4), 

în condiții de acuratețe ridicată, în conformitate cu standardele de metode aplicate s-a utilizat 

echipamentul multifuncțional achiziţionat în faza precedentă, care este destinat monitorizării și 

înregistrării parametrilor de micro-climat cu soft încorporat tip RainWise CC-3000, de provenienţă 

americană, furnizat de către firma Echipot, Oradea (reprezentanţa RainWise Inc., SUA), acesta fiind 

amplasat pe acoperișul “camerei de gaze” în apropierea platformei destinate încercării articolelor 

pirotehnice (fig. 1). 

 

  

Fig.1.-Amplasare echipament multifuncțional  RainWise CC-
3000 

 

Multidisplay-ul Weather Oracle pentru stația meteo MKIII a fost montat în exteriorul clădirii 

de birouri (fig.2), în vederea recepţionării datelor de la stația meteo MKIII prin unde radio. Fiecare 

parametru măsurat are un afișaj, inclusiv un indicator de direcție a vântului.  

Parametri funcţionali: 

✓ Time:afişează sau ora sau data curentă; 

✓ Temperature:afişează temperatura exterioară şi interioară, precum şi temperatura 

resimţită şi temperatura de rouă; 

✓ Humidity: afişează umiditatea relativă şi indexul temperatură-umiditate (THI); THI este 

o măsură a căldurii relative, simțită de om, luând în calcul combinația temperatură- 

umiditate; 
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✓ Barometer:afişează presiunea atmosferică şi indică dacă presiunea scade, creşte sau este 

constantă (ledurile sunt stinse); 

✓ Rainfall:afişează 2 contoare pentru cantitatea de ploaie momentană sau acumulată. 

Acestea se pot reseta independent; 

✓ Wind speed: afişează viteza momentană a vântului şi roza vânturilor direcţia vântului. 

 

Fig.2-Multidisplay-ul Weather Oracle 

 

Aparatul CC-3000 este un data logger şi interfaţă calculator pentru staţiile meteo Rainwise 

MK –III,  valorile minime şi maxime zilnice fiind trecute la sfârşitul fiecărei zile. 

Un factor relativ dificil de monitorizat este influenţa vântului care se manifestă în  

principal asupra traiectoriei articolelor pirotehnice cu funcţionare ascensională, a zgomotului, cât şi 

a propagării fumului şi gazelor nocive din zona de lansare în afara zonei de siguranță pe direcția 

vântului. Astfel, în timpul funcționării, vectorul vitezei vântului se schimbă în mod aleatoriu iar 

evaluarea influenței globale a traiectoriei şi vitezei vântului este dificil de cuantificat.  

Condițiilor meteorologice nefavorabile trebuie să le fie acordată o atenție deosebită în 

special  direcției și vitezei vântului  utilizând o  prognoza meteo actualizată locală.  

De asemenea, vântul poate avea un efect considerabil asupra traiectoriei bombițelor și a 

rachetelor asupra modului de cadere a resturilor și a fumului. În cazul în care condițiile de vânt pot 

schimba traiectoria bombitelor sau rachetelor acestea sunt un pericol pentru spectatori sau bunuri. 
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Cerințe privind locurile pentru executare focurilor de artificii: Artificiile care urmează să fie 

trase în locuri se determină în funcție de mărimea, condiții de restricționare acces și împrejurimile 

locației. În general vorbind, focurile de artificii, fără efect de spargere și resturi pot fi trase în astfel 

de locuri, cum ar fi minele, candele romane, focuri de artificii de consum (categoria F1 ÷ F3) (inclusiv 

cascada), jerbe de scenă (inclusiv mine și jerbe), roți de scenă (cu axa), comete cu fum și tragere 

mică. 

Înălțimea ascensională, domeniul de rotire, resturile roților și moriștilor aeriene trebuie să 

îndeplinească cerința relevantă specificată. 

Site-ul de executare focuri de artificii trebuie să îndeplinească cerințele aferente categoriilor 

de focuri de artificii în mod corespunzător, și trebuie să fie solidă și netedă, conformă cu cerințele 

de securitate ale produselor pirotehnice. 

Distanța de securitate trebuie să îndeplinească cerințele specificate în tabelul 1, precum și 

parametrii de securitate de bază pentru bombe, a se vedea anexa A; În cazul unor situații speciale, 

distanțele de securitate specificată în tabelul 1. pot fi majorate sau reduse cu 30%, și pot fi 

determinate în funcție de situația reală în cazul în care sunt luate măsuri de protecție de securitate 

(cum ar fi barierele sau paravanele). 

Decizia asupra reducerii distanțelor de securitate aparține exclusiv managerului de lucrare 

(pirotehnician coordonator). 

Tabelul nr. 1. - Distanța de securitate 

Categoria și dimensiunea focurilor de 
artificii 
(țoli) 

Obiect de referință 

Public  (≥) Clădiri mici 
Facilități importante 

(≥) 

Bombe, dimensiune 12 300 160 600 

Bombe, dimensiune 10 280 140 560  

Bombe, dimensiune 8 220 130 440  

Bombe, dimensiune 7 200 110 400  

Bombe, dimensiune 6 180 100 360  

Bombe, dimensiune 5 
150 80 300  

Mine:50 - -  
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Categoria și dimensiunea focurilor de 
artificii 
(țoli) 

Obiect de referință 

Public  (≥) Clădiri mici 
Facilități importante 

(≥) 

Bombe, dimensiune 4 
120 60 240  

Mine:45 
 

- 
 

- 
 
 

 

Bombe, dimensiune 3 și candele romane  
100 45 200  

Mine: 40    

Baterii și combinații și candele romane 
(diametrul interior unic al unui tub  

≤ 50.8 mm) 

50 35 100  

Mine:30    

Artificii de „rastel” 30 - 60  

Focuri de artificii speciale - - 100  

NOTA 1 Distanța de securitate se referă la distanța de securitate pentru focuri de artificii lansate de pe sol sau doar 
deasupra apei. 
NOTA 2 Clădirile se referă la arhitectura din zonă în aer liber, fără oameni, materiale inflamabile și obiecte explozive. 
NOTA 3 Facilități importante sunt determinate de către fiecare țară în funcție de situația reală. 

 

Suspendarea sau încetarea tragerii 

Executarea focurilor de artificii se suspendă sau încetează la apariția următoarelor situații: 

a) vântul suflă obișnuit  (de intensitate  așteptată) dintr-o dată într-o direcție diferită, ceea 

ce ar putea pune în pericol publicul; 

           b) vântul este de peste 13 m/s și ar putea pune în pericol siguranța clădirilor, instalațiilor 

electrice, comunicațiilor electrice și a publicului în interiorul zonei de securitate; 

           c) executarea focurilor de artificii este afectată de ploaia bruscă, ceață, ninsoare, etc .; 

           d) accidente care pun în pericol securitatea umană, cum ar fi explozia tubului, explozia la 

mică înălțime, explozie la gura de foc, etc. care apar brusc (neașteptat); 

           e) coordonatorul lucrării de executare a focului de artificii de la fața locului decide acest fapt 

pe considerente obiective. 

DENUMIREA FAZEI IV:  

Efectuarea încercărilor experimentale, în vederea stabilirii soluțiilor tehnico - organizatorice de 

utilizare în condiții de siguranță a acestor tipuri de produse. Diseminarea rezultatelor cercetării în 

cadrul simpozioanelor științifice internaționale și / sau publicarea în literatura de specialitate. 

REZUMATUL FAZEI IV A PROIECTULUI:  

Lucrarea este structurată în trei capitole distincte și un capitol final de concluzii: 
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1. Considerații metodologice de efectuare a încercării de funcționare a articolelor pirotehnice 

având în vedere influența condițiilor de microclimat asupra parametrilor de rezultat 

2. Încercări experimentale de articole pirotehnice în conformitate cu metodologia elaborată și 

elaboarea de înstrucțiuni privind stabilirea măsurilor tehnico – organizatorice de utilizare 

sigură a acestora 

3. Diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul simpozioanelor ştiinţifice internaţionale şi/sau 

publicarea în literatura de specialitate 

Articol pirotehnic: orice articol care conţine substanţe explozive sau un amestec exploziv de 

substanţe destinate producerii de căldură, lumină, sunete, gaz sau fum ori o combinaţie a acestor 

efecte prin intermediul reacţiilor chimice exoterme autoîntreţinute. Sinonim: obiecte artizanale şi 

de distracţie pe bază de amestec pirotehnic. 

Conţinut net de exploziv NEC - masa compoziţiei pirotehnice a artificiilor, cu excepţia 

compoziţiei pirotehnice din  fitilele de aprindere, fitilele de transmisie si frecare sau capete de 

iniţiere. 

Încărcătură propulsoare - compus pirotehnic care arde pentru a emite gaze şi care, la rândul 

lor, au ca scop propulsarea artificiilor ca un întreg sau eliminarea uneia sau mai multor unităţi 

pirotehnice fără explozia învelişului artificiilor, şi care pot de asemenea să transmită aprinderea. 

Articolele pirotehnice se supun probei de funcţionare conform instrucţiunilor fabricantului. 

În măsura in care nu există instrucţiuni adecvate ale furnizorului privind modul de funcţionare în 

prealabil se va stabili tipul obiectului (de exemplu: artificii, candelă romană, baterie artificii etc.) şi 

se va încerca pe baza instrucţiunilor proprii relevante. 

Iniţierea Dacă modul de iniţiere este pirotehnic, de la flacără deschisă, frecare, impact, etc., 

se va iniţia printr-un mijloc adecvat cum ar fi aprinzător pirotehnic, chibrit bengalez sau dispozitiv 

de impact pentru a se putea constata iniţierea fiabilă şi ulterior funcţionarea corectă conform 

instrucţiunilor. 

Dacă modul de iniţiere este electric, reoforii obiectului pirotehnic se vor conecta la o sursă 

electrică corespunzătoare capabilă să debiteze un curent şi o energie suficientă iniţierii fiabile. 

Urmărirea funcţionării se face vizual şi/sau cu înregistrare video, cu respectarea distanţelor 

de siguranţă adecvate specifice tipului şi categoriei de obiect pirotehnic. Aceste distanţe trebuie să 
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fie cel puţin cele specificate de fabricant. În măsura în care ele nu sunt specificate acestea nu vor fi 

mai mici decât: 

- pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 distanţa de securitate trebuie 

să fie cel puţin 1 m, iar dacă este necesar distanţa de securitate poate fi mai mică; 

- pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F2 distanţa de securitate trebuie 

să fie cel puţin 8 m, iar dacă este necesar distanţa de securitate poate fi mai mică; 

- pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F3 distanţa de securitate trebuie 

să fie cel puţin 15 m, iar dacă este necesar distanţa de securitate poate fi mai mică; 

- pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F4 distanţa de securitate trebuie 

să fie mai mare decât a celor din categoria F3 și este stabilită de pirotehnician. 

Spaţiile în care se efectuează încercarea trebuie să fie adecvate tipului şi categoriei de obiect 

pirotehnic. Condiţiile de temperatură şi umezeală la efectuarea încercării trebuie să fie în intervalul 

specificat de fabricant. 

 

 

Încercări experimentale de funcționare a articolelor pirotehnice de divertisment (F1, F2, 

F3, F4) 

   

 Articol pirotehnic din categoria F4 -  bombă de 4 țoli  
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Articol pirotehnic din categoria F3  - candelă romană (1) 

 

  

Articol pirotehnic din categori F3 – baterie de tuburi de tragere (2) 
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Articol pirotehnic din categori F2 – baterie de tuburi de tragere (3) 

 

 

Articol pirotehnic din Categoria F 2 – baterie de tuburi de tragere (4) 

 

Articol pirotehnic din categoria F 1 – lumânări de tort (5) 
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 Metodele de testare au fost efectuate conform procedurii de testare INSEMEX GLI-PI-98 care 

se bazează pe EN 15947-4, așa cum se poate vedea din tabelul cu cerințe de testare – verificare de 

mai jos. 

Tabel cu cerințe de testare - Verificare 

Nr. 
crt. 

Punct - Cerinţă – 
Neconformitate 

SR EN 15947-5:2011 

(cerinţe urmărite) 

Încercări prin care se verifică 
cerinţa 

Punct din SR EN 15947-
4:2011 

Conformitate /   
Neconformitate  

1 2 3 4 5 

1. 4.1.1 - Materiale de 
construcţie - Cerinţe 
generale - Critică 

Examinare vizuală: 

- corpul artif. sa fie din hârtie, 
carton sau materiale plastice; 

- baza sau dispozitivele de 
fixare sa fie nemetalice (lemn, 
capse de papetărie, ace, 
sârme, folii aluminizate); 

√ √ √ √ √ 

2. 4.1.2 – Materiale de 
construcţie – Cerinţe 
Specifice – Critică 

6.1.5. Determinarea 
diametrului  

- diametrul interior max. 30 
mm  

 

NA 

 

√ 

 

NA 

 

NA 

 

√ 

3. 6.2 - Protecţia fitilului de 
aprindere -Majoră 

Examinare vizuală 

- fitilul de aprindere şi fitilul 
de rezervă după caz trebuie să 
fie protejate cu o protecţie 
pentru fitil, de culoare 
portocalie, un ambalaj primar 
sau un ambalaj mixt; 

- nu trebuie să prezinte expus 
la vedere, fitil de aprindere 
instantanee. 

√ √ √ √ NA 

4. 6.3-Fixarea mijloacelor de 
aprindere-Majoră 

6.1.6. Fixarea fitilului de 
aprindere  

- durata de timp până când 
fitilul de aprindere se 
detaşează 

 - dacă durata este > 10 s, se 
opreşte testul şi se 
consemnează t > 10 s 

√ √ √ √ NA 
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Nr. 
crt. 

Punct - Cerinţă – 
Neconformitate 

SR EN 15947-5:2011 

(cerinţe urmărite) 

Încercări prin care se verifică 
cerinţa 

Punct din SR EN 15947-
4:2011 

Conformitate /   
Neconformitate  

1 2 3 4 5 

5. 6.4.1-Durata de iniţiere şi 
durata de ardere a fitilului 
de aprindere - Majoră     

6.6.2.1. Timp de aprindere a 
fitilului 

- aprinderea trebuie să fie 
vizibilă 

- durata de iniţiere max 10 s; 

- fitilul de aprindere trebuie sa 
fie vizibil si trebuie sa fie 
indicat prin etichetare / 
instrucţiuni; 

√ √ √ √ √ 

6.6.2.2.  Durata de ardere a 
fitilului 

- durata de ardere a fitilului 5 
- 13 s  

 

NA 

 

√ 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

6. 7.1.2.1-Integritate-Cerinţe 
generale -Majoră 

Examinare vizuală 

- nu trebuie să existe găuri, 
fisuri, proeminenţe sau 
umflături în corpul carcasei 
artificiilor; 

- închidere de capăt ferma; 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

7. 7.2.2 – Funcţionare - 
Majoră 

6.17. Încercare la funcţionare 

 Se urmăreşte: 

- funcţionarea completă; 

- efectul principal asociat; 

- lipsa oricărei explozii sau 
ruperi in timpul funcţionarii;  

 

 

X 

 

 

√ 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

√ 

8. 7.2.5 - Stabilitate în timpul 
funcţionării -Critică 

6.17. Încercare la funcţionare 

- produsul trebuie să rămână 
în poziţie verticală în timpul 
funcţionării 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

NA 
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Nr. 
crt. 

Punct - Cerinţă – 
Neconformitate 

SR EN 15947-5:2011 

(cerinţe urmărite) 

Încercări prin care se verifică 
cerinţa 

Punct din SR EN 15947-
4:2011 

Conformitate /   
Neconformitate  

1 2 3 4 5 

9. 7.2.6-Înălţime de explozie 
- Majoră 

6.4. Unghi ascensional şi 
înălţimea efectului 

- nu trebuie să se producă nici 
o explozie sub înălţimea de 30 
m; 

 

NA 

 

√ 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

10. 7.2.7 - Nivelul de presiunii 
acustice – Majoră 

6.5. Măsurarea nivelului de 
presiune acustică 

- max. 120 dB  la o distanţă pe 
orizontală de  15 m, 8 m, 1m   
faţă de punctul de încercare; 

 

 

12
5  

X 

 

 

10
1 

 

 

12
2 

X 

 

 

12
4 

X 

 

 

90 

√ 

11. 7.2.11.- Fragmente 
proiectate - Majoră 

6.11. Material incandescent 
(urmărire vizuală la 
funcţionare)  

- nici un fragment nu trebuie 
proiectat în timpul 
funcţionării  în exteriorul 
cercului de 15m, 8m, 1m; 

 

 

X 

 

 

√ 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

√ 

 Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate în domeniul articolelor pirotehnice de 

divertisment au fost comunicate cu ocazia diverselor vizite de lucru întreprinse și în cadrul 

manifestărilor științifice. 

 Participări la manifestări științifice naționale și internaționale și/sau publicarea în reviste 

de specialitate 

1.  În cadrul celei de-a opta ediție a Simpozionului Internațional pentru Securitate și 

Sănătate în Muncă, SESAM 2017, București, 19 octombrie 2017, a fost prezentată 

lucrarea cu titlul: Improving the technical and qualitative level for pyrotechnic articles 

testing in variable conditions of micro climate, având ca autori: Ilie Ciprian Jitea*, Gabriel 

Dragos Vasilescu, Attila Kovacs, Daniela Carmen  Rus 

2. În cadrul „MSE 2017” 8th International Conference on Manufacturing Science and 

Education June 7 – 9 , 2017 Sibiu, Romania” a fost prezentată lucrarea cu titlul: 

“Prospective analysis of ambiental and weather effects on conform displaying of 
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fireworks”, având ca autori: Ciprian Jitea, Attila Kovacs, Gabriel Vasilescu, Edward 

Gheorghiosu, Daniela Rus, Sorin Bordoş  

3. În cadrul„UNIVERSITARIA SIMPRO" 7th International Multidisciplinary Symposium  a fost 

prezentată lucrarea cu titlul: “The analysis of the influence of functioning parameters for 

fireworks and fireworks for professional use” având ca autori , Ilie-Ciprian Jitea, Gabriel 

Vasilescu, Attila Kovacs, Sorin Bordoș ,Mircea Grecea 

 Vizite de lucru efectuate 

 
- Participare în Polonia la Glowny Instytut Gornictwa (GIG), Katowice, la a 21 întâlnire a 

Forumului Organismelor Notificate - Articole Pirotehnice; 

- Participare în  Austria la Pl – Plaschke GmbH, Viena, la a 22 întâlnire a Forumului 

Organismelor Notificate - Articole Pirotehnice;  

Cu ocazia acestor vizite de lucru au fost prezentate, atât obiectivele tehnice și de cercetare 

existente pe  amplasamentul Poligonului de explozivi și articole pirotehnice INSEMEX, cât și 

infrastructura metodologică și logistică în domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice. 

În acest sens, se pot menționa: depozitul de explozivi, platforma destinată încercări 

articolelor pirotehnice, echipament multifuncțional  RainWise CC-3000 pentru monitorizarea 

condiților de microclimat. 

PROIECT PN 16 43 02 15: CERCETĂRI PRIVIND CREŞTEREA GRADULUI DE SECURITATE LA 

INFRASTRUCTURILE TEHNICE DESTINATE DEPOZITĂRII EXPLOZIVILOR DE UZ CIVIL 

DENUMIREA FAZEI IV: Elaborarea ghidului de evaluare a riscului de explozie la infrastructurile 
tehnice destinate depozitării explozivilor de uz civil. diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul 
simpozioanelor științifice internaționale şi/sau publicarea în literatura de specialitate. 
REZUMATUL FAZEI IV A PROIECTULUI:  

Punctul de plecare în proiectarea și realizarea eficientă a managementului de SSM în 
domeniul explozivilor de uz civil, având drept efect optimizarea activității de prevenire a 
evenimentelor nedorite de tip explozie specifice amplasamentelor industriale destinate depozitării 
explozivilor de uz civil, îl constituie analiza și evaluarea riscului global care reprezintă expresia 
integrată a componentelor de configurare a acestui tip de risc în cadrul diferitelor scenarii de 
accident, respectiv: riscul de explozie, riscul ocupațional și riscul de atac terorist. Indiferent că este 
vorba de o componentă de amplasament (instalație sau parte de instalație) sau de infrastructura 
tehnică integrală, o asemenea analiză permite identificarea și ierarhizarea pericolelor de accident  
specifice amplasamentului supus evaluării, în vederea alocării corespunzătoare a resurselor de 
securitate pentru măsurile prioritare de prevenire și combatere/lichidare a cauzelor de producere a 
acestor tipuri de evenimente periculoase. 
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Gestionarea corespunzătoare a stării de securitate și sănătate în muncă privind realizarea 
unui control deplin asupra pericolelor de accident major  trebuie să demonstreze că: a intrat în 
vigoare o politică majoră de prevenire a accidentelor și un sistem de management al siguranței; sunt 
identificate pericolele de accidente majore și sunt luate măsurile necesare de prevenire a acestor 
accidente și de limitare a consecințelor lor pentru om și mediu; în proiectarea oricărei instalații a 
fost incorporată securitatea și fiabilitatea adecvată pentru construcție, operare și întreținere; au fost 
întocmite planurile de urgență internă, furnizând informații care să permită elaborarea planului de 
urgență externă; au fost furnizate informațiile pentru deciziile de planificare a utilizării terenului. 

În cadrul acestei faze s-a realizat, pe de o parte ghidul de evaluare a riscului de explozie la 
infrastructurile tehnice destinate depozitării explozivilor de uz civil, iar pe de altă parte o 
sistematizare a modului de diseminare a rezultatelor cercetării în cadrul simpozioanelor științifice 
internaționale și/sau publicarea în literatura de specialitate. 

Considerații teoretice și practice privind riscul global (risc de explozie/ ocupațional/de atac 
terorist) specific infrastructurilor tehnice destinate depozitării explozivilor de uz civil 

Pornind de la definiția noțiunii de RISC, care reprezintă pericolul/probabilitatea apariției 
unor distrugeri, pierderi generale și/sau probabilitatea producerii unui efect specific într-o perioadă 
sau în circumstanțe precizate, pentru identificarea pericolelor, primul pas este selectarea unei 
metodologii adecvate, în vederea identificării sistematice a pericolelor specifice instalației. 
Utilizarea pachetului complet de software specializat în domeniul evaluării riscului global tip 
IMESAFR v2 Bundle DIRE Version 1.0 la depozitele de exploziv de uz civil care a fost achiziționat în 
faza precedentă, asigură premisele necesare elaborării, în condiții obiective și de înaltă acuratețe, a 
documentului de securitate la aceste tipuri de infrastructuri tehnice şi cuantificarea gradului de 
afectare asupra sistemelor de muncă și zonei adiacente care sunt situate în proximitatea acestora. 

 Evaluarea probabilistică computerizată IMSAFR v2 a riscului specific infrastructurilor tehnice 
destinate depozitării explozivilor de uz civil 

 Această secțiune prezintă o trecere în revistă a procesului de QRA și diferitele sale 
componente. Aceste informații sunt prezentate la un nivel de sinteză, cu scopul de a demonstra 
modul în care componentele se potrivesc împreună într-o perspectivă globală. Modelul QRA 
efectuează un parcurs logic succesiv de 26 de pași pentru estimarea probabilității anuale de 
fatalitate, a daunei material și a traumatismelor ușoare rezultate. Aceste etape sunt ordonate logic 
în arhitectura de rulare a programului specializat așa cum se prezintă în figura nr.5. Pentru 
înțelegerea modelului de lucru QRA, cei 26 de pași sunt împărțiți în șase grupe funcționale, respectiv: 

- Grupa 1 (pașii 1-4): Definirea scenariului, Analiza evenimentelor și a expunerii. Include, 
de asemenea,  intrări de utilizator care descriu scenariul (PES și ES), cantitățile nete 
explozive (NEW) existente și calculează Pe, expunerea și randamentul (partea de sus a 
diagramei); 

- Grupa 2 (pașii 5-8): Suprapresiune/Impuls de impact. Calculează valoarea presiunii și a 
mecanismelor de fatalitate pe baza impulsului de impact (fundal galben); 

- Grupa 3 (pașii 9-10): Răspuns structural al site-ului expus. Calculează magnitudinea 
mecanismelor de colaps al construcției și ferestrelor sparte, de accidente soldate cu 
deces/daune globale ale clădirii (fond verde deschis); 

- Grupa 4 (pași 11-18): Debrisul (materialul rezultat în urma exploziei și proiectarea de 
fragmente rezultate). Calculează magnitudinea mecanismelor de reziduuri periculoase, 
de accidente soldate cu deces (fond verde închis); 



INCD INSEMEX | 363 

 

  
 

- Grupa 5 (pașii 19-22): Radiația și fluxul termic. Calculează amploarea mecanismului de 
fatalitate cauzată de factorul termic - doar pentru scenariul HD 1.3 (fundal roșu); 

- Grupa 6 (pașii 23-26): Determinarea și cuantificarea rezultatelor finale prin mecanisme 
analitice de compunere sinergică, de agregare și însumare. Compunerea  magnitudinii  
totale a tuturor mecanismelor de fatalitate, calculează și rezolvă situațiile de risc, și 
evaluează incertitudinea generală (partea de jos a diagramei). 

 În cadrul procesului de lucru al modelului QRA, pericolele corespunzătoare persoanelor 
expuse sunt estimate pe baza diverșilor algoritmi și modele specifice fiecărui tip de pericol. Cele mai 
multe modele sunt bazate pe cercetarea situațiilor periculoase care caracterizează efectele și 
consecințele scenariilor "tipice", cu expuneri la distanțe moderate, predefinite de QD.  

 Analiza computerizată DIRE Version 1.0 a deceselor şi leziunilor rezultate din explozii 
generate de pericolele majore specific infrastructurilor tehnice destinate depozitării explozivilor de 
uz civil 

Analiza Deceselor și Leziunilor Rezultate din Explozii (Deaths Injuries from Resulting Explosion) 
pentru protecția personalului, pe scurt DIRE Version 1.0 asigură determinarea vulnerabilității 
umane la: Suprapresiune/impuls, care poate provoca ruptură pulmonară, dislocarea întregului  corp 
și fractură craniană; Avarierea construcției inclusiv resturi de material proiectat și fragmente de 
sticlă; Resturi de material de: sol, rocă, beton și/sau fragmente de oțel rezultate în urma exploziei. 
DIRE Version 1.0 descrie grafic numărul deceselor, al leziunilor majore și minore, precum și 
procentul referitor la colapsul clădirii și la spargerea geamurilor. Acest program este deosebit de util 
autorităților competente cu sarcini și atribuții în domeniul evaluării riscului de atac terorist sau a 
altor tipuri de incidente similare soldate cu explozii.  

Exemple de aplicare a softului specializat IMESAFR v.2.0 (v. figurile 1 și 2) și DIRE v.1.0 (v. 
figurile 3 și 4): 

 

Fig.1-Curbele de risc în funcție de suprapresiunea din frontul undei de șoc, trasate cu  

ajutorul softului specializat IMESAFR v2 
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Fig.3-Atac terorist cu bombă cu proiectare 
de fragmente asupra unui amplasament 

industrial cu depozit de exploziv 

Fig.4-Atac terorist cu explozie în masă asupra 
unui amplasament industrial cu depozit de 

exploziv 

 

Elaborarea ghidului de evaluare a riscului de explozie la infrastructurile tehnice destinate 
depozitării explozivilor de uz civil 

 Necesitatea elaborării ghidului ca instrument de cunoaștere și de lucru în domeniul evaluării 
riscului de explozie specific activităților în care sunt implicate substanțe periculoase de tipul 
explozivilor de uz civil 

Obiectivul general al Ghidului de evaluare a riscului de explozie la infrastructurile tehnice 
destinate depozitării explozivilor de uz civil este de a preveni și controla riscurile specifice unui 
amplasament, prin identificarea: agenților poluatori și/sau a pericolelor potențiale asupra factorilor 
de mediu; resurselor și receptorilor expuși riscului; mecanismelor prin care se realizează riscul; 
măsurilor generale necesar a fi luate pentru a se reduce gradul de risc la un nivel acceptabil. 

Fig.2-Histogramele zonelor de risc trasate cu  ajutorul softului specializat IMESAFR v2 
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 Conceperea și machetarea ghidului, precum și prevederea cu instrucțiuni de completare a 
secțiunilor generice, specifice structurii acestuia 

 

 Structura de bază a Ghidului de evaluare a riscului de explozie la infrastructurile tehnice 
destinate depozitării explozivilor de uz civil cuprinde o divizare într-un volum principal, în care se 
tratează aspectele generale ale întregului obiectiv, și în volume anexe, în care sunt dezbătute în mod 
specific pârțile din cadrul obiectivului relevante pentru securitate. 

Din punct de vedere structural acest document integrat cuprinde următoarele secțiuni 
operaționale: 

- O secțiune introductivă referitoare la caracterizarea generală a acestui document. 
- Secțiunea capitolelor de conținut cu tematică specifică referitoare la următoarele aspecte 

tehnice și organizatorice: 
o Principalele reglementări internaționale și naționale privind pericolele de accidente 

majore în care sunt implicate substanțe periculoase 

 
o Identificarea și analiza riscurilor de accidente majore specifice infrastructurilor 

tehnice destinate depozitării materiilor explozive şi metodele de prevenire a lor 

 
o Evaluarea computerizată a riscului global specific depozitelor de explozivi (de 

explozie/ocupațional/de atac terorist)  
o Estimarea și aprecierea riscului de accident major specific infrastructurilor tehnice 

destinate depozitării materiilor explozive, în vederea configurării  principalelor 
scenarii de accident  

 
o Prezentarea principalelor scenarii de producere a accidentelor majore specifice 

depozitelor de materii explozive 

 
o Stabilirea  măsurilor de protecție și intervenție în vederea prevenirii, limitării sau 

eliminării consecințelor accidentelor majore specifice depozitelor de explozivi de uz 
civil 

o Elaborarea ,,Documentului de securitate,, specific infrastructurilor tehnice destinate 
depozitării explozivilor de uz civil 

- Secțiunea finală de anexe, care cuprinde  o serie de date și informații rezumative specifice 
obiectivului, respectiv: Organigrama operatorului economic din cadrul căruia face parte 
obiectivul; Informații care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente 
majore; Organigrama Serviciului Privat pentru Situații de Urgență; Componența Celulei 
pentru Situații de Urgență; Componența Centrului Operativ cu Activitate Temporară; 
Componența Serviciului Privat pentru Situații de Urgență de pe amplasamentul 
depozitului de explozivi de uz civil; Planul de încadrare în zonă a depozitului de explozivi 
de uz civil;  Planul de situație a depozitului de explozivi de uz civil; Fișe cu date de 
securitate ale substanțelor periculoase; Reprezentarea grafică a zonelor implicate în 
scenariile accidentale posibile care au fost studiate pe amplasamentul depozitului de 
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explozivi de uz civil; Schema de înștiințare în situații de urgență  pentru depozitul de 
explozivi de uz civil; Adrese interne pentru alarmare; Adrese externe pentru alarmare. 

 Diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul simpozioanelor științifice internaționale 
și/sau publicarea în literatura de specialitate 

 Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate în domeniul creșterii gradului de 
securitate la infrastructurile tehnice destinate depozitării explozivilor de uz civil, au fost diseminate 
la diferite manifestări științifice naționale și internaționale și/sau publicarea în reviste de specialitate 
cu tematică specifică domeniului abordat în cadrul proiectului.  

 De asemenea, o parte din aceste rezultate au fost comunicate cu ocazia diverselor vizite de 
lucru întreprinse de către autoritățile competente sau de către reprezentanții agenților economici 
beneficiari (Jandarmeria, SRI, Institutul Național de Criminalistică, ITM, Inspecția Muncii, MAXAM 
România, MAXAM Turcia etc.).  

 Participări la manifestări științifice naționale și internaționale și/sau publicarea în reviste de 
specialitate: 

 - În cadrul celei de-a treia Conferință Internațională pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 
IS-SSM 2017- Munca durabilă și îmbătrânirea sănătoasă pe parcursul vieții profesionale, Iași, 17-19 
mai 2017, a fost prezentată lucrarea cu titlul: Modeling the danger of injury when fragments of 
material resulting from detonation of explosive charges, având ca autori:dr.ing.Gabriel Vasilescu, 
dr.ing.Attila Kovacs, dr.ing.Edward Gheorghiosu, dr.ing.Daniela Rus, drd.ing.Ciprian Jitea, ing.Sorin 
Bordoș.  

 - În cadrul celei de-a opta ediție a Simpozionului Internațional pentru Securitate și Sănătate 
în Muncă, SESAM 2017, București, 19 octombrie 2017, a fost prezentată lucrarea cu titlul: Risk 
assessment at terrorist attack of technical infrastructures destined to storage civil use explosives, 
având ca autori: Gabriel Vasilescu, Emilian Ghicioi, Attila Kovacs, Daniela Carmen Rus, Ciprian Jitea.   

1.3.DENUMIREA FAZEI V: Elaborare procedură de lucru privind identificarea substanțelor 
explozive pe baza detectării și examinării rapide a caracteristicilor specifice, utilizând un 
echipament specializat de înaltă performanță. 
1.4.REZUMATUL FAZEI V A PROIECTULUI:  

Depistarea și identificarea explozivilor sunt etape importante ale acțiunilor judiciare sau de 
intervenție pentru prevenirea și combaterea atât a criminalității, cât și a punerii în practică a 
amenințărilor teroriste, plagă violentă și distructivă a societății contemporane.  

Utilizarea ilegală a armelor de foc și a explozivilor de către organizațiile teroriste sau alte 
grupări și persoane reprezintă o problemă globală a societății contemporane. 

Pentru contracararea acestor acțiuni (inclusiv a celor de contrabandă cu droguri, materiale 
periculoase sau a traficului cu materiale radioactive, arme chimice și biologice) aplicațiile fizicii 
moderne au devenit instrumente nu doar necesare, ci în contextul evoluției politico-sociale actuale 
chiar instrumente obligatorii.  

Problema devine și mai complexă atunci când este vorba despre cercetarea probelor 
prelevate de la locul unde s-a produs un incident în care au fost implicate substanțe explozive. 
Dificultatea provine din distrugerea și împrăștierea dovezilor de la locul incidentului de către 
explozie și din faptul că aceste produse chimice sunt greu de recunoscut, necesitând personal de 
investigare calificat și bine antrenat pentru selectarea corectă a reziduurilor, evaluarea cât mai 
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precisă a locului de plasare a dispozitivului exploziv, a direcțiilor celor mai probabile de proiectare și 
împrăștiere a fragmentelor rezultate în urma detonației etc. 

Analiza probelor în vederea depistării în reziduuri a urmelor de materiale explozive și 
identificarea materialului respectiv pentru cercetările criminalistice întreprinse pentru depistarea 
făptașilor sunt activități complexe, laborioase și dificil de realizat. Rezultă deci că reușita unei astfel 
de investigații este în interdependență cu calitatea probelor recoltate, cu deprinderea unor tactici 
criminalistice și acțiuni procedurale, dar și cu dotarea cu mijloace de analiză performante, ținând 
cont că, în aceste situații presiunea sub care se cer rezultate cât mai rapide pentru demararea 
anchetei impune scurtarea timpului de analiză.  

Un alt aspect deosebit de important este continua dezvoltare a gamei de explozivi, atât în 
ceea ce privește explozivii standardizați, cât și cei fabricați artizanal, formulele compoziționale 
devenind tot mai complexe, iar tehnicile de disimulare a lor tot mai ingenioase, ținând parcă pasul 
cu noutățile tehnice din domeniu. 

În cadrul acestei faze s-a realizat documentarea de specialitate în domeniul securității 
explozivilor de uz civil din perspectiva analizării tehnologiei de depistare și identificare rapidă a 
substanțelor explozive, în vederea stabilirii cerințelor tehnice pentru achiziționarea unui 
echipament specializat de înaltă performanță destinat detectării și examinării caracteristicilor 
specifice substanțelor explozive și elaborarea procedurii de lucru PL-01 privind ,,Identificarea 
substanțelor explozive pe baza detectării și examinării rapide a caracteristicilor specifice,,. 

Lucrarea cuprinde o introducere cu tematică specifică, trei capitole de conținut și un capitol 
final de concluzii, la care se alătură o anexă în care este prezentată procedura de lucru PL-01 privind 
identificarea substanțelor explozive pe baza detectării și examinării rapide a caracteristicilor 
specifice, utilizând un echipament specializat de înaltă performanță.  

Principii de lucru în siguranță  cu substanțele explozive 

Reguli generale de securitate 

 Cele 4 principii generale de securitate sunt valabile in toate activitățile care au tangență cu 
substanțele explozive, iar ultimele trei au fost enunțate de Varine-Bohan, încă din 1925. 

 Principiul I: Cunoașterea riscurilor  

 O cunoaștere precisă a riscurilor este cea mai buna garanție a unei bune siguranțe. 
➢ Principiul al II-lea: Separarea riscurilor 

 La un loc de muncă nu se pot admite decât lucrări ce implică riscuri de aceeași natură sau 
puțin diferite.  

➢ Principiul al III-lea: Limitarea riscurilor 

 Într-o clădire dată sau la un anumit post de lucru se va limita magnitudinea riscului ce apare 
și efectele sale posibile.   

➢ Principiul al IV-lea: Suprapunerea dispozitivelor de siguranță 

 La instalarea punctelor de lucru, amenajarea aparaturii și la organizarea lucrului în fiecare 
punct, trebuie să se suprapună dispozitivele de siguranță.  

  Consemne de securitate 
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 Toți cei care lucrează cu substanțe explozive trebuie să fie instruiți și în acest scop se stabilesc 
consemnele de securitate care sunt texte scurte și imperative ce impun conduita personalului în 
fiecare caz și precizează ceea ce nu trebuie făcut. 

  Consemnele de securitate se pot clasifica în consemne generale și consemne particulare. 

 a) Consemnul general de securitate 

 Este consemnul ce se aplică ansamblului instituției ce are ca obiect de lucru explozivii. El 
trebuie să fie afișat la fiecare intrare a localurilor, atelierelor, secțiilor etc.. 

b) Consemnele particulare de securitate 

 Pentru posturi de lucru mai periculoase se vor stabili consemne mai puțin generale ce  vor 
fixa reguli de securitate speciale. 

 Cauzele posibile de explozie și protecția împotriva declanșării accidentale a exploziei în care 
sunt implicate substanțe explozive 

 Natura însăși a substanțelor explozive le face susceptibile de a se descompune brutal și 
neașteptat, provocând astfel efecte ce pot avea consecințe dezastruoase.  

 Cauzele posibile ale amorsării unei explozii accidentale sunt numeroase și marea problemă 
în practică (adică la fabricare, cercetare, utilizare și depozitare) este de a le descoperi și de a crea 
condițiile ce permit limitarea lor la maximum. 

Pentru a stabili cauzele posibile de explozie, trebuie să analizăm mai întâi sensibilitatea 
acestora la acțiunile exterioare, căutând să cuantificăm mărimile ce sunt răspunzătoare de inițierea 
transformării explozive. 

Eliminarea sau reducerea probabilității de declanșare inopinată a unei explozii se poate realiza 
prin reducerea gradului de activare a sensibilității substanței explozive, adică eliminând situații în 
care aceasta este susceptibilă a se amorsa. 

Explozia accidentala a unei substanțe explozive poate să fie după caz: o combustie, o 
deflagrație sau o detonație. 

Efectele exploziei  depind în principal de: natura substanței explozive, cantitatea de substanță 
explozivă care produce explozia, regimul exploziei (deflagrație sau detonație), confinarea și mediul 
înconjurător.  

Principalele efecte ale exploziei accidentale sunt: (a) incendiul local; (b) distrugerea locală; (c) 
efectul prin suflu (prin unda de soc); (d) proiectarea la distanță a schijelor metalice sau a particulelor 
incendiatoare; (e) efectul amorsării prin influență.  

Perfecționarea fiabilității sistemelor pirotehnice a permis dezvoltarea aplicațiilor pulberilor și 
explozivilor, iar progresele securității pirotehnice au condus la dezvoltarea acestei industrii făcând-
o tot mai credibilă în viziunea opiniei publice care, de regulă nu disociază accidentele de fabricație 
de accidentele de utilizare. 

Considerații generale asupra tehnologiei de depistare și identificare rapidă a substanțelor 
explosive 

Analiza probelor în vederea depistării în reziduuri a urmelor de materiale explozive și 

identificarea materialului respectiv pentru cercetările criminalistice sunt activități extrem de 

complexe și dificil de realizat.  
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Daca tehnicile de analiză de laborator beneficiază de avantajele amplasării statice a 
sistemelor de investigare, care se reflectă în acuratețea rezultatelor, cele care sunt utilizate la 
depistarea explozivilor pe teren, în timp foarte scurt, trebuie să învingă bariera limitării 
dimensionale și masice și să permită să obținerea operativă de rezultate, la niveluri de sensibilitate 
și selectivitate cât mai ridicate. Astfel de sisteme trebuie să permită depistarea (eventual și 
identificarea) unor cantități de exploziv mergând la nivel de ultraurmă, nano și chiar picograme, 
această caracteristică numindu-se sensibilitate, dintr-o gama cât mai extinsă de explozivi, adică să 
aibă un nivel ridicat de selectivitate. 

In domeniul industrial și comercial, explozivii utilizați sunt pe bază de azotat de amoniu, 
nitroceluloza și/sau nitroglicerina și amestecuri ale acestora. Explozivii fabricați artizanal (cunoscuți 
și sub denumirea improprie de explozivi improvizați) pot fi din categoriile menționate anterior sau 
pot fi de natură peroxidică (TATP, HMTD s.a.). 

Substanțele explozive – fie ele solide, dar mai ales cele lichide – emit vapori (fenomen 
accentuat cu creșterea temperaturii), la suprafața acestora acumulându-se o fază gazoasă cu o 
anumită presiune, numită presiune de vapori. Presiunea de vapori este exprimată de cele mai multe 
ori ca o concentrație relativă în aer și mai rar ca o presiune. Astfel, în mod curent se practică 
următoarele exprimări: parți/milion (ppm); parți/miliard (ppb); parți/triliard (ppt). Această 
caracteristică a explozivilor este un indicator prețios în detectarea lor și devine mai puțin importantă 
la detectarea amestecurilor explozive, unde valorile presiunii de vapori sunt mult mai mici decât ale 
componentelor separate (chiar și când acestea se găsesc în aceeași cantitate), deoarece sunt 
înglobate în matrice de tip: polimeri, uleiuri, rășini sau grăsimi, precum și a ″încartușării″ lor în 
diferite tipuri de ambalaje, detecția putând fi influențată și de condiții meteorologice sau de mediu, 
funcție de tehnologia utilizată. 

Pentru a veni în ajutorul depistării și identificării explozivilor, fabricanții au implementat 
diferite soluții de marcare a acestora, astfel încât, fie că este vorba de depistarea încărcăturii 
explozive dintr-un dispozitiv exploziv improvizat, fie despre identificarea substanței utilizate într-un 
eveniment (analize post-incident), să poată fi identificați ușor. 

Activitatea de „marcare“ a explozivilor a câștigat constant teren, existând chiar un cadru 
instituționalizat de desfășurare a ei – o convenție internaționala ce activează încă din 1998 – si 
numeroase forumuri științifice în care soluțiile să fie cunoscute și diversificate. Marcatorii sunt 
substanțele introduse în compoziția materialului exploziv, în procente mici, pentru a facilita detecția 
(marcator pentru detecție) sau identificarea produsului (marcator pentru identificare în 
investigațiile post-incident). Funcție de tipul de exploziv, tehnica de incorporare, cota de ridicare a 
prețului, producător si aplicație, exista mai multe tipuri de marcatori, unii deja utilizați cu succes, 
alții in faza de experimentare sau implementare, problematica marcării explozivilor rămânând încă 
o provocare pentru cercetători. Pana in prezent, pentru metodele consacrate au fost utilizați ca 
marcatori substanțe chimice, microcipuri de radiofrecvența si microparticule. 

Achiziția unui echipament performant pentru detectarea și examinarea caracteristicilor specifice 
substanțelor explozive (scaner pentru detectarea explozivilor). Elaborare procedură de lucru 

În scopul dezvoltării infrastructurii de identificare și expertizare tehnică a substanțelor 
periculoase/toxice/interzise, pentru evaluarea riscului asociat evenimentelor nedorite de tipul 
accidentelor majore care se pot produce la nivelul depozitelor de explozivi pentru uz civil, la nivelul 
Departamentului Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice  a fost achiziționat un 
echipament performant de ultimă generație tip I-SCAN LDS, care a fost realizat pentru detectarea 
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cantităților infime de substanțe organice cu volatilitate scăzută pe baza unui senzor portabil pentru 
detectarea explozivilor, a drogurilor și a substanțelor toxice prezente în aerul din jurul obiectelor 
contaminate supuse examinării, de pe suprafața diferitelor obiecte sau de pe degete și 
îmbrăcăminte (figura 5). 

Dispozitivul I-SCAN LSD este conceput pe principiul spectrometriei de mobilitate ionică (SMI) 
și poate fi utilizat pentru examinarea teritoriilor, a spațiilor, a obiectelor mobile și a mărfurilor la 
punctele de control în timpul controlului vamal și la frontiere, în laboratoarele criminalistice ale 
diferitelor departamente, în laboratoarele analitice ale întreprinderilor industriale și în instituțiile de 
cercetare științifică. 

 

  

 

Fig.5-Echipament pentru detectarea și examinarea substanțelor 

 explozive tip I-SCAN LSD 

 

 Sistemul de operare al detectorului I-SCAN LSD analizează maximele spectrale ale 
substanțelor examinate pe baza speranței matematice (media ansamblului) și a dispersiei în timp, 
corespunzătoare maximelor pentru substanțele țintă preluate din biblioteca sistemului.  De 
asemenea, I-SCAN include un dispozitiv care permite, atât prelevarea probelor de aer care conțin 
vapori și particule în suspensie, cât și prelevarea particulelor colectate pe o lamă specială. Această 
investiție a fost configurată din punct de vedere tehnico-economic pe baza unor criterii de eficiență 
economică, în condițiile respectării standardelor de bună practică în domeniul riscurilor majore 
(Directiva SEVESO III) și reprezintă o soluție viabilă de rezolvare a problematicii din domeniul 
riscurilor majore specifice infrastructurilor tehnice destinate depozitării materiilor explozive. 

  Beneficiile estimate pe termen scurt și mediu sunt următoarele: 

- Condiții mai sigure de muncă și viață, precum și de sustenabilitate a mediului, ca urmare a 
implementării procedurii de lucru privind detectarea și examinarea caracteristicilor specifice 
substanțelor explozive, fapt ce conduce la reducerea efortului financiar al statului privind 
reabilitarea socio-economică a operatorilor economici din domeniul explozivilor de uz civil; 

- Rezultatele expertizării tehnice a produselor de natură explozivă, pot aduce importante și 
reale beneficii operatorilor economici care dețin infrastructuri tehnice pentru depozitarea explozivilor 
de uz civil, prin evaluarea sistematică a politicilor, a procedurilor și a operațiunilor realizate în cadrul 
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unor astfel de amplasamente industriale și emiterea de recomandări privind modalitățile de 
îmbunătățire în vederea atingerii nivelurilor prestabilite de performanță în domeniul securității 
totale. În acest sens, pentru operatorii economici din domeniul explozivilor de uz civil, procedura de 
lucru  PL-01 elaborată în cadrul proiectului, constituie o soluție viabilă de rezolvare a problematicii 
din domeniul riscurilor specifice activităților cu explozivi și infrastructurilor tehnice destinate 
depozitării materiilor explozive; 

- Acordarea de suport informațional relevant și credibil autorităților competente cu atribuții 
în depistarea furturilor și pierderilor de explozivi, precum și în folosirea ilicită și dăunătoare a acestor 
materiale de natură explozivă. 

Principalele caracteristici tehnice ale echipamentului:  

• Permite exploatarea de către o singură persoană pentru activitățile desfășurate în teren 
sau în laboratoarele specializate staționare sau mobile; 

• Mic, ușor, cu 3 moduri de operare: Explozivi, Narcotice și Agenți chimici;  

• Sursă de ionizare non-radioactivă;  

• Nu necesită materiale consumabile scumpe;  

• Bază de date de substanțe deschisă care permite actualizarea și extinderea de către 
client;  

• Gamă largă de agenți chimici detectați, inclusiv explozivii artizanali pe bază de peroxid; 

• Sistemul de operare I-SCAN al detectorului analizează maximele spectrale ale 
substanțelor examinate pe baza speranței matematice (media ansamblului) și a dispersiei 
în timp, corespunzătoare maximelor pentru substanțele țintă preluate din biblioteca 
sistemului; 

• Tehnologie Spectrometrie de mobilitate ionică (SMI):  Prelevarea probelor Urme de 
particule și vapori; 

• Dimensiunile generale ale detectorului, mm: 110 x 162 x 410;  

• Greutate, kg: 3;  

• Gama de măsurare a mobilității normalizare (reduse) a ionilor analizați, cm 2V-1s-1:  0,5 
– 3,0; 

•  Gama de detectare a substanțelor organice cu volatilitate scăzută, pe baza 2,4,6-
trinitrotoluen (TNT), g:  1,0·10-11 - 2,0·10-7; 

• Prag de detectare a substanțelor organice cu volatilitate scăzută, pe baza 2,4,6-
trinitrotoluen (TNT);  

                  - pulberi în suspensie, g: 1,0·10-11  

                  - pe baza vaporilor, g/cm3: 1,0·10-14  

• Durată de activare a modului de operare, min: 15;  

• Timp de măsurare, s:  < 5; 

• Durata de schimbare a tipului de ioni analizați (negativi sau pozitivi), min:  < 1 – 2 

•  Posibilitate de răspuns fals, %:  1; 

• Timp de autonomie continuă cu bloc normal de acumulatori, ore: 2; 

• Durată de curățare a detectorului în condiții normale de utilizare, min: 3; 

• Include un dispozitiv de prelevare a probelor care permite prelevarea probelor de aer 
care conțin vapori și particule în suspensie și prelevarea particulelor colectate pe o lamă 
de prelevare specială; 

• Timp Mediu de Bună Funcționare (MTBF): 2000 ore; 

• Durata de viață Тservice, minim:  5 ani; 
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• Caracteristici operaționale  Alimentare  

- acumulatori integrați 12 V 

- rețea electrică 220 V  

- energie consumată, maxim 50 VA  

• Condiții operaționale  

- Temperatură 0-50°С  

- Umiditate relativă 30-95 %  

- Presiune atmosferică 84-107 kPа 630-800 mercur mm  

• Substanțe explozive detectate: Nitrat de sodiu (NIT), NH4NO3; Dinitrotoluen (DNT), 
C6Н3CH3(NO2)2; Trinitrotoluen (TNT), C6Н2CH3(NO2)3; Trinitro-resorcinol (acid stifnic, TNR) 
C6H(NO2)3(OH)2; Trinitrofenol (acid picric, TNPH), C6H2(NO2)3OH; Dinitronaftalină (DNN), 
C10H6(NO2)2; Dimetildinitrobutan (DMNB), СH3(NO2CCH3)2CH3; Dinitrat de etilenglicol 
(EGDN), C2Н4(ОNO2)2; Nitroglicerină (NG), CHONO2(CH2ONO2)2; Tetranitrat de 
pentaeritritol (pentrită, PETN), (CH2ONO2)4C; Hexogen (RDX), (CH2)3N3(NO2)3; Octogen 
(HMX), (CH2)4N4(NO2)4; Tetril (TETR), (NO2)3C6H2N(NO2)CH3; Tetrazol (TZ), СH2N4; 
Benzofuroxan (BF), С6H4O2N2; Triperoxid de triacetonă  (TATP), (C3H6O2)3; Hexametilen 
triperoxid diamină (HMTD), N(CH2OOCH2)3N; Explozivi plastici pe bază de hexogen (RDX) 
(hexogen+plastifiant) RDX Prev. (CH2)3N3(NO2)3; Explozivi plastici pe bază de octogen 
(HMX) (octogen+ plastifiant) HMX Prev. (CH2)4N4(NO2)4; Octol (HMX+TNT) HMX, TNT 
Mixtură; Semtex (RDX+PETN+ plastifiant) RDX, PETN Mixtură; Amonit, amatol TNT, NIT, 
(RDX) Mixtură. 

Principalele avantaje oferite de utilizarea echipamentului: dimensiuni reduse de gabarit, 
greutate mică; 3 moduri de operare pentru: explozivi, narcotice și agenți chimici; sursă de ionizare 
non-radioactivă; nu necesită materiale consumabile scumpe; bază de date deschisă care permite 
actualizarea și extinderea de către utilizator a tipurilor de substanțe detectate; gamă largă de agenți 
chimici detectați, inclusiv explozivii artizanali pe bază de peroxid. 

La momentul actual, în Depozitul de explozivi din cadrul Poligonului  INSEMEX, sunt 
depozitați, atât explozivi de uz civil cu ambalaj fără cod de bare care au fost recepționați înainte de 
intrarea în vigoare a prevederilor  Hotărârii 519/2009 (care a preluat Directiva 2008/43/EC) privind 
instituirea unui sistem de identificare unică și trasabilitate a explozivilor de uz civil, cât și explozivi 
de uz civil care au fost recepționați pe baza avizului de expediție digital universal (denumit în mod 
frecvent ″fișierul XML al furnizorului″), în urma scanării codurilor de bare existente pe ambalajul 
acestora. 

Pentru implementarea sistemului de detectare și examinare a substanțelor explozive la 
nivelul Poligonului INSEMEX a fost elaborată procedura de lucru PL-01 privind identificarea 
substanțelor explozive pe baza detectării și examinării rapide a caracteristicilor specifice, utilizând 
un echipament specializat de înaltă performanță, care cuprinde următoarele secțiuni operaționale: 
obiect, domeniu de aplicare, documente de referință, terminologie și abrevieri, reguli de procedură, 
atribuții și responsabilități, înregistrări, indicatorul aprobărilor și al reviziilor, lista de difuzare și 
anexe. 
  
Încercări experimentale privind detectarea urmelor de amenințare de natură explozivă cu ajutorul 
echipamentului specializat I-SCAN LSD realizate în Poligonul INSEMEX 
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În vederea implementării rezultatelor cercetărilor întreprinse în faza 5 din cadrul acestui 
proiect, au fost realizate o serie de teste experimentale în vederea validării procedurii PL-01 privind 
utilizarea echipamentului I-SCAN, în diverse situații de lucru configurate, atât în laborator (v. figurile 
6÷11), cât și în situ (v. figurile 12÷14).   “Spectrometrul de mobilitate ionică I-SCAN” este unul din 
echipamentele care poate contribui la ușurarea muncii specialiștilor ce își desfășoară activitatea în 
domeniul prevenirii și combaterii unor evenimente nedorite de factură teroristă în care sunt 
implicate substanțe de natură explozivă. 

 
I. Urme de amenințare rezultate din prelevarea de probe din mostre de substanțe 

explozive  
 

  

 

Fig.6-Peakograma urmelor de amenințare rezultată dintr-o mostră de  

azotat de amoniu tip ANFO 

 

  

 

Fig.7-Indicarea prezenței TNT-ului rezultat din analiza urmei de amenințare  

prelevată dintr-o mostră de trinitrotoluen sub formă de fulgi 
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Fig.8-Indicarea prezenței NG-ului rezultat din analiza urmei de amenințare  

prelevată dintr-o mostră de nitroglicerină 

 

  

Fig.9-Peakograma urmelor de amenințare rezultată dintr-o mostră de  

Hexogen-buster 

 

  

 

Fig.10-Indicarea prezenței OCTOGEN-ului rezultat din analiza urmei de amenințare  

prelevată dintr-o mostră din interiorul tubului de șoc 
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Fig.11-Indicarea prezenței PETN-ului rezultat din analiza urmei de amenințare  

prelevată dintr-o mostră de PENTRITĂ-CAST BUSTER 
 

Urme de amenințare rezultate din prelevarea de probe colectate după detonarea explozivilor și 
mijloacelor de inițiere  
 

 

   

 

Fig.12-Indicarea prezenței PETN-ului rezultat din analiza urmei de amenințare  

prelevată după detonarea unei încărcături de exploziv tip buster, în buncărul de testare explozivi 
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Fig.13-Peakograma urmelor de amenințare rezultată dintr-o mostră prelevată după detonarea 
unei încărcături de exploziv pulverulent antigrizutos în tunelul de încercări pentru verificarea 

antigrizutanței 

   

 

Fig.14- Peakograma urmelor de amenințare rezultată dintr-o mostră prelevată  

după detonarea unei capse detonante electrice în standul de încercare 

 

Posibilități de valorificare a rezultatelor cercetării prin intermediul următoarelor servicii tehnico-
științifice 

 

  În vederea acordării sprijinului operatorilor economici cu activitate în domeniul substanțelor 
periculoase și/sau interzise, precum și a instituțiilor abilitate cu atribuții de verificare, control și 
combatere a acțiunilor teroriste, sunt redate în continuare câteva exemple de servicii tehnico-
științifice în cadrul cărora pot fi valorificate rezultatele cercetărilor întreprinse, respectiv: 

 
- Detectarea urmelor de amenințare și a vaporilor din următoarele substanțe: droguri, 

explozivi, substanțe chimice industriale toxice, substanțe chimice de luptă; 
- Monitorizarea amplasamentelor/incintelor industriale din domeniul explozivilor, a 

zonelor publice expuse amenințărilor, precum și a mărfurilor periculoase; 
- Inspecții rutiere, în vederea depistării urmelor de amenințare din substanțe periculoase 

sau interzise; 
- Expertize tehnice privind examinarea de produse periculoase de origine necunoscută; 
- Instruirea echipelor de intervenție în condiții de intervenție specifice  lucrului în medii 

periculoase și/sau cu potențial exploziv; 
- Optimizarea antrenamentelor  pentru echipele de intervenție (inclusiv cele cu participare 

canină)  la depistarea urmelor de amenințare cu substanțe periculoase/interzise; 
- Posibilitatea construirii peakogramelor (spectrelor de mobilitate ionică) specifice 

produselor periculoase cu componenți din baza de date a softului specializat, în vederea 
analizării grafice a curbei de dependență dintre curentul ionic de grilă și timpul de drift; 

- Cercetări privind dezvoltarea instrumentelor de modelare grafo-analitică și de simulare 
virtuală a riscului global (ocupațional/de explozie/de atac terorist) generat de substanțe 
periculoase (explozivi de uz civil și/sau cu destinație militară etc.); 
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- Studii teoretice și practice privind fundamentarea științifică a amprentei spectrometrice 
determinată pe baza urmelor de amenințare specifice unui produs periculos de natură 
explozivă.  

 

PROIECT PN 16 43 02 15 

DENUMIRE PROIECT:  

 Cercetări privind creșterea gradului de siguranță la instalațiile  de încercare a explozivilor de 
siguranță antigrizutoși. 

DENUMIREA FAZEI IV:  

Elaborarea de instrucțiuni de lucru pentru utilizarea asigură a standurilor de încercare a 
explozivilor antigrizutoși  și diseminarea rezultatelor. 
REZUMATUL FAZEI IV A PROIECTULUI:  

Gestionarea corespunzătoare a stării de securitate și sănătate în muncă privind realizarea 
unui control deplin asupra pericolelor de accident  trebuie să demonstreze că: a intrat în vigoare o 
politică de prevenire a accidentelor şi un sistem de management al siguranţei; sunt identificate 
pericolele de accidente şi sunt luate măsurile necesare de prevenire a acestor accidente şi de 
limitare a consecințelor lor pentru om şi mediu; în proiectarea oricărei instalaţii a fost incorporată 
securitatea şi fiabilitatea adecvată pentru construcţie, operare şi întreținere; au fost întocmite 
planurile de urgenţă internă, furnizând informaţii care să permită elaborarea planului de urgenţă 
externă; au fost furnizate informaţiile pentru deciziile de planificare a utilizării terenului. 

În cadrul acestei faze s-a realizat, pe de o parte o secțiune destinată instrucțiunilor de lucru 
pentru utilizarea sigură a facilităților tehnice și a standurilor de încercare a explozivilor antigrizutoși, 
iar pe de altă parte o sistematizare a modului de diseminare a rezultatelor cercetării în cadrul 
simpozioanelor ştiinţifice internaţionale şi/sau publicarea în literatura de specialitate. 

Lucrarea cuprinde o introducere cu tematică specifică, trei capitole de conţinut și un capitol 
final de concluzii şi propuneri, la care se alătură o secțiune de anexe cu instrucțiunile de lucru  pentru 
utilizarea sigură a standurilor de încecare a explozivilor antigrizutoși transpuse în cadrul studiului 
sub formă de instrucțiuni proprii de securitate. 

 

 Identificarea şi analiza riscurilor de accidente  specifice infrastructurilor tehnice destinate 
facilitălor de incercare a materiilor explozive şi metodele de prevenire a lor 

Identificarea surselor de risc de accident specifice infrastructurilor tehnice destinate 
depozitării materiilor explozive 

O componentă esenţială a oricărei analize de risc o constituie identificarea tuturor factorilor 
de risc implicaţi în punerea în operă a sistemelor tehnice/tehnologice. Aceştia se identifică, în 
principal, cu factorii aflaţi la originea disfuncţiilor generatoare de accidente tehnice. 

Ţinând seama de fazele şi etapele punerii în operă a unui sistem tehnic/tehnologic, 
identificarea şi sistematizarea factorilor de risc presupune gruparea acestora în următoarele trei 
categorii: 
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-factorii intrinseci, caracteristici sistemului tehnic/tehnologic considerat; de natură nu numai 
materială, aceştia sunt asociaţi fazelor de concepţie şi de realizare ale sistemului şi exprimă, în 
esenţă, viciile cu care intră în exploatare la beneficiar; 

-factorii asociaţi condiţiilor de exploatare şi de amplasare teritorială; aceşti factori – de 
asemenea de natură nu numai materială – sunt asociați tuturor acţiunilor distructive exercitate 
asupra sistemului tehnic/tehnologic, pe durata exploatării acestora; 

-factorul uman implicat în faza de exploatare; acesta grupează toate erorile umane care se 
manifestă în activităţile de mentenanță şi de exploatare tehnologică, de-a lungul duratei de serviciu 
privind sistemul tehnic/tehnologic. 

 Analiza sistematică de identificare a riscului major specific depozitelor de materii explozive 

Scopul unei analize sistematice a pericolelor este descoperirea surselor de pericol şi a 
cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea măsurilor necesare evitării accidentelor. 

Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi aplicate 
sunt: 

- Checklist (Lista de verificare); 
- PAAG/HAZOP; 
- Analiza succesiunii evenimentelor; 
- Analiza arborelui defectelor; 
- Analiza efectelor defectării; 
- Metoda Dow-Index; 
- Analiza Zürich Hazard. 

 În continuare se prezintă identificarea pericolelor specifice materiilor explozive care pot genera 
un risc de explozie, respectiv: 

A.Pericole specifice amplasamentului/procesului 
- Pierderea conţinutului de substanţe periculoase datorită suprasolicitării mecanice a 

echipamentului 

Pericole specifice amplasamentului/procesului: eroare de proiectare, eroare de fabricaţie, 
depăşirea temperaturii admisibile, degradarea datorită condiţiilor inadecvate de păstrare etc. 

- Pierderea conţinutului de substanţe periculoase datorată unui transfer necontrolat către 
echipament neadecvat 

Pericole specifice amplasamentului/procesului: reacţie chimică necontrolată /nedorită, eşec la 
alimentarea cu substanţe periculoase etc.  

- Pierderea conţinutului de substanţe periculoase cauzată de o eroare umană în urma unui 
transfer necontrolat către un alt echipament 

Pericole specifice amplasamentului/procesului: eroare de operare pe durata operării normale,  
eroare de operare pe durata efectuării lucrărilor de întreţinere/reparaţii, eroare de operare pe 
durata efectuării transportului de substanţe periculoase etc. 

- Pierderea conţinutului de substanţe periculoase datorită formării unui amestec exploziv în 
interiorul unui spaţiu de depozitare şi aprinderii acestuia 

Pericole specifice amplasamentului/procesului: prezenţa substanţelor inflamabile /explozive din 
cauza unei erori, formarea unei atmosfere explozive din cauza unei erori umane,  formarea unei 
atmosfere explozive datorată unei probleme de funcţionare a sistemului de control etc. 
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- Aprinderea unui amestec exploziv în interiorul spaţiului de depozitare 

Pericole specifice amplasamentului/procesului: suprafeţe fierbinţi, frecare, scântei 
mecanice;reacţie chimică a materiei care se autoaprinde uşor, descărcare electrostatică/curenţi de 
egalizare, scântei electrice  etc. 

B.Alte pericole specifice amplasamentului/procesului 
- Distrugeri datorate incendiilor/emisiilor toxice din interiorul spaţiilor de depozitare 

Pericole specifice amplasamentului/procesului: protecţie insuficientă împotriva incendiului, 
incendiul din apropierea unui spaţiu de depozitare etc. 

- Distrugeri datorate unui incendiu/explozie din interiorul spaţiilor de depozitare 

Pericole specifice amplasamentului/procesului: distanţă mică faţă de celelalte instalaţii, 
construcţii de apărare insuficiente/ineficiente între instalaţii,   etc. 

- Distrugeri datorate unui eşec al măsurilor de limitare a exploziilor 

Pericole specifice amplasamentului/procesului: eşec al sistemelor de detecţie, eşec al 
mijloacelor de limitare a exploziilor etc. 

- Distrugeri datorate unui impact un obiect solid 

Pericole specifice amplasamentului/procesului: protecţie insuficientă contra impactului datorat 
unor mijloace de transport sau a obiectelor alăturate, protecţie insuficientă contra efectului de 
proiectil datorat unei explozii externe  etc. 

Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt generate  de pericol de explozie datorat: 
manipulării defectuoase, depozitării necorespunzătoare şi transport inadecvat al substanţelor solide 
cu grad ridicat de periculozitate. 

 Principalele acţiuni preventive necesare rezultate în urma analizei sunt:  
- utilizarea echipamentelor electrice conform normelor prevăzute de reglementările 

aplicabile;  
- respectarea parametrilor de lucru şi a regulamentelor de procesare/manipulare/ încărcare-

descărcare/transport;  
- instruirea/autorizarea şi retestarea periodică a personalului de exploatare şi întreţinere; 
- stabilirea unui plan de bază şi restricţionare acces;  
- menţinerea în stare de funcţionare a dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie în caz 

de urgenţă;  
- reactualizarea planului de urgenţă internă inclusiv modul de comunicare al activităţii curente 

şi pentru situaţii de urgenţă;  
- verificarea periodică a stării de sănătate a personalului. 

Elaborarea instrucțiunilor de lucru pentru utilizarea sigură a facilităților tehnice de încercare a 
explozivilor antigrizutoși 

In vederea promovării unei politici majore de prevenire a accidentelor de muncă rezultate din 
evenimente de tip explozie atunci când sunt implicate substanțe periculoase de tipul explozivilor de 
tip civil, la nivelul amplasamentului industria aferent incintei poligonului de testare explozivi 
INSEMEX au fost elaborate, în vederea implementării, instrucțiunile de lucru specifice standurilor de 
încercare și facilităților tehnice de testare a explozivilor de siguranță antigrizutoși care au fost 
transpuse în cadrul studiului sub formă de instrucțiuni proprii de securitate. 
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În acest sens au fost machetate și documentate documentele tipizate corespunzătoare 
instrucțiunilor proprii de securitate cu respecatarea principiilor sistemului calității, acestea fiind 
codificate după cum urmează: 

- IPS - LMEAP - 01 Instrucţiuni proprii de securitate privind lucrul la tunelul de încercări a 
explozivilor antigrizutoşi. 

- IPS - LMEAP - 02 Instrucţiuni proprii de securitate privind depozitarea recipientilor de 
gaz metan şi distribuirea acestuia la tunelul de încercări a explozivilor antigrizutoşi. 

- IPS - LMEAP - 04 Instrucţiuni proprii de securitate privind punerea în functiune a 
instalatiei de încălzire de la depozitul de explozivi. 

- IPS - LMEAP - 05 Instrucţiuni proprii de securitate privind determinarea brizantei 
explozivilor prin metoda hess. 

- IPS - LMEAP - 06 Instrucţiuni proprii de securitate privind determinarea  capacităţii de 
lucru a explozivilor prin metoda trauzl. 

- IPS - LMEAP - 07 Instructiuni proprii de securitate privind lucrul cu pendulul balistic. 
- IPS - LMEAP - 08 Instructiuni proprii de securitate privind lucrul la camera de gaze de 

explozie. 
- IPS - LMEAP - 09 Instructiuni proprii de securitate privind recoltarea probelor de gaze 

toxice de explozie. 
- IPS - LMEAP - 10 Instrucţiuni proprii de securitate privind lucrul cu aparatul pentru 

determinarea sensibilităţii la şoc a materiilor explozive. 
- IPS - LMEAP - 11 Instructiuni proprii de securitate privind lucrul cu aparatul pentru 

determinarea sensibilitătii la frecare a explozivilor. 
- IPS - LMEAP - 12 Instrucţiuni proprii de securitate privind lucrul la instalaţia (standul) 

de testare la temperaturi ridicate (termorezistenţă) a materialelor explozive. 
- IPS - LMEAP - 13 Instructiuni proprii de securitate privind lucrul cu aparatul de extractie 

soxhlet. 
- IPS - LMEAP - 14 Instrucţiuni  proprii de securitate privind  cu aparatul pentru 

determinarea stabilităţii chimice a explozivilor prin metoda abel. 
- IPS - LMEAP - 15 Instrucţiuni proprii de securitate privind lucrul cu balanţa analitică. 
- IPS - LMEAP - 16 Instructiuni proprii de securitate privind lucrul cu etuva electrică. 
- IPS - LMEAP - 17 Instrucţiuni proprii de securitate privind lucrul în laboratorul de chimie 

a explozivilor. 
- IPS - LMEAP - 18 Instrucţiuni proprii de securitate privind lucrul, pentru verificarea 

sensibilităţii capselor detonante electrice la smulgerea dinamică a reoforilor. 
- IPS - LMEAP - 19 Instrucţiuni proprii de securitate privind verificarea parametrilor 

electrici ai capselor detonante electrice. 
- IPS - LMEAP - 20 Instrucţiuni proprii de securitate privind lucrul la tunelul de încercări 

în vederea verificării caracterului antigrizutos al capselor detonante  electrice. 
- IPS - LMEAP - 21 Instrucţiuni proprii de securitate privind lucrul la exploatarea şi 

întreţinerea electrocompre-sorului . 
- IPS - LMEAP – 22 Instrucţiuni proprii de securitate privind lucrul la utilizarea camerelor  

de manipulare a materiilor explozive  din cadrul postului de observatie. 
- -IPS - LMEAP - 23 Instrucţiuni proprii de securitate  privind lucrul cu aparatul pentru 

controlul gazelor de mină ,,metanometru sewerin" 

 Diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul simpozioanelor ştiinţifice internaţionale 
şi/sau publicarea în literatura de specialitate 
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 Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate în domeniul creșterii gradului de 
securitate la nivelul poligonului de testare explozivi INSEMEX, au fost diseminate la diferite 
manifestări științifice naționale și internaționale și/sau publicarea în reviste de specialitate cu 
tematică specifică domeniului abordat în cadrul proiectului.  

 De asemenea, o parte din aceste rezultate au fost comunicate cu ocazia diverselor vizite de 
lucru întreprinse de către autoritățile competente sau de către reprezentanții agenților economici 
beneficiari. 

 Participări la manifestări științifice naționale și internaționale și/sau publicarea în reviste de 
specialitate 

 În cadrul celei de-a opta ediție a Simpozionului Internațional pentru Securitate și Sănătate în 
Muncă, SESAM 2017, București, 19 octombrie 2017, a fost prezentată lucrarea cu titlul: Integrated 
signaling and communication system in foreseeable risk exposure situations specific to explosive 
materials in INSEMEX test camp, având ca autori: Attila Kovacs , Gabriel Vasilescu, Emilian Ghicioi.  

  În cadrul celei de-a treia Conferință Internațională pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 
IS-SSM 2017- Munca durabilă și îmbătrânirea sănătoasă pe parcursul vieții profesionale, Iași, 17-19 
mai 2017, a fost prezentată lucrarea cu titlul: Modeling the danger of injury when fragments of 
material resulting from detonation of explosive charges, dr.ing.Gabriel Vasilescu, dr.ing.Attila 
Kovacs, dr.ing.Edward Gheorghiosu, dr.ing.Daniela Rus, drd.ing.Ciprian Jitea, ing.Sorin Bordoș; 

 Vizite de lucru efectuate la sediul INCD INSEMEX Petroșani 

Vizita reprezentanților SC MAXAM SRL București 

Vizita reprezentanților autorităților din cadrul  Jandarmeriei, Institutul Național de 
Criminalistică și SRI 

Reprezentanții ITM și ai Inspecției Muncii 

Cu ocazia acestor vizite de lucru au fost prezentate, atât obiectivele tehnice și de cercetare 
existente pe  amplasamentul Poligonului de explozivi INSEMEX, cât și infrastructura metodologică și 
logistică în domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice. În acest sens, se pot menționa: 
depozitul de explozivi (autorizații, evaluarea riscului de securitate fizică), buncărul pentru realizarea 
unor explozii controlate în condiții de securitate totală, standurile de încercare și verificare a 
parametrilor balistici, de siguranță și funcționali ai explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice, 
precum și infrastructura IT cu softuri specializate (IMESAFR version 2.0 şi DIRE version 1.0) pentru 
evaluarea riscului global specific infrastructurilor destinate depozitării explozivilor de uz civil (risc de 
explozie/risc ocupațional/risc de atac terorist). 
 
DENUMIREA FAZEI V:  
Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare pentru realizarea amestecurilor explozive performante 
aer-metan și monitorizarea gazelor de explozie și detonarea explozivilor. 
REZUMATUL FAZEI V A PROIECTULUI:  

În cadrul acestei faze s-a realizat documentarea de specialitate în domeniul securității 
explozivilor brizanți destinați a fi utilizați în subteran din perspectiva încercării și certificării acestora, 
precum și achiziționarea unui echipament specializat pentru determinarea cantităţilor de oxizi de 
azot şi oxizi de carbon produse prin detonarea explozivilor destinaţi a fi utilizaţi în subteran. 
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Lucrarea cuprinde o introducere cu tematică specifică, trei capitole de conținut și un capitol 
final de concluzii, la care se alătură o anexă în care este prezentată procedura de lucru PL-01 privind 
determinarea cantităților de oxizi de azot și oxizi de carbon, utilizând un echipament specializat tip 
analizor portabil de gaze de ardere. 

 Cele 4 principii generale de securitate sunt valabile in toate activitățile care au tangenta cu 
substanțele explozive, iar ultimele trei au fost enunțate de Varine-Bohan, încă din 1925. 

 Principiul I: Cunoașterea riscurilor  

 Cum se pot lua masuri împotriva pericolelor daca acestea nu se cunosc ?  

O cunoaștere precisa a riscurilor este cea mai buna garanție a unei bune siguranțe. 

 Cunoașterea proprietăților fizico-chimice, a regimului de descompunere si parametrilor săi, 
a sensibilităților la acțiunile exterioare, permite luarea tuturor masurilor ce permit eliminarea 
apariției cauzelor de explozie, evaluarea pagubelor posibile daca evenimentul s-a produs si in ultima 
instanța limitarea efectelor exploziei. 

 Necesitatea cunoașterii riscurilor trebuie sa se manifeste la toate nivelurile ierarhiei si cere 
o buna informare a personalului. Lucrătorul sau utilizatorul de substanțe explozive trebuie sa fie 
conștient de pericolele ce pot apărea si de sarcinile care ii sunt impuse, iar in situația când observa 
un aspect, operație, sau fenomen anormal trebuie sa oprească activitatea si sa-i informeze pe cei in 
drept. In acest fel se realizează o conlucrare continua si activa de jos in sus. 

 Principiul al II-lea: Separarea riscurilor 

 La un loc de muncă nu se pot admite decât lucrări ce implica riscuri de aceeași natura sau de 
naturi puțin diferite. Este o greșeala majora ca in sectorul de fabricație al unei uzine sa fie admisa si 
depozitarea deoarece prezinta riscuri esențial diferite. 

 De fapt, pentru a preveni sau combate un risc dat sunt adoptate dispozitive de siguranța 
proprii unui singur tip de pericol. In cazul in care, in același loc, ar fi vorba de riscuri de naturi diferite 
ar putea fi posibil ca diversele dispozitive sa fie incompatibile intre ele. Pe de alta parte, este bine 
de a forma la personal un anumit număr de reflexe in caz de accident sau incident, iar aceste reflexe 
nu se pot forma decât daca numărul lor este mic, adică riscurile sunt asemănătoare. 

 De asemenea, este posibil a accepta mai multe riscuri atunci când se lucrează cu cantități 
mici de explozivi sau când personalul prezent este foarte limitat, dar nu trebuie sa existe in apropiere 
depozite cu explozivi sau clădiri in care se găsesc un număr mare de oameni. 

Acest principiu impune, in principiu, clădiri distincte pentru: fabricarea fiecărei substanțe 
explozive; încărcare sau încătușare; depozitare (trebuie prevăzute locuri speciale pentru explozivii 
de inițiere, detonatori, mijloace de inițiere); depozitarea altor produse susceptibile de a prezenta 
un pericol oarecare, materii inflamabile in special. 

Principiul al III-lea: Limitarea riscurilor 

 Într-o clădire data sau la un anumit post de lucru se va limita in mărime riscul ce apare si 
efectele sale posibile. Aplicarea acestui principiu presupune ca industrial a fost acceptat dinainte 
riscul maximal ce poate apărea, dar ca se va avea grija sa se reducă cat mai mult posibil efectele 
eventualelor explozii. Aceasta înseamnă ca masa de substanța periculoasa prezenta in atelierele de 
fabricație ca si in depozite trebuie sa fie explicit limitata, iar personalul care lucrează sau care are 
acces, eventual vizitatori, sa nu depășească niciodată un anumit număr. Personalul prezent la lucru, 
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permanent sau temporar, se alege așa încât sa fie in număr suficient pentru o buna calitate a 
lucrului, dar sa nu mărească prea mult riscurile de accidente. Din același principiu rezulta ca toate 
clădirile sa fie suficient de depărtate unele de altele ținând seama de distantele de siguranța 
recunoscute ca necesare si de asemenea, suficient de izolate de birouri, locuințe sau locuri populate. 

 Principiul al IV-lea: Suprapunerea dispozitivelor de siguranță 

 La instalarea punctelor de lucru, amenajarea aparaturii si la organizarea lucrului in fiecare 
punct, trebuie sa se suprapună dispozitivele de siguranța.  

 Pentru reducerea unei anumite probabilități de accident, trebuie sa se prevadă, in cadrul 
aparaturii, anumite dispozitive de siguranța, instalarea în clădiri a sistemelor de protecție și 
impunerea la personal a consemnelor de lucru. Deoarece anumite dispoziții pot fi întotdeauna 
încălcate in momente imprevizibile, iar dispozitivele de siguranța sa se defecteze în același timp, 
toate acestea fiind aspecte independente unele de altele apte sa duca la accidente, probabilitatea 
ca toate evenimentele menționate să apară în același timp va fi produsul probabilităților pentru care 
fiecare dintre deficiente să apară izolat, sub rezerva ca acestea sunt evenimente independente. Cu 
toate acestea, acest principiu trebuie să fie aplicat într-o maniera rezonabila; multiplicarea 
exagerata a dispozitivelor de securitate, printre altele, reduce randamentul muncii, poate conduce 
la o falsa impresie de siguranța a personalului care se va concentra mai puțin la aplicarea fiecărei 
dispoziții. In general, se considera ca doua dispozitive de siguranța independente si suprapuse sunt 
suficiente și totodată eficace. 

 În ultimii ani s-au impus, in tarile dezvoltate, tehnici de analiza raționala care au la baza 
managementul securității sistemelor și în primul rând a sistemelor de producție și întrebuințare a 
SE, ele cuprinzând: analiza preliminara a riscurilor; analiza modului de apărare; analiza efectelor; 
analiza deductiva prin construcția arborilor de cauza. 

 Pe baza celor prezentate, securitatea pentru un sistem este definită ca fiind gradul optim de 
prevenire a accidentelor, obținut după o analiza a defectelor posibile ținând cont de sarcinile tehnice 
si economice care se aplica sistemului (produsului), in toate fazele ciclului de producție sau viată. 
Astfel, ea asigura o protecție cu o probabilitate recunoscuta ca suficienta, în primul rând 
personalului, dar si echipamentelor și bunurilor.  

 Consemne de securitate 

 Toți cei care lucrează cu substanțe explozive trebuie să fie instruiți și în acest scop se stabilesc 
consemnele de securitate care sunt texte scurte și imperative ce impun conduita personalului în 
fiecare caz și precizează ceea ce nu trebuie făcut. 

 Aceste consemne de securitate nu trebuie să fie confundate cu instrucțiunile de lucru ce 
stabilesc buna execuție a unei operațiuni. 

 Calitățile pe care trebuie să le aibă un consemn sunt numeroase: 
- conciziune - pentru ca tot personalul interesat să îl poată reține ușor; 
- claritate - consemnul trebuie să fie înțeles de toți fără dificultate, deci trebuie să se evite un 

limbaj prea savant; 
- precizie - orice instrucțiune trebuie să fie precisă, să evite orice echivoc; 
- imperativitate - un consemn nu trebuie să sfătuiască ci sa ordone, iar enunțul său trebuie să 

se întipărească în minte ca un comandament; 
- fără omisiuni - este necesar ca într-un consemn toate situațiile practice posibile sa fie luate 

in considerare. 
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 Datorita calităților cerute, se pare ca redactarea unui consemn de securitate este o sarcina 
delicata, ce nu poate fi  îndeplinita ușor. Trebuie studiat cu grija fondul sau, forma, precum si 
prezentarea sa literara ce trebuie să surprindă punctele importante sau cuvintele cheie. 

 Consemnele de securitate se pot clasifica in consemne generale si consemne particulare. 

 a) Consemnul general de securitate 

 Este consemnul ce se aplica ansamblului instituției ce are ca obiect de lucru explozivii. El 
trebuie să fie afișat la fiecare intrare a localurilor, atelierelor, secțiilor. 

 Consemnele generale se refera la: 

 - interdicția celor ce pătrund in obiective de a fuma, a aduce focuri deschise, obiecte 
incandescente, chibrit sau orice obiect ce poate produce flăcări, ca si articolele de fumat; 

 - interdicția personalului de a se deplasa la un alt loc de munca, altul decât acela la care 
lucrează; 

 - obligația personalului de a purta echipamentul de protecție regulamentar; 

 - interdicția de a sustrage substanțe explozive sau componenții lor; 

 - masurile de reglementare a circulației și staționarii vehiculelor in interiorul obiectivelor; 

 - dispoziții generale ce cuprind masurile de luat in caz de incendiu; 

 - obligația de a menține o perfecta stare de ordine și curățenie; 

 b) Consemnele particulare de securitate 

 Pentru posturi de lucru mai periculoase se vor stabili consemne mai puțin generale ce  vor 
fixa reguli de securitate speciale. Aceste consemne trebuie să fie afișate chiar pe locul aplicării sale 
si trebuie sa precizeze: 

 - cantitățile maxime de substanțe explozive și componenții lor ce se pot găsi în locul sau la 
postul de lucru; 

 - numărul maxim de persoane ce pot fi prezente în același timp; 

 - sculele si accesoriile ce trebuie utilizate; 

 - modul operatoriu și operațiunile ce sunt interzise; 

 - conduita în caz de accident sau în caz de calamitați naturale; 

 - prescripții speciale referitoare la distrugerea, păstrarea deșeurilor etc. 

 Odată cu sosirea într-un obiectiv a unui nou membru al personalului, acesta trebuie informat 
de consemnele generale si particulare; astfel se va atrage atenția asupra obligațiilor ce-i revin. 

 De asemenea, responsabili speciali sunt obligați a controla periodic modul cum sunt 
cunoscute aceste consemne de către personalul muncitor. 

 Fiecare membru al personalului trebuie sa se supună prescripțiilor enunțate și orice încălcare 
a acestora sa fie considerata ca o fapta grava. 
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Achiziția unui echipament performant pentru determinarea cantităților de oxizi de azot şi 
oxizi de carbon generate prin detonarea explozivilor destinaţi a fi utilizaţi în subteran 

În scopul dezvoltării infrastructurii tehnice de laborator și a satisfacerii cerinţelor prevăzute 
în standardul SR EN 13631-16 din 2005, aflat sub incidenţa Directivei Europene explozivi de uz civil 
2014/28/UE, preluată prin H.G. nr. 197/2016, precum şi în vederea menţinerii competenţei ca 
laborator de încercări acreditat şi organism de certificare notificat la Comisia Europeană la Bruxelles 
cu nr. 1809, a fost achiziționat un echipament performant destinat determinării cantităţilor de oxizi 
de azot şi oxizi de carbon generate prin detonarea explozivilor destinaţi a fi utilizaţi în subteran. 

Acest echipament are următoarele caracteristici tehnice:  

• Echipament de analiză pentru măsurarea continuă a cantității de CO, CO2, NO şi NO2, 
timp de 20 min. (De exemplu se poate utiliza tehnica cu infraroşu pentru măsurarea CO 
și CO2 și un analizor cu chemiluminiscenţă pentru NO şi NOx); 

• Analizoarele de gaze pentru măsurarea cantităților de CO, CO2, NO şi NO2 trebuie să 
poată efectua măsurătorile continuu timp de 20 min. și trebuie să fie interfațabile cu 
calculatorul și soft pentru gestionarea rezultatelor. 

• Analizor de gaze pentru măsurarea cantităților de CO, CO2 , specificații: 

• Domeniul de măsurare între 0 ÷ 10.000 ppm pentru CO; 

• 0 ÷ 100 % pentru CO2; 

• Debitul gazului: 1,0 ÷ 5,0 l/min; 

• Timpul de răspuns < 20 secunde; 

• Pompă internă de eșantionare; 

• Alimentarea la tensiune de 220 V; 

• Garanția de min. 2 ani, cu certificat de verificare metrologică.\ 

• Analizor de gaze termic pentru măsurarea cantităților de NO/NO2/NOx, specificații: 
- Domeniul de măsurare între 0 ÷ 10.000 ppm; 
- Timpul de răspuns < 20 secunde; 
- Debitul gazului: 0,5 ÷ 3,0 l/min; 
- Alimentarea la tensiune de 220 V; 
- Garanția de min. 2 ani, cu certificat de verificare metrologică. 

• Mijloc de măsurare a temperaturii ambiante din interiorul camerei; 

• Senzor de temperatură, amplasat în interiorul camerei, specificații: 

• Domeniul de măsurare între -20º până la + 60º C, cu precizia de măsurare de 1ºC); 

• Rezistent la suprapresiune dinamică de 0,5 bari; 

• Afișajul aparatului se fie în exteriorul camerei; 

Această investiție este configurată din punct de vedere tehnico-economic pe baza unor 
criterii de eficiență economică, în condițiile respectării standardului de încercare SR EN 13631-16 
din 2005, va reprezenta o soluţie viabilă de rezolvare a problematicii din domeniul încercării și 
certificării explozivilor brizanți destinați a fi utilizați în subteran. 

Beneficiile care se pot estima sunt următoarele: 

• Condiţii mai sigure de muncă şi viaţă, precum şi de sustenabilitate a mediului, ca urmare 
a implementării procedurii de încercare actualizate privind determinarea cantităţilor de 
oxizi de azot şi oxizi de carbon produse prin detonarea explozivilor destinaţi a fi utilizaţi 
în subteran; 

• Acordarea de suport informațional relevant și credibil autorităților competente cu 
atribuții în domeniul explozivilor de uz civil; 
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• Beneficiile obţinute de către conducătorul de proiect, care poate fi şi utilizator al 
rezultatelor cercetării prin implementarea unei proceduri de încercare determinarea 
cantităţilor de oxizi de azot şi oxizi de carbon produse prin detonarea explozivilor brizanți;   

• Experienţa care se va câştiga de către membrii echipei  de cercetare în timpul derulării 
acestui proiect, ceea ce conduce la promovarea participării active a acestora şi implicit la 
integrarea deplină în sfera comunitară de cercetare din domeniul proiectului; 

Având în vedere prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la domeniul explozivilor 
de uz civil în diverse activități specifice în care este necesară utilizarea lor, din perspectiva utilizării  
conceptului integrat de securitate totală și durabilă, precum şi în cadrul altor tipuri de operaţiuni cu 
aceste tipuri de produse, investiția preconizată se caracterizează printr-un grad avansat de 

tehnologie IT, respectiv un  Analizor portabil de gaze de ardere de ultimă generație, capabil să 
îndeplinească, la cel mai înalt nivel și în condiții de eficiență economică,  cerințele tehnice impuse 
de reglementările internaţionale/europene și naționale aplicabile. 

 Elaborare procedură de lucru 

La momentul actual, în Depozitul de explozivi din cadrul Poligonului  INSEMEX, sunt 
depozitați, atât explozivi de uz civil cu ambalaj fără cod de bare care au fost recepționați înainte de 
intrarea în vigoare a prevederilor  Hotărârii 519/2009 (care a preluat Directiva 2008/43/EC) privind 
instituirea unui sistem de identificare unică și trasabilitate a explozivilor de uz civil, cât și explozivi 
de uz civil care au fost recepționați pe baza avizului de expediție digital universal (denumit în mod 
frecvent fișierul xml al furnizorului), în urma scanării codurilor de bare existente pe ambalajul 
acestora. 

Pentru implementarea modului de utilizare a echipamentului achiziționat a fost elaborată 
procedura de lucru PL-01 privind determinării cantităţilor de oxizi de azot şi oxizi de carbon generate 
prin detonarea explozivilor destinaţi a fi utilizaţi în subteran. 

 

 

Proiectul: PN 16 43 01 11 

Cercetări privind evaluarea securităţii explozivilor de uz civil, din punct de vedere al preciziei de întârziere 

şi al vitezei de detonaţie 

Faza III:  Tehnologie pentru evaluarea securităţii explozivilor de uz civil din punct de vedere al vitezei de 

detonaţie la explozivi brizanţi, fitile detonante şi tuburi de şoc. 

Rezumatul fazei :  

Prin derularea acestei faze s-a urmărit dezvoltarea capacității institutului de a evalua securitatea 

explozivilor de uz civil din punct de vedere al vitezei de detonaţie. 

Lucrarea este structurată în patru capitole distincte și un capitol final de concluzii şi propuneri: 

-1 -Elaborarea procedurii de încercare specifice tehnologiei de evaluare a securităţii explozivilor de uz 

civil din punct de vedere al vitezei de detonaţie pentru explozivi brizanţi, fitile detonante şi tuburi de 

şoc; 
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-2 -Experimentarea tehnologiei pentru determinarea vitezei de detonație pentru explozivii brizanți; 

-3 -Experimentarea tehnologiei pentru determinarea vitezei de detonație pentru fitile detonante; 

-4 -Experimentarea tehnologiei pentru determinarea vitezei de detonație pentru tuburi de şoc 

 Pe plan internaţional, INCD INSEMEX are un organism notificat la nivel european (NB 1809), care 

efectuează certificarea explozivilor de uz civil în condiţiile respectării reglementărilor europene 

aplicabile, DIRECTIVA 2014/28/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 

2014, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață și 

controlul explozivilor de uz civil. 

 În această etapă de cercetare s-a elaborat și experimentat tehnologia privind evaluarea 

securităţii explozivilor de uz civil din punct de vedere al vitezei de detonaţie la explozivi brizanţi, fitile 

detonante şi tuburi de şoc, fiind propusă o nouă ediție a procedurii de încercare PI-73 INSEMEX-GLI- 

LMEAP-Determinarea vitezei de detonație. 

 Evaluarea rezultatelor obținute pentru viteza de detonație, în acord cu prevederile normative 

aplicabile, sunt următoarele: 

a) Pentru fitilul detonant: se efectuează încercarea de trei ori. Dacă oricare din rezultate diferă cu 
mai mult de 5% faţă de viteza de detonaţie specificată de producător,  încercarea se repetă de încă 5 
ori; 

b) Pentru explozivi: valorile individuale determinate trebuie să fie cel puțin 90% din valoarea 

menționată de producător pentru cel mai mic diametru de ambalaj pus pe piață, respectiv pentru cel 

mai mic diametru de gaură/foraj recomandat de producător (conform cerinței din EN 13631-1); 

 c) Pentru tuburile de șoc: fiecare valoare individuală a vitezei undei de şoc trebuie să fie de ± 10 

% din valoarea vitezei declarată de producător. 

 

Experimentarea tehnologiei pentru determinarea vitezei de detonație pentru explozivi: 

 Pentru experimentare au fost utilizați explozivi brizanți încartușați (exemplificare exploziv Riogel Troner 

HE -Fig.nr.1), inițiați cu ajutorul capselor electrice detonante (Fig. nr.2), declanșate de explozorul 

(Fig.nr.3) încorporat în aparatul TRIOCHRONOS (Firing method -internal). 

 

 

Fig. nr.1 - Exploziv Riogel Troner HE 
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Fig. nr.2- Capse electrice detonante 

 

Fig. nr.3 –Utilizarea explozorului încorporat în 

aparatul TRIOCHRONOS 

Realizare schemei de montaj pentru iniţierea explozivului cu capsă electrică detonantă 

 S-au pregătit epruvetele de încercare și s-au utilizat capse detonante electrice la o extremitate, 

la cealaltă montându-se senzorii electrici (conductori de cupru izolați, racordați la dispozitivul de 

conversie electrică a aparatului TRIOCHRONOS, setat pentru metoda de măsurare cu declanșare pe 

senzori optici sau conductori electrici- fig. nr.4). 

 

 

 

Fig. nr.4 – Utilizarea metodei de măsurare a 

vitezei de detonare cu declanșare pentru senzori 

de tip conductori de cupru 

 

Distanţa între senzori- conductori de cupru, racordați la traductorii electrici cu borne, cuplați 

prin mufele BNC la cablurile ecranate coaxiale conectate la aparat (Fig. nr.5) a fost de 300 mm (> 100 

mm, conform Fig. nr.6).  iar distanţa între primul senzor (START) şi dispozitivul de iniţiere a fost de 200 

mm (mai mare decât cinci ori diametrul încărcăturii explozive - d=29 mm). Distanța de 300mm=0,3 m a 

fost introdusă în meniul aparatului, pentru calcularea vitezei de detonație, obținută pe baza măsurării 

timpului scurs între start și stop (citirea se face cu precizie de un digit la 0,1 microsecunde). 

 

 

 

Fig. nr. 5 Amplasarea conductorilor de cupru 

ca senzori de START/STOP, racordarea lor la 

traductorii electrici cu mufe BNC  
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Fig. nr. 6 Asamblarea epruvetei de încercare 

pentru iniţierea cu ajutorul unei capse 

detonante 

Legendă: 
D – distanţa între capătul capsei detonante şi primul senzor 
d – diametrul explozivului supus încercării 
1 -  senzori 
2 – capsă detonantă 
3 – exploziv supus încercării 

Rezultatele experimentărilor explozivilor brizanți sunt: 

- Pentru EXPLOZIV TIP1 Riogel Troner HE Ø= 29 mm viteza detonatie este  V=Xmed±Uext=5286±775m/s, 

la care incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii 

compuse cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

- Pentru EXPLOZIV TIP2 Riomax HE Ø= 38 mm viteza detonatie este V=Xmed±Uext=6049±150m/s, la 

care incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii 

compuse cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

- Pentru EXPLOZIV TIP3 Riomax XE Ø= 28 mm viteza detonatie este V= Xmed±Uext= 4850±1124 m/s, la 

care incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii 

compuse cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

- Pentru EXPLOZIV TIP4 RIOMAX HE Ø= 26 mm viteza detonatie este V=Xmed±Uext=3375±62m/s, la care 

incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii compuse 

cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

 

Experimentarea tehnologiei pentru determinarea vitezei de detonație pentru fitile detonante 

Pentru experimentare au fost utilizate fitile detonante (exemplificare RIOCORD -Fig.nr.7), inițiate 

cu ajutorul capselor electrice detonante, declanșate de explozorul încorporat în aparatul TRIOCHRONOS 

(Firing method -internal), similar experimentărilor cu explozivi brizanți încartușați, prezentate în 

capitolul anterior. 

 

 

 

 

Fig.nr.7–Fitil detonant 
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Realizare schemei de montaj pentru fitile detonante 

S-au pregătit epruvetele de încercare (câte 3 eșantioane cu lungimea individuală de 1,5 m din fiecare 

tip de fitil detonant, existând lungimi suficiente pentru extinderea numărului de eșantioane cu încă 5 

exemplare) și s-au utilizat capse detonante electrice pentru inițiere de la o extremitate, la cealaltă 

montându-se senzorii optici pentru START și STOP (fibre optice, racordate la dispozitivul de conversie 

opto-electrică a aparatului TRIOCHRONOS, setat pentru metoda de măsurare cu declanșare pe senzori 

optici sau conductori electrici). 

 S-a pozitionat primul senzor- fibră optică (START), cu ajutorul benzii adezive (Fig.nr.8), la o 

distanţă de 240 mm de capătul fitilului detonant la care s-a ataşat capsa detonantă cu ajutorul benzii 

adezive. S-a poziţionat, cu ajutorul benzii adezive, cel de-al 2 – lea senzor- fibră optică (STOP- Fig. nr. 9) 

la o distanţă de 1000 mm faţă de primul senzor. Se fixează capsa detonantă (Fig. nr. 10) cu bandă adezivă 

la capătul liber al fitilului detonant din amonte de senzorul START, în conformitate cu schema Fig. nr.11. 

   

Fig.nr.8-Montarea primului senzor-

fibră optică-START 

 

Fig.nr.9 Montarea celui de-al doilea 

senzor-fibră optică-STOP 

 

Fig.nr.10 Montarea capsei 

electrice detonante la 

capătul fitilului detonant 

 

Legendă: 

1 Capsă 

2 Bandă adezivă 

3 Senzori 

4 Fitil detonant 

 

Fig. nr.11 Schemă de încercare pentru fitilul detonant 

Rezultatele experimentărilor fitilelor detonante sunt: 

- Pentru fitilul detonant TIP FD1 Riocord XX6 viteza detonatie  este V=Xmed±Uext=7528± 63m/s, la care 

incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii compuse 

cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

- Pentru fitilul detonant TIP FD2 Riocord PS6 viteza detonatie  este V=Xmed±Uext=7067± 79m/s, la care 

incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii compuse 

cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 
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- Pentru fitilul detonant TIP FD3 RIOCORD  viteza detonatie este V=Xmed±Uext=7195±169m/s, la care 

incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii compuse 

cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

Experimentarea tehnologiei pentru determinarea vitezei de detonație pentru tuburi de şoc 

Pentru experimentarea tehnologiei au fost utilizate tuburi de șoc (exemplificare - Fig.nr.12), inițiate cu 

ajutorul capselor electrice detonante, declanșate de explozorul încorporat în aparatul TRIOCHRONOS 

(Firing method -internal), similar experimentărilor cu explozivi brizanți încartușați și fitile detonante, 

prezentate în capitolele anterioare. 

a) b) 

Fig.nr.12–Tuburi de șoc : a- atașate la capse detonante neelectrice, b- tuburi independente 

Realizare schemei de montaj pentru tuburile de șoc 

S-au pregătit epruvetele de încercare (câte 20 eșantioane cu lungimea individuală de 2,4 m din 

fiecare tip de tub de șoc) și s-au utilizat capse detonante electrice pentru inițiere de la o extremitate, la 

cealaltă extremitate, aflată la distanță de protecție de schije de capsa detonantă, montându-se senzorii 

optici pentru START și STOP -fibre optice. Acestea au fost montate și racordate la dispozitivul de 

conversie opto-electrică a aparatului TRIOCHRONOS, similar experimentărilor cu fitile detonante. 

Aparatul a fost setat pentru metoda de măsurare cu declanșare pe senzori optici/conductori electrici. 

 Se montează cei doi senzori în contact cu tubul de şoc, aşa cum este indicat în schema de mai 

jos- Fig. nr.13.  Distanţa dintre senzori (START –senzor A, STOP- senzor B), dAB, este de 1000 mm.  

 

Fig. nr.13 Schema de încercare 

pentru tuburile de șoc 

Legendă: 

1 Poziţia mijlocului de iniţiere 

2 Tub de şoc 

3 Senzori optici (A-start şi B-stop) 

4 Direcţia de propagare a undei de şoc 

 S-au realizat montajele de dispunere a fibrei optice în ansamblul convertorului optoelectronic 

prevăzut cu mufe BNC de racordare la cablurile ecranate coaxiale, care fac legătura până la aparatul 

TRIOCHRONOS. Distanța de 1000 mm=1m a fost introdusă în meniul aparatului ca ,,base length” (similar 

experimentărilor realizate cu fitilele detonate), pentru calcularea vitezei de detonație, obținută pe baza 

măsurării timpului scurs între start și stop (rezoluție de un digit la 0,1 microsecunde). 

Rezultatele experimentărilor fitilelor detonante sunt: 
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- Pentru tubul de șoc TIP TS1 DDX RIONEL viteza detonatie  este V=Xmed±Uext=2049±47 m/s,la care 

incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii compuse 

cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

- Pentru tubul de șoc TIP TS2 LP RIONEL viteza detonatie  este V=Xmed ± uext =2138±64m/s, la care 

incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii compuse 

cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

- Pentru tubul de șoc TIP TS3 MS RIONEL viteza detonatie  este V=Xmed ± Uext = 2085±23 m/s, la care 

incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii compuse 

cu un coeficient de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

 

Faza IV:  Validarea metodelor de încercare privind determinarea preciziei de întârziere la capsele 

detonante electrice şi sisteme neelectrice, precum şi a vitezei de detonaţie la explozivi brizanţi, fitile 

detonante şi tuburi de şoc şi elaborarea procedurilor de încercare.  Diseminarea rezultatelor cercetării 

în cadrul simpozioanelor ştiinţifice internaţionale şi/sau publicarea lor în literatura de specialitate 

 
Rezumatul fazei :  

 Pe plan internaţional, INCD INSEMEX are un organism notificat la nivel european (NB 1809), care 

efectuează certificarea explozivilor de uz civil în condiţiile respectării reglementărilor europene 

aplicabile, DIRECTIVA 2014/28/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 

2014, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață și 

controlul explozivilor de uz civil. 

 În această etapă de cercetare s-au elaborat o serie de proceduri, respectiv procedura de validare 

a metodelor de încercare intra-laborator, procedura de determinare a vitezei de detonație și procedura 

de determinare a timpilor de întârziere. 

VALIDAREA METODELOR DE ÎNCERCARE INTRA-LABORATOR  

Procedura descrie cerinţele şi modul de validare a metodelor de încercare utilizate în cadrul 

Grupului laboratoarelor de încercări, în vederea confirmării, prin examinare şi furnizare de dovezi 

obiective, că acestea sunt adecvate pentru scopul în care se intenţionează să fie utilizate.  

 Tehnicile utilizate pentru validarea unei metode de încercare sunt următoarele: 

a. etalonarea folosind etaloane de referinţă sau materiale de referinţă; 
b. compararea rezultatelor obţinute cu rezultatele obţinute prin alte metode standardizate 

sau validate; 
c. comparări interlaboratoare; 
d. evaluarea sistematică a factorilor de influenţă a rezultatului; 
e. evaluarea incertitudinii rezultatelor bazată pe o înţelegere ştiinţifică a principiului 

teoretic al metodei de analiză şi a experienţei practice;  
f. combinaţii ale unor tehnicilor prezentate la punctele a … b. 
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Procesul de validare, conform SR CEN/TS 15675: 2009, trebuie să cuprindă: 

- definirea metodei şi domeniul de echivalenţă (categoria şi tipul matricii gazoase); 
- determinarea metodei şi calcularea incertitudinii globale şi a altor caracteristici, cum 

ar fi limita de detecţie a metodei şi selectivitatea şi unde este adecvat, verificarea 
conformităţii incertitudinii globale maxime şi 

- verificarea repetabilităţii şi lipsa erorilor sistematice ale metodei în teren, comparativ 
cu MRC pentru tipul de matrice definit în domeniul de echivalenţă, unde este 
adecvat. 

Pentru validarea metodelor de încercare este necesară respectarea următoarelor condiţii: 

• este necesară respectarea specificaţiilor producătorul echipamentului de măsurare, 
reactivilor chimici utilizaţi etc.; 

• echipamentul de măsurare trebuie să fie etalonat, în prealabil; 

• reactivii chimici utilizaţi trebuie să fie adecvaţi echipamentului de măsurare; 

• reactivii chimici trebuie să fie în termen de garanţie; 

• să se folosească materiale de referinţă adecvate metodei şi echipamentului; 

• materialele de referinţă trebuie să fie în termenul de garanţie;  

 În procesul de validare, metodele de analiză trebuie să fie caracterizate, în general, pe baza 

următoarelor criterii: 

• aplicabilitate (matrice şi limitele concentraţiilor); 

• exactitatea (acurateţea); 

• limita de detecţie; 

• limita de determinare; 

• fidelitate (repetabilitate, reproductibilitate); 

• recuperare; 

• selectivitate/specificitate; 

• sensibilitate; 

• linearitate; 

• robusteţea metodei; 

• incertitudinea de măsurare; 

• alte criterii ce pot fi selectate ca fiind necesare. 

PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE. DETERMINAREA VITEZEI DE DETONAŢIE 

Procedura descrie modul de efectuare a încercărilor pentru a determina viteza de detonaţie a 

explozivilor, fitilelor detonante și a tuburilor de șoc în scopul asigurării satisfacerii continue a cerinţelor 

din Directiva 2014 / 28/UE Anexa II, Cap.I, pct.1,2, Cap.II, pct.1 lit (j) pct.2A, lit.(a) 2B lit (c) respectiv HG 

197/2016 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor 

pentru introducerea lor pe piaţă (care transpune în legislaţia românească Directiva 2014/28/UE) Anexa 

2 Cap.I, pct.1,2 şi Cap.II, pct.1 lit (j) pct.2A, lit.(a) 2B lit (c), Legea 126/1995 cu modificările şi completările 

ulterioare, Normele Tehnice la Legea nr.126/1995 aprobate prin HG 536/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, documentele normative ale produselor. 
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Procedura se aplică pentru determinarea vitezei de detonaţie a explozivilor, fitilelor detonante 

și a tuburilor de șoc. 

Principiul metodei se bazează pe măsurarea timpului de propagare a undei de detonaţie între 

doi senzori amplasaţi la o distanţă bine stabilită unul de celălalt. 

PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE. DETERMINAREA TIMPILOR DE ÎNTÂRZIERE  

Procedura descrie modul de efectuare a determinării timpilor de întârziere ai capselor detonante 

electrice și sisteme neelectrice (capse detonante neelectrice, capse de inițiere, relee întărzietoare, 

conectori de suprafață etc.) în scopul asigurării satisfacerii continue a cerinţelor din Directiva 

2014/28/UE Anexa II, Cap.II Cerinţe speciale pct.2.C. Capse detonante litera  „a”, „c”, „d”, HG 197/2016 

care transpune în legislaţia românească Directiva 2014/28/UE, Anexa 2, Cap.II, pct.2C lit. a, b,c precum 

şi din Documentul normativ al produsului. 

Metoda constă în debitarea în circuitul electric al capselor detonante un curent continuu (curent 

sigur de aprindere a capselor) de la o sursă de putere şi măsurarea timpului scurs de la debitarea 

curentului până la detonarea capselor. 

În cazul sistemelor neelectrice principiul metodei constă în transmiterea în circuitul sistemului 

neelectric a unui stimul – undă de șoc capabilă să inițieze capsa şi măsurarea intervalului de timp de la 

emisia luminoasă a stimulului în apropierea intrării tubului de șoc în capsă până la detonarea produsului. 

DISEMNIAREA REZULTATELOR CERCETĂRII.  

ELABORARE SI PULBLICARE LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ LA MANIFESTAREA SESAM EDIȚIA VIII, 2017 

Evaluarea siguranței explozivilor din punct de vedere al timpului de întârziere și a vitezei de 

detonație 

Autori: Emilian Ghicioi, Kovacs Attila, Dragos Vasilescu, Edward Gheorghiosu, Jitea Ciprian, 

Bordos Sorin, Vlad Păsculescu, Daniela Rus 

Pentru ca un exploziv să detoneze la un nivel stabil de viteză, condiţii în care eliberează aproape 

maximum de energie, trebuie să fie excitat/iniţiat cu un şoc suficient de ridicat, acesta fiind rolul 

mijloacelor de iniţiere.  

La nivel naţional sunt adoptate o serie de reglementări tehnice armonizate cu directivele şi 

normele europene, care prezintă cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate în muncă, aplicabile 

domeniului explozivilor de uz civil în diverse activităţi specifice în care este necesară utilizarea lor. 

Preocupări în domeniul abordat în cadrul lucrării, se înregistrează şi la nivel comunitar şi 

internaţional, deoarece o bună cunoaştere a conceptelor şi experienţa practică privind determinarea cu 

înaltă acurateţe vitezei de detonaţie la explozivii brizanţi, fitile detonante şi tuburi de şoc şi a preciziei 

de întârziere la capsele detonante electrice şi sistemele neelectrice, a soluţiilor tehnice ce trebuie 

dezvoltate şi implementate pentru asigurarea circulaţiei acestor tipuri de produse periculoase în condiţii 

de siguranţă şi securitate pe piaţa europeană, au o importanţă deosebită pentru creşterea gradului de 

securitate şi sănătate în muncă în operaţiunile cu explozivi de uz civil. 
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Fig. 1. Echipament multifuncţional performant pentru determinarea cu acurateţe ridicată a 

vitezei de detonaţie şi a preciziei de întârziere 

   

Fig.2. Montarea senzorilor și accesoriilor pentru testarea capselor electrice detonante 

   

Fig.3. Montarea senzorilor și accesoriilor pentru testarea detonatoarelor neelectrice  

  

  

Fig.6- Montarea celui de-al doilea senzor-

fibră optică-STOP 

 

Fig.7-Montarea capsei electrice detonante 

la capătul fitilului detonant 

 



INCD INSEMEX | 396 

 

  
 

 Pe baza tehnologiei de evaluare a securităţii explozivilor de uz civil din punct de vedere al 

vitezei de detonație a tuburilor de șoc și a rezultatelor obținute se poate afirma că acestea satisfac 

cerința de securitate aplicabilă. 

Prin dezvoltarea sistemului intern de calitate pentru activitatea de încercări a institutului, 

prin consolidarea bazei materiale, precum și prin elaborarea tehnologiilor specifice pentru 

determinarea preciziei de întârziere și a vitezei de detonație a explozivilor de uz civil, sunt asigurate 

premizele necesare desfășurării activității de evaluare a conformității produselor conform Directivei 

Europene 2014/28/EU de către Organismul Notificat NB 1809 –INSEMEX.   

Programele de experimentare a tehnologiilor elaborate au scos în evidență că rezultatele 

obținute permit o mai bună interpretare a acestora, analiza și evaluarea de încadrare a materiilor 

explozive în cerințele de securitate fiind astfel mai eficiente, ceea ce înseamnă o piață mai sigură 

pentru explozvii de uz civil. 

Faza V:  Elaborare metodă alternativă imagistică pentru determinarea vitezei de detonaţie a explozivilor, 

fitilelor detonante şi tuburilor de şoc 

 
Rezumatul fazei :  

Lucrarea este structurată în trei capitole distincte și un capitol final de concluzii: 

-1 Stabilirea caracteristicilor tehnice pentru camera de mare viteză pentru metoda alternativă de 

determinare a vitezelor de detonație a explozivilor, fitilelor detonante și tuburilor de șoc; 

-2 Elaborarea tehnologiei de determinare imagistică a vitezei de detonație a explozivilor și fitilelor 

detonante cu ajutorul camerei de mare viteză; 

-3 Experimentarea tehnologiei de determinare imagistică a vitezei de detonație a  explozivilor și fitilelor 

detonante cu ajutorul  camerei de mare viteză; 

 În această etapă de cercetare s-au stabilit caracteristicile tehnice pentru camera de mare viteză, 

pentru metoda alternativă de determinare a vitezelor de detonație a explozivilor, fitilelor detonante și 

tuburilor de șoc, s-a elaborat tehnologia de determinare imagistică a vitezei de detonație a explozivilor 

și fitilelor detonante cu ajutorul camerei de mare viteză și a fost experimentată tehnologia de 

determinare imagistică a vitezei de detonație a  explozivilor și fitilelor detonante cu ajutorul  camerei 

de mare viteză.  

 Camera video de mare viteză este destinată înregistrării și analizării fenomenului de detonație a 

explozivilor brizanți, a fitilelelor detonante și a tuburilor de șoc. 

Echipamentul - CAMERĂ VIDEO DE MARE VITEZĂ se va utiliza pentru realizarea activităților 

de cercetare a detonațiilor în cadrul proiectului PN 16 43 01 11 cu titlul „CERCETĂRI PRIVIND 

EVALUAREA SECURITĂŢII EXPLOZIVILOR DE UZ CIVIL, DIN PUNCT DE VEDERE AL PRECIZIEI DE 

ÎNTÂRZIERE ŞI A VITEZEI DE DETONAŢIE”, proiect in care este necesară determinarea vitezelor de 

detonare pentru substanțele explozive, a explozivilor brizanți, a fitilelelor detonante și a tuburilor 
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de șoc, în scopul validării tehnologiilor elaborate, bazate pe echipamentul multifunctional 

TrioChronos. 

De asemenea, prin investiție se va asigura creșterea nivelului de performanță a cercetărilor 

exploziilor, îmbunătățirea infrastructurii de cercetare pentru elucidarea cauzelor producerii 

accidentelor din domeniile industriale care utilizează explozivi de uz civil și pentru participări la 

cooperări internaționale (ex. programul european COST, H2020). 

Nota de fundamentare a investiției cuprinde toate informațiile necesare prin care se justifică 

necesitatea achiziționării . 

La nivelul INCD INSEMEX Petroșani există Laboratorul de Materii Explozive și Articole 

Pirotehnice, în cadrul căruia își desfășoară activitatea personal calificat pentru efectuarea 

cercetărilor detonațiilor, la care se mai adaugă experiența colectivelor Laboratoarelor de Tehnologia 

Informației și Colaborări  și Proiecte Internaționale. Personalul din cadrul laboratoarelor se va ocupa 

de exploatarea cu succes investiției propuse.  

Prin realizarea acestei investiții, INCD INSEMEX Petroșani, pe lângă îndeplinirea promptă a 

sarcinilor care îi revin prin proiectul PN 16 43 01 11, a atribuțiilor legale pe plan national,  devine 

competitiv pe plan internațional, fapt ce îi permite, fie angrenarea în consorţii internaţionale de 

cercetare, împreună cu instituţii de profil similar din străinătate, oferind astfel posibilitatea atragerii 

de fonduri suplimentare, fie contractarea directă cu agenții economici a unor activități de cercetare 

dezvoltare care implică utilizarea noii investiții. 

Prezentarea generală a camerei de mare viteză Phantom VEO 710 

 

Fig. 1. 

Caracteristici tehnice principale: 

➢ Camera de dimensiuni reduse, robustă și puternică, de mare viteză  
➢ 7Gpx/second throughput, 1 Megapixel resolution Transmisie de 7Gpx / secundă, rezoluție de 1 

megapixel  
➢ 7400 frames per second (fps) at 1280 x 800 7400 de cadre pe secundă (fps) la 1280 x 800  
➢ 18, 36 or 72GB RAM 18, 36 sau 72 GB RAM  
➢ Exposure Index range: Mono 6400 – 32,000 D; Intervalul de expunere al expunerii: Mono 6400 

- 32.000 D; Color 2000 – 10.000 D Culoare 2000 - 10.000D  
➢ Includes Programmable I/O, SDI and HDMI video outputs Include ieșiri video I / O programabile, 

SDI și HDMI  
➢ Available in L (light) or S (full featured) models Disponibilă în modelele L (lumină) sau S (dotate 

în întregime)  
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➢ All models support 10Gb Ethernet option Toate modelele suportă opțiunea de 10Gb Ethernet  
➢ FAST option available for 1,000,000 fps and minimum 300 ns exposure Opțiunea FAST 

disponibilă pentru expunerea de 1.000.000 fps și expunere minimă de 300ns  
➢ Monitor portabil color cu rezolutie 1280x720, prevăzut cu parasolar și cleme prindere pe 

cameră. 
➢ Caracteristici dimensionale: 12,7 x 12,7 x 1,7 cm (L x W x H) 
➢ Greutate: 2.3 kg 

Viteza de detonație se definește ca fiind distanța parcursă de frontul de flacără generat de 

procesul de combustie rapidă a explozivulul într-un anumit interval de timp. 

Formula scalară a vitezei de detonație este: 

Vd= d/t 

Unde: 

 d- distanța parcursă de frontul de flacără generat de materialul exploziv (m); 

   t- intervalul de timp (s). 

  Pentru realizarea metodei imagistice alternative de determinare vitezei de detonare a  
explozivilor și fitilelor detonante trebuie parcurse următoarele etape: 

- stabilirea unei lungimi (L) a eșantionului de materie explozivă și marcarea unor repere 
observabile la distanța (d); 

- dispunerea în teren a eșantionului testat, cu respectarea măsurilor de securitate necesare 
lucrului cu explozivi; 

 

Fig. 2. 

- montarea capsei de inițiere în eșantionul de exploziv, întinderea cablului electric/ tub de șoc 

până la zona sigură de operare a aparatului de dare a focului de către artificier; 

- instalarea camerei de mare viteză la o distanță de siguranță (Ds), atât pentru operatorul 

camerei cât și pentru obiectivul și camera în sine,  sau, aternativ, montarea camerei într-un modul 

rezistent la explozie prevăzut cu vizor și operarea acesteia de la distanță prin cablu; 

- asigurarea suplimentară a perimetrului poligonului de testare a explozivilor, pentru 

restricționarea accesului și semnalizarea acustică și optică prealabilă experimentelor; 

- comanda de dare a focului, inițierea materialului exploziv și filmarea detonării; 
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- prelucrarea pe calculator a imaginilor, cadru cu cadru, astfel încât sa se poată calcula timpul (t) 

parcurs de frontul de flacără al combustiei rapide a materialului exploziv între două repere de distanță 

cunoscute (d); 

-determinarea vitezei de detonație: Vd= d/t. 

5.2. Determinarea vitezei de detonație a explozivilor de uz civil: EXPLOZIV TIP4 

Caracteristicile tehnice ale eșantionului de exploziv: 

-  diametrul cartușului Ø=26 mm; 

-  lungimea cartușului de 200 mm; 

 - viteza de detonație măsurată cu tehnologia elaborată în fazele precedente ale proiectului, 

utilizând echipamentul de cercetare TRIOCHRONOS: V=Xmed±Uext=3375±62m/s, la care incertitudinea 

declarată este incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii compuse cu un coeficient 

de extindere k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

Pentru realizarea metodei imagistice alternative de determinare vitezei de detonare a  

explozivilor au fost parcurse următoarele etape: 

- realizarea unei încărcături explozive din 5 cartușe de exploziv, lungimea cartușului de exploziv 

(L=0,2 m), astfel că s-au luat ca repere: mijlocul pachetului(locul de introducere a capsei electrice 

detnante) și marginea cartușului, astfel că distanța dintre repere observabile este d= 0,1 m; 

- dispunerea în teren a încărcăturii explozive, pe platforma betonată a poligonului special, cu 

respectarea măsurilor de securitate necesare lucrului cu explozivi; 

- montarea capsei de inițiere în eșantionul de exploziv în mijlocul construcției încărcăturii 

explozive, întinderea cablului electric până la zona sigură de operare a aparatului de dare a focului de 

către artificier, în postul de observație, aflat la distanța de siguranță Ds=50m; 

- instalarea camerei de mare viteză la aceeași distanță de siguranță (Ds=50m) și setarea vitezei 

de filmare la 300.000 fps; 

- asigurarea suplimentară a perimetrului poligonului de testare a explozivilor, pentru 

restricționarea accesului și semnalizarea acustică și optică prealabilă experimentului; 

- comanda de dare a focului, inițierea materialului exploziv și filmarea detonării; 

- prelucrarea pe calculator a imaginilor, cadru cu cadru, astfel încât sa se poată calcula timpul (t) 

parcurs de frontul de flacără al combustiei rapide a materialului exploziv între două repere de distanță 

cunoscute (d); 

-determinarea vitezei de detonație: Vd= d/t. 

Rezultate obținute în urma experimentării: 
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Inregistrarea cu ajutorul camerei de mare viteză Phnatom VEO 710 la 300.000 fps, arată că între 

două cadre, în intervalul de timp t=3x10-5s, frontul de flacără al combustiei rapide a eșantionului testat 

parcurge distanța D=0,1 m, rezultând o viteză de detonație Vd= D/t=0,1m/3x10-5s=3333 m/s. 

  

Fig. 3 

 

Viteza de detonație a explozivului de 3333 m/s, obținută cu tehnologia imagistică VEO, este 

situată în intervalul de valori determinate anterior cu tehnologia TROCHRONOS dezvoltată în fazele 

precedente, respectiv valoarea minimă de 3313 m/s și valoarea maximă de 3437 m/s. 

5.3. Determinarea vitezei de detonație a fitilelor detonate:  TIP FD2 

Caracteristica de performanță a eșantionului de fitil detonant: 

 - viteza detonatie  este V=Xmed±Uext=7067± 79m/s, la care incertitudinea declarată este 

incertitudinea extinsă obţinută prin multiplicarea incertitudinii compuse cu un coeficient de extindere 

k = 2, corespunzător unui nivel de încredere de peste 95%. 

 Pentru realizarea metodei imagistice alternative de determinare vitezei de detonare a  fitilelor 

detonante au fost parcurse următoarele etape: 

- realizarea unei rețele aeriene din două fitile detonante, fiecare cu lungimea L=10m, cu distanța 

dintre repere observabile este d= 7 m; 

- dispunerea suspendată a construcției cu fitil detonant, pe platforma betonată a poligonului 

special, cu respectarea măsurilor de securitate necesare lucrului cu explozivi; 

- montarea capsei de inițiere la unul din capetele fitilului detonant, întinderea cablului electric 

până la zona sigură de operare a aparatului de dare a focului de către artificier, în postul de observație, 

aflat la distanța de siguranță Ds=50m; 

- instalarea camerei de mare viteză la aceeași distanță de siguranță (Ds=50m) și setarea vitezei 

de filmare la 10.000 fps; 
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- asigurarea suplimentară a perimetrului poligonului de testare a explozivilor, pentru 

restricționarea accesului și semnalizarea acustică și optică prealabilă experimentului; 

- comanda de dare a focului, inițierea materialului exploziv și filmarea detonării; 

- prelucrarea pe calculator a imaginilor, cadru cu cadru, astfel încât sa se poată calcula timpul (t) 

parcurs de frontul de flacără al combustiei rapide a materialului exploziv între două repere de distanță 

cunoscute (d); 

- determinarea vitezei de detonație: Vd= d/t. 

Rezultate obținute în urma experimentării: 

Inregistrarea cu ajutorul camerei de mare viteză Phnatom VEO 710 la 10.000 fps, arată că între 

10 cadre, în intervalul de timp t=10x10-4, frontul de flacără al combustiei rapide a eșantionului testat 

parcurge distanța D=7 m, rezultând o viteză de detonație Vd=D/t=7m/10x10-4s=7000 m/s. 

 

  

 

Fig. 4. 

 

Viteza de detonație a fitilului detonant de 7000 m/s, obținută cu tehnologia imagistică VEO, este 

situată în intervalul de valori determinate anterior cu tehnologia TROCHRONOS dezvoltată în fazele 

precedente, respectiv valoarea minimă de 6988 m/s și valoarea maximă de 7146 m/s. 

 

PROIECT PN-III-P2-2.1-PED-2016-0962 

DENUMIRE PROIECT:  

 Validarea experimentala a răspunsului unei clădiri in cadre supusa acțiunii exploziilor 

(FRAMEBLAST). 

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești 

prin cercetare, dezvoltare și inovare 

Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ. 
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Nr. contract: 39PED ⁄ 2017 

DENUMIREA FAZEI  

Încercări experimentale la explozie pe o clădire la scara reala: 

Rezultate obţinute: 

• Raport tehnic: Modelarea acțiunii exploziei si a răspunsului clădirilor in cadre 

• Evaluare si coordonare - Desene de execuție si montaj si specificații de material pentru 
programul experimental 

• Structura metalica finita si specimene pentru încercări pe materiale din structura 

• Raport tehnic privind rezultatele încercărilor la explozii interne si externe pe clădiri la scara 
reala 

• Evaluare, coordonare si diseminare 
 
REZUMATUL FAZEI  FINALE A PROIECTULUI:  

  In cadrul activitatilor au fost realizate analize preliminare privind efectul exploziilor asupra 

cladirilor. Studiile au avut ca obiectiv principal alegerea scenariilor de explozie in vederea proiectarii 

modelului experimental. Au fost analizate mai multe modele in cadre din otel, exploziile fiind variate 

ca pozitie si cantitate de exploziv. In final s-a optat pentru un model cu doua deschideri,  doua travei 

si doua etaje.  

  Activitatile au cuprins proiectarea si fabricarea modelului experimental. Proiectarea 

structurii s-a facut pe baza prevederilor din normele nationale (aliniate la cele europene), fara 

considerarea unor actiuni accidentale (explozii). Pe baza proiectului s-a realizat documentatia de 

fabricatie si montaj constand in desene (de ansamblu, de detaliu), liste de materiale si caiete de 

sarcini.  

  Din fiecare tip de element (profile de stalpi si grinzi, placi de tabla) si element de imbinare 

(suruburi) s-au prelevat probe care au fost incercate in laborator pentru determinarea 

caracteristicilor fizico-mecanice. 

  Structura metalica a fost transportata in poligonul pentru incercari din cadrul Insemex 

Petrosani (partener in proiect). Ancorarea structurii in teren s-a facut prin intremediul unor buloane 

de ancoraj prinse intr-o retea de frinzi de fundare. Prinderile finale cu suruburi s-au facut controlat 

prin introducerea unor momente la cheie prestabilite. 

  Activitatea CDI a inclus teste la explozie produse la interiorul cladirii. Au fost pregatite 

incarcaturi de proba de 143 g pozitionate in diverse puncte de la parter. Detonarile s-au facut in mai 

multe etape pentru a se calibra sistemul de achizitii de date (senzori de presiune, senzori de 

acceleratie pe structura, timbre tensometrice pe structura, seismometre pe teren). Testele au fost 

facute fara dispunerea de incarcaturi gravitationale pe plansee. Activitatea CDI a constat in verificari 

preliminare asupra caracteristicilor testelor externe care vor fi desfasurate in cadrul Etapei II/2018. 

  Promovarea proiectului FRAMEBLAST si diseminarea rezultatelor cercetarilor au fost 

permanent avute in vedere in anul 2017 prin: 
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- prelegerile invitate la conferinte 
- lucrari publicate (sau trimise spre publicare) la conferinte sau reviste de specialitate  
- suport pentru teze de doctorat si lucrari de dizertatie 
- suport pentru propuneri de proiecte de cercetare internationale  
- pagina de internet 
- rapoate tehnice prezentate in cadrul unor comitete tehnice ale asociatiilor profesionale 
- Activitatea I.1: Analize preliminare privind efectele exploziilor interne si externe asupra 

clădirilor 

  Exploziile produse în zone urbane au o probabilitate redusă de apariție, dar atunci când se 

produc pot prezenta un risc deosebit pentru clădiri și ocupanți. Atunci când încărcătura este 

detonată în imediata apropiere a unor elemente structurale principale, se pot produce avarii locale 

majore, care, la rândul lor, se pot extinde și pot genera colapsul generalizat (denumit și colaps 

progresiv). Colapsul progresiv, care în multe situații cauzează mai multe victime decât unda de șoc 

sau decât efectul de fragmentare (al încărcăturii explozive sau prin bucățile desprinse din 

elementele clădirii) poate fi prevenit prin diferite măsuri, care vizează atât reducerea expunerii, de 

exemplu prin creșterea distanței de siguranță, cât și reducerea vulnerabilității, prin folosirea unor 

sisteme cu redundanță ridicată și cu continuitate între elemente. Capacitatea unei structuri de a 

rezista unor acțiuni extreme, fără să fie afectată la un nivel disproporționat de mare față de acțiunea 

cauzatoare, este denumită robustețe și este cerută inclusiv prin normele de proiectare în vigoare 

(ex. EN 1991-1-7, 2006). Conștientizarea acestor riscuri necesită măsuri adecvate în proiectarea și 

execuția structurilor de rezistență pentru clădiri (ASCE, 2011; DoD, 2016). Calculul la explozie este  

însă o sarcina dificilă (comparativ cu alte tipuri de calcul), atât in ceea ce privește evaluarea acțiunii 

(ex. valoarea maxima a presiunii rezultate sau variația ei pe element sau structură) cât și a efectelor 

asupra materialului sau elementului, de exemplu efectul vitezei de încărcare asupra caracteristicilor 

mecanice ale oțelului sau interacțiunea explozie-structură. Aceste probleme sunt cu atât mai 

complexe cu cât explozia se produce la o distanță mai redusă de clădire. În aceste situații, utilizarea 

unor analize numerice poate conduce la rezultate mai precise, însă pentru acuratețea acestora sunt 

necesare validări folosind încercări experimentale (Krishnappa s.a., 2014; A.A. Nassr s.a. 2014; 

Mazurkiewicz s.a., 2015; Dinu s.a., 2016). Problemele legate de calculul acțiunii directe a unei 

explozii au condus la dezvoltarea unor metode alternative, printre care metoda cailor alternative de 

transfer (AP). Această metodă are ca element principal renunțarea la modelarea directa a efectului 

exploziei și înlocuirea ei prin îndepărtarea (scoaterea din lucru) a elementului structural direct 

afectat de explozie și evaluarea capacitații de preluare și redistribuție a eforturilor din zonele 

afectate (EN 1991-1-7; DoD, 2016). Cercetările desfășurate pe plan mondial pe această temă au 

cuprins atât sisteme plane cât și subansambluri spațiale, cu sau fără planșeul din beton armat 

(Astaneh-Asl et al., 2001; Sadek et al., 2008; Alashker et al., 2010; Yang & Tan, 2013; Mazurkiewicz 

et al., 2015; Dinu et al., 2017). Rezultatele încercărilor la explozie la nivel de element obținute în 

cadrul proiectului CODEC (2012-2016) au fost folosite pentru analiza unor structure in cadre din otel 

pentru cladiri supuse la diferite scenarii de explozie. Modelarea numerică s-a făcut cu programul de 

calcul Extreme Loading for Structures ELS (2016).  

 In Fig. 1 se prezinta modelul unei structuri in cadre din otel analizate la actiunea unei explozii 

analizate la actiunea unei explozii. In primul scenariu este afectat un stalp interior iar in al doilea 
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stalpi din cadre marginale.  Fig. 2 prezinta forma deformata a structurii dupa cedarea unui stalp 

interior respectiv a doi stalpi perimetrali. Capacitatea de a izola cedarile locale depinde de conditiile 

in care este configurat si proiectat sistemul structural. De asemenea, nivelul de suprarezistenta fata  

de incarcarile gravitationale luate in considerare in proiectare este un factor important in stabilirea 

capacitatii de a preveni colapsul progresiv 

   
a)      b)   c) 

Fig. 1 Modelul unei structuri in cadre din otel: a) vedere 3D; b) plan de nivel; c) pozitia incarcaturii 
exlozive pentru scenariul de explozie externa 

 

a)      b) 

Fig. 2 Forma deformata a structurii: a) explozie care conduce la ruperea unui stalp interior; b) 

explozie care conduce la cedarea a doi stalpi exteriori  

 

Fig. 3 Vedere de ansamblu cu modelul experimental extras din structura de referinta 

 Structura a fost analizata la efectul unor explozii produse de încărcături amplasate la diferite 

distanțe față de stâlpul perimetral central, Ax A2 si C2 (Fig. 4.a). Exploziile de diferite intensități sunt 
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proiectate să producă avarii locale în stâlpi și deformații plastice în grinzile adiacente după 

redistribuirea eforturilor, însă fără cedarea globală a structurii. Pentru analizele preliminare s-a 

folosit programul ELS și modelul numeric validat pe baza rezultatelor obținute în proiectul CODEC 

(Fig. 4.b). Fig. 6 prezintă modul de cedare a inimii stâlpului în modelul numeric, parametrii exploziei 

fiind similari cu cei din încercarea experimentală m5 (masa încărcăturii egală cu 1.815 kg, distanța 

față de inima stâlpului de 20 de cm) (Fig. 5.b-c). Validarea s-a făcut și la nivel de deformație specifică 

în zonele de presiune maximă de pe inimă. Măsurătorile experimentale s-au făcut pentru un singur 

specimen folosind timbre tensometrice dispuse pe inimă (Fig. 7.a). Ultimele citiri înregistrate au fost 

cele din încercarea m4 la 50 de cm. Fig. 7.b-c prezintă variația în timp a deformației specifice 

măsurate de timbrul S6. Pentru încercarea m3 valorile obținute numeric sunt foarte apropiate de 

cele măsurate experimental, în timp ce pentru încercarea m4 sunt unele diferențe. Pentru 

încercarea m5 nu au putut fi făcute măsurători (timbrele au fost distruse de unda de șoc). 

 

       
a)    b) 

 Fig. 4 Modelele numerice: a) vedere de ansamblu a modelului global al structurii;  

b) vedere cu modelul folosit la validarea rezultatelor pe stâlpi 

     

       a)           b)   c) 

Fig. 5 - Fotografii cu stalpii incercati la explozie: a) înainte de încercare; b) specimenul 1 după 

ultima încercare; c) specimenul 2 după ultima încercare (CODEC) 
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a) t = 0.001 s   b) t = 0.002 s   c) t = 0.003 s 

Fig. 6 Ruperea inimii stâlpului (deplasările în mm sunt măsurate în afara planului)  

   

a)   b)   c)  

Fig. 7 Deformațiile specifice în inima stâlpului: a) poziția și numerotarea timbrelor; b) experimental 

și numeric, S6, încercarea m3; c) experimental și numeric, S6, încercarea m4  

Pentru a se evalua parametrii încercărilor la explozie prevăzute în programul experimental 

din proiectul FRAMEBLAST și anume masa încărcăturii explozive si poziția față de structură, au fost 

analizate mai multe scenarii de încărcare. Așa cum a rezultat din încercările la explozie pe stâlpi 

prezentate în secțiunea anterioară, o încărcătură m=1.815 kg plasată la distanța D=20 cm de fața 

stâlpului conduce la ruperea completă a inimii stâlpului HEB260 (redus la 160 de mm lățime pe tălpi) 

pe o anumită distanță. În condițiile în care nu au existat încărcări gravitaționale în stâlpi (altele decât 

cele din greutate proprie), cedarea locală a fost izolată, fără să afecteze la nivel global elementul. 

De aceea, este important ca evaluarea răspunsului modelului experimental la efectul unei explozii 

să ia în considerare și prezența unor forțe axiale în stâlpi, forțe care provin din încărcările distribuite 

pe grinzile structurii. Având în vedere că stâlpii din modelul experimental sunt similari cu cei din 

specimenele încercate, sarcina minimă luată în considerare este m=1.815 kg plasată la distanța D=20 

cm. Încărcările gravitaționale sunt apoi majorate până când se inițiază colapsul progresiv. Pentru 

calculul structurii, se folosește o analiză dinamică neliniară utilizând combinația de încărcări:  

  = 1.2   0.5 NDG P L                                                            (1) 

unde: GND este încărcarea gravitațională pentru analiza dinamică; P este încărcarea permanentă (în 

kN/m2); L = încărcarea utilă (în kN/m2).  

Atât încărcarea permanenta P cât și încărcarea utilă L au valoarea de 4 kN/m2. Procedura de 

analiză cuprinde doi pași. În primul pas, se aplică static încărcarea gravitațională până la valoarea 

nominală calculată conform ec. 1. În pasul doi, se aplică presiunea rezultată din explozia încărcăturii 

m=1.815 kg plasate la înălțimea de 1.3 m de la sol și distanța D=20 cm față de stâlpul A2 (de la 

parter). Analiza se repetă pentru valori crescătoare ale încărcării gravitaționale (multiplicată prin 
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intermediul factorului λ), până când în urma exploziei se declanșează colapsul progresiv. Pentru 

fiecare caz de încărcare, rezultatele sunt comparate cu scenariul de tip stâlp lipsă prevăzut în 

metoda căilor alternative de transfer (AP) (DoD, 2016). În conformitate cu AP, atunci când se 

folosește o analiză dinamică neliniară, în primul pas se aplică încărcările gravitaționale (similar cu 

analiza directă la explozie), iar apoi stâlpul este îndepărtat instantaneu. Fig. 8 prezintă deplasarea 

pe verticală la partea de sus a stâlpului A2, din scenariile de explozie și respectiv din analiza de tip 

stâlp lipsă. Pentru λ=1, deplasările maxime instantanee din analiza la explozie și din cea de stâlp 

lipsă depășesc 25 și respectiv 30 de mm, stabilizându-se în jurul valorii de 15 mm, fără ca cedarea 

locală să se extindă la alte elemente (vezi și Fig. 9.a). Diferența dintre cele două analize este dată de 

capacitatea reziduală a stâlpului existentă în cazul scenariului de explozie (tălpile rămân relativ 

intacte). Pentru λ=2, deplasările maxime instantanee și remanente cresc, iar pentru λ=4 oscilațiile 

pe verticală sunt foarte reduse, ceea ce indică iminența producerii colapsului progresiv (vezi și Fig. 

9.b). Pentru valori λ > 4, atât în cazul exploziei directe cât si al scoaterii nominale a stâlpului, 

structura nu are capacitatea să redistribuie eforturile locale suplimentare apărute și se produce 

colapsul progresiv. Rezultatele obținute permit alegerea treptelor de încărcare gravitațională și a 

parametrilor exploziilor care conduc la avarii locale (stâlp scos parțial sau total din lucru) și la 

deformații mari în structură, fără însă să se producă cedări globale. Se poate obtine astfel evaluarea 

răspunsului structurii la acțiunea exploziei, incluzând evaluarea capacitații reziduale din stâlpi (dacă 

există) și a capacității de redistribuire la nivelul cadrului din oțel. Pe baza acestor rezultate, se va 

valida modelul numeric integrat (acțiune - răspuns) folosind programul ELS.  

          

a)    b)   c) 

Fig. 8 Deplasarea pe verticală la partea de sus a stâlpului A2, din scenariu de explozie și respectiv 

stâlp lipsă: a) λ=1; b) λ=2; c) λ=4 

    

a)     b) 
Fig. 9 Deformata globală a structurii din explozie: a) λ=1; b) λ=4 

 

Montajul clădirii la scara reala pe platforma pentru încercări la explozie 
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 Fig. 11 prezinta vederi din timpul execuției infrastructurii (săpătura pentru fundații) si 

suprastructurii si la final, cu structura montata complet.  

 

   

Fig. 10 Vederi din timpul realizării infrastructurii: a) executarea săpăturii pentru grinzile de 

fundare; b) piesele de ancorare a stâlpilor in grinzile de fundare 

 

     

a)     b) 

    

c) 

Fig. 11 Vederi din timpul lucrărilor de montaj: a) prinderea stâlpilor in fundații; b) detaliu de nod; 

c) vedere de ansamblu cu modelul experimental 

Încercări experimentale pe clădirea la scara reala la acțiunea exploziilor interne 
Activitatea a cuprins teste la explozie produse la interiorul cladirii. Au fost pregatite 

incarcaturi de proba pozitionate in diverse puncte de la parter, vezi Fig. 12. Explozivul folosit este de 

tip RIOMAX, livrat in cartuse de 143 g. RIOMAX este un exploziv folosit in mod curent in lucrarile de 
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impuscari. Acest produs este sensibilizat cu microsfere de sticla ceea ce ii confera o mare putere. 

RIOMAX are o consistenta solida si culoarea gri datorita aluminiului din compozitia sa. Este oferit in 

cartuse din hartie cerata. RIOMAX are caracteristicile dinamitei, dar in acelasi timp avantajul ca nu 

contine nitrati de glicerins iar emisiile de NOx sunt mai mici. 

Detonarile s-au facut in mai multe etape pentru a se calibra sistemul de achiziții de date (senzori de 

presiune, senzori de acceleratie pe structura, timbre tensometrice pe structura, seismometre pe 

teren). Testele au fost făcute fara dispunerea de încărcături gravitaționale pe planșee. 

 

        

a) 

  

b) 

Fig. 12 Poziționarea încărcăturilor explozive: a) test 1, mijlocul grinzii interioare principale de la 

parter; b) test 2, mijlocul grinzii perimetrale principale de la parter  

Pentru caracterizarea experimentala a avariilor structurale, au fost făcute măsurători 

dinamice pentru a estima parametrii modali înainte si după producerea unei explozii. Parametrii 

modali inițiali au fost folosiți si pentru calibrarea modelului numeric al structurii. Folosirea tehnicii 

de identificare dinamica permite evaluarea avariilor structurale prin evaluarea modificărilor 

frecventelor si a modurilor proprii de vibrație. Pentru măsurători a fost utilizata tehnica 

experimentala Bruel & Kjear, folosind ca sursa de excitare un ciocan cu senzor de forța de tip 8208 
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(forta maxima 35584 N). Pentru masurarea raspunsului structurii au fost utilizati 9 senzori de 

acceleratie plasati in diverse punte pe structura.  

Pregătire încercări experimentale pe clădirea la scara reala la acțiunea exploziilor externe 
Rezultatele preliminare obținute au permis validarea modelului numeric inițial si corectarea 

caracteristicilor dinamice pe baza măsurătorilor experimentale. Scenariile de explozie externa vor 

cuprinde mai multe încărcături explozive poziționate la distante variabile fata de stâlpul central. 

Încărcăturile vor creste gradual, pana la atingerea unei intensități capabile sa conducă la cedarea  

locala a stâlpului si deformarea in domeniul plastic a cadrului perimetral.  

 

Diseminarea rezultatelor cercetărilor 
Echipele implicate au fost compuse din cercetători și tehnicieni de la partenerii implicați în 

proiect (UPT, INSEMEX). Rezultatele obținute în etapa I/2017 au fost prezentate pe scurt în 

secțiunile 2-6. Activitatea de coordonare a vizat mai multe etape, cele mai importante fiind 

urmatoarele: 

- Proiectarea, fabricarea, transportul si montajul structurii metalice. Pentru aceasta au fost 
verificate documentatiile necesare si s-au facut vizite atat la fabrica de confectii metalice 
din Tg. Jiu (discutii tehnice privind conditiile de executie) cat si la platforma de incercari 
experimentale din cadrul INSEMEX (verificari si control infrastructura si montaj final 
structura metalica). 

- Simulari numerice preliminare folosind rezultate experimentale obtinute in proiectul 
CODEC. Au avut loc discutii si analize regulate privind calibrarea preliminare a modelului, 
rezultatele fiind folosite atat la proiectarea modelului cat si la pregatirea scenariilor de 
explozie. 

- Masuratori experimentale in situ si teste la explozii interne. Echipa mixta UPT-INSEMEX 
a avut intalniri regulate la sediul INSEMEX si platforma pentru incercari experimentale.  

Activitatile de coordonare au vizat si valorificarea si diseminarea rezultatelor cercetarilor. 

Diseminarea rezultatelor s-a făcut prin publicații in reviste si conferințe de specialitate, prezentări 

orale in cadrul unor conferințe si grupuri tehnice de specialitate; de asemenea, au fost pregătite 

propuneri de proiecte de cercetare care sa valorifice experiența echipei si rezultatele deja obținute 

sau preconizate. A fost actualizata in permanenta pagina web a proiectului 

(www.ct.upt.ro/centre/cemsig/frameblast.htm). 

 

Proiect  „Sistem integrat pentru intervenţia rapidă la incidente CBRNE”  

Activitatea realizată în 2017 de către INCD INSEMEX- partener P2 în 

Proiectarea de teste cu explozivi pentru culegerea datelor balistice și confirmarea scenariilor 

stabilite de conducătorul de proiect 

Teste realizabile în buncărul INSEMEX, cuprins în Instalația IIN-PCDIEx 

http://www.ct.upt.ro/centre/cemsig/frameblast.htm
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Pentru personalul de cercetare, extern INCD INSEMEX, se va efectua, în prealabil, instruirea de 

securitate și sănătate în muncă specifică activităților cu explozivi desfășurate în buncărul de testare 

explozivi, precum și prezentarea generală a riscurilor de accident specifice infrastructurii tehnice 

aferentă incintei Poligonului INSEMEX. 

 În vederea stabilirii modului de afectare a structurii interne și de impurificare a diverselor 

materiale de construcții (beton, oțel, cărămidă etc.) de către produșii de reacție și de efectele 

termice/dinamice generate de detonarea diverselor categorii de materii explozive se concepe 

următorul program de testare: 

1. Selectarea categoriei de material de construcție (țintă), stabilirea formei, greutății și a 

dispozitivelor de prindere (de comun acord cu coordonatorul de proiect- INCD FM) și 

montarea în interiorul buncărului;  

2. Selectarea categoriei de materii explozive, stabilirea masei acesteia, forma încărcăturii 

detonante și a modului de dispunere față de țintă, precum și distanța față de aceasta (de 

comun acord cu coordonatorul de proiect- INCD FM); 

3. Realizarea construcției explozive detonante și stabilirea modului de amplasare în interiorul 

buncărului față de țintă; 

4. Pregătirea capsei de amorsare a încărcăturii explozive, în cele două variante: capse electrice 

detonante, respectiv capse detonante neelectrice; 

5. Realizarea legăturii dintre capsa de amorsare și dispozitivul de inițiere, în cele două variante: 

cablu electric de împușcare, respectiv tub de șoc; 

6. Retragerea personalului din zona buncărului, în postul de observație; 

7. Alarmarea acustică și vizuală premergătoare comenzii de dare a focului; 

8. Inițierea capsei de amorsare a încărcăturii explozive de către artificier prin acționarea 

aparatului de inițiere (explozor, fie pentru capsele electrice detonante, fie pentru capsele 

detonante neelectrice); 

9. Detonarea încărcăturii explozive; 

10. Evacuarea gazelor generate de materiile explozive detonate; 

11. Asigurarea securității accesului în interiorul buncărului de către artificier (constatarea 

detonării integrale a materiilor explozive); 

12. Prelevarea resturilor materialelor de construcții (țintă) de către cercetătorii celor două INCD-

uri, în vederea constatărilor directe (efecte termice și dinamice), a analizării ulterioare în 
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laborator a gradului de afectare a structurii și a stabilirii impregnării cu produși de reacție 

caracteristici tipului de exploziv detonat; 

Schema de principiu a testelor experimentale este următoarea: 

 

 

Legendă:  

1- post de observație 

2- buncăr de beton armat cu șicane de disipare a undei dinamice aeriene a detonatărilor  

3- țintă (material de construcție: beton, oțel, cărămidă etc.) 

4- încărcătură explozivă 

Exemplificare caracteristici tehnice ale materiilor explozive posibil de utilizat în cercetările 

ulterioare: 

a) Dinamita: Exploziv pe bază de nitroglicerină/nitroglicol încartușat cu 25mm învelit în hârtie 
parafinată de culoare albă, având masa de 100g și 200g. 

b) Gel exploziv: Exploziv constituit din soluții apoase saturate de azotat de amoniuîn scopul 
creșterii densității de încărcare, respectiv creșterea energiei volumetrice de explozie. 

c) TNT (trotil): Exploziv care se prezintă sub formă de pulbere cristalină de culoare gălbuie 
având formula chimică C7H5(NO2)3, fiind utilizat în stare pulverulentă, presată sau turnată și 
în stare granulară.  

d) Busteri pe bază de hexogen: Explozivi utilizați pentru inițierea încărcăturilor explozive simple 
sau geluri explozive ce conțin ca amestec de turnare hexotolurile (amestec TNT și hexogen 
flegmatizat sau neflegmatizatîn rapoartele 40/60, 50/50 și 60/40). 

e) Capse electrice detonante: Sunt mijloace de inițiere prevăzute cu dispozitive electrice care 
asigură transformarea energiei electrice în energie termică. Acestea pot fi: în funcție de 
durata de aprindere și detonare (capse instantanee, capse cu întârziere normală (întârzieri 
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mari) și capse cu întârziere de milisecundă); în funcție de modul de aprindere (capse cu fir 
incandescent sau punte, capse cu arc electric, capse cu osubstanță foarte bună conducătoare 
de electricitate); după sensibilitate (capse de joasă intensitate (0,8-1,0A); capse de 
intensitate medie (1,5-1,7A); capse de înaltă intensitate (25A); după siguranța față de mediu 
(capse obișnuite pentru medii neexplozive, capse pentru medii explozive, capse 
termorezistente, capse rezistente la presiuni hidrostatice). 

f) Capse detonante neelectrice: Sunt capsele sau minidetonatoarele care se inițiază datorită 
flăcării puternice care se propagă prin tubul NONEL și ajunge la încărcătura din capsă. 
Acestea pot fi: tip NONEL-LP (produs în 15 trepte de întârziere cu intervalul între 2 trepte 
succesive de 100-500 ms și intervalul total de 2500-6000 ms, cu lungimea standard a tubului 
NONEL de 6,0 m, având limitele de variație între 3,0-9,0 m); tip NONEL-MS (produs în 18 
trepte de întârziere cu intervalul între 2 trepte succesive de 25 ms, cu lungimea standard a 
tubului NONEL de 6,0 m, având limitele de variație între 2,4-96,0 m); tip NONEL UNIDET (sunt 
produse într-o gamă de 5 tipuri cu interval de întârziere de 25 ms pornind de la 400 ms (U400) 
cu lungimea standard a tubului NONEL de 6,0 m, având limitele de variație între 2,4-96,0 m). 
 
În cadrul entităților: Laborator Cooperări și Proiecte Internaționale, Laborator IT și 

Compartiment CMSSM s-au derulat  proiecte de cercetare finanţate de la bugetul de 

stat,  programele de cercetare PED şi NUCLEU. 

Denumire proiect: PN 16 43 02 09 – Realizarea unui sistem informatic – suport al sistemului calității 

pentru laboratoarele de încercări din cadrul INSEMEX-GLI. 

 

Denumire faza: Elaborarea aplicației sistemului informatic pentru evidența numărului rapoartelor 

de încercare, emise în regim acreditat, de către laboratoarele din cadrul INSEMEX-GLI și optimizarea 

gestionării competențelor și a resurselor. 

În contextul specificului domeniului de activitate al INCD INSEMEX Petroșani, o pondere 

însemnată a activității de cercetare-dezvoltare are la bază încercări desfășurate în regim acreditat, 

răspunzând, astfel, la solicitările stringente ale economiei naționale.  

În cadrul INCD INSEMEX Petroșani există un sistem de calitate implementat și 

funcționează un laborator de încercări acreditat de către Asociația de acreditare din România – 

RENAR, din anul 2013. 

Grup Laboratoare de Încercări – INSEMEX-GLI, are un sistem de control al 

neconformităților apărute în activitatea de încercare ce are drept scop identificarea, documentarea, 

analizarea precum și determinarea cauzelor care au condus la apariția neconformităților și stabilirea 

acțiunilor corective pentru înlăturarea acestora. 

De asemenea, prin inițierea de acțiuni preventive sistemul de control urmărește 

reducerea posibilităților de apariție a neconformităților în procesul de încercare. 

Laboratorul de încercări INSEMEX-GLI, se asigură că procedurile și metodele de încercare 

folosite sunt definite, documentate și înțelese în mod adecvat iar acestea satisfac în totalitate 

cerințele clienților. 

Lucrarea este dezvoltată pe trei capitole de conținut și un capitol de concluzii și 

propuneri. 
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În cadrul INCD INSEMEX Petroșani funcționează INSEMEX-GLI – Grup Laboratoare de 

Încercări, laborator de încercări acreditat de către Asociația de acreditare din România – RENAR 

București în anul 2013, cu numărul LI 374, conform standardelor SR EN ISO/CEI 17025: 2005 și  SR 

CEN/TS 15675: 2009. 

INSEMEX-GLI – Grup Laboratoare de Încercări este alcătuit din nouă laboratoare de 

cercetare, și anume: 

- LSMVI – Laborator Securitate Minieră și Ventilație Industrială; 

- LAFC – Laborator Analize Fizico-Chimice; 

- LRS – Laborator Riscuri Salvare; 

- LPM – Laborator Protecția Mediului; 

- LEEExP – Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 

- LEEExCS – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi; 

- LENExEMEIP – Laborator Echipamente Neelectrice EX, Electrostatice, Materiale 

și EIP; 

- LMEAP – Laborator Materii Explozive și Articole Pirotehnice; 

- LTI – Laborator Tehnici de Împușcare. 

INSEMEX-GLI – Grup Laboratoare de Încercări are în portofoliu un număr de 102 

încercări acreditate în cadrul celor nouă laboratoare de cercetare. 

INSEMEX-GLI – Grup laboratoare de încercări este entitate tehnică pentru încercări în 

regim acreditat a INCD INSEMEX Petroșani, care răspunde din punct de vedere legal pentru 

activitatea desfășurată. 

În contextul specificului domeniului de activitate al INCD-INSEMEX Petroșani, o pondere 

însemnată a activității de cercetare-dezvoltare are la bază încercări cod CAEN 7120 (Activități de 

testări și analize tehnice), desfășurate în regim acreditat, prin contracte directe, răspunzând, astfel, 

la solicitările stringente ale agenților economici.  

Pentru prezentarea în mod unitar, organizat și documentat a Sistemului Calității, în 

conformitate cu care se desfășoară managementul activității de încercare din INCD INSEMEX 

Petroșani, s-a constituit Grup Laboratoare de Încercări INSEMEX-GLI.  

Organizarea a activității de încercare în cadrul INCD INSEMEX Petroșani, a fost necesară 

pentru a răspunde unitar la prevederile cuprinse în standardele SR EN ISO/CEI 17025: 2005 și SR 

CEN/TS 15675: 2009 privind competența pentru încercări. 

Mijloacele materiale și financiare ale INSEMEX-GLI sunt puse la dispoziție de către INCD 

INSEMEX Petroșani, care este persoană juridică. 

Toate operațiunile financiar-contabile aferente INSEMEX-GLI sunt asigurate de către 

INCD INSEMEX Petroșani, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate și Directorul Economic. 

Modul de funcționare al laboratorului și de efectuare a activităților de încercare 

răspunde cerințelor standardelor SR EN ISO/CEI 17025: 2005 și SR CEN/TS 15675: 2009, nevoilor 

clienților și organismului național de acreditare – RENAR. 

Prezentare Content Management Systems (CMS) 

Când a luat naștere World Wide Web, crearea chiar și a unei pagini Web simple necesita 

învățarea limbajului pentru Web: HTML. Cei care realizau pagini web trebuiau să scrie manual cod 
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HTML în editoare de text sau editoare HTML. Ulterior au apărut editoare Web profesionale, cum ar 

fi Adobe Dreamweaver și Microsoft FrontPage. Acestea au făcut crearea și întreținerea paginilor 

Web mult mai facilă prin furnizarea unei interfețe grafice pentru construirea paginilor Web și 

minimizarea cantității de cod HTML care trebuia scrisă de către cei care le realizau. 

În ciuda avantajelor oferite de editoarele Web de tip WYSIWYG, o problemă majoră o 

constituia faptul că paginile HTML erau statice. Pentru a schimba conținutul unei pagini, aceasta 

trebuia modificată pe PC-ul local și apoi copiată pe server. Acest lucru nu doar că era incomod și 

costisitor, dar făcea imposibilă existenta unor site-uri de genul eBay sau Amazon. 

În aceste condiții, din dorința de a oferi elemente interactive pe paginile web, au apărut 

limbajele scriptice Open Source, cum este PHP. PHP a fost optimizat să coopereze perfect cu bazele 

de date MySQL, care sunt de asemenea sub licență Open Source. Infrastructura necesară pentru 

serverele Web a fost oferită de sistemul de operare Linux și serverul Apache. LAMP a devenit curând 

sinonim cu prezența interactivă pe Internet, cu suport pentru bazele de date. 

Curând după aceasta, producția de software s-a dezvoltat, apărând o multitudine de 

aplicații PHP. Limbajul PHP și alte aplicații au fost îmbunătățite, fapt ce a dus rapid la un număr 

enorm de utilizatori și dezvoltatori. Astfel a fost posibil ca paginile HTML statice considerate 

învechite și costisitoare să fie revizuite, devenind dinamice. 

Deși utilizarea PHP, MySQL și a editoarelor Web avansate au simplificat munca 

programatorilor Web, atunci când un site Web se extinde dincolo de câteva pagini, întreținerea și 

dezvoltarea sa devin o provocare. 

Pentru a rezolva această problemă, o serie de mari publicații media au trecut la utilizarea 

unui tip special de software - Sistemul de Management a Conținutului CMS. Aplicațiile CMS nu doar 

că permit administrarea simplificată sau chiar automată al conținutului site-ului, ci permit autorilor 

fără cunoștințe tehnice avansate, să publice articole direct în sistem prin intermediul unei interfețe 

utilizator.  

Odată cu implementarea unui CMS majoritatea provocărilor legate de managementul 

site-ului dispar. Caracteristici cum ar fi harta site-ului sau căutarea pe site sunt realizate automat, 

fără a necesita reprogramarea lor. Caracteristici adiționale cum ar fi forumuri, coșuri de cumpărături 

și galerii de imagini sunt incluse în software sau sunt disponibile ca plugin-uri. Toate acestea duc la 

minimizarea efortului de dezvoltare personalizată și la reducerea substanțială a numărului de erori 

și probleme de securitate care ar putea apare odată cu dezvoltarea acestora. 

Situația s-a schimbat odată cu apariția CMS-urilor Open Source gratuite cum ar fi 

WordPress, Joomla! și Drupal. Acestea pe lângă faptul că sunt gratuite, au și interfețe ușor de utilizat.  

CMS-urile oferă numeroasele avantaje printre care se numără: 

• procese de instalare simple; 

• service ușor al codului sursă; 

• securitatea codului sursă; 
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• prietenoase cu utilizatorul; 

• extindere ușoară; 

• dezvoltare simplă; 

• instruire ușoară pentru noii dezvoltatori; 

• interfețe standardizate cu alte programe; 

• costuri reduse; 

• independentă față de furnizori; 

• independența de hardware și sistemele de operare. 

 

Instalarea WordPress pe un server local XAMPP și configurarea inițială a aplicației CCMSSM app 

În comparație cu multe alte platforme de website disponibile online, WordPress are una 

din cele mai simple proceduri de instalare. Tot ce trebuie făcut este extragerea conținutului fișierului 

zip, configurarea setărilor pentru baza de date, încărcarea fișierelor, și apoi rularea instalării 

WordPress. 

Acest proces pare simplu pentru oricine care a mai dezvoltat site-uri / aplicații web. Și 

de când WordPress este cel mai popular sistem de administrare a conținutului online, este 

inevitabil platforma pe care milioane de persoane o vor folosi pentru primul lor site. 

 

 

Panoul de control al serverului XAMP 
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Prezentarea aplicației CCMSSM app 

Antetul – Header 

Aplicația CCMSSM, in varianta de lucru are in partea de front-end antetul aplicației, 

include numele CCMSSM app, meniul de navigare, o bară de căutare precum si alte elemente. De 

asemenea headerul mai poate include si alte elemente cum ar fi linkuri pentru fluxuri RSS, social 

media, autentificarea și înregistrarea. 

 

 

 

 

Prima pagină sau pagina de start a aplicației CCMSSM app conține formularul ce trebuie 

completat pentru generarea Raportului de Încercări. 
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FAZA II 

Denumire faza: Implementarea și experimentarea funcționării sistemului informatic la 

toate laboratoarele din cadrul INSEMEX-GLI. 

Rezumatul fazei:  

În contextul specificului domeniului de activitate al INCD INSEMEX Petroșani, o pondere 

însemnată a activității de cercetare-dezvoltare are la bază încercări desfășurate în regim acreditat, 

răspunzând, astfel, la solicitările stringente ale economiei naționale.  

În cadrul INCD INSEMEX Petroșani există un sistem de calitate implementat și 

funcționează un laborator de încercări acreditat de către Asociația de acreditare din România – 

RENAR, din anul 2013. 

INSEMEX-GLI, are un sistem de control al neconformităților apărute în activitatea de 

încercare ce are drept scop identificarea, documentarea, analizarea precum și determinarea 

cauzelor care au condus la apariția neconformităților și stabilirea acțiunilor corective pentru 

înlăturarea acestora. 

De asemenea, prin inițierea de acțiuni preventive sistemul de control urmărește 

reducerea posibilităților de apariție a neconformităților în procesul de încercare. 

În cadrul laboratorul de încercări INSEMEX-GLI, responsabilul cu asigurarea calității se 

asigură că procedurile și metodele de încercare folosite sunt definite, documentate și înțelese în 

mod adecvat iar acestea satisfac în totalitate cerințele clienților. 

INSEMEX-GLI – Grup Laboratoare de Încercări este alcătuit din nouă laboratoare de 

cercetare, și anume: 

- LSMVI – Laborator Securitate Minieră și Ventilație Industrială; 

- LAFC – Laborator Analize Fizico-Chimice; 

- LRS – Laborator Riscuri Salvare; 

- LPM – Laborator Protecția Mediului; 

- LEEExP – Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 

- LEEExCS – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi; 

- LENExEMEIP – Laborator Echipamente Neelectrice EX, Electrostatice, Materiale și 

EIP; 

- LMEAP – Laborator Materii Explozive și Articole Pirotehnice; 

- LTI – Laborator Tehnici de Împușcare. 

INSEMEX-GLI are în portofoliu un număr de 102 încercări acreditate în cadrul celor nouă 

laboratoare de cercetare. 

INSEMEX-GLI este entitate tehnică pentru încercări în regim acreditat a INCD INSEMEX 

Petroșani, care răspunde din punct de vedere legal pentru activitatea desfășurată. 
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Organizarea a activității de încercare în cadrul INCD INSEMEX Petroșani, a fost necesară 

pentru a răspunde unitar la prevederile cuprinse în standardele SR EN ISO/CEI 17025: 2005 și SR 

CEN/TS 15675: 2009 privind competența pentru încercări. 

Mijloacele materiale și financiare ale INSEMEX-GLI sunt puse la dispoziție de către INCD 

INSEMEX Petroșani, care este persoană juridică. 

Toate operațiunile financiar-contabile aferente INSEMEX-GLI sunt asigurate de către 

INCD INSEMEX Petroșani, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate și Directorul Economic. 

Modul de funcționare al laboratorului și de efectuare a activităților de încercare 

răspunde cerințelor standardelor SR EN ISO/CEI 17025: 2005 și SR CEN/TS 15675: 2009, nevoilor 

clienților și organismului național de acreditare – RENAR. 

Domeniul tehnic de activitate al INSEMEX-GLI este: 

• Echipamente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive 

însemnând mașini, instalații, utilaje, aparatură, dispozitive fixe sau mobile, 

componente de control și instrumentația din acestea, sisteme de detectare 

sau prevenire care, separat sau împreună, sunt destinate generării, 

transferului, stocării, măsurării, controlului sau transformării energiei 

folosite pentru prelucrarea materiei și care pot iniția o explozie prin 

propriile lor surse potențiale de aprindere. 

• Sisteme protectoare destinate folosirii în atmosfere potențial explozive 

însemnând entități constructive destinate opririi imediate a exploziilor 

incipiente și/sau limitării domeniului efectiv al flăcărilor de explozie și 

presiunilor de explozie. Sistemele protectoare pot fi integrate în 

echipamente sau pot fi puse separat pe piață în sisteme autonome.   

• Componente însemnând orice piesă esențială pentru funcționarea sigură a 

echipamentelor și sistemelor protectoare destinate folosirii în atmosfere 

potențial explozive, componente care nu au funcție autonomă. 

• Echipamente destinate industriei extractive; 

• Echipamente individuale de protecție împotriva riscurilor legate de lucrul 

în atmosferă potențial explozivă și toxică, cu substanțe explozive și pentru 

activitatea minieră din subteran; 

• Explozivi destinați utilizării în domeniul civil; 

• Mijloace de mecanizare a lucrărilor de împușcare, de diagnosticare a 

circuitelor de împușcare și declanșare a exploziilor;  

• Tehnici de împușcare în subteran, cariere și lucrări de geniu civil; 

• „Articole pirotehnice de divertisment”; 

• „Articole pirotehnice de scenă”; 

• „Alte articole pirotehnice inclusiv cele destinate vehiculelor”; 

• Indicatorii de calitate ai aerului; 

• Indicatorii de calitate ai apelor de suprafață, subterane și uzate; 
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• Indicatorii de calitate ai nămolurilor, solurilor, deșeurilor și substanțelor 

minerale; 

• Indicatorii de calitate ai îngrășămintelor chimice; 

• Determinarea granulometrică a îngrășămintelor chimice pe bază de azotat 

de amoniu; 

• Determinarea retenției de ulei a îngrășămintelor chimice pe bază de azotat 

de amoniu cu conținut mare de azot; 

• Determinarea parametrilor de putere acustică la echipamente; 

• Determinarea parametrilor de zgomot, în vederea evaluării expunerii 

profesionale 

• Determinarea emisiei de vibrații la echipamente; 

• Determinarea parametrilor de vibrații, în vederea evaluării expunerii 

profesionale. 

INSEMEX-GLI lucrează numai cu personal competent, care nu este supus nici unei 

influențe din partea acelora care ar avea un interes comercial direct în încercările ce trebuie 

efectuate. 

Prezentarea limbajului de programare 

Când a luat naștere World Wide Web, crearea chiar și a unei pagini Web simple necesita 

învățarea limbajului pentru Web: HTML. Cei care realizau pagini web trebuiau să scrie manual cod 

HTML în editoare de text sau editoare HTML. Ulterior au apărut editoare Web profesionale, cum ar 

fi Adobe Dreamweaver și Microsoft FrontPage. Acestea au făcut crearea și întreținerea paginilor 

Web mult mai facilă prin furnizarea unei interfețe grafice pentru construirea paginilor Web și 

minimizarea cantității de cod HTML care trebuia scrisă de către cei care le realizau. 

În aceste condiții, din dorința de a oferi elemente interactive pe paginile web, au apărut 

limbajele scriptice Open Source, cum este PHP. PHP a fost optimizat să coopereze perfect cu bazele 

de date MySQL, care sunt de asemenea sub licență Open Source. Infrastructura necesară pentru 

serverele Web a fost oferită de sistemul de operare Linux și serverul Apache. LAMP a devenit curând 

sinonim cu prezența interactivă pe Internet, cu suport pentru bazele de date. 

Curând după aceasta, producția de software s-a dezvoltat, apărând o multitudine de 

aplicații PHP. 

Deși utilizarea PHP, MySQL și a editoarelor Web avansate au simplificat munca 

programatorilor Web, atunci când un site Web se extinde dincolo de câteva pagini, întreținerea și 

dezvoltarea sa devin o provocare. 

Pentru a rezolva această problemă, o serie de mari publicații media au trecut la utilizarea 

unui tip special de software - Sistemul de Management a Conținutului CMS. Aplicațiile CMS nu doar 

că permit administrarea simplificată sau chiar automată al conținutului site-ului, ci permit autorilor 

fără cunoștințe tehnice avansate, să publice articole direct în sistem prin intermediul unei interfețe 

utilizator.  

Odată cu implementarea unui CMS majoritatea provocărilor legate de managementul 

site-ului dispar. Caracteristici cum ar fi harta site-ului sau căutarea pe site sunt realizate automat, 
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fără a necesita reprogramarea lor. Caracteristici adiționale cum ar fi forumuri, coșuri de cumpărături 

și galerii de imagini sunt incluse în software sau sunt disponibile ca plugin-uri. Toate acestea duc la 

minimizarea efortului de dezvoltare personalizată și la reducerea substanțială a numărului de erori 

și probleme de securitate care ar putea apare odată cu dezvoltarea acestora. 

Aspectul unui site realizat cu un CMS este coordonat de temele vizuale (template) 

utilizate, acestea putând fi setate pentru întreg site-ul web sau chiar asociate cu pagini individuale, 

determinând reprezentarea vizuală a conținutului pentru utilizator. Când este adăugat un nou 

articol pe site-ul web, acesta este publicat automat cu tema vizuală standard și astfel întregul site 

păstrează același aspect sau tematică. 

Modul de lucru al unui CMS 

Funcționarea unui CMS este puțin mai complicată decât a unui server web simplu, dar 

pentru a putea utiliza eficient Wordpress este necesar să se cunoască procesele de bază pe care le 

utilizează un CMS pentru a regăsi, formata și returna conținutul cerut de către browser-ul web. 

Structura unui CMS 

Indiferent că vorbim de WordPress, Joomla sau Drupal, un CMS are mai multe elemente 

structurale, cele mai importante fiind: interfețele, drepturile de acces, conținutul și extensiile. 

 

Instalarea WordPress pe un server local XAMPP 

În comparație cu multe alte platforme de website disponibile online, WordPress are una 

din cele mai simple proceduri de instalare. Tot ce trebuie făcut este extragerea conținutului fișierului 

zip, configurarea setărilor pentru baza de date, încărcarea fișierelor, și apoi rularea instalării 

WordPress. 

Acest proces pare simplu pentru oricine care a mai dezvoltat site-uri / aplicații web. Și 

de când WordPress este cel mai popular sistem de administrare a conținutului online, este inevitabil 

platforma pe care milioane de persoane o vor folosi pentru primul lor site. 
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Panoul de control al serverului XAMPP 

 

Prezentarea aplicației CCMSSM-app. 

Aplicația CCMSSM-app, are în partea de front-end antetul aplicației, include numele 

CCMSSM-app, meniul de navigare, o bară de căutare precum si alte elemente necesare și utile.  

De asemenea headerul ai poate include și alte elemente cum ar fi linkuri pentru fluxuri 

RSS, social media, autentificarea și înregistrarea. 
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Pagina de start a aplicației CCMSSM-app 

 

 

 

Autentificare în cadrul aplicației CCMSSM-app 
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Completarea raportului de încercare 
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Proiectul: PN 16 43 03 01 Calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze, utilizând 

efectul Schlieren 

Faza:  IV:  Validarea rezultatelor simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze. Diseminare 

rezultate. 

Rezumatul fazei:   

Obiectivul proiectului căruia îi aparține această fază constă în realizarea unor cercetări 

fundamentale în domeniul exploziilor atmosferelor combustibile și transpunerea rezultatelor 

acestora în modele matematice care să constituie baza realizării simulărilor computerizate. 

Simulările computerizate fiind deja realizate, obiectivul fazei a fost validarea rezultatelor 

simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze prin comparare cu rezultatele obținute din 

experimentele fizice. 

Pentru  atingerea obiectivului acestei faze au fost considerate, în primul rând, rezultatele 

obținute în faza a doua a proiectului, fază în care au fost realizate experimente fizice ale exploziilor 

amestecului aer-metan. Acestea au fost performate în interiorul unui tub transparent, prevăzut la 

capăt cu un obturator tensionat, montat in balamale pe corpul camerei de explozie (figura 1). Rolul 

acestui obturator este de a elibera presiunea de explozie, în decursul procesului de ardere a 

metanului. 

 

 

Fig.1. Obturatorul prevăzut la capătul camerei transparente de explozie 

În urma efectuării experimentelor fizice, pentru concentrații de 9,5%vol CH4, comportamentul 

frontului de flacără este prezentat, prin imagini succesive, în figura 2. 
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Fig. 2. Comportamentul frontului de flacără la o concentrație de 9,5%vol CH4 

 

La concentrația de 9,5%vol CH4 au fost realizate 5 teste. Pentru fiecare înregistrare, materialele 

au fost postprocesate, rezultând câte un set de valori ale vitezelor. Aceste valori sunt cuprinse în tabelul 

1. 

 

Tabelul nr. 1. Valori ale vitezelor obținute din experimente 

Testul 

Nr. 

Concentrația amestecului 

aer-metan 

[%vol] 

Viteza medie 

[m/s] 

9.5-1 9,5 8,383 

9.5-2 9,5 8,500 

9.5-3 9,5 8,120 

9.5-4 9,5 8,475 

9.5-5 9,5 8,040 
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Pentru realizarea simulărilor computerizate care să concorde cu experimentele fizice efectuate 

pe standul experimental, a fost construită geometria virtuală a camerei de explozie, considerând aceleași 

valori dimensionale ale modelului real, constând dintr-un tub rectangular 50 x 50 x 300 mm. Unul din 

capetele tubului a fost setat ca perete mobil cu masă proprie, imitând, astfel, modelul real al 

dispozitivului de eliberare a presiunii. 

În afara modelelor utilizate pentru definirea exploziei din interiorul tubului rectangular, 

principalul model care să definească mișcarea frontierei mobile  a fost modelul rețelei dinamice de 

discretizare. 

De asemenea, pentru imprimarea mișcării unei frontiere, a fost necesară utilizarea funcțiilor 

definite de utilizator (UDF-uri), specifice rețelelor dinamice de discretizare. Aceste funcții se scriu în 

limbaj de programare C și stabilesc, matematic, modul în care diferitele zone ale unei rețele de 

discretizare sunt deformate prin translație/rotație și dependența acestor mișcări de anumiți parametri 

(de ex. față de presiune). UDF-urile sunt implementate în cadrul aplicației Fluent prin macro-uri. Utilizând 

macro-ul DEFINE_CG_MOTION, pentru cazul de față s-a  putut defini mișcarea centrului de greutate al 

frontierei mobile (obturatorul din cazul experimentelor fizice) funcție de presiunea exercitată de 

explozie pe suprafața acesteia, prin scrierea codului în limbaj de programare C. 

 

Fig. 3. Deschiderea frontierei mobile (obturatorul din cazul experimentelor fizice) în cadrul 

simulării computerizate 

Simulările computerizate realizate pe baza funcțiilor definite de utilizator s-au dovedit a fi foarte 

aproape de experimentele fizice prin obținerea unor viteze medii ale frontului de flacără între valorile 

de 8,1 și 8,6 m/s la concentrația stoichiometrică a metanului în aer. De asemenea, comportamentul 

frontului flăcării a fost foarte asemănător în simulările virtuale cu cel înregistrat în experimentele fizice. 
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Figura 4 prezintă comparația dintre fronturile de flacără din testele fizice și cele virtuale, în faza 

de început a exploziei. 

 

 

Fig. 4. Comportamentul frontului de flacără în experimentul fizic și în simularea 

computerizată, la începutul procesului de explozie 

 

Faza de dezvoltare a exploziei este prezentată, comparativ, în figura 5. 

 

 

Fig. 5. Comportamentul frontului de flacără în experimentul fizic și în simularea 

computerizată, în decursul procesului de explozie 

Odată cu creșterea presiunii din interiorul tubului, în ambele cazuri (cel al experimentului fizic 

și cel al simulării computerizate) obturatorul, respectiv frontiera mobilă, au fost împinse de presiunea 

de explozie ce a acționat pe suprafețele acestora, creând un spațiu liber prin care suprapresiunea a putut 

fi eliberată. 
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Fig. 6. Comportamentul frontului de flacără în experimentul fizic și în simularea 

computerizată, la ieșirea frontului flăcării din tub 

 

De aici rezultă buna corelare dintre rezultatele obținute prin experimente fizice și cele obținute 

prin simulări virtuale dovedind, astfel, validitatea simulărilor computerizate și atingerea obiectivului 

acestei faze a proiectului. 

Faza:  V:  Elaborarea metodelor experimentale în vederea calibrării rezultatelor simulărilor computerizate 

cu ajutorul prelucrării imagistice 

Rezumatul fazei:   

Obiectivul fazei a constat în obținerea unei modalități de înregistrare a parametrilor specifici 

exploziilor de gaze la o acuratețe superioară și a imaginilor privind comportamentul frontului de flacără, 

la o rezoluție ridicată. 

Prima parte a proiectului a avut în vedere construirea unui spațiu experimental care să permită 

abordarea într-o manieră diferită, modernă, a studiului fenomenologiei exploziilor atmosferelor 

combustibile, prin utilizarea tehnicilor Schlieren și înregistrarea procesului cu o cameră de mare viteză. 

Tehnicile Schlieren sunt metode optice utilizate pentru observarea gradienților indicilor de refracție în 

gaze, în special aer, sau în alte medii transparente. Acești gradienți pot fi generați de diferențe de 

temperatură, presiune și concentrație; un mediu gazos cu o temperatură înaltă are o densitate mai mică 

(deci un index de refracție mai mic) decât același mediu la temperatură normală. În principiu, un fascicul 

de lumină este proiectat de o sursă pe o oglindă concavă, iar lumina reflectată este înregistrată de 

camera video. Un obturator (knife edge) plasat în punctul de focalizare al oglinzii va juca rol de filtru 

pentru intensitatea luminoasă, orice rază refractată de un mediu cu densitate diferită (A-B) luminând 

senzorul camerei video cu o intensitate diferită, producând o creștere a contrastului. Punând o cameră 
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transparentă, de explozie, între oglinda concavă și camera video, se pot înregistra imagini ale propagării 

frontului de flacără prin observarea diferențelor de densități dintre gazele arse și cele nearse. 

Astfel, pentru înregistrarea experimentelor fizice și, implicit, pentru determinarea vitezelor de 

propagare și observarea comportamentului frontului de flacără, în prima parte a proiectului de cercetare 

a fost utilizată o cameră video de viteză, Olimpus i-Speed 2. În figura 1 este prezentat standul de explozii 

și camera Olimpus. 

 

 

Fig.1. Standul de explozii gaze și camera de viteză Olimpus 

 

Avantajul acestei camere este posibilitatea de înregistrare la o viteză de până la 33000 cadre pe 

secundă. Dezavantajele sunt multiple, în cazul utilizării acesteia pentru înregistrarea exploziilor de gaze: 

 Odată cu creșterea vitezei de înregistrare scade rezoluția la care pot fi realizate 

imaginile; 

 Chiar și la o viteză relativ mică de înregistrare, necesită o intensitate majoră a 

luminozității mediului filmat; 
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 Poziționarea unei surse puternice de lumină aplicată spre camera de explozie face ca 

flacăra să devină inobservabilă; 

 Deseori, datorită rezoluției scăzute, momentul inițierii amestecului exploziv nu poate fi 

observat; 

 Mediul de stocare de capacitate redusă etc. 

Pentru exemplificare,   în figura 2 e prezentată o imagine înregistrată cu această cameră: 

 

Fig.2. Imagine din faza de început a unei explozii aer-metan 

 

Imaginea de mai sus a fost deja prelucrată, pentru o vizualizare mai bună. Cu toate acestea, 

imaginea rămâne la o calitate inferioară. Alte încercări, pe configurații diferite ale standului, s-au soldat 

cu rezoluții reduse ale imaginilor, acestea neputând fi utilizate în cadrul studiilor (figura 3). 

 

Fig.3. Imagine inutilizabilă, de calitate redusă 

Astfel, pentru atingerea obiectivelor proiectului, s-au căutat soluții de îmbunătățire a calității  

înregistrărilor video. Aceste soluții au vizat atât experimentele realizate în cadrul proiectului în 

curs, cât și cercetări ulterioare care implică înregistrări video la viteze înalte. 

În urma analizei ofertei în domeniu, a fost achiziționată o camera de foarte mare viteză, 

Phantom v1212 (figura 4). Dintre specificațiile acestei camere video amintim: 

➢ : 1280X800; 

➢ Capacitate de memorare: 72 GB RAM; 

➢ Număr de cadre/sec la rezoluție maximă 1280x800: 12000; 

➢ Număr de cadre/sec la rezoluție minimă 128x16: 820000; 

➢ Număr de cadre/sec la rezoluție HD 1280x720 : 14000; 

➢ Număr de cadre/sec: 100; 

➢ Mărime senzor CMOS : 35,8mmx22,4mm; 

➢ Răcire senzor activă; 
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➢ Mărime pixel: minim 28 µm; 

➢ Senzor color: sensibilitate senzor ISO Color minim 10000T; 6400D; ISO Monochrome minim 

100000T; 32000D; 

➢ Profunzime pixel 12 bit; 

➢ Timp minim de expunere (shutter global electronic): 1 microsecundă; 

➢ Auto-expunere, EDR (Extreme Dynamic Range); 

➢ Timp înregistrare la rezoluție maximă, in memoria internă, format video 12bit-necomprimat: 

3,75 sec; 

➢ Înregistrare continuă; 

➢ Marcarea evenimentului; 

➢ IRIG IN (modulat și nemodulat), IRIG OUT (nemodulat); 

➢ Intrare GPS pentru localizare în timp și spațiu; 

➢ Mod ”Shutter off” pentru expunere PIV (Particle Image Velocimetry); 

➢ Mod ”Burst”; 

➢ Obturator mecanic intern pentru CSR (Current Session Reference) automat/la distanță; 

➢ Adresă IP secundară; 

➢ Capabilitate actualizare firmware; 

➢ Sync-to-Trigger; 

➢ 2x ieșiri HD-SDI video pentru monitorizare în timp real în timpul reglajelor, înregistrării și redării; 

➢ Interfață 10Gb Ethernet; 

➢ Semnal de declanșare cameră: programare locală (pre/post declanșare înregistrare), 

autodeclanșare prin mișcarea imaginii, programare prin soft, declanșare de pe panoul de 

comandă al camerei, prin mufa BNC; 

➢ Acuratețe temporizare: 32 ns; 

➢ Memorie SSD: 1TB, tip Cinemag IV (rata transfer 1Gpx/sec); 

➢ Alimentare cameră: 220 V curent alternativ și 24 V curent continuu, alimentator 280 W; 

➢ Software inclus pentru control camera si analiza mișcării in imagine, in timp real intre  puncte 

manual-configurabile: distanta, viteza, accelerare, unghi si viteza angulara, colectare automata 

si/sau manuala a punctelor din imagine pentru urmărirea țintei, compatibil Windows 10. 

➢ Pachetul dispune de două obiective, atât pentru filmarea în imediata apropiere a inițierii 

exploziei, cât și pentru înregistrarea întregului fenomen,  respectând distanța minimă de 

siguranță: 

a. distanța focală 28-75mm, diafragma f/2,8, ,montura tip Nikon, parasolar inclus, husă de 

transport; 

b. distanța focală 70-200mm, diafragma f/2,8, montura tip Nikon cu parasolar inclus și husă de 

transport. 

Produsul funcționează la parametrii de performanță impuși în domeniul de temperaturi: -100 C 

până la + 500 C. 
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Fig.4. Camera de foarte mare viteză, Phantom v1212 

 

Rezultatele investiției s-au văzut imediat, seria următoare de imagini fiind destul de relevantă 

pentru a face diferența (figura 5). 

 

 

 

Fig.5. Serie de imagini ale dezvoltării unei explozii de gaze, surprinse cu camera de 

foarte mare viteză Phantom v1212 

Cu ajutorul acestei camere, acum poate fi înregistrat momentul inițierii amestecului exploziv 

(figura 6). 
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Fig. 6. Momentul inițierii prin scânteie a amestecului aer-metan 

Astfel, prin achiziționarea unei camere video de ultimă tehnologie, cercetarea în domeniu 

prinde noi valențe, îmbunătățind semnificativ rezultatele anterioare. Prin investiție s-a asigurat 

creșterea nivelului de performanță a cercetărilor exploziilor, îmbunătățirea infrastructurii de 

cercetare pentru elucidarea cauzelor producerii accidentelor de tip explozie de gaze din domeniile 

industriale și domestice, acolo unde există posibilitatea formării amestecurilor explozive. 

Proiect PN 16 43 03 03: Cercetări privind realizarea modelărilor computerizate ale incendiilor, 

utilizând sisteme HPC (High Performance Computing) 

Denumire fază III: Cercetări privind simularea computerizată a evacuării persoanelor, folosind 

modulul FDS+EVAC 

Rezumatul fazei: 

Obiectivul cel mai important al securității la incendiu în clădiri, în situația în care se admite 

că incendiul ar avea loc, este atins prin proiectarea și aplicarea unui sistem de protecție la incendiu 

specific care să asigure salvarea vieții umane. Acest sistem de protecție trebuie să se reflecte în 

planurile de evacuare. 

Comportamentul uman în situații critice stă la baza tuturor proiectelor privind securitatea la 

incendiu. O mai bună înțelegere a modului în care indivizii umani răspund la situațiile de urgență 

poate contribui în proiectarea clădirilor mai sigure, la dezvoltarea unor metode și instrumente de 

calcul în scopul atingerii nivelului de siguranță scontat, dar si la elaborarea unor proceduri eficiente 

pentru evacuarea personalului, a unor sisteme de comunicație în caz de urgență, sau a procedurilor 

de instruire pre-eveniment. 
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Studiul comportamentului uman în incendiu are un caracter multidisciplinar, implicând 

noțiuni din domeniul ingineriei, arhitecturii, informaticii, matematicii, dreptului, sociologiei, 

psihologiei, comunicării și ergonomiei, etc. Obiectivul principal al cercetării comportamentului 

uman și transpunerea acestuia în practică este de a minimiza riscul de expunere la foc.  

Scopul principal al activităților de îmbunătățire a securității vieții este dezvoltarea unei teorii 

comprehensive a răspunsului uman la incendiu. Comportamentul uman este însă deosebit de 

complex și variază în limite mari, astfel încât teoriile dezvoltate de-a lungul timpului au mai de grabă 

caracter parțial decât general. Adesea, răspunsul uman la incendiu este caracterizat grosier prin 

intermediul a două perioade: etapa de pre-evacuare și etapa de reacție sau de evacuare, punându-

se un accent destul de redus pe înțelegerea proceselor comportamentale care au loc în fiecare dintre 

etape. 

Acțiunile oamenilor în situații limită sunt explicate făcând apel la concepte socio-psihologice, 

cum ar fi: evitarea, angajarea, afilierea și rolul, sau raportate la categoriile comportamentale umane 

de bază: recunoașterea, validarea, definirea, evaluarea, angajarea și reevaluarea. 

Studiul realizat în această fază a fost structurat pe patru capitole, un capitol de concluzii și 

referințe bibliografice. 

Capitolul I, intitulat “Comportamentul persoanelor surprinse de incendiu”  prezintă câteva 

noțiuni de bază cu referire la comportamentul uman în caz de incendiu, respectiv a metodelor 

teoretice utilizate în ingineria protecției la incendiu. 

Sunt descrise etapele specifice evacuării ocupanților: etapa de pre-evacuare și etapa de 

reacție sau de evacuare, fiecare dintre acestea fiind alcătuite la rândul lor din mai multe faze. De 

regulă, persoanele surprinse de incendiu sau de alte evenimente critice, trebuie să devină conștiente 

de apariția factorului de risc, fie prin alarmare, fie prin observarea unor indicii specifice, prin 

intermediul unor indicii fizice și sociale. În urma conștientizării riscului, ocupanții încearcă să 

interpreteze informațiile recepționate, folosind scenarii comportamentale, simulări mentale și 

modelări, asociate cu un anumit sens, menite să compună o formulare proprie a situației în care se 

află.   

Recunoscând indiciul, definind corect situația și înțelegând riscul, individul va realiza acțiuni 

protective pentru a începe procesul de evacuare. Prin acțiunea protectivă, care are loc în faza luării 

deciziei, persoanele decid activitățile pe care trebuie să le urmeze, pe baza interpretării indiciilor, 

situațiilor și riscurilor.  

Literatura de specialitate menționează faptul că indivizii sau grupurile dezvoltă un număr 

limitat de opțiuni, adesea foarte mic, chiar insuficient, datorită unor factori cum ar fi: timpul 

perceput ca presant, resursele mentale limitate, respectiv instruirea și cunoașterea insuficientă a 

procedurilor în cazuri de urgență. 

Deciziile pot comporta modificări în timp, sub acțiunea noilor indicii primite din mediul 

înconjurător, sau în urma apariției unor noi situații de risc. Aceste modificări decizionale pot apare 

și in etapa de evacuare și implică simulări mentale, urmate de identificarea opțiunilor de urmat. 
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Etapa evacuării constă, în general, într-o singură faza, denumită și faza acțiunilor. În această 

etapă, ocupanții pun în practică deciziile luate în faza anterioară. Acțiunea implică executarea unui 

act fizic și se derulează pe  un interval de timp.  

Timpul de evacuare este influențat în mare măsură de răspunsul comportamental al 

ocupanților la semnalele e alarmă, de capacitatea de a auzi sau de a vedea un semnal de alarmă și 

de a-l interpreta în mod corespunzător. De asemenea, răspunsul comportamental la acțiunea 

directă a focului, constând în categorii comportamentale de bază definite prin concepte socio-

psihologice, constituie un alt factor determinant în luarea deciziei corecte de salvare.   Procesul de 

selectare a criteriilor de rezistență și supraviețuire (importante în stabilirea succesului sau eșecului 

unui proiect propus), reprezintă o parte componentă, critică, a evaluării riscului privind viața. Acest 

proces are la bază condițiile care au impact psihologic asupra persoanelor: temperatura, fluxul 

căldurii, opacitatea fumului, lipsa oxigenului, expunerea la gazele de ardere – constituind răspunsul 

psihologic la efectele focului. 

Literatura de specialitate menționează o serie de teorii menite să explice răspunsul indivizilor 

la riscul de foc, teorii care nu au putut fi susținute științific prin dovezi, și care sunt catalogate astăzi 

ca mituri. În unele cazuri, astfel de teorii sunt valabile pentru o anumită categorie de populație, dar 

nu pot fi probate la modul general, datorită generalizărilor pe care le conțin. Dintre aceste teorii, în 

istoria securității la incendiu se remarcă trei, importante la un anumit dat, dar dovedite ca 

incomplete: panica (panic behavior), șocul în fața dezastrului (disaster shock) și raționamentul de 

grup (group mind). Toate aceste trei mituri au fost excesiv generalizate în societate și de către mass 

media pentru a explica situațiile critice în majoritatea scenariilor de dezastru, însă, în realitate, 

manifestarea acestora este destul de redusă.   

Capitolul II, “Modele computerizate pentru evacuarea persoanelor la incendiile din clădiri”, 

prezintă o descriere a principalelor modele și aplicații software utilizate pe plan internațional, care 

au cunoscut un extindere pe scară largă, acoperind industrii și domenii  expuse riscului de incendiu: 

vase maritime, aeronautică, clădiri cu diverse destinații, spații publice, etc. Modelele computerizate 

se pretează astăzi și pentru simularea efectelor diferitelor tipuri de situații, cum ar fi evacuarea din 

incendii, amenințări cu bombă, atentate teroriste, calamități naturale, manifestații de stradă și chiar 

pentru procesul de relocare în cadrul aceleiași clădiri. 

Capitolul III, “Modelarea evacuării persoanelor utilizând aplicația FDS+EVAC” detaliază 

algoritmul de calcul dezvoltat de VTT Finlanda pentru simularea deplasării agentului. are ca punct 

de plecare metoda dezvoltată de grupul lui Helbing, introducându-se așa numita forță socială, 

pentru a permite agenților păstrarea distanței rezonabile față de pereți sau alți agenți.  

FDS+Evac utilizează legile mecanicii pentru a urmări traiectoriile agenților, în timpul 

efectuării calculelor. Fiecare agent urmărește propria sa ecuație de mișcare.  

Forța care acționează asupra agentului i are trei componente distincte, care descriu 

interacțiunea agent-agent, interacțiunea agent – pereți, respectiv interacțiunea agent-mediu. 

Aceste interacțiuni sunt definite prin forțe specifice, care determină orientarea și mai ales viteza 

agentului în etapa de evacuare. 
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Electele toxice ale produșilor de reacție în urma arderii sunt tratate folosind conceptul de 

Fractional Effective Dose (FED), luând în considerare numai concentrațiile gazelor narcotice CO, CO2 

și O2: 

FEDtot = FEDCO x HVCO2+FEDO2 

Doza FED nu conține efectul HCN, care este tot un gaz periculos, iar efectul CO2 este cauzat 

doar de hiperventilație, presupunându-se că CO2 este atât de mic în concentrație, încât nu are 

efecte narcotice. 

Programul FDS+Evac utilizează funcții de reacție teoretică pentru a modela selecția căilor de 

evacuare a persoanelor. În acest model, fiecare agent observă locațiile și acțiunile celorlalți agenți 

și selectează ieșirea prin care estimează că evacuarea se va face cel mai repede. În acest mod, 

selectarea ieșirii este modelată ca o problemă de optimizare, unde fiecare încearcă să caute ieșirea 

care minimizează timpul de evacuare. 

Capitolul IV, “Modelarea evacuării persoanelor utilizând FDS+EVAC – Studii de caz ” prezintă 

trei simulării computerizate, utilizând modele a căror complexitate geometrică și structurală crește 

gradual, de la cazuri simple la modele de clădiri uzuale, multi-nivel. 

Pentru realizarea unei simulări computerizate a evacuării persoanelor, utilizând modulul 

FDS+EVAC, integrat în codul FDS, și interfața Pyrosim, se urmăresc următoarele etape: activarea 

modulului FDS+Evac, definirea domeniului de calcul corespunzător evacuării persoanelor, definirea 

geometriei analizate, definirea parametrilor corespunzători comportamentului uman, amplasarea 

persoanelor în domeniul de calcul, definirea legăturilor dintre domeniile de calcul, definirea ieșirii 

din domeniul de calcul, definirea timpului de rulare a analizei, rularea analizei și citirea rezultatelor. 

Vizualizarea rezultatelor și a înregistrărilor de tip grafic se poate realiza utilizând aplicația 

Smokeview. 

Primul studiu de caz modelează deplasarea umană în timpul unui exercițiu de evacuare 

pentru o încăpere de tip industrial, cu un singur nivel, având dimensiunile 28x13x6m. În interiorul 

clădirii sunt localizate 50 de persoane, adulte. Sursa de foc este o sursă cu rată de eliberare a căldurii 

pe unitatea de suprafață constantă, 500kW/m2. Timpul de simulare este setat la 60s, timpii de 

detecție și de reacție fiind stabiliți la 2, respectiv 5s. Restul proprietăţilor privind comportamentul 

uman sunt cele definite implicit de către PyroSim. 

Pentru studiul parametrilor de ambient se utilizează două dispozitive virtuale de tip FED 

(Fractional Effective Dose), poziționate la înălțimea de 1.8m, unul la mijlocul încăperii, iar altul în 

dreptul ușii de acces; pentru vizualizarea evoluției temperaturii și a vizibilității în clădire, se utilizează 

plane orizontale (slice-uri), la înălțimea z = 1.7m (înălțimea aproximativă a corpului uman). 

Exercițiul de evacuare simulat s-a încheiat cu succes, toți ocupanții părăsind încăperea și 

îndreptându-se spre zona de siguranță în aproximativ 35s de la apariția focului. Înălțimea și volumul 

mare a încăperii au permis norului de fum și gaze de reacție să migreze ascendent și să se dilueze 

astfel încât concentrațiile acestora să nu influențeze capacitatea ocupanților de a alege drumul 
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optim spre ușa de evacuare, respectiv sănătatea persoanelor. Doza maximă FED rezultată a fost de 

3,67·10-4, mult inferioară valorii de expunere la pericol a agenților. 

  

  

Fig. 1. a) Evoluția procesului de evacuare și fumului la t = 20s, respectiv t = 30s;  

b) Evoluția în timp a procesului de evacuare a ocupanților, respectiv variația FED 

Al doilea studiu de caz  urmărește simularea computerizată a unui exercițiu de evacuare 

pentru ocupanții unei clădiri cu 2 etaje, cu scară de acces cu construcție simplă (scară cu rampă 

dreaptă). Scenariul constă în evacuarea unui grup de 5 persoane, localizate la etajul unei clădiri de 

2 nivele (parter + etaj), în condițiile apariției unui incendiu, la nivelul inferior al acesteia. Timpul de 

simulare este de 360s, sursa de incendiu este localizată la nivelul inferior, cu HRR = 500KW/m2; 

timpii de detecție, respectiv de reacție sunt de 180, respectiv 20s. Dimensiunile clădirii sunt de 

10x10x6m.  
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Fig. 2) Evoluția procesului de evacuare, la diferite intervale de timp, pentru al doilea studiu de caz 

Incendiul este localizat într-o încăpere la parter, iar fumul și gazele produse în urma arderii 

migrează prin ușile de acces (considerate deschise), la nivelul etajului inferior, apoi se deplasează 

ascendent, prin casa scării, către încăperile de la etaj. Incendiul este detectat prin modificarea valorii 

înregistrate de traductorul FED situat la nivelul superior al ușii unei încăperi din proximitatea celei 

în care se află ocupanții. S-a urmărit modul în care programul simulează evacuarea ocupanților, în 

special pe zona inclinată (incline), reprezentată de scara ce face legătura între etaje, cunoscut fiind 

faptul că rampele sau scările necesită o analiză suplimentară, având în vedere că nu prezintă, în 

cadrul modelului FDS+EVAC, o validare suficientă, până în momentul de față. 

Al treilea studiu de caz simulează evacuarea persoanelor din cadrul unei clădiri cu două 

nivele, de complexitate mai ridicată, model prezentat în cadrul fazei anterioare a proiectului de 

cercetare (clădire tip bibliotecă cu sală de conferințe la etaj). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Modelul virtual al unei clădiri de tip bibliotecă – studiul de caz nr. 3 
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t = 220s 

 

t = 240s 

 

t = 300s 
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Modelul elaborat permite concentrarea datelor colectate prin simularea incendiului spre 

monitorizarea temperaturilor, a producerii fumului și a migrării acestuia, prin cele două scări de 

acces, la etajul clădirii. La acest nivel, există un număr de 50 de persoane adulte, care sunt evacuate 

prin intermediul scărilor de acces la parter, și de aici in exterior. Particularitatea aparte a acestei 

clădiri constă în prezența a două scări de tip scară cu rampe la 180°, cu podest intermediar, care fac 

legătura între cele două etaje ale clădirii. Experiența obținută în urma realizării celor trei modelări 

computerizate poate fi utilizată în continuare în abordarea unor modele cu complexitate geometrică 

ridicată. Există însă situații în care se impune validarea experimentală a rezultatelor, în vederea 

conformării modelului și a simulării, la situațiile posibile în cazuri de incendii reale. 

În cadrul celor trei studii de caz prezentate s-a urmărit încheierea cu succes a exercițiului de 

evacuare, în condițiile stabilite pentru fiecare în parte. O atenție deosebită a fost alocată factorilor 

principali care pot influența timpul de evacuare: ergonomia, amplasarea ieșirilor, concentrația 

produșilor toxici de reacție rezultați în urma arderii (conceptul FED), care poate conduce la 

incapacitate de salvare, vizibilitatea (densitatea fumului), temperatura mediului ambiant. 

Simulările realizate în cel de-al treilea studiu de caz au arătat câteva limitări ale modulului 

FDS+Evac, în cazul modelării evacuării folosind scările cu rampe și podest intermediar. Proiectarea 

modelului și definirea elementelor specifice acestor plane inclinate sau orizontale, care să realizeze 

o legătură între rețelele de discretizare specifice evacuării, de la nivelul fiecărui etaj, amplasarea 

corectă și configurarea parametrilor specifici intrărilor și ieșirilor, s-au dovedit a fi activități deosebit 

de complexe și laborioase, cu un grad major de influență asupra corectitudinii rezultatelor modelării 

computerizate. 

 

Denumire fază IV: Analiza comparativă a rezultatelor. Evidențierea parametrilor  care pot genera 

incertitudine și analiza senzitivității numerice pentru modelele FDS realizate.  Diseminarea 

rezultatelor obţinute. 

Rezumatul fazei:  

Catastrofele manifestate la scară largă de-a lungul istoriei (incendii în cluburi, în clădiri multi-

etaj, spații de parcare, incendii de pădure sau în tuneluri) au cauzat pierderi materiale grave și nu 

de puține ori, au condus la invaliditate și decese în rândul victimelor umane. Studiul inițierii și a 

mecanismului acestor fenomene prin metode alternative, computerizate, devine tot mai mult un 

instrument deosebit de valoros, la dispoziția cercetătorilor și a specialiștilor din domeniul securității 

la incendiu. 

Fenomenul de incendiu este extrem de complex, implicând noțiuni cum ar fi combustia, 

radiația, turbulența, dinamica fluidelor și alte procese fizice și chimice.  În consecință, aplicarea 

teoriilor dinamicii computerizate a fluidelor (FDS) impune o bună înțelegere a acestor factori, 

împreună cu o solidă cunoaștere a proprietăților de material și a specificațiilor parametrilor de 

intrare relevanți pentru simulare, cu scopul definirii impactului factorilor de mediu și a condițiilor la 

limită.  
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Aplicațiile software specializate în acest domeniu se compun din subrutine sau proceduri de 

calcul numeric care realizează discretizarea ecuațiilor fundamentale și in consecință, cunoașterea 

limitărilor acestora este imperativă. Dacă modelul virtual este bine realizat și efectele 

incertitudinilor induse prin parametrii de intrare sunt identificate și ținute sub control, simularea 

computerizată a incendiului poate fi considerată ca fiind cea mai economică și fezabilă metodă de 

cercetare și analiză a procesului de combustie, pentru un anumit scenariu sau set de condiții. Un 

factor critic care afectează de cele mai multe ori utilizarea la scară largă a simulărilor computerizate, 

pentru scenarii complexe de incendiu, este reprezentat de complexitatea de calcul. Timpul necesar 

procesării, pentru geometrii complexe, cu dimensiuni geometrice mari, este foarte ridicat, până la 

ordinul zilelor sau chiar mai mult. În acest context, utilizarea procesării paralele de înaltă 

performanță (sistemelor High Performance Computing – HPC) devine singura metodă eficientă de 

asigurare a aplicabilității tehnicilor CFD consumatoare de resurse de calcul sau de date în  acest 

domeniu. 

Codul FDS a fost proiectat pentru a rula pe o varietate de platforme hardware și de sisteme 

de operare, atât în mod secvențial, serial, cât și paralel, cu sau fără utilizarea firelor de execuție 

multiple. Așa cum s-a arătat în fazele anterioare ale proiectului, FDS utilizează MPI (Message-Passing 

Interface) pentru rularea unui calcul numeric FDS în mod distribuit, pe un cluster de procesare. 

Principiul de bază constă în segmentarea domeniului de calcul în rețele multiple, și rezolvarea 

ecuațiilor de echilibru specifice printr-un proces distinct, pe calculatoare diferite. MPI gestionează 

transferul informației între aceste procese. De regulă, fiecare subrețea sau mesh este asignată 

procesului MPI propriu, însă există și posibilitatea asignării a mai multor mesh-uri la același proces. 

În acest mod, mesh-urile de dimensiune mare pot fi calculate pe procesoare dedicate, în timp ce 

subrețelele mici pot fi grupate împreună în câte un proces, care rulează pe un singur procesor. FDS 

suportă o strategie de paralelizare pe două niveluri, prin care se realizează mai întâi descompunerea 

fiecărui domeniu de calcul în subrețele pentru modul de calcul cu memorie distribuită, și apoi se 

aplică fiecărei subrețele mesh o tehnică de multi-threading, pentru modul de calcul cu memorie 

partajată. Implementarea tehnicii firelor multiple de execuție (multi-threading) se realizează în FDS 

prin implementarea protocolului OpenMP. 

Problema de calcul poate fi tratată ca Simulare Numerică Directă (DNS) sau prin tehnica LES 

(Large Eddy Simulation).  

Precizia simulării de incendiu depinde de rezoluția rețelei de discretizare. Din acest 

considerent, au fost studiate efectele dimensiunii celulei rețelei mesh asupra diferitelor 

caracteristici ale focului, cum ar fi înălțimea flăcării, fluxurile de căldură radiative, distribuția 

temperaturilor, etc. Precizia de calcul a soluției este foarte importantă și are o influență majoră 

asupra rezultatelor simulării. 

Dacă studiem parametrii ce caracterizează  eficiența paralelizării, în cazul simulărilor 

prezentate în faza a II-a a proiectului, putem constata două aspecte importante: 

1. timpul de soluționare pentru simulările computerizate ale incendiului este invers 

proporțional cu numărul de rețele care discretizează geometria modelului virtual. Această 
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constatare este justificată teoretic prin împărțirea sarcinilor de calcul în mai multe procese de 

execuție, acestea fiind rulate în mod simultan. Se obține astfel o eficiență superioară a procesului 

de paralelizare, în același timp cu un grad mai ridicat de utilizare a resurselor hardware disponibile 

(procesor și memorie). 

2. Câștigul de viteză semnificativ se obține în cea mai mare parte prin utilizarea protocolului 

MPI. Chiar și în cazul utilizării hibride a celor două protocoale, se confirmă faptul că, utilizând mai 

multe procese MPI, alocate unui număr mai mare de procesoare / nuclee logice, timpul de 

soluționare scade semnificativ față de cazul utilizării unui număr mai mare de fire de execuție 

OpenMP. 

Procesarea paralelă în FDS face deci posibilă simularea scenariilor de incendiu desfășurate în 

spații largi (clădiri, parcări, tuneluri lungi, etc.). Descompunerea unui astfel de domeniu de calcul în 

zeci sau sute de sub-domenii, pentru aplicarea procesării paralele sau distribuite, constituie însă o 

problemă care trebuie analizată cu multă minuțiozitate. Aplicarea solverului de presiune la limitele 

dintre subdomenii poate induce incertitudine, și nu de puține ori trebuie testată și verificată 

minuțios.  

 Simulările realizate în cadrul acestui proiect au condus la următoarele concluzii: 

- Procesarea numerică utilizând sisteme de calcul de înaltă performanță (cluster HPC) este 

soluția recomandată atunci când se urmărește reducerea timpului de calcul, în abordarea 

scenariilor de incendiu ce implică geometrii complexe. 

- Factorul de accelerare este puternic dependent de numărul de porțiuni de cod care pot fi 

paralelizate, conform legii lui Amdahl. Aceasta  înseamnă că, pentru a obține o accelerare 

adecvată, trebuie să beneficiem de un număr mai mare de procesoare (core-uri) care să 

execute procesele paralele mai rapid. Dacă problema de simulat nu este suficient de mare 

pentru a se diviza la un anumit număr de core-uri disponibil pe sistemul de calcul, valoarea 

acestui parametru va scădea. Acest comportament este datorat timpului mare consumat 

prin procesele de comunicație a datelor între core-uri. În acest caz, parametrul granularitate, 

definit ca raport între timpul de calcul și cel destinat schimbului de date (comunicație), 

descrește. 

- Accelerarea obținută în cazul simulărilor de incendiu din primul studiu de caz, la utilizarea 

sistemului HPC, a fost semnificativă, de ordinul a 9.45 ori față de soluționarea în mod serial, 

secvențial, ceea ce conduce la o eficiență a paralelizării de 39% (prin divizarea domeniului 

de calcul în 24 subrețele și alocarea sarcinilor către 24 procese MPI, rulând pe 3 servere ale 

clusterului). 

- Accelerarea obținută în cazul simulărilor de incendiu din al doilea studiu de caz, cu geometrie 

foarte complexă,  la utilizarea sistemului HPC, a fost semnificativă, de ordinul a 13.82 ori față 

de soluționarea în mod serial, secvențial, ceea ce conduce la o eficiență a paralelizării de 29% 

(prin divizarea domeniului de calcul în 48 subrețele și alocarea sarcinilor către tot atâtea 

procese MPI, respectiv câte 4 fire de execuție OpenMP, rulând pe 3 servere ale clusterului). 

- Divizarea domeniului de calcul în subrețele mesh este un proces destul de complex atunci 

când este realizat manual. În cadrul acestei etape trebuie să se țină cont, pe lângă 
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dimensiunile geometriei, de o serie de factori cum ar fi: rezoluția subrețelelor în zonele 

sensibile, care necesită precizie mare, alinierea subrețelelor cu dimensiune diferită a celulei 

de bază, utilizarea mesh-urilor uniforme sau neuniforme, asigurarea condițiilor la limita 

dintre mesh-uri (Boundary Conditions), etc. Automatizarea acestui proces, prin realizarea 

unui script într-un limbaj de programare, ar putea facilita acest proces, în special în cazul în 

care există necesitatea utilizării unui număr mare de nuclee de calcul. 

- Prin utilizarea procesării paralele sau distribuite în FDS se asigură un consum echilibrat de 

resurse de calcul (procesor și memorie), comparativ cu procesarea în mod serial 

- Dimensionarea clusterului HPC trebuie să se facă ținând cont de amploarea problemei 

analizate, întrucât  costurile implicate de achiziționarea și menținerea în stare operațională 

a acestuia nu sunt, de cele mai multe ori, neglijabile. 

 

Capitolul al II-lea al studiului tratează noțiunea de incertitudine asociată rezultatelor 

simulărilor FDS și realizează o prezentare a principalelor surse care generează incertitudine, 

recunoscute în domeniul ingineriei protecției la incendiu.  

Incertitudinea desemnează un termen general, larg răspândit, utilizat pentru a descrie o 

varietate de concepte care pot include lipsa sau insuficiența cunoștințelor, gradul de variație, 

caracterul aleator, nedeterminabilitatea, raționamentul, aproximarea, imprecizia lingvistică, 

eroarea și estimarea importanței rezultatelor obținute printr-un demers științific. 

Una dintre modalitățile de a evalua acuratețea unui model FDS constă în reprezentarea 

grafică, comparativă, a evoluției în timp a valorilor măsurate și calculate. Cu cât există un grad de 

similitudine mai ridicat între cele două grafice, cu atât modelul reflectă mai exact fenomenul studiat 

cu ajutorul aparatului matematic. Însă, oricât de atent ar fi realizat modelul virtual, sau oricât de 

preciși ar fi parametri de intrare, nu va exista niciodată o suprapunere perfectă a acestor valori. 

Acest fapt se datorează incertitudinii asociate intrinsec modelului de incendiu. 

Dintre toate categoriile de incertitudini care se regăsesc în proiectarea securității la incendiu 

bazate pe performanță, incertitudinea științifică este cea mai ușor de identificat și cuantificat. 

Incertitudinea științifică se datorează atât lipsei de cunoștințe interdisciplinare (fizică, chimie, 

mecanica fluidelor, transferul căldurii în procesele de ardere, etc.) cât și aproximărilor necesare 

impuse de modelul de calcul. Astfel, putem afirma că incertitudinea științifică se poate clasifica în 

cinci subcategorii:  

- incertitudini generate de teorie și modelul matematic,  

- incertitudini generate de datele cunoscute (date de intrare, de exemplu) 

- incertitudini ca rezultat al limitărilor de calcul; erori numerice mici, induse prin fiecare 

proces de aproximare sau derivare; potențiale erori de programare ale codului FDS; 
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- incertitudini induse de gradul de detaliere al modelului; erori datorate discretizării 

insuficiente ale domeniului de calcul în spațiu și timp, de exemplu rezoluția inadecvată a rețelei 

mesh sau pași de timp prea mari. 

- incertitudini generate de reprezentativitatea sau concludența scenariului simulat. 

 

Evaluarea incertitudinii se poate face prin identificarea parametrilor de intrare cu impact 

major asupra rezultatelor simulărilor computerizate – o problemă reală pentru specialiști. 

Reducerea numărului de parametri de intrare contribuie de asemenea la scăderea costului  exprimat 

în resurse de timp și activități, alocat experimentărilor fizice, testelor de material, și conduce la 

creșterea încrederii asupra rezultatelor simulării. Această problemă legată de selecția corectă a 

parametrilor de intrare, denumită și selecția sub-setului de parametrii, reprezintă una dintre 

problemele fundamentale, extrem de utilizată în domeniul statisticii. Metoda Bayesiană reprezintă 

una dintre tehnicile utilizate pentru evaluarea incertitudinii asociate modelului. 

După identificarea parametrilor de intrare cu influență asupra rezultatului, este necesară 

realizarea și aplicarea unei metode de descriere a importanței fiecărui astfel de parametru, în scopul 

estimării contribuției acestuia la rezultatul final. 

Pe lângă aceste tipuri de incertitudini, în scopul creșterii preciziei rezultatelor, trebuie avuți 

în vedere si alți factori care pot afecta calitatea rezultatelor: 

- Comportamentul uman poate afecta probabilitatea de apariție a incendiului, alegerea 

acțiunilor în momentul confruntării cu situația de urgență, precum și eficiența sau ineficiența acestor 

acțiuni și a sistemelor active și pasive instalate cu rolul de a oferi protecție ocupanților; 

 - alegerea numărului sau tipului de scenarii de incendiu luate în considerare pentru 

modelare, pentru un anumit proiect sau geometrie de clădire. Astfel, pot exista diferențe 

semnificative între desfășurarea evenimentului în realitate și scenariile de incendiu simulate.  

- dificultatea de definire a problemei sau datorată impreciziei lingvistice. 

- nedeterminarea, definită ca incapacitate de cunoaștere a ceea ce se poate întâmpla în viitor. 

De exemplu, gradul de ocupare al unei clădiri sau tipul și caracteristicile mobilierului pot să difere 

după o perioadă de ani de la construirea acesteia. 

- Predictibilitatea rezultatelor poate suferi de asemenea în urma factorilor care generează 

incertitudine, prin variabilitate. 

 Capitolul III prezintă rezultatele unui studiu documentat privind analiza de sensibilitate 

pentru modelele de incendiu. 

Analiza de sensibilitate este necesară atunci când se urmărește verificarea fiabilității unui 

model computerizat, și aproximarea gradului de similaritate a acestuia cu procesul simulat. În 

general, analiza urmărește estimarea valorilor parametrilor de ieșire, pornind de la dimensiuni 

diferite ale celulei rețelei de discretizare. Există și o abordare alternativă, aceea de a efectua 
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schimbări aleatoare ale setului de date de intrare, progresiv, câte un parametru pentru fiecare 

simulare. Concluzia care se poate trage este aceea că parametrii de ieșire demonstrează o mai mare 

sensibilitate la un număr ridicat de parametrii de intrare. 

 Aceste tehnici folosesc metode specifice statisticii sau eșantionării deterministe. În general, 

aceste analize se bazează pe eșantioane obținute prin selectarea unor combinații diferite de valori 

minime sau maxima ale parametrilor de intrare. Domeniile din care pot lua valori parametrii sunt 

definite ca procent fix din care se calculează limitele inferioare și superioare, de ex. valoarea 

nominală sau medie, ±20%. 

O mare parte dintre studiile existente în literatura de specialitate au la bază modelul Monte 

Carlo sau variante îmbunătățite ale acestuia, adaptate tehnicilor de simulare computerizată CFD 

pentru spații de dimensiuni mari.  

Pentru o simulare Monte Carlo cu parametrii multipli, un eșantion – un set de valori ale 

parametrilor – este generat prin alocarea fiecărui parametru  a unei valori aleatorii din intervalul 

specific predefinit. Pentru a obține o precizie ridicată la utilizarea simulării Monte Carlo este necesar 

un număr foarte ridicat de eșantioane, de regulă de ordinul zecilor sau sutelor de mii. Din acest 

motiv, metoda Monte Carlo clasică nu este pretabilă simulărilor CFD, mari consumatoare de timp. 

Un mod eficient de a rezolva această problemă constă în utilizarea tehnicii de eșantionare LHS (Latin 

Hypercube Sampling), care permite o reducere semnificativă a  numărului de eșantioane necesare 

obținerii aceleiași calități a rezultatului. 

Rezultatele analizei de sensibilitate sunt deosebit de importante pentru realizarea simulărilor 

de incendiu, din următoarele considerente: 

- Reducerea numărului de variabile implicate în simulare la doar acei parametrii care au 

influență importantă asupra modelului 

- Determinarea corelațiilor liniare și neliniare dintre mai mulți parametri de intrare și un 

parametru de ieșire se poate realiza și reprezenta grafic, ceea ce conduce la o mai bună 

înțelegere a modului de funcționare a modelului; 

- Se pot determina corelații nu doar între diverși parametri de intrare și ieșire, ci și între 

parametrii de ieșire diferiți. 

- Oferă posibilitatea deciziei asupra parametrilor care necesită precizie ridicată și a celor care 

nu impun o atenție deosebită, neavând o influență măsurabilă asupra rezultatului. 

Rezultatele obținute contribuie la evaluarea calității modelului și la detectarea erorii 

sistematice. 
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Denumire fază V: Cercetări experimentale paralele privind evacuarea personalului cu aplicațiile 

software specializate Pyrosim și Pathfinder   

Rezumatul fazei:  

În vederea obținerii unei evaluări cât mai realiste a timpilor de evacuare, specialiștii s-au 

orientat spre utilizarea unor modele computerizate. În prezent sunt cunoscute pe plan internațional 

o serie largă de modele, fiecare prezentând caracteristici și particularități proprii. Aceste modele 

sunt clasificate, în funcție de metoda de modelare pe care se bazează, în trei mari categorii: modele 

de mișcare sau deplasare, modele parțial comportamentale și modele comportamentale. 

Unele dintre modelele computerizate existente permit utilizatorului să introducă în 

simularea procesului de evacuare efectele focului. Modul de realizare a includerii acestor date este 

diversificat: prin importarea datelor specifice incendiului din alt model, prin permiterea introducerii 

acestor date la un moment dat, în timpul pregătirii simulării, sau prin prezența simultană în aplicație 

a unui model de simulare de incendiu. 

Tendințele actuale arată importanța deosebită a includerii informațiilor legate de evoluția și 

efectele incendiului în procesul de evaluare a securității ocupanților, pe durata deplasării acestora 

sub influența acestor condiții de mediu ambiant. Sunt dezvoltate metode de calcul a dozei 

fracționare efective de incapacitare a indivizilor expuși la gazele toxice: CO, HCN , CO2, sau la 

concentrații sărace în O2. În unele situații, se pot determina  și anumite efecte datorate căldurii și 

gazelor iritante. Corelația dintre gradul de vizibilitate și viteza ocupanților, în deplasarea acestora 

prin atmosfera cu gaze rezultate din ardere face de asemenea subiectul multor studii curente, datele 

obținute fiind utilizate în unele modele pentru a influența viteza de deplasare sau pentru a justifica 

poziționarea și reacțiile  indivizilor, în condițiile unei vizibilități scăzute.  

În ceea ce privește aspectul validării experimentale, modelele de evacuare sunt de asemenea 

clasificate în mai multe categorii: cu validare în raport  cu cerințele reglementărilor în vigoare, cu 

validare prin exerciții de evacuare la incendiu sau alte exerciții de deplasare, cu validare în raport cu 

datele existente în literatură,  sau cu validare în raport cu alte modele recunoscute. Unele modele 

comportamentale realizează o analiză cantitativă asupra comportamentului de grup, specific unei 

populații.  

Aplicațiile software utilizate în această fază a proiectului de cercetare, FDS+Evac, respectiv 

Pathfinder, utilizează tehnici de inteligență artificială, care au la bază agentul, adică individul uman 

surprins într-o situație de urgență (incendiu), în interiorul unei clădiri. Această abordare modelează 

comportamentul maselor largi sau a grupurilor, prin simularea comportamentelor individuale și a 

interacțiunilor dintre ocupanți. Fiecare individ este caracterizat prin trăsături, scopuri și percepții 

proprii și întreprinde acțiuni unice, bazate pe aceste însușiri. Acest tip de sistem permite adaptarea 

în timp a comportamentului uman, simultan cu deplasarea și auto-organizarea ocupanților. 

FDS+EVAC poate fi folosit cu succes în cazuri în care se simulează evacuarea indivizilor din 

clădiri cu planșee drepte. Sălile de sport sau de concerte de exemplu pot fi modelate numai în cazul 

in care complexitatea lor nu este foarte ridicată, însă trebuie avut în vedere faptul că simulările 
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pentru suprafețe înclinate nu sunt suficient validate pentru acest modul. Alte limitări sunt cele 

legate de utilizarea lifturilor, care nu sunt complet implementate până în acest moment. 

Comparativ, Pathfinder nu se confruntă cu aceste limitări, și este pretabil pentru simulări indiferent 

de mărimea sau complexitatea modelului. 

Mediul de deplasare este reprezentat diferit în cele doua aplicații: FDS+Evac utilizează o 

rețea de discretizare (mesh) pentru evacuare, rectangular, bidimensional, reprezentând fiecare etaj 

al clădirii. Când nu este implicat în simulare nici un scenariu de incendiu, mesh-ul caracteristic pentru 

studierea mecanismului de ardere nu este necesar, simularea rulând în mod exercițiu de incendiu. 

Rezoluția rețelei de evacuare trebuie să nu fie prea mare, pentru a nu cauza probleme fluxurilor de 

evacuare, utilizate pentru ghidarea agenților către ieșire. În Pathfinder, mediul de deplasare este 

reprezentat printr-o rețea mesh triangulată, tridimensională, proiectată astfel încât să fie conformă 

cu dimensiunile și geometria reală a modelului clădirii. Această rețea mesh poate fi introdusă în mod 

manual sau automat, prin import de date (de ex., geometrie în format FDS), și reprezintă zonele în 

care ocupanții se pot deplasa, iar triangularea permite rețelei să se integreze cu obstacolele 

amplasate arbitrar sau cu traseele curbe, cu o bună precizie. 

Ambele programe permit preluarea informațiilor specifice incendiului și suprapunerea 

efectelor acestuia cu procesul de evacuare.  

Poziționarea inițială a indivizilor în interiorul rețelei de evacuare este un proces stocastic. 

Aplicațiile utilizează numere aleatoare pentru a genera pozițiile inițiale și proprietățile agenților. În 

fiecare simulare, există forțe și momente cu valori reduse, dar aleatoare, aplicate ecuației de 

mișcare a fiecărui agent, astfel încât pot exista diferențe de rezultat în cazul simulărilor multiple. 

Dacă precizia cerută o impune, se poate repeta simularea de un număr mai mare de ori, urmându-

se apoi a se aplica o analiză de sensibilitate de tip Monte-Carlo. 

Modelul deplasării agenților este diferit în cele două aplicații studiate. FDS+Evac utilizează 

metoda Helbing, caracterizat prin existența așa numitei forțe sociale, care determină distanțele 

dintre agenți, respectiv agent și pereți sau obstacole. În determinarea traiectoriilor individuale ale 

agenților, FDS+Evac folosește legile mecanicii, generând ecuații de mișcare. 

Pathfinder utilizează două metode distincte pentru caracterizarea comportamentului uman 

în determinarea traiectoriei optime: modul steering, respectiv modul SFPE. În primul mod, în fiecare 

pas de timp, agentul individual își evaluează eficiența mișcării utilizând o tehnică denumită inverse 

steering; agenții aleg direcția cu cost minim, selecție bazată pe o combinație de valori, prin 

compararea direcției de mișcare propuse cu unghiul căii cele mai scurte și cu probabilitatea  de 

coliziune  cu alți agenți.  În modul SFPE, agenții nu încearcă să se evite și este permisă 

interpenetrarea, dar ușile impun un anumit debit la ieșire iar viteza este controlată prin densitate. 

În ceea ce privește posibilitatea paralelizării, cele două aplicații se comportă în mod diferit. 

FDS+Evac nu suportă în prezent calculul paralel. Mesh-ul de evacuare nu poate fi distribuit în cluster 

pentru a fi tratat pe mai multe procesoare sau calculatoare. De aici rezulta timpul mare necesar 

soluționării simulării. Un alt dezavantaj al acestui modul în reprezintă consumul ridicat de resurse 
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de calcul (procesor și memorie). În comparație, Pathfinder beneficiază de aportul procesării 

paralele, însă utilizează doar resursele hardware de pe calculatorul unde este rulat. 

Capitolul II al studiului prezintă o analiză comparativă a unui scenariu de evacuare, simulat 

cu ajutorul celor două aplicații specializate. În acest context, a fost utilizat modelul virtual al unei 

clădiri de tip parter + etaj, cu destinație bibliotecă și sală de conferințe, prezentat în fazele anterioare 

ale prezentului proiect. 

 Simularea evacuării celor două grupuri de persoane, în cazul ambelor aplicații software, a 

utilizat parametrii impliciți definiți prin program. Timpul simulat a fost de 60s. Pentru comparație, 

in aplicația Pathfinder, au fost utilizate ambele moduri de simulare, SFPE și respectiv modul steering.  

In figura 1 este prezentat, comparativ, modelul virtual al clădirii analizate, utilizând atât 

FDS+EVAC, cât și Pathfinder, iar figura 2 prezintă capacitățile grafice puse la dispoziție de către 

aceste aplicații (instantanee din timpul rulării simulării): 

 

  

 

Fig.1 . Modelul virtual al clădirii, realizat în FDS+Evac (a), respectiv Pathfinder (b) 
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Fig. 2. Simularea computerizată a evacuării persoanelor; a) FDS+Evac; b) Pathfinder 

 

 In ceea ce privește rezultatele simulării, putem observa faptul că ambele aplicații specializate 

oferă posibilitatea de înregistrare a datelor în fișiere de ieșire, respectiv de reprezentare sub formă 

de grafic. Se pot evidenția astfel informații referitoare la: numărul și distribuția ocupanților în funcție 

de timp, fluxul de ocupanți prin ușile de acces, gradul de încărcare a ieșirilor, date care joacă un rol 

important în evaluarea gradului de securitate la incendiu (fig. 3). Pe baza acestor informații, se poate 

determina dacă un anumit proiect de clădire asigură respectarea cerințelor de siguranță în caz de 

calamitate: dimensionarea corespunzătoare a ușilor, a holurilor, a scărilor de acces, numărul și 

dimensiunea minimă a ieșirilor, etc. 

Datorită posibilităților avansate de calcul și reprezentare grafică incluse în pachetul 

Pathfinder, în afara reprezentării grafice a informațiilor de ieșire, se pot vizualiza dinamic datele 

legate de ocupanți, reflectate pe suprafața modelului , sub formă de contururi sau hărți de căldură. 

Aceste date prezentate animat oferă o vizualizare calitativă a performanței modelului: contur 

densitate, contur grad de utilizare - Level of Service, contur de viteză, contur viteză normalizată, 

timp de ieșire sau contur de utilizare (instantanee sau acumulată). 
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Fig. 3. Graficul evoluției procesului de evacuare în timp (stânga), respectiv fluxul de 

ocupanți prin  ușile de ieșire (dreapta) 

 

Indiferent de aplicația software utilizată, simularea evacuării persoanelor are la bază un 

proces repetitiv, care calculează parametrii specifici deplasării indivizilor, la pași de timp diferiți. 

Pentru fiecare pas de timp, sunt întreprinse următoarele activități: 

1. Actualizarea scopului și a punctului țintă pentru fiecare ocupant în parte. Acest pas 

necesită un timp mai ridicat, în special în primul interval de timp, datorită faptului că fiecare ocupant 

trebuie, la începutul simulării, să își decidă o cale care să îi conducă la atingerea scopului de evacuare 

propus. 

2. Calculul vitezei cu care fiecare individ va fi condus. Această viteză se calculează diferit, în 

funcție de modul de simulare ales. 

3. Incrementarea pasului de timp. 

4. Deplasarea fiecărui ocupant. Această activitate presupune o serie de acțiuni distincte, cum 

ar fi: 

a. Calculul vitezei de deplasare pentru pasul de timp curent. 

b. Detectarea surselor de coliziune potențiale, dacă modul de evitare a coliziunii este activat. 

Modificarea traiectoriilor ocupaților și ajustarea vitezei de deplasare, în scopul evitării 

coliziunilor.  

c. Integrarea vitezei finale pentru determinarea distanței de deplasare maxime, pentru 

fiecare ocupant, și realizarea deplasării de-a lungul mesh-ului, până la atingerea acestei 

distanțe sau până la coliziunea cu un obstacol sau alt ocupant. 

5. Actualizarea fișierelor de ieșire. 

 

În vederea asigurării suportului software necesar rulării simulărilor computerizate prevăzute 

în această fază dar și pentru desfășurarea proiectelor de cercetare ulterioare, au fost achiziționate 

licențe perpetue pentru cele două aplicații software mai sus menționate. De asemenea, fost 
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achiziționat în cadrul Laboratorului Tehnologia Informației un echipament de calcul performant, de 

tip Stație de lucru optimizată CAD (Computer Aided Design), cu o configurație multiprocesor, in 

vederea desfășurării etapelor de pre-procesare (proiectarea geometriei, realizarea modelului virtual 

și configurarea aparatului matematic pentru soluționarea simulărilor, comanda procesării în mod 

distribuit)  și post-procesare (gestionarea transferului de informații între stația de lucru și serverele 

din clusterul HPC existent, vizualizarea și stocarea rezultatelor). 

Rezultatele proiectului au fost diseminate în cadrul următoarelor manifestări ştiinţifice (pe 

parcursul derulării celor 5 faze): 

- International Multidisciplinary Scientific Geoconference -  SGEM 2016, 28 June - 7 

July, Albena Resort, Bulgaria - articol indexat Web of Science Core Collection 

- the 7th International Multidisciplinary Symposium „UNIVERSITARIA SIMPRO” 2016”, 

Petroșani, Romania, 14-15 October 2016 - articol indexat Web of Science Core 

Collection (Revista Calitatea- Acces la succes, număr special, Ianuarie 2017) 

- Lucrările celui de al XVIII-lea Simpozion „Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară” ACM-

V, Timișoara, 2016 

- the 8th International Symposium on Occupational Health and Safety SESAM 19th 

October, 2017 București, România 

- Fire and Evacuation Modelling Technical Conference – FEMTC 2016, Torremolinos, 

Costa del Sol, Spania, 14 ÷ 19.11.2016. 

 

Proiect PN 16 43 03 06: Instrumente moderne pentru simularea computerizată a rezistenţei la  

Denumire fază: Realizarea de simulări computerizate privind rezistența la impact a aparaturii 

electrice protejate la explozie (Faza III) 

Rezumatul fazei: 

 Având în vedere faptul că  rezultatul încercării de rezistenţă la impact este unul tip calitativ, 

de tipul „a trecut” sau „nu a trecut” proba, în vederea obţinerii de valori ce servesc ca date de intrare 

pentru simulările computerizate, respectiv pentru etapele de calibrare şi validare a acestora, 

încercările experimentale s-au efectuat prin integrarea unei celule de forţă de 50kN în ansamblul 

standului de încercare (Fig.  1.) 

 

Fig. 1 Celulă de forţă (50 kN) 
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 Astfel, s-au efectuat mai multe încercări experimentale, iar datele înregistrate au fost 

utilizate pentru a calcula impulsul forţei şi energia de impact  în cazul fiecărei încercări efectuate. 

 În principal, pentru a dezvolta simulările computerizate s-a studiat rezistenţa la impact a unui 

vizor de sticlă termorezistentă (Fig. 2) , dar pentru a obţine date ce sunt necesar a fi utilizate în cazul 

în cazul unor viitoare simulări ce implică corpuri cu proprietăţi de flexibilitate, au fost supuse acţiunii 

forţei exercitate de corpul de masă de 1,065 kg, un eşantion de cauciuc de bandă transportoare cu 

grosimea de 13 mm (Fig. 3), precum şi un cub de plastilină, cu volumul de 125 cm3. (Fig. 4) 

 

 

Fig.2 

 

Fig.3 

 

Fig.4 

 

Tabelul 1 prezintă principalele caracteristici ale eşantioanelor testate şi rezultatele obţinute în urma 

încercării de rezistenţă la impact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCD INSEMEX | 455 

 

  
 

Tabel 1. 

Nr. 

test 

Denumire Masă 

eşantion 

[kg] 

Masă 

impactor 

[kg] 

Înălţime 

de 

cădere 

[m] 

Viteză 

de 

impact 

[m/s] 

Impulsul 

forţei 

[N*s] 

Energia 

de impact 

[J] 

1 Plastilină 0,205 1,065 0,2 1,98 2,1600 2,4844 

2 Plastilină 0,205 1,065 0,2 1,98 1,8800 1,8821 

3 Plastilină 0,205 1,065 0,4 2,80 2,0800 2,3038 

4 Plastilină 0,205 1,065 0,4 2,80 2,4440 3,1807 

5 Cauciuc bandă TR 0,885 1,065 0,2 1,98 1,6970 1,5335 

6 Cauciuc bandă TR 0,885 1,065 0,2 1,98 2,4090 3,0902 

7 Cauciuc bandă TR 0,885 1,065 0,4 2,80 1,9370 1,9979 

8 Cauciuc bandă TR 0,885 1,065 0,4 2,80 2,0800 2,3038 

9 Sticlă termică vizor 0,150 1,065 0,2 1,98 1,9600 2,0457 

10 Sticlă termică vizor 0,150 1,065 0,2 1,98 1,8400 1,8028 

11 Corp dur Al vizor 1,715 1,065 0,2 1,98 1,9600 2,0457 

12 Corp dur Al vizor 1,715 1,065 0,2 1,98 1,8400 1,8028 

13 Corp dur Al vizor 1,715 1,065 0,4 2,80 2,2400 2,6719 

14 Corp dur Al vizor 1,715 1,065 0,4 2,80 2,2000 2,5773 

15 Ansamblu vizor 

(impact sticlă) 

1,865 1,065 0,2 1,98 2,3200 2,8661 

16 Ansamblu vizor 

(impact sticlă) 

1,865 1,065 0,2 1,98 2,1600 2,4844 

17 Ansamblu vizor 

(impact corp) 

1,865 1,065 0,2 1,98 1,6400 1,4322 

18 Ansamblu vizor 

(impact corp) 

1,865 1,065 0,2 1,98 1,6800 1,5029 

 

 Graficele impulsului forţei pentru fiecare încercare efectuată sunt prezentate in Fig. 5. 
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Fig.5 

 

 Pe baza experimentărilor fizice, încercarea de rezistenţă la impact s-a transpus în pachetul 

de analiză ANSYS Workbench, în modulul de analiză structurală integrat ANSYS Explicit Dynamics. 

 S-au dezvoltat în mediul de simulare geometriile eşantioanelor analizate precum şi a 

impactorului de oţel (Fig. 6 a) şi s-au discretizat (Fig. 6 b.) în vederea dezvoltării analizei 

computerizate. Eşantioanele analizate au fost setate ca fiind fixe, iar impactorul a fost setat mobil, 

acesta acţionând asupra eşantioanelor analizate cu viteza de impact de 1,98 m/s sau 2,80 m/s,  

viteză calculată în funcţie de înălţimile de cădere de 0,2 m şi 0,4 m. 
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Fig.6 a Geometrie impactor şi sticlă termică Fig. 6 b Discretizare impactor şi sticlă termică 

Analiza unei structuri reale  prezintă câteva etape esenţiale: 

• structura reală se identifică, prin folosirea unor ipoteze simplificatoare, cu un model fizic primar, 

numit “model conceptual”; 

• modelul primar serveşte la formularea unui “model matematic”, adică la un set de ecuaţii care 

urmează a fi rezolvate; 

• rezultatele obţinute sunt interpretate şi dacă există motive întemeiate acestea pot fi validate. 

Astfel seria celor două modele conceptual şi matematic pot fi folosite şi pentru alte probleme 

similare. 

 Modelul conceptual al încercării de rezistenţă la impact a fost transpus într-un model 

matematic în cadrul ANSYS Explicit Dynamics şi s-au realizat simulări ale interacţiunii masei de 

încercare cu sticla termică (Fig. 7) şi corpul metalic al vizorului, precum şi cu întreg ansamblul 

încercat.  

 

  

Fig.7 
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 În urma simulărilor computerizate dezvoltate în această fază a proiectului şi în cazul validării 

rezultatelor obţinute, se poate concluziona că  acest tip de simulări pot fi implementate în cadrul 

institutului ca un instrument util pentru evaluarea conformităţii echipamentelor electrice protejate 

la explozie cu cerinţele de securitate şi protecţie la explozie specificate în Directivele şi Standardele 

Europene din domeniu. 

 

 În urma derulării acestei faze a proiectului, s-au obţinut următoarele rezultate: 

• s-au efectuat încercări experimentale pe standul de rezistenţă la impact, în vederea 

studierii interacţiunii rigid-rigid şi rigid-flexibil şi s-au obţinut rezultate cantitative 

care au fost utilizate ca date de intrare pentru simulările computerizate, precum şi 

pentru calibrarea şi validarea acestora în faza următoare a proiectului. 

• Prin modelarea 3D şi discretizarea eşantioanelor utilizate în experimentările fizice şi 

alegerea condiţiilor de intrare specifice, s-au realizat simulări computerizate privind 

încercarea de rezistenţă la impact a echipamentelor electrice, conform cerinţelor 

standardizate aplicabile, utilizând modulul ANSYS Explicit Dynamics, inclus în 

pachetul software ANSYS Multiphysics. 

• Încercările experimentale efectuate şi modelările computerizate dezvoltate în 

această fază pun bazele etapei e de calibrare a simulărilor şi validare a rezultatelor 

obţinute.  

Denumire fază: Validarea rezultatelor simulărilor computerizate prin compararea cu cele  obținute 

în urma experimentărilor fizice (Faza IV) 

Rezumatul fazei: 

 Utilizarea echipamentelor electrice în atmosfere potenţial explozive prezintă o serie de 

particularităţi, fapt pentru care problemele ridicate de proiectarea, construcţia şi exploatarea 

acestora prezintă numeroase dificultăţi, abordarea lor necesitând o deosebită atenţie în 

considerarea multiplelor aspecte tehnice, economice şi de tehnică a securităţii muncii. 

 Echipamentele electrice care se utilizează în atmosfere potenţial explozive, pot fi o sursă 

generatoare de aprindere a acestora. Pentru a reduce acest risc s-au stabilit supunerea acestora  

unor încercări de tip pentru a stabili dacă sunt conforme pentru utilizare în astfel de atmosfere. Una 

dintre aceste încercări de tip este încercarea de rezistenţă la impact. 

 Având în vedere faptul că  rezultatul încercării de rezistenţă la impact este unul tip calitativ, 

de tipul „a trecut” sau „nu a trecut” proba, în vederea obţinerii de valori ce servesc ca date de intrare 

pentru simulările computerizate, încercările experimentale s-au efectuat prin integrarea unei celule 

de forţă de 50kN în ansamblul standului de încercare.  

 Datele înregistrate în urma experimentărilor fizice au fost utilizate pentru a calcula impulsul 

forţei şi energia de impact în cazul fiecărei încercări efectuate. Pentru a dezvolta simulările 

computerizate s-a studiat rezistenţa la impact a unui vizor de sticlă termorezistentă (Fig. 1).  
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 Pentru a obţine date ce sunt necesar a fi utilizate în cazul simulărilor ce implică corpuri cu 

proprietăţi de flexibilitate, au fost supuse acţiunii forţei exercitate de impactorul cu masa de 1,065 

kg, un eşantion de cauciuc de bandă transportoare cu grosimea de 13 mm, precum şi un cub de 

plastilină, cu volumul de 125 cm3. (Fig. 2) 

 

Fig.1 

 

Fig.2 

 În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele obţinute în urma încercării de rezistenţă la impact a 

vizorului de sticlă termorezistent, încercări efectuate asupra sticlei vizorului, corpului de dur 

aluminiu sau a întregului ansamblu, de la înălţimile de 0,2 m şi 0,4 m specificate în standard.  

Tabel 1. 

Nr. 

test 

Denumire Masă 

eşantion 

[kg] 

Masă 

impactor 

[kg] 

Înălţime 

de 

cădere 

[m] 

Viteză 

de 

impact 

[m/s] 

Impulsul 

forţei 

[N*s] 

Energia 

de impact 

[J] 

1 Sticlă termică vizor 0,150 1,065 0,2 1,98 1,9600 2,0457 

2 Sticlă termică vizor 0,150 1,065 0,2 1,98 1,8400 1,8028 

3 Corp dur Al vizor 1,715 1,065 0,2 1,98 1,9600 2,0457 

4 Corp dur Al vizor 1,715 1,065 0,2 1,98 1,8400 1,8028 

5 Corp dur Al vizor 1,715 1,065 0,4 2,80 2,2400 2,6719 

6 Corp dur Al vizor 1,715 1,065 0,4 2,80 2,2000 2,5773 

7 Ansamblu vizor 

(impact sticlă) 
1,865 1,065 0,2 1,98 2,3200 2,8661 

8 Ansamblu vizor 

(impact sticlă) 
1,865 1,065 0,2 1,98 2,1600 2,4844 

9 Ansamblu vizor 

(impact corp) 
1,865 1,065 0,2 1,98 1,6400 1,4322 

10 Ansamblu vizor 

(impact corp) 
1,865 1,065 0,2 1,98 1,6800 1,5029 
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 Încercările de rezistenţă la impact efectuate asupra vizorului de sticla termorezistent au fost 

transpuse în simulări computerizate în modulul de analiză structurală ANSYS Explicit Dynamics, 

eşantioanele analizate fiind setate ca fiind fixe, iar impactorul fiind setat mobil, acesta acţionând 

asupra eşantioanelor analizate cu viteza de impact de 1,98 m/s sau 2,80 m/s. 

 

 

Fig. 3 Impact sticla termică vizor, h=0,2 m 

 

 

Fig. 4 Impact corp vizor, h=0,4 m 

 

 

Fig. 5 Impact ansamblu vizor, h=0,4 m 
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 Modelul conceptual al încercării de rezistenţă la impact a fost transpus într-un model 

matematic în cadrul ANSYS Explicit Dynamics şi s-au realizat simulări ale interacţiunii masei de 

încercare cu sticla termică (Fig. 3), cu corpul metalic al vizorului (Fig. 4), precum şi cu întreg 

ansamblul încercat (Fig. 5).  

 În urma simulărilor computerizate dezvoltate în această fază a proiectului se poate 

concluziona că  acest tip de simulări pot fi implementate în cadrul institutului ca un instrument util 

pentru evaluarea conformităţii echipamentelor electrice protejate la explozie cu cerinţele de 

securitate şi protecţie la explozie specificate în Directivele şi Standardele Europene din domeniu. 

 În urma derulării acestei faze a proiectului, s-au obţinut următoarele rezultate: 

• s-au transpus în mediul virtual  încercările experimentale efectuate pe standul de 

rezistenţă la impact, utilizând geometrii care reproduc cu un grad ridicat de acuratețe 

eşantioanele utilizate în experimentările fizice. 

• Prin modelarea 3D, discretizarea eşantioanelor utilizate în experimentările fizice şi 

alegerea condiţiilor de intrare specifice s-au realizat simulări computerizate privind 

încercarea de rezistenţă la impact a echipamentelor electrice, conform cerinţelor 

standardizate aplicabile, utilizând modulul de analiză structurală ANSYS Explicit 

Dynamics, inclus în pachetul software ANSYS Multiphysics. 

 Rezultatele proiectului au fost diseminate în cadrul următoarelor manifestări ştiinţifice: 

• a 16-a Ediţie a International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016 

(28 iunie–07 iulie 2016, Albena, Bulgaria –articol indexat Web of Science Core 

Collection); 

• a 8-a Ediţie a International Conference on Manufacturing Science and Education (7-9 

iunie 2017, Sibiu, România – articol indexat SCOPUS); 

• a 17-a Ediţie a  International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2017 

(27 iunie–06 iulie 2017, Albena, Bulgaria - Web of Science Core Collection, articol în 

curs de indexare). 

Rezultatele obținute validează noile abordări de analiză computerizată utilizate în cadrul 

încercării standardizate de rezistența la impact aplicabilă echipamentelor electrice utilizate în 

atmosfere explozive. Metodele de simulare utilizate au confirmat faptul ca tehnicile de simulare 

computerizată bazate pe metoda elementelor finite constituie un instrument care poate fi util în 

procesul de încercare al acestui tip de echipamente 

Prin implementarea rezultatelor prezentei lucrări de cercetare se poate aprecia că va exista 

impact privind: 

- dezvoltarea capacităţii INCD INSEMEX Petroșani în domeniul încercării echipamentelor 

tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

 - creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă în industriile cu pericol de atmosferă 

explozivă.  
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Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2016-0089: Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei de 

periculozitate în cazul exploziilor cauzate de scurgeri de gaze în spaţii închise 

Denumire etapă: Conceperea standului experimental pentru analiza exploziilor cauzate de scurgeri 

de gaze în spații închise 

Rezumatul etapei: 

 Proiectul urmăreşte realizarea, testarea şi validarea unui model experimental reprezentând 

o Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei de periculozitate în cazul exploziilor cauzate 

de scurgeri de gaze în spaţii închise, prin utilizarea rezultatelor existente cu privire la scurgerile 

accidentale de gaze în spaţii închise şi  privire la formarea, iniţierea şi arderea amestecurilor aer-gaz 

inflamabil. 

 În cadrul proiectului va fi realizat un stand experimental, cu scopul creării, la scară redusă, a 

unui domeniu de analiză a scurgerilor accidentale de gaze combustibile din instalații de transport și 

studiul formării, inițierii și arderii atmosferelor aer-gaz inflamabil în spații închise. Va conţine un 

spaţiu închis (cameră experimentală), cu pereţi transparenţi, o instalaţie de transport a gazelor 

combustibile (pe traseul căreia este simulată o fisură), instalații de proces posibil existente în 

proximitatea sistemului de transport gaze, o  sursă de inițiere a atmosferei explozive, senzori de 

presiune, echipament specific tehnicilor Schlieren. Iniţierea şi arderea atmosferei în camera 

experimentală va fi analizată cu ajutorul tehnicilor de simulare CFD şi a tehnicilor de cercetare 

imagistică cu ajutorul efectului Schlieren (observarea imagistică a variației densității mediilor 

transparente). 

 Vor fi testate, selectate şi calibrate modelele matematice adecvate pentru simularea 

scurgerilor de gaze, respectiv a exploziilor atmosferelor combustibile în spaţii închise. Validarea 

simulărilor computerizate se va face  prin analiza comparativă a rezultatelor virtuale cu cele reale, 

iar modelul matematic validat va fi implementat  pe un model spațial la scară redusă, al unei zone 

industriale confinate, cu potențial pericol de explozie. Va fi generat un set de diagrame de extindere 

a zonei periculoase în cazul exploziilor atmosferelor combustibile datorate scurgerilor accidentale 

de gaze în spaţii închise, în funcţie de limita de suportabilitate a corpului uman.  

 Obiectivul General al proiectului constă în dezvoltarea unei Metode computerizate de 

evaluare a extinderii zonei de periculozitate în cazul exploziilor cauzate de scurgeri de gaze în spaţii 

închise. 

 Pentru a îndeplini obiectivul general, este necesară atingerea următoarelor obiective 

specifice (OS): 

• OS1: Realizarea unui stand experimental, care are ca scop crearea, la scară redusă, a unui 

domeniu de analiză a scurgerilor accidentale de gaze combustibile din instalații de transport 

și studiul formării, inițierii și arderii atmosferelor aer-gaz combustibil în spații închise.  
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Domeniul de analiză va conține un spațiu închis, cu pereți transparenți, dotat cu o instalație 

de transport a gazelor combustibile (pe traseul căreia este simulată o fisură), instalații de 

proces posibil existente în proximitatea sistemului de transport gaze, o sursă de inițiere a 

atmosferei explozive formată în spațiul închis urmare a scurgerii de gaze prin fisura simulată, 

echipament specific tehnicilor Schlieren, traductori de presiune şi amplificator de sarcină 

conectaţi la un computer, în vederea determinării valorilor presiunii în diferite puncte ale 

spaţiului închis, reprezentând o reproducere la scară redusă a unei zone industriale cu risc 

de formare a atmosferelor explozive. 

• OS2: Obţinerea seturilor de date privind formarea, aprinderea şi arderea amestecurilor 

explozive generate de scurgeri de gaze. Aceste seturi de date (presiuni, viteze, înregistrări 

video privind comportamentul frontului de flacără) vor fi obţinute în urma experimentărilor 

fizice care vizează două cazuri de formare a atmosferelor explozive: primul caz în care spațiul 

analizat cuprinde doar conducta de transport a gazului combustibil, iar cel de-al doilea caz în 

care spațiul analizat cuprinde conducta de transport și instalații industriale de consum a 

gazului combustibil. 

• OS3: Testarea, selectarea și calibrarea modelelor matematice adecvate simulărilor 

scurgerilor de gaze și exploziilor atmosferelor combustibile. 

• OS4: Efectuarea simulărilor computerizate și validarea acestora. 

 Obiectivele fazei de execuție: dezvoltarea fazei de execuție nr. 1, cu titlul ”Conceperea 

standului experimental pentru analiza exploziilor cauzate de scurgeri de gaze in spatii închise” este 

condiționată de atingerea următoarelor obiective de fază (OF): 

• OF 1.1 Identificarea cerinţelor tehnice ce trebuie îndeplinite şi conceperea modelului 

experimental utilizat pentru analiza exploziilor cauzate de scurgeri de gaze în spaţii închise. 

• OF 1.2 Achiziţia echipamentelor necesare dezvoltării standului experimental. 

Conform obiectivului principal al proiectului, cercetarea exploziilor de gaze va aborda două 

moduri diferite: cercetări prin efectuarea experimentelor fizice și transpunerea lor în modele 

matematice care să constituie baza realizării simulărilor computerizate. Astfel, în prima etapă a 

proiectului se are în vedere identificarea cerințelor tehnice ce trebuie îndeplinite de un spațiu 

experimental care să permită abordarea într-o manieră diferită, modernă, a studiului 

fenomenologiei exploziilor atmosferelor combustibile, prin utilizarea tehnicilor Schlieren și 

înregistrarea procesului cu o cameră de mare viteză. În cadrul proiectului, realizarea experimentelor 

fizice ale exploziilor de gaze se bazează pe conceperea unui stand care să îndeplinească următoarele 

condiții: 

- să fie de dimensiuni adecvate lucrului în laborator; 

- să prezinte siguranță pentru lucrători și pentru mediul de lucru; 

- să cuprindă un sistem de inițiere a atmosferei explozive, alimentată de la o sursă de 

curent continuu; 

- distanța dintre electrozii sistemului de inițiere să fie reglabilă și măsurabilă; 
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- să cuprindă un sistem de iluminare a camerei de explozie, alimentat de la o sursă 

reglabilă de curent continuu; 

- camera de explozie să fie transparentă, în vederea înregistrării video a fenomenului de 

oxidare rapidă; 

- să cuprindă un sistem de evidențiere a efectului Schlieren; 

- să cuprindă o cameră de luat vederi de mare viteză, pentru efectuarea înregistrărilor 

video; 

- software-ul camerei video să dețină capabilități de etalonare a distanțelor și măsurare 

a vitezelor;  

- să permită reglarea distanțelor dintre componentele standului, astfel încât să se obțină 

o eficiență maximă a efectului Schlieren; 

-  să fie dotat cu senzori de presiune conectați la un amplificator de sarcină conectat la PC, 

pentru determinarea valorilor presiunii în diferite puncte ale spațiului închis și pentru 

analiza și prelucrarea valorilor obținute. 

 Tehnicile Schlieren sunt metode optice utilizate pentru observarea gradienților indicilor de 

refracție în gaze, în special aer, sau în alte medii transparente. Acești gradienți pot fi generați de 

diferențe de temperatură, presiune și concentrație; un mediu gazos cu o temperatură înaltă are o 

densitate mai mică (deci un index de refracție mai mic) decât același mediu la temperatură normală. 

 În vederea creării premizelor pentru dezvoltarea etapei următoare a proiectului, în etapa nr. 

1 au fost achiziționate echipamentele de cercetare și principalele materiale care vor fi utilizate 

pentru dezvoltarea modelului experimental și instrumentarea acestuia pentru efectuarea 

experimentărilor fizice. Astfel, au fost achiziționate următoarele echipamente de cercetare: sistem 

de măsurare a presiunii de explozie cu senzori, amplificator de sarcină și notebook; declanșator 

optic/sunet/laser/puls camera video high-speed & ultra high-speed; sistem lumină plasmă 1000W. 

 Toate activităţile asociate obiectivelor din faza 1 a proiectului, desfăşurate conform Planului 

de realizare a proiectului, Anexa II la contractul de finanţare 200 PED / 2017, pentru perioada 

august-decembrie 2017, au fost finalizate şi s-au obţinut rezultatele aşteptate. 

 Cerinţelor tehnice ce trebuie îndeplinite şi conceperea modelului experimental utilizat 

pentru analiza exploziilor cauzate de scurgeri de gaze în spaţii închis: cercetările efectuate în această 

fază relevă faptul că standul experimental, ca domeniu de analiză a scurgerilor accidentale de gaze 

combustibile din instalații de transport și de studiu al formării, inițierii și arderii atmosferelor aer-

gaz combustibil în spații închise, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 să conțină un spațiu închis (cameră experimentală – Fig.1), cu pereți transparenți, dotat cu 

o instalație de transport a gazelor combustibile (pe traseul căreia este simulată o fisură) și 

cu instalații de proces posibil existente în proximitatea sistemului de transport gaze. Întregul 
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ansamblu va reprezenta o copie la scară redusă a unei zone industriale cu risc de formare a 

atmosferelor explozive; 

 să conțină o sursă de inițiere a atmosferei explozive formată în spațiul închis, urmare a 

scurgerii de gaze prin fisura simulată; 

- să cuprindă echipamentul specific tehnicilor Schlieren, pentru realizarea înregistrărilor, pe 

de o parte, cu o cameră video, a fenomenului de scurgere a gazelor combustibile prin fisură, 

a dispersiei acestor gaze și formării atmosferei explozive și, pe de altă parte, cu o cameră 

video de mare viteză, a propagării undei de presiune și a frontului de flacără; 

 să fie dotat cu senzori de presiune conectați la un amplificator de sarcină conectat la PC, 

pentru determinarea valorilor presiunii în diferite puncte ale spațiului închis și pentru 

analiza și prelucrarea valorilor obținute. 

 

Fig. 1 Schemă de principiu a camerei experimentale 

  

 Experimentele fizice vizează două cazuri de formare a atmosferelor explozive: 

1. spațiul analizat cuprinde doar conducta de transport a gazului combustibil; 

2. spațiul analizat cuprinde conducta de transport și instalații industriale de consum a gazului 

combustibil. 

 

 Prin analiza comparativă a celor două cazuri se urmărește observarea gradului de influență 

a elementelor geometrice în procesul de propagare a undei de șoc și a frontului de flacără și 

evidențierea diferențelor de valori ale presiunii monitorizate în puncte omolog situate pe frontierele 

camerei experimentale. Transportul gazelor combustibile prin sistem va fi monitorizat cu 

ajutorul unui debitmetru pentru ca, secțiunea fisurii fiind cunoscută, cantitatea de gaz scursă din 

sistemul de transport în spațiul închis analizat să poată fi determinată prin aplicarea formulei 

debitului masic: 
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 [kg/s]      

 (1) 

 

unde: 

S – secțiunea fisurii; 

γ  – indice politropic al expansiunii adiabatice; 

M – masa moleculară a gazului din conductă; 

R – constanta universală a gazului; 

T – temperatura absolută din interiorul conductei; 

t – timpul. 

 Pereții transparenți ai camerei experimentale permit integrarea acesteia într-o configurare 

de vizualizare a efectului Schlieren (Fig. 2). 

 

Fig. 2 Configurație Schlieren 

   

 Dispersia gazelor combustibile în volumul studiat și formarea atmosferei explozive va fi 

înregistrată de o cameră video, până la limita de vizualizare prin efect Schlieren a diferențelor de 

densități generate de scurgere. 

 Prin intermediul unui generator de scântei repetitive, cu alimentare programabilă (Fig.3), la 

anumite intervale de timp vor fi generate scântei electrice, determinându-se perioada dintre 
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momentul apariției scurgerii de gaz și momentul inițierii atmosferei explozive formate, iar prin 

modificarea locației scânteii, funcție de distanța dintre sursa de gaz și sursa de inițiere. 

 

Fig. 3 Schema de principiu a standului experimental - Dotarea camerei experimentale 

 Procesul de combustie rapidă va fi înregistrat cu ajutorul unei camere de mare viteză, prin 

aplicarea tehnicilor Schlieren (Fig. 2). Aceste înregistrări permit determinarea valorilor vitezelor 

între oricare două puncte din domeniul analizat și, mai mult decât atât, observarea 

comportamentului frontului de flacără prin evidențierea gradienților de temperatură de la limita 

dintre gazele arse și cele nearse. 

 Avantajul acestor tehnici combinate, în cazul monitorizării vitezelor, îl reprezintă 

posibilitatea determinării valorilor între oricare două puncte foarte apropiate, rezultând astfel un 

grafic mult mai detaliat al evoluției procesului de ardere față de standurile cu pereți opaci, unde 

valorile vitezelor sunt obținute doar ca medii între două locații de amplasare a senzorilor. 

 Nivelurile de presiune vor fi înregistrate prin traductori montați la anumite distanțe de la 

locul inițierii exploziilor, în pereții transparenți ai camerei experimentale (fig. 3). 

 Rezultatele obținute vor consta în seturi de date (presiuni, viteze și înregistrări video ale 

comportamentului frontului de flacără) corespunzătoare celor două cazuri menționate anterior și 

distanței dintre sursa de gaz și sursa de aprindere. 

 Plecând de la cerinţele tehnice ce trebuie îndeplinite de standul experimental care va fi 

dezvoltat și utilizat în etapa următoare pentru analiza exploziilor cauzate de scurgeri de gaze în spaţii 

închise, s-au analizat, ales și achiziționat echipamentele care vor dota camera experimentală. 

 Astfel, pentru dotarea camerei experimentale au fost achiziționate următoarele 

echipamente: 

a) Sistem de măsurare a presiunii de explozie cu senzori, amplificator de sarcină și notebook (Fig. 6), 

compus din:   
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- 4 senzori de presiune Kistler  (Fig. 4), cu următoarele caracteristici tehnice principale: 

• senzori piezoelectrici; 

• carcasă metalică;  

• temperaturi de lucru: temperatura normală de operare :-55⁰ Celsius... + 120⁰ Celsius 

(senzorii rezistă la expuneri de scurtă durata la flăcări cu temperaturi ridicate - cca 

1200⁰ Celsius,  deoarece, după producerea exploziei se generează atât front de undă 

de presiune, cât și front de flacără care ajunge în contact cu partea metalică a senzorului 

de presiune);  

•  4 cabluri pentru senzori cu lungime de min. 20 m. 

- 1 amplificator de sarcină multicanal Kistler (Fig. 5), cu unitate de achiziție date încorporată 

pentru transmiterea datelor măsurătorilor la PC, cu următoarele caracteristici tehnice 

principale: 

• 4 canale; 

•  interfață ethernet: 2 x RJ45, 100MB; 

•  conectori intrare tip BNC; 

•  achiziție date de la senzori și prelucrare pe notebook; 

•  temperatură de lucru: 0⁰ Celsius ...+ 60⁰ Celsius. 

 

  

Fig. 4 Senzori de presiune Kistler 601CBA 0 – 250 bar 
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Fig. 5 Amplificator de sarcină multicanal Kistler LabAmp 5165A, cu unitate de achiziție 

date încorporată 

 

 

Fig. 6 Sistem de măsurare a presiunii de explozie cu senzori, amplificator de sarcină și 

notebook 
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- 1 notebook  Intel® Core™ i7; Generație, tip: 6 (Skylake), HQ, 4 nuclee, Frecventa procesor 

2600 MHz;  procesor grafic integrat; display LCD LED;  diagonala 15,6 inch; rezoluție 1920 x 

1080; Full HD; memorie RAM: 8 GB DDR 4; HDD 1 TB, 7200 rpm; Video NVIDIA GeForce GTX 

950M 4GB, GDDR5, Tehnologie NVIDIA Optimus; Rețea 10/100/1000 MB; Audio Out, VGA, 

HDMI, RJ0456, USB 2.0, USB 3.0 

 

b) Declanșator cameră video (Fig. 7) - optic/sunet/laser/puls - destinat pentru comanda automată a 

camerei video în vederea realizării înregistrărilor high-speed ale fenomenului de explozie a 

amestecurilor combustibile pe standul experimental. 

 

 

 

Fig. 7 Declanșator optic/sunet/laser/puls camera video high-speed & ultra high-speed 

 

c) Sistem lumină plasmă (Fig. 8) destinat asigurării iluminatului adecvat pentru realizarea 

înregistrărilor high-speed (100% flickr free) ale fenomenului de explozie a amestecurilor 

combustibile, cu următoarele caracteristici tehnice principale: 

•  Reflector parabolic; 

•  Sistem uși pentru direcționarea luminii; 

•  Inel montare accesorii;  

•  Stand pentru reflector (trepied); 

•  Set lentile HDP; 

•  Set pânze difuzie; 
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•  Bec plasmă 1000 W, cca. 50000 ore de funcționare; 

•  100% flicker free; 

•  Control electronic 100 – 50% ; 

•  Indice de redare a culorilor CRI: 98, Full spectrum; 

•  Sursă alimentare 1000W. 

 

 

Fig. 8 Sistem lumină plasmă 1000W 

 

 Având în vedere caracteristicile de transparență și rezistență pe care trebuie să le 

îndeplinească pereții camerei experimentale și caracteristicile de simulare a instalațiilor de transport 

a gazelor combustibile, în această etapă au fost achiziționate și materialele principale care vor fi 

utilizate pentru construcția standului experimental. Pereții camerei experimentale vor fi constituiți 

din polimetacrilat de metil – PMMA transparent, cu grosime de 20 mm, un material de 30 de ori mai 

rezistent decât sticla, iar conductele de transport vor fi constituite din tuburi de stiplex transparent.  

 Prima etapă a proiectului, având ca scop documentarea privind cerințele tehnice pentru 

conceperea unui stand experimental pentru studiul exploziilor de gaze, a necesitat, de asemenea, și 

analiza tehnicilor Schlieren și adoptarea unei metode de utilizare a acestora în cadrul proiectului. 

Pentru majoritatea componentelor standului au fost găsite soluții simple, flexibile la idei noi, pe 
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scenarii diferite. Astfel, față de experimentele efectuate în spații cu pereți opaci, studiul 

comportamentului fizic al gazelor în combustie rapidă va prezenta o precizie superioară, ridicând 

implicit nivelul de acuratețe al simulărilor computerizate – scopul major al proiectului. 

 Prin atingerea obiectivelor acestei faze de execuție, și anume conceperea modelului 

experimental, respectiv achiziția echipamentelor necesare instrumentării acestuia, se poate afirma 

că proiectul este implementat conform calendarului de activităţi prestabilit. În concluzie, rezultatele 

obţinute în această fază stau la baza dezvoltării activităţilor de cercetare prevăzute în faza 

următoare, propunându-se continuarea proiectului cu etapa următoare ”Dezvoltare şi 

instrumentare stand experimental, experimentări fizice şi calibrarea modelelor matematice. 

Validarea metodei computerizate de evaluare a extinderii zonei de periculozitate în cazul exploziilor 

cauzate de scurgeri de gaze în spaţii închise”. 

 

 

7.3. Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare 

Pentru a răspunde solicitărilor din economia naţională, INCD INSEMEX a utilizat rezultatele 

cercetărilor obţinute ca urmare a derulări proiectelor de cercetare, îmbunătăţind capacitatea de 

încercare şi expertizare a INCD INSEMEX, care face posibilă oferirea unor servicii de specialitate la 

un înalt nivel tehnico – ştiinţific, pentru operatorii economici sau autorităţi. 

Infrastructura de cercetare dezvoltată în anii anteriori permite propunerea unor proiecte 

competitive în cadrul programelor europene și naționale, având în vedere în special programe 

internaționale cum este HORIZON 2020.  

Au fost depuse, pe parcursul anului 2017, următoarele proiecte: 

Denumirea programului internațional 

Denumire proiect Țară și / sau CE unități colaboratoare 

Research Fund for Coal and Steel / Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel 

1. SERIOUS: 
Seismic resIlience 
evaluation of 
industrial plants 
through a multi-level 
approach 
 
Evaluarea rezilienței 
seismice a unităților 
industriale printr-o 
abordare multi-nivel 

1. Universita Di Pisa (Italia) 
2. Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 
(Germania)  
3. Prof. Ing. Franco Braga (Italia) 
4. Fincon Consulting Italia SRL (Italia) 
5. Universitatea Politehnica Timisoara (România) 
6. Shelter Anonymos Viomichaniki Etairia Ependyseon Kai 
Kataskevon (Grecia) 
7. Ferriere Nord SPA (Italia) 
8. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate 
Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani (România)  
9. DNV Italia srl (Italia) 

2. FLOODING:  
 

1. Institut National De L Environnement Et Des Risques INERIS 
(Franța) 
2. Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres (Franța) 
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Management of 
FLOODING risks during 
underground mine 
closure. 
 
Managementul 
riscurilor de inundare 
din timpul închiderii 
minelor subterane. 

3. Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum 
(Germania) 
4. Glowny Instytut Gornictwa (Polonia) 
5. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate 
Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani (România) 
6. DMT GmbH & CO. KG (Germania) 
7. GEOCONTROL SA* (Spania) 
8. Subterra Ingeneria SL (Spania) 
9. Spolka Restrukturyzacji Kopaln SA (Polonia) 

COST Action / Acțiuni COST - (Cooperare europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice) 

DIRECT: Disaster 
Resilient Urban 
Communities  
 
DIRECT: Comunități 
urbane reziliente la 
dezastre. 

1. Universitatea Politehnica Timișoara (România) 
2. Universite de Liege (Belgia) 
3. Ghent University (Belgia) 
4. Czech Technical University in Prague (Republica Cehă) 
5. Institutul Klokner (Republcia Cehă) 
6. VTT Technical Research Centre of Finland (Finlanda) 
7. IFSTTAR (Franța) 
8. Technische Universitat Munchen (Germania) 
9. Fraunhofer Institute for Building Physics (Germania) 
10. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (Germania) 
11. Budapest University of Technology (Ungaria) 
12. University of Naples Federico II (Italia) 
13. ENEA (Italia) 
14. Delft University of Technology (Olanda) 
15. Universidade de Coimbra (Portugalia) 
16. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Pentru Securitate 
Minieră si Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani (România) 
17. Technical University of Civil Engineering of Bucharest (România) 
18. Ministry of National Defence – Military Rechnical Academy 
(România) 
19. Ovidius University of Constanta (România) 
20. University of Belgrade (Serbia) 
21. Eduardo Torroja Institute for Construction Science (Spania) 
22. Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich (Elveția) 
23. Bogazici University (Turcia) 
24. University of Birmingham (Regatul Unit al Marii Britanii) 
25. University of Southampton (Regatul Unit al Marii Britanii) 
26. University of Leeds (Regatul Unit al Marii Britanii) 

 

7.4. Măsuri privind creşterea gradului de valorificare socio–economică a rezultatelor 
cercetării. 

INCD INSEMEX s-a implicat la nivel național și internațional la îmbunătățirea nivelului tehnic 

al infrastructurii de cercetare printr-o serie de acțiuni care au condus la realizarea de noi contracte 

de CD, atât prin finanțare guvernamentală cât și prin efort financiar propriu 
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 Fără fundamentarea științifică, tehnică și de management de  securitate și sănătate în muncă, 

măsurile existente din normele tehnice în vigoare sunt în anumite aspecte prea restrictive sau din 

contră ignoră situații care pot afecta în mod evident securitatea și sănătatea persoanelor, bunurilor 

și mediului. 

 Modificările legislative repetate în eforturile de armonizare cu Legislația Europeană au lăsat 

loc de interpretare pentru anumite aspecte, iar altele chiar importante au fost ignorate. 

 Stabilirea pe bază științifică și tehnică confirmate de încercări și determinări în teren, a 

riscurilor care pot fi generate și a măsurilor care trebuie implementate face ca derularea unor 

proiecte științifice să conducă la soluții care să conducă la scăderea numărului de evenimente/ 

incidente grave și la o uniformizare la nivel național, în stabilirea cerințelor la care trebuie să 

răspundă efectuarea unor astfel de lucrări cu articole pirotehnice categoria 4. 

8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INCD INSEMEX 

8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate 

8.1.1. Dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional si internaţional (cu personalităţi/ instituţii / 
asociaţii profesionale) în vederea participării la programele naţionale, europene şi internaţionale. 

Parteneriatele pot avea un rol important în iniţierea, susţinerea, valorificarea, validarea 

rezultatelor cercetării stiinţifice. În anul 2017, prin dezvoltarea în continuare a activităţii de 

colaborare prin parteneriate INCD INSEMEX si-a propus si realizat îndeplinirea anumitor obiective 

specifice cum sunt următoarele: 

a. Identificarea potenţialilor parteneri, având în vedere profilul de activitate si oportunităţile 
de colaborare care deschid calea abordării anumitor tematici si proiecte; 

b. Dezvoltarea colaborării cu parteneri naţionali si internaţionali - personalităţi, instituţii, 
asociaţii profesionale; 

c. Accesul la reţele pe specific profesional care activează pe plan internaţional; 
d. Implicarea INCD-INSEMEX în programele europene de colaborare la nivel de studii masterale 

si doctorale. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus, în cadrul INCD-INSEMEX s-au luat următoarele 

măsuri: 

✓ Participarea la: Forurile NB-urilor pentru Directivele Europene; Şedinţele Anuale ale 
Autorităţilor Miniere; şedinţele International Electrotechnical Commission Scheme for 
Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres- IECEx, 
şedinţele Internaţional Mines Rescue Body  

✓ Implicarea structurilor responsabile cu relaţiile internaţionale, prin colaborare cu 
departamentele profesionale, în identificarea partenerilor potenţiali; 

✓ Atragerea partenerilor instituţionali din programele de mobilităţi si de formare profesională 
către activităţi de cercetare si creaţie, la realizarea unor consorţii, reţele, în vederea 
participării la programele naţionale si europene specifice; 

✓ Înscrierea INCD-INSEMEX în baze de date internaţionale care promovează parteneriate; 
✓ Înscrierea INCD-INSEMEX ca membru în asociaţii profesionale de prestigiu, pe plan naţional 

si internaţional; 
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✓ Organizarea de manifestări, conferinţe, simpozioane, pe plan naţional si internaţional, cu 
atragerea unor parteneri de prestigiu. 

Din anul 2017 INCD-INSEMEX Petroşani a contractat proiectul din cadrul  Planului National 

de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - PN III. 

8.1.1.1. " Validarea experimentală a răspunsului unei clădiri în cadre supusă acțiunii exploziilor."  

Proiectul, conform Planului de realizare, prevede 2 etape de execuție, în anul 2017 s-a realizat 

cu succes prima etapă - Încercări experimentale la explozie pe o clădire la scară reală, iar până la 

data de 2 iulie 2018 se va derula cea de-a 2 etapă, și anume: Validarea în condiții de laborator a 

comportării unei clădiri la scară reală supusă la explozii interne și externe.  

Componenţa consorţiului (parteneriatului) 

Instituţia coordonatoare:  UNIVERSITATEA „POLITEHNICĂ” DIN TIMIŞOARA 

Partener – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi 

Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX  

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 

Durata proiectului: 3 ianuarie 2017 – 2 iulie 2018 

Buget proiect (total): 600.000 lei , din care: 

- Buget proiect INCD INSEMEX 254.303 lei – pentru anul 2017: 184.578 lei 
- Finanţare de la bugetul de stat 184.578 lei 

Responsabil de proiect: 

C.S. gr. II dr.ing. Attila KOVACS - INCD-INSEMEX Petroșani  

Str. Gen. V. Milea, nr. 32-34, Petroșani, jud. Hunedoara, cod 332047 

Tel. 0254541621, fax 0254546277 

e-mail: attila.kovacs@insemex.ro 

8.1.2. Înscrierea INCD INSEMEX în baze de date internaţionale care promovează parteneriatele 

În cadrul INCD-INSEMEX pe parcursul anului 2017, ca si în anii anteriori, s-a avut în vedere 

continuarea demersurilor de înscriere a institutului nostru în baze de date internaţionale care 

promovează parteneriate, prin implicarea structurilor responsabile cu relaţiile internaţionale, prin 

colaborare cu departamentele profesionale, în identificarea partenerilor potenţiali. 

Astfel, INCD-INSEMEX este membru al următoarelor instituţii/baze de date internaţionale 

care promovează parteneriatele: 

8.1.2.1. Schema Comisiei Internaţionale Electrotehnice pentru Certificarea Conformităţii cu 

Standardele pentru echipamente destinate utilizării în atmosfere Explozive 

mailto:attila.kovacs@insemex.ro
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION SCHEME 

FOR CERTIFICATION TO STANDARDS RELATING TO 

EQUIPMENT FOR USE IN EXPLOSIVE ATMOSPHERES (IECEx 

SCHEME) 

Ca sistem de certificare recunoscut pe plan internaţional, IECEx promovează securitatea 

echipamentelor si serviciilor în arii cu pericol de explozie. Acesta verifică conformitatea cu 

Standardele Internaţionale de Securitate IEC pentru zonele Ex (explozive) si tratează domeniile: 

echipamente, sisteme, servicii si competenţa personalului în industrii cu grad ridicat de specializare 

unde există risc de foc si explozii (industriile Ex). 

Obiectivul Schemei IECEx este de a facilita schimbul / comerţul internaţional de echipamente 

si servicii destinate utilizării în atmosfere explozive, în scopul menţinerii unui nivel corespunzător de 

securitate. Dintre implicaţii rezultate de aici se pot menţiona: 

• reducerea costurilor de încercare si certificare pentru producător 

• reducerea timpului necesar punerii pe piaţă 

• fiabilitatea pe plan internaţional a procesului de evaluare a produselor 

• o bază de date internaţională unificată 

• menţinerea fiabilităţii pe plan internaţional în privinţa echipamentelor şi serviciilor 
asigurate prin certificările IECEx . 

 

Din ianuarie 2010 Organizaţia Naţiunilor Unite (United Nations), prin Comisia sa Economică 

pentru Europa UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a autorizat în mod oficial 

aderarea la si utilizarea schemei IECEx (IEC System for Certification to Standards Relating to 

Equipment for Use in Explosive Atmospheres) INCD-INSEMEX a devenit membru IECEX si este unicul 

Organism Notificat care reprezintă România în cadrul tărilor membre IECEX (link: 

http://www.iecex.com/countries.htm). 

 La cea de-a XIX-a întâlnire anuală a Sistemului IECEx (Comitetul Electrotehnic International 
Ex), care a avut loc în perioada  25 - 29.09.2017 la Washington D.C.,  USA au participat, în calitate de 
reprezentanți ai țării noastre și, evident, ai INSEMEX Petroșani, o delegație formată din dr. ing. 
George Artur Găman – director general, dr. ing. Emilian Ghicioi – director tehnic și dr. ing. Sorin 
Burian – sef Departament Securitatea Instalațiilor și Echipamentelor Antiexplozive de la INCD-
INSEMEX Petrosani. La întâlnirea din  acest an au participat 127 de delegaţi din  33 de ţări. 

8.1.2.2. NANDO – Sistemul de Informaţii pentru organizaţiile notificate si desemnate New 

Approach 
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NANDO - 

NEW APPROACH 

NOTIFIED 

AND DESIGNATED 

ORGANISATIONS 

INFORMATION SYSTEM 

Una dintre bazele de date dintre cele mai importante în Europa este NANDO – Sistemul de 

Informaţii pentru organizaţiile notificate si desemnate New Approach (New Approach Notified and 

Designated Organisations Information System), care centralizează toate datele referitoare la 

Organismele Notificate pe directivele europene în vigoare. Pe website-ul NANDO se regăsesc listele 

cu organismele notificate din cadrul Uniunii Europene, care include numărul de identificare al 

fiecărui organism, precum si domeniile pentru care acestea au fost abilitate si sunt supuse unei 

actualizări permanente. 

INCD-INSEMEX a devenit membru NANDO si este înregistrat ca organism notificat pentru 

următoarele domenii / directive: 

• Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 
Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de  protecţie” (transpusă în HG nr. 
115/05.02.2004); 

• Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 
Directiva 93/15/2003/CEE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă în HG nr. 207/2005); 

• Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 
Directiva 94/9/EC „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial 
explozive – ATEX”, (transpusă în HG nr. 752/14.05.2004); 

• Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 
Directiva 2013/29/UE „Privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la 
punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice” (transpusă prin HG nr. 
1102/2014). 
 

8.1.3. Înscrierea INCD INSEMEX ca membru in reţele de cercetare / membru in asociaţii 
profesionale de prestigiu pe plan naţional/internaţional 

O altă iniţiativă importantă adoptată de INCD-INSEMEX în privinţa identificării de potenţiali 

parteneri în programele ce promovează parteneriatele a fost înscrierea INCD-INSEMEX ca membru 

în asociaţii profesionale de prestigiu, pe plan naţional si internaţional. 

Personalul INCD-INSEMEX are statut de membru în multiple asociaţii/organizaţii de prestigiu 

pe plan naţional si internaţional. Se prezintă în continuare cele mai relevante organizaţii în care 

INSEMEX participă. 

8.1.3.1. ACM-V – Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României 

- Este organizaţia profesionala ce reuneste principalele forţe de cercetare, dezvoltare si inovare 

din judeţele Arad, Caras - Severin, Hunedoara si Timiş. 
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ASOCIAŢIA PENTRU CERCETARE MULTIDISCIPLINARĂ DIN ZONA DE 

VEST A ROMÂNIEI 

ACM-V este membru fondator al Asociaţiei TEHIMPULS, care este un Centru Regional de 

Inovare si Transfer Tehnologic cu sediul in Timisoara.  

Principalele domenii stiinţifice de activitate sunt: 

• agronomie 

• chimie si fizică 

• economie 

• medicina 

• tehnică 

• stiinţe socio-umane 
 
Activităţi derulate prin ACM-V: 

• Derularea unor proiecte destinate ONG-urilor 

• Derularea de proiecte de cercetare interdisciplinară în coordonarea ACM-V-ului 

• Realizarea de consorţii între institute si universităţi cu scopul participării la competiţiile 
de proiecte 

• Participarea la programele naţionale si internaţionale de cercetare 

• Sprijinirea membrilor asociaţiei la finalizarea tezelor de doctorat, oferirea de consultanţă 
inclusiv referenţi si evaluatori în domeniu 

• Participarea cu lucrări la Simpozioanele organizate de ACM-V. 
 

8.1.3.2. Asociatia Generala a Inginerilor din Romania – AGIR 

 

Reapărută pe scena societăţii civile românesti in anul 1990, este o organizaţie profesionala 

neguvernamentală, cu personalitate juridica, apolitica, cu activitate non profit,  cu autonomie 

deplină, constituita pe durata nelimitata. Ea este o organizaţie deschisă, cu un număr nelimitat de 

membri, persoane fizice si juridice, care-i recunosc statutul si doresc sa contribuie la realizarea 

obiectivelor sale. Organizarea si funcţionarea sa sunt stabilite prin statut. 

Ca şi în anii anteriori, în anul 2017 s-a continuat activitatea de cooptare a personalului cu 

studii superioare din cadrul INCD-INSEMEX în asociaţia profesională în cadrul acestei organizaţii care 

are ca obiective următoarele: 
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• Să anticipeze si sa răspundă efectiv necesităţilor inginerilor, oferindu-le facilităţi pentru 
a obţine un avantaj competitiv 

• Să promoveze o cultura industriala care sa valorifice talentele existente 

• Să incurajeze satisfacţia vocaţională a inginerilor, sa le recunoască si sa le onoreze 
contributia la succesul instituţiilor în care activează; 

• Să creeze o baza pentru îmbunătăţirea continua a activităţilor ingineresti caracterizate 
prin excelenta profesionala prin perfecţionare, prin respect pentru valorile umane si 
sociale si prin disponibilitate pentru consultare si comunicare 

• Să scoată în relief cultura inginereasca prin cercetare, dezvoltare, proiectare, inovare, 
productie si comercializare, utilizand cat mai eficient resursele umane si financiare 

• Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea intreprinderilor 
productive si inovative, care pot sa determine o dezvoltare economica durabila si 
cresterea stabilitatii sociale si a protectiei mediului inconjurator 

• Să acţioneze pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor 
deontologice specifice. 

 

8.1.3.3. Asociaţia Salvatorilor Minieri si de Suprafaţă (ASMS) 

 

ASMS reuneşte salvatorii din diferite instituţii din ţară.  

Dintre obiective principale ale acestei asociaţii se pot enumera următoarele: 

• Extinderea cooperării pe plan naţional a staţiilor de salvare si a schimbului de informaţii 
între acestea; 

• Stabilirea de legături cu organisme similare din ţară si din străinătate; 

• Promovarea si apărarea demnităţii, drepturilor si intereselor asociaţilor. 

• Alinierea la normativele si standardele internaţionale în domeniu; 

• Colaborare si sprijin direct în cazul producerii unor avarii de mare amploare; 

• Iniţierea si derularea colaborării între formaţiile de salvatori si echipele de Cruce Rosie, 
Protecţie civilă, paramedici, SALVAMONT, formaţii PSI, etc. în vederea intervenţiilor 
specifice în caz de necesitate si a disipării cunostinţelor de prim-ajutor si reanimare. 

 

8.1.3.4. Internaţional Mines Rescue Body (IMRB) 

Începând cu anul 2001 INCD INSEMEX Petroşani este membru fondator şi face parte din 

Comitetul de conducere al INTERNAŢIONAL MINES RESCUE BODY, organism având o largă 

reprezentare internaţională şi care cuprinde entităţi specializate din ţări cum ar fi: SUA, Canada, 

Australia, India, China, etc. 
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 În această calitate specialiştii INCD INSEMEX Petroşani au participat la schimburi de 
experienţă vizând rezultate ale cercetării ştiinţifice şi studii de caz referitoare la optimizarea şi 
eficientizarea activităţii de salvare minieră. 
 O delegație de cercetători ai INCD INSEMEX Petroșani condusă de directorul general al 
institutului de cercetare dezvoltare din Valea Jiului, dr. ing. George Artur Găman a participat, în 
perioada 2 - 13 septembrie 2017, în Federația Rusă, la cea de VIII-a Conferință a Organismului 
Internațional de Salvare Minieră – IMRB, manifestare științifică de amploare care reunește 
specialiști în domeniul salvării miniere din întreaga lume. În cadrul acestui organism internațional, 
INCD INSEMEX Petroșani reprezintă România în calitate de membru fondator, iar directorul general 
al instituției, dr. ing. George Artur Găman ocupă un loc în Comitetul Director al acestei entități. 
Obiectivul principal al Conferinței a fost dezbaterea problemelor emergente în ceea ce privește 
activitatea de salvare minieră, metodele de intervenție ale salvatorilor minieri, precum și instruirea 
personalului din unitățile miniere. Conferința s-a desfășurat în 3 locații diferite: Novokuznetsk, 
Moscova, respectiv St. Petersburg. Totodată, stabilit locațiile unde se vor desfășura următoarele 
conferințe, respectiv Columbia în 2019, Marea Britanie în 2021 și Africa de Sud în 2023.  

8.1.3.5. Autorităţiile de Stat Miniere din Europa 

În perioada 24 - 26 septembrie 2017, o delegatie a Institutului National de Cercetare -
Dezvoltare pentru Securitate Minierã si Protectie Antiexplozivã – INSEMEX Petrosani,  condusă de 
domnul Director Stiintific – Dr. ing. Constantin LUPU, a  participat la cea de-a 23-a Întâlnire a 
Conducãtorilor Autoritãtilor Miniere de Stat din Europa. Evenimentul organizat în capitala Slovaciei, 
Bratislava,  a avut ca temă de discutii si  dezbateri tehnice Politicile UE privind materiile prime şi 
impactul lor asupra exploatării zăcămintelor de minerale utile.  

La această întâlnire de lucru au participat conducători ai Autorităţilor Miniere din Austria, 
Cehia, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Polonia, Serbia, Slovacia si Ungaria, precum si un 
comisar european în calitate de observator si care a prezentat principalele preocupării ale Comisiei 
Europene privind materiile prime energetice si ne-energetice. 
 A 23-a întâlnire a contribuit la schimbul de cunostinte, informatii si experiente referitoare la 
politicile privind materiile prime si impactul acestora asupra activitătii miniere din tările 
participante, aceste strategii putând fi esentiale pentru promovarea mineritului si a acceptabilitãtii 
sale sociale. Participantii au stabilit de comun acord extinderea cooperării între Autoritătile Miniere 
de Stat din Europa privind temele de interes comun sau cele de interes general, precum si furnizarea 
de asistentã reciprocă, evitând duplicarea activitătii lor cu cea a altor Organisme Europene. Statele 
care nu au participat pânã acum la aceste întâlniri vor fi invitate la actiunile viitoare, iar o invitatie 
deschisă de participare va fi lansatã si către organismele relevante ale Comisiei Europene. La finalul 
sedintei de lucru, conducătorii Autoritãtilor Miniere au semnat Memorandumul întâlnirii, stabilindu-
se tema de anul viitor a întâlnirii care va avea loc în anul 2018 în Austria, si anume “Planuri de 
urgentă si de reactie la situatiile de criză pentru operatiunile miniere de suprafată si subteran”. În 
acelasi timp, Autoritatea Minierã din Germania si-a exprimat intentia de organizare a întâlnirii 
anuale din 2019. 

8.1.4.Participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale 

În anul 2017 INCD-INSEMEX nu a participat în comisii de evaluare în cadrul concursurilor 

naţionale şi internaţionale. 
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8.1.5. Personalităţi ştiinţifice ce au vizitat institutul  

 

8.1.6. Lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate  

Dintre personalitățile ştiinţifice care au fost invitate şi care au participat, cu lucrări ştiinţifice, 

la Simpozionul Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă SESAM 2017 organizat de INCD 

INSEMEX amintim: 

THE IMPACT OF THE PISTON EFFECT ON THE TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF VENTILATION IN THE SUBWAY TUNNELS 

Omar LANCHAVA, Nicolae ILIAȘ, Giorgi NOZADZE, Sorin Mihai RADU, Roland MORARU, Zaza 

KHOKERASHVILI, Nino ARUDASHVILI 

EVALUATION OF THE POLLUTANTS GENERATION TERM FROM GALVANIC CELLS 

Marco RAGAZZI, Marco BAROZZI, Vincenzo TORRETTA, Fabio CONTI, Elena Cristina RADA, 

Daniele RIZZINI, Sabrina COPELLI, Lucian Ionel CIOCA 

 

EXPLOSION-PROOF FANS CATEGORY 1G AND M1 

Gerard KAŁUŻA 

PHONE WITH INTRINSIC SAFETY – THE HISTORY OF THE EQUIPMENT 

CREATED AT INSEMEX PETROSANI  

Gheorghe MANOLEA 

1.  Marco Ragazzi University of Trento Italia 

2.  Fabio Conti University of Insubria Italia 

3.  Vincenzo Torretta University of Insubria Italia 

4.  Elena Rada University of Trento Italia 

5.  Marco Barozzi University of Insubria Italia 

6.  Daniele Rizzini University of Insubria Italia 

7.  Sabrina Copelli University of Insubria Italia 

8.  Matthias Stenzel ISSA - Section on Prevention in the Mining 

Industry 

Germania 

9.  Ellen Schmitz-

Felten 

Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH Germania 

10.  Omar Lanchava Gr.Tsulukidze Mining Institute Tbilisi Georgia 

11.  Giorgi Nozadze Gr.Tsulukidze Mining Institute Tbilisi Georgia 

12.  Zaza Khokerashvili Georgian Technical University Tbilisi Georgia 

13.  Nino Arudashvili Georgian Technical University Tbilisi Georgia 

14.  Daniel Fita  Norwegian Association for Electrical Safety, Oslo Norvegia 

15.  Gerard Kaluza Central Mining Institute - GIG Katowice Polonia 

16.  Kaan Manisa Dumlupınar University Turcia 

17.  Hasan Bircan Dumlupınar University Turcia 

18.  Ahmet Bicer Dumlupınar University Turcia 

19.  Mehmet Erdogan Selcuk University Turcia 

20.  Murat Abaka Selcuk University Turcia 

      21. Philippe Duquenne INP. Toulouse ENSIACET Franţa 

    22. Stanislaw Prusek Central Mining Institute - GIG Katowice Polonia 
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ENERGY FROM MUNICIPAL SOLID WASTE: SOME CONSIDERATIONS ON 

EMISSIONS AND HEALTH IMPACT  

 

Elena Cristina RADA, Gabriela IONESCU, Fabio CONTI, Lucian-Ionel CIOCA, Vincenzo 

TORRETTA 

 

8.1.7. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze 
internaţionale de date) şi în colectivele editoriale internaţionale şi/sau naţionale:  

Colectivul redacţional al Revistei Minelor - indexată în baza de date internaţională EBSCO 

Dr. ing. Constantin Lupu – membru în Comitetul Ştiinţific  

Drd. ing. Nicolae – Ioan Vlasin: e-EDITOR 

 

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale si internaţionale 

 

Expoziţii la care a participat INCD INSEMEX în anul 2017: 

 

Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PRO INVENT”- Ediţia a XV-a, 

perioada: 22 - 24 martie 2017,  Cluj - Napoca, România, unde au fost prezentate 4 lucrări. 

Salonului Internațional de Invenții - Ediţia a 45-a, perioada: 29 martie - 2 aprilie , GENEVA ,  

au fost prezentate 3 lucrări.  

Salonului Internațional de Invenții - INNOVA 2017 - Ediţia a II-a, perioada 4 - 6 mai, 

Barcelona, Spania, au fost prezentate 2 lucrări. 

Salonul  Internațional de Invenții și  Inovații ,,TRAIAN  VUIA” - Ediția a II-a, perioada 7 – 9  

iunie 2017, Timișoara, au fost prezentare 8 lucrări. 

Salonul  Internațional  de  Inventică  „INVENTICA 2017” - Ediția a XXI-a, perioada 28 – 30 

iunie 2017, Iaşi, au fost prezentate 10 lucrări.  

 

 
8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie/distincţii, etc. 

 

Diplome acordate la Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, Ediția a XV-a, 2017, 

Cluj-Napoca, România: 

 Diplomă de excelența și Medalie de aur pentru:  

Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile. 

Autori: Drd. chim. Maria Prodan, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Emilian Ghicioi , Dr. 

ing. Constantin Lupu, Dr.ing. Doru Cioclea , Dr.ing. Vlad Mihai Păsculescu, ing. Dan Gabor, 
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Dr.ing. Nicolae Vlasin, Dr.ing. Adrian Jurca, Drd.chim. Andrei Szollosi Moța, Drd.ing. chim. 

Irina Nălboc, Dr.ing. Marius Cornel Șuvar 

Diplomă de excelența și Medalie de aur pentru: 

Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze. 

Autori: Dr. ing. Nicolae – Ioan Vlasin, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Emilian Ghicioi, 

Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Vlad Mihai Păsculescu, Drd.ing. chim. Irina Nălboc, Dr.ing. 

Marius Cornel Șuvar, ing. Gheorghe -  daniel Florea   

 De asemenea INCD INSEMEX a fost prezent la Geneva la cea de a 45 ediție a  Salonului 

Internațional de Invenții  GENEVA 2017 , unde a obţinut: 

 Medalie de aur pentru:  

Metodă de restabilire a unei reșele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice. 

Autori: Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. 

Emilian Ghicioi, Drd. ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Emeric Chiuzan, Dr. ing. Cristian Tomescu, 

Drd. ing. Cornel Boantă, Drd. ing. Marius Șuvar, Dr. ing. Vlad Păsculescu 

 Medalie de aur pentru:  

Metodă de determinare a eficienței rețelelor complexe de aeraj 

Autori: Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. 

Emilian Ghicioi, Drd. ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Florin Rădoi, Drd. ing. Corneliu Boantă, Dr. 

ing. Marius Darie, Dr. ing. Cristian Tomescu, Drd. ing. Emeric Chiuzan, Dr. ing. Marius Morar 

  Medalie de argint pentru: 

Metodă  de  identificare a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe de 

aeraj. 

Autori: Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. Nicolae Ianc, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. 

Constantin Lupu, Dr. ing. Emilian Ghicioi, Ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Florin Rădoi, Ing. Adrian 

Matei, ing. Corneliu Boantă 

 Premiu special din partea Hong Kong Science & Technology Parks Corporation pentru: 

Metodă de restabilire a unei rețele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice. 

Autori: Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. 

Emilian Ghicioi, Drd. ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Emeric Chiuzan, Dr. ing. Cristian Tomescu, 

Drd. ing. Cornel Boantă, Drd. ing. Marius Șuvar, Dr. ing. Vlad Păsculecu 

 La Barcelona unde s-a desfășurat cea de a II-a ediție a Salonului Internațional de Invenții - 

INNOVA 2017 a primit următoarele premii: 

Medalie de aur pentru:  
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Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile. 

Autori: Drd. chim. Maria Prodan, Dr. ing. Găman George Artur, Dr. ing. Ghicioi Emilian, 

Dr.ing.Lupu Constantin, Dr.ing.Cioclea Doru, Dr.ing.Păsculescu Vlad 

Ing. Gabor Dan, Dr. ing.Vlasin Nicolae, Dr. ing. Jurca Adrian, Drd.chimSzollosi Mota Andrei, 

Drd. ing. Chim.Nălboc Irina, Drd. ing. Șuvar Marius 

Medalie de aur pentru:  

Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze. 

Autori: Dr. ing. Vlasin Nicolae, Dr. ing. Găman George Artur, Dr.i ng. Ghicioi Emilian, Dr. ing. 

Lupu Constantin, Dr. ing. Păsculescu Vlad, Dr. ing. Pupăzan Gheorghe Daniel, Drd. chim. 

Prodan Maria, Dr. ing. Călămar Angelica Nicoleta, Dr. ing. Cioclea Doru, Drd. ing. chim. Nălboc 

Irina, Drd. ing. Șuvar Marius, Ing. Florea Gheorghe-Daniel 

INCD INSEMEX Petroșani  a primit din partea Asociației de Știință și Tehnologie ”Technopol-

Moscow” o diplomă de apreciere pentru invenția: 

Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze. 

Autori: Dr. ing. Vlasin Nicolae, Dr. ing. Găman George Artur, Dr. ing. Ghicioi Emilian, Dr. ing. 

Lupu Constantin, Dr. ing. Păsculescu Vlad, Dr. ing. Pupăzan Gheorghe Daniel, Drd. chim. 

Prodan Maria, Dr. ing. Călămar Angelica Nicoleta, Dr. ing. Cioclea Doru, Drd. ing.chim.Nălboc 

Irina, Drd. ing. Șuvar Marius, Ing. Florea Gheorghe-Daniel 

 La invitația Societății  Inventatorilor  din Banat, INCD INSEMEX a participat la  Salonul  

Internațional de Invenții și  Inovații ,,TRAIAN  VUIA” ediția II, în perioada 7 – 9  iunie 2017, 

Timișoara.  

Cu această ocazie cercetătorii de la INCD INSEMEX Petroșani au obținut următoarele premii și 

diplome:  

Medalie de aur pentru:  

Metodă de determinare a parametrilor funcţionali la nivelul staţiei principale de aeraj după 

producerea unui fenomen de explozie. 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, dr. ing. Nicolae Ianc, ing. Adrian Matei, drd. ing. Nicolae 

Vlasin 

Medalie de aur pentru:  

Metodă de restabilire a unei reţele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, ing. Emeric Chiuzan, drd. ing. Cristian Tomescu, ing. 

Corneliu Boantă, drd. ing. Marius Şuvar, ing. Vlad Păsculecu 
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Medalie de aur pentru:  

Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile. 

Autori: Drd.chim.Maria Prodan, Dr.ing.Găman George Artur, Dr.ing.Ghicioi Emilian, 

Dr.ing.Lupu Constantin, Dr.ing.Cioclea Doru, Dr.ing.Păsculescu Vlad 

Ing.Gabor Dan, Dr.ing.Vlasin Nicolae, Dr.ing.Jurca Adrian, Drd.chimSzollosi Mota Andrei, 

Drd.ing. Chim.Nălboc Irina, Drd.ing.Șuvar Marius 

Medalie de aur pentru:  

Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze. 

Autori: Dr.ing.Vlasin Nicolae, Dr.ing.Găman George Artur, Dr.ing.Ghicioi Emilian, Dr.ing.Lupu 

Constantin, Dr.ing.Păsculescu Vlad, Dr.ing.Pupăzan Gheorghe Daniel, Drd.chim.Prodan 

Maria, Dr.ing.Călămar Angelica Nicoleta, Dr.ing.Cioclea Doru, Drd.ing.chim.Nălboc Irina, 

Drd.ing.Șuvar Marius, Ing.Florea Gheorghe-Daniel 

Medalie de argint pentru:  

Metodă  de  identificare a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe de 

aeraj. 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. Nicolae Ianc, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. 

Constantin Lupu, dr. ing. Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi, ing. Adrian 

Matei, ing. Corneliu Boantă 

Medalie de argint pentru:  

Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane 

Autori: Dr. ing. Ghicioi Emilian, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. Ion 

Toth, Dr. ing. Sorin Constantin Burian, Dr. ing. Artur George Găman, Dr. ing. Mihaela Părăian, 

Chimist Maria Prodan, Dr. ing. Jeana Ionescu 

Medalie de bronz pentru:  

Stand pentru condiţionarea capselor detonante electrice/neelectrice la presiune hidrostatică 

şi temperatură 

Autori: Drd. ing. Edward Jan Gheorghiosu, Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. Dragoş Vasilescu, 

Dr. ing. Attila Kovacs, Ing. Ilici Ştrefan, Drd. ing. Ilie – Ciprian Jitea 

Medalie de bronz pentru:  

Metodă de determinare a dispersiei gazelor la nivelul abatajelor după producerea unui 

fenomen de explozie 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, ing. Corneliu Boantă, ing. Emeric Chiuzan, ing. Dorel Tamas 
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Diplomă de excelență decernată de INMA București pentru: 

Metodă de restabilire a unei reţele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, ing. Emeric Chiuzan, drd. ing. Cristian Tomescu, ing. 

Corneliu Boantă, drd. ing. Marius Şuvar, ing. Vlad Păsculecu 

În data de 20.06.2017, INCD INSEMEX a participat, în calitate de expozant, la prima ediţie a 

"BURSEI NAŢIONALE A INVENŢIILOR ROMÂNEŞTI", organizată de Ministerul Cercetării și Inovării în 

parteneriat cu Parlamentul Romaniei - Camera Deputaților și Camera de Comerț și Industrie a 

României. Evenimentul a avut loc Palatul Parlamentului, Centrul Internaţional de Conferinţe în Sălile 

Unirii şi Take Ionescu. 

Au fost înmânate diplome de apreciere din partea Ministerului Cercetării și Inovării atât 

pentru inventatori cât și pentru instituție. 

Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile. 

Autori: Drd. chim. Maria Prodan, Dr. ing. Găman George Artur, Dr. ing. Ghicioi Emilian, Dr. 

ing. Lupu Constantin, Dr. ing. Cioclea Doru, Dr. ing. Păsculescu Vlad 

Ing. Gabor Dan, Dr.ing.Vlasin Nicolae, Dr.ing.Jurca Adrian, Drd. chimSzollosi Mota Andrei, 

Drd. ing. Chim. Nălboc Irina, Drd. ing. Șuvar Marius 

Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze. 

Autori: Dr. ing.Vlasin Nicolae, Dr.ing.Găman George Artur, Dr.ing.Ghicioi Emilian, Dr.ing.Lupu 

Constantin, Dr.ing.Păsculescu Vlad, Dr.ing.Pupăzan Gheorghe Daniel, Drd. chim.Prodan 

Maria, Dr. ing. Călămar Angelica Nicoleta, Dr. ing. Cioclea Doru, Drd. ing. chim. Nălboc Irina, 

Drd. ing.Șuvar Marius, Ing. Florea Gheorghe-Daniel 

Metodă de restabilire a unei reţele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, ing. Emeric Chiuzan, drd. ing. Cristian Tomescu, ing. 

Corneliu Boantă, drd. ing. Marius Şuvar, ing. Vlad Păsculecu 

Metodă de determinare a parametrilor funcţionali la nivelul staţiei principale de aeraj după 

producerea unui fenomen de explozie. 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, dr. ing. Nicolae Ianc, ing. Adrian Matei, drd. ing. Nicolae 

Vlasin 

Metodă  de  identificare a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe de 

aeraj. 
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Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. Nicolae Ianc, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. 

Constantin Lupu, dr. ing. Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi, ing. Adrian 

Matei, ing. Corneliu Boantă 

Și de asemenea o diplomă de apreciere pentru INSTITUTIL NAȚIONAL DE CERCETARE 

DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ȘI PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ – INSEMEX 

PETROȘANI 

La Iași cercetătorii noștii în cadrul Salonul  Internațional  de  Inventică  „INVENTICA 2017”, 

ediția a  XXI-a 28 – 30 iunie 2017 au fost laureați cu următoarele distincții: 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane 

Autori: dr. ing. Emilian Ghicioi , dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. Ion 

Toth, dr. ing. Sorin Constantin Burian. dr. ing. Artur George Găman, dr. ing. Mihaela Părăian, 

chimist Maria Prodan, dr. ing. Jeana Ionescu 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Stand pentru condiționarea capselor detonante electrice/neelectrice la presiune hidrostatică 

şi temperatură 

Autori: dr. ing. Edward Jan Gheorghiosu, dr. ing. Emilian Ghicioi, dr. ing. Dragoş Vasilescu, dr. 

ing. Attila Kovacs , ing. Ilici Ştrefan, drd. ing. Ilie – Ciprian Jitea 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru încercarea 

componentelor barierelor de securitate din cadrul instalațiilor de curenți slabi din spațiile cu 

pericol de atmosferă explozivă 

Autori: dr. ing. Darie Marius, dr. ing. Sorin Constantin Burian, dr. ing. Jeana Ionescu, dr. ing. 

Tiberiu Csaszar, dr. ing. Lucian Moldovan, dr. ing.Ioan Cosmin Colda, ing. Adriana Andriş, ing. 

Daniela Botar 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Metodă de determinare a parametrilor funcționali la nivelul stației principale de aeraj după 

producerea unui fenomen de explozie 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, dr. ing. Nicolae Ianc, ing. Adrian Matei, drd. ing. Nicolae 

Vlasin 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Metodă de determinare a dispersiei gazelor la nivelul abatajelor după producerea unui 

fenomen de explozie  



INCD INSEMEX | 489 

 

  
 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, ing. Corneliu Boantă, ing. Emeric Chiuzan, ing. Dorel Tamas 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Metodă de restabilire a unei rețele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice 

Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, ing. Emeric Chiuzan, drd. ing. Cristian Tomescu, ing. 

Corneliu Boantă, drd. ing. Marius Şuvar, ing. Vlad Păsculecu 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare a frontului flacării şi a undei 

de presiune în cazul exploziilor 

Autori: Dr. ing. Emilian Ghicioi, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Lupu Constantin, dr. ing. 

Sorin Burian, dr. ing. Mihaela Părăian, chimist Maria Prodan, Dan Sorin Gabor, dr. ing. Vlad 

Păsculescu, drd. ing. Nicolae Vlasin, drd. chim. Andrei Szollosi – Mota, drd. ing. Marius Şuvar, 

drd. chim. Irina Vasilica Nălboc 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Metodă  de  identificare a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe de 

aeraj. 

Autori: Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. Nicolae Ianc, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. 

Constantin Lupu, Dr. ing. Emilian Ghicioi, Ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Florin Rădoi, Ing. Adrian 

Matei, ing. Corneliu Boantă 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile. 

Autori: Drd. chim. Maria Prodan, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Emilian Ghicioi , Dr. 

ing. Constantin Lupu, Dr.ing. Doru Cioclea , Dr.ing. Vlad Mihai Păsculescu, ing. Dan Gabor, 

Dr.ing. Nicolae Vlasin, Dr.ing. Adrian Jurca, Drd.chim. Andrei Szollosi Moța, Drd.ing. chim. 

Irina Nălboc, Dr.ing. Marius Cornel Șuvar 

Diplomă și medalia de aur pentru invenția, cu titlul:  

Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze. 

Autori: Dr. ing. Nicolae – Ioan Vlasin, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Emilian Ghicioi, 

Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Vlad Mihai Păsculescu, Drd.ing. chim. Irina Nălboc, Dr.ing. 

Marius Cornel Șuvar, ing. Gheorghe -  Daniel Florea   

Diplomă de excelență cu mențiune specială - Din partea Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae Testemințamu” din republica Moldova, pentru invenția cu titlul: 
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Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane 

Autori: Dr. ing. Emilian Ghicioi , dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. Ion 

Toth, Dr. ing. Sorin Constantin Burian. Dr. ing. Artur George Găman, Dr. ing. Mihaela Părăian, 

Chimist Maria Prodan, Dr. ing. Jeana Ionescu 

Diplomă – Premiu Special din partea Universității Politehnice din Bucuresti, pentru invenția: 

Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane 

Autori: Dr. ing. Emilian Ghicioi , dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. Ion 

Toth, Dr. ing. Sorin Constantin Burian. Dr. ing. Artur George Găman, Dr. ing. Mihaela Părăian, 

Chimist Maria Prodan, Dr. ing. Jeana Ionescu 

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare: 

 

8.4.a). Extrase din presa scrisă   

 

Nr. 
crt. 

Denumire articol Publicația 

1.  INSEMEX caută cercetători. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1257 / 11.01.2017 

2.  INSEMEX face cercetări la Bamboo. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1265 / 26.01.2017 

3.  
Specialiștii de la INSEMEX Petroșani vor face expertiza 
tehnica la Bamboo. Se așteaptă unda verde pentru 
cercetarea la fata locului. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2793 / 01.02.2016 

4.  Probele De La Bamboo vor fi Expertizate La Petroșani. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1266 / 27.01.2017 

5.  
Specialiștii INSEMEX Petroșani vor investiga cauzele 
incendiului de la clubul „Bamboo”. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 572 / 30.01 – 6.02.2017 

6.  
De ce nu s-au bagat cercetătorii INSEMEX în hora 
„Bamboo”. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 2112 / 09.02.2017 

7.  
Accesul experților INSEMEX în Clubul Bamboo se va 
face cu acordul Inspecției în Construcții. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 573 / 6-13.02.2017 

8.  INSEMEX – în zodia cluburilor în flăcări. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1272 / 6.02.2017 

9.  
Dr.ing. Artur Găman, directorul general al INSEMEX: 
„Agenții economici din Valea Jiului au nevoie rapidă de 
oameni calificați și specializați în anumite domenii”. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 2114 / 13.02.2017 

10.  
INSEMEX Petroșani dă startul unei noi ediții a 
apreciatului simpozion internațional SESAM 2017. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 575 / 20-27.02.2017 

11.  SESAM 2017, proiect marca INSEMEX. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1289 / 1.03.2017 

12.  
Accesul cercetătorilor de la INSEMEX în Bamboo, abia 
săptămâna viitoare 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1289 / 1.03.2017 

13.  INSEMEX, pe harta mondială a inventicii. Cronica Văii Jiului 
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Nr. 1313/ 4.04.2017 

14.  
INSEMEX Petroșani – două medalii de aur, una de 
argint și un premiu special, la GENEVA. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1315 / 6.04.2017 

15.  
Festivalul „Fii star în țara ta!” Și-a propus să atenueze 
mentalități păguboase pentru Valea Jiului. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1315 / 6.04.2017 

16.  
Cercetătorii INSEMEX Petroșani, premiați la Salonul 
Internațional de la Geneva. 

Valea Jiului 
Nr. 848 / 7.04.2017 

17.  
INSEMEX Petroșani, noi rezultate remarcabile în 
competițiile naționale și internaționale de cercetare și 
inventică. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 582 / 10-24.02.2017 

18.  
INSEMEX Petroșani cooptat de Institutul Național al 
Magistraturii. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1320 / 13.04.2017 

19.  
Valea Jiului pepinieră de cercetători. „Cercetarea ar 
trebui să contribuie mai mult la progresul economic 
românesc”. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1326 / 26.04.2017 

20.  Laureații ediției a XVII-a a „Premiilor Exclusiv”.  
Ziarul Exclusiv 

Nr. 582 / 2-8.05.2017 

21.  Zeci de studii realizate de INSEMEX. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1329 / 5.05.2017 

22.  Din nou aur pentru INSEMEX. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1333 /9.05.2017 

23.  Premii internaționale pentru INSEMEX Petroșani. 
Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2862 / 15.05.2017 

24.  
Cercetătorii INSEMEX Petroșani culeg noi aprecieri la 
saloanele europene de inventică. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 586/ 15-22.05.2017 

25.  
Medalii de aur pentru INSEMEX la salonul de Inventică 
de la Barcelona. 

Valea Jiului 
Nr. 854 / 20.05.2017 

26.  INSEMEX vrea să se promoveze pe piața externă. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1351 /8.06.2017 

27.  
Promovarea pe piața externă, printre prioritățile INCD 
– INSEMEX Petroșani. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 591/ 18-26.06.2017 

28.  
Prioritate comună a Universității din Petroșani și 
I.N.C.D. – INSEMEX Petroșani. Extinderea dimensiunii 
internaționale a educației și cercetării. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 2196 / 20.06.2017 

29.  
Cercetătorii de la INSEMEX, apreciați la Bursa 
Națională a Invențiilor Românești. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1365/28.06.2017 

30.  
INSEMEX, instituție etalon și la Bursa Națională a 
Invențiilor Românești. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 582/ 3-10.06.2017 

31.  
Insemex, prezent la „Bursa Națională a Invențiilor 
Românești”. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2896 / 5.06.2017 

32.  Insemex, medaliat și la INVENTICA 2017. 
Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2899 / 10.06.2017 

33.  
Zece medalii de aur pentru cercetătorii INSEMEX la 
Inventica 2017 de la Iaşi. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 593/ 10-17.07.2017 

34.  INSEMEX organizează o nouă ediție a SESAM. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1391/3.08.2017 

35.  Simpozionul SESAM, la a VIII-a ediție. Mesagerul Hunedorean 
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Nr. 2934 / 30.08.2017 

36.  
INSEMEX Petroșani organizează, la București, o nouă 
ediție a apreciatului simpozion internațional pentru 
sănătate și securitate în muncă SESAM 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 597/ 27.08-4.09.2017 

37.  
Specialiștii INSEMEX au fost prezenți la a 8-a 
Conferință a Organismului Internațional de Salvare 
Minieră 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1420/18.09.2017 

38.  
INSEMEX Petroșani, reprezentantul României la 
conferința Internațională de salvare Minieră de la 
Moscova. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 600/ 18-25.09.2017 

39.  
INSEMEX Petroșani la IMRB – Organismul 
Internațional de Salvare Minieră. 

Valea Jiului 
Nr. 867/ 22.09.2017 

40.  INSEMEX Petroșani, întâlnire de lucru la Bratislava. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1431/3.10.2017 

41.  
INSEMEX Petroșani – beneficiar direct al Universității 
Petroșani 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1432/4.10.2017 

42.  
”Petroșaniul și mediul universitar de aici pot conferi 
avantaje pe care alte centre universitare nu le oferă”. 

Valea Jiului 
Nr. 868/ 6.10.2017 

43.  
INSEMEX la Întâlnirea Conducătorilor Autorităților 
miniere de Stat din Europa. 

Valea Jiului 
Nr. 868/ 6.10.2017 

44.  Specialiștii de la INSEMEX au participat la IECEx. 
Valea Jiului 

Nr. 869 / 13.10.2017 

45.  
INSEMEX Petroșani la cea de a 23-a întâlnire a 
Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din 
Europa. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 603/ 9-18.10.2017 

46.  
România, prin INSEMEX, a participat la IECEx. 
Dezbateri despre certificarea echipamentelor care pot 
funcționa în atmosfere potențial explozive. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1437/11.10.2017 

47.  
O „victorie” a Sindicatului „Muntele”. Cat de curand se 
va intocmidocumentatia tehnica pentru inchiderea si 
ecologizarea EM Lonea si EM Lupeni. 

Ziarul Vaii Jiului 
Nr. 2277 / 16.10.2017 

48.  
INSEMEX prezent la reuniunea anuală a Comitetului 
Electrotehnic Internațional Ex din SUA. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 604/ 16-23.10.2017 

49.  
Inca o actiune reusita a INSEMEX. Simpozionul 
International Securitate Si Sanatate in Munca nr.8. 

Ziarul Vaii Jiului 
Nr. 2283 / 24.10.2017 

50.  
Simpozionul International de Securitate si Sanatate in 
Munca –SESAM 2017. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2973 / 24.10.2017 

51.  
”Securitatea și Sănătatea în muncă”, între 
responsabilitate și obligație. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1446/24.10.2017 

52.  
INSEMEX ar putea lămuri misterul accidentului de la 
mina Uricani. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1452/1.11.2017 

53.  
INSEMEX Petroșani, prezent la salonul Cercetării 
Românești. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2980 / 2.11.2017 

54.  Anchetatorii intră azi în mina Uricani. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1453/2.11.2017 

55.  
INCD INSEMEX prezent la Salonul Cercetării Românești 
2017 cu 5 invenții. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1453/2.11.2017 
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56.  
”Securitatea și Sănătatea în Muncă”, între 
responsabilitate și obligație. 

Valea Jiului 
Nr. 871 / 3.11.2017 

57.  
Cercetătorii INSEMEX prezenți la Salonul Cercetării 
Românești de la București. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 606/ 6-13.10.2017 

58.  Salvatorii minieri din Valea Jiului sunt solicitați la apel. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1456/7.11.2017 

59.  Concursul Național de Salvare Minieră și de superfață. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2984 / 8.11.2017 

60.  

Din  „Salvatori in actiune. Documente si relatari din 
istoricul activitatii de salvare”. Dr.ing. George Artur 
Gaman (presedinte Asociatia Salvatori Minieri si de 
Suprafata din Romania, director general  al INCD 
INSEMEX): „Am fost socat ca, dupa ce i-a adunat 
creierii, subinginerul salvator a luat o pauza de masa, 
ca sa manance suplimentul”. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 2294 / 8.11.2017 

61.  Povești cu „Salvatori în acțiune”. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 1458/9.11.2017 

62.  

Din volumul „Salvatori in actiune. Documente si 
relatari din istoricul activitatii de salvare”. Dr.ing. 
Daniel Pupazan (sef Departament Securitate Industrila 
INSEMEX Petrosani): „Cand participam la expertize ale 
unor evenimente soldate cu victime, sentimentul care 
ne incearca nu poate fi explicat in cuvinte”. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 2295 / 9.11.2017 

63.  
Concurs cu salvatorii de vieți, la Petroșani. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1459/10.11.2017 

64.  Câștigătorii Concursului Național de Salvare Minieră și 
de suprafață. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2988 / 14.11.2017 

65.  Pentru continuarea lucrarilor la drumul Campu lui 
Neag – Herculane s-a constituit Comitetul de initiativa 
civica. Cetateni ai Vaii Jiului, semnati in numar cat mai 
mare tabelele! 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 2298 / 14.11.2017 

66.  INSEMEX Petrosani, locul II in Topul National al 
Firmelor. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2989 / 15.11.2017 

67.  Minerii salvatori de la Lonea și salvatorii de la 
Fireproof Team Ploiești sunt cei mai buni din tară. 

Valea Jiului 
Nr. 873 / 17.11.2017 

68.  
INCD-INSEMEX Petroșani în topul Național al firmelor. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 608/ 20-27.11.2017 

69.  INSEMEX INCD pe primul loc în topul firmelor 
hunedorene. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1469/24.11.2017 

70.  In Topul Firmelor din judetul Hunedoara. INSEMEX – 
locul I la categoria Cercetare – Dezvoltare si High-
Tech. 

Ziarul Vaii Jiului 
Nr. 2306 / 24.11.2017 

71.  INCD-INSEMEX, primul din județul Hunedoara în 
activitatea de cercetare-dezvoltare și high-tech. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 609/ 27.11-4.12.2017 

72.  Directorul INSEMEX, întâlnire cu Moayyer, 
Ambasadorul Republicii Islamice Iran. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1473/4.12.2017 
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73.  Directorul general al INSEMEX, la o reuniune de lucru 
la AOSR, în prezența Ambasadorului Iranului. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 610 / 4-11.12.2017 

74.  Anchete suspendate în cazul accidentelor din 
subteran. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1470/12.12.2017 

 

 

8.4.b). Participare la dezbateri radiodifuzate / televizate.   

 

Nr. 

crt. 
Subiectul dezbaterii Televiziunea 

1. Inspectorii INSEMEX au mers azi la clubul „Bamboo”. 
Antena  HD 

26 ianuarie 2017 

2. Gala premiilor EXCLUSIV. 
Kapital Tv 

3 mai 2017 

3. AUR PENTRU INSEMEX PETROȘANI. 
Info HD 

8 mai 2017 

 

9. Surse de informare si documentare din patrimonial ştiinţific al INCD INSEMEX  

 Standare: 

SR EN ISO 80079-36:2016 Atmosfere explozive. Partea 36: Echipamente neelectrice pentru 
atmosfere explozive. Metodă și cerințe de bază. 

SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează 
audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe. 

SR EN ISO/CEI 17021-1:2015/C92:2016 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care 
efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe. 

SR EN 1127-1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: Concepte 
fundamentale şi metodologie. 

 SR EN 13237:2013 Atmosfere potențial explozive. Termeni și definiții pentru echipamentele şi 
sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. 

SR EN 14491:2013 Sisteme de protecție prin ventilație împotriva exploziei de praf combustibil. 

SR EN 14994:2007 Sisteme de protecție prin ventilație împotriva exploziilor de gaze. 

SR EN 15198:2008 Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente și componente 
neelectrice destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. 

SR EN 60079-1:2015 Atmosfere explozive. Partea 1: Protecția echipamentului prin carcase 
antideflagrante "d". 

SR EN 60079-10-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 10-2: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive 
cu praf. 
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SR EN 60079-18:2015 Atmosfere explozive. Partea 18: Protecția echipamentului prin încapsulare 
"m". 

SR EN 60079-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 2: Protecția echipamentului prin carcasă 
presurizată "p". 

SR EN 60079-2:2015/AC:2015 Atmosfere explozive. Partea 2: Protecția echipamentului prin carcasă 
presurizată "p". 

SR EN 60079-26:2015 Atmosfere explozive. Partea 26: Echipament cu nivel de protecție al 
echipamentului (EPL) Ga. 

SR EN 60079-31:2014 Atmosfere explozive. Partea 31: Protecția echipamentului împotriva aprinderii 
prafului prin carcasă "t". 

SR EN 60079-7:2016 Atmosfere explozive. Partea 7: Protecția echipamentului prin securitate mărită 
"e". 

SR EN ISO 80079-37:2016 Atmosfere explozive. Partea 37: Echipamente neelectrice pentru 
atmosfere explozive. Tip de protecție neelectrică prin securitate constructivă "c", prin controlul 
sursei de aprindere "b", prin imersie într-un lichid "k". 

SR EN 16265:2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Dispozitive de aprindere. 

SR EN 482+A1:2016 Expunere la locul de muncă. Cerințe generale pentru performanta procedurilor 
de măsurare a agenților chimici. 

SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. 

SR EN 12464-1:2011 Lumină şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de muncă 
interioare. 

SR ISO 1996-1:2016 Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambiant. Partea 1: 
Mărimi fundamentale și metode de evaluare. 

SR EN 16256-1:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice de scenă. Partea 1: Terminologie. 

SR EN 16256-2:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice de scenă. Partea 2: Categorii de 
articole pirotehnice de scenă. 

SR EN 16256-3:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice de scenă. Partea 3: Cerințe de 
construcție și de performanță. 

SR EN 16256-4:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice de scenă. Partea 4: Cerințe minime 
de etichetare și instrucțiuni de utilizare. 

SR EN 16256-5:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice de scenă. Partea 5: Metode de 
încercare. 

SR ISO/CEI 27000:2015 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al 
securității informației. Privire de ansamblu și vocabular. 

SR ISO/CEI 27001:2013 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al 
securității informației. Cerințe. 
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SR ISO/CEI 27002:2013 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru 
managementul securității informației. 

SR ISO/CEI 27003:2013 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Îndrumări privind 
implementarea unui sistem de management al securității informației. 

SR ISO/IEC 27004:2016 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Managementul securității 
informației. Măsurare. 

SR ISO/IEC 27005:2016 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Managementul riscului de 
securitate a informației. 

SR EN 14986:2017 Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potențial explozive. 

SR EN 50628:2017 Montarea instalațiilor electrice în mine subterane. 

SR EN ISO/IEC 80079-38:2017 Atmosfere explozive. Partea 38: Echipamente și componente 
destinate utilizării în atmosfere explozive în mine subterane. 

SR EN ISO 20471:2017 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerințe. 

SR EN 388:2017 Mânuși de protecție împotriva riscurilor mecanice. 

SR EN 533:2003 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii şi flăcărilor. Materiale şi 
ansambluri de materiale cu propagare limitată a flăcării. 

ISO/TR 2801:2007 Cloting for protection against heat and flame – General recommendations for 
selection, care and ude of protective clothing. 

SR ISO 7708:2000 Calitatea aerului. Definițiile fracțiunilor dimensionale ale particulelor pentru 
prelevarea legată de sănătate. 

SR EN 25663:2000 Calitatea apei. Determinarea conținutului de azot Kjeldahl. Metoda după 
mineralizarea cu seleniu. 

SR EN 50271:2011 Aparatură electrică pentru detectarea și măsurarea gazelor combustibile, a 
gazelor toxice sau a oxigenului. Cerințe și încercări pentru aparatura ce utilizează software și / sau 
tehnologii digitale. 

SR EN 60079-28:2016 Atmosfere explozive. Partea 28: Protecția echipamentelor si a sistemelor de 
transmisie ce utilizează radiație optică. 

SR EN 60079-29-1:2017 Atmosfere explozive. Partea 29 -1 : detectoare de gaze. Cerințe de 
performanta ale detectoarelor de gaze inflamabile. 

SR EN 60079-29-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, 
utilizarea și întreținerea detectoarelor de gaze inflamabile și oxigen. 

SR EN 60079-29-3:2014 Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaz. Recomandări 

referitoare la securitatea funcțională a sistemelor fixe detectoare de gaz. 

SR EN 60079-29-4:2010 Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Cerințe de 

performanță a detectoarelor cu traiectorie deschisă de gaze inflamabile. 

SR EN 15947-1:2016 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile F1, F2 şi F3. Partea 1: 

Terminologie. 
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SR EN 15947-2:2016 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile Fl, F2 şi F3. Partea 2: 

Categorii și tipuri de artificii de divertisment. 

SR EN 15947-3:2016  Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile F1, F2 şi F3. Partea 3: 

Cerințe minime de etichetare. 

SR EN 15947-4:2016 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile F1, F2 şi F3. Partea 4: 

Metode de încercare. 

SR EN 15947-5:2016 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile F1, F2 şi F3. Partea 5: 

Cerințe constructive și de performanță. 

SR EN 61340-5-1:2017 Electrostatică. Partea 5-1: Protecția dispozitivelor electronice împotriva 

fenomenelor electrostatice. Prescripții generale. 

SR EN 16261-1:2013 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoria 4. Partea 1: 

Terminologie. 

SR EN 16261-2:2013 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoria 4. Partea 2: Cerințe. 

SR EN 16261-3:2013 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoria 4. Partea 3: Metode de 
încercare. 

SR EN 16261-4:2013 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoria 4. Partea 4: Cerințe 
minime de etichetare și instrucțiuni de utilizare 

 CĂRŢI - au fost editate cărțile:  

 Salvatori în acţiune: documente şi relatări din istoricul activităţii de salvare, Editura INSEMEX, 
Petroșani, România, 2017, ISBN:978-606-8761-02-2; 

Ghid de evaluare a riscului de explozie la infrastructurile tehnice destinate depozitării 
explozivilor de uz civil, Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2017, ISBN:978-606-8761-03-9. 

 Volume de lucrări publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice la care au participat 
cercetători de la INCD INSEMEX Petroşani: 

8th International Symposium Occupational Health and Safety – SESAM 2017 Proceedings of the 
Symposium, vol II ISSN 1843-6226 Romania; 

„Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară” ACM-V, Timisoara 2017, I.S.S.N. 1843-6609; 

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconfernece - SGEM 2017-  Confernce 
Proceedings, Vol. 17, ISSUE 11, , 29 June - 5 July, 2017 Albena,Bulgaria ISBN 978-619-7105-98-8 ISSN 
1314-2704. 

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconfernece - SGEM 2017-  Confernce 
Proceedings Vol. 17, ISSUE 13, 29 June - 5 July, 2017 Albena,Bulgaria ISBN 978-619-7105-00-1 ISSN 
1214-2704. 

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconfernece - SGEM 2017-  Confernce 
Proceedings, Vol. 17, ISSUE 14, 29 June - 5 July, 2017 Albena,Bulgaria ISBN 978-619-7105-00-3 ISSN 
1314-2704. 
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 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconfernece - SGEM 2017-  Confernce 
Proceedings, Vol. 17, ISSUE 41, 29 June - 5 July, 2017 Albena,Bulgaria ISBN 978-619-7408-06-5 ISSN 
1314-2704. 

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconfernece - SGEM 2017-  Confernce 
Proceedings, Vol. 17, ISSUE 54,  29 June - 5 July, 2017 Albena,Bulgaria ISBN 978-619-7408-11-9 ISSN 
1314-2704. 

 Publicaţii seriale: 

- Revista Minelor, Editura Universitas Petroşani, 2017, ISSN-L 1220 – 2053, ISSN 2247-8590 
publicaţie trimestrială. 

- Bezpieczenstwo Pracy i Ochrona Srodowiska w Gornictwie, 2017 Polonia, ISSN 2081 – 4224. 

- Monitorul de Petrol și Gaze, publicație trimestrială, ISSN 1583-0322, București. 

- Automatizări şi Instrumentaţie - Revista Asociaţiei pentru Automatizări şi Instrumentaţie din 
România, ISSN 1582-3334. 

- Market Watch – intelligent management – Editor Mark Expert Consult, 2016, ISSN 1582 – 7232. 
 

10. Concluzii 

 

 Activităţile realizate de echipa INCD INSEMEX, alături de membrii Consiliului Ştiinţific şi a 

Consiliului de Administratie, au urmarit păstrarea, consolidarea şi dezvoltarea potenţialului ştiinţific 

şi promovarea imaginii institutului, pe plan naţional şi european. 

 Ca obiective prioritare realizate în anul 2017, menţionăm: 

- derularea şi finalizarea cu succes a proiectelor de cercetare – dezvoltare contractate; 

- stabilirea de consorţii şi iniţierea de noi oferte / proiecte de cercetare – dezvoltare, pentru 

competiţiile naţionale şi internaţionale; 

- creşterea potenţialului resurselor umane prin utilizarea metodelor moderne de 

perfecţionare şi pregătire profesională; 

- depăşirea cifrei de afaceri propusă cu peste 20 %; 

- organizarea cu succes a celei de a VII - a ediţii a Simpozionului Internaţional de Securitate şi 

Sănătate în Muncă – SESAM 2017 ce a vizat colaborarea între personalităţile ştiinţifice din 

diferite instituţii de prestigiu din ţară şi străinătate.  

- participarea activă la întâlnirile de specialitate, la manifestări ştiinţifice de profil, la târguri şi 

expoziţii, care să permită promovarea ofertei INSEMEX, cât şi a diseminării rezultatelor 

obţinute în urma activităţii de cercetare. 

- îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, în scopul accesării de cercetări complexe, pe plan 

naţional şi european, corelată cu continuarea acţiunilor pentru creşterea calităţii climatului 

de muncă în institut. 
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11. Perspective / Priorităţi pentru anul în curs.  

 Dintre cele mai importante obiective propuse, de INCD INSEMEX, pentru anul 2018 şi de 

perspectivă: corelarea ofertei de cercetare cu cerinţele mediului privat şi tendinţele de dezvoltare 

specifice domeniului institutului la nivel naţional şi internaţional; eficientizarea de ansamblu a 

activităţii institutului din punct de vedere economico - financiar; monitorizarea continuă şi eficientă 

a proiectelor de cercetare, ce se vor derula pe parcursul anului, în scopul îndeplinirii în totalitate şi 

la termen a obligaţiilor contractuale, dezvoltarea unui climat şi a unei culturi organizaţionale propice 

performanţei şi prestigiului profesional; diseminarea rezultatelor cercetării prin participarea activă, 

la manifestări ştiinţifice organizate atât în ţară, cât şi în străinătate; crearea premiselor pentru 

menţinerea institutului şi consolidarea poziţiei pe piaţa naţională şi internaţională.  

 

12. Raport de audit (Anexa 9)   
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Anexa 1 

INCD INSEMEX PETROŞANI 

RAPORT 

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

2O17 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL 
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Program Realizat +/-(%)

Anul2017 2017 2017r/2017p

2 4 5=(4/2-1)100

I1 Venituri din activitatea de bază12 (mii lei) 3749 9599 156.0

I2
Venituri din activităţi conexe activităţii de 

CD13(mii lei)
8900 11428 28.4

I3 Venituri financiare (mii lei) 224 114 -49.1

I4 Alte venituri (mii lei) 290 553 90.7

I5 Total venituri (I1+I2+I3+I4) (mii lei) 13163 21694 64.8

I6 Cheltuieli cu bunuri şi servicii (mii lei) 1800 2271 26.2

I7 Cheltuieli cu personalul (mii lei) 7300 10048 37.6

I8 Cheltuieli financiare (mii lei) 15 5 -66.7

I9 Alte cheltuieli (mii lei) 1800 3345 85.8

I10 Total cheltuieli (I6+I7+I8+I9+I10) (mii lei) 10915 15669 43.6

I11 Rezultatul brut al exerciţiului (I5-I10) (mii lei) 2248 6025 168.0

I12 Profit net 1888 5391 185.5

I13 Pierderi contabile 0 0 0.0

I14 Rentabilitatea (I11/I5) (%) 17.08 27.73 62.4

I15 Rata rentabilităţii financiare 9 21.45 138.3

I16
Corelarea între venituri şi cheltuieli (%) - 

principiul contab. de angajamente
100 100 0.0

I17 Productivitatea muncii (mii lei/pers.) 111.1 183.85 65.5

I18 Plăţi restante (mii lei) 0 0

I19 Creanţe (mii lei) 2440 3518 44.2

I20
Valoarea alocărilor financiare pentru investiţii 

din surse proprii şi credite bancare (mii lei)
650 1702 161.8

I21
Valoarea alocărilor financiare pentru investiţii 

de la bugetul de stat (mii lei)
520 3198 515.0

I22
Câştigul mediu lunar pentru personalul de CD 

(lei)
3725 5140 38.0

I23
Numărul mediu de personal de CD pe total 

INCD
76 79 3.9

I24 Ponderea CS I şi CS II în total personal CD (%) 16 26 62.5

I25 Ponderea IDT I şi IDT II în total personal CD 0 0 0.0

I26
Ponderea personalului implicat în procese de 

formare doctorală şi de masterat în total pers. 
21 25 19.0

I27
Ponderea cercetătorilor tineri în totalul 

cercetătorilor(%)
18 38 111.1

I28
Ponderea operatorilor economici în total 

parteneri (%)
85 85 0.0

I29
Ponderea contractelor economice în total 

contracte (%)
70 70 0.0

I30
Ponderea articolelor publicate în reviste ISI în 

total articole sau alte baze de date 
32 57 78.1

I31
Număr de participări la elaborarea studiilor 

strategice sau prospective furnizate autorităţii 
0 0 0.0

I32
Număr de comunicări la conferinţe sau 

congrese internaţionale
50 76 52.0

I33
Ponderea produselor, tehnologiilor şi serviciilor 

în total rezultate de CD obţinute (%)
90 90 0.0

I34
Numărul de cereri de brevet/brevete în total 

rezultate CD obţinute
5 6 20.0

I35
Ponderea invenţiilor aplicate în total de invenţii 

(%)
80 80 0.0

I36
Ponderea rezultatelor care sunt la baza creării 

de start-up şi spin-off în total rezultate (%)
0 0 0.0
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Anexa 2 

Venituri totale: 21.693.619 lei, din care:                                                                                       

Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri publice - 

surse naţionale: 9.599.337 lei. 

 

Nr. 

crt. 

Program/ 

Număr 

contract/proiect 

Denumire proiect 
Valoare 

-lei- 

NUCLEU 

Ctr. 43 N/2016 

 

Dezvoltarea de noi concepte, metode, procese şi 
tehnologii privind securitatea exploatării resurselor 
minerale, protecţia la explozie, protejarea omului şi a 
mediului, având la bază cunoaşterea, evaluarea şi 
elaborarea de soluţii pentru diminuarea factorilor de 
risc / PROMINEX. 

6.429.643 

1. PN 16 43 01 01 
Studiul cerinţelor şi procedurilor pentru elaborarea 

documentului privind protecţia împotriva exploziilor. 
70.000 

2. PN 16 43 01 02 

Cercetări privind dezvoltarea de noi tehnici de evaluare 

în vederea certificării echipamentului de curenți slabi în 

concordanță cu cerințele IECEx. 

272.000 

3. PN 16 43 01 03 
Software pentru stabilirea parametrilor specifici 

instalaţiilor de ventilaţie industrială. 
100.000 

4. PN 16 43 01 04 

Metode şi tehnologii pentru testarea introducătoarelor 

de cablu antideflagrante şi cu tip de protecţie securitate 

mărită. 

70.000 

5. PN 16 43 01 06 

Evaluarea riscului de expunere ocupaţională a 

lucrătorilor la pulberile inhalabile de lemn şi stabilirea 

dispersiei granulometrice a particulelor din mediul de 

muncă. 

212.000 

6. PN 16 43 01 09 

Stand şi metodologie de evaluare la aprindere a 

atmosferelor potenţial explozive pentru componentele 

mici din cadrul echipamentelor protejate la explozie. 

96.643 

7. PN 16 43 01 10 

Cercetări privind creşterea nivelului de seismoprotecţie 

a obiectivelor civile şi industriale prin stabilirea 

influenţei frecvenţei undelor seismice asupra 

amplitudinii mişcării particulelor solului. 

70.000 

8. PN 16 43 01 11 

Cercetări privind evaluarea securităţii explozivilor de uz 

civil, din punct de vedere al preciziei de întârziere şi a 

vitezei de detonaţie. 

250.000 

9. PN 16 43 01 12 

Studiu privind pregătirea psihologică a personalului de 

intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile / 

explozive. 

120.000 
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Nr. 

crt. 

Program/ 

Număr 

contract/proiect 

Denumire proiect 
Valoare 

-lei- 

18. PN 16 43 02 06 

Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei 

de testare a materialelor de protecţie antiscântei 

destinate utilizarii in atmosfere potential explozive. 

100.000 

19. PN 16 43 02 07 
Cercetări privind viteza de detonaţie la diferite tipuri de 

explozivi. 
100.000 

20. PN 16 43 02 08 

Eficientizarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din 

cadrul incintelor cu pericol de formare a atmosferelor 

explozive şi / sau toxice. 

267.500 

21. PN 16 43 02 09 

Realizarea unui sistem informatic – suport al sistemului 

calității pentru laboratoarele de încercări din cadrul 

INSEMEX-GLI. 

70.000 

22. PN 16 43 02 11 

Dezvoltarea instalaţiei de încercări în amestecuri 

explozive, în vederea efectuării încercărilor de tip 

specifice, in cazul motoarelor electrice antideflagrante 

de mari dimensiuni. 

149.500 

23. PN 16 43 02 13 

Tehnologie de monitorizare invazivă continuă a 

parametrilor aerodinamici la nivelul unei stații principale 

de ventilație. 

110.000 

24. PN 16 43 02 14 
Cercetări privind riscul de explozie generat de 

electricitatea statică în prezenţa atmosferelor explozive. 
90.000 

25. PN 16 43 02 15 

Cercetări privind creşterea gradului de securitate la 

infrastructurile tehnice destinate depozitării explozivilor 

de uz civil. 

210.000 

26. PN 16 43 02 16 

Dezvoltarea capacităţii de încercare pentru 

echipamentele destinate utilizării în mediu umed având 

ca tip de protectie încapsulare “m”. 

65.000 

27. PN 16 43 02 19 

Dezvoltarea metodelor de încercare/experimentare prin 

intermediul sistemului de analiză Kjedahl – în vederea 

studierii și determinării conținutului de azot în produse 

lichide şi solide. 

295.000 
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Nr. 

crt. 

Program/ 

Număr 

contract/proiect 

Denumire proiect 
Valoare 

-lei- 

28. PN 16 43 02 20 

Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi 

informatice pentru organizarea cursurilor de calificare în 

meseria de pirotehnician. 

155.000 

29. PN 16 43 02 21 

Cercetări privind metodele utilizate pentru evaluarea 

undelor seismice generate de lucrările de împuşcare din 

cariere. 

157.000 

30. PN 16 43 02 23 

Dezvoltarea şi aplicarea unor metode de testare a 

aparatelor de protecţie a respiraţiei pe bază de aer 

comprimat / oxigen în vederea certificării acestora. 

610.000 

31. PN 16 43 03 01 
Calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de 

gaze, utilizând efectul Schlieren.  
545.000 

32. PN 16 43 03 02 
Cercetări privind influența pirosulfurilor în producerea 

evenimentelor de tip explozie sau incendiu.  
287.000 

33. PN 16 43 03 03 

Cercetări privind realizarea modelărilor computerizate 

ale incendiilor, utilizând sisteme HPC (High Performance 

Computing). 

245.000 

34. PN 16 43 03 04 

Cercetări privind influenţa factorilor de micro-climat 

asupra parametrilor de încercare, în timpul testării la 

funcţionare a articolelor pirotehnice. 

80.000 

35. PN 16 43 03 05 

Cercetări privind stabilirea comportamentului 

materialelor periculoase încadrate în clasa I, în ceea ce 

priveşte tranziţia de la deflagrare la detonare. 

120.000 

36. PN 16 43 03 06 

Instrumente moderne pentru simularea computerizată 

a rezistenţei la impact a echipamentelor electrice 

protejate la explozie. 

65.000 

37. PN 16 43 03 07 

Cercetarea comportamentului la ardere a materialelor 

combustibile implicate în evenimente de tip 

incendiu/explozie. 

150.000 
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Nr. 

crt. 

Program/ 

Număr 

contract/proiect 

Denumire proiect 
Valoare 

-lei- 

38. 39 PED 
Validarea experimentala a răspunsului unei clădiri in 

cadre supusa acțiunii exploziilor. 
184.578 

39. 200 PED 

Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei 

de periculozitate în cazul exploziilor cauzate de scurgeri 

de gaze în spaţii închise. 

176.470 

40. 7 Sistem integrat pentru intervenție rapidă la incidente. 50.000 

41. IIN -PCDIEx 

Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări materii 

explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente 

antiexplozive şi instruirea personalului de intervenţie 

pentru medii toxice / explozive – PCDIEx. 

2.758.646 

 

Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri private:  

10.963.742 lei. Peste 1000 de contracte înregistrate, dintre cele mai relevante, amintim: 

 

Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

Valoare 

-lei- 

1. 
9321/ 

03.01.17 

BRADICO BUCUREŞTI 

Evaluare conformităţii echipamentelor/instalaţiilor tehnice în 

vederea atestării iniţiale a conformităţii cu cerinţele NEX 01-06 

şi emitere raport privind protecţia la explozie pentru 19 staţii 

distribuţie carburanţi mobile de incinta tip Diesel Point 

aparţinand OSCAR DOWNSTREAM. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

16.150 

2. 
9322/ 

04.01.17 

ICSI RM. VALCEA 

Atestat privind capacitatea realizării de activităţii de proiectare, 

inspecţie şi întreţinere, asistenţă  tehnică  pentru montaj şi 

punere în functiune. 

DR. ING. LUCIAN MOLDOVAN 

4.700 

 

3. 
9323/ 

04.01.17 
CIECH ROMANIA RM. VALCEA 2.800 
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Verificarea proiectului de zonare pentru CIECH SODA  situată la 

adresa,str. Uzinei, nr. 2, RM. VALCEA. 

DRD. CHIM. SZOLLOŞI ANDREI 

4. 
9341/ 

10.01.17 

INSTAL PROMENT BUCUREŞTI 

Evaluare instalaţii tehnice din cadrul Morii Băneasa şi Paste 

Băneasa în vederea emiterii raportului de protecţie la explozie şi 

emiterea atestatului Ex. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

6.900 

5. 
9342/ 

11.01.17 

INCDTP BUCUREŞTI 

Evaluarea riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnavire 

profesională. 

DR. ING. ANGELICA CĂLĂMAR 

2.000 

6. 
9343/ 

13.01.17 

CUPRUMIN ABRUD 

Evaluarea conformităţii produsului AMFO-CRP, conform 

Modulului B-Examinare UE- de tip. Evaluare periodică post 

certificare a produslui plus verificare supraveghere ale 

producţiei la intervale aleatorii. 

DRD. ING. JITEA CIPRIAN 

25.100 

 

7. 
9344/ 

13.01.17 

CUPRU MIN ABRUD 

Certificarea instalaţiei mobile pt. Fabricarea explozivului AMFO 

CRP. 

DRD. ING. JITEA CIPRIAN 

9.100 

8. 
9345/ 

13.01.17 

FAURAR TARGOVIŞTE  

Evaluare în vederea eliberării atestatului, respectiv a raportului 

privind protecţia la explozie pentru echipamente tehnice din 

cadrul instalaţiilor tehnice aparţinand OMV PETROM, conform 

Anexei 1 şi Anexei 2 la Formularul de cerere 1094/12.12.16. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

390.915 

9. 9346/ KRAFTANLAGEN PLOIEŞTI 35.400 
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16.01.17 Instruire-autorizare salvator 12 persoane. 

Reinstruire-reautorizare ca salvator 18 pers.  

DR. ING. PUPĂZAN DANIEL 

10. 
9357/ 

17.01.17 

L.A. PETROL HALCIU 

Evaluare în vederea reatestării echipamentelor din cadrul staţiei 

de distribuţie carburanţi situată în loc. Halchiu, nr. 740 B şi 

eliberare  Raport de protecţie la explozie. 

DR. ING. LUPU LEONARD 

2.550 

11. 
9358/ 

17.01.17 

PETROTEL PROJECT BUCUREŞTI 

Verificare documentaţie şi examinare în situ a instalaţiilor din 

SDC Rompetrol Centura (franciza) amplasată în Berceni, şoseaua 

de centura nr. 31, jud. Ilfov în vederea reatestării conform NEX 

01-06 şi examinare documentaţie de protecţie la explzie şi 

eliberare raport. 

DR. ING. MIHAELA PĂRĂIAN 

2.295 

 

 

 

12. 

9359/ 

18.01.17 

SOLAREX IMPEX CRAIOVA 

Evaluare echipamente tehnice din  cadrul silozurilor de cereale 

situate în DR. TR. SEVERIN şi Segarcea în vederea eliberării 

atestatului şi a raportului privind protecţia la explozie. 

DR. ING. JURCA ADRIAN 

 

 

 

4.300 

 

 

13. 
9366/ 

18.01.17 

MINA URICANI 

Servicii pe linie de securitate şi sănătate în muncă, specifice 

industriei extractive asistenţă tehnică pentru stabilirea soluţiilor 

tehnice de aeraj, de tratare preventivă a spaţiului exploatat în 

zone cu probleme speciale create de focuri endogene , 

monitorizare şi determinare în regim intensiv(săptămânal) indici 

de foc la abataj cu banc subminat pan.7,str.3 b IV,oriz. 300. 

DR. ING. TOMESCU CRISTIAN 

9.963 

14. 9367/ REGIO IMPEX BUCUREŞTI 5.100 
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20.01.17 Evaluare în vederea elaborarii atestatelor şi rapoartelor privind 

protecţia la explozie pentru staţiile de distribuţie GPL tip SKID 

situate în loc. Codlea, str. Bârsei, nr. 36, jud. Braşov aparţinând 

TINKOR BRASOV şi în loc. FĂGĂRAŞ, str. Crinului, nr. 5, jud. 

Braşov aparţinând VULCAN GAS Ploieşti. 

DR. ING. LUCIAN MOLDOVAN 

15. 
9368/ 

20.01.17 

SC COMOSERV ONEŞTI 

Reinstruirea-autorizarea a 3 angajaţi din cadrul COMOSERV PL. 

TG. MUREŞ. 

DRD. ING. ALIN IRIMIA 

3.300 

16. 
9386/ 

06.02.17 

ROMPETROL QALITY NAVODARI 

Evaluare şi verificare instalaţiilor de ventilaţie din cadrul 

Rompetrol Năvodari, privind NVIV 01-06/2007. 

DRD. ING. BOANTA CORNELIU, DRD. ING. RĂDOI FLORIN 

38.000 

17. 
9387/ 

06.02.17 

ECPMC PETROŞANI 

Evaluare în vederea elaborării atestatului şiRaport privind 

protecţia la explozie pentru echipamentele tehnice din cadrul 

cabinei de vopsire situate în loc Peştisu Mare,nr. 363, jud. 

Hunedoara. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

2.550 

18. 
9397/ 

08.02.17 

CE OLTENIA 

Servicii de formare profesională –perfecţionare şi specializare 

pentru personalul cu atribuţii din cadrul operaţiunilor de 

intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive obţinere şi 

prelungirea autorizaţiei. 

DR. ING. ILIE COSMIN 

75.200 

19. 
9398/ 

09.02.17 

INOVATIV LOGISTIC ORADEA 

Evaluare echip. Tehn. Din cadrul SDC situată în loc. Borş, PARC 

Industrial 6/Cin vederea elib. Atest. Conf. 01-06 şi a rap. Privind 

sec. La explozie. 

DR. ING. ADRIAN JURCA 

3.450 
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20. 
9412/ 

09.02.17 

MACARNEANU IONUT GALATI 

CURS PIROTEHNICIAN . 

DR. ING. KOVACS ATTILA 

1.830 

21. 
9413/ 

09.02.17 

NEBANCIA DUMITRU TG .JIU 

CURS PIROTEHNICIAN . 

DR. ING. KOVACS ATTILA 

1.830 

22. 
9414/ 

09.02.17 

MARC DANIEL TURDA 

CURS PIROTEHNICIAN . 

DR. ING. KOVACS ATTILA 

1.830 

23. 
9480/ 

20.02.17 

AZOMURES TG. MURES 

Instruirea-autorizarea/reinstruirea-reautorizarea ca salvator a 

42 angajaţi din cadrul AZOMURES la sediul beneficiarului. 

DRD. ING. ALIN IRIMIA 

39.900 

24. 
9481/ 

20.02.17 

ELECTROMAX PETROŞANI 

Certificarea in regim voluntar a Balizei de intensitate medie tip 

AL-OBS-13/14-XXX. 

DR. ING. NICULINA VĂTAVU 

3.500 

25. 
9485/ 

21.02.17 

BOGDAN CONSTRUCT RM. VALCEA 

Atestat privind capacitatea realizarii de activitaţii de proiectare, 

inspecţie şi întreţinere, asistenţă tehnică pentru montaj şi 

punere în funcţiune. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

4.700 

 

26. 
9486/ 

21.02.17 

ROMGAZ SUC. IERNUT 

Seminarizare personal cu resposabilităţi privind echipamentele 

tehnice şi instalaţiile din staţii industriale cu pericol de 

atmosfere Ex (30 persoane din cadrul IERNUT). 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

20.250 
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26. 

 

9499/ 

02.03.17 

MINA URICANI 

Servicii de monitorizare pe perioada de închidere şi post 

închidere a lucrărilor de închidere subterană. Indici de foc din 

spatele digurilor: DI 43,DRZF38,71(296),DRZ73. Analiza chimică 

prin metoda gaz-cromtograf din spatele digurilor: 

DR32,DRZ51,9,42,40,DRZF24,25,45,DRZ37(295),DRZ36(282),DIC

72,DRZ35,39,11. 

DR. ING. CRISTIAN TOMESCU 

 

23.660 

27. 
9525/ 

15.03.17 

MERIDIONAL MINCONSULT PETROŞANI 

Evaluare în vederea atestării şi elicerarii raportului de protecţie 

la explozie pentru echipamente tehnice aparţinând Moara 

Domneasca Bascov,conform Cererii 82/2017. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

3450 

28. 
9526/ 

16.03.17 

SALINA TG. OCNA 

Verificarea clasificarii Salinei TG. Ocna din punct de vedere al 

emanaţiilor de gaze. 

DRD. ING. CHIUZAN EMERIC, DRD. ING. MATEI ADRIAN 

22.000 

29. 
9534/ 

21.03.17 

FAURAR TARGOVIŞTE 

Evaluare în vederea eliberării atestatului de conformitate pentru 

echipamente tehnice aparţinând ROMPETROL DOWSTREAM din 

cadrul ANEXEI 1 la Formularul de cerere 1511/06.03.17. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

27.540 

30. 
9535/ 

21.03.17 

PRO SPERANTA 2002 PITEŞTI 

Evaluare echipamente /instalaţii tehnice din 5 SDC - 3 staţii GPL 

auto tip SKID situate în loc. Stefaneşti, sat. VALEA MARE 

PODGORIA nr.30, jud. Argeş, sat. Pământeni,com. Albeşti de 

Argeş  şi Piteşti, str. Targu din Vale nr. 54.1 Staţie tip Rompetrol 

Expres, în loc. Mioveni, B-dul Dacia FN.1Staţie mixtă container 

PRO SPERANŢA situată în com. Merişani, jud. ARGEŞ în vederea 

reatestării conform NEx 01-06 şi emitere Raport de protecţie la 

explozie. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

8.500 



INCD INSEMEX | 537 

 

  
 

31. 
9536/ 

21.03.17 

BUTAN GAS ROMANIA BUCUREŞTI 

Evaluare în vederea eliberării atestatelor pentru staţia de 

îmbuteliere Conţeşti şi pentru 34 staţii distribuţie GPL tip SKID. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

62.100 

32. 
9550/ 

22.03.17 

EKSPRO ELECTRIK MALZEMELERI IMALAT SANAYI TICARET 

TURCIA 

Examinare documentaţii tehnice şi evaluare conformităţii în 

vederea recertificării de tip a produsului: Corp iluminat cu vapori 

de metal, tip F..., în construcţie antiexplozivă. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

500  

euro 

 

33. 
9563/ 

24.03.17 

TIAB BUCUREŞTI 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 

Examinare personal cu responsabilităţi (121persoane). 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

17.640 

34. 
9564/ 

24.03.17 

ZAPPA ELECTRIC SANCRAIU DE MUREŞ 

Verificarea documentaţie şi examinarea în situ a echipamentelor 

/instalaţiilor tehnice: linie tehnologică de producţie injectabile 

aparţinând SINDAN PHARMA BUCUREŞTI în vederea reatestării 

conform cu cerinţele NEX 01-06 şi eliberare raport privind 

protecţia la explozie. 

DR. ING. FLORIN PĂUN 

2.550 

35. 
9565/ 

24.03.17 

SIP PETROŞANI 

Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi raportelor privind 

protecţia la explozie pentru 19 obiective aparţinând 

KRONOŞPAN BRAŞOV conform anexei . 

DR. ING. LUCIAN MOLDOVAN 

32.300 

36. 
9566/ 

27.03.17 

ALRO SLATINA 

Evaluare şi verificare în vederea atestării instalaţiilor de 

ventilare: Cuptoare de tratamente termice 1-4 laminator table şi 

benzii instalaţie  de exhaustare Omar de la maşina de periat 

56.250 
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table din aluminiu IMEAS;instalaţia de exhaustare de la 

fieraăstrăul de plăci MOESSNER 1 si 2;instalaţii de exhaustare 

laminator benzii la rece 1 şi laminator benzi la rece 2 din cadrul 

ALRO SLATINA în conformitate cu NVIV 01-06 /2007. 

ING. ION GHERGHE, ING. FLORIN RĂDOI 

37. 
9571/ 

29.03.17 

MAXAM INITIATIONS SYSTEMS SPANIA 

Evaluarea conf. Cu tipul,Modulul C2,a sistemului de iniţiere 

neelectric RIONEL, comp. RIONEL MS,SCX,LP,DDX, fabricate de 

MAXAM Anadolu ÎN FABRICA DIN Malatya, DESCRISE ÎN 

CERTIFICATUL DE EXAMINARE EC de tip. 

ING. CIPRIAN JITEA 

4.800  

euro 

 

38. 
9574/ 

03.04.17 

HEIDELBERGCEMENT TASCA 

Examinare personal cu responsabilităţi privind echipamentele 

tehnice şi instalaţiile industriale cu pericol de atmosfere 

explozive, organizată in afara sediului INSEMEX PETROŞANI (17 

persoane Fabrica de Ciment Chişcădaga; 15 persoane  Fabrica 

de Ciment Taşca; 9 persoane Fabrica de Ciment Fieni).   

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

20.910 

39. 
9575/ 

03.04.17 

ARCELOR MITTAL GALAŢI 

Instruire-autorizarea /reinstruirea-reautorizarea ca salvator 113 

angajaţi din cadrul Arcelor Mittal Galaţi .Reautorizarea staţiei 

de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile din cadrul 

Arcelor Mittal. 

DR. ING. DANIEL PUPĂZAN 

93.140 

40. 
9576/ 

03.04.17 

QUICK SERVICE CONSTANŢA 

Atestat privind capacitatea realizării de activităţii de proiectare, 

inspecţie şi întreţinere, asistenţă tehnică pentru montaj şi 

punere în funcţiune. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

4.700 

 

41. 
9577/ 

03.04.17 
KREMSMUELLER ROMANIA PLOIEŞTI 13.725 
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Seminarizare personal cu responsabilităţi privind echipamentele 

tehnice şi instalaţiile din spaţii industriale cu pericol de 

atmosfere explozive, organizata în afara sediului INSEMEX. 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

42. 
9588/ 

07.04.17 

BOGDAN CONSTRUCT RM. VALCEA 

Evaluare instalaţii tehnice din cadrul CET RM. VALCEA conform 

formularului de cerere în vederea atestării şi eliberării raportului 

de protecţie la explozie. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

16.150 

43. 
9589/ 

10.04.17 

NUCLEARELECTRICA CERNAVODA 

Servicii de pregătire în vederea obţinerii autorizaţiei pentru 

aparatura protejată la explozie-27 persoane şi examinare 29 

persoane. 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

31.875 

 

44. 
9591/ 

10.04.17 

EXPERT PETROLEUM BUCUREŞTI 

Instruirea-autorizarea ca salvator 20 angajaţi din cadrul EXPERT 

PL. ŢICLENI. 

Autorizarea staţiei de intervenţie şi salvare din cadrul Expert 

Petroleum PL ŢICLENI. 

DRD. ING. ALIN IRIMIA 

31.000 

 

45. 

9595/ 

11.04.17 

SIP PETRILA 

Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi rapoartelor privind 

protecţia la explozie pentru 10 staţii de distribuţie GPL tip SKID 

aparţinând ROMPETROL GAS BUCUREŞTI. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

 

17.000 

46. 
9596/ 

11.04.17 

PANIMON ONEŞTI 

Evaluarea echipamentelor din Moara de grâu situat în Oneşti în 

vederea reatestării conform cu NEx 01-06 şi emitere raport de 

protecţie la explozie. 

DR. ING. NICULINA VATAVU 

5.700 
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47. 
9597/ 

11.04.17 

PROSALV BUZAU 

Evaluarea conformităţii în vederea certificării produselor 

dispozitiv de monitorizare şi avertizare tip DMA 1. Notificarea 

sistemului calităţii în conformitate cu anexa 4 din HG 245/2016. 

Supraveghere poscertificare a prod. Precizate la lit. (a). 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

10.890 

 

48. 
9598/ 

11.04.17 

PFA MARC GHEORGHE PETROŞANI 

Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi rapoartelor privind 

protecţia la explozie pentru secţia măcinare –sitare filtrare; 

Secţia malaxare omogenizare; Secţia malaxare omogenizare II; 

Secţia recondiţionare solvenţi; Secţia schimbare solvent în 

pastele de aluminiu; Secţia producţie paste aluminiu; 

Gospodăria de solvenţi; Depozite materii prime şi produse finite 

aparţinând Alba Aluminiu Zlatna. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

14.450 

49. 
9606/ 

14.04.17 

SNGN ROMGAZ PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificarea instalaţiilor de ventilare din cadrul SNGN 

ROMGAZ-SUC. PLOIESTI, PL Balaceanca şi Urziceni, privind 

conformitatea cu NVIV 01-06/2007. 

DRD. ING. RADOI FLORIN, DRD. ING. GHERGHE ION 

40.000 

50. 
9609/ 

19.04.17 

FAURAR TARGOVIŞTE 

Evaluare în vederea eliberării atestatului de conformitate şi a 

raportului privind protecţia  la explozie pentru echipamentele 

tehnice din cadrul Anexei 1 la Formularul de cerere cu nr. 

1584/12.04.17. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

29.835 

51. 
9617/ 

24.04.17 

EXPERT PETROLEUM BUCUREŞTI 

Instruirea-autorizarea ca salvator a 26 angajaţi din cadrul 

EXPERT PETROLEUM-PL CALACEA TIMIS la sediul beneficiarului. 

Autorizare staţie salvare din cadrul EXPERT PETROLEUM-PL 

CALACEA TIMIŞ. 

38.800 
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DRD. ING. ANDREI GIREADA 

52. 
9626/ 

27.04.17 

MW ROMANIA DRAGAŞANI 

Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare din cadrul MW 

ROMANIA DRAGAŞANI, privind conformitatea cu NVIV 01-

06/2007. 

ING. FLORIN RADOI, ING. BOANTA CORNELIU 

29.700 

53. 
9627/ 

27.04.17 

TIAB TG MUREŞ 

Examinare personal cu responsabilităţi privind echipamentele 

tehnice şi instalaţiile industriale cu pericol de atmosfere 

explozive, organizată in afara sediului INSEMEX PETROŞANI.  

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

4.270 

54. 
9685/ 

18.05.17 

PRO SAFETY CONSULTING BRAŞOV 

Seminarizare şi examinare pers. Cu resposabilităţi privind 

echipamentele tehnice şi spaţii industriale cu pericol de 

atmosfere explozive organizate la sediul INSEMEX (30pers. conf. 

anexei 1 la ctr). 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

23.850 

55. 
9686/ 

18.05.17 

SELF INTERNAŢIONAL PITEŞTI 

Evaluarea instalaţiilor tehnice din cadrul SDC şi SKID GPL din 

Piteşti, str. Depozitelor, nr.19, jud. Argeş, în vederea emiterii 

atestatului şi raportului privind protecţia la explozie. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

2.550 

56. 
9701/ 

18.05.17 

TOADER IONUŢ BISTRA 

Curs pirotehnician. 

DR. ING. ATTILA KOVACS 

 

1.830 

57. 
9702/ 

18.05.17 

TRASCAU IOAN TIMIŞOARA 

Curs pirotehnician. 

DR. ING. ATTILA KOVACS 

 

1.830 
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58. 
9709/ 

22.05.17 

FAURAR TARGOVIŞTE 

Evaluare în vederea eliberării atestatului de conformitate şi 

raportului privind protecţia la explozie pentru echipamente 

tehnice aparţinând OMV PETROM MARKETING din cadrul 

ANEXEI 1 la Formularul de cerere 1647/16.05.17. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

 

 

22.950 

59. 
9710/ 

22.05.17 

ARMAX GAZ MEDIAŞ 

Evaluarea conformităţii produsului ,,Instalaţie formată din SKID 

unitate uscare 24-TEG -001 şi SKIDURI Refrigerare 24-ATS-001 

din cadrul instalaţiei Unitat de condiţionare gaze Ţicleni. 

DR.ING. ADRIAN JURCA 

 

 

8.200 

60. 
9715/ 

24.05.17 

EM VULCAN 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a parametrilor funcţionali 

aferenţi ventilatoarelor de la staţia principală de ventilaţie Puţ X 

VALEA ARSULUI. 

DR. ING. IANC NICOLAE, ING. MATEI ADRIAN 

 

10.729 

61. 
9716/ 

25.05.17 

SIMCOR VAR DEVA 

Evaluare echipamente tehnice din cadrul staţiei mobile de 

distribuţie carburanţi situată pe platforma SIMCOR VAR în 

vederea eliberării atestatului conform NEx 01-06 şi emitere 

raport. 

DR. ING. LUPU LEONARD 

 

3.450 

62. 

9718/ 

29.05.17 

 

GEO STING TARGOVIŞTE 

Instruirea-autorizarea ca salvator a 33 angajaţi din cadrul GEO 

STING la sediul beneficiarului. Reinstruirea – reautorizarea ca 

salvator a 22 angajaţi. Instruirea-autorizarea /reinstruirea-

reautorizarea ca mecanic staţie salvare a 4 angajaţi din cadrul 

GEO STING la sediul beneficiarului. 

DRD. ING. ALIN IRIMIA 

 

67.590 

63. 9730/ MOL ROMANIA PETROLEUM CLUJ  
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30.05.17 Instruirea autorizarea ca personal de intervenţie şi salvare în 

medii toxice/explozive/inflamabile a angajaţiilor din cadrul MOL 

ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS, la sediul beneficiarului din 

loc. Tileag, str. Gării 1-3; jud. BH şi din oraşul Giurgiu, str. 

Portului, nr.1 zona liberă, jud. Giurgiu. Autorizarea staţiei de 

intervenţie şi salvare din cadrul Mol România. 

DRD. ING. ALIN IRIMIA 

78.000 

64. 
9756/ 

12.06.17 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie din cadrul OMV 

PETROM PETROBRAZI-Instalaţii tehnologice DGRS, DAV2, 

Cracare catalitica, Turn Hamon in conformitate cu NVIV 01-06, 

care face obiectivul comenzii dvs. Nr. 626/09.06.17. 

DRD. ING. ION GHERGHE, DRD. ING. RĂDOI FLORIN 

90.000 

65. 
9757/ 

13.06.17 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie din cadrul 

WEATHERFORD ATLAS GIP PLOIŞTI în conformitate cu NVIV 01-

06. 

DRD. ING. RADOI FLORIN, DRD. ING. BOANTA CORNELIU 

8.000 

66. 
9758/ 

13.06.17 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie din cadrul OMV 

PETROM PETROBRAZI-laboratoarele Ploieşti in conformitate cu 

NVIV 01-06. 

DRD. ING. RĂDOI FLORIN, DRD. ING. BOANTA CORNELIU 

33.000 

67 
9767/ 

16.06.17 

IBBCO COMPANY BUCUREŞTI 

Verificarea documentaţiei şi examinarea în situ a instalaţiilor în 

vederea reatestării conform cu cerinţele NEX 01-06 şi examinare 

documentaţiei de protecţie la explozie/elaborare raport privind 

protecţia la explozie pentru SDC amplasată în Bucureşti, Şos. 

Fundeni nr. 21-25,sect.2. 

DR. ING. MIHAELA PĂRĂIAN 

2.550 

68. 9768/ HEIDELBERGCEMENT ROMANIA TAŞCA 22.500 
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16.06.17 Certificarea tehnici de împuşcare cu asigurarea seismoprotecţiei 

obiectivelor supraterane din arealul limitrof carierei de calcar 

Lespezi. 

ING. SORIN BORDOŞ 

69. 
9783/ 

21.06.17 

UMBRELLA INTERBRAND BUCUREŞTI 

Evaluarea conformitaţii instalaţiilor tehnice din 5 staţii mobile 

de distribuţie carburanţi tip ROMPETROL EXPRESS, în vederea 

atestării conf. NEX 01-06, emitere Raport protecţie Ex şi emitere 

certificate de inspecţie tehnică COV. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

15.750 

70. 
9801/ 

27.06.17 

PRO SAFETY CONSULTING BRAŞOV 

Examinare personalului cu responsabilitaţi privind echipamente 

tehnice şi instalaţiile din spaţii industriale cu pericol de 

atmosfere explozive, organizate în afara sediului INSEMEX. 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

15.900 

71. 
9802/ 

28.06.17 

REGIO IMPEX BUCUREŞTI 

Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi rapoartelor privind 

protecţia la explozie pentru staţiile mobile de distribuţie 

carburanţi situate în loc. Giurgiu, str. Prieteniei, nr 1, jud. 

Giurgiu şi in loc. Potlogi, str. Trandafirilor, nr. 11 A, jud. 

Damboviţa aparţinând SC ART PETROL SERVICE BUCUREŞTI. 

DR. ING. LUCIAN MOLDOVAN 

3.400 

72. 
9808/ 

30.06.17 

MINA PAROŞENI 

Determinare indici de foc în spatele lucrărilor de izolare: DRZ 

5,36,17,75. Determinarea calitaţii aerului de mină (analiza gaz 

cromatograf)din spatele digurilor: DRZ 5,17,75,69,70,42,16. 

DRD. ING. CHIUZAN EMERIC, DRD. ING. MATEI ADRIAN 

13.634 

73. 
9809/ 

03.07.17 

FAURAR TARGOVIŞTE 

Evaluare în vederea eliberării atestatului de conformitate şi a 

Raportului privind protecţia la explozie pentru echipamentele 

161.798 
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tehnice aparţinând OMV PETROM MARKETING, din cadrul 

Anexei 1 la Formularul de cerere cu nr. 1650/22.06.17. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

74. 
9810/ 

03.07.17 

GASPECO L &D BUCUREŞTI 

Evaluare în vederea elaborarii atestatelor şi rapoartelor de 

protecţie la explozie pentru staţiile de distribuţie GPL tip SKID 

conf. Anexei 1. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

127.500 

75. 
9811/ 

03.07.17 

FAURAR TARGOVIŞTE 

Evaluare in vederea eliberării atestatului de conformitate şi a 

Raportului privind protecţia la explozie pentru echipamentele 

tehnnice aparţinând OMV PETROM MARKETING, şi pentru 2 

instalaţii de la Vega, din cadrul Anexei 1 la Formularul de cerere 

cu nr. 1689/22.06.17. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

18.360 

76. 
9813/ 

03.07.17 

GTS SPECIAL GAS BUCUREŞTI 

Examinare documentaţiei şi evaluare în situ a echipamentelor / 

instalaţiilor din cadrul staţiei de procesare GPL aparţinând GTS 

Special GAS, Bucureşti în vederea reatestării conform cu 

cerinţele NEX 01-06 şi eliberre raport privind protecţia la 

explozie. 

DR. ING. FLORIN PĂUN 

4.635 

77. 
9814/ 

03.07.17 

ELECTROPUTERE CRAIOVA 

Examinare documentaţie tehnica, evaluarea conformităţii cu 

cerintele ATEX, încercari specifice de tip în amestecuri explozive 

pe modelul EX d II C deseu M322234 şi emitere Certificat de 

Examinare UE de tip, pentru motor electric tip MIB II 2 G Ex d II 

CT3 500 120-6;760 KW;1000 ROT/MIN ; 6000 V; IC 411;IP 55;FT 

27432. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

11.500 

78 9823/ ROMPETROL RAFINARE NAVODARI 76.200 
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05.07.17 

 

Instruirea-autorizarea ca salvator a 10  angajaţi din cadrul 

ROMPETROL RAFINARE. Reinstruirea – reautorizarea ca salvator 

a 52 angajaţi. Reautorizare staţie intervenţie şi salvare în medii 

toxice/explozive/ inflamabile din cadrul ROMPETROL RAFINARE. 

DR. ING. PUPĂZAN DANIEL 

79. 
9824/ 

05.07.17 

ALSAN PECO CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

Evaluare echipamente tehnice din cadrul staţiei distribuţie 

carburanţi situata în localitatea Câmpulung Moldovenesc, Cal. 

Bucovinei nr. 345, jud. Suceava în vederea eliberării atestatului 

conform  NEx 01-06 şi a raportului privind securitatea la 

explozie. 

DR. ING. NICULINA VĂTAVU 

2.550 

80. 
9826/ 

06.07.17 

ROMPETROL RAFINARE NAVODARI 

Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie care 

funcţionează  în mediul exploziv în vederea stabiliri eficienţei 

funcţionării acestora şi menţinerea parametrilor declaraţi 

instalaţii aflate pe platforma Rompetrol Rafinare Vega Ploieşti 

în conformitate cu NVIV 01-06/2007 cu  adresa  str. Valeni 146, 

jud. Prahova. 

DRD. ING. CORNELIU BOANTA, DRD.  ING. FLORIN RĂDOI 

32.750 

81. 
9827/ 

10.07.17 

MINA URICANI 

Servicii de monitorizare pe perioada de inchidere şi post 

închidere a lucrărilor de închidere subterana. Indici de foc din 

spatele digurilor;DI 43,,,DRZ73. Analiza chimică  prin metoda 

gaz-cromtograf din spatele digurilor;DR32,DRZF 

25,24,34,45,76,9,11,dic 80. 

DR. ING. CRISTIAN TOMESCU 

20.318 

82. 
9828/ 

10.07.17 

MINA URICANI 

Servicii pe linie de securitate şi sănătate în muncă,specifice 

industriei extractive asistenţă tehnice pentru stabilirea soluţiilor 

tehnice de aeraj, de tratare preventivă a spaţiului exploatat în 

zone cu probleme speciale create de focuri endogene , 

monitorizare şi determinare în regim intensiv (saptămânal) 

9.963 
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indici de foc la abataj cu banc subminat pan.7, str.3, b IV,oriz. 

300. 

DR. ING. TOMESCU CRISTIAN 

83. 

9836/ 

13.07.17 

 

EXPLOCARB MOTRU 

Certificarea tehnicii de împuşcare cu asigurarea sesimoprotecţiei 

obiectivelor civile/ industriale din arealul limitrof Carierei Valea 

Nucului. 

DR. ING. EDWARD GHEORGHIOSU 

24.000 

84. 
9837/ 

13.07.17 

SNTGN TRANSGAZ MEDIAŞ 

Servicii de atestare a instalaţiilor unde pot aparea atmosfere 

potenţial explozive pt. Un nr. de 147 puncte de lucru. 

DR. ING. FOTAU DRAGOŞ 

249.90

0 

85. 
9858/ 

21.07.17 

ARCELOR MITTAL GALAŢI 

Examinarea documentaţiei tehnice, evaluarea în situ , 

reatestare în baza Normativului NEX 01-06 /2007 şi emitere 

Rapoarte de protecţie la explozie conf. HG 1058/2006 pentru 

Instalaţiile tehnice din Anexa 1, care face parte din contact. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

66.300 

 

86. 

9866/ 

28.07.17 

 

CNE CERNAVODA  

Servicii de verificare a instalaţiilor de ventilare care 

funcţioneaza în zonele succeptibil de a genera atmosfere 

potenţial explozive si/sau toxice, conf. Cerinţelor NVIV 01-06 . 

DR. ING. DORU CIOCLEA, DRD. ING. ION GHERGHE 

55.000 

87. 
9867/ 

28.07.17 

MINA PAROŞENI 

Determinare indici de foc în spatele lucrarilor de izolare: DRZ 

5,36,17,75. Determinarea calitaţii aerului de mină(analiza gaz 

cromatograf) din spatele digurilor: DRZ 5,17,75,69,70,42,16. 

DRD. ING. CHIUZAN EMERIC, DRD.  ING. MATEI ADRIAN 

13.634 

88. 9868/ ISOVOLTA BUCUREŞTI 1.844 
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01.08.17 Analizarea indicatorilor din Anexa 1 a deşeuri de pulberi cu 

emulsie şi emiterea raportului de încercare. 

DRD. CHIM. ANDREI SZOLLOŞI 

89. 
9883/ 

07.08.17 

MINA URICANI 

Servicii de monitorizare pe perioada de închidere şi post 

închidere a lucrărilor de închidere subterană. Indici de foc din 

spatele digurilor: DI 43 ,DRZ73. Analiza chimică  prin metoda 

gaz-cromtograf din spatele digurilor: DR32, DRZF 

25,24,34,45,76,9,11,dic 80. 

DRD. ING. FLORIN RĂDOI 

15.438 

90. 
9884/ 

07.08.17 

MAXAM ROMANIA BUCUREŞTI 

Evaluarea conformităţii Explozivilor de uz civil (RIOGEL 

TRONER/RIOGEL TRONER HE,RIOGEL TRONER R, 

ANFOVEX/RIOXAM LP, NAGOLITA)RIOXAM ST,RIOGUR F- CD/ 

RIOSPLIT WT, GRADIOR/RIOFLEX T , RIOGEL EP/ RIOMAX) 

produşi de SC MAXAM ROMANIA BUCURESTI, PL. VICTORIA, prin 

aplicarea modulului D. Conformitatea cu tipul bazată pe 

asigurarea calitaţii procesului de producţie. 

DR. ING. RUS DANA 

25.000 

 

91. 
9885/ 

07.08.17 

MAXAM ROMANIA BUCUREŞTI 

Certificarea instalaţiilor (MENU) tip WSG 90-1 B-15 ANF şi 

Unitatea 11BO6 ANF, destinate fabricării explozivilor RIOXAM 

LP (ANFOVER)la locul de utilizare. 

DRD. ING. CIPRIAN JITEA 

18.000 

92. 
9924/ 

04.09.17 

SALINA SLANIC PRAHOVA 

Verificarea clasificarii Salinei din punct de vedere al emanaţiilor 

de gaze metan şi dioxid de carbon. 

DRD. ING. CHIUZAN EMERIC, DRD. ING MATEI ADRIAN  

26.000 

93. 
9928/ 

05.09.17 
SALINA SLANIC PRAHOVA 14.000 



INCD INSEMEX | 549 

 

  
 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a parametrilor funcţionali 

aferenţi ventilatoarelor de la staţia principală de ventilaţie din 

cadrul minei CANTACUZINO- SALINA SLANIC PRAHOVA. 

DR. ING. IANC NICOLAE,  DRD. ING. MATEI ADRIAN  

94. 
9933/ 

07.09.17 

MINA PAROŞENI 

Determinare indici de foc în spatele lucrărilor de izolare: DRZ 

5,36,17,75. Determinarea calitaţii aerului de mina (analiza gaz 

cromatograf) din spatele digurilor: DRZ 5,17,75,69,70,42,16. 

DRD. ING. CHIUZAN EMERIC, DRD. ING. MATEI ADRIAN 

13.634 

95. 
9934/ 

08.09.17 

ROMCONVERT PLOIEŞTI  

Seminarizare  personal cu responsabilităţi privind 

echipamentele tehnice şi instalaţiile din spaţii industriale cu 

pericol de atmosfere explozive,organizate în afara  sediul 

INSEMEX PETROŞANI. 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

17.400 

96. 
9960/ 

15.09.17 

HEIDELBERGCEMENT BUCURESTI 

Efectuarea de măsurători statice şi personale privind expunerea 

lucrătorilor la dioxid de siliciu liber din cadrul Heidelbergcement. 

DR. ING. MARIUS KOVACS 

52.500 

 

97. 
9964/ 

20.09.17 

MAXAM EUROPE MADRID  

Evaluarea conformităţii cu tipul Modulul C2, a explozivului de uz 

civil RIOGEL SB, fabricat de MAXAM ANADOLU în fabrica din 

MALATUA C punct de fabricaţie, Goller Mah, Gemici, sk. Nr. 120 

Battalgazi Malatya Turcia. 

DRD. ING. CIPRIAN JITEA 

1.900 

EURO 

98. 
9965/ 

20.09.17 

SALINA OCNA DEJ 

Certificarea tehnicilor de împuşcare cu asigurarea 

seismoprotecţiei pilierilor intercamerali şi planşeelor dintre 

etaje în condiţiile utilizării explozivului tip RIOMAX pentru 

SALINA OCNA DEJ (conf. Actualei etape de dezvoltare, 

orizont+173,0 m şi panou est orizont + 157,0). 

16.000 
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DR. ING. RUS DANA 

99. 
5020/ 

04.10.17 

LAFARGE CIMENT REZINA MOLDOVA 

Efectuarea  masurătorilor individuale în uzina LAFARGE CIMENT 

MOLDOVA conform Caietului de sarcini nr. 03 SSM din 18.07.17, 

care este parte integrata a prezentului contract. 

DR. ING. ANGELICA CĂLĂMAR 

4.118 

EURO 

100. 
5129/ 

26.10.17 

HEIDELBERGCEMENT BUCUREŞTI 

Certificarea tehnicii de împuşcare cu asigurarea 

seismoprotecţiei obiectivelor supraterane din arealul limitrof 

Carierei de calcar Magura Feredeului şi Carierei de gips 

Sâncraiu- Calanul Mic. 

DR. ING. BORDOŞ SORIN 

33.250 

101. 
5130/ 

27.10.17 

GENERAL CONF GRUP BUCUREŞTI 

Organizarea programelor de formare profesională pentru 

calificarea în meseria de artificier lucrări la suprafaţă. 

DR. ING. RUS DANA 

92.568 

102. 
5138/ 

30.10.17 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificare  instalaţiilor de ventilaţie din cadrul OMV 

PETROM PETROBRAZI instalaţiilor Tehnice Izomerizare, centrala 

electrică ciclu combinat, TH Demi cpp, th Demi rafinarie, 

Amestec depozitare( parcuri rezervoare şi case pompe AD,   

privind conf. Cu NVIV 01-06/2007. 

ING. ION GHERGHE;ING. FLORIN RĂDOI ; 

55.000 

103. 
5139/ 

30.10.17 

TECHNOSAM SATU MARE 

Evaluarea echipamentelor tehnnice din cadrul instalaţiilor Linie 

de detergenţi lichizi aparţinând DALLI Producţion Timişoara în 

vederea eliberării atestatului şi emiterea Raportului privind 

securitatea la explozie. 

DR. ING. ADRIAN JURCA 

2.550 
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104. 
5144/ 

31.10.17 

BUYUK COSKUNLAR PRO KIM SAN HAVAI FIS OYUN  TURCIA 

Examinarea UE de tip Modulul B, a 22 articole pirotehnice, 

fabricate de BUYUK Turcia. Evaluarea conformităţii cu tipul 

Modulul C2, articole pirotehnice fabricat de BUYUK, descris în 

cert. de examinare EC de tip.  

ING. JITEA CIPRIAN 

10.368 

EURO 

 

105. 
5186/ 

10.11.17 

DARECO SERV PLOIEŞTI 

Evaluare în vederea eliberării atestatelor şi a Raportului privind 

protecţia la explozie pentru 153 obiective, conf. Anexei 1 la 

Formularul de cerere cu nr. 1076/05.10.17. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

234.090 

 

 

 Venituri realizate din activităţi economice: 463.882 lei.  

 Venituri din subvenţii pentru investiţii: 299.033 lei. 
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Anexa 3 

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE ÎN REVISTE  

DE SPECIALITATE COTATE ISI 

 

Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

1.  

Training methods for intervention 

and rescue personnel in  

confined spaces depending on their 

physiological parameter changes 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Daniel Pupăzan, 

Artur George 

Găman, 

Cosmin Ilie, 

Angelica Călămar, 

Alin Irimia, 

Andrei Gireadă 

2.  
Analysis of pollutant imissions 

generated by bone meal production 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Angelica 

Nicoleta Călămar, 

George Artur 

Găman, 

Marius Kovacs, 

Daniel Pupăzan, 

Lorand Toth, 

3.  

Study on concentrations of pollutants 

in flue gases generated by the 

production of ceramic building 

materials 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Simion Sorin, 

Angelica Călămar, 

Daniel Pupăzan,   

Marius Kovacs, 

Toth Lorand 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

4.  

Minimum ignition temperature of  

dust cloud analysis for safe industrial 

processes 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Maria Prodan, 

Irina Nălboc, 

Andrei Szollosi-Moţa 

5.  

Improving the quality of the proc 

ess for selecting electrical equipment 

intended to be used in potentially 

explosive atmospheres 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Vlad Mihai 

Păsculescu,  

Nicolae Ioan 

Vlasin,  

Daniel Florea, 

Marius Cornel Şuvar 

6.  
Research of air-methane explosions 

using high speed imagery analysis 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Nicolae-Ioan 

Vlasin, 

Vlad-Mihai 

Păsculescu, 

Daniel Florea, 

Eugen Cozma, 

Marius Şuvar 

7.  

Considerations regarding factors 

influencing the  

parallelization efficie 

ncy in numerical simulation of 

building fires 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Marius Cornel 

Şuvar,  

Emilian Ghicioi, 

Nicolae Ioan Vlasin, 

Vlad Mihai 

Păsculescu,  

Victor Arad,  

Daniel Florea 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

8.  

Managing ventilation  

re-establishment after an average 

intensity explosion 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Doru Cioclea,  

Ion Gherghe, 

Florin Rădoi, 

Corneliu Boantă, 

Nicolae Ianc 

9.  

Use of it equipment  

and specialized programs for solving 

ventilation networks 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Marius Simion 

Morar 

Sorin Mihai Radu,  

Doru Cioclea,  

Ion Gherghe, 

10.  

Implementation of new tools to 

calcula te dispersed volume of  

combustible gases to achievement 

classification of hazardous areas 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Leonard Lupu, 

Mihaela Părăian, 

Florin Adrian Păun, 

Adrian Jurca, 

Niculina Vătavu,  

Dan Gabor 

11.  

Considerations regarding the 

resistance to chemical agents for 

group i electrical equipment designed 

for use in explosive atmospheres 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Lucian Moldovan, 

Sorin Burian, 

Mihai Magyari, 

Marius Darie,  

Dragoş Fotău,  

Marcel Rad, 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

12.  

Evaluation of primary and secondary 

galvanic cells for electrical equipment  

intended for use in potentially 

explosive atmospheres 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Tiberiu Csaszar, 

Sorin Burian,  

Marius Darie, 

Cosmin Colda, 

Adriana Andriş 

13.  

Appropriate management of 

preventing actions an health and 

safety for testing activities of high 

explosives in confined environment 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Attila Kovacs, 

 Gabriel Vasilescu, 

 Edward 

Gheorghiosu,  

Daniela Rus,   

Ilie-Ciprian Jitea,   

Sorin Bordoș 

14.  

Improving the group decision by 

optimization of risk  

management for  

specific activities with explosives for 

civil use 

Quality – Access to 

Success, 18 (SI), January 

2017 

(Indexa BDI: SCOPUS, 

EBSCO, CABELLS̕, 

PROQUEST) 

ISSN 1582-2559 

Daniela Rus,  

Gabriel Vasilescu, 

Attila Kovacs,  

Edward 

Gheorghiosu,  

Ciprian Jitea 

15.  

Analysis of environmental 

components by monitoring gas 

concentrations in the environment 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Angelica-Nicoleta 

Călămar,  

George Artur 

Găman,  

Daniel Pupazan, 

Lorand Toth,  

Izabella Kovacs 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

16.  
New aspects regarding ignition 

sensitivity of air-methane mixtures 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Marius Darie,  

Sorin Burian,  

Tiberiu Csaszar,  

Lucian Moldovan, 

Clementina Sabina 

Moldovan 

17.  

Research on mines rescue 

brigadesmen’s training in a new 

training facility designed and built for 

confined spaces 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

George Artur 

Găman,  

Daniel Pupăzan,  

Angelica-Nicoleta 

Călămar, 

Cosmin Ilie,  

Alin Irimia 

18.  

Determination of the delay accuracy 

of the components of non-electric 

initiation systems 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Edward 

Gheorghiosu,  

Emilian Ghicioi,  

Attila Kovacs,  

Gabriel Vasilescu, 

Daniela Rus 

19.  

Prevention of accidental pollution 

with combustion gases after the 

occurrence of explosions 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Emilian Ghicioi,  

George Artur 

Găman,  

Nicolae Vlasin,  

Vlad Mihai 

Păsculescu, 

Dan Gabor 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

20.  

Improvement of security measures 

during the use of explosives in 

firedamp hazardous mines 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Attila Kovacs,  

Gabriel Dragos 

Vasilescu,  

Edward 

Gheorghiosu,  

Daniela Rus, 

Ciprian Jitea 

21.  

Factors influencing the determination 

of maximum surface temperature for 

explosion-proof luminaires 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Lucian Moldovan,  

Sorin Burian,  

Mihai Magyari,  

Marius Darie,  

Dragoș Fotău 

 

22.  

Decision support system for 

managing electrical equipment used 

in hazardous atmospheres 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Vlad Mihai 

Păsculescu,  

Nicolae Ioan Vlasin,  

Marius Cornel Șuvar,  

Constantin Lupu 

23.  

Microelements influence on coal 

oxidation and the environmental 

pollution implications 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Maria Prodan,  

Constantin Lupu,  

Nălboc Irina,  

Szollosi-Moța 

Andrei, 

Cornel Munteanu 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

24.  

Study on the behaviour of mine 

rescue brigadesmen exposed to high 

temperature and humidity in the 

training facility 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Daniel Pupăzan,  

Cosmin Ilie,  

Alin Irimia,  

Andrei Gireada,  

Izabella Kovacs 

25.  

Informatical (I.T.) platform for the 

certification of the explosives and 

pyrotehnical products 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Daniela Rus,  

Gabriel Vasilescu,  

Attila Kovacs,  

Edward 

Gheorghiosu, 

Ciprian Jitea 

26.  
Workers exposure to noise in surface 

extractive industry 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Sorin Simion,  

Marius Kovacs,  

Lorand Toth,  

Cosmin Ilie,  

Andrei Gireadă 

27.  

Method for improving the 

management of mine ventilation 

networks after an explosion 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Marius Cornel Șuvar,  

Doru Cioclea,  

Victor Arad,  

Constantin Lupu, 

Nicolae Ioan Vlasin 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

28.  

Heavy metals removal from mining 

drainage acid water by use of natural 

zeolites 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Andrei Szollosi-

Moţa,  

Maria Prodan,  

Emilian Ghicioi,  

Irina Nălboc, 

Clementina 

Moldovan 

29.  

Monitoring the work environment 

using thermal imaging cameras in 

order to prevent the self-ignition of 

coal 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Cristian Tomescu,  

Maria Prodan,  

Niculina Vatavu,  

Emeric Chiuzan 

30.  

Optimization of underground 

environment by improving the 

management of ventilation networks 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal 

June 2017 Vol.16 No. 6  

ISSN 1582 - 9596 

Marius Simion 

Morar,  

Sorin Mihai Radu,  

Constantin Lupu,  

Doru Cioclea, 

Ion Gherghe 
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crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

31.  

Research on the development of 

methods for determining the surface 

temperatures of non-electrical 

equipment aiming prevention and 

protection to explosion 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1 

ISSN 1214-2704 

PhD. Eng. Adrian 

Marius Jurca, 

PhD. Eng. Mihaela 

Părăian, 

PhD. Eng. Niculina 

Vătavu, 

PhD. Eng. Florin 

Păun, 

PhD. Eng. Leonard 

Lupu 

32.  

Prospective solving of a ventilation 

network using 

3d canvent software 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1  

ISSN 1214-2704  

PhD. Eng. Marius 

Simion Morar, 

PhD. Eng. Doru 

Cioclea, 

PhD. Eng. Gabriel 

Dragos Vasilescu, 

PhD. Eng. Nicolae 

Ianc, 

Eng. Cristian Cioara 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

33.  

The conformity of delayed ignition 

means as key factor on a safe blasting 

in quarries 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1 

ISSN 1214-2704 

PhD. Edward 

Gheorghiosu, 

PhD. Eng.  Attila 

Kovacs, 

PhD. Eng.  Gabriel 

Vasilescu, 

PhD. Eng. Stud. Ilie-

Ciprian Jitea, 

Eng. Sorin Bordoș 

34.  

Modernization of methodological and 

practical 

training infrastructure in 

pyrotechnician profession 

according to the european 

harmonized regulations 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 54,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7408-11-9 

ISSN 1314-2704 

Eng. Cristian Raul 

Cioara, 

PhD. Eng. Edward 

Gheorghiosu, 

PhD. Eng. Attila 

Kovacs, 

PhD. Eng. Marius 

Simion Morar, 

PhD. Eng. Daniela 

Rus 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

35.  

Study on workers' exposure to 

inhalable wood dusts in mining 

industry 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1 

ISSN 1214-2704 

PhD. Eng. Marius 

Kovacs, 

PhD. Eng. Artur 

George Găman, 

PhD. Eng. Angelica 

Călămar, 

PhD. student Eng. 

Alexandru Simion, 

PhD. Eng. Sorin 

Simion 

36.  
Psychological training model for 

intervention and rescue personnel 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1 

ISSN 1214-2704 

Research assistant 

Izabella Kovacs, 

PhD. Eng. Marius 

Kovacs, 

PhD. Eng. Artur 

George Găman, 

PhD. Eng. Daniel 

Pupăzan, 

PhD. Eng. Cosmin Ilie 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

37.  

Tests carried out on cable entries and 

their importance within the 

certification process of explosion-

proof equipment 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1 

ISSN 1214-2704 

PhD. Eng. Dragoș 

Fotău, 

PhD. Eng. Sorin 

Burian, 

PhD. Eng. Mihai 

Magyari, 

PhD. Eng. Lucian 

Moldovan, 

PhD. Stud. Eng. 

Marcel Rad 

38.  

Considerations on the ignition 

sensitivity of explosive firedamp 

mines atmospheres 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1 

ISSN 1214-2704 

PhD. Eng. Marius 

Darie, 

PhD. Eng. Dragoș 

Fotău, 

PhD. Eng. Sorin 

Burian, 

PhD. Eng. Tiberiu 

Csaszar, 

PhD. Eng. Cosmin 

Ioan Colda 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

39.  

The environmental impact of the 

pollutants generated by mining units 

from Jiu Valley coal field 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 41,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7408-06-5 

ISSN 1314-2704 

PhD. Stud. chem.  

Irina Nalboc, 

PhD. Eng. Constantin 

Lupu, 

PhD. Stud. Maria 

Prodan, 

PhD. Stud. Andrei 

Szollosi-Mota, 

Prof. D.Sc. Sorin 

Mihai Radu 

40.  
Functional analysis of industrial 

ventilation installations 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1 

ISSN 1214-2704 

PhD. Stud. Eng. Ion 

Gherghe, 

PhD. Stud. chem. 

Irina Nalboc, 

PhD. Eng. Constantin 

Lupu, 

PhD. Stud. Eng. 

Florin Radoi, 

PhD. Stud. Eng. 

Emeric Chiuzan 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

41.  

An improvement on the impact 

resistance tests for explosion-proof 

electrical equipment 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1 

ISSN 1214-2704 

PhD. Eng. Vlad Mihai 

Pasculescu, 

Eng. Nicolae Ioan 

Vlasin, 

PhD. Student Eng. 

Marius Cornel Suvar, 

Eng. Gheorghe 

Daniel Florea, 

PhD. Eng. Emilian 

Ghicioi 

42.  

First Romanian computational 

simulation of air-methane mixture 

explosion 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 13,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-1 

ISSN 1214-2704 

Eng. Nicolae-Ioan 

Vlasin, 

PhD. Eng. Vlad-Mihai 

Pasculescu, 

PhD. Student Eng. 

Marius Cornel Suvar, 

Eng. Daniel Florea, 

PhD. Student Eng. 

Emeric Chiuzan 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

43.  

Platform integrated risk assessment 

document analysis based with danger 

gas wells extraction and initial 

processing 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 14,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-3  

ISSN 1314-2704 

PhD. Eng. Gabriel 

Dragos Vasilescu, 

PhD. Eng. Marius 

Simion Morar, 

PhD. Student Eng. 

Ilie Ciprian Jitea, 

PhD. Student Eng. 

Stefan Ilici, 

Eng. Sorin Bordos 

44.  
Research on decreasing noise when  

processing useful minerals 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 11,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-98-8 

ISSN 1314-2704 

PhD. Stud. Eng. Alin 

Irimia, 

PhD. Eng.Sorin 

Simion, 

PhD. Eng. Cosmin 

Ilie, 

PhD. Stud. Eng. 

Andrei Gireadă, 

Research assistant 

Izabella Kovacs 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

45.  

Aspects regarding the assessment of 

technical installations operating in 

environments with hazard of 

explosive atmospheres, in Romania 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconfernece  

- SGEM 2017- 

 Confernce Proceedings  

Vol. 17, ISSUE 14,  

29 June - 5 July, 2017 

Albena,Bulgaria  

ISBN 978-619-7105-00-3 

ISSN 1314-2704 

PhD. Eng. Lucian 

Moldovan, 

PhD. Eng. Sorin 

Burian, 

PhD. Eng. George 

Artur Găman, 

PhD. Eng. Mihaela 

Părăian, 

PhD. Eng. Mihai 

Magyari 

46.  

Pyrophoric Sulfides Influence Over 

the Minimum Ignition Temperature 

Of Dust Cloud 

Int. Conf. on Environment, 

Chemical Engineering & 

Materials, ECEM '17 

27–29 June 2017 

Brasov, Romania 

Volume number: 1918 

Published: Dec 29, 2017 

ISBN: 978-0-7354-1610-9 

 

Maria Prodan,  

Leonard Andrei 

Lupu,  

Emilian Ghicioi,  

Irina Nalboc,  

Andrei Szollosi-Mota 
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Anexa 4 

BREVETE DE INVENŢIE (SOLICITATE/ACORDATE) 

Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

SOLICITATE 

1. 

Metodă de caracterizare 

tridimensională a 

atmosferelor explozive. 

dr. ing. Doru Cioclea  

dr. ing. George Artur Găman 

dr. ing. Constantin Lupu 

dr. ing. Emilian Ghicioi 

drd. ing. Ion Gherghe  

drd. ing. Florin Rădoi 

drd. ing. Corneliu Boantă 

dr. ing. Nicolae Ianc  

dr. ing. Cristian Tomescu 

drd. ing. Adrian Matei 

dr. ing. Marius Morar 

a 2017 00455 

 

2. 

Sistem universal pentru 

determinarea energiei minime 

de aprindere a amestecurilor 

explozive aer - substanţe 

inflamabile. 

dr. ing. Maria Prodan 

dr. ing. Ghicioi Emilian 

dr. ing. Găman George Artur 

dr. ing. Lupu Constantin 

dr. ing. Păsculescu Vlad 

dr. ing. Vlasin Nicolae 

dr. ing. Jurca Adrian 

dr. ing. Călămar Angelica 

drd. ing. Gabor Dan 

dr.chim. Szollosi Mota Andrei 

dr. ing. chim. Nălboc Irina 

a 2017 00457 
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Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

dr. ing. Șuvar Marius 

3. 

Avertizor prezenţă în 

proximitate a terminalelor 

mobile aflate în emisie 

utilizabil în atmosfere 

explozive. 

dr. ing. Darie Marius  

dr. ing. Găman George Artur  

dr. ing. Lupu Constantin  

dr. ing. Ghicioi Emilian  

dr. ing. Burian Sorin Constantin,  

dr. ing. Csaszar Tiberiu,  

dr. ing. Moldovan Lucian  

dr. ing. Colda Ioan Cosmin  

ing. Andriş Adriana 

dr. ing. Fotău Dragos 

ing. Botar Daniela  

dr. ing. Grecea Dănuţ 

tehn. Lăban Cristian 

tehn. Pupăzan Daniela 

a 2017 00612  

 

4. 

Stand de încercare la aprindere 

a componentelor mici din 

echipamentele destinate 

utilizării în atmosfere 

explozive. 

ing. Andris Adriana  

dr. ing. Găman George Artur  

dr. ing. Lupu Constantin 

dr. ing. Ghicioi Emilian  

 dr. ing. Burian Sorin Constantin,  

dr. ing. Darie Marius 

dr. ing. Csaszar Tiberiu,  

dr. ing. Moldovan Lucian  

dr. ing. Colda Ioan Cosmin  

ing. Botar Daniela  

dr. ing. Grecea Dănuţ 

a 2017 00616 
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Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

ing. Gabor Dan 

tehn. Pupăzan Daniela 

5. 

Metodă de determinare a 

timpului critic specific unei 

atmosfere potenţial explozive. 

dr. ing. Doru Cioclea  

dr. ing. George Artur Găman 

dr. ing. Constantin Lupu 

dr. ing. Emilian Ghicioi 

drd. ing. Ion Gherghe  

dr. ing. Darie Marius 

drd. ing. Florin Rădoi 

drd. ing. Corneliu Boantă 

dr. ing. Nicolae Ianc  

drd. ing. Emeric Chiuzan 

dr. ing. Cristian Tomescu 

drd. ing. Adrian Matei 

dr. ing. Marius Simion Morar 

drd.ing. Răzvan Drăgăoscu 

a 2017 00897 

 

6. 

Stand de determinare a 

produsilor de reacţie generaţi 

de materiale solide 

combustibile. 

dr. ing. Ghicioi Emilian 

dr. ing. Găman George Artur  

dr. ing. Maria Prodan 

dr. ing. Szollosi Mota Andrei 

dr. ing Lupu Constantin 

dr. ing. Burian Sorin Constantin, 

dr. ing. Păsculescu Vlad 

dr. ing. Cioclea Doru 

dr. ing. Nălboc Irina 

drd. fiz. Șuvar Niculina Sonia 

a 2017 00929 
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Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

dr. ing. Vlasin Nicolae 

dr. ing. Şuvar Marius 

drd. ing. Rădoi Florin 

drd. ing. Chiuzan Emeric  

ing. Florea Gheorghe Daniel 

drd. ing. Drăgoescu Răzvan 

 

Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data 

 

ACORDATE – menţinute în vigoare 

 

1. 
Tester pentru verificarea explozoarelor 

miniere. 

Dr. ing. Ghicioi Emilian 

Dr. ing. Roman Eremia 

Dr. ing. Părăian Mihaela 

Ing. Filipovici Adrian 

121495 / 

28.03.2008 

 

2. 
Compoziţie utilizată la prevenirea 

focurilor endogene. 

Dr. ing. Toth Ion 

Dr. ing. Cioclea Doru 

Dr. ing. Spiridon Simion 

Dr. ing. Jujan Constantin 

121710 / 

28.02.2008 

 

3. 

Sistem de determinare a distribuţiei 

impulsului de curent în reţelele 

explozoare. 

Dr. ing. Ghicioi Emilian 

Ing. Simion Virgil 

121789 / 

30.04.2008 

 

4. 
Dispozitiv pentru purificarea gazelor de 

eşapament. 

Dr. ing. Toth Ion 

Dr. ing. Cioclea Doru 

Dr. ing. Simion Spiridon 

Dr. chim. Baron Octavia 

122104 / 

30.12.2008 

 

5. 

Aparat electric cu sursa autonoma de 

energie pentru prelevarea pulberilor 

din spatii industriale cu pericol de 

atmosphere explozive. 

Dr. ing. Spiridon Simion 

Dr. ing. Ladislau Kovacs 

Dr. ing. Dragoş Vasilescu 

Drd. ing. Tiberiu Csaszar 

123307/ 

30.06.2011 
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Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data 

6. 

Aparat de limitare a supratensiunilor 

tranzitorii, generate de comutaţia în 

vid, pentru circuitele electirce de joasă 

tensiune. 

Dr. ing. Friedmann Martin 

Prof.univ.dr.ing. Zoller Carol 

Prep.univ. drd. ing. Dobra 

Remus 

Dr. ing. Moldovan Iosif 

Lucian 

125643/      

30.12.2011 

7. 

Aparat pneumatic pentru prelevarea 

pulberilor din spaţii industriale cu 

pericol de atmosphere explozive tip 

ARPSP – 8. 

Dr. ing. Spiridon Simion 

Dr. ing. Ladislau Kovacs 

Dr. ing. Dragoş Vasilescu 

Ing. Gheorghe Gheţie 

126333/      

30.12.2011 

8. 
Procedeu de prevenire a combustiilor 

spontane la minele de huilă. 

Dr. ing. Toth Ion 

Dr. ing. Lupu Constantin 

Dr. ing. Cioclea Doru 

Ing. Chiuzan Emeric 

Ing. Tamaş Dorel 

Ing. Marius - Simion Morar 

126308/ 

28.12.2012 

9 
Aparat de şoc mecanic pentru 

condiţionarea articolelor pirotehnice. 

Drd. ing. Edward 

Gheorghiosu, 

Dr. ing. Attila Kovacs, 

Ing. Daniela Carmen Rus, 

Drd. ing. Cristian Cioară, 

Ing. Ilici Ştefan 

 

128161/ 

29.11.2013 
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Anexa 5 

PRODUSE / SERVICII / TEHNOLOGII REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI DE CERCETARE, 

BAZATE PE BREVETE, OMOLOGĂRI SAU INOVAŢII PROPRII 

(SELECȚIE) 

Nr. 

crt. 
Produse / servicii / tehnologii Date tehnice 

Domenii de 

utilizare 

1.  

Software pentru stabilirea 

parametrilor specifici 

instalațiilor de ventilare 

industrială. 

Softwar-ul permite: 
- includerea unei baze de date care 
să cuprindă elemente de 
identificare a instalațtiilor de 
ventilare, parametrii nominali, 
parametrii funcționali. 
- analiza comparativă a diferitelor 
tipuri de ventilatoare industriale, 
precum și gradul de abatere de la 
parametrii funcționali în timpul 
functionării acestora. 

Baza de date 

este utilă în 

activitatea de 

evaluare și 

verificare a 

instalațiilor de 

ventilație 

industrială. 

2.  

Stand şi tehnologie pentru 

încercarea la etansare a 

introducatoarelor de cabluri 

folosite in medii potential 

explozive. 

Încercările trebuie să se efectueze 
utilizând, pentru fiecare tip de 
intrare de cablu sau dispozitiv de 
etanşare de ţeavă, un inel de 
etanşare din fiecare dintre mărimile 
diferite admise. În cazul inelelor de 
etanşare din elastomeri, fiecare inel 
este montat pe un dorn cilindric din 
oţel moale lustruit, uscat, curat, 
având diametrul egal cu cel mai mic 
diametru al cablului admis în inel, 
după cum este specificat de către 
producătorul intrării de cablu sau al 
dispozitivului de etanşare de ţeavă. 
Ansamblul este apoi fixat într-un 
dispozitiv hidraulic de încercare 
folosind ca lichid apă colorată sau 
ulei. Circuitul hidraulic este apoi 
purjat. Presiunea hidraulică este 
mărită apoi treptat. 
Etanşarea se consideră 

corespunzătoare dacă sugativa nu 

prezintă nici o urmă de scurgere 

când presiunea este menţinută la 2 

000 kPa pentru grupa I sau 3 

000 kPa pentru grupa II, cel puţin 

10 s. 

Încercarea, 

evaluarea și 

certificarea 

echipamentelor 

electrice în 

construcție 

antiexplozivă, 

pentru 

asigurarea 

conformității 

produselor aflate 

sub incidența 

Directivei 

Europene ATEX. 
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3. 3 

Stand şi metodologie de 
încercare privind evaluarea la 
aprindere a atmosferelor 
potenţial explozive, prin 
temperatura de suprafaţă a 
componentelor mici din cadrul 
echipamentelor protejate la 
explozie. 
 

Standul de încercare la 
aprindere pentru 
componentele mici din 
echipamentele destinate 
utilizării în atmosfere explozive 
cuprinde următoarele 
elemente componente: 
-  cameră de încercare, 
- echipament electric cu 
componentele mici supuse 
încercării; 
- analizor de oxigen (0÷25 % 
v/v) ; 
- element de inițiere a 
aprinderii amestecului de 
încercare; 
- clește ampermetric (max. 4 A 
c.c. sau max. 3 A c.a.) ; 
- sursă dublă de alimentare în 
curent continuu (0÷60 V c.c., 
0÷10A) ; 
- presetupe; 
- sistem de achiziție date 
Agillent model 34972A; 
- modul multifuncțional; 
- termocuple de tip K și/sau J 
pentru măsurarea temperaturii 
de suprafață a componentelor 
mici și a temperaturii ambiante 
din camera de ȋncercare; 
- facilități de conectare pentru 
măsurarea parametrilor 
electrici din circuitul electric al 
componentelor mici. 
- sistem de calcul (laptop) cu 
software dedicat pentru Agilent 
model 34972A; 
- sistem de alimentare cu gaz / 
lichid inflamabil; 
- vas metalic de evaporare a 
lichidului inflamabil;  
- cameră de termoviziune;  
- ventile de izolare. 

Încercarea, evaluarea 

și certificarea 

echipamentelor 

electrice în 

construcție 

antiexplozivă, pentru 

asigurarea 

conformității 

produselor aflate sub 

incidența Directivei 

Europene ATEX. 
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4. 4 

Tehnologie pentru evaluarea 

securităţii explozivilor de uz 

civil din punct de vedere al 

vitezei de detonaţie la 

explozivi brizanţi, fitile 

detonante şi tuburi de şoc.  

Elaborare metodă alternativă 

imagistică pentru determinarea 

vitezei de detonaţie a 

explozivilor, fitilelor detonante 

şi tuburilor de şoc. 

În cadrul tehnologiei 
dezvoltate, s-au elaborat o 
serie de proceduri, respectiv: 
procedura de validare a 
metodelor de încercare intra-
laborator, procedura de 
determinare a vitezei de 
detonație și procedura de 
determinare a timpilor de 
întârziere. 
         A fost elaborat algoritmul 
de calcul al indicatorilor de 
rezultat privind precizia de 
întârziere în conformitate cu 
standardele europene 
armonizate SR EN 13763-
16:2004 şi SR EN 13763-
1:2004; 
          A fost elaborat algoritmul 
matematic (fișier EXCEL) 
pentru calcularea abaterilor 
standard, a incertitudinilor de 
tip A și de tip B, a incertitudinii 
extinse pentru obținerea unui 
nivel minim de încredere de 
peste 95% pentru valorile 
măsurate cu ajutorul 
echipamentului de cercetare 
TRIOCHRONOS; 
           A fost realizată aplicaţia 
informatică (fișier EXCEL) de 
configurare a triunghiurilor de 
acceptare pentru evaluarea cu 
înaltă acurateţe a modului de 
conformare/neconformare a 
îndeplinirii nivelului de cerinţă 
aplicat, în vederea garantării 
calităţii de securitate a acestor 
tipuri de produse;  
           
       De asemenea, a fost 
elaborată o metodă alternativă 
imagistică pentru determinarea 
vitezei de detonație a 
materiilor explozive, care a fost 
experimentată pentru un 
exploziv brizant și un fitil 
detonant, rezultatele obținute 

Încercarea, evaluarea 

și certificarea 

explozivilor, pentru 

asigurarea 

conformității 

produselor aflate sub 

incidența Directivei 

Europene Explozivi 

de uz civil. 
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încadrându-se în intervalul 
admisibil determinat cu 
metodele standardizate. 

5. 5 

Program de pregătire 

psihologică pentru personalul 

de intervenție și salvare în 

medii toxice /inflamabile 

/explozive. 

Programul de pregătire 
psihologică, alcătuit din cinci 
module, are ca obiectiv general 
asistarea personalului de 
intervenţie şi salvare în 
pregătirea pentru situaţiile care 
necesită intervenţie, pentru a-i 
ajuta să atenueze impactul 
stresului. 
a. Modulul I 
- obiectiv specific: aplicarea 
testelor psihologice şi 
familiarizarea cu obiectivele 
programului de pregătire 
psihologică 
- timp alocat: 120 min. 
b. Modulul II 
- obiectiv specific: înţelegerea 
şi recunoaşterea simptomelor 
stresului asociat cu intervenţia 
în situaţii periculoase 
- timp alocat: 30 – 45  min. 
c. Modulul III 
- obiectiv specific: 
familiarizarea cu metodele de 
prevenire a stresului general şi 
management al stresului 
traumatic 
- timp alocat: 30 - 45 min. 
d. Modulul IV 
- obiectiv specific: 
identificarea ideilor iraţionale şi 
modificarea modelelor 
negative de gândire 
- timp alocat: 60 min. 
e. Modulul V 
- obiectiv specific: 
identificarea factorilor de 
personalitate cu rol în 
sanogeneză 
- timp alocat: 45 – 60 min. 
 

Implementarea 

rezultatelor în cadrul 

INCD INSEMEX, 

pentru  asistarea 

personalului de 

intervenţie şi salvare 

în pregătirea pentru 

situaţiile care 

necesită intervenţie, 

pentru a-i ajuta să 

atenueze impactul 

stresului. 
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6.  

Tehnologie pentru efectuarea 

încercărilor mecanice pentru 

duliile filetate ale corpurilor de 

iluminat şi încercărilor pentru 

materialele electroizolante ale 

bornelor de conexiune. 

 

Proceduri de încercare aferente 
încercărilor mecanice pentru 
duliile filetate ale corpurilor de 
iluminat şi încercărilor 
materialelor electroizolante ale 
bornelor de conexiune din 
echipamentele electrice 
protejate la explozie cu tip de 
protecţie securitate mărită "e". 

Încercarea, evaluarea 

și certificarea 

echipamentelor 

electrice în 

construcție 

antiexplozivă, pentru 

asigurarea 

conformității 

produselor aflate sub 

incidența Directivei 

Europene ATEX. 

7. 6 

Tehnologie pentru 

determinarea nivelului de 

vibraţii transmise clădirilor de 

traficul greu. 

Procedură pentru 
determinarea nivelului de 
vibraţii transmise clădirilor de 
traficul greu. 

Creșterea capacității 

INSEMEX de 

determinare a 

nivelului de vibraţii 

transmise clădirilor 

afectate de traficul 

greu dar și un impact 

indirect, social şi 

economic, prin 

creșterea calităţii 

studiilor de protecția 

mediului și a 

sănătății umane. 

8.  

Tehnologie pentru 

determinarea imisiilor de 

monoxid de carbon. 

Dezvoltarea metodelor de 
evaluare si încercare pentru 
imisiile de monoxid în mediul 
înconjurător, cât şi din zonele 
adiacente protejate situate în 
imediata vecinătate a agenţilor 
economici care se constituie ca 
surse de poluare, în 
concordanţă cu principiile si 
practicile europene în 
domeniul protecţiei mediului. 

Impact tehnic direct 
prin creșterea 

capacității de încercare 
a Laboratorului de 

Protecţia Mediului dar 
și un impact indirect, 

social şi economic, prin 
efectuarea 

determinărilor privind 
atât concentraţiile de 

imisii de monoxid 
carbon (CO), cât şi a 

altor gaze din 
intersecţiile urbane şi 

zonele adiacente 
protejate pentru 
prevenirea sau 

reducerea gradului de 
poluare. 
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9. 8 

Tehnologie de 

prevenire/combatere a riscului 

de autoaprindere prin 

investigare termografică. 

Cameră de termoviziune cu 

tehnologie Fluke IR-Fusion, 

utilizată conform metodologiei 

elaborate în cadru lucrării, 

permite identificarea zonelor 

supraîncălzite din pereții 

lucrărilor miniere/zăcămintelor 

de cărbune, facilitând aplicarea 

timpurie a metodelor de răcire, 

în vederea prevenirii 

autoaprinderii. Aceeași 

tehnologie este utilizată cu 

success și în situația 

monitorizării eficienței 

măsurilor de combatere a 

focurilor endogene. 

 

Industria extractivă 

subterană de 

cărbune cu tendința 

la autoaprindere. 

Tehnologia elaborată 

poate fi utilizată, de 

asemenea, în cazul 

marilor depozite de 

cărbune energetic 

din gospodăriile 

termocentralelor. 

10. 9 

Procedură specifică de utilizare 

a dronelor la acțiunile de 

intervenție și salvare pentru 

creșterea siguranței 

salvatorilor în acțiunile de 

salvare.  

 

Prin utilizarea dronelor se poate 

scurta timpul necesar deplasării 

prin cercetarea de la distanță a 

evenimentului și urmările 

acestuia, alegerea traseului 

optim pentru intervenție, 

monitorizarea aerului, 

temperaturii și conturarea unei 

imagini de ansamblu a intregii 

arii afectate. 

Prin utilizarea acestora pot fi 

cunoscute pericolele cu care se 

vor confrunta salvatorii în 

timpul intervenției, cum ar fi 

gaze toxice, incendii, fum, etc. 

 

Metode de 

monitorizare a 

gazelor toxice 

anterior și în timpul 

intervenției 

salvatorilor. 
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11. 1 

Modernizarea standului şi a 

metodei de determinare şi 

analiză a materialelor 

antiscântei utilizate la 

realizarea părţilor componente 

ale echipamentelor neelectrice 

si sculelor şi uneltelor 

antiscântei, la funcţionarea în 

diferite condiţii în medii cu 

pericol de explozie. 

Pentru încercarea la impact, 

parametrii de testare, masa (m) 

respectiv înălţimea de cădere 

(h), se stabilesc de comun 

acord între părţi (organismul de 

evaluare a conformităţii şi 

solicitator/producător), sau în 

conformitate cu reglementările 

aplicabile. Unitatea centrala a 

sistemului digital de 

determinare a înălţimii de 

cădere şi de calcul al energiei 

de impact – fig.1 (format din 

modulul1 si modulul 2) rezolvă 

aceste cerinţe, energia de 

impact reprezentând un 

parametru important care 

poate influenţa semnificativ 

procesul de testare/evaluare şi 

acceptare a materialelor 

antiscântei. 

In conformitate cu cerinţele 

specifice de testare menţionate 

în legislaţia specifică, 

amestecul exploziv se 

realizează în funcţie de 

utilizarea destinată a 

materialului antiscântei, astfel: 

- la încercarea materialelor 

pentru echipamente/scule/ 

unelte din grupa I şi II A se 

utilizează un amestec exploziv 

format din aer cu 6,5 % CH4; 

- la încercarea materialelor 

pentru echipamente/scule/din 

grupa IIB şi IIC se utilizează un 

amestec format din aer cu 

10%H2 ;  

Încercarea, evaluarea 

și certificarea 

echipamentelor 

neelectrice în 

construcție 

antiexplozivă, pentru 

asigurarea 

conformității 

produselor aflate sub 

incidența Directivei 

Europene ATEX 
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verificările de neaprindere se 

fac în atmosfere explozive cu 

sensibilitate mărită la 

aprindere, care constau din 

amestecurile explozive de mai 

sus dar îmbogăţite în oxigen 

până la 25-26 %. 

12. 1 

Sistem informatic – suport al 

sistemului calității pentru 

laboratoarele de încercări din 

cadrul INSEMEX-GLI. 

Implementarea sistemului 

informatic pentru emiterea 

rapoartelor de încercare în 

regim acreditat, evidența 

numărului rapoartelor de 

încercare, precum și 

optimizarea gestionării 

competențelor personalului și a 

resurselor. 

Eficientizarea 

emiterii rapoartelor 

de încercare în regim 

acreditat,  asigurarea 

unui acces facil la 

registrul unic de 

evidență a 

rapoartelor de 

încercare,  la baza 

materială și resursa 

umană implicată în 

activitatea de 

încercare. 

13. 1 

Tehnologie de identificare a 

substanțelor explozive și 

evaluare a riscului de explozie 

al acestora. 

Utilizarea unui software 

specializat pentru evaluarea 

riscului global (de 

explozie/ocupaţional/de atac 

terorist) specific depozitelor de 

explozivi de uz civil - studiu de 

caz. 

Procedură de lucru privind 

identificarea substanțelor 

explozive pe baza detectării și 

examinării rapide a 

caracteristicilor specifice, 

utilizând un echipament 

specializat de înaltă 

performanță. 

Experimentarea 

identificării rapide a 

explozivilor, utilizarea 

acestei tehnologii 

pentru cercetările la 

fața locului efectuate 

de INSEMEX în cadrul 

expertizelor tehnice. 
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14. 1 

Stand pentru încercarea de 

absorbție a apei pentru 

echipamentele electrice cu tip 

de protecţie încapsulare „m”. 

Încercarea trebuie realizată pe 

eşantioane din compoundul 

(compoundurile) utilizat 

(utilizate) în echipamentul “m”.  

- trebuie încercate trei 

eşantioane uscate de 

compound (compounduri). 

Eşantioanele trebuie să aibă o 

formă circulară cu diametru de 

50 mm  1 mm şi o grosime de 

3 mm  0,2 mm.  

- eşantioanele trebuie cântărite 

şi apoi imersate timp de cel 

puţin 24 h în apă, la o 

temperatură de 23 0C 
2
0


 K.  

- ulterior ele trebuie scoase din 

apă, şterse şi cântărite din nou 

pe o durată de timp de până la 

1 minut. Creşterea de masă nu 

trebuie să depăşească 1%. 

- utilizând software-ul 

cântarului achiziționat, fig. 3, s-

a putut observa și determina 

diferența de greutate a 

eșantioanelor de compound 

cântărite în timp de un minut. 

- se poate observa că au fost 

făcute 21 de măsurători în 

intervalul de 60 de secunde și 

diferența de masa a fost de 

aproximativ 0,0125 g. 

Prin rezultatele obținute în 

urma măsurătorilor sau 

înregistrat mai mulți parametri 

cum ar fi valorile maxime și 

minime, valoarea medie , 

coeficientul de variație și 

Domeniul Protecției 

la Explozie, 

producători de 

echipamente Ex 

„m"destinate 

utilizării în atmosfere 

explozive. 
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diferența maximă de valoare, 

ceea ce duce la o mai bună 

acuratețe în înregistrarea 

încercărilor și calculul 

incertitudinilor. 

15. 1 

Tehnologie de determinare a 

conținutului de azot din probe 

solide și lichide prin metoda 

Kjeldahl. 

 

Procedură de determinare a 

conținutului de azot din probe 

solide și lichide prin metoda 

Kjeldahl. 

Procedură de lucru privind 

manipularea și stocarea 

substanțelor periculoase 

utilizate la determinări chimice. 

Agenţii economici la 

care prin specificul 

activităţii sunt 

obligați de legislația 

în vigoare să-și 

monitorizeze emisiile 

de poluanți în mediu, 

precum și 

producătorii de 

îngrășăminte 

chimice. 

16. 1 

Procedură pentru 

monitorizarea  undelor 

seismice generate de lucrările 

de împușcare din cariere, 

utilizând  echipamente 

specifice acestei activități. 

 

Tehnologia cuprinde etapele ce 

trebuie parcurse şi cerințele 

privind obținerea rezultatelor 

cu acuratețe ridicată (Stabilirea 

locaţiilor de măsurare, 

amplasarea echipamentelor de 

măsurare, realizarea bazei de 

date).  

 

Operatori economici 

care proiectează / 

utilizează /evaluează 

tehnicile de derocare 

cu ajutorul 

explozivilor, aplicate 

în cariere, care pot 

avea un impact direct 

asupra  integrității 

obiectivelor 

civile/industriale din 

vecinătatea zonelor 

de exploatare. 
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17. 1 

Metode de testare a 

parametrilor aparatelor 

izolante de protecţie a 

respiraţiei pe bază de aer 

comprimat cu presiune 

pozitivă. 

Procedură specifică de evaluare 

precisă a caracteristicilor 

echipamentelor individuale de 

protecţie a respiraţiei în medii 

agresive toxic sau chimic – 

aparate izolante de protecţie a 

respiraţiei pe bază de aer 

comprimat cu presiune pozitiva 

utilizând testerul Drager 

Quaestor 7000. 

Procedură specifică de utilizare 

a sistemului complex de 

intervenție și salvare cu 

monitorizarea personalului de 

la distanță. 

Procedură specifică de 

încărcare cu aer comprimat a 

recipientelor butelii utilizând 

compresorul Coltri MCH 13 

dotat cu sistem de verificare a 

calității aerului din butelii. 

Procedură specifică de 

verificarea tehnică a 

recipientelor butelii utilizând 

standul de probe hidraulice.    

Încercarea, evaluarea 

și certificarea 

echipamentelor 

individuale de 

protecție a 

respirației, pentru 

asigurarea 

conformității 

produselor aflate sub 

incidența Directivei 

Europene 

EIP/Regulament EIP 

18.  
Tehnologie virtuală pentru 

scenariile de incendiu. 

Modelarea virtuală avansată a 

incendiilor și a evacuării 

persoanelor pentru scenarii de 

complexitate medie, 

caracterizate prin dimensiuni 

geometrice mari, folosind 

aplicații software specializate şi 

evaluarea eficienței utilizării 

procesării paralele și distribuite 

(în cluster HPC). 

Reducerea 

semnificativă a 

timpului de 

soluționare pentru 

toate studiile de caz 

prezentate, fapt ce 

constituie un avantaj 

deosebit în cazul 

expertizelor tehnice 

elaborate de către 

INCD INSEMEX, în 

urma acestor 

fenomene. 
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19. 

Metodă de caracterizare 

tridimensională a atmosferelor 

explozive. 

dr. ing. Doru Cioclea  
dr. ing. George Artur Găman 
dr. ing. Constantin Lupu 
dr. ing. Emilian Ghicioi 
drd. ing. Ion Gherghe  
drd. ing. Florin Rădoi 
drd. ing. Corneliu Boantă 
dr. ing. Nicolae Ianc  
dr. ing. Cristian Tomescu 
drd. ing. Adrian Matei 
dr. ing. Marius Morar 

Cerere OSIM nr.  

a 2017 00455 

 

20. 

Sistem universal pentru 

determinarea energiei minime 

de aprindere a amestecurilor 

explozive aer - substanţe 

inflamabile. 

dr. ing. Maria Prodan 
dr. ing. Ghicioi Emilian 
dr. ing. Găman George Artur 
dr. ing. Lupu Constantin 
dr. ing. Păsculescu Vlad 
dr. ing. Vlasin Nicolae 
dr. ing. Jurca Adrian 
dr. ing. Călămar Angelica 
drd. ing. Gabor Dan 
dr.chim. Szollosi Mota Andrei 
dr. ing. chim. Nălboc Irina 
dr. ing. Șuvar Marius 

Cerere OSIM nr.  

a 2017 00457 

 

21. 

Avertizor prezenţă în 

proximitate a terminalelor 

mobile aflate în emisie 

utilizabil în atmosfere 

explozive. 

dr. ing. Darie Marius  
dr. ing. Găman George Artur  
dr. ing. Lupu Constantin  
dr. ing. Ghicioi Emilian  
dr. ing. Burian Sorin Constantin,  
dr. ing. Csaszar Tiberiu,  
dr. ing. Moldovan Lucian  
dr. ing. Colda Ioan Cosmin  
ing. Andriş Adriana 
dr. ing. Fotău Dragos 
ing. Botar Daniela  
dr. ing. Grecea Dănuţ 
tehn. Lăban Cristian 
tehn. Pupăzan Daniela 

Cerere OSIM nr.  

a 2017 00612  

 

22. 

Stand de încercare la aprindere 

a componentelor mici din 

echipamentele destinate 

utilizării în atmosfere 

explozive. 

ing. Andris Adriana  
dr. ing. Găman George Artur  
dr. ing. Lupu Constantin 
dr. ing. Ghicioi Emilian  
 dr. ing. Burian Sorin Constantin,  
dr. ing. Darie Marius 
dr. ing. Csaszar Tiberiu,  

dr. ing. Moldovan Lucian  

dr. ing. Colda Ioan Cosmin  

ing. Botar Daniela  

Cerere OSIM nr.  

a 2017 00616 
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dr. ing. Grecea Dănuţ 

ing. Gabor Dan 

tehn. Pupăzan Daniela 

23. 

Metodă de determinare a 

timpului critic specific unei 

atmosfere potenţial explozive. 

dr. ing. Doru Cioclea  
dr. ing. George Artur Găman 
dr. ing. Constantin Lupu 
dr. ing. Emilian Ghicioi 
drd. ing. Ion Gherghe  
dr. ing. Darie Marius 
drd. ing. Florin Rădoi 
drd. ing. Corneliu Boantă 
dr. ing. Nicolae Ianc  
drd. ing. Emeric Chiuzan 
dr. ing. Cristian Tomescu 
drd. ing. Adrian Matei 
dr. ing. Marius Simion Morar 
drd.ing. Răzvan Drăgăoscu 

Cerere OSIM nr.  

a 2017 00897 

 

24. 

Stand de determinare a 

produsilor de reacţie generaţi 

de materiale solide 

combustibile. 

dr. ing. Ghicioi Emilian 
dr. ing. Găman George Artur  
dr. ing. Maria Prodan 
dr. ing. Szollosi Mota Andrei 
dr. ing Lupu Constantin 
dr. ing. Burian Sorin Constantin, 
dr. ing. Păsculescu Vlad 
dr. ing. Cioclea Doru 
dr. ing. Nălboc Irina 
drd. fiz. Șuvar Niculina Sonia 
dr. ing. Vlasin Nicolae 
dr. ing. Şuvar Marius 
drd. ing. Rădoi Florin 
drd. ing. Chiuzan Emeric  
ing. Florea Gheorghe Daniel 
drd. ing. Drăgoescu Răzvan 

Cerere OSIM nr.  

a 2017 00929 
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Anexa 6 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE ÎN REVISTE  

DE SPECIALITATE FĂRĂ COTAŢIE ISI  

 

Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

1. 

 

Study on cognitive behavioural 

coping of intervention and rescue 

personnel in toxic / flammable / 

explosive environments  

MATEC Web of 
Conferences 

Volume 121 (2017) 
8th International 

Conference on 
Manufacturing Science 
and Education – MSE 
2017 “Trends in New 
Industrial Revolution” 

Sibiu, Romania, June 7-9, 
2017 

eISSN: 2261-236X 

Izabella Kovacs,  

Artur George 

Găman,  

Cosmin Ilie,  

Alin Irimia,  

Andrei Gireadă  

2. 
Aspects regarding explosion risk 

assessment 

MATEC Web of 
Conferences 

Volume 121 (2017) 
8th International 

Conference on 
Manufacturing Science 
and Education – MSE 
2017 “Trends in New 
Industrial Revolution” 

Sibiu, Romania, June 7-9, 
2017 

eISSN: 2261-236X 

Mihaela Părăian,   

Sorin  Burian,  

Mihai Magyari,  

Lucian  Moldovan  

3. 

Prospective analysis of ambiental 

and weather effects on conform 

displaying of fireworks  

MATEC Web of 
Conferences 

Volume 121 (2017) 
8th International 

Conference on 
Manufacturing Science 
and Education – MSE 
2017 “Trends in New 
Industrial Revolution” 

Sibiu, Romania, June 7-9, 
2017 

eISSN: 2261-236X 

Ciprian Jitea,  

Attila  Kovacs,  

Gabriel Vasilescu,   

Edward 

Gheorghiosu, 

Daniela Rus,  

Sorin Bordoș 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

4. 

Advances in impact resistance 

testing for explosion-proof 

electrical equipment  

MATEC Web of 
Conferences 

Volume 121 (2017) 
8th International 

Conference on 
Manufacturing Science 
and Education – MSE 
2017 “Trends in New 
Industrial Revolution” 

Sibiu, Romania, June 7-9, 
2017 

eISSN: 2261-236X 

Vlad Păsculescu,  

Nicolae Ioan  Vlasin, 

Gheorghe Daniel 

Florea, Marius 

Cornel Șuvar, 

Cosmin Ioan Colda. 

5. 

Liquid hydrocarbons from coal 

beds – risk factor for the 

underground work environment  – 

Case Study – 

MATEC Web of 
Conferences 

Volume 121 (2017) 
8th International 

Conference on 
Manufacturing Science 
and Education – MSE 
2017 “Trends in New 
Industrial Revolution” 

Sibiu, Romania, June 7-9, 
2017 

eISSN: 2261-236X 

Cristian Tomescu, 

Constantin  Lupu,  

Maria Prodan,  

Ion Gherghe,  

Florin Rădoi 

6. 
New concepts of preventing / 

combating the risk of coal ignition 

7th Balkan Mining 
Congress 

”Balkan Mining for the 
friendship and progress” 

Book of Proceedings I 
ISBN 978-99955-681-7-7 

Phd.Eng. Cristian 

Tomescu,  

PhD.Eng. Constantin 

Lupu, 

PhD.Eng.Stud.Emeric 

Chiuzan, 

PhD.Eng.Stud.Florin 

Radoi,  

PhD.Eng. Stud. 

Adrian Matei,  

Eng. Razvan 

Drăgoescu 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

7. 

The preview of the cross-border 

disaster in Baia Mare caused by the 

mining industry, after 17 years 

7th Balkan Mining 
Congress 

”Balkan Mining for the 
friendship and progress” 

Book of Proceedings II 
ISBN 978-99955-681-8-4 

PhD.Eng. Marius 

Kovacs, PhD.Eng. 

Angelica Călămar,  

PhD.Eng. Lorand 

Toth,  PhD.Eng. 

Sorin Simion 

8. 

Risks in elimination of explosive 

gels waste from the manufacturing 

line - case study – 

7th Balkan Mining 
Congress 

”Balkan Mining for the 
friendship and progress” 

Book of Proceedings II 
ISBN 978-99955-681-8-4 

PhD.Eng. Attila 

Kovacs, PhD.Eng. 

Edward Jan 

Gheorghiosu,  

PhD.Eng. Emilian 

Ghicioi,  PhD.Eng. 

Gabriel Dragoș 

Vasilescu,  

PhD.Eng. Daniela 

Carmen Rus,  

PhD.Eng.Stud.Ilie 

Ciprian Jitea 

9. 

Aspects on selection of flammable 

substances for small components 

ignition test 

8th International 
Symposium Occupational 

Health and Safety – 
SESAM 2017 

Proceedings of the 
Symposium, vol I 
ISSN 1843-6226 

Adriana ANDRIŞ,  

Constantin Sorin 

BURIAN, Marius 

DARIE,  

Tiberiu Atila 

CSASZAR, Iosif 

Lucian MOLDOVAN, 

Cosmin Ioan COLDA,  

Dănuţ Nicolae 

GRECEA, Daniela 

BOTAR 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

10. Industrial ventilation systems 

8th International 
Symposium Occupational 

Health and Safety – 
SESAM 2017 

Proceedings of the 
Symposium, vol I 
ISSN 1843-6226 

Corneliu BOANTĂ, 

Constantin LUPU,  

Ion GHERGHE,  

Nicolae IANC,  

Florin RĂDOI,  

Emeric CHIUZAN 

11. 

Measuring the detonation velocity 

of explosives for civil use in the 

blasting hole 

8th International 
Symposium Occupational 

Health and Safety – 
SESAM 2017 

Proceedings of the 
Symposium, vol I 
ISSN 1843-6226 

Sorin BORDOȘ,  

Edward 

GHEORGHIOSU, 

Emilian GHICIOI,  

Attila KOVACS,  

Dragoș VASILESCU,  

Daniela Carmen RUS 

12. 

Considerations regarding the 

mechanical tests for screw 

lampholders and terminal 

insulating material tests for 

electrical equipment designed for 

use in explosive atmospheres with 

type of protection increased safety 

“e” 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Sorin BURIAN,  

Moldovan LUCIAN,  

Mihai MAGYARI, 

 Dragoș FOTĂU,  

Marius DARIE, 

Marcel RAD 

13. 

Improving the calculating method 

for the ecological footprint 

generated by road traffic. case 

study 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Angelica Nicoleta 

CĂLĂMAR,  

Alexandru SIMION,  

George Artur 

GĂMAN, Daniel 

PUPĂZAN, 

Lorand TOTH 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

14. 

Continuous invasive monitoring 

technology of aerodynamic 

parameters at the main ventilation 

station 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Emeric CHIUZAN,  

George Artur 

GĂMAN, Constantin 

LUPU,  

Cristian TOMESCU,  

Ion GHERGHE,  

Florin RĂDOI,  

Corneliu BOANTĂ,  

Adrian MATEI 

15. 

Modern training infrastructure for 

pyrotechnic experts according to 

the applicable regulations 

8th International 
Symposium Occupational 

Health and Safety – 
SESAM 2017 

Proceedings of the 
Symposium, vol I 
ISSN 1843-6226 

Cristian Raul 

CIOARĂ, Attila 

KOVACS,  

Marius Simion 

MORAR, Florin 

RĂDOI 

16. 

2D analysis system of explosive 

atmospheres with the explosivity 

charts 

8th International 
Symposium Occupational 

Health and Safety – 
SESAM 2017 

Proceedings of the 
Symposium, vol I 
ISSN 1843-6226 

Doru CIOCLEA, 

Ion GHERGHE,  

Florin RĂDOI,  

Corneliu BOANTĂ,  

Nicolae IANC,  

Marius Simion 

MORAR,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

17. 

Control and prevention methods 

for industrial applications which 

process and/or use 

flammable/toxic substances, 

requirements for equipment with 

type of protection encapsulation 

“M” 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Cosmin Ioan COLDA, 

Constantin Sorin 

BURIAN, Tiberiu 

CSASZAR,  

Marius DARIE,  

Mihai MAGYARI,  

Dragoş FOTĂU,  

Adriana ANDRIŞ,  

Dănuţ GRECEA 

18. 

Aspects on identification of 

separation faults scenarios in 

intrinsic safety circuits 

8th International 
Symposium Occupational 

Health and Safety – 
SESAM 2017 

Proceedings of the 
Symposium, vol I 
ISSN 1843-6226 

Marius DARIE,  

Constantin Sorin 

BURIAN, Tiberiu 

Attila CSASZAR, Iosif 

Lucian MOLDOVAN,  

Adriana ANDRIŞ,  

Cosmin Ioan COLDA, 

Dragoș FOTĂU,  

Dănuț Nicolae 

GRECEA 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

19. 
Blast-structure interaction in close-

in detonations 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Florea DINU,  

Ioan MĂRGINEAN,  

Dan DUBINĂ,  

DSSS Mechanics, 

Politehnica 

University 

Timisoara, 

Romania 

Attila KOVACS,  

Emilian GHICIOI,  

INCD INSEMEX 

Petrosani 

Mircea PĂSTRAV,  

"URBAN-INCERC", 

Cluj-Napoca, 

Romania 

Horia 

CONSTANTINESCU 

Department of 

Structures, Technical 

University of Cluj-

Napoca, Romania 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

20. 

The smoke and fire dynamics 

analysis in virtual simulation using 

multiple meshes with different 

resolutions 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Gheorghe Daniel 

FLOREA,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU, 

Nicolae-Ioan VLASIN, 

Marius Cornel 

ȘUVAR, Zoltan VASS 

INCD INSEMEX 

Petrosani 

Angela EGRI, 

University of 

Petroșani, , Romania 

21. 

The importance of sealing test 

carried out on explosion proof 

protected cable entries 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Dragoş FOTĂU,  

Sorin BURIAN,  

Mihai MAGYARI,  

Lucian MOLDOVAN, 

Marcel RAD,  

Cosmin COLDA 

22. 

Assessment of the seismic effect 

generated by blasting in quarries 

using different estimation methods 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Edward 

GHEORGHIOSU, 

Emilian GHICIOI,  

Daniela Carmen 

RUS,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU,  

Sorin BORDOȘ 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

23. 
Optimization of industrial 

ventilation installations 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Ion GHERGHE,  

Constantin LUPU,  

Nicolae IANC,  

Cristian TOMESCU,  

Florin RĂDOI, 

Corneliu BOANTĂ,  

Emeric CHIUZAN,  

Adrian MATEI 

24. 

The evaluation of the explosives 

safety from point of view of the 

delay time and the detonation 

velocity 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Emilian GHICIOI ,  

Attila KOVACS,  

Dragos VASILESCU, 

Edward 

GHEORGHIOSU, 

Ciprian JITEA,  

Sorin BORDOS,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU, 

Daniela RUS 

25. 

Research on developing new 

testing methods for respiratory 

protection equipment 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Cosmin ILIE,  

George Artur 

GĂMAN, Daniel 

PUPĂZAN,  

Alin IRIMIA,  

Andrei GIREADĂ 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

26. 
Use of drones in support of rescue 

interventions 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Alin IRIMIA,  

George Artur 

GĂMAN, Daniel 

PUPĂZAN,  

Cosmin ILIE,  

Andrei GIREADĂ, 

Lorand TOTH 

27. 

New perspectives of the 

relationship between occupational 

safety and health and ergonomy 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Sabina IRIMIE, 

University of 

Petrosani, Romania  

Aurel MANOLESCU, 

2Bucharest Academy 

of Economic Studies,  

Bucharest, Romania 

Constantin LUPU 

INCD INSEMEX 

Petrosani 

28. 

Improving the technical and 

qualitative level for pyrotechnic 

articles testing in variable 

conditions of micro climate 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol I 

ISSN 1843-6226 

Ilie Ciprian JITEA,  

Gabriel Dragoș 

VASILESCU,  

Attila KOVACS,  

Daniela Carmen RUS 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

29. 

Research on the modernization of 

the test method for non-sparking 

materials intended for use in 

explosive atmospheres 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Adrian Marius Jurca, 

Emilian Ghicioi,  

Florin Păun,  

Dan Gabor,  

Leonard Lupu 

30. 

Integrated signaling and 

communication system in 

foreseeable risk exposure 

situations specific to explosive 

materials in INSEMEX test camp 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Attila Kovacs,  

Gabriel Dragos 

VASILESCU,  

Emilian GHICIOI,  

Daniela Carmen 

RUS,  

Ilie Ciprian JITEA 

INCD INSEMEX 

Petrosani 

Sorina STĂNILĂ,  

University of 

Petroșani, Romania 

31. 

Psychological training program for 

intervention and rescue personnel 

in toxic / flammable / explosive 

environments 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Izabella KOVACS,  

George Artur 

GĂMAN, Daniel 

PUPĂZAN,  

Cosmin ILIE,  

Andrei GIREADĂ 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

32. 
Study on exposure of workers to 

inhalable wood dust 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Marius KOVACS,  

Angelica CĂLĂMAR, 

Lorand TOTH,  

Sorin SIMION 

33. 

Considerations regarding the way 

in which the volume, dimensions 

and the geometrical shape of large 

electric motor enclosures influence 

their behaviour while testing in 

explosive mixtures 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Mihai MAGYARI,  

Sorin BURIAN,  

Lucian MOLDOVAN, 

Dragoş FOTĂU,  

Marcel RAD,  

Cosmin COLDA 

34. 

Manufacturing of an informatic 

system for test reports issued by 

INSEMEX-GLI 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Marius Simion 

MORAR, Emilian 

GHICIOI,  

Nelu MIJA,  

Doru CIOCLEA,  

Cristian CIOARA 

35. 

Determination of nitrogen and 

protein content from liquids and 

solids by using the kjeldahl analysis 

system 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Irina NĂLBOC,  

Constantin LUPU,  

Maria PRODAN,  

Andrei SZOLLOSI-

MOȚA, Sonia ȘUVAR 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

36. 

Automatic system designed to 

reduce the effects of shock waves 

produced by explosions in enclosed 

spaces 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Marin Silviu NAN,  

Olimpiu STOICUȚA,  

Danuț GRECEA,  

Cătălin PLOTOGEA 

University of 

Petroşani,  Romania 

37. 
How to prepare an explosion 

protection document 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Mihaela PĂRĂIAN,  

Artur George 

GĂMAN, Adrian 

Marius JURCA, Florin 

Adrian PĂUN, 

Niculina VĂTAVU 

38. 

Considerations on the 

development of a new method for 

assessing the hazardous area 

extent in case of accidental gas 

leak explosions  

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU, 

Nicolae Ioan VLASIN, 

Emilian GHICIOI,  

Gheorghe Daniel 

FLOREA,  

Zoltan VASS,  

Marius Cornel 

ȘUVAR,  

INCD INSEMEX 

Petroșani Dănuț 

CHIRILĂ 

University of 

Petroşani,  Romania 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

39. 

Research regarding on the ignition 

risk of explosive mixtures by 

electrostatic discharges 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Florin Adrian PĂUN,  

Sorin BURIAN,  

Adrian Marius 

JURCA,  

Dan GABOR,  

Leonard Andrei 

LUPU,  

INCD INSEMEX 

Petroșani 

Sorin Mihai RADU 

University of 

Petroşani,  Romania 

40. 

Influence of pyrophoric sulphides 

on flammability parameters of 

combustible liquids 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Maria PRODAN,  

Emilian GHICIOI,  

Irina NĂLBOC,  

Andrei SZOLLOSI-

MOȚA, Sonia ȘUVAR 

41. 

Monitoring the seismic effect due 

to blasting techniques in quarries 

in order to asses the seismic 

protection level 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Florin RĂDOI,  

Edward 

GHEORGHIOSU,  

Attila KOVACS,  

Gabriel Dragoș 

VASILESCU, 

Sorin BORDOȘ,  

Cristian Raul CIOARĂ 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

42. 

The evaluation of dangerous 

materials behaviour from class 1 

concerning the transition from 

deflagration to detonation 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Daniela Carmen 

RUS, Emilian 

GHICIOI,  

Attila KOVACS,  

Dragoş VASILESCU,  

Maria PRODAN,  

Ilie Ciprian JITEA 

43. 
Effects of vibrations caused by 

heavy road traffic on buildings 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Sorin SIMION,  

George Artur 

GĂMAN, Izabella 

KOVACS,  

Marius KOVACS,  

Lorand TOTH 

44. 

Analysis of human behavior and 

evacuation in building fires, using 

computer evacuation models 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Marius Cornel 

ȘUVAR, Izabella 

KOVACS,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU, 

Nicolae-Ioan VLASIN, 

Gheorghe Daniel 

FLOREA 

45. 

Experimental study of parameters 

and burning products in polymer 

materials combustion processes 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Andrei SZOLLOSI-

MOȚA, Emilian 

GHICIOI, Constantin 

LUPU,  

Maria PRODAN,  

Irina NĂLBOC,  

Sonia ȘUVAR 
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Nr. 

crt. 
Comunicarea Publicaţia 

Autor 

Institutul 

46. 

Determinations of coal 

microelements by instrumental 

analysis 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Cristian TOMESCU, 

Constantin LUPU,  

Andrei SZOLLOSI-

MOȚA, Maria 

PRODAN,  

Ion GHERGHE,  

Emeric CHIUZAN,  

Răzvan DRĂGOESCU 

47. 

Establishing the aquatic pollution 

degree of Maleia river through 

numerical simulation in 

computational fluid dynamics 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Lorand TOTH,  

Angelica CĂLĂMAR,  

Daniel PUPĂZAN,  

Sorin SIMION,  

Alexandru SIMION 

48. 

Assessing the risk of terrorist 

attacks against technical 

infrastructures intended for the 

storage of explosives for civil uses 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Gabriel Dragoș 

VASILESCU,  

Emilian GHICIOI,  

Attila KOVACS,  

Daniela Carmen 

RUS,  

Ilie Ciprian JITEA 
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Autor 

Institutul 

49. 

Boundary deformations in 

computational simulations of gas 

explosions 

8th International 

Symposium Occupational 

Health and Safety – 

SESAM 2017 

Proceedings of the 

Symposium, vol II 

ISSN 1843-6226 

Nicolae Ioan VLASIN,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU, 

Marius Cornel 

ȘUVAR, Gheorghe 

Daniel FLOREA,  

Zoltan VASS 

50. 

Influența temperaturii ambiante în 

selectarea echipamentelor 

electrice destinate utilizării în 

atmosfere potențial explozive 

Lucrările celui de al XIX-

lea Simpozion „TINERII ȘI 

CERCETAREA 

MULTIDISCIPLINARĂ” 16-

17 Noiembrie 2017 

Timișoara, Romînia 

ISSN 1843-6609 

ing.Dănuţ Grecea, 

dr.ing.Constantin 

Sorin Burian,  

dr.ing.Marius Darie, 

dr.ing.Tiberiu Atila 

Csaszar, dr.ing.Iosif 

Lucian Moldovan,  

dr.ing. Cosmin Ioan 

Colda, ing. Adriana 

Andriş,  

ing. Daniela Botar 

51. 

Studiul interacțiunii dintre curenții 

de aer atmosferici și clădiri într-un 

mediu urban 

Lucrările celui de al XIX-

lea Simpozion „TINERII ȘI 

CERCETAREA 

MULTIDISCIPLINARĂ” 16-

17 Noiembrie 2017 

Timișoara, Romînia 

ISSN 1843-6609 

ing.Zoltan Vass, 

ing.Gheorghe-Daniel 

Florea, 

dr.ing.Nicolae Ioan 

Vlasin, tehn.Ligia 

Tuhuț 



INCD INSEMEX | 603 

 

  
 

Nr. 

crt. 
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Autor 

Institutul 

52. 

Utilizarea biorezonanței pentru 

reducerea stresului la personalul 

de intervenție și salvare 

Lucrările celui de al XIX-

lea Simpozion „TINERII ȘI 

CERCETAREA 

MULTIDISCIPLINARĂ” 16-

17 Noiembrie 2017 

Timișoara, Romînia 

ISSN 1843-6609 

psih.Izabella Kovacs, 

drd.ing.Andrei-

Lucian Gireadă,  

dr.ing. Alin Irimia,  

ing.Vlad Lăutaru 

53. 
Regimul emanaţilor de gaze a 

Salinei Ocnele Mari 

Lucrările celui de al XIX-

lea Simpozion „TINERII ȘI 

CERCETAREA 

MULTIDISCIPLINARĂ” 16-

17 Noiembrie 2017 

Timișoara, Romînia 

ISSN 1843-6609 

drd.ing.Adrian 

Matei, 

drd.ing.Răzvan 

Drăgoescu 
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Anexa 7 

 

COMUNICARI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE  

INTERNAŢIONALE  

 

Nr. 

crt. 
Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

1. 

Critical Structures Assesment by 

Solving a Complex Ventilation 

Network. 

25th International Mining 

Congress and     Exhibition 

of Turkey IMCET 2017,  

11-14 April 2017,  

Antalya-Turkey 

Nicolae Ianc,  

Doru Cioclea,  

Constantin Lupu, 

 Ion  Gherghe,  

Adrian Matei,  

Florin Rădoi,  

Corneliu Boantă 

2. 
Reclasification of Praid Salt Mine 

by state of gas emission.   

25th International Mining 

Congress and     Exhibition 

of Turkey IMCET 2017,  

11-14 April 2017,  

Antalya-Turkey 

Emeric Chiuzan,  

Doru Cioclea,  

Adrian Matei,   

Ion Gherghe,   

Corneliu Boantă,  

Cristian Tomescu         

3. 

Improving security and health 

through proper implementation 

of the inspection and 

maintenance of electric power 

construction equipment ex type 

of protection flameproof 

enclosure "d" and increased 

safety "e".  

THIRD INTERNATIONAL 

CONFERENCE FOR SAFETY 

AND HEALTH AT WORK 

IS-SSM 2017 

17 – 19 May 2017, 

 Iași, Romania 

Mihai Magyari, 

 Marcel Rad,  

Sorin Burian,  

Lucian Moldovan, 

 Dragoș Fotău  



INCD INSEMEX | 605 

 

  
 

Nr. 

crt. 
Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

4. 

Analysis of factors influencing 

the occupational selection of 

rescuers. 

THIRD INTERNATIONAL 

CONFERENCE FOR SAFETY 

AND HEALTH AT WORK 

IS-SSM 2017 

17 – 19 May 2017, 

 Iași, Romania 

Andrei Gireadă, 

Alin Irimia, 

Izabella Kovacs, 

 Alexandru 

Simion 

 

5. 

Increasing the health and safety 

at work by evaluating the 

potential explosive atmosphere. 

THIRD INTERNATIONAL 

CONFERENCE FOR SAFETY 

AND HEALTH AT WORK 

IS-SSM 2017 

17 – 19 May 2017, 

 Iași, Romania 

Irina Nălboc,  

Maria Prodan,  

Constantin Lupu,  

Andrei Szollosi-

Moța. 

 

6. 

Modeling the danger of injury 

when fragments of material 

resulting from detonation of 

explosive charges. 

THIRD INTERNATIONAL 

CONFERENCE FOR SAFETY 

AND HEALTH AT WORK 

IS-SSM 2017 

17 – 19 May 2017, 

 Iași, Romania 

Gabriel Vasilescu,  

Attila Kovacs,  

Edward 

Gheorghiosu,  

Daniela Rus,  

Ciprian Jitea,  

Sorin Bordoş 

7. 

Estimation, assessment and 

effects of exposure of workers 

to physical hazards. 

Acousting &Vibration of 

Mechanical Structures  

AVMS 

25-26 Mai 

Timișoara 

dr. ing. Simion Sorin  

dr. ing. Angelica 

Călămar 

dr. ing. Daniel 

Pupăzan  

psih. Izabella Kovacs  
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

8. 

 

Study on cognitive behavioural 

coping of intervention and 

rescue personnel in toxic / 

flammable / explosive 

environments.  

8th INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

ON MANUFACTURING 

SCIENCE AND EDUCATION  

- MSE 2017 

June 7-9, 2017 

Sibiu, Romania 

Izabella Kovacs,  

Artur George 

Găman,  

Cosmin Ilie,  

Alin Irimia, 

 Andrei Gireadă  

9. 
Aspects regarding explosion 

risk assessment. 

8th INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

ON MANUFACTURING 

SCIENCE AND EDUCATION  

- MSE 2017 

June 7-9, 2017 

Sibiu, Romania 

Mihaela Părăian,   

Sorin  Burian,  

Mihai Magyari,  

Lucian  Moldovan  

10. 

Prospective analysis of 

ambiental and weather effects 

on conform displaying of 

fireworks . 

8th INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

ON MANUFACTURING 

SCIENCE AND EDUCATION  

- MSE 2017 

June 7-9, 2017 

Sibiu, Romania 

Ciprian Jitea,  

Attila  Kovacs,  

Gabriel Vasilescu,   

Edward 

Gheorghiosu,  

Daniela Rus,  

Sorin Bordoș 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

11. 

Advances in impact resistance 

testing for explosion-proof 

electrical equipment.  

8th INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

ON MANUFACTURING 

SCIENCE AND EDUCATION  

- MSE 2017 

June 7-9, 2017 

Sibiu, Romania 

Vlad Păsculescu,  

Nicolae Ioan  Vlasin, 

 Gheorghe Daniel 

Florea,  

Marius Cornel Șuvar, 

 Cosmin Ioan Colda 

12. 

Liquid hydrocarbons from coal 

beds – risk factor for the 

underground work environment  

– Case Study – 

8th INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

ON MANUFACTURING 

SCIENCE AND EDUCATION  

- MSE 2017 

June 7-9, 2017 

Sibiu, Romania 

Cristian Tomescu,  

Constantin  Lupu,  

Maria Prodan,  

Ion Gherghe,  

Florin Rădoi 

13. 

Study on determining accidental 

emissions of toxic, asfixiant 

flammable or explosive gases, 

vapors and dusts in exploitation 

of cooper ore. 

XXV International 

Conference "ECOLOGICAL 

TRUTH" 

Eco-Ist'17 

Vrnjacka Banja 

Serbia 

12 - 15 June 2017 

PhD. Eng. Călămar 

Angelica, 

 PhD. Eng. Simion 

Sorin,  

PhD. Eng. Toth 

Lorand,   

PhD. Eng. Kovacs 

Marius,  

PhD. student Eng. 

Simion Alexandru 

Florin 
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Autor 

Institutul 

14. 

Collection and treatment of 

leachate from landfills in order 

to reduce pollution levels.  

XXV International 

Conference "ECOLOGICAL 

TRUTH" 

Eco-Ist'17 

Vrnjacka Banja 

Serbia 

12 - 15 June 2017 

PhD. Eng. Toth 

Lorand,  

PhD. Eng. Călămar 

Angelica,  

PhD. Eng. Kovacs M.,  

PhD. Eng. Simion S.,  

PhD. student Eng. 

Simion A. F. 

15. 

The conformity of delayed 

ignition means as key factor on a 

safe blasting in quarries. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Edward 

Gheorghiosu 

PhD. Eng.  Attila 

Kovacs 

PhD. Eng.  Gabriel 

Vasilescu 

PhD. Eng. Stud. Ilie-

Ciprian Jitea 

Eng. Sorin Bordoș 

16. 

Modernization of 
methodological and practical 

training infrastructure in 
pyrotechnician profession 

according to the european 
harmonized regulations. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

Eng. Cristian Raul 

Cioara 

PhD. Eng. Edward 

Gheorghiosu 

PhD. Eng. Attila 

Kovacs 

PhD. Eng. Marius 

Simion Morar 

PhD. Eng. Daniela 

Rus 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

17. 

Study on workers' exposure to 

inhalable wood dusts in mining 

industry. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Eng. Marius 

Kovacs 

PhD. Eng. Artur 

George Găman 

PhD. Eng. Angelica 

Călămar 

PhD. student Eng. 

Alexandru Simion 

PhD. Eng. Sorin 

Simion 

18. 

Psychological training model for 

intervention and rescue 

personnel. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

Research assistant 

Izabella Kovacs 

PhD. Eng. Marius 

Kovacs 

PhD. Eng. Artur 

George Găman 

PhD. Eng. Daniel 

Pupăzan 

PhD. Eng. Cosmin 

Ilie 
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Autor 

Institutul 

19. 

Tests carried out on cable 

entries and their importance 

within the certification process 

of explosion-proof equipment. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Eng. Dragoș 

Fotău 

PhD. Eng. Sorin 

Burian 

PhD. Eng. Mihai 

Magyari 

PhD. Eng. Lucian 

Moldovan 

PhD. Stud. Eng. 

Marcel Rad 

20. 

Considerations on the ignition 

sensitivity of explosive firedamp 

mines atmospheres. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Eng. Marius 

Darie 

PhD. Eng. Dragoș 

Fotău 

PhD. Eng. Sorin 

Burian 

PhD. Eng. Tiberiu 

Csaszar 

PhD. Eng. Cosmin 

Ioan Colda 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

21. 

The environmental impact of 

the pollutants generated by 

mining units from Jiu Valley coal 

field. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Stud. chem. 

Irina Nalboc 

PhD. Eng. Constantin 

Lupu 

PhD. Stud. Maria 

Prodan 

PhD. Stud. Andrei 

Szollosi-Mota 

Prof. D.Sc. Sorin 

Mihai Radu 

22. 
Functional analysis of industrial 

ventilation installations. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Stud. Eng. Ion 

Gherghe 

PhD. Stud. chem. 

Irina Nalboc 

PhD. Eng. Constantin 

Lupu 

PhD. Stud. Eng. 

Florin Radoi 

PhD. Stud. Eng. 

Emeric Chiuzan 
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Autor 

Institutul 

23. 

An improvement on the impact 

resistance tests for explosion-

proof electrical equipment. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Eng. Vlad Mihai 

Pasculescu 

Eng. Nicolae Ioan 

Vlasin 

PhD. Student Eng. 

Marius Cornel Suvar 

Eng. Gheorghe 

Daniel Florea 

PhD. Eng. Emilian 

Ghicioi 

24. 

First Romanian computational 

simulation of air-methane 

mixture explosion. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

Eng. Nicolae-Ioan 

Vlasin 

PhD. Eng. Vlad-Mihai 

Pasculescu 

PhD. Student Eng. 

Marius Cornel Suvar 

Eng. Daniel Florea 

PhD. Student Eng. 

Emeric Chiuzan 

25. 

Platform integrated risk 

assessment document analysis 

based with danger gas wells 

extraction and initial processing. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Eng. Gabriel 

Dragos Vasilescu 

PhD. Eng. Marius 

Simion Morar 

PhD. Student Eng. 

Ilie Ciprian Jitea 

PhD. Student Eng. 

Stefan Ilici 

Eng. Sorin Bordos 
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Autor 

Institutul 

26. 

Research on decreasing noise 
when  

processing useful minerals 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Stud. Eng. Alin 

Irimia 

PhD. Eng.Sorin 

Simion 

PhD. Eng. Cosmin 

Ilie 

PhD. Stud. Eng. 

Andrei Gireadă 

Research assistant 

Izabella Kovacs 

27. 

Aspects regarding the 

assessment of technical 

installations operating in 

environments with hazard of 

explosive atmospheres, in 

Romania. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Eng. Lucian 

Moldovan 

PhD. Eng. Sorin 

Burian 

PhD. Eng. George 

Artur Găman 

PhD. Eng. Mihaela 

Părăian 

PhD. Eng. Mihai 

Magyari 
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Autor 

Institutul 

28. 

Research on the development of 

methods for determining the 

surface temperatures of non-

electrical equipment aiming 

prevention and protection to 

explosion. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Eng. Adrian 

Marius Jurca 

PhD. Eng. Mihaela 

Părăian 

PhD. Eng. Niculina 

Vătavu 

PhD. Eng. Florin 

Păun 

PhD. Eng. Leonard 

Lupu 

29. 

Prospective solving of a 

ventilation network using 

3d canvent software. 

17th International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference  

SGEM 2017 

27 June – 6 July,2017  

Albena Resort, Bulgaria 

PhD. Eng. Marius 

Simion Morar 

PhD. Eng. Doru 

Cioclea 

PhD. Eng. Gabriel 

Dragos Vasilescu 

PhD. Eng. Nicolae 

Ianc 

Eng. Cristian Cioara 

30. 

Pyrophoric Sulfides Influence 

Over the Minimum Ignition 

Temperature Of Dust Cloud. 

Int. Conf. on Environment, 

Chemical Engineering & 

Materials, ECEM '17, 

June 27-29, 2017 

Brasov, Romania,  

Maria Prodan,  

Leonard Andrei 

Lupu,  

Emilian Ghicioi,  

Irina Nalboc,  

Andrei Szollosi-Mota  
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Autor 

Institutul 

31. 
Testing of a full-scale building 

under external blast. 

EFEE  9th World 

Conference 

10 - 12 September 2017 

Stockholm, Sweden 

F. Dinu, 

D. Dubina, 

I. Marginean 

Politehnica 

University Timisoara 

Attila Kovacs,  

Emilian Ghicioi 

INCD INSEMEX 

Petroșani 

32. 

New concepts of preventing / 

combating the risk of coal 

ignition. 

BALKANMINE 2017 

7th Balkan Mining 

Congress 

11-13 October 2017 

 in Prijedor, Republic of 

Srpska 

Phd.Eng. Cristian 

Tomescu,  

PhD.Eng. Constantin 

Lupu, 

PhD.Eng.Stud.Emeric 

Chiuzan, 

PhD.Eng.Stud.Florin 

Radoi,  

PhD.Eng. Stud. 

Adrian Matei,  

Eng. Razvan 

Drăgoescu 

33. 

The preview of the cross-border 

disaster in Baia Mare caused by 

the mining industry, after 17 

years. 

BALKANMINE 2017 

7th Balkan Mining 

Congress 

11-13 October 2017 

 in Prijedor, Republic of 

Srpska 

PhD.Eng. Marius 

Kovacs, PhD.Eng. 

Angelica Călămar,  

PhD.Eng. Lorand 

Toth,  PhD.Eng. 

Sorin Simion 
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Autor 
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34. 

Risks in elimination of explosive 

gels waste from the 

manufacturing line - case study . 

BALKANMINE 2017 

7th Balkan Mining 

Congress 

11-13 October 2017 

 in Prijedor, Republic of 

Srpska 

PhD.Eng. Attila 

Kovacs, PhD.Eng. 

Edward Jan 

Gheorghiosu,  

PhD.Eng. Emilian 

Ghicioi,  PhD.Eng. 

Gabriel Dragoș 

Vasilescu,  

PhD.Eng. Daniela 

Carmen Rus,  

PhD.Eng.Stud.Ilie 

Ciprian Jitea 

35. 

Considerations on electrical 

equipment designed for use in 

underground firedamp mines. 

6th International Congress 

of Mining Machinery and 

Technologies (IMMAT) 

18 – 21 October, 2017 

Izmir, Turcia 

Lucian Moldovan, 

Sorin Burian, 

George Artur 

Găman, 

Mihai Magyari, 

Mihaela Părăian, 

Marius Darie 

36. 

Aspects on the ignition 

sensitivity of explosive 

atmospheres in firedamp mines. 

 

6th International Congress 

of Mining Machinery and 

Technologies (IMMAT) 

18 – 21 October, 2017 

Izmir, Turcia 

Marius Darie, 

Sorin Burian, 

Tiberiu Csaszar, 

Lucian Moldovan, 

Cosmin Colda, 

Adriana Andriș 
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37. 

Aspects on selection of 

flammable substances for small 

components ignition test. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Adriana ANDRIŞ,  

Constantin Sorin 

BURIAN, Marius 

DARIE,  

Tiberiu Atila 

CSASZAR, Iosif 

Lucian MOLDOVAN, 

Cosmin Ioan COLDA,  

Dănuţ Nicolae 

GRECEA, Daniela 

BOTAR 

38. Industrial ventilation systems. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Corneliu BOANTĂ, 

Constantin LUPU,  

Ion GHERGHE,  

Nicolae IANC,  

Florin RĂDOI,  

Emeric CHIUZAN 

39. 

Measuring the detonation 

velocity of explosives for civil 

use in the blasting hole. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Sorin BORDOȘ,  

Edward 

GHEORGHIOSU, 

Emilian GHICIOI,  

Attila KOVACS,  

Dragoș VASILESCU,  

Daniela Carmen RUS 
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Autor 

Institutul 

40. 

Considerations regarding the 

mechanical tests for screw 

lampholders and terminal 

insulating material tests for 

electrical equipment designed 

for use in explosive atmospheres 

with type of protection 

increased safety “e”. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Sorin BURIAN,  

Moldovan LUCIAN,  

Mihai MAGYARI, 

 Dragoș FOTĂU,  

Marius DARIE, 

Marcel RAD 

41. 

Improving the calculating 

method for the ecological 

footprint generated by road 

traffic. case study. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Angelica Nicoleta 

CĂLĂMAR,  

Alexandru SIMION,  

George Artur 

GĂMAN,  

Daniel PUPĂZAN, 

Lorand TOTH 

42. 

Continuous invasive monitoring 

technology of aerodynamic 

parameters at the main 

ventilation station. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Emeric CHIUZAN,  

George Artur 

GĂMAN,  

Constantin LUPU,  

Cristian TOMESCU,  

Ion GHERGHE,  

Florin RĂDOI,  

Corneliu BOANTĂ,  

Adrian MATEI 
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43. 

Modern training infrastructure 

for pyrotechnic experts 

according to the applicable 

regulations. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Cristian Raul 

CIOARĂ,  

Attila KOVACS,  

Marius Simion 

MORAR, 

 Florin RĂDOI 

44. 

2D analysis system of explosive 

atmospheres with the 

explosivity 

Charts. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Doru CIOCLEA, 

Ion GHERGHE,  

Florin RĂDOI,  

Corneliu BOANTĂ,  

Nicolae IANC,  

Marius Simion 

MORAR,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU 

45. 

Control and prevention methods 

for industrial applications which 

process and/or use 

flammable/toxic substances, 

requirements for equipment 

with type of protection 

encapsulation “m”. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Cosmin Ioan COLDA, 

Constantin Sorin 

BURIAN,  

Tiberiu CSASZAR,  

Marius DARIE,  

Mihai MAGYARI,  

Dragoş FOTĂU,  

Adriana ANDRIŞ,  

Dănuţ GRECEA 
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Autor 

Institutul 

46. 

Aspects on identification of 

separation faults scenarios in 

intrinsic safety circuits. 

8th International 
Symposium on  

Occupational Health and 
Safety  
SESAM  

19th October, 2017 
București, România 

Marius DARIE,  

Constantin Sorin 

BURIAN,  

Tiberiu Attila 

CSASZAR, 

 Iosif Lucian 

MOLDOVAN,  

Adriana ANDRIŞ,  

Cosmin Ioan COLDA, 

Dragoș FOTĂU,  

Dănuț Nicolae 

GRECEA 

47.  
Blast-structure interaction in 

close-in detonations. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Florea DINU,  
Ioan MĂRGINEAN,  

Dan DUBINĂ,  
DSSS Mechanics, 

Politehnica 
University 
Timisoara, 
Romania 

Attila KOVACS,  
Emilian GHICIOI,  
INCD INSEMEX 

Petrosani 
Mircea PĂSTRAV,  
"URBAN-INCERC", 

Cluj-Napoca, 
Romania 

Horia 
CONSTANTINESCU 

Department of 
Structures, Technical 

University of Cluj-
Napoca, Romania 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

48.  

The smoke and fire dynamics 

analysis in virtual simulation 

using multiple meshes with 

different resolutions. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Gheorghe Daniel 

FLOREA,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU,  

Nicolae-Ioan VLASIN, 

Marius Cornel 

ȘUVAR,  

Zoltan VASS 

INCD INSEMEX 

Petrosani 

Angela EGRI, 

University of 

Petroșani, , Romania 

49.  

The importance of sealing test 

carried out on explosion proof 

protected cable entries. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Dragoş FOTĂU,  

Sorin BURIAN,  

Mihai MAGYARI,  

Lucian MOLDOVAN, 

Marcel RAD,  

Cosmin COLDA 

50.  

Assessment of the seismic effect 

generated by blasting in quarries 

using different estimation 

methods. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Edward 

GHEORGHIOSU, 

 Emilian GHICIOI,  

Daniela Carmen 

RUS,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU,  

Sorin BORDOȘ 



INCD INSEMEX | 622 

 

  
 

Nr. 

crt. 
Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

51.  
Optimization of industrial 

ventilation installations. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Ion GHERGHE,  

Constantin LUPU,  

Nicolae IANC,  

Cristian TOMESCU,  

Florin RĂDOI, 

Corneliu BOANTĂ,  

Emeric CHIUZAN,  

Adrian MATEI 

52.  

The evaluation of the explosives 

safety from point of view of the 

delay time and the detonation 

velocity. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Emilian GHICIOI ,  

Attila KOVACS,  

Dragos VASILESCU, 

Edward 

GHEORGHIOSU, 

Ciprian JITEA,  

Sorin BORDOS,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU, 

Daniela RUS 

53.  

Research on developing new 

testing methods for respiratory 

protection equipment. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Cosmin ILIE,  

George Artur 

GĂMAN, Daniel 

PUPĂZAN,  

Alin IRIMIA,  

Andrei GIREADĂ 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

54.  
Use of drones in support of 

rescue interventions. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Alin IRIMIA,  

George Artur 

GĂMAN, Daniel 

PUPĂZAN,  

Cosmin ILIE,  

Andrei GIREADĂ, 

Lorand TOTH 

55.  

New perspectives of the 

relationship between 

occupational safety and health 

and ergonomy. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Sabina IRIMIE, 

University of 

Petrosani, Romania  

Aurel MANOLESCU, 

2Bucharest Academy 

of Economic Studies,  

Bucharest, Romania 

Constantin LUPU 

INCD INSEMEX 

Petrosani 

56.  

Improving the technical and 

qualitative level for pyrotechnic 

articles testing in variable 

conditions of micro climate. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Ilie Ciprian JITEA,  

Gabriel Dragoș 

VASILESCU,  

Attila KOVACS,  

Daniela Carmen RUS 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

57.  

Research on the modernization 

of the test method for non-

sparking materials intended for 

use in explosive atmospheres. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Adrian Marius Jurca, 

Emilian Ghicioi,  

Florin Păun,  

Dan Gabor,  

Leonard Lupu 

58.  

Integrated signaling and 

communication system in 

foreseeable risk exposure 

situations specific to explosive 

materials in INSEMEX test camp. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Attila Kovacs,  

Gabriel Dragos 

VASILESCU,  

Emilian GHICIOI,  

Daniela Carmen 

RUS,  

Ilie Ciprian JITEA 

INCD INSEMEX 

Petrosani 

Sorina STĂNILĂ,  

University of 

Petroșani, Romania 

59.  

Psychological training program 

for intervention and rescue 

personnel in toxic / flammable / 

explosive environments. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Izabella KOVACS,  

George Artur 

GĂMAN, Daniel 

PUPĂZAN,  

Cosmin ILIE,  

Andrei GIREADĂ 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

60.  
Study on exposure of workers to 

inhalable wood dust. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Marius KOVACS,  

Angelica CĂLĂMAR, 

 Lorand TOTH,  

Sorin SIMION 

61.  

Considerations regarding the 

way in which the volume, 

dimensions and the geometrical 

shape of large electric motor 

enclosures influence their 

behaviour while testing in 

explosive mixtures. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Mihai MAGYARI,  

Sorin BURIAN,  

Lucian MOLDOVAN, 

 Dragoş FOTĂU,  

Marcel RAD,  

Cosmin COLDA 

62.  

Manufacturing of an informatic 

system for test reports issued by 

INSEMEX-GLI. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Marius Simion 

MORAR, 

 Emilian GHICIOI,  

Nelu MIJA,  

Doru CIOCLEA,  

Cristian CIOARA 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

63.  

Determination of nitrogen and 

protein content from liquids and 

solids by using the kjeldahl 

analysis system. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Irina NĂLBOC,  

Constantin LUPU,  

Maria PRODAN,  

Andrei SZOLLOSI-

MOȚA,  

Sonia ȘUVAR 

64.  

Automatic system designed to 

reduce the effects of shock 

waves produced by explosions in 

enclosed spaces. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Marin Silviu NAN,  

Olimpiu STOICUȚA,  

Danuț GRECEA,  

Cătălin PLOTOGEA 

University of 

Petroşani,  Romania 

65.  
How to prepare an explosion 

protection document. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Mihaela PĂRĂIAN,  

Artur George 

GĂMAN,  

Adrian Marius 

JURCA,  

Florin Adrian PĂUN, 

Niculina VĂTAVU 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

66.  

Considerations on the 

development of a new method 

for assessing the hazardous area 

extent in case of accidental gas 

leak explosions. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU,  

Nicolae Ioan VLASIN, 

 Emilian GHICIOI,  

Gheorghe Daniel 

FLOREA,  

Zoltan VASS,  

Marius Cornel 

ȘUVAR,  

INCD INSEMEX 

Petroșani Dănuț 

CHIRILĂ 

University of 

Petroşani,  Romania 

67.  

Research regarding on the 

ignition risk of explosive 

mixtures by electrostatic 

discharges. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Florin Adrian PĂUN,  

Sorin BURIAN,  

Adrian Marius 

JURCA,  

Dan GABOR,  

Leonard Andrei 

LUPU,  

INCD INSEMEX 

Petroșani 

Sorin Mihai RADU 

University of 

Petroşani,  Romania 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

68.  

Influence of pyrophoric 

sulphides on flammability 

parameters of combustible 

liquids. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Maria PRODAN,  

Emilian GHICIOI,  

Irina NĂLBOC,  

Andrei SZOLLOSI-

MOȚA, Sonia ȘUVAR 

69.  

Monitoring the seismic effect 

due to blasting techniques in 

quarries in order to asses the 

seismic protection level. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Florin RĂDOI,  

Edward 

GHEORGHIOSU,  

Attila KOVACS,  

Gabriel Dragoș 

VASILESCU, 

Sorin BORDOȘ,  

Cristian Raul CIOARĂ 

70.  

The evaluation of dangerous 

materials behaviour from class 1 

concerning the transition from 

deflagration to detonation. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Daniela Carmen 

RUS, Emilian 

GHICIOI,  

Attila KOVACS,  

Dragoş VASILESCU,  

Maria PRODAN,  

Ilie Ciprian JITEA 
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Autor 

Institutul 

71.  
Effects of vibrations caused by 

heavy road traffic on buildings. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Sorin SIMION,  

George Artur 

GĂMAN, 

 Izabella KOVACS,  

Marius KOVACS,  

Lorand TOTH 

72.  

Analysis of human behavior and 

evacuation in building fires, 

using computer evacuation 

models. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Marius Cornel 

ȘUVAR, 

 Izabella KOVACS,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU,  

Nicolae-Ioan VLASIN, 

Gheorghe Daniel 

FLOREA 

73.  

Experimental study of 

parameters and burning 

products in polymer materials 

combustion processes. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Andrei SZOLLOSI-

MOȚA,  

Emilian GHICIOI,  

Constantin LUPU,  

Maria PRODAN,  

Irina NĂLBOC,  

Sonia ȘUVAR 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

74.  

Determinations of coal 

microelements by instrumental 

analysis. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Cristian TOMESCU, 

Constantin LUPU,  

Andrei SZOLLOSI-

MOȚA,  

Maria PRODAN,  

Ion GHERGHE,  

Emeric CHIUZAN,  

Răzvan DRĂGOESCU 

75.  

Establishing the aquatic 

pollution degree of Maleia river 

through numerical simulation in 

computational fluid dynamics. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Lorand TOTH,  

Angelica CĂLĂMAR,  

Daniel PUPĂZAN,  

Sorin SIMION,  

Alexandru SIMION 

76.  

Assessing the risk of terrorist 

attacks against technical 

infrastructures intended for the 

storage of explosives for civil 

uses. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Gabriel Dragoș 

VASILESCU,  

Emilian GHICIOI,  

Attila KOVACS,  

Daniela Carmen 

RUS,  

Ilie Ciprian JITEA 
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Comunicarea Manifestarea Ştiinţifică 

Autor 

Institutul 

77.  

Boundary deformations in 

computational simulations of 

gas explosions. 

8th International 

Symposium on  

Occupational Health and 

Safety  

SESAM  

19th October, 2017 

București, România 

Nicolae Ioan VLASIN,  

Vlad Mihai 

PĂSCULESCU, 

Marius Cornel 

ȘUVAR, Gheorghe 

Daniel FLOREA,  

Zoltan VASS 

78.  

Influența temperaturii ambiante 

în selectarea echipamentelor 

electrice destinate utilizării în 

atmosfere potențial explozive. 

ACM-V 

Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară 

” ISYPMR - 2017” 

16 -17 noiembrie 2017 

Timișoara, România 

 

ing.Dănuţ Grecea,  

dr.ing.Constantin 

Sorin Burian,  

dr.ing.Marius Darie,  

dr.ing.Tiberiu Atila 

Csaszar, 

 dr.ing.Iosif Lucian 

Moldovan,  

dr.ing. Cosmin Ioan 

Colda, 

 ing. Adriana Andriş,  

ing. Daniela Botar 

79.  

Studiul interacțiunii dintre 

curenții de aer atmosferici și 

clădiri într-un mediu urban. 

ACM-V 

Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară 

” ISYPMR - 2017” 

16 -17 noiembrie 2017 

Timișoara, România 

 

ing.Zoltan Vass,  

ing.Gheorghe-Daniel 

Florea,  

dr.ing.Nicolae Ioan 

Vlasin,  

tehn.Ligia Tuhuț 
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Autor 
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80.  

Utilizarea biorezonanței pentru 

reducerea stresului la personalul 

de intervenție și salvare. 

ACM-V 

Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară 

” ISYPMR - 2017” 

16 -17 noiembrie 2017 

Timișoara, România 

 

psih.Izabella Kovacs, 

drd.ing.Andrei-

Lucian Gireadă,  

dr.ing. Alin Irimia,  

ing.Vlad Lăutaru 

81.  
Regimul emanaţilor de gaze a 

Salinei Ocnele Mari. 

ACM-V 

Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară 

” ISYPMR - 2017” 

16 -17 noiembrie 2017 

Timișoara, România 

 

drd. ing. Adrian 

Matei,  

drd. ing. Răzvan 

Drăgoescu 
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Anexa 8 

 

STUDII PROSPECTIVE ŞI TEHNOLOGICE, NORMATIVE, PROCEDURI, METODOLOGII 

ŞI PLANURI TEHNICE, NOI SAU PERFECŢIONATE, COMANDATE SAU UTILIZATE 

BENEFICIAR 

 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil 

contract 

1. 

Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatoarelor de la stația de aeraj de 

la orizontul + 226 Est din cadrul 

Salinei Ocnele Mari. 

Contract nr. 9263/2016 

S.N.S. - SC. 

EXPLOATAREA MINIERĂ 

RM. VÂLCEA 

Ing. Corneliu 

Bonată 

2. 

Studiu teoretic privind evaluarea 

efectului seismic generat de lucrările 

de împușcare efectuate în 

microcariera experimentală Valea 

Nucului. 

Contract nr. 9169/2016 - 

2017 

S.C. EXPLOCARB S.R.L. 

Motru 

Dr. ing. 

Gheorghiosu 

Edward 

3. 
Studiu privind optimizarea aerajului 

general al minei Cacica. 

Contract nr. 9186/2016 

Societatea Națională a 

Sării S.A. - Salina Cacica 

Drd. ing. Corneliu 

Boantă 

Drd. ing. Florin 

Rădoi 

4. 

Studiul privind evaluarea riscurilor 

pentru securitatea și sănătatea 

lucrătorilor din cadrul Institutului 

Național de Cercetare -  Dezvoltare 

pentru Textile și Pielărie București. 

Comandă nr. 9342/2017 

Institutul Național de 

Cercetare -  Dezvoltare 

pentru Textile și Pielărie 

București - INCDTP 

Dr. ing. Angelica 

Călămar 

5. 

Studiul privind evaluarea riscurilor 

pentru securitatea și sănătatea 

lucrătorilor din  cadrul Institutului 

Național de Cercetare -  Dezvoltare 

pentru Textile și Pielărie București. 

Secțiunea 1: Personal conducere / 

birouri administrative / compartiment 

marketing / stație pilot.  

Comandă nr. 9342/2017 

Institutul Național de 

Cercetare -  Dezvoltare 

pentru Textile și Pielărie 

București - INCDTP 

Dr. ing. Angelica 

Călămar 
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Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil 

contract 

6. 

Studiul privind evaluarea riscurilor 

pentru securitatea și sănătatea 

lucrătorilor din  cadrul Institutului 

Național de Cercetare -  Dezvoltare 

pentru Textile și Pielărie București. 

Secțiunea 2: Departamente 

cercetare. 

Comandă nr. 9342/2017 

Institutul Național de 

Cercetare -  Dezvoltare 

pentru Textile și Pielărie 

București - INCDTP 

Dr. ing. Angelica 

Călămar 

7. 

Stabilirea curbelor caracteristice ale 

ventilatoarelor şi a parametrilor 

funcţionali de la staţia principală de 

ventilaţie din cadrul minei Paroşeni. 

Măsurări în teren, prelucrare date, 

elaborare studiu. 

Grafic de execuţie nr. 9562 

/ 2017 

Societatea Naţională de 

închideri mine Valea 

Jiului - Mina Paroşeni 

Dr. ing. Nicolae 

Ianc 

8. 

Verificarea clasificării minei Trotuş 

aparţinând Salinei Târgu Ocna din 

punct de vedere a emanaţiilor de 

gaze. 

Contract nr. 9526/2017 

Salina Târgu Ocna 

Drd. ing. Emeric 

Chiuzan 

Drd. ing. Adrian 

Matei 

9. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 

parametrilor funcţionali aferenţi 

ventilatoarelor de la staţia principală 

de ventilaţie Puţ X Valea Arsului din 

cadrul S.E.H VULCAN. 

Grafic de execuţie nr. 9715/ 

2017 

S.E.H VULCAN 

Dr.ing. Nicolae 

Ianc 

Drd.ing. Adrian 

Matei 

10. 

Elaborarea proiectului anual de aeraj 

pentru anul 2018 al minei de petrol 

Sărata Monteoru. 

Comandă nr. 

8451979319/2017 

Petrom S.A. – ASSET IX 

Moldova Sud 

Drd. ing. Florin 

Rădoi 

Drd.ing. Ion 

Gherghe 

11. 

Verificarea clasificării minei Sărata 

Monteoru din punct de vedere al 

emanațiilor de gaze. 

Comandă nr. 

8451979319/2017 

S.C. OMV Petrom S.A. 

Mina Sărata Monteoru 

Drd.ing. Emeric 

Chiuzan 

Drd.ing. Adrian 

Matei 

12. 

Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatoarelor de la stația principală 

de ventilație din cadrul minei 

Cantacuzino – Salina Slănic Prahova. 

Contract nr. 9928/2017 

SNS S.A.-Sucursala 

Salina Slănic 

Dr. ing. Nicolae 

Ianc 

Drd. ing. Adrian 

Matei 
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil 

contract 

13. 

Verificarea clasificării Salinei Slănic 

Prahova din punct de vedere a 

emanaţiilor de gaze (metan și dioxid 

de carbon). 

Contract nr. 9924/2017 

SNS S.A.-Sucursala 

Salina Slănic 

Drd.ing. Emeric 

Chiuzan 

Drd.ing. Adrian 

Matei 

14. 

Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatoarelor de la stația principală 

de ventilație Jieț VOD 2.1 – din cadrul 

E.M. Lonea. 

Grafic de execuţie nr. 9976/ 

2017 

E.M. Lonea 

Dr.ing. Nicolae 

Ianc 

Drd. ing. Adrian 

Matei 

15. 

Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatoarelor de aeraj general de la 

stația principală de ventilație aferentă 

minei Trotuș din cadrul salinei Tg 

Ocna. 

Contract nr. 5008/2017 

SNS S.A. – Sucursala 

salina Târgu Ocna 

 

Drd. ing. Florin 

Rădoi 

Drd.ing. Corneliu 

Boantă 

16. 
Analiza cerinţelor pentru întocmirea 

DPEX. Elaborare COD PRACTIC. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 01 

Dr.ing. Mihaela 

Părăian 

17. 

 

Valorificare/ diseminare rezultate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 01 

Dr.ing. Mihaela 

Părăian 

18. 

Realizare aplicație informatică pentru 

generare automată de defecte în 

modelul virtual. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 02 

Dr.ing. Marius 

Darie 

19. 

Testare funcțională a aplicației 

informatice pentru generarea 

automată de defecte în modelul 

virtual și diseminare rezultate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 02 

Dr.ing. Marius 

Darie 

20. 

Îmbunătățirea metodelor de evaluare 

a circuitelor cu securitate intrinsecă 

având în vedere cerințele aplicabile 

din noua ediție a standardelor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 02 

Dr.ing. Marius 

Darie 
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21. 

Analiza instalatiilor de ventilare 

industriale prin prisma parametrilor 

nominali si functionali specifici 

acestora . 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 03 

Drd.ing. Cornel 

Boantă 

22. 

Software pentru stabilirea 

parametrilor instalatiilor de ventilare 

industriala. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 03 

Drd. ing. Cornel 

Boantă 

23. 

Elaborarea procedurilor de încercare, 

si experimentări cu standurile 

realizate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 04 

Dr. ing. Dragoș 

Fotău 

24. Diseminarea rezultatelor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 04 

Dr. ing. Dragoș 

Fotău 

25. 

Evaluarea riscului de expunere a 

lucrătorilor  la pulberi inhalabile de 

lemn de esenţă tare și analiza 

dispersiei granulometrice a acestora. 

Ministerul Cercetării și 
Inovării 

PN 16 43 01 06 

Dr. ing. Marius 

Kovacs 

26. 

Analiza comparativă a rezultatelor 

obținute, prezentarea măsurilor cu 

caracter general de prevenire a 

riscurilor cauzate de expunerea la 

pulberi de lemn și diseminarea 

rezultatelor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 06 

Dr.ing. Marius 

Kovacs 

27. 

Determinări experimentale ale 

pulberilor de lemn din emisie în 

vederea cuantificării, cantităţii şi 

eficienţei sistemelor de ventilare. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 06 

Dr.ing. Marius 

Kovacs 

28. 

Studiu privind cerinţele impuse pentru 

componentele mici destinate să 

funcţioneze în atmosfere potenţial 

explozive. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 09 

Ing. Adriana 

Andriș 

29. 

Elaborare metodologie şi stand de 
încercare cu privire la evaluarea la 
aprindere a atmosferelor potenţial 
explozive pentru componentele mici. 

Ministerul Cercetării și 
Inovării 

PN 16 43 01 09 

Ing. Adriana 

Andriș 
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30. 

Efectuarea de măsurători in situ a 

undelor seismice pentru evaluarea 

efectului seismic. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 10 

Drd.ing. Florin 

Rădoi 

31. 

Analiza datelor colectate din 

măsurătorile efectuate în teren şi 

stabilirea influenţelor frecvenţei undei 

seimice asupra amplitudinii mişcării 

particulelor solului în vederea creşterii 

nivelului de seismoprotecţie a 

obiectivelor civile şi industriale. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 10 

Drd.ing. Florin 

Rădoi 

32. 

Tehnologie pentru evaluarea 

securităţii explozivilor de uz civil din 

punct de vedere al vitezei de 

detonaţie la explozivi brizanţi, fitile 

detonante şi tuburi de şoc. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 11 

Dr.ing. Emilian 

Ghicioi 

33. 

Validarea metodelor de încercare 

privind determinarea preciziei de 

întârziere la capsele detonante 

electrice şi sisteme neelectrice, 

precum şi a vitezei de detonaţie la 

explozivi brizanţi, fitile detonante şi 

tuburi de şoc şi elaborarea 

procedurilor de încercare.  

Diseminarea rezultatelor cercetării în 

cadrul simpozioanelor ştiinţifice 

internaţionale şi/sau publicarea lor în 

literatura de specialitate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 11 

Dr.ing. Emilian 

Ghicioi 

34. 

Elaborare metodă alternativă 

imagistică pentru determinarea 

vitezei de detonaţie a explozivilor, 

fitilelor detonante şi tuburilor de şoc. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 11 

Dr.ing. Emilian 

Ghicioi 

35. 

Testarea / implementarea 

programului pilot de pregătire 

psihologică a personalului de 

intervenţie şi salvare în medii toxice / 

inflamabile / explozive. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 12 

Psih.Izabella 

Kovacs 
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36. 

Analiza şi interpretarea datelor şi 

definitivarea modulului de pregătire 

psihologică a personalului de 

intervenţie şi salvare în medii toxice / 

inflamabile / explozive. Diseminarea 

rezultatelor obţinute. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 12 

Psih.Izabella 

Kovacs 

37. 

Evaluarea cerinţelor referitoare la 

încercările mecanice pentru duliile 

filetate ale corpurilor de iluminat şi a 

celor referitoare la încercările 

materialelor electroizolante ale 

bornelor de conexiune din 

echipamentele electrice protejate la 

explozie cu tip de protecţie securitate 

mărită "e". 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 13 

Dr.ing. Sorin 

Burian 

38. 

Implementarea tehnologiei pentru 

efectuarea încercărilor mecanice 

pentru duliile filetate ale corpurilor de 

iluminat şi încercărilor pentru 

materialele electroizolante ale 

bornelor de conexiune. Diseminarea 

rezultatelor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 13 

Dr.ing. Sorin 

Burian 

39. 

Analiza metodelor actuale de 

determinare a vibraţiilor transmise 

clădirilor afectate de traficul greu şi 

alegerea soluţiei optime de măsurare. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 14 

Dr.ing. Sorin 

Simion 

40. 

Experimentarea echipamentului 

achiziţionat prin efectuarea de 

măsurători de vibraţii asupra clădirilor. 

Diseminarea rezultatelor obţinute. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 14 

Dr.ing. Sorin 

Simion 

41. 

Studiu privind compararea nivelului de 

poluare a apelor  care traversează 

zone cu aşezări gospodăreşti. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 15 

Dr.ing. Lorand 

Toth 

42. 

Modelarea dispersiei poluanţilor din 

cursurile de apă cu ajutorul unui 

program specializat. Diseminarea 

rezultatelor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 15 

Dr.ing. Lorand 

Toth 
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43. 

Determinarea gazelor adsorbite din 

pânza freatică din apropierea 

activităţilor gospodăreşti. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 15 

Dr.ing. Lorand 

Toth 

44. 

Determinarea imisiilor de gaze din 

zonele adiacente protejate şi 

diseminare rezultate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 01 16 

Dr.ing. Angelica 

Călămar 

45. 

Determinări de microelemente din 

cărbune prin analiză instrumentală, 

pe eşantioane de lignit. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 02 

Dr.ing. Cristian 

Tomescu 

46. 

Identificarea de noi soluţii de 

prevenire şi combatere a fenomenului 

de combustie spontană. Diseminare 

rezultate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 02 

Dr.ing. Cristian 

Tomescu 

47. 

Metodă modernă de prevenire 

/combatere a riscului de 

autoaprindere prin tehnica 

termografică. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 02 

Dr.ing. Cristian 

Tomescu 

48. 
Testare sistem integrat și elaborarea 

procedurii de utilizare a dronelor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 03 

Dr.ing. Alin Irimia 

49. 
Studiu grafic în sistem 3D al 

atmosferelor explozive. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 04 

Dr.ing. Doru 

Cioclea 

50. 

Metodologie de stabilire a 

comportamentului atmosferelor 

explozive în sistem 3D. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 04 

Dr.ing. Doru 

Cioclea 

51. 

Sisteme de ventilare care 

funcționează sau vehiculează  

atmosfere potențial explozive. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 04 

Dr.ing. Doru 

Cioclea 
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52. 

Aplicarea măsurilor tehnice de 

creştere a nivelului de siguranţă în 

exploatarea standurilor pentru 

efectuarea de încercări a explozivilor 

antigrizutoşi. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 05 

Dr.ing. Attila 

Kovacs 

53. 

Elaborarea de Instrucţiuni de lucru 

pentru utilizarea sigură a standurilor 

de încercare a explozivilor 

antigrizutoşi şi diseminarea 

rezultatelor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 05 

Dr.ing. Attila 

Kovacs 

54. 

Îmbunătățirea infrastructurii de 

cercetare pentru realizarea 

amestecurilor explozive performante 

aer-metan și monitorizarea gazelor 

de explozie la detonarea explozivilor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 05 

Dr.ing. Attila 

Kovacs 

55. 
Experimentări de laborator privind 

testarea materialelor antiscântei. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 06 

Dr.ing. Adrian 

Jurca 

56. 
Actualizarea procedurii de încercare 

şi diseminarea rezultatelor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 06 

Dr.ing. Adrian 

Jurca 

57. 
Efectuarea de măsurători in situ, a 

vitezei de detonaţie a explozivilor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 07 

    Ing. Sorin 

Bordoș 

58. 

Interpretarea rezultatelor obţinute la 

efectuarea măsurătorilor privind 

viteza de detonaţie. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 07 

    Ing. Sorin 

Bordoș 

59. 
Optimizarea instalațiilor de ventilație 

industrială. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 08 

Drd.ing. Ion 

Gherghe 
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60. 

Soluții noi pentru creșterea capacității 

de aerisire a instalațiilor de ventilație 

industrială care funcționează și 

vehiculează medii cu pericol de 

formare a atmosferelor explozive și 

/sau toxice. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 08 

Drd. ing. Ion 

Gherghe 

61. 
Sistem modern pentru depistarea 

pierderilor de aer. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 08 

Drd. ing. Ion 

Gherghe 

62. 

Elaborarea aplicației sistemului 

informatic pentru evidența numărului 

rapoartelor de încercare, emise în 

regim acreditat, de către 

laboratoarele din cadrul INSEMEX-

GLI și optimizarea gestionării 

competențelor și a resurselor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 09 

Dr.ing. Marius 

Morar 

63. 

Studiul modului in care volumul, 

dimensiunile şi forma capsularilor 

maşinilor electrice rotative de mari 

dimensiuni influenţează 

comportamentul acestora in timpul 

efectuării încercărilor de tip în 

amestecuri explozive şi achiziţionarea 

echipamentelor si aparaturii necesare 

efectuării încercărilor de tip specifice 

ale motoarelor electrice de 

dimensiuni mari. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 11 

Dr.ing. Mihai 

Magyari 

64. 

Experimentarea echipamentelor si 

aparaturii achiziţionate in vederea 

efectuării încercărilor de tip în 

amestecuri explozive ale maşinilor 

electrice rotative de mari dimensiuni. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 11 

Dr.ing. Mihai 

Magyari 

65. 
Optimizarea standului de încercare in 

atmosfere explozive. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 11 

Dr.ing. Mihai 

Magyari 
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66. 

Stabilirea metodelor și mijloacelor de 

determinare a parametrilor 

aerodinamici aferenți stațiilor 

principale de ventilație. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 13 

Drd.ing. Emeric 

Chiuzan 

67. 

Realizarea sistemului de monitorizare 

invazivă continuă a parametrilor 

aerodinamici și testarea acestuia. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 13 

Drd.ing. Emeric 

Chiuzan 

68. 

Studiu privind riscul de aprindere a 

amestecurilor explozive prin surse de 

iniţiere de natură electrostatică. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 14 

Dr.ing. Florin Păun 

69. 

Elaborare ghid pentru evaluarea  

echipamentelor tehnice şi a 

echipamentelor individuale de 

protecţie din punct de vedere al 

protecţiei împotriva electricităţii 

statice. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 14 

Dr.ing. Florin Păun 

70. 

Elaborarea documentului de 

securitate şi stabilirea planului de 

măsuri de protecţie şi intervenţie, în 

vederea prevenirii, limitării sau 

eliminării consecinţelor accidentelor 

majore generate în cadrul depozitelor 

de explozivi de uz civil. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 15 

Dr.ing. Gabriel 

Vasilescu 

71. 

Elaborarea ghidului de evaluare a 

riscului de explozie la infrastructurile 

tehnice destinate depozitării 

explozivilor de uz civil. Diseminarea 

rezultatelor cercetării în cadrul 

simpozioanelor ştiinţifice 

internaţionale şi/sau publicarea în 

literatura de specialitate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 15 

Dr.ing. Gabriel 

Vasilescu 

72. 

Elaborare procedură de lucru privind 

identificarea substanțelor explozive 

pe baza detectării și examinării rapide 

a caracteristicilor specifice, utilizând 

un echipament specializat de înaltă 

performanță. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 15 

Dr.ing. Gabriel 

Vasilescu 
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73. 

Studiu privind cerintele impuse 

echipamentelor având ca tip de 

protecţie încapsulare “m”. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 16 

Dr.ing. Cosmin 

Colda 

74. 

Elaborare metodologie de încercare la 

absorbţia apei pentru compundurile 

utilizate în mediu umed. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 16 

Dr.ing. Cosmin 

Colda 

75. 

Elaborare soluţie tehnică prin 

achiziţionarea sistemului de analiză 

Kjedahl şi realizarea procedurii de 

încercare - metodei de lucru. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 19 

Ing. chim. Irina 

Nălboc 

76. 

Experimentarea sistemului Kjedahl, 

efectuare de teste, încercări, 

determinări şi diseminarea 

rezultatelor cercetărilor efectuate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 19 

Ing. chim.  Irina 

Nălboc 

77. 

Îmbunătățirea infrastructurii de 

laborator și a procedurilor de lucru în 

vederea creșterii securității la 

determinarea conținutului de azot din 

substanțe solide și lichide prin 

intermediul sistemului de analiză 

Kjeldahl. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 19 

Ing. chim.  Irina 

Nălboc 

78. 

Îmbunătăţirea infrastructurii pentru 

pregătirea teoretică şi verificarea 

pregătirii practice şi teoretice a 

participanţilor la curs. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 20 

Drd. ing. Cristian 

Cioară 

79. 

Modernizarea infrastructurii tehnice 

necesară instruirii practice a 

cursanţilor. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 20 

Drd. ing. Cristian 

Cioară 

80. 

Elaborare procedură de lucru privind 

efectuarea focurilor de artificii, interior 

– exterior, prin utilizarea panourilor de 

comandă. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 20 

Drd. ing. Cristian 

Cioară 
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81. 

Efectuarea de măsurători „în situ”, 

evaluarea şi compararea rezultatelor 

obţinute prin metodele utilizate la 

nivel internaţional şi naţional. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 22 

Drd.ing. Edward 

Gheorghiosu 

82. 

Elaborare „Ghid de evaluare a 

efectului seismic generat de lucrările 

de împuşcare din cariere”. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 22 

Drd.ing. Edward 

Gheorghiosu 

83. 

Elaborare procedură pentru 

monitorizarea  undelor seismice 

generate de lucrările de împușcare 

din cariere, utilizând  echipamente 

specifice acestei activități. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 22 

Drd.ing. Edward 

Gheorghiosu 

84. 

Elaborare metode de testare a 

parametrilor aparatelor izolante de 

protecţie a respiraţiei pe bază de aer 

comprimat  / oxigen comprimat cu 

presiune pozitivă. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 02 23 

Dr. ing. Cosmin 

Ilie 

85. 
Realizarea și calibrarea simulărilor 

computerizate ale exploziilor de gaze. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 01 

Dr.ing. Nicolae 

Vlasin 

86. 
Validarea rezultatelor simulărilor 

computerizate ale exploziilor de gaze. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 01 

Dr.ing. Nicolae 

Vlasin 

87. 

Elaborarea metodelor experimentale 

în vederea calibrării rezultatelor 

simulărilor computerizate cu ajutorul 

prelucrării imagistice. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 01 

Dr.ing. Nicolae 

Vlasin 

88. 

Determinarea experimentală a 

influenței pirosulfurilor asupra 

punctului de inflamabilitate a 

lichidelor inflamabile. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 02 

Dr.ing. Maria 

Prodan 
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89. 

Studiu privind influența pirosulfurilor 

asupra parametrilor de explozie și de 

inflamabilitate a substanțelor 

inflamabile. Diseminare rezultate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 02 

Dr.ing. Maria 

Prodan 

90. 

Caracterizarea gazelor rezultate la 

procesele de descompunere ale 

substanțelor care conțin pirosulfuri. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 02 

Dr.ing. Maria 

Prodan 

91. 

Cercetări privind simularea 

computerizată a evacuării 

persoanelor, folosind modulul 

FDS+EVAC. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 03 

Dr.ing. Marius 

Șuvar 

92. 

Analiza  comparativă a rezultatelor. 

Evidențierea parametrilor  care pot 

genera incertitudine și analiza 

senzitivității numerice pentru 

modelele FDS realizate.  

Diseminarea rezultatelor obţinute. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 03 

Dr.ing. Marius 

Șuvar 

93. 

Cercetări experimentale paralele 

privind evacuarea personalului cu 

software – uri specializate pyroSim şi 

Pathfinder. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 03 

Dr.ing. Marius 

Șuvar 

94. 

Stabilirea cerințelor pentru 

modificările semnificative de micro-

climat care pot influența rezultatele 

încercărilor de articole pirotehnice 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 04 

Drd.ing. Ciprian 

Jitea 

95. 

Efectuarea încercărilor 

experimentale, în vederea stabilirii 

soluţiilor tehnico - organizatorice de 

utilizare în condiţii de siguranţă a 

acestor tipuri de produse. 

Diseminarea rezultatelor cercetării în 

cadrul simpozioanelor ştiinţifice 

internaţionale şi/sau publicarea în 

literatura de specialitate. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 04 

Drd.ing. Ciprian 

Jitea 
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil 

contract 

96. 

Comportamentul de combustie a 

materialelor periculoase și stabilirea 

caracterului de deflagație, respectiv 

detonatie a substanțelor solide. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 05 

Dr.ing. Dana Rus 

97. 

Realizarea montajului de încercare 

pentru testul de tranziţie de la 

deflagrare la detonare şi efectuarea 

de teste pilot pentru materialele 

periculoase. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 05 

Dr.ing. Dana Rus 

98. 

Realizarea de simulări computerizate 

privind rezistența la impact a 

aparaturii electrice protejate la 

explozie. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 06 

Dr.ing. Vlad 

Păsculescu 

99. 

Validarea rezultatelor simulărilor 

computerizate prin compararea cu 

cele  obținute în urma 

experimentărilor fizice. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 06 

Dr.ing. Vlad 

Păsculescu 

100 

Determinarea experimentală a 

parametrilor de ardere și a produșilor 

de reacție (natura gazelor rezultate) 

și prelucrarea rezultatelor obținute. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 07 

Ing. Andrei 

Szollosi 

101 

Prelucrarea datelor experimentale și 

realizarea unei baze de date 

cuprizând rezultatele obținute. 

Ministerul Cercetării și 

Inovării 

PN 16 43 03 07 

Ing. Andrei 

Szollosi 
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Expertize/rapoarte de constatare tehnico-științifică 

1    Expertiză tehnică privind 

evenimentu l produs în data de 

24.06.2016, la Ecluza Cernavodă 

aparținând CN ACN S.A. Constanța, 

jud. Constanța 

UTI GRUP S.A.  

București Comanda 

6579/27.06.2016 

Colectiv 

INSEMEX 

2 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 13.12.2014 în 

apartamentul cu nr. 25 din imobilul 

situat pe str. Cisnădie nr.13 Tg. Mureș, 

jud. Mureș 

IPJ Mureș 

Ordonanta 

274/P/2015 

Colectiv 

INSEMEX 

3 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 01.08.2016 la blocul 

de locuințe C2 situat pe strada 

Profesor Theodor Văscăuțeanu, nr.8 

Iași 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Iași 

Ordonanța din 

581/P/2017 

Colectiv 

INSEMEX 

4 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 08.09.2015 la 

locuința numitului Ilisei daniel din 

municipiul Suceava str. Socului nr.55 

cartier Burdujeni, jud. Suceava 

IPJ Suceava 

Ordonanta 

616/P/2016 

Colectiv 

INSEMEX 

5 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 16.12.2014 la 

imobilul situat pe Calea Călărașilor, 

nr.51, bl.104, ap.79 din Brăila, jud. 

Brăila 

IPJ Brăila 

Ordonanța 

1945/P/2014 

Colectiv 

INSEMEX 

6 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 17.12.2016 la 

imobilul din București, Splaiul 

Independenței, nr.332B, bl.20, Th. 

Rezidence, sector 6  

Poliția Sectorului 6 

București– Secția 20 

Poliție 

Ordonanța 

11008/P/2016 

Colectiv 

INSEMEX 
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7 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 05.06.2016 la târgul 

de vechituri Valea Cascadelor situat 

pe bulevardulTimișoara, nr.101-103 

sector 6, București 

Poliția Sectorului 6 

București– Secția 25 

Poliție 

Ordonanța 5077/P/2016 

Colectiv 

INSEMEX 

8 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 12.04.2017 la 

mansarda blocului a1 situat pe strada 

Marly, oraș Gura Humorului, jud 

Suceava 

Poliția Orașului Gura 

Humorului 

Ordonanța 

503/P/2017 

Colectiv 

INSEMEX 

9 Expertiza tehnica privind articolele 

pirotehnice găsite la numitul 

Munteanu Marius Mihai 

DGPMB 

Ordonanța 

339/P/2015 

Colectiv 

INSEMEX 

10 Expertiza tehnica privind articolele 

pirotehnice găsite la numitul Popescu 

Paul Eduard 

DGPMB 

Ordonanța 

3763/P/2017 

Colectiv 

INSEMEX 

11 Expertiză tehnică privind 

determinarea cauzelor care au 

generat producerea evenimentului 

din 22.06.2017 la cariera Măgura din 

localitatea Pojorâta aparținând S.C. 

COMPANIA CONSTRUCȚII FEROVIARE 

S.A. Câmpulung Moldovenesc  

ITM Suceava 

Adresa 

9525/SSM/07.07.2017 

AUSTIN POWDER 

EXPLOZIV S.R.L. 

Contract 9865/2017 

Colectiv 

INSEMEX 

12 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 23.12.2013 la 

imobilul situat pe str. Cotesti, nr.84, 

sector 1, Bucuresti 

Poliția Sectorului 1 

București– Secția 5 Poliție 

Ordonanța 

1078/P/2014 

Colectiv 

INSEMEX 

13 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 17.06.2017 la 

Fabrica de Pal Reghin, aparținând S.C. 

KASTAMONU ROMÂNIA S.A. 

S.C. KASTAMONU 

ROMÂNIA S.A. 

Contract nr. 

9741/2017 

Colectiv 

INSEMEX 
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14 Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 15.07.2017 la 

imobilul cu nr. 53 de pe strada N 

Titutulescu din localitatea Recaș jud. 

Timiș 

Poliția Orașului Recaș 

Ordonanța 

P/894.118/2017 

Colectiv 

INSEMEX 

15 Expertiză Tehnică privind evenimentul 

produs în data de 05.10.2017, la 

Complexul Energetic Hunedoara- 

Exploatarea Miniera Lupeni, în 

abatajul frontal cu banc de cărbune 

subminat, Panoul 7C, stratul 3, blocul 

IV 

ITM Hunedoara 

Adresa 

19087/ITM/10.10.2017 

 

Colectiv 

INSEMEX 

16 Expertiză Tehnică privind evenimentul 

produs în data de 21.01.2017 la Clubul 

Bamboo situat pe strada Tuzla, nr.50, 

sector 2, București 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul București 

Ordonanța 

255/P/2017 

Colectiv 

INSEMEX 

17 Expertiză Tehnică privind evenimentul 

produs în data de 17.09.2017 la 

imobilul situat pe strada Nucilor, 

nr.2a, comuna Agigea, sat lazu, jud. 

Constanța 

ITM Constanța 

Comanda 

27864/25.10.2017 

Colectiv 

INSEMEX 
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