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 La noi în ţară, în mod analog ca şi pe plan mondial, lignitul pentru producerea energiei electrice 

în principal se extrage în condiţii de carieră. În prezent şi cel puţin în viitorul apropiat, extragerea 

lignitului se va realiza cu ajutorul excavatoarelor cu acţiune continuă, în principal cu excavatoare cu 

roată-portcupe cu săpare radială, care execută tăierea şi evacuarea din front a rocilor din descopertă şi a 

lignitului. 

 Pe liniile tehnologice mecanizate excavatorul reprezintă utilajul conducător. De aceea trebuie să 

funcţioneze eficient, ceea ce înseamnă că pe de o parte trebuie să fie fiabil, iar pe de altă parte să aibă 

capacitate de excavare cât mai mare, la un consum specific de energie cât mai scăzut. 

 Creşterea eficienţei în lucru a excavatorului este condiţionată de alegerea acestuia în 

concordanţă cu condiţiile concrete de exploatare şi în corelaţie cu celelalte utilaje de pe liniile 

tehnologice de extragere a lignitului şi sterilului din acoperişul stratelor de lignit, exploatarea raţională 

din punct de vedere intensiv şi extensiv, adoptarea unui sistem modern şi eficient pentru realizarea 

mentenanţei precum şi parcurgerea unor procese de reabilitare şi de modernizare în vederea menţinerii 

la un nivel corespunzător a stării tehnice a acestora. 

Lucrarea abordează posibilităţile de extragere mecanizată eficientă a rocilor sterile din coperta 

stratelor de lignit care au rezistenţă mai mare la dislocare sau nu pot fi dislocate prin aşchiere mecanică. 

În acest sens s-au detaşat dintr-o multitudine de posibilităţi, două direcţii de dezvoltare a cercetărilor, 

astfel încât cu dotarea tehnică existentă să se obţină avantaje de natură economică şi tehnologică la 

extragerea în condiţiile carierelor din Motru şi Mehedinţi. Prima direcţie are în vedere utilizarea 

tehnicilor de împuşcare în zonele cu roci sterile care nu pot fi dislocate prin aşchiere mecanică, 

respectiv pentru cazurile când rezistenţa la dislocare se situează la limita aşchierii mecanice. Cea de a 
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doua direcţie se referă la îmbunătăţirea parametrilor constructivi şi funcţionali ai dinţilor de excavator, 

astfel încât, în zonele mai greu aşchiabile să se realizeze indicatori tehnico-economici avantajoşi. Pot 

exista şi situaţii combinate, respectiv în cazurile în care tehnicile de împuşcare asigură o afânare a 

rocilor, iar extragerea acestora se realizează prin aşchiere mecanică cu excavatoare cu acţiune continuă, 

în condiţii de consum specific de energie, respectiv de consum de energie, mult mai avantajos. Este 

cunoscut faptul că prin reducerea consumului specific de energie, la aceeaşi putere instalată a maşinii 

de lucru, creşte capacitatea de dislocare, respectiv producţia realizată. Regimul de lucru a maşinilor de 

dislocat în zona consumurilor specifice de energie reduse, asigură şi alte avantaje, cum ar fi: stări de 

vibraţii structurale mai reduse în intensitate, fiabilitate mai bună, creşterea duratei de viaţă, reducerea 

cheltuielilor de operare pentru sistemul de extragere considerat, etc.  

 În acest sens s-au abordat atât cercetări privind utilizarea tehnicilor de împuşcare pentru 

afânarea zonelor cu roci sterile greu aşchiabile, cât şi cercetări teoretice şi experimentale privind 

determinarea caracteristicilor la dislocare mecanică a unor roci sterile existente în cariera Husnicioara 

care nu pot fi extrase prin aşchiere mecanică cu excavatoare cu rotor. Pe baza rezultatelor obţinute în 

cadrul laboratorului specializat al Universităţii din Petroşani, s-au dezvoltat comparaţii utile, astfel 

încât să se poată delimita zonele pentru care sunt necesare tehnici de reducere a rezistenţei la dislocare, 

cu asigurarea stabilităţii masivului, iar exploatarea în zona considerată să se realizeze tot cu ajutorul 

complexului de extragere existent.  Pe baza cercetărilor întreprinse, s-au stabilit tehnici de împuşcare, 

respectiv s-au conceput dinţi de excavator, a căror parametrii constructivi şi funcţionali să asigure 

funcţionarea avantajoasă a excavatoarelor cu rotor la extragerea rocilor sterile greu aşchiabile sau 

neaşchiabile. 

În capitolul I, se subliniază faptul că sistemele de extragere utilizate în carierele de lignit din 

bazinul Olteniei la general şi a celor din Motru şi Mehedinţi, sunt de mare complexitate, fiind unele 

dintre cele mai sofisticate echipamente utilizate în industria extractivă de la suprafaţă. În lucrare sunt 

prezentate aspectele constructive funcţionale şi caracteristicile tehnice pentru fiecare element important 

din componenţa sistemului de extragere. La sistemele de extragere cu o configuraţie complexă şi cu 

capacităţi mari de excavare, transport şi depozitare pentru creşterea coeficienţilor de utilizare în timp, 

respectiv pentru creşterea eficienţei în exploatare se impune dotarea acestora cu sisteme de 

monitorizare care să asigure personalului de deservire şi factorilor de decizie un tablou cât mai exact al 

modului de funcţionare a acestor echipamente. Pentru aceasta, se impune şi efectuarea unor cercetări 

care să asigure funcţionarea avantajoasă a sistemului de extragere în condiţiile excavării rocilor sterile, 

greu aşchiabile s-au neaşchiabile. Soluţiile găsite este obligatoriu să ţină seama de performanţele 

constructive şi funcţionale ale principalelor componente din sistemele de extragere existente. 
În capitolul II, se arată că utilizarea tehnicilor de împuşcare la extragerea rocilor sterile din 

coperta stratelor de lignit, trebuie să asigure două elemente  importante de care depind parametrii de 

performanţă ai sistemului de extragere. Astfel, pe de o parte, reducerea rezistenţei specifice la aşchiere 

mecanică prin afânarea prealabilă a zonei care urmează a fi excavată, cu ajutorul tehnicilor de 

împuşcare cu exploziv, asigură funcţionarea avantajoasă a excavatoarelor cu roată port cupe. Pe de altă 

parte trebuie avut în vedere ca afânarea să fie bine controlată astfel încât să nu se modifice stabilitatea 

zonei excavate, fapt care ar crea dificultăţi foarte mari până la situaţia de imposibilitate în folosirea 

sistemului de extragere. 
În exploatările  la suprafaţă de mici dimensiuni şi în domeniul construcţiilor civile, cele mai 

utilizate diametre de gaură sunt cele de 51...102 mm. În carierele mari diametrele cresc până la 310 

mm, motivate de raţiuni economice. Legat de adâncimea găurilor folosite, trebuie spus că limitarea 

acestui parametru nu se impune, dar problemele apar datorită lipsei de paralelism între găuri. De 

exemplu pentru găuri înclinate cu diametrul cuprins între 32 şi 65 mm limita maximă de adâncime este 

în jur de 15...20 m. Deviaţii minime se pot obţine pentru găuri cu diametre mai mari realizate cu 

instalaţii de forat cu perforatoare înecate. Distanţa dintre găurile de sondă trebuie să fie de aproximativ 

10...20 ori diametrul găurilor; cel mai adesea sunt folosite găurile de sondă cu diametrul de 64 sau 76 
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mm, şi ca urmare distanţa dintre ele va fi de aproximativ 700...1400 mm. În cazul general, distanţa 

dintre găuri se stabileşte în funcţie de proprietăţile fizico-mecanice ale rocilor, de gradul de fisurare al 

acestora, de diametrul şi lungimea găurii, precum şi de cantitatea de exploziv posibil a fi introdusă în 

gaură, fără a avea efecte distructive asupra taluzului. În roci tari, omogene, distanţa dintre găuri va fi 

mai mică decât în cazul rocilor de tărie mică, stratificate sau casante. În urma exploziei, forţele induse 

în roca înconjurătoare sunt proporţionale cu presiunea gazelor de explozie. Pentru un rezultat bun al 

prefisurării va trebui ca presiunea gazelor de explozie să fie corelată cu tăria rocii, astfel ca aceasta să 

nu se spargă în exces, iar intensitatea vibraţiilor induse în masiv să fie cât mai scăzută. Experimentările 

practice au dus la concluzia că o presiune pe pereţii găurii, de ordinul a 30...35 MPa este suficientă 

pentru producerea deformării şi fisurării masivului între două găuri alăturate. De exemplu un fitil 

detonant cu 70 g/m de pentrită introdus într-o gaură de 76 mm diametru şi detonat, dă o presiune pe 

pereţi de 23 MPa.  

La împuşcările de conturare cu folosirea găurilor de diametru mare, se utilizează drept exploziv, 

amestecurile simple de mică densitate pe bază de azotat de amoniu. În fază iniţială amestecul exploziv 

simplu se folosea ca atare sub formă de cartuşe normale cu ajutorul cărora se constituia coloana 

discontinuă de exploziv din gaura de mină sau amestecul exploziv era introdus în tuburi de plastic, care 

ocupau gaura de mină. În interiorul tubului, explozivul constituia o coloană continuă sau fracţionată. În 

prezent s-au adoptat metode de lucru care au la bază reducerea energiei eliberată de exploziv la 

declanşarea exploziei. Când cantitatea de exploziv detonată pe unitatea de timp trebuie limitată datorită 

problemelor de vibraţii, pot fi inserate întârzieri de milisecunde între diferitele grupuri de găuri sau 

iniţiat fiecare grup de găuri cu detonatoare milisecundă de diferite numere. Prefisurarea trebuie 

devansată cu cel puţin 90...120 ms pentru ca ruperea să fie realizată total, înainte ca primul rând de 

găuri din zona productivă să fie detonate. 

În capitolul III, în urma analizei efectuate rezultă că, modernizarea şi creşterea eficienţei în 

lucru a excavatoarelor cu rotor care funcţionează în cariere este o necesitate. Creşterea eficienţei în 

lucru presupune creşterea capacităţii de excavare, reducerea consumului specific de energie la tăiere, 

creşterea fiabilităţii sistemului de tăiere-încărcare şi a siguranţei în funcţionare. Modernizarea trebuie 

realizată pe baze ştiinţifice şi nu empiric, care presupune cunoaşterea caracteristicilor de tăiere a 

lignitului şi a rocilor sterile reprezentative din descoperta stratelor de lignit. Determinarea 

caracteristicilor la tăiere a lignitului şi rocilor sterile se poate efectua prin încercări de laborator pe 

eşantioane prelevate din zăcământ, respectiv din masivul de rocă. Pe plan mondial, ţări avansate în 

domeniul extragerii eficiente a rocilor sterile şi utile au efectuat astfel de cercetări, dar rezultatele 

acestora, mai ales sub aspect cantitativ, nu pot fi extinse pentru lignitul şi rocile sterile din carierele 

bazinului Olteniei.  

Parametrii care caracterizează procesul de aşchiere a materialelor neomogene şi anizotrope, 

cum sunt rocile sterile şi lignitul, au o variaţie aleatoare în timp şi legităţile de interdependenţă dintre 

aceştia nu pot fi determinate teoretic, doar în baza datelor experimentale. Cercetările experimentale 

efectuabile, fie direct pe excavator, fie cu ajutorul unor instalaţii de măsurare şi înregistrare în condiţii 

reale de lucru necesită investiţii relativ mari, personal calificat special în acest scop, iar precizia şi 

posibilitatea de repetare a măsurătorilor sunt limitate. Cu toate că  încercările în SITU se desfăşoară în 

condiţii reale de lucru, măsurarea parametrilor este mult mai costisitoare şi limitată în timpul 

desfăşurării încercărilor. Încercările experimentale în laborator nu sunt limitate ca posibilitate de 

repetare, sunt mai precise, costă mult mai puţin şi se recomandă mai ales pentru studii comparative cum 

este şi în cazul de faţă. 

În capitolul IV, se arată că pentru desfăşurarea încercărilor experimentale de laborator sunt 

necesare standuri şi echipamente adecvate, probe de roci sterile reprezentative, corect prelevate, 

conservate şi fixate în poziţie de lucru, respectiv personal calificat şi antrenat. Standul de încercări, 

instalaţia de măsurare, înregistrare şi prelucrare a datelor trebuie atent pregătită, corect etalonată şi 

verificată iar periodic aceste proceduri trebuie repetate pe toată durata de desfăşurare a încercărilor 



5 
 

pentru a asigura obţinerea unor date precise şi corecte. Prelevarea probelor şi conservarea acestora 

impune respectarea strictă a unei metodologii de lucru şi a unor tehnici aferente acestui proces. 

 Pentru  prelucrarea datelor experimentale sunt necesare metodologii adecvate care să permită 

exprimarea sub formă matematică cât mai fidel a parametrilor care definesc fenomenul de dislocare 

prin aşchiere a rocilor sterile, cu ajutorul dinţilor de excavator. În acest context s-au elaborat 

metodologiile de prelucrare a datelor primare pentru determinarea forţelor de tăiere, forţelor de 

pătrundere, forţelor laterale, suprafeţelor secţiunii transversale a aşchiilor şi unghiurilor de rupere din 

masiv.  

În capitolul V, se studiază parametrii regimului de tăiere prin încercări experimentale de 

laborator, pe standul de probă cu aparatura special concepută, proiectată şi realizată în acest scop în 

cadrul Laboratorului de Maşini şi Utilaj Minier de la Universitatea din Petroşani. Datele rezultate din 

încercări au fost înregistrate pentru fiecare componentă a forţei rezultante care acţionează pe un dinte în 

trei fişiere-text, corespunzător componentelor Fx, Fy şi Fz. Acestea au fost prelucrate şi stocate 

electronic, însă pentru un utilizator interesat sunt mult mai utile dependenţele, corelaţiile şi 

comparaţiile dintre parametrii de natură diferită, însoţite de interpretări necesare în ansamblu a 

fenomenului de dislocare a rocilor sterile prin tăiere mecanică cu dinţi de excavator. Prametrii 

regimului de tăiere s-au studiat în funcţie de parametrii geometrici ai dinţilor, de parametrii aşchiilor 

dislocate, de parametrii funcţionali ai organului de lucru şi în funcţie de combinaţiile acestora. 

Încercările efectuate pe eşantioane de „gresie” sau „trovanţi” prelevate din cariera Husnicioara au scos 

în evidenţă faptul că această rocă nu poate fi aşchiată raţional cu ajutorul excavatoarelor cu rotor, pe de 

o parte din cauza rezistenţei specifice a forţelor de tăiere şi de pătrundere exagerat de mari, iar pe de 

altă parte din cauza valorilor foarte mari ale consumului specific de energie la tăiere. 

În capitolul VI, se arată că, în baza determinărilor efectuate asupra parametrilor regimului de 

tăiere a rocilor sterile pe întreg bazinul Olteniei, la nivelul carierelor şi a tipurilor de roci, s-a efectuat o 

analiză comparativă care pune în evidenţă forţele de tăiere, rezistenţele specifice la tăiere, forţele de 

pătrundere, unghiul de rupere a aşchiilor din masiv, consumul specific de energie la tăiere pe cariere, 

respectiv pe rocile studiate. Analiza comparativă este utilă pentru a pune în evidenţă comportarea la 

tăiere a rocileor sterile din carierele luate în considerare, pe de o parte şi pentru îmbunătăţirea 

parametrilor constructivi ai dinţilor, cupelor şi rotorului în ansamblu, pe de altă parte. 

 Analiza comparativă constituie în acelaşi timp şi baza ştiinţifică pentru alegerea unor noi 

echipamente de extragere. Studiul comparativ a avut în vedere următoarele aspecte: comparaţia 

valorilor medii ale forţelor de tăiere; analiza comparativă a coeficientului dinamic kd; rezistenţele 

specifice la tăiere A, A1 şi Ke; forţele de pătrundere medii şi raportul ky; forţelor laterale şi coeficientul 

kz, toate acestea pe cariere şi tipuri de roci sterile; valorile comparative ale unghiului de rupere a 

aşchiilor şi consumul specific de energie în funcţie de adâncimea de tăiere, pe cariere şi tipuri de roci 

sterile, etc. 

O clasificare unică şi riguroasă din punct de vedere a caracteristicilor la tăiere pe cariere şi tipuri 

de roci sterile nu se poate absolutiza datorită caracterului aleator şi a naturii contradictorii a unor 

parametrii care definesc fenomenul de dislocare prin tăiere mecanică. Cu toate acestea se pot realiza 

ierarhii care ţin seama de forţe, rezistenţe specifice la tăiere şi consumuri specifice de energie la tăiere, 

astfel încât să existe o bază ştiinţifică care să permită conceperea, proiectarea şi realizarea sau 

achiziţionarea de utilaje adecvate destinate extragerii masei miniere în carierele din bazinul Olteniei, 

respectiv din Motru şi Husnicioara. Comparaţia pe cariere pune în evidenţă următoarea ierarhie 

descrescătoare a extragerii rocilor sterile studiate: Lupoaia, Roşiuţa şi Husnicioara, iar pe tipuri de roci 

rezultă ordinea: argila cenuşie, argila marnoasă şi argila verzuie. Cu toate că din punct de vedere 

cantitativ caracteristicile la tăiere a „gresiei” s-au comparat numai cu cele ale argilei de Husnicioara, 

făcând o analiză şi a celorlalte roci, rezultă că „gresia” de la Husnicioara nu este aşchiabilă cu dinţi de 

excavator. 

 Cercetările întreprinse bazate pe încercări experimentale, interpretarea datelor şi stabilirea unor 
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corelaţii utile şi semnificative între caracteristicile la tăiere mecanică a rocilor sterile şi parametrii 

constructivi şi funcţionali ai organelor aşchietoare, pun în evidenţă faptul că, în general nu sunt 

probleme deosebite la dislocarea rocilor sterile cu ajutorul excavatoarelor cu rotor. În acest sens, pot fi 

menţionate şi situaţii particulare în care, fie aşchierea nu poate fi realizată, fie este realizată în condiţii 

dificile când forţele rezistente, consumurile specifice de energie şi consumul de dinţi şi cupe, este 

foarte mare. În astfel de situaţii, cercetările întreprinse pun în evidenţă necesitatea micşorării rezistenţei 

la aşchiere a masivului, prin procedee de afânare controlată cu ajutorul explozivilor. 

În capitolul VII, se pune în evidenţă faptul că, analize, judecăţi adecvate, rezultate ale 

cercetărilor de laborator, comparaţii între diferite caracteristici la tăiere a rocilor studiate au permis 

stabilirea parametrilor geometrici pentru două tipodimensiuni de dinţi care să lucreze avantajos la 

dislocarea rocilor sterile din carierele considerate. Analizând cele două tipodimensiuni de dinte 

propuse, rezultă că cea de a doua variantă, are o construcţie mai robustă, fiind recomandată pentru 

dislocarea rocilor sterile, greu aşchiabile sau pentru rocile sterile supuse proceselor de afânare cu 

explozivi. Ambele tipodimensiuni au aproximativ aceeaşi formă, dar diferă prin parametrii geometrici 

ai părţii active. Muchia tăietoare a dintelui este realizată în arc de cerc, astfel încât să producă un atac 

mai concentrat a rocilor sterile din front, mai ales în cazul celor puternic tasate sau cu rezistenţa 

specifică la tăiere spre limita maximă a aşchiabilităţii acestora. Acest fapt, va determina zone de 

concentrare a stării de tensiune transmisă de la dinte la rocă, ceea ce facilitează apariţia fisurării în 

zonele menţionate cu efecte pozitive în procesul de dislocare. Pe suprafaţa de degajare s-a realizat o 

zonă curbă, astfel poziţionată încât să nu afecteze geometria vârfului dintelui până la limita maximă a 

uzurii admise, dar să asigure o alunecare avantajoasă a materialului degajat de către dintele aşchietor. 

 Domeniul de aplicare a fiecărei tipodimensiuni în parte s-a stabilit, ţinând seama de forţele care 

acţionează, rezistenţele specifice la tăiere şi consumurile specifice de energie, astfel încât să se poată 

delimita carierele, stratele şi rocile din descopertă, la care se referă fiecare dintre acestea. Introducerea 

în exploatare a tipodimensiunilor propuse presupune elaborarea proiectului de execuţie atât pentru 

dinţi, cât şi pentru cupele aferente, deoarece amplasarea pe cupe este determinată de parametrii 

geometrici la vârful dinţilor. Validarea variantelor propuse în vederea generalizării se va putea face în 

urma experimentării în condiţii reale de lucru. Cercetările întreprinse până în momentul de faţă pun în 

evidenţă faptul că există rezerve serioase de îmbunătăţire a funcţionării rotorului prin montarea corectă 

a dinţilor pe cupe, respectiv prin reconsiderarea sistemului de montare a cupelor pe rotor. 

 În capitolul VIII, se studiază situaţiile în care, în front se întâlneşte un pachet de strate de roci 

cu tărie diversă, între care sunt şi roci greu aşchiabile şi atunci se poate lua în considerare efectuarea de 

lucrări de perforare-împuşcare, în vederea fisurării/presfărâmării rocilor cu tărie mai ridicată. 

Tehnologiile de împuşcare care sunt alese, trebuie să răspundă unor cerinţe economice, tehnice şi de 

securitate corespunzătoare. Experienţa pe plan internaţional a arătat că se poate creşte semnificativ 

randamentul de extragere cu reducerea semnificativă a costurilor de exploatare prin această metodă 

tehnologică combinată. 

Eficienţa lucrărilor de împuşcare pentru toate situaţiile tehnologice depinde în mod esenţial de 

stabilirea pe baze ştiinţifice a parametrilor de împuşcare. La proiectarea şi validarea tehnologiei, având 

în vedere neomogenitatea rocilor din frontul aferent treptei de împuşcare, faţă de breviarele de calcul 

utilizate şi recomandate de către literatura de specialitate, este necesar să se ia în considerare şi faptul 

că încărcăturile discontinui trebuie să conducă la slăbirea rocilor, care din punct de vedere geo-mecanic 

sunt peste limita de dislocare eficientă prin aşchiere mecanică. Slăbirea rocilor prin fisurare, trebuie să 

fie realizată în urma împuşcării găurilor ajutătoare dar cu asigurarea menţinerii stabilităţii portante şi a 

unei geometrii conforme cu cea proiectată, a elementelor caracteristice treptei de exploatare. 

Din studiul coloanei litologice a depozitelor de lignit din bazinul minier al Husnicioarei, în 

acoperişul stratului exploatabil de cărbune nr. 4, se găseşte un pachet de roci sterile de tărie ridicată 

care nu poate fi dislocat direct cu excavatorul cu rotor, necesitând o afânare prealabilă printr-o tehnogie 

de forare-împuşcare. Una dintre problemele principale, necesară a fi luată în considerare înainte de a 
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planifica şi a începe operaţia de forare a găurilor de împuşcare, este alegerea celei mai potrivite metode 

şi instalaţii de foraj. În condiţiile acestei cariere şi ţinând seama de faptul că utilajele trebuie protejate, 

distanţa de siguranţă la executarea împuşcărilor pe treptele de lucru va fi de 200 m. 

În partea de concluzii, se prezintă detaliat cele mai importante concluzii desprinse în urma 

finalizării cercetării urmate de contribuţiile  personale şi direcţiile de cercetare, după cum urmează: 

- contribuţii personale: 

1. S-a efectuat o documentare consistentă din literatura de specialitate şi din utilizarea în 

exploatare a sistemelor de extragere în condiţiile carierelor de lignit din Motru şi Husnicioara, privind 

construcţia, funcţionarea, limitele tehnologiei şi tendinţele moderne din acest domeniu, astfel încât să 

se poată elabora strategia de modernizare şi eficientizare a acestora. 

2. S-au întreprins pentru prima dată la noi în ţară, cercetări teoretice şi experimentale privind 

micşorarea rezistenţei specifice la dislocare, pentru rocile sterile din Motru şi Husnicioara, prin 

utilizarea tehnicilor de împuşcare cu ajutorul explozivilor, astfel încât stabilitatea masivului să nu fie 

puternic  afectată, permiţând utilizarea sistemului de extragere existent. 

3. Pentru afânarea masivului de roci sterile greu aşchiabile şi neaşchiabile, s-au stabilit 

elementele fundamentale care definesc parametrii schemelor de împuşcare în corelaţie cu tehnologia de 

extragere utilizată, caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor excavate şi parametrii în exploatare ai 

utilajului conducător. 

4. S-au întreprins cercetări experimentale pentru determinarea caracteristicilor la aşchiere 

mecanică pentru gresiile sau trovanţii din perimetrul carierei Husnicioara. 

5. S-au elaborat studii comparative pe baza caracteristicilor la aşchiere pe cariere şi pe roci 

sterile în Motru şi Husnicioara, respectivpentru tot bazinul Olteniei. 

6. Pe baza cercetărilor întreprinse, s-a realizat o clasificare a rocilor sterile, astfel încât să se 

poată stabili zonele pentru care sunt necesare operaţiuni de afânare cu ajutorul explozivilor. 

7. Datele obţinute în urma efectuării cercetărilor experimentale şi corelaţiile realizate, constituie 

o bază ştiinţifică utilă în cadrul proceselor de modernizare a echipamentelor de extragere respectiv în 

cazul alegerii unor noi echipamente destinate extragerii lignitului în carierele considerate. 

8. Cercetările efectuate au condus la stabilirea formei şi parametrilor geometrici pentru două 

tipodimensiuni de dinţi care să lucreze avantajos la dislocarea rocilor sterile din carierele considerate. 

9. Elaborarea pentru prima dată în ţară a unei tehnologii combinate de extragere a rocilor sterile 

neaşchiabile şi greu aşchiabile, prin utilizarea explozivilor în operaţiile de afânare, respectiv a 

sistemelor de excavare, transport şi depozitare  existente în carierele din Motru şi Husnicioara. 

Lucrarea este dezvoltată pe 157 pagini şi este structurată în opt capitole de conţinut, o parte de 

concluzii generale, contribuţii personale şi direcţii de cercetare, are introducere şi bibliografie. 

Bibliografia conţine 130 poziţii, dintre care 22 poziţii reprezintă lucrări publicate de către doctorand la 

diferite manifestări ştiinţifice, naţionale şi în reviste cotate ISI.  

Conţine un număr de 123 figuri, 57 relaţii matematice şi 18 tabele, o anexă şi este redactată în 

conformitate cu cerinţele unei lucrări de doctorat, având caracteristici de originalitate. 


