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REZUMAT:  Excavarea sterilului 

(decopertarea) şi extragerea utilului (lignit) în 

carierele miniere de suprafaţă din Bazinul 

Minier al Olteniei se realizează cu linii 

tehnologice de excavare – transport -  haldare 

de mare productivitate. Situaţia la zi din 

carierele Complexului Energetic Oltenia pune 

în evidenţă faptul că în majoritatea 

covârşitoare a acestor linii 

tehnologice,această corelare nu există, de 

regulă capacitatea de transport şi haldare 

depăşind capacităţile realizate de 

excavatoare. Puterea consumată pentru 

antrenarea benzilor transportoare creşte odată 

cu creşterea vitezei de transport şi a cantităţii 

transportate.  Pornind de la această realitate 

observăm că se poate diminua substanţial 

consumul de putere pe ton atransportată prin 

reducerea vitezei de transport până la limita 

impusă de debitul realizat de cel puţin două 

excavatoare care să depună simultan pe 

aceeaşi bandă. 
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ABSTRACT:  Waste excavation 

(uncovering) and lignite extraction in surface 

mine quarries from Oltenia Mine Basin is 

made with high productive excavation – 

transport – waste deposition technologic 

lines. The current state at the quarries of 

Oltenia Power Station reveals that in most of 

these technological lines, this correlation does 

not exist, the transport and waste deposition 

capacity usually exceeding the capacities 

achieved by excavators. Tables 1-3 present 

the values of these capacities on types of 

plants. The power used for driving conveyor 

belts increases with the increase of the 

transport speed and carried quantity.  

 Starting from this reality, we notice 

that we can substantially decrease the power 

consumption per carried tone by reducing the 

transport speed to the limit established by the 

flow achieved by at least two excavators that 

deposit simultaneously on the same belt. 
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1. INTRODUCERE  
 

Excavarea sterilului (decopertarea) şi 

extragerea utilului (lignit) în carierele miniere 

de suprafaţă din Bazinul Minier al Olteniei se 

realizează cu linii tehnologice de excavare – 

transport -  haldare de mare productivitate. O 

astfel de linie tehnologică se compune în 

principal din: 

- excavator cu rotor 

- transportoare de mare capacitate 

- maşini de haldat 

 Utilajele din capul şi coada acestor 

linii tehnologice sunt denumite în mod curent 

utilaje conducătoare datorită faptului că 

reprezintă componentele care impun 

caracteristic eesenţială a întregii linii 

tehnologice şi anume volumul de material 

excavat şi haldat în unitatea de timp. Din cele 

prezentate anterior rezultă necesitatea 

corelării capacităţilor de lucru a celor trei 

tipuri de utilaje componente, ce intră în 

alcătuirea unei linii tehnologice, [3]. 

 

2. ANALIZA SITUAŢIEI 

EXISTENTE. 
 

 Situaţia la zi din carierele Complexului 

Energetic Oltenia pune în evidenţă faptul că 

în majoritatea covârşitoare a acestor linii 

tehnologice,această corelare nu există, de 

regulă capacitatea de transport şi haldare 

depăşind capacităţile realizate de 

excavatoare. În tabelele 1-3 sunt prezentate 

valorile acestor capacităţi pe tipuri de utilaje, 

[2]. 

Din tabelul 1 se observa faptul că capacităţile 

de transport sunt de 3-4 ori mai mici decât 

decât capacităţile teoretice ale aceloraşi 

utilaje, chiar dacă se compară capacităţile 

realizate de excavatatoarele cele mai 

performante din dotarea CEO. 

Din tabelele 2 şi 3 că partea din linia 

tehnologică care are rolul d etransport şi 

haldare a materialului excavat, preia cu 

uşurinţă şi simultan materialul excavat de 3-4 

1. INTRODUCTION 

 
Waste excavation (uncovering) and lignite 

extraction in surface mine quarries from 

Oltenia Mine Basin is made with high 

productive excavation – transport – waste 

deposition technologic lines. Such a 

technological line mainly consists of: 

- rotor excavator 

- high-capacity conveyors  

- waste deposition machines 

 The plants at both ends of these 

technological lines are currently named 

conveyor plants because they are the parts 

that impose the essential characteristic of the 

entire technological line namely the volume 

of excavated material and waste deposition 

material in the time unit. Hence the need to 

correlate the operating capacities of the three 

types of component plants, which comprise a 

technological line, [3]. 

 

  

 

2. CURRENT STATUS ANALYSIS.  

 

The current state at the quarries of Oltenia 

Power Station reveals that in most of these 

technological lines, this correlation does not 

exist, the transport and waste deposition 

capacity usually exceeding the capacities 

achieved by excavators. Tables 1-3 present 

the values of these capacities on types of 

plants, [2]. 

Table 1 reveals that transport capacities are 3-

4 times smaller than the theoretical capacities 

of the same plants, even if we compare the 

capacities achieved by the most performant 

excavators within Oltenia Power Station. 

Tables 2 and 3 reveal that the part of the 

technological line that has the role of 

excavated material transport and waste 

deposition, easily and simultaneously takes 

over the material excavated by 3-4 

excavators. Hence an excess of transport and 

waste deposition capacity which is not used, 
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excavatoare. Rezultă deci un exces evident de 

capacitate de transport şi haldare care nu est 

efolosită, dar care prin impune costuri mari 

generate de consumurile de energie electrică, 

cheltuieli cu forţa de muncă aflată în 

deservire şi cu întreţinerea mecanică şi 

electrică. 

 

but which requires higher costs generated by 

power consumption, labour force related 

costs and mechanic and electric maintenance. 

 

Tabel 1.  (Pentru excavatoare) 

Table 1.  (For excavators) 

 

Nr. 

crt 

Tip 

excavator 

Lăţime 

covor 

 

 

(mm) 

Viteza 

de 

transport 

 

(m/s) 

Capacitate 

teoretică 

 

 

(m3/h) 

Capacitate 

medie 

realizată 

 

(m3/h) 

Capacitate 

maximă 

realizată în 

anul 2011 

(m3/h) 

1 ERc 5,3/15470  1200 3,55 1690 316 437 

2 SRs 5,3/261300  1600 4,25 3000 822 876 

3 SchR 7/301400  1800 3.6 3500 800 1043 

4 SRs 7/302000  2000 4,1 5300 885 975 

 

 

Tabel 2 (Pentru principalele tipui de maşini de haldat) 

Table 2 (For the main types of waste depositing machines) 

 

Nr. 

crt 

Tip 

excavator 

Lăţime 

covor 

 

 

(mm) 

Viteza 

de 

transport 

 

(m/s) 

Capacitate 

teoretică 

 

 

(m3/h) 

1 MH 1704400  1600 6,6 4400 

2 MH 956300  1800 6,6 6300 

3 MH 906500  1800 5,2 6500 

4 MH 9512500  2500 7,3 12500 

 

Tabel 3 (Pentru principalele tipuri de benzi transportoare din doterea CEO) 

Table 3 (For the main types of conveyor belts within Oltenia Power Station) 

Nr. 

crt. 

Tip transportor Viteza de 

transport 

Capacitate de transport 

1 B=1200 5,95 3500 

2. B=1400 5,95 4700 

3. B=1600 5,95 6300 

4. B=1800 5,95 8000 

5. B=2000 5,95 10000 

6. B=2250 5,95 12500 
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3. DETERMINAREA PUTERII DE 

ANTRENARE A BENZILOR 

TRANSPORTOARE 

 

Puterea de  antrenare a benzilor transportoare 

se determină cu formula 

 

 tQGmv
CfL

P  6,3
270

               (1) [1] 

 

unde P, puterea de antrenare 

rurogm GGGG  2 , greutatea 

principalelor componente în mişcare 

Gg, greutatea covorului 

Gru, greutatea rolelor inferioare 

Gro, greutatea rolelor superioare 

v, viteza de deplasare a covorului 

Qt, debit masic 

02,0f  şi 12,1C  sunt coeficienţi 

teoretici specifici 

L, lungimea benzii transportoare 

8,1  greutatea specifică a materialului 

transportat. 

În cele ce urmează vom determina variaţia 

puterii de antrenare a benzii transportoare 

pentru două situaţii concrete: 

a) în funcţie de viteza de transport la 

funcţionarea în gol 

b) în funcţie de viteza de transport când 

greutatea materialului excavat pe unitatea de 

lungime de covor, este constantă, pentru 

diferite tipuri de benzi.  

În primul caz s-a considerat debitul constant 

htQct /6,14798,1822  , 

reprezentând capacitatea medie realizată in 

2011 de un excavator 30/71400SchRs  .  

Valorile obţinute pentru puterea de antrenare 

sunt prezentate în tabelul 4. 

Reprezantarea grafică a puterii de antrenare 

în funcţie de viteza de transport la 

funcţionarea în gol pentru diferite tipuri be 

benzi transportoare este prezentată în figura 

1. 

 

3. DETERMINING CONVEYOR 

BELTS DRIVING POWER.  

 
Conveyor belts driving power is determined 

using formula (1), 

 

 tQGmv
CfL

P  6,3
270

                (1)[1] 

 

where P, driving power 

rurogm GGGG  2 , main moving 

parts weight  

Gg, carpet weight 

Gru, lower rolls weight 

Gro, upper rolls weight 

v, carpet moving speed  

Qt, weight flow 

02,0f  and 12,1C  are specific 

theoretical coefficients  

L, conveyor belts length 

8,1  specific weight of the carried 

material.  

We will next determine the variation of the 

driving power of the conveyor belt for two 

actual cases: 

a) depending on the transport speed during 

back-operation   

b) depending on the transport speed when the 

weight of the excavated material per carpet 

length unit, is constant, for various types of 

belts.  
In the first case, we consider the constant 

flow htQct /6,14798,1822   , 

which is the average capacity achieved in 

2011 by an excavator 30/71400SchRs  .  

The values resulted for the driving power are 

presented in table 4. 
The graphic representation of the driving 

power depending on the transport speed 

during back-operation for various types of 

conveyor belts is presented in figure 1. 
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Tabel 4 (variaţia puterii de antrenare a benzii transportoare în funcţie  

de viteza de transport la funcţionarea în gol) 

Table 4 (variation of the driving power of the conveyor belt  

depending on the transport speed during back-operation  ) 

 

Tipul 

covorului 

de cauciuc 

Puterea absorbită în gol pentru L = 1000 m 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 

ST 1600 

B= 1200 

27 55 82 109 136 163 

ST 2500 

B= 1400 

33 66 99 132 165 199 

ST 2500 

B= 1600 

37 74 111 148 185 224 

ST 3150 

B= 1800 

46 92 138 183 229 280 

ST 3150 

B= 2000 

51 102 152 203 254 300 
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Figura 1.  Reprezantarea grafică a puterii de antrenare în funcţie  

de viteza de transport la funcţionarea în gol 

Figure 1.  The graphic representation of the driving power depending  

on the transport speed during back-operation 

 

În cazul al doilea s-a ales viteza 

 smsmv /6/97,6  , deoarece 

reprezintă vitrza de deplasare a covirului de 

cauciuc la o bandă echipată cu un grup de 

acţionare cu motor de 630 Kw la 1000 

rot/min şi tobă de acţionare  cu 

mm1450 . 

 In the second case, we chose speed 

 smsmv /6/97,6  , because it is the 

rubber carpet moving speed at a belt provided 

with a driving group with 630 Kw engine at 

1000 rot/min and driving barrel with 

mm1450  . 

 



 

Analele Universităţii  “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie , Nr. 4/2012 

 

 

 

 

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering  Series, Issue 4/2012 

 

209 

 

Tabel 5 (Variaţia puterii de antrenare a benzii transportoare ) în funcţie de viteza de transport 

când greutatea materialului excavat pe unitatea de lungime de covor, este constantă) 

Table 5 (Variation of the driving power of the conveyor belt depending on the transport speed 

when the weight of the excavated material per carpet length unit, is constant) 

 

Tipul 

covorului 

de 

cauciuc 

Puterea de acţionare la v = 6 m/s =  ct 

Q=500 

(t/h) 

Q=1000 

(t/h) 

Q =1500 

(t/h) 

Q=2000 

(t/h) 

Q=2500 

(t/h) 

Q=3000 

(t/h) 

Q=3500 

(t/h) 

ST 1600 

B= 1200 

189 228 260 290 326 354 395 

ST 2500 

B= 1400 

230 259 288 324 366 398 432 

ST 2500 

B= 1600 

250 288 332 356 378 412 453 

ST 3150 

B= 1800 

300 350 380 400 433 476 500 

ST 3150 

B= 2000 

333 378 400 445 467 500 533 

 

 

Variaţia puterii de antrenare în funcţie de 

capacitatea de transport când viteza rămâne 

constantă este prezentată în figura 2. 

 

 

The variation of the driving power depending 

on the transport capacity when the speed is 

constant is presented in figure 2. 
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Figura 2.  Reprezantarea grafică a puterii de antrenare antrenare în funcţie  

de capacitatea de transport când viteza rămâne constantă 

Figure 2.  The graphic representation of the driving power depending 

on the transport capacity when the speed is constant 
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3. CONCLUZII 
 

Puterea consumată pentru antrenarea benzilor 

transportoare creşte odată cu creşterea vitezei 

de transport şi a cantităţii transportate.  

Pornind de la această realitate observăm că se 

poate diminua substanţial de putere pe ton 

atransportată prin reducerea vitezei de 

transport până la limita impusă de debitul 

realizat de cel puţin două excavatoare care să 

depună simultan pe aceeaşi bandă. 
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 3. CONCLUSION 
 

The power used for driving conveyor belts 

increases with the increase of the transport 

speed and carried quantity.  

Starting from this reality, we notice that we 

can substantially decrease the power 

consumption per carried tone by consumul 

reducing the transport speed to the limit 

established by the flow achieved by at least 

two excavators that deposit simultaneously 

on the same belt. 
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