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1. INTRODUCERE 

Evaluarea resurselor şi rezervelor de gaze, analizarera performanţelor din 
trecut şi predicţia lor în viitor, precum şi definirea şi optimizarea facilitâţilor de 
suprafaţă, constituie un real suport pentru abordările viitoare. Astăzi, metode 
moderne de investigare precum şi pachete de soft-uri integrate, permit capturări, 
analizări, corelări şi interpretări de înaltă rezoluţie. 

Evaluarea gradului de depletare a zăcămintelor de gaze naturale, prezintă un 
real interes în contextul unui declin de producţie ireversibil şi al aspectelor relativ 
îngrijorătoare pe care le-au genera 

Aprecierea gradului de depletare a zăcâmintelor, precum şi reevaluarea 
resurselor geologice şi a rezervelor de gaze la diverse momente ale exploatării, în 
contextul obţinerii unor noi informaţii în ceea ce priveşte comportarea în 
exploatare, trebuie să constituie o preocupare permanentă. 

Factorul final de recuperare a rezervelor din zăcămintele de gaze naturale este 
o variabilă care depinde de ansamblul condiţiilor geologice, tehnologice şi 
economice. Ponderea cu care intervin fiecare din aceste elemente în definirea 
valorii factorului final de recuperare a rezervelor este diferită de la un zăcământ la 
altul. 

2. EVALUAREA RESURSELOR GEOLOGICE 

● Metoda volumetrică, bazată pe relaţia: 
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● Metoda de bilanţ material, bazată pe relaţia: 
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unde: G0 este rezerva iniţială de gaze, m3; 

A – suprafaţa productivă, m2; 
h – grosimea efectivă a stratului colector saturat cu gaze, m; 
m – porozitatea efectivă (număr subunitar); 
sai – saturaţia în apă a porilor (număr subunitar); 
Tr – temperatura de referinţă, K; 
Tz – temperatura de zăcământ, K; 
pz0 şi pz – presiunile de zăcământ iniţiale şi respectiv la data estimării 

rezervelor, cu sondele oprite; 
Z0 şi Z – factorii de abatere ai gazelor, corespunzători tempetaturii, presiunii 

iniţiale şi respectiv presiunii de la data estimării rezervelor, în condiţii de 
zăcământ, cu sondele oprite; 

pr – presiunea de referinţă; 
V0 şi V – volumul porilor saturaţi cu gaze, în momentul iniţial al exploatării şi 

respectiv la data estimării rezervelor, m3 
Ecuaţia fundamentală (1.1) de calcul a resurselor de gaze prin metoda 

volumetrică, se aplică în general zăcămintelor în curs de cercetare geologică, înainte 
de introducerea lor în exploatare. Precizia estimării resurselor geologice iniţiale de 
gaze, prin aplicarea acestei metode, este condiţionată de volumul şi calitatea datelor 
obţinute din cercetarea geologică. 

Metoda de calcul a resurselor de gaze prin bilanţ material (1.2) este aplicabilă 
în orice moment în cursul procesului de exploatare a zăcămintelor de gaze, după 
extragerea a cel puţin 10—15% din resursa iniţială. 

Marea majoritate a structurilor de gaze din România, cuprind zăcăminte cu 
contur impermeabil, a căror resursă poate fi obţinută cu suficientă precizie, prin 
aplicarea formei simplificate a ecuaţiei de bilanţ material: 
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Această relaţie care prezintă practic un caz particular al metodei de bilanț 
material, și anume metoda declinului de presiune, indică o dependenţă liniară între 
producţia cumulativă de gaze (ΔG) şi raportul pz/Z, pe întreaga perioadă de exploatare. 

 

Incertitudini în estimarea parametrilor de calcul 
 

a. Grosimea efectivă h, se determină din diagrafiile de carotaj geofizic, carote 
mecanice, precum şi din cercetarea hidrodinamică a sondelor de gaze. 
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Fig. 1.1. Estimarea limitelor stratului poros- permeabil saturat cu gaze,  
pe baza curbei P.S. şi a curbei de rezistivitate înregistrată cu dispozitiv gradient. 

 
Curba P. S. Grosimea efectivă (h) a stratului poros- permeabil se măsoară pe 

curba potenţialului spontan (P.S.), la jumătatea distanţei dintre picuri şi linia marnelor 
(fig. 1.1). 

Forma curbei P.S. şi amplitudinea deflecţiei în faţa stratului permeabil, depind 
de o serie de factori (grosimea h şi rezistivitatea Rt a stratului permeabil; rezistivitatea 
Rx0 şi diametrul dt al zonei contaminate de filtratul de noroi; rezistivitatea Rs a 
formaţiunilor adiacente; rezsitivitatea Rm a fluidului de foraj şi diametrul dh al găurii 
de sondă), care influenţează distribuţia liniilor de curent P.S. şi căderile de potenţial 
ce au loc în fiecare mediu prin care curg curenţii P.S. De aceea P.S.-ul nu poate fi 
înregistrat în găuri de sondă pline cu noroaie conductive, deoarece acestea nu 
permit o conexiune electrică între electrodul P.S. şi formaţiune. De asemenea, dacă 
rezistivităţile filtratului de noroi şi ale apei din formaţiune sunt aproape egale, 
deflecţiile P.S.-ului vor fi mai mici. iar curba va fi mai puţin caracteristică şi în cele 
mai multe cazuri nefolositoare. În cazul straturilor permeabile, intercalate cu 
straturi cu rezistivităţi mari, curbele P.S. sunt astfel deformate, încât limitele acestor 
straturi nu pot fi localizate exact. În asemenea situaţii, pentru măsurarea grosimii 
efective a straturilor poros-permeabile, sunt utilizate curbele de rezistivitate. 

Curba gradient este asimetrică, prezentând în apropierea limitei stratului 
poros-permeabil, fie un maxim M, fie un minim, m (fig. 1.2). Pentru straturile cu 
rezistivitate mai mare (nisipuri saturate cu gaze), decât cele adiacente (nisipuri şi 
marne saturate cu ape de zăcământ), valoarea maximă este lângă limita inferioară a 
stratului şi incidental poate corespunde cu vârful respectiv (fig. 1.2. a). Pentru 
straturile cu rezistivitatea mai mică decât formaţiunile înconjurătoare situaţia este 
inversă (fig. 1.2, b). 

În fig. 1.2 este prezentat un exemplu de determinare a grosimii efective, h a 
unor straturi saturate cu gaze, folosind curba de rezistivitate înregistratrată cu un 
dispozitiv gradient (fig. 1.2. c) într-o sondă din Bazinul Transilvaniei. 
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Fig. 1.2. Estimarea limitelor stratului poros şi permeabil  
pe baza curbei înregistrată cu dispozitiv gradient. 

 

Curbele microlog sunt cele mai precise în determinarea straturilor poros-
permeabile. Se recomandă a fi utilizate în toate cazurile unde există condiţii şi în 
mod special la investigarea straturilor subţiri, mai mici de 1,5 m. 

Carotajul mecanic este utilizat doar ca o metodă auxiliară, pentru precizarea 
datelor referitoare la grosimea efectivă, obţinute din diagrafiile de carotaj geofizic. 

Cercetarea hidrodiuamică a sondelor de gaze. Din datele de cercetare 
hidrodinamică a sondelor de gaze poate fi determinată o valoare a produsului „kh” 
pentru un anumit interval. Cunoscând valoarea permeabilităţii „k”, poate fi determinată 
grosimea efectivă h, pe care se produce curgerea. Existența unor valori de presiune 
nestabilizată afectează interpretarea cercetării efectuate și impliciat valorile de 
permeabilitate și grosime efectivă estimate. 

 

b. Suprafaţa productivă, A. Delimitarea conturului suprafeţei productive se 
rezumă la stabilirea cât mai precisă a contactelor apă-gaze, a limitelor de 
„marnizare” sau de dispariţie a proprietăţilor capacitiv-filtrative ale rocilor rezervor. 

Poziţia contactelor apă-gaze se determină cu ajutorul diagrafiilor electrice de 
rezistivitate şi se verifică prin teste de producţie. În acelaşi scop mai pot fi utilizate 
şi diagrafiile radioactive. 

De fapt contactul reprezintă o noţiune convenţională, deoarece în realitate 
trecerea de la zona saturată cu gaze la cea saturată cu apă are loc gradat, formând 
aşa numita zonă de tranzaţie, a cărei grosime variază între 2-6 m. Dacă stratul în 
zona de contact este alcătuit din bancuri de diferite permeabilităţi, atunci cele mai 
puţin permeabile tind să producă gaze, în timp ce cele permeabile pot fi în 
întregime inundate. 

Determinarea poziţiei iniţiale a contactului gaze-apă utilizând măsuratorile de 
presiune de zăcământ se poate executa în situaţia când starea de de echilibru iniţială 
în zăcământ nu a fost distrusă de exploatarea sondelor de explorare. Schematizând 
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situaţia dintr-un zăcământ de hidrocarburi fluide, relaţia propusă pentru determinarea 
poziţiei contactului gaze-apă este: 
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unde: h - distanţele, în m, între punctele de măsurare a presiunii şi între acestea şi 
poziţiile contactului gaze-apă. 

Calculul menţionat reclamă determinarea presiunii de zăcământ cu o exactitate de 
0,l - 0,2 bari, a adâncimilor şi greutăţilor specifice cu maximum de exactitate, mai 
ales pentru zăcămintele de tip platformă, unde o eroare mai mare în fixarea poziţiei 
contactului conduce la o abatere simţitoare a mărimii rezervelor calculate prin 
metoda volumetrică. 

 

c. Volumul brut, Vb. Pentru majoritatea zăcămintelor de gaze naturale, 
volumul brut al zonei productive se determină cu ajutorul relaţiei 1.5.: 
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unde: Vb este volumul brut, m3. 
Ai – suprafaţa planimetrată în interiorul curbelor izopace, „i” şi respectiv  

„i + 1”, m2;  
hi – curba izopacă „i”. 

 

d. Porozitatea, m. Măsurarea porozităţii rocilor, poate să fie făcută pe carote 
în laborator şi cu un oarecare grad de aproximaţie, cu ajutrul unor diagrafii geofizice 
înregistrate în găurile de sondă. 

Porozitatea efectivă, determinată în laborator pe un mare număr de carote, a 
scos în evidenţă tendința de reducere a acesteia, în funcţie de creşterea proporţiei 
elementelor pelitice argiloase şi, în mod independent, în funcţie de creşterea 
adâncimii la care se află rocile. 

Conţinutul crescut în componenta argiloasă, în special pentru rocile colectoare 
din Buglovian şi Badenian, înrăutăţeşte proprietăţile capacitive şi filtrative ale 
acestora, în anumite cazuri fiind anulate complet, fapt ce determină discontinuităţi 
pe orizontală şi verticală ale mediului poros - permeabil şi în consecinţă apariţia de 
capcane „discrete”, evidenţiate pe multe structuri de gaze. 

Totodată se remarcă o scădere a porozităţilor efective în funcţie de adâncime, 
atât în cazul marnelor nisipoase, cât şi în cazul nisipurilor, astfel că acestea se reduc 
în Badenian, la jumătate faţă de cele din Pliocen. 

Porozitatea efectivă utilizată la estimarea resurselor geologice, trebuie să 
reprezinte o valoare medie pentru întregul volum al rocilor colectoare saturate cu 
gaze. Acest lucru devine practic irealizabil, dacă varietatea de facies a rocilor 
colectoare atinge o amplitudine mare şi o dispersie neregulată, iar probele de teren 
extrase din sonde şi analizate reprezintă un volum infim, faţă de volumul total al 
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zăcământului. În alte cazuri frecvent întâlnite, în care nu apar variaţii însemnate de 
facies, reprezentativitatea valorilor de porozitate este scăzută, din cauza volumelor 
mici ale probelor extrase din sonde şi analizate. În acest context, stabilirea 
porozităţii medii trebuie făcută, în toate cazurile, prin prelucrarea statistică a 
rezultatelor obţinute din măsurătorile efectuat pe probe de teren extrase din sonde. 

 

 
 

Fig. 1.3. Histograma porozităţilor. 
 

Determinarea porozităţii rocilor cu ajutorul diagrafiilor geofizice, prezintă 
deasemenea interes, având în vedere posibilitatea obţinerii unor informaţii pentru 
întreaga secţiune de straturi deschisă prin sonde. 

Experimental, s-a stabilit că, raportul dintre rezistivitatea unei formaţiuni „curate” 
(fără argile), saturată 100% cu apă sărată sau filtrat de noroi şi rezistivitatea apei sau 
filtratului este o constantă a formaţiunii respective, denumită „factor de formaţie”. 

 

e. Saturaţia în fluide. Se cunoaşte că volumul golurilor (Vg) unei roci 
colectoare, poate fi saturat cu apă şi hidrocarburi. Saturaţia în apă Sw, reprezintă 
procentul din volumul porilor ocupat cu apa de zăcământ. Saturaţia în hidrocarburi 
reprezintă procentul din volumul porilor ocupat de hidrocarburi, adică Sh = 1 – Sw . 

Determinarea valorilor de saturaţie în apă sau hidrocarburi se face în 
laborator, iar rezultatele obţinute se prelucrează statistic. În practica curentă de 
laborator, pe carote se determină saturaţia în apă interstiţială, Swi, şi permeabilitatea 
k, stabilindu-se dependenţa dintre ele, prin admiterea unor distribuţii log-normale. 

S-a stabilit, în mod experimental că saturaţia în apă Sw, poate fi exprimată în 
funcţie de rezistivitatea din diagrafiile geofizice, prin relaţii de tip Archie, în cazul 
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formaţiunilor „curate” cu o distribuţie aproape regulată a porozităţii. Ulterior, au 
fost dezvoltate propuneri pentru determinarea saturaţiei în apă Sw, prin „metoda 
graficelor” rezistivităţii în funcţie de porozitate, determinată din carotajele la care 
răspunsul aparatelor este legat de aceasta. 

În funcţie de modul în care se află distribuită argila în formaţiune, au fost 
propuse formule pentru interpretarea unor straturi de nisip cu argilă diseminată sau 
laminată. Alţi cercetători, Simandoux P, Leveaux - Poupon au propus formule 
pentru determinarea saturaţiei în apă, care iau în consideraţie conţinutul total de 
argilă, fără a mai ţine seama de modul de distribuţie al acesteia. În toate cazurile, 
pentru definirea elementelor modelelor propuse, este necesară utilizarea mai multor 
diagrafii. 

În evaluarea zăcămintelor de gaze naturale, accentul principal trebuie pus pe 
determinările directe efectuate în laborator pe carote, urmând ca, în mod supli-
mentar, să fie utilizate şi valorile de saturaţie determinate din diagrafiile geofizice. 

 

f. Factorii de abatere a gazelor naturale, de la legea gazelor perfecte, 
presiunile şi temperaturile de zăcământ. Presiunile iniţiale şi temperaturile de 
zăcământ pot fi determinate în mod satisfăcător, prin prelucrarea datelor rezultate 
din măsurătorile directe efectuate în sonde. Utilizarea acestora va putea fi făcută în 
mod diferenţiat, în funcţie de gradul de cunoaştere a resurselor de gaze. După cum 
este de aşteptat, în majoritatea cazurilor, presiunile măsurate în sondele care 
deschid acelaşi zăcământ diferă. Din această cauză apare necesară determinarea 
presiunii medii (pm) a zăcământului, care poate să fie făcută ca o medie ponderată 
pe baza măsurătorilor de presiune statică efectuate în sonde, utilizând relaţiile: 
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unde: pi este presiunea măsurată în sondă, bar; 
n – numărul de sonde, în (1.6) şi respectiv de zone, în (1.7) şi (1.8); 
Ai – suprafaţa unei zone, ha; 
hi – grosimea unei zone, m. 
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În determinarea presiunii iniţiale de zăcământ trebuie să se ţină seama de 
condiţiile structurale în care se află obiectivul de exploatare, deoarece prezenţa sau 
absenţa aflorimentului de apă afectează mărimea acestei presiuni; de asemenea 
prezenţa sau absenţa interferenţei zăcămintelor adiacente exploatate pe acelaşi 
acvifer determină mărimea presiunii iniţiale de zăcământ. 

Cunoaşterea exactă a temperaturii de zăcămînt este impusă de ecuaţia 
fundamentală a energiei. Energia geotermică a determinat formarea mediului solid 
al zăcămintelor de hidrocarburi fluide, a apelor mineralizate de zăcămînt şi a 
sistemelor de hidrocarburi fluide conţinute în acumulatoarele de energie 

La calculul resurselor geologice G0 ale unui zăcământ de gaze naturale trebuie 
să se ţină cont de următoarele aspecte: 

● sunt necesare măsurători corecte ale presiunii iniţiale de zăcământ; influenţa 
unor valori nestabilizate ale acesteia şi a existenţei unui număr redus de măsurători 
de presiune viciază considerabil evaluările; valori apropiate ale presiunii iniţiale p0 
şi p’0 pot schimba considerabil panta dreptei şi prin urmare valoarea resursei 
geologice G0 şi G'0; 

● absenţa unor măsurători a presiunii iniţiale poate conduce la interpretări 
incorecte asupra  mecanismului de recuperare existent în zăcământ şi prin urmare 
asupra valorii resursei geologice. 

 

Limite şi erori ale bilanţului material 
 

În această metodă, presiunea statică Pi reprezintă presiunea medie a 
zăcământului la o etapă a istoricului de producţie. Această presiune se obţine ca 
valoare medie a presiunilor statice înregistrate la sonde la acea etapă a istoricului de 
producţie. Presiunea Pi este mai apropiată sau mai depărtată de presiunea medie reală 
de zăcământ, după cum numărul de sonde ce exploatează zăcământul şi numărul de 
măsurători efectuate la sonde este mai mare sau mai mic. Deci şi resursa iniţială a 
zăcământului va fi mai apropiată de cea reală, în măsura în care presiunea statică Pi 
introdusă în calcule, caracterizează mai corect presiunea medie de zăcământ. 

Pentru evaluarea corectă a resursei iniţiale a zăcămintelor de gaze prin bilanţ 
material se impun următoarele: 

● să nu se neglijeze niciuna dintre sondele care au exploatat sau exploatează 
zăcământul; 

● cumulativele de gaze extrase pe sonde să fie corect monitorizate; 
● presiunile iniţiale şi temperaturile de zăcământ să fie corect evaluate; 
● presiunile statice măsurate sau estimate să fie atent verificate înainte de a fi 

introduse în calculele de bilanţ material; 
● să se determine capacitatea de curgere din suprafaţa de drenaj a fiecărei 

sonde în parte, pentru evaluarea interferenţei dintre sonde; 
● să se urmărească presiunile la sondele oprite din producţie un timp 

îndelungat, pentru a determina dacă pe perioada închiderii are loc o resaturare cu  
● gaze sau o depletare a suprafeţei de drenaj; 
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Fig. 1.4. Valori de presiune statică de zăcământ pe un obiectiv de exploatare. 
 

 
 

Fig. 1.5. Valori de presiune statică de zăcământ pe o sondă. 

 
Erorile asociate tuturor parametrilor enunţaţi anterior, determină un grad mare 

de incertitudine în ceea ce priveşte obţinerea unor rezultate apropiate de realitate. În 
acest context, în legătură cu această metodă se mai pot face şi alte observaţii. 

● Nu toate sondele pot fi închise pentru înregistrarea presiunii statice la unele 
dintre etapele istoricului de producţie; o parte dintre sonde nu pot fi închise din 
motive tehnice, tehnologice sau de producţie, iar altele sunt în intervenţie. 
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● Măsurătorile efectuate pe sonde nu pot caracteriza şi presiunile medii 
existente în suprafeţele de drenaj ale sondelor în producţie sau în suprafeţele 
sondelor sistate din producţie (retrase sau în intervenţie). 

● O valoare medie aritmetică sau chiar ponderată a presiunilor statice 
măsurate la o etapă, nu poate caracteriza presiunea medie de zăcământ, mai ales în 
cazul unui număr insuficient de măsurători la sonde sau a zăcămintelor cu un 
gabarit de exploatare incomplet. 

● O evaluare a resursei iniţiale pe sondă este corectă numai dacă sonda este 
singură în producţie sau dacă sonda nu interferează cu sondele din jur datorită 
gabaritului de exploatare redus şi distanţelor mari dintre sonde; în acest caz, resursa 
iniţială evaluată nu reprezintă resursa iniţială a zăcământului, ci resursa iniţială din 
suprafeţele de drenaj exploatate de sonde. 

● Când sondele interferează între ele, suma resurselor iniţiale determinate pe 
sonde nu poate reprezenta resursa iniţială a zăcământului, având în vedere următoarele: 

 suprafaţa de drenaj a sondei nu este constantă în decursul exploatării, 
aceasta modificându-se după ritmul de extracţie a sondei; 

 presiunea statică înregistrată după ce o sondă a fost închisă o perioadă 
mai lungă (ex. RK), nu mai este corelabilă cumulativului de gaze extras 
înaintea opririi din producţie; 

 presiunea statică măsurată la o sondă, când sondele din jur produc, nu 
poate caracteriza presiunea medie de zăcământ în suprafaţa de drenaj a 
sondei, în special în cazul zăcămintelor cu permeabilităţi mari; 

 resursele iniţiale evaluate la sondele sistate din producţie (retrase la alte 
obiective productive) sunt nereprezentative, datorită continuării exploatării 
suprafeţelor de drenaj a sondelor sistate, de către sondele în producţie din 
jurul acestor suprafeţe; 

 sondele cu un istoric de producţie relativ scurt (sistate din exploatare din 
diferite motive) sunt neglijate, deoarece, de regulă, nu au suficiente 
măsurători de presiuni statice, pentru a cuprinde cumulativele extrase în 
bilanţul material; 

3. REEVALUAREA RESURSELOR GEOLOGICE  
PRIN MODELAREA 3D 

Maximizarea vizualizării zăcământului utilizând interpretări seismice avansate, 
bazate pe  seismică 3D, dar şi pe tehnici complexe de vizualizare a noilor volume 
de resurse, permit o reevaluare, uneori spectaculoasă a modelului geologic. Noile 
tehnologii de investigare în sonde, capabile să evidenţieze cele mai subţiri straturi 
saturate cu gaze, oferă de asemenea zăcămintelor mature o nouă şansă, constituind 
fundamentul pentru o reevaluare a resurselor şi rezervelor de gaze. 

Modelarea tridimensională permite calculul volumetric al resurselor de gaze 
naturale, prin utilizarea interpretării seismicii 3D şi a diferitelor atribute extrase din 
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ea, dar şi pe baza informaţiilor obţinute din interpretarea petrofizică a diagrafiilor 
geofizice de sondă, precum şi din analiza carotelor. Principalele caracteristici ale rocii 
rezervor sunt reinterpretate în vederea îmbunătăţirii modelelor geologice de zăcământ. 

Informaţiile referitoare la tipul zăcămintelor, distribuţia fluidelor şi caracte-
risticile rocii rezervor, permit modelarea geologică şi evaluarea ulterioară a resurselor 
de gaze naturale. 

În ultima perioadă de timp au apărut o serie de soft-uri care permit calculul 
volumetric al resurselor de gaze naturale prin modelare tridimensională şi care în 
esenţă parcurg aceleaşi etape pentru construirea modelului 3D: 

► importarea datelor disponibile 
 se efectuează interpretarea petrofizică iar setul de date digitale sunt 

importate în program; se analizează setul complet de diagrafii geofizice 
efectuate în gaură liberă sau tubată şi de carote; 
 se efectuează interpretarea cubului seismic de date şi se identifică reperele; 

► corelări 
 se efectuează corelările tuturor reperelor existente, identificate din 

diagrafiile electrice şi din investigarea seismică; 
► cadrul structural - stratigrafic 
 se creează modele 3D pentru fiecare obiectiv de exploatare, pe baza 

orizonturilor interpretate din seismică şi a markerilor interpretaţi prin 
corelarea stratigrafică a diagrafiilor electrice; 

► modelarea faciesului 
 se modelează faciesul definindu-se modelul sedimentologic detaliat; 

► modelarea proprietăţilor 
 se modelează proprietăţile zăcământului, grosimea netă şi totală, poro-

zitatea, saturaţia, volumul de argilă, permeabilitatea, în vederea populării 
modelului 3D; 

► calculul volumetric 
 se calculează resursa geologică iniţială pentru fiecare zonă, cu ajutorul 

modelului 3D creat. 
În figura 2.1 sunt prezentate etapele creării modelului 3D: 
 Corelarea detaliată; 
 Definirea zonelor; 
 Stratificarea; 
 Analiza datelor; 
 Modelarea proprietăților. 
Modelarea tridimensională presupune de fapt crearea a 6 modele, pe baza 

tuturor datelor geologice disponibile, provenite din achiziţii mai vechi sau recente, 
corelate şi sistematizate. 

1. Modelul structural – pe baza interpretării seismice şi a corelării stratigra-
fice a diagrafiilor electrice sunt create griduri structurale, iar ulterior sunt generate 
hărţi structurale şi hărţi cu izopachite pentru fiecare obiectiv de exploatare. 
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Fig. 2.1. Etapele creării modelului 3D. 
 

2. Modelul de facies – pe baza analizei volumului de argilă rezultat din 
interpretarea petrofizică a diagrafiilor geofizice, precum şi pe baza unor atribute 
seismice sunt create modele de litologie pentru fiecare obiectiv de exploatare; din 
analiza volumului de argilă poate fi determinată distribuţia conţinutului mediu de 
argilă şi nisip, dar şi o serie de histograme şi variograme ale litologiei pe cele trei 
direcţii: x, y, z. 

3. Modelul de grosime netă/totală – pe baza modelului de facies sunt create 
modele de grosime, iar ulterior sunt generate hărţi de grosime netă pentru fiecare 
obiectiv de exploatare; clasele de litologie sunt reduse la două grupe: rezervor şi 
non-rezervor, atribuindu-se fiecărei grupe o valoare de grosime netă/totală. 

4. Modelul de porozitate – pe baza modelului de volum de argilă sunt create 
modele de porozitate, iar ulterior sunt generate hărţi de distribuţie a volumului de 
pori pentru fiecare obiectiv de exploatare. 

5. Modelul de saturaţie în fluide – pe baza datelor din interpretarea 
petrofizică a diagrafiilor geofizice, prin corelarea cu modelele de porozitate sunt 
create modele de saturaţie în fluide. 

6. Modelul de permeabilitate – pe baza modelelor de porozitate sunt create 
modelele de permeabilitate, în condiţiile existenţei unei relaţii directe între cei doi 
parametri. 
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Incertitudini în estimarea parametrilor de calcul 
 

1. Modelul geologic. Din descrierea carotelor extrase, respectiv din analizele 
geochimice se identifică toate tipurile de roci prezente în secvența respectivă ( de 
ex. carbonaţi, nisip, roci argiloase, marne, gresii). Celelalte date furnizate de carote 
sunt de natură micropaleontologică. După interpretarea acestor date se trag 
concluzii despre mediul de sedimentare, informații care se corelează cu cele 
referitoare la tectonică. 

Ulterior se generează secţiuni transversale și longitudinale, stratigrafice şi 
structurale şi se fixează repere, corelarea extrapolându-se în restul sondelor până la 
acoperirea integrală a zăcământului. Corelarea se efectuează de regulă în baza 
consistenţei reperelor argiloase. 

Dacă nu se determină contacte cu apă, cu adevărat evidente în sonde, se poate 
folosi metoda „gaz până la adâncimea de” şi „apă până la” pentru fixarea limitelor 
de saturaţie, utilizate pentru calcularea suprafeţei şi volumului zăcămintelor. 

Incertitudinea acestor valori, respectiv suprafața și volumul zăcămintelor este 
majoră dacă datele primare obținute din măsurători directe sunt în număr redus, 
respectiv carotele extrase sunt foarte puține. În acest caz detaliile modelului 
stratigrafic sunt afectate în contextul unor extrapolări ale informațiilor punctuale pe 
zone extinse. 

Se determină tipurile de facies care alcătuiesc litologia. Modelul de facies se 
bazează pe analiza volumului de argilă rezultat din interpretarea petrofizică a 
diagrafiilor geofizice, precum şi pe baza unor atribute seismice, fiind create modele 
de litologie pentru fiecare obiectiv de exploatare. Acuratețea informațiilor obținute 
din diagrafiile geofizice este însă relativă și se va mai face referire la ea în 
continuare. 

 

2. Modelul fizic. Pentru crearea modelului fizic se determină următorii 
parametri: porozitatea efectivă (%), saturaţia în gaz (%), permeabilitatea (mD), 
grosimea efectiv saturată (m), presiunea iniţială de zăcământ (bar), temperatura de 
zăcământ (°C). 

Datele utilizate provin din investigări geofizice și din analiza carotelor 
extrase. Calitatea investigărilor în gaură liberă este afectată de valorile înregistrate 
în zona spălată, iar calitatea cimentării între coloană şi formaţiune influențează 
deasemenea valorile obținute în cazul găurilor tubate. Porozitatea şi permeabilitatea 
determinate din diagrafiile geofizice oferă valori relativ exacte deoarece aceasta 
este o metodă de măsurare indirectă. 

Referitor la datele de intrare pentru porozitate, unele tipuri de carotaje nu dau 
un răspuns bun pe anumite zăcăminte, iar în acest caz necesită corecţia obligatorie 
cu factorul de compactare. Pentru estimarea porozității sunt necesare valori cât mai 
multe și mai exacte, iar lipsa acestora presupune generarea unor modele sintetice ( 
transformare din rezistivitate în timp de parcurs, valori sintetice utilizate ca date de 
intrare pentru porozitate ). 



INCERTITUDINI IN EVALUAREA RESURSELOR ȘI REZERVELOR DE GAZE. IMPACT ȘI RISC ECONOMIC  225 

 

În cazul carotelor extrase este indicat ca pentru acelaşi interval carotat să fie 
analizate mai multe carote și un număr important de carote să fie luate din argile. 
Porozitatea şi permeabilitatea determinate din carote oferă valori mai exacte 
deoarece sunt determinate printr-o metodă de măsurare directă, însă și în acest caz 
calibrarea aparatelor influențează într-un oarecare procent. 

 

      
 

Fig. 2.2. Model de porozitate și permeabilitate. 
 

Pentru determinarea volumului de argilă trebuie evidențiați anumiți indicatori 
de litologie, fapt posibil prin utilizarea anumitor diagrafii. Sunt preferate cele în 
care apare un contrast evident între argile şi nisipuri. Profilul curbelor poate fi 
influențat de tipul fluidului de foraj, schimbările de salinitate ale apei de zăcământ,   
posibila invazie adâncă în strat a filtratului de noroi și în consecință împingerea 
gazului din imediata apropiere a găurii de sondă, grosimea stratului şi necentrarea 
dispozitivului de investigaţie în gaura de sondă. Este de preferat să se aleagă mai 
multe zone de interpretare, dacă există valori diferite pentru nisipuri curate şi pentru 
argile. De exemplu amplitudinea mică a curbelor în zonele compacte cele mai 
adânci, conduce la o supraestimare a volumului de argilă. 

Datorită naturii laminare a secvenţei nisip-rocă argiloasă, sunt necesare 
carotaje de înaltă rezoluţie, pentru buna definire a proprietăţilor de zăcământ din 
straturile subţiri. Tipurile de investigări menţionate anterior, sunt carotaje de acest 
gen, utilizate pentru analiza proprietăţilor petrofizice ale nisipurilor subţiri. Sunt 
capabile să identifice straturile subţiri, saturate cu gaze, neperforate, care nu au fost 
incluse în zonele grosimilor efective. Carotajele de saturaţie a rezervorului, 
achiziţionate prin investigările prin tubing şi coloană sunt utilizate pentru 
identificarea nisipurilor cu potenţial de gaze rămase. 

Se observă că în varianta îmbunătăţită cu informaţiile din investigările speciale, 
există câteva pachete cu potenţial ridicat, care în varianta standard nu sunt indicate ca 
purtătoare de gaze. În evaluarea petrofizică a carotajului standard, volumul de 
argilă s-a bazat pe rezistivitatea zonei invadate (RXOC) şi pe potenţialul spontan 
(PS). Gazele din aceste aşa-zise zone nepurtătoare de gaze, se pare că provin din 
straturi subţiri, care sunt prea mici pentru a fi detectate cu ajutorul carotajului 
standard. Înregistrările oferite de dispozitivul RST, cu o rezoluţie mult mai bună, au 
permis detectarea unor straturi noi, care nu erau incluse în grosimea efectivă a 
obiectivului respectiv. 
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Fig. 2.3. Investigări geofizice – standard și de înaltă rezoluție. 

4. EVALUAREA REZERVELOR DE GAZE 

Evaluarea rezervelor de gaze naturale se efectuează prin: 
 metoda zero dimensională în care colectorul este considerat uniform, 

omogen și infinit, iar prevederea de producție se face prin sonda de comportare 
medie, avându-se în vedere şi curgerea fluidelor de-a lungul ţevilor de extracţie; 

 analiza curbei de declin 
 metoda de simulare numerică, luându-se în considerare neuniformitatea 

colectorului. 
 

Metoda zero dimensională. Ecuaţia de curgere care stă la baza a acestei 
metode are forma: 

 
2 2 2- = ⋅ + ⋅s dp p a Q b Q                   (3.1) 

    Pentru o determinare cât mai exactă a coeficienţilor de rezistenţă la 
curgerea prin strat și prin țevile de extracție, este nevoie de producerea sondei pe o 
gamă de duze în scopul determinării unor perechi de valori ΔP = f(Q), care se vor 
introduce in ecuaţia cu doi termeni. 
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Incertitudini în estimarea parametrilor de calcul 
 

Dacă se calculează coeficienţii de rezistenţă la curgerea pe sonda medie, se vor 
utiliza valori medii pentru debit și presiune, dar în contextul neomogenității 
zăcămintelor (falii, efilări ale straturilor, marnizări etc.), valorile medii pot fi afectate de 
erori semnificative. Un grad mai mare de certitudine poate avea determinarea acestor 
coeficienţi prin reprezentarea grafică a indicelui de productivitate pe fiecare sondă. 

 

 
 

Fig. 3.1. Indicele de productivitate (curba de performanță a zăcământului). 
 

Pentru determinarea rezervei pe fiecare sondă este necesară evaluarea unei 
resurse antrenabile, valoare care nu poate fi determinată cu exactitate deoarece nu 
există certitudinea unui gabarit optim de sonde. 

Un alt aspect este legat de neomogenitatea zăcământului și deci de modul 
diferit de comportare în exploatare între sonda de comportare medie și sondele cea 
mai bună, respectiv cea mai slabă de pe obiectiv. 

Deasemenea presiunea statică a sondelor poate fi afectată de acumularea 
impurităților lichide în sonde ceeea ce modifică rezultatele ulterioare ale calcului. 

 

Analiza curbei de declin. Pe parcursul exploatării unui zăcământ de gaze se 
disting în general mai multe etape: 

− creşterea treptată a debitului de gaze pe seama creşterii numărului de sonde 
introduse în exploatare; 
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− menţinerea unei producţii cvasi- constante; 
− un declin accentuat al debitului pe zăcământ; 
− un declin atenuat al debitului pe zăcământ 
Primele trei etape sunt destul de scurte în raport cu durata totală de exploatare 

a zăcământului. Declinul de producţie apare mai devreme sau mai târziu în funcţie 
de forma de manifestare a energiei de zăcământ. 

Analiza curbei de declin este utilizată pentru prognozarea producţiei unei 
sonde sau a unui grup de sonde, dar şi pentru estimarea rezervelor. Procesul de 
prognozare se bazează pe istoricul producţiei şi este influenţat de problemele 
mecanice ale sondelor. Prognoza poate fi limitată de debite sau timp. 

Variaţia cu timpul sau cu producţia cumulativă a debitului este denumită 
curbă de declin, deşi din aceasta nu se poate citi, declinul de producţie. Declinul se 
defineşte ca raportul dintre variaţia debitului de gaze în timp şi debitul însuşi, ceea 
ce se poate exprima prin relaţia: 

 

 
Q
dt

dQ

D                                        (3.4) 

 

Declinul de producţie depinde de felul în care producţia variază în timp. 
Variaţia producţiei de gaze în timp este funcţie de formele energiei de zăcământ şi 
de regimul tehnologic de exploatare. Prelucrarea datelor statistice de producţie, a 
arătat că în majoritatea cazurilor se obţine o aproximare acceptabilă dacă se 
consideră că variaţia inversului declinului în funcţie de timp este o dreaptă: 

 

 tba
D


1

                                     (3.5)  

Deoarece mărimile pantei b a acestei drepte sunt cuprinse între 0 şi 1, 
problema se poate aborda pentru intervalul 10  b  şi pentru limitele acestuia, 

0b  şi 1b . 
În acest context există trei tipuri de declin: 
♦ declin exponenţial sau constant       0b  
♦ declin hiperbolic                 10  b  
♦ declin armonic                  1b  
Declinul exponenţial sau constant corespunde următoarei legi de variaţie a 

debitului: 
 

 
Dt

ieQQ


                                     (3.6) 
 

Declinul hiperbolic corespunde următoarei legi de variaţie a debitului: 
 

 ncQD        (3.7)       
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unde:      
n
i

i

Q

D
c        (3.8)       

iar c este coeficientul de declin 
Declinul armonic corespunde următoarei legi de variaţie a debitului: 
 

 cQD     (3.9)  

unde:     
i

i

Q

D
c        (3.10)  

Declinul armonic reprezintă de fapt cazul particular al declinului hiperbolic, 
corespunzător lui  1n . 

 

 
 

Fig. 3.2. Tipuri de declin. 
 

Incertitudini în estimarea parametrilor de calcul 
 

Acuratețea datelor referitoare la istoricul de producție este definitorie pentru 
un calcul corect al rezervelor. Un istoric de producție agitat datorat fluctuațiilor de 
presiune, inclusiv cele neprevăzute, din sistemul de colectare, îngreunează stabilirea 
tipului de declin și implicit estimarea unor volume eronate de rezerve.(fig.3.3) Un 
istoric de producție insuficient nu este reprezentativ pentru stabilirea tendinței reale 
a curbei de declin. 

Modificarea comportării în exploatare a sondelor care produc fază unică 
gazoasă odată cu apariția curgerii bifazice de-a lungul țevilor de extracție determină 
o schimbare a pantei curbei de declin de cele mai multe ori în sensul accentuării 
acesteia. (fig.3.4) În acest caz de obicei rezervele sunt supraestimate. 
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Fig. 3.3. Istoric de producție. 
 

 
 

Fig. 3.4. Tendința debitului de gaze și de impurități. 
 

Neomogenitatea zăcământului, adică prezența în egală măsură a unor zone 
caracterizate de o curgere bună dar și a unor zone caracterizate de o curgere slabă, 
dar și existanța unor zone depletate și mai puțin depletate în cadrul aceleiași unități 
hidrodinamice influențează desemenea estimarea rezervei. Este posibil ca rezerva 
pentru o sondă care drenează o zonă caracterizată de o curgere bună să fie 
subestimată iar rezerva pentru o sondă care drenează o zonă caracterizată de o 
curgere slabă să fie supraestimată, odată cu scăderea nivelului energetic al 
zăcământului. 
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Comportarea în exploatare este influențată și de modul de echipare a 
sondelor. De exemplu o sondă echipată cu packer va avea un declin mult mai 
accentuat deoarece nu există volumul de gaze înmagazinat în spațiul inelar care 
contribuie la formarea și liftarea dopului de lichid. 

5. RISC ȘI IMPACT ECONOMIC 

Din perspectiva evaluării resurselor geologice și a rezervelor de gaze pot 
apărea două riscuri importante. 
 

Cauza producerii riscului Riscul Consecință apărută ca urmare 
a materializării riscului 

Volum insuficient de 
informații privind valorile 
parametrilor fizici care intră 
în calculul resursei geologice  

Estimarea eronată a 
volumelor de resurse 
geologice 

Stabilirea inexactă a volumului de 
rezervă dovedită  

Informații inexacte despre 
comportarea în exploatare a 
sondelor 

Estimarea eronată a 
rezervelor dovedite de gaze 

Stabilirea inexactă a volumului de 
rezervă dovedită  

 
Analiza Riscurilor. Se efectuează o analiză calitativă a riscurilor (prin 

determinarea măsurilor ce se impun pentru tratarea lor), cât și o metodă cantitativă 
canstând în calculul impactului monetar al materializării acestora. 

Este indicat să se utilizeze o metodă care analizează gravitatea (impactului) 
producerii unui eveniment combinat cu probabilitatea producerii acesteia. 

Matricea probabilității de apariție a riscurilor pe baza literaturii de 
specialitate, se prezintă astfel: 
 

Probabilitatea 
de apariție 

Descriere Valoare Factor de scală 

Foarte mare Este foarte probabil să se întâmple pe o 
perioada scurtă de timp(< 1 an); s-a 
întâmplat de multe ori în ultimul an; 

5 30 

Mare Este foarte probabil să se întâmple pe o 
perioada scurtă de timp(< 1 an); s-a 
întâmplat de câteva ori în ultimul an; 

4 15 

Medie Este foarte probabil să se întâmple pe o 
perioada scurtă de timp( 1 an); s-a întâmplat 
de puține ori în ultimul an; 

3 10 

Scazută Este foarte probabil să se întâmple pe o 
perioada medie de timp(2 ani); s-a întâmplat 
de foarte puține ori în ultii 2 ani; 

2 5 

Foarte Scăzută Este foarte probabil să se întâmple pe o 
perioada lungă de timp(3 ani); nu s-a 
întâmplat,sau s-a întâmplat 1-2 ori până in 
prezent, în ultimii 3 ani 

1 1 
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Se evaluează influența negativă a fiecărui risc asupra obiectivului, prin 
construirea unei matrice de impact, pe baza literaturii de specialitate, după cum 
urmează: 

 

Impact Descriere Valoare Factor de scală 
Sever Cu impact sever asupra îndeplinirii obiectivului de 

analiză ( cu impact ≥ 32%) asupra corectitudinii 
volumului rezervei dovedite) și/sau cu impact financiar 
≥10.410 mii USD 

5 500 

Semnificativ Cu impact major asupra îndeplinirii obiectivului de analiză 
(cu impact cuprins între [16% și 32%) asupra 
corectitudinii volumului rezervei dovedite) și/sau cu 
impact financiar cuprins între [5.232 și 10.410) mii USD 

4 200 

Moderat Cu impact mediu asupra îndeplinirii obiectivului de 
analiză ( cu impact cuprins între [8% și 16%) asupra 
corectitudinii volumului rezervei dovedite) și/sau cu 
impact financiar cuprins între 2.623 și 5.232 mii USD 

3 75 

Minor Cu impact scăzut asupra îndeplinirii obiectivului de 
analiză ( cu impact cuprins între (4% și 8%]) asupra 
corectitudinii volumului rezervei dovedite) și/sau cu 
impact financiar cuprins între [1.312 și 2.623) mii USD 

2 15 

Neglijabil Cu impact foarte scăzut asupra îndeplinirii obiectivului 
de analiză ( cu impact ≤ de 4% asupra corectitudinii 
volumului rezervei dovedite) și/sau cu impact financiar 
de până la 1.312 mii USD 

1 1 

 

Se efectuează o analiză cantitativă a riscurilor care se bazează pe evaluarea 
monetară a impactului materializării acestora. 

 

Estimarea riscurilor. După ce probabilitatea și importanța riscurilor au fost 
evaluate, următorul instrument de analiză este Matricea de Evaluare a Riscurilor, 
care este utilizată pentru evaluarea în ansamblu a riscurilor. 

 
500 Sever 500 2500 5000 7500 15000 
200 Semnificativ 200 1000 2000 3000 6000 
75 Moderat 75 375 750 1125 2250 
15 Minor 15 75 150 225 450 
1 Neglijabil 1 5 10 15 30 

  Foarte 
scăzută 

Scăzută Medie Mare Foarte 
mare 

1 5 10 15 30 
 

Legendă: 
 

> 499 Nedorit 
16-499 Acceptabil 

< 16 Neglijabil 
 

După stabilirea naturii și probabilității impactului se realizează o evaluare a 
riscurilor în funcție de capacitatea specialiștiloe de a le gestiona. 
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Din analiza estimărilor de resurse și rezerve de gaze efectuate în Romgaz se 
concluzionează că gestionarea celor două riscuri este facil de realizat și se traduce 
înt-o potențială reducere a estimărilor cu câteva procente (2-5) %. Materializarea 
acestor riscuri nu periclitează viabilitatea proiectelor, transpunându-se în reducerea 
venitului net actualizat a cash-flow-ului cu o anumită valoare. 

Încadrarea în matricea de evaluare a riscurilor care s-a efectuat pe baza 
probabilităților de apariție și a impactului indică faptul că cele două riscuri sunt 
neglijabile sau minore cu o probabilitate foarte scăzută și scăzută de apariție. 

6. CONCLUZII 

Resursele geologice depind în exclusivitate de factori naturali, geologici, 
fizici şi fizico-chimici specifici acumulării, şi anume, volumul zonei productive, 
natura şi proprietăţile sistemului rocă colectoare-fluide, presiunea iniţială şi 
temperatura de zăcământ. 

Gradul de cunoaştere a rezervelor reprezintă o măsură a certitudinii, care 
poate fi atribuită cantităţii şi calităţii rezervelor evaluate. După gradul de cunoaştere 
realizat, rezervele se clasifică în categoriile: dovedite, probabile şi posibile. 

Resursele geologice se evaluează pentru acumulări unitare de gaze naturale, iar 
rezervele, pentru acumulări naturale unitare sau pentru obiective de exploatare 
constituite în cadrul procesului de exploatare. Evaluarea resurselor geologice şi a 
rezervelor de gaze se efectuează pe baza tuturor datelor geologice, geologo-fizice, 
fizico-chimice şi de producţie, obţinute prin lucrările de exploatare şi dezvoltare, 
precum şi pe baza informaţiilor cu caracter tehnic, tehnologic şi economic, disponibile 
la data de referinţă a evaluării. Corectitudinea și acuratețea tuturor acestor informații 
influențează în mod direct estimarea volumelor de resurse și rezerve de gaze. 
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