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Abstract: The paper addresses the strategic management of CBM 

resources, which integrates the characteristics of the technological cycle of 

gas exploitation and the interaction with other natural resources. The authors 

analyze the principles to be taken into account when determining the 

opportunity to invest in CBM, as an alternative to coal mining, and present 

methodological elements that must be taken into account in the economic 

analysis. The authors recommend such analyzes to assess both the current 

and future economic conditions of CBM projects and whether the authorities' 

regulations are appropriate. 
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Rezumat: Lucrarea abordează managementul strategic al resurselor de 

metan din stratele de cărbune, care integrează caracteristicile ciclului 

tehnologic de exploatare a gazului și interacțiunea cu celelalte resurse 

naturale. Autorii analizează principiile de care trebuie să se țină seama 

atunci când se stabilește oportunitatea investițiilor în CBM, ca o alternativă a 

exploatării cărbunelui, și prezintă elemente metodologice de care trebuie să 

se tină cont la analiza economică. Autorii recomandă astfel de analize pentru 

a evalua atât condițiile economice actuale și viitoare ale proiectelor CBM cât 

și dacă reglementările autorităților sunt adecvate. 
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1. Introducere 

Activităților industriale le sunt asociate, de regulă, impacturi 

semnificative, în special asupra geotopurilor şi, în anumite situații, asupra 

geofaciesurilor. Problemele minelor de cărbuni sunt printre cele mai 

mediatizate publicului larg punându-se accent pe negarea necesității realizării 

activităților antropice, considerate generatoare de poluare. Activitatea de 
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exploatare a cărbunilor a fost profund afectată, în condițiile în care peisajul 

geografic nu a fost analizat (observat, măsurat, evaluat) relaționat cu 

capacitatea sa naturală de regenerare, procesele geologice complexe și 

exploatarea durabilă a tuturor resurselor existente în strate. [1] 

Carbonizarea este procesul geologic prin care materialul vegetal se 

transformă progresiv în cărbune, generând cantități importante de gaze, 

denumite ”grizu”, cantonate în cărbune; aici sunt sechestrate în interstițiile 

stratelor nou formate. Creșterea presiunii apei în aceste interstiții determină 

gazele sechestrate să adsoarbă la suprafața cărbunelui.  

Metanul (CH4) constituie elementul de bază al gazului de mină 

(grizu) produs rezultat în timpul transformărilor anaerobe ale materiei 

vegetale (resturi de plante) ca urmare a procesului de încarbonizare.[2] 

În general, acest mix de gaze naturale este format din: 96% CH4, 

3,5% N și cantități reduse de dioxid de carbon, sulf ș.a. (U.S. EPA, 2004), și 

se numește gaz de mină sau gaz metan din stratul de cărbune - Coal Bed 

Methane sau CBM. (DOE SUA, 2006)  

Cărbunele este un material poros cu macropori, formați din sistemele 

de falii, fisuri și fracturi și micropori. Cea mai mare parte a gazului este 

adsorbit în microporii cărbunelui care oferă o suprafață mare, aproximativ 

200 până la 300 m2 / gramul de cărbune. 

 
 

Figura 1. Gazul din cărbune. 

 

Datorită suprafeței foarte mari a microporilor, cărbunele are 

capacitatea de a stoca volume impresionante de gaze. Când este saturat, 

cărbunele poate conține mai mult de 21 cmc de metan / gramul de cărbune 

(684 mc/tonă) sau de 28 de ori volumul de cărbune în condiții standard, în 

care un acru cubic (1233,5 mc) de cărbune are capacitatea de a stoca peste 

1,2 milioane mc standard de metan. 
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2. Formațiunile purtătoare 

Cantitatea de metan pur disponibil în stratul de cărbune variază în 

funcție de tipul (rangul) acestuia. Cărbunii inferiori (turbă, lignit) sunt 

asociați cu o porozitate ridicată, conținut ridicat de apă și gaz metan biogen. 

În cărbunii superiori (bituminoși) porozitatea, apa și concentrația de metan 

biogen scade, deși în cazul rangului superior al acestor cărbuni (huilelor) 

căldura asociată fenomenului de autoaprindere descompune moleculele 

organice complexe generând, la rândul său, gaz metan în strat. Antracitul are 

porozitate scăzută, conținut scăzut de apă și prin urmare potențial redus de 

generare a gazului metan (ALL, 2003). (Figura 2) 
 

 
 

Figura 2. Emisia de CBM din diferitele zăcăminte de cărbuni. [3] 

 

Rata și cantitatea de CBM eliberat depind de: 

• cantitatea inițială de gaze conținută în stratele de cărbune; 

• permeabilitatea stratelor de cărbune; 

• distribuția și grosimea stratelor de cărbune perturbate prin lucrări; 

• rezistența stratelor purtătoare de cărbune; 
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• arhitectura minelor; 

• metoda de exploatare; 

• rata producției de cărbune. 

Astfel, zăcămintele de cărbune brun cu flacără lungă au, de regulă, 

un conținut redus de gaze asociate. Antracitul este caracterizat printr-un 

conținut ridicat de gaze asociate; cu toate acestea, CBM nu poate fi 

recuperat prin metode clasice din cauza densității mari și permeabilității 

reduse.[3] 

Având în vedere cele prezentate, formațiunile carbonifere cu cel mai 

ridicat potențial de dezvoltare a CBM sunt cărbunii bituminoși de rang 

mediu (cărbunii bruni). Formațiunile de cărbune din Bazinul carbonifer al 

Văii Jiului, spre exemplu, sunt cărbuni bruni, asimilați huilelor, grizutoși, cu 

tendință de autoaprindere și potențial ridicat de generare a gazului de mină 

(CBM). Prezența gazului de mină în stratul de huilă, denumit de mineri 

”Grizu”, s-a pus în evidență în toate fazele de extracție respectiv explorare, 

deschidere, pregătire şi exploatare a zăcământului din Valea Jiului. Grizu 

este un amestec de gaze naturale constituit în principal din Gaz Metan (CH4) 

asociat, după caz, cu dioxid de carbon (CO2), azot (N), hidrogen (H2), 

hidrocarburi (câteva procente) precum şi toxicul monoxid de carbon (CO) 

ș.a. Datorită inflamabilității, explozivității și toxicității ridicate, manage-

mentul gazului de mină a devenit o necesitate în exploatarea huilelor în țara 

noastră. În unele perimetre din zăcământ CBM a fost întâlnit în pungi, la 

presiune și în cantități ridicate, atât în stratele de cărbune cât şi în rocile 

sterile înconjurătoare.[4] Din motive de siguranță, în timpul funcționării 

minelor de cărbune, recuperarea CBM a devenit o parte integrantă a 

exploatării subterane, procesul purtând denumirea de degazare. Principiul 

degazării constă în interceptarea, captarea şi drenarea unei cantități de gaz 

din patul de cărbune (de bază sau neexploatabil) și/sau rocile sterile ori 

stratele exploatate, precum şi evacuarea la suprafață prin instalații 

centralizate2, locale sau în curentul de aer viciat3. După închiderea minelor 

de cărbune emisiile de Metan din Minele Abandonate (Abandoned Mine 

Methane, AMM) vor continua să fie o soluție pentru resurse sau o problemă 

pentru mediu. AMM a reprezentat 17% din total emisii de Metan din Minele 

de Cărbune (Coal Mine Methane, CMM) la nivelul anului 2010 și prognoza 

UNECE până în 2050 arată o creștere la 24%. [5] 

                                                           
2 Instalații de degazare a stratelor de cărbune. 
3 Aerul viciat din lucrările miniere subterane e constituit din metan, bioxid de carbon, 

oxid de carbon, bioxid de sulf şi oxizi de azot, fiind evacuat la suprafață în atmosferă. 
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În Valea Jiului, identificarea și evaluarea degajărilor de CBM s-a 

realizat începând cu lucrările de explorare, pe baza observațiilor și 

măsurătorilor efectuate direct asupra forajelor în care au avut loc manifestări 

de gaze. Astfel, s-a făcut o zonare a prezenței metanului în cuprinsul 

bazinului carbonifer; aceasta a fost confirmată în exploatare când s-a 

înregistrat un maxim în zona central-axială a bazinului, în câmpurile miniere 

Vulcan, Paroșeni şi Lupeni, unde au avut loc degajări și acumulări de metan 

în timpul exploatării. Aici, pe înclinarea zăcământului gazul a înregistrat un 

maxim în zona inferioară şi centrală a complexului productiv, respectiv în 

zona stratului 3 şi în acoperișul stratelor 5, 8/9 şi 13.  

Această situație se datorează faptului că metanul a migrat între 

câmpurile miniere vecine pe direcția stratelor şi pe planele de falie. 

Estimările realizate au avut la bază doar măsurători realizate privind  

emisiile de metan eliberat în atmosferă de la unitățile miniere prin aerul de 

mină viciat, evacuat local prin sistemul de aeraj cât şi gazele evacuate prin 

stațiile centrale de degazare. Debitele înregistrate au înregistrat valori între 

15÷45 mc /t de cărbune extrasă (Figura 3). [6] 
 

 
 

Figura 3. Debite relative și absolute de metan la minele din Valea Jiului. 

În general, CBM degajat în atmosfera subterană se poate acumula 

sub următoarele forme: profil, pânză, cuib şi fitil, astfel: 

a) profilul reprezintă forma de acumulare în secțiunea lucrării 

miniere pe o înălțime mai mare de 1/3 din înălțimea sa; 

b) pânza este o formă de acumulare a metanului în secțiunea 

lucrării miniere, pe o înălțime mai mică de 1/3 din înălțime şi pe o lungime 

mai mare ca grosimea; 
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c) cuibul reprezintă acumularea din orice gol al secțiunii, cu un 

volum de maxim 1 mc;  

d) fitilele de metan reprezintă pânze de metan cu concentrații mai 

mari de 5%, grosimea de 1 cm şi lungimea de peste 10 m.  

Dintre toate tipurile de acumulare doar fitile pot transmite flacăra dar 

acestea nu pot iniția o explozie. Așadar, în timpul exploatării, degazarea 

stratelor de huilă s-a impus ca o metodă activă de reducere a acumulărilor de 

metan din lucrările miniere subterane. Degazarea asigură exploatarea 

stratelor cu o înaltă productivitate şi în condiții de securitate. Dar, 

oportunitatea aplicării degazării masivului de roci pentru recuperarea CBM 

dintr-un bazin cu strate de cărbuni cu conținut ridicat de metan trebuie să se 

bazeze atât pe criterii calitative cât și cantitative în stabilirea proiectelor. 

Agenția americană de mediu (EPA) a încercat, începând cu anul 

2008, să stabilească caracteristici pentru proiecte tip de exploatare a CBM, 

pe baza celor mai bune practici (BAT) și experienței acumulate de industria 

de profil din SUA. Un astfel de model este prezentat în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Caracteristici ale modelului de proiect EPA 

(Model Project Characteristics) 

 

3. Tehnologii de extracție 

Extracția de CBM necesită forarea și pomparea apei din straturile 

zăcământului, pentru a reduce presiunea și a permite gazului să se elibereze 

din patul de cărbune, așa cum se arată în Figura 4.  

Extracția CBM produce adesea cantități mari de apă, gazul și apa 

fiind transportate pe conducte de la puțuri individuale la instalații de 

măsurare, unde sunt înregistrate cantitățile rezultate.  

Input Parameter  Range of Values 
Wells per project (# wells)  48-400 

Initial gas production (MCF/day/well)  33-112 

Initial water production (bbl/day/well)  13-600 

Land cost ($/well)  $380-$200,000 

Drilling cost ($/well)  $58,000-$853,000 

Lease cost ($/well)  $7,830-$164,000 

Gas production operating cost ($/MCF)  $0.41-$1.99 

Water production operating cost ($/bbl of produced water)  $0.00-$0.45 

Fixed gas production costb ($/well)  $978-$17,400 
Fixed water management operating cost ($/well)  $0-$356 
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Figura 4. Secțiune printr-un 

foraj CBM. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBM este un produs principal fiind dirijat către o stație de 

compresoare, pentru a fi comprimat și apoi transportat pe conducte (De 

Bruin, și colab., 2001) într-o rețea sau într-un depozit.  

Apa este un produs secundar al procesului de extracție a gazului, 

necesitând o formă de gestionare specifică (utilizare, evacuare ș.a.). 

Construcția puțului, pentru orice tip de foraje - inclusiv sonde CBM - 

urmează de obicei unul dintre cele două modele de bază: (1) gaură de foraj 

liberă sau (2) gaură de foraj cămășuită.  

În sistemele cu găuri libere puțul este forat dar nu este instalat nici un 

material de căptușeală; astfel gazul se poate scurge de-a lungul forajului prin 

gaura puțului pentru a fi evacuat la suprafață. În sistemele cămășuite este 

instalată o căptușeală, pe toată sau cea mai mare parte a sondei. Aceste 

cămăși trebuie să fie, însă, perforate sau îndoite pentru a permite gazului să 

pătrundă în gaura puțului, ca să poată fi evacuat la suprafață. 

Sistemele cu găuri libere, care sunt mai puțin costisitoare decât 

sistemele perforate sau cu fante, sunt utilizate mai des în producția CBM 

decât în producția convențională de petrol și gaze, care utilizează sisteme cu 

găuri deschise numai în anumite circumstanțe, limitate. 

Ca tehnologie aplicată, operatorii forează puțuri în formațiuni purtătoare 

de cărbune care, adesea, nu sunt la fel de adânci precum cele care conțin rezerve 
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convenționale de hidrocarburi. Formațiunile purtătoare de CBM sunt de mică 

adâncime, la sute de metri sub suprafața terenului, comparativ cu adâncimile 

convenționale ale sondelor de petrol și gaze naturale. Puțurile CBM pot fi forate 

adesea folosind echipamente utilizate la puțurile de apă, mai degrabă decât 

platforme concepute pentru extracția convențională a hidrocarburilor folosite 

pentru foraje de adâncime (Apache Corporation, 2006).[7]  

Durata de viață tipică a sondei CBM este cuprinsă între 5÷15 ani, 

producția maximă de gaz fiind adesea atinsă după o perioadă de șase luni de 

evacuare a apei (Horsley&Witten, 2001).  

Puțurile CBM parcurg următoarele etape de producție: 

– inițială, în care volume mari de apă sunt pompate din strat pentru 

a reduce presiunea și a stimula gazul să se elibereze din patul de cărbune; 

– stabilă, în care cantitatea de CBM produsă din sondă crește pe 

măsură ce scade cantitatea de apă pompată din straturile de cărbune; și 

– finală, în care cantitatea de CBM produsă scade și cantitatea de 

apă pompată din straturi se menține redusă (De Bruin, și colab., 2001). 

 

Obs. Apa produsă de CBM este caracterizată în general prin niveluri 

ridicate de salinitate și oligoelemente (de exemplu, bariu și fier) (ALL, 

2003). Alți poluanți, care pot fi prezenți în apa evacuată, includ potasiu, 

sulfat, bicarbonat, fluor, amoniac, arsen și radionuclizi. Toți acești 

parametri pot provoca efecte negative asupra mediului și, de asemenea, pot 

afecta potențialul de evacuare liberă în emisari. 

La unitățile miniere din Valea Jiului au funcționat, de-a lungul 

timpului, mai multe stații de degazare în sistem central.  

În anul 2015 mai erau în funcțiune 4 (patru) asemenea stații de 

degazare, la minele Lupeni, Paroşeni, Vulcan şi Livezeni. Fiecare stație 

dispunea de câte 4 (patru) pompe de vid, cu capacitatea de 100 [m3gaz/min].  

Obs. De menționat, însă, că stațiile nu necesitau eliminarea unor 

cantități mari de apă deoarece minele erau în funcțiune iar nivelul 

hidrostatic era redus prin pompare. După închiderea minei sau în zonele 

virgine nivelul hidrostatic se reface iar cantitățile de apă pot fi consistente. 

4. Opțiuni de utilizare 

Funcție de concentrația în gaz metan și conținutul altor gaze, pot fi 

luate în considerare următoarele opțiuni pentru utilizarea comercială a CBM: 

a) alternativă pentru gaze naturale; 
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b) alternativă pentru gaze industriale;  

c) pentru producere de energie, inclusiv cogenerare termo-electrică. 

Gazul de tip CBM mai poate fi utilizat și în motoare termice sau 

pentru acționarea grupurilor energetice, despre care se presupune că au o 

eficiență de cca. 35% și timp de funcționare de cca. 80%. Grupurile motor-

generator se pot monta cât mai aproape de capetele de sondă, astfel încât, în 

cheltuielile de capital pentru o capacitate nouă de producție, rețeaua de 

transport a gazelor și cea de tratare a apei să reprezinte un cost scăzut și, prin 

urmare, să aibă influențe reduse asupra investiției. În analize, se poate 

presupune că puterea calorică minimă a gazului extras, corespunzătoare unei 

concentrații de metan de 45%, se situează la 4084 kcal/m3 și crește 

proporțional cu concentrația din capul sondei.[7] 

5. Ipoteze economice pentru CBM 

CBM este o formă de gaz natural și, prin urmare, ar trebui inclusă în 

bilanțul rezervelor și producției de gaze naturale. Cu toate acestea, din cauza 

diferențelor dintre formațiunile geologice CBM și caracteristicile producției, 

economia proiectelor CBM și a celor de gaze naturale (gaz convențional) 

și/sau petrolieră diferă.  

CBM este un produs cantonat în formațiuni geologice puțin adânci, 

extinse pe suprafețe mari; operațiunile acoperă, adesea, multe sute de km2. 

Operațiunile de extracție produc cantități mari de apă, de obicei generate 

inițial; în timp, însă, cantitatea de apă produsă se diminuează.  

Gazul convențional este, adesea, conținut în formațiuni geologice 

clar definite, care pot fi accesate doar dintr-o zonă relativ mică folosind, de 

obicei, puțuri mai adânci decât cele necesare producției de CBM. Extragerea 

gazelor convenționale generează, adesea, relativ puțină apă la început, dar 

producția de apă poate crește în timp.  

Aceste diferențe de producție între gazul convențional și CBM 

conduc la un profil economic foarte diferit în ceea ce privește indicatorii 

economici ai proiectelor. Deoarece costurile de gestionare a apei produse 

reprezintă o parte semnificativă a costurilor de operare în ambele tipuri de 

operațiuni gaziere, proiectele CBM încep adesea cu costuri de operare 

ridicate ce tind să se diminueze pe măsură ce proiectul se maturizează, în 

timp ce costurile de operare pentru petrol și gaze convenționale deseori cresc 

cu maturizarea proiectelor.  

CAPEX necesar achiziționării și instalării grupurilor electrogene de 

la producătorii occidentali poate varia între 700 și 1200 [USD/kW], dar 
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poate fi redus la 400 [USD/kW] + transport prin achiziția de echipamente 

din Asia. Prețul specific (2020) al unui MW este între 240-280 [RON].  

OPEX estimează cheltuieli la nivelul a 0,03 [USD/kW]. 

CBM este purtător de redevență (asimilată) la nivelul de 3,5%. 

Câteva exemple din diverse aplicații practice, considerate relevante 

pentru un grup de 10 sonde, de referință, sunt sintetizate mai jos: 

Tabelul 2. Producții ale modelului de proiect EPA 

Nr. 

crt. 
Adâncime de 

săpare 
Tip pompa 

Producții per sondă 

CBM [mc/zi] Apă [mc/zi] 

1 600 m Piston (vacuum) 1.700 2,2 

2 300 m Submersibila 2.800 49,1 
 

Sursa: US DOE EIA, 2010. 

Tabelul 3. Costuri ale modelului de proiect EPA 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Costuri /10 sonde 

[USD] 

1 2 

Echipamente 

1 Echipament de producție CBM 383.700 171.000 

2 Rețele de colectare CBM 218.000 237.100 

3 Diverse echipamente auxiliare 323.400 296.700 

Total echipamente 925.100 704.800 

O&M 

1 Cheltuieli totale zilnice 32.300 48.300 

2 Întreținere la suprafață 43.800 37.000 

3 Întreținere în subteran 11.700 86.600 

Total O&M 87.800 171.900 
 

Sursa: US DOE EIA, 2010. 

6.  Concluzii 

Pentru a simplifica modelarea financiară, analiza cost beneficiu ce 

poate fi efectuată pentru tehnologia de captare a gazelor de mină poate fi 

limitată la evaluarea unui modul format din 10 sonde de extracție cu pompă 

submersibilă pentru care sursa de venit o reprezintă vânzarea gazului CBM.  



42 N. Iliaș, S. M. Radu, I. Offenberg, I. Andraș 

Tabelul 4. Indicatori ai unui modul de sonde CBM [8]  

 

 

 

Perioadă U.M. Costuri estimate O&M / sondă 

Primul an RON 193.100 

Anii 2-4 RON 104.000 

Anii 5-10 RON 75.000 

Total 10 ani Mil RON 0,95 

Medie / an RON / an 95.500 

 

Indicator U.M. Tehnologia de captare CBM 

VPN Mil RON 4 

RIR % 25% 

B/C Raport 1,28 

CUA RON / MWh 60 

Investiție inițială Mil RON 7,9 
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Astfel, se poate considera o rată de utilizare de 90% și o adâncime de 

exploatare de aproximativ 300 de metri, care generează, în medie, 1.700 mc 

de gaz CBM / zi / sondă. Pentru calculul veniturilor se utilizează un preț 

estimativ al gazului metan raportat la o putere calorică de 45-50% față de 

cea a gazului natural, respectiv 4084 kcal/mc, care crește proporțional cu 

concentrația din capul sondei. [8] 

Sursa de venit este vânzarea energiei electrice, iar analiza cost 

beneficiu trebuie să conțină și cheltuielile asociate instalațiilor grupurilor 

electrogene (generatoare de electricitate). 

Rularea datelor modelului considerat a generat următoarele date: 
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