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Rezumat. Depozitele de cărbune considerate neexploatabile din punct de vedere tehnic sau 
economic sunt importante pentru stocarea CO2  provenit de la termocentralele pe cărbuni, deoarece 
cărbunele are o structura microporoasa care poate absorbi o serie de gaze, spre exemplu o tona de 
cărbune conține peste 25 m3 de metan, iar pentru CO2 are o afinitate de absorbție mai mare decât cea 
pentru metan. Lucrarea oferă soluția unui proiect integrat de stocare a CO2 si exploatare a metanului, 
cu consecințe favorabile asupra prețului energiei termice produse in termocentrale. 
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Abstract. Coal deposits considered to be un-exploitable for technical or economic reasons are 
proven to be of major importance for the storage of CO2 captured from industrial burning 
installations because coal is characterized by the existence of large volumes of micro-pores inside 
which there are various gases physically absorbed, one tone of coal containing even more than 25 m3 

of absorbed methane, and at the same time it being characterized by higher affinity for carbon 
dioxide gas than for methane. The paper propose an integrated project for CO2 storage - CH4 
recovery and valorization will lead to a substantial reduction of the integrated project costs, which 
will influence the delivering price for the produced energy. 
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1. INTRODUCERE 

Din paleta largă de opţiuni care vizează prevenirea schimbărilor climatice, captarea şi stocarea 
bioxidului de carbon (tehnologiile CCS), se recomandă ca cea mai promiţătoare opţiune datorită 
potenţialului extrem de ridicat de reducere a emisiilor de CO2 rezultate în procesul de ardere a  
combustibililor fosili pentru producerea de energie. În acelaşi timp utilizarea sistemelor de captare, 
lichefiere, transport şi stocare în formaţiuni geologice a CO2 provenit din sistemele de ardere a 
combustibililor fosili, beneficiază de avantajul existenţei rezultatelor cercetării şi implementării de 
proiecte pilot care au avut ca scop demonstrarea fezabilităţii tehnice, tehnologice şi economice a 
acestora. 

Cu toate că tehnologiile CCS (definite în cadrul Intergovernmental Panel on Climate Change, 
ca ,,procese tehnologice ce constau în separarea CO2 provenit din surse mari industriale sau 
energetice staţionare, lichefierea acestuia şi transportul la o locaţie de stocare,  injectarea lui în 
formaţiuni geologice stabile, izolate faţă de atmosferă, care permit depozitarea CO2 în condiţii de 
siguranţă pentru perioade lungi de timp”), sunt cele mai promiţătoare din punct de vedere al 
reducerii nivelului emisiilor de gaze cu efect seră (GHG), în acest moment sunt încă nerezolvate o 
serie de probleme de natură financiară, comercială, socială şi legislativă, care pot influenţa decisiv 
implementarea şi dezvoltarea la scară globală a sistemelor CCS. 
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2. ETAPELE TEHNOLOGIEI CCS 

Captarea CO2 din surse staţionare mari. Tehnologii de captare. Din punct de vedere al 
nivelului şi concentraţiilor de emisii de CO2, se consideră surse de emisie staţionare mari toate sursele 
provenind din domeniul arderii combustibililor fosili pentru producerea de energie, din domeniile 
care au la bază utilizarea combustibililor fosili în alte activităţi industriale şi din procesarea 
petrolului şi gazelor naturale, caracterizate printr-un volum al emisiilor de CO2 ce depăşeşte 
valoarea de 0,1 milioane tone CO2/an cu condiţia să se poată asigura în condiţiile tehnologice 
actuale, implementarea tehnologiilor de captare a bioxidului de carbon cu costuri sustenabile. 

În anul 2002 IEA (International Energy Agency) publică un inventar pentru 14.000 de  surse de 
emisii de bioxid de carbon staţionare în care sunt incluse termocentrale, rafinării şi combinate petro-
chimice, instalaţii de procesare a gazelor naturale, fabrici de ciment, combinate metalurgice şi alte 
facilităţi industriale care utilizează combustibilii fosili în procesul tehnologic (instalaţii de producerea 
a amoniacului, etilenei, hidrogenului, etc...), pentru care volumul emisiilor de CO2 se încadrează în 
intervalul 2,5-55,2 milioane tone CO2/an, surse responsabile de emisia a 13 Gt CO2/an. Din totalul 
acestor surse 7900 reprezintă surse staţionare cu emisii de peste 0,1 Mt CO2/an, volumul total al 
acestora reprezentând 90 % din volumul emisiilor totale de CO2. 

Din punct de vedere al costurilor de implementare a tehnologiilor de captarea a CO2, din surse 
staţionare mari, trebuie făcută precizarea că acestea sunt cu atât mai mici cu cat concentraţia şi 
presiunea parţială a bioxidului de carbon în curentul de evacuare a emisiilor sunt mai ridicate, aşa 
cum se constată în cazul proceselor de producere a amoniacului, hidrogenului sau gazelor de sinteză 
prin gazeificare. Pentru sursele de emisii staţionare mari, sunt disponibile în acest moment patru 
sisteme tehnologice de bază pentru captarea CO2 (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Reprezentarea schematică a sistemelor de captare a CO2 din surse de emisie staţionare mari. 
 

Din punct de vedere al separării şi captării bioxidului de carbon din curentul de gaze rezultat 
din procesul tehnologic, în acest moment sunt disponibile următoarele tehnologii: 

1) separarea prin absorbţie; 
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2) separarea cu ajutorul membranelor; 
3) distilarea curentului de gaze lichefiat şi separarea constituenţilor prin congelare. 
În cazul sistemelor de captare a CO2 în faza de pre-combustie sau în cazul sistemelor care 

utilizează tehnologia de ardere în atmosferă bogată în oxigen (oxi-fuel combustion), restricţiile legate 
de amplasament pot fi rezolvate prin montarea instalaţiilor suplimentare pe o altă locaţie decât cea a 
sistemului de ardere propriu-zis. 

Transportul CO2. Transportul prin reţele de conducte reprezintă în acest moment soluţia 
tehnologică cea mai fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic, în principal datorită faptului că 
transportul prin conducte şi-a demonstrat viabilitatea în cazul transportului petrolului şi gazelor naturale în 
toate condiţiile de climă şi relief, inclusiv în cazul transportului submarin la mare adâncime. 

Cu toate că din punct de vedere tehnologic după etapa de captare, bioxidul de carbon poate fi 
transportat în stare gazoasă lichidă sau solidă, experienţa acumulată şi analizele de costuri realizate 
până în prezent au demonstrat că transportul în stare lichidă este cel mai eficient, transportul acestuia 
în celelalte două stări de agregare fiind excluse fie datorită volumului mare ocupat de CO2 în stare 
gazoasă, fapt care necesită facilităţi de transport de dimensiuni foarte mari, fie datorită consumului 
extrem de ridicat de energie necesitat de trecerea din stare gazoasă în stare solidă, fapt care se va 
reflecta în costul global al procesului de captare , transport şi stocare. Nu în ultimul rând tehnologiile 
de lichefiere a gazelor fie ele naturale (GNL), sau petroliere (GPL) sunt utilizate pe scară largă şi pot 
fi transferate în domeniul lichefierii CO2. 

În general costurile pentru investiţia iniţială depind în cea mai mare parte de lungimea conductei, 
cantitatea de CO2 ce urmează să fie transportată, diametrul conductei şi calitatea (din punct de vedere al 
purităţii) bioxidului de carbon transportat. În general presiunea de transport luată în calcul pentru 
estimarea costurilor este de 10 MPa, iar vitezele de transport variază de la 1 la 5 m/s. Costurile de 
investiţie sunt cu atât mai mari cu cat specificaţiile privind transportul presupun existenţa staţiilor 
intermediare de comprimare necesare compensării pierderilor de presiune, situaţie care poate fi evitată 
prin mărirea diametrelor conductelor şi reducerea vitezei de transport. În acelaşi timp, costurile 
investiţiei sunt cu atât mai mari cu cât relieful de pe traseul conductei este mai accidentat şi poate creşte 
cu 50-100 % în condiţiile în care traseul interceptează zone cu densitate ridicată a infrastructurii 
existente sau zone dens populate în special datorită necesităţii respectării unor standarde de securitate 
foarte restrictive. Nu în ultimul rând trebuie menţionat faptul că pentru construcţia reţelelor de conducte 
submarine costurile de investiţie depăşesc costurile reţelelor terestre cu 40-70%. 

Stocarea CO2 în formaţiuni geologice. Pentru stocarea în formațiuni geologice, bioxidul de carbon 
trebuie să fie mai întâi comprimat până la atingerea stării de fluid dens (stare supracritică), stare care 
pentru adâncimi de 800 m sau mai mari se menţine ca urmare a influenţei gradientului geotermic şi a 
presiunii dezvoltate de formaţiunile geologice acoperitoare. Din punct de vedere al formaţiunilor geologice 
indicate pentru stocare, acestea sunt reprezentate în principal de zăcăminte epuizate sau în curs de epuizare 
de petrol şi gaze, strate de cărbune, formaţiuni acvifere saline de mare adâncime, continentale sau 
submarine, accesul la acestea realizându-se prin reţele de conducte (fig. 2). 

 Stratele de cărbune considerate neexploatabile din considerente tehnice sau economice se dovedesc 
a fi de importanţă majoră pentru stocarea bioxidului de carbon captat în cadrul proceselor CCS. Cărbunele 
este caracterizat prin existenţa unui volum extrem de mare de micropori la nivelul cărora se regăsesc 
absorbite fizic diverse gaze, o tonă de cărbune putând conţine chiar peste 25 m3 de metan în stare 
absorbită. În acelaşi timp cărbunele, se caracterizează printr-o afinitate mai ridicată pentru bioxidul de 
carbon gazos decât pentru metan (fig. 3), astfel că raportul dintre volumele de bioxid de carbon şi metan 
(CO2/CH4), absorbite în matricea cărbunelui poate lua valori de la 1 (cazul antracitului), până la 10 sau 
chiar mai mult în cazul cărbunilor inferiori (mai tineri din punct de vedere geologic). Bioxidul de carbon 
gazos injectat prin foraje se deplasează prin sistemele de fisuri existente, pe planele de stratificaţie şi prin 
difuzie se răspândeşte în matricea cărbunelui fiind absorbit la nivelul microporilor, eliberând gazele 
existente dar cu afinitate mai redusă. Bioxidul de carbon se comportă în acelaşi timp şi un plastifiant 
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pentru cărbune şi în condiţii specifice de temperatură şi presiune, cărbunele îşi schimbă starea, 
transformându-se într-un mediu plastic. Atât plastifierea cât şi absorbţia vor conduce la reducerea 
permeabilităţii cărbunelui, fenomen care poate fi contracarat prin creşterea presiunii de injectare. O serie 
de alte studii sugerează că bioxidul de carbon poate reacţiona cu cărbunele conducând de asemenea la 
reducerea permeabilităţii acestuia şi ridicând probleme în procesul de injectare. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 2. Opţiuni de stocare 
geologică a CO2 în 

procesul integrat CCS. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3. Curbele de absorbţie 
a diferitelor gaze în cărbune. 

 
 
 

Aşa cum menţionam, injectarea 
bioxidului de carbon în stratele de 
cărbune va conduce la eliminarea 
metanului, astfel că utilizarea 
bioxidului de carbon în aplicaţiile care 
vizează captarea metanului din stratele 
de cărbune, vor conduce la grade de 
recuperare care pot atinge şi 90 % din 
volumul de metan existent în stare 

absorbită în matricea cărbunelui, comparativ cu 50 % cât se poate miza să poată fi recuperat prin cele mai 
performante tehnologii clasice de captare şi drenare. 

În situaţiile în care stratul de cărbune nu a făcut niciodată obiectul exploatării acesta devine 
candidat pentru stocarea bioxidului de carbon pe perioade foarte lungi de timp, dar în acelaşi timp 
trebuie avut în vedere conflictul ce poate apărea între utilizarea stratului de cărbune ca mediu  de 
stocare a CO2 şi apariţia unei necesităţi de perspectivă de exploatare a cărbunelui din locaţia selectată, 
mai ales în cazul stratelor situate la adâncimi nu foarte mari. 
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3. ÎNMAGAZINAREA BIOXIDULUI DE CARBON ÎN STRATELE DE CĂRBUNE 
DIN VALEA JIULUI ÎN SCOPUL CREŞTERII GRADULUI DE RECUPERARE  

A METANULUI ASOCIAT ZĂCĂMÂNTULUI DE HUILĂ 

Ca urmare a procesului de restructurare a activităţii de extracţie a huilei din Valea Jiului, proces 
declanşat de schimbările radicale manifestate în întreaga economie românească după anul 1990, a 
făcut ca în acest moment activitatea să fie concentrată numai în perimetrele miniere care au putut asigura 
condiţii geo-miniere optime pentru aplicarea metodelor de exploatare care să asigure obţinerea celor mai 
bune rezultate tehnico-economice. Restrângerea perimetrelor şi închiderea minelor neperformante a 
condus la situaţia în care numai circa 30 % din totalul rezervelor geologice să se mai regăsească în 
perimetrele aflate în concesiunea CNH-SA, din care circa numai 5 % se regăseşte ca rezervă industrială. 
Rezervoarele potenţiale de CO2, implicit şi în cazul bazinului carbonifer Valea Jiului trebuie să 
satisfacă mai multe criterii, cele esenţiale fiind următoarele: 

– suficientă porozitate, permeabilitate şi capacitate de stocare; 
– prezenţa unei roci impermeabile acoperitoare (marnă, argilă, sare gemă), care să prevină 

migrarea ascendentă a CO2; 
– prezenţa unei structuri capcană, cu alte cuvinte o structură ca cea de dom, care să controleze 

migrarea CO2 în cadrul formaţiunii rezervor; 
– situarea la o adâncime de peste 600 de metrii, unde presiunea şi temperatura sunt suficient de 

ridicate pentru a permite stocarea CO2 în faza de fluid supracritic pentru maximizarea cantităţii de stocare; 
– absenţa apei potabile: CO2 nu va fi injectat în ape ce vor fi utilizate pentru consum şi activităţi 

umane. 

Extragerea metanului prin injectarea de CO2 în stratele virgine din Valea Jiului. Metanul 
din Straturile virgine de cărbune (CBM) este în mod natural gaz metan (CH4), cu mici cantităţi de 
hidrocarburi şi de alte gaze conţinute în straturi de cărbune, rezultat ca urmare a proceselor chimice şi 
fizice. CBM este un combustibil curat, cu proprietăţi similare cu gaze naturale. Adesea este produs de 
la adâncimi variabile şi, în cele mai multe cazuri, cu ajutorul unor volume mari de apă de calitate 
variabilă. Provine din straturile de cărbune şi este deseori produs printr-un foraj la suprafaţă. 
Resursele CBM reprezintă volume valoroase de gaze naturale în interiorul şi în afara zonelor de 
producţie convenţionale de petrol şi de gaze. Producţia comercială de CBM este o tehnologie 
demonstrată şi CBM este acum considerată o sursă majoră de gaz de completare a producţiei de gaz 
rezultat din hidrocarburi. Avantajele metodei de extragere a CBM sunt : 

– gazul produs este o sursă de energie curată şi, dacă nu este extras înainte sau în timpul 
activității miniere, duce la creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră şi, în acelaşi timp, duce la 
pierderea de resurse valoroase; 

– extragerea gazului CBM face exploatare cărbunelui sigură, economică şi profitabilă; 
– de asemenea, există o nevoie stringentă de valorificarea a surselor alternative de gaze 

naturale, pe baza creşterii cererii de gaze naturale din ţară. 
Rata de producţie CBM depinde de mai mulţi factori cum ar fi permeabilitate, dezvoltarea 

fisurilor, migraţia gazului, maturizarea cărbunelui, distribuţia cărbunelui, structura geologică şi 
gestionarea apei folosită in producție. Aceşti factori variază in funcție de bazinul de sedimentare. În 
cele mai multe din zonele de bazin, reţelele de fractură dezvoltate în mod natural sunt cele mai căutate 
zone pentru dezvoltarea CBM. Zonele care au localizate falii în structurile geologice, au tendinţa de a 
induce fracturarea naturală a straturilor de cărbuni, crescând astfel producţia de metan. Recuperare 
totală a metanului prin această tehnică este în general de mai puţin de 50% din gazului aflat in strat. 
Sechestrarea geologică a CO2 generat de arderea combustibililor fosili ar putea fi o metodă atractivă 
pentru reducerea cantităţii emisiilor de gaze cu efect de seră si creşte gradului de recuperare a CBM. 

O altă problemă importantă legată de injectarea CO2 în zăcămintele neexploatabile de cărbune 
este aceea de a stoca dioxidul de carbon şi în acelaşi timp de a spori gradul de recuperare a CBM. 



 Secţiunea Soluţii avansate de depoluare pentru aer, apă şi sol 387 
 

În multe cazuri, injectarea de CO2 într-o formaţiune geologică poate îmbunătăţi recuperarea de 
hidrocarburi, care oferă valoare adăugată a produselor înrudite, care poate compensa costurile de 
captare a CO2 şi sechestrare a acestuia. Aceste emisii ar putea fi reduse în mod substanţial, fără 
schimbări majore în structurile de bază, prin captarea şi stocarea de CO2. 

Injectarea de CO2 în Straturile de cărbune bogate in metan ar putea avea un beneficiu dublu de 
dinamizare a producţiei de energie şi în acelaşi timp, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Straturile de cărbune aflate la adâncimi mari pot oferi oportunități mari, atât de a sechestra CO2 în 
Straturile de cărbune (din surse antropice) cat şi de a creşte producţia de metan în cazul în care adsorbţia 
CO2 duce la desorbţia metanului. Acest proces dă posibilitatea stocării unor volume mari de CO2 
(reducând astfel impactul acestora asupra încălzirii globale), în același timp îmbunătățind eficienţa şi 
rentabilitatea procesului de recuperare a gazelor naturale. Studii de laborator indică faptul că aceiaşi 
cantitate de cărbune absoarbe aproape un volum de CO2 de două ori mai mare decât volumul de metan. 

Injectarea de azot, reduce presiunea parţială şi, prin urmare, concentraţia de metan în cărbuni în 
sistemul de fractură. 

Chiar dacă presiunea parţială este redusă, presiunea totală este, în general, constantă (în funcţie 
de prezenta umidităţii in Straturile de cărbuni) şi de fluidele principale care se îndreaptă spre sondele 
producţie. Cărbunele poate înlocui între 25% si 50% din capacitatea de stocare a metanului cu azot. 

Capacitatea de adsorbție a gazului (SGC) se presupune că scade o dată cu creşterea temperaturii, 
creşterea conţinutului de cenuşă, precum şi creşterea umidităţii; şi creşte odată cu creşterea rangului 
cărbunelui, precum şi cu presiunea (fig. 4). 

 
 

 
 

Fig. 4. Capacităţii de adsorbție a 
cărbunelui în funcţie de presiune, 

temperatură şi adâncime. 
 

 
 
Volumul total al metanului recuperat prin această tehnică este în general de sub 50% din 

volumul total de gaz absorbit in stratele de cărbune. Din acest motiv stocarea geologică a CO2 generat 
de arderea combustibililor fosili în stratele de cărbune neexploatabile din Valea Jiului ar putea fi o 
metodă atractivă pentru reducerea cantităţii emisiilor de gaze cu efect de seră si şi de creştere a 
gradului de recuperare a metanului asociat cărbunelui din acest zăcământ în scopul utilizării acestuia 
în aplicaţii energetice. 

În principiu injectarea bioxidului de carbon în stratele 
de cărbune în vederea creşterii gradului de recuperare a 
metanului absorbit la nivelul granulelor de cărbune, 
presupune executarea de foraje de la suprafaţă pana la 
nivelul stratului sau stratelor de cărbune, o parte a acestora 
servind la injectarea CO2 iar o parte la recuperarea gazului 
metan eliberat din matricea cărbunelui (fig. 5). 

 
 
 
 

Fig. 5. Schema de principiu a sistemului de injectare  
a bioxidului de carbon în scopul creşterii gradului de recuperare 

a metanului asociat zăcămintelor de cărbune 
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Capacităţile de stocare a CO2 pentru perimetrele miniere din Valea Jiului au fost calculate 
folosind datele din literatura de specialitate menţionate mai sus, astfel pentru perimetrele miniere 
închise deoarece nu mai erau rentabile din punct de vedere al exploatării cărbunelui, dar care au 
rezerve importante de cărbune, s-a calculat un potenţial minim de stocare total de 114 Mt CO2 . 

Posibilitatea stocării bioxidului de carbon în stratele de cărbune neexploatabile din Valea Jiului 
este o opţiune care nu trebuie omisă dacă se are în vedere faptul că termocentralele Paroşeni şi Mintia 
(beneficiari principali al cărbunelui extras din bazin), sunt situate în primul caz în zona centrală a 
bazinului carbonifer şi în al doilea caz la o distanţă de 110 km astfel că în condiţiile în care captarea 
bioxidului de carbon va deveni realitate, transportul prin conducte a CO2 va presupune costuri 
minime. În plus implementarea unui proiect integrat de stocare CO2 - recuperare CH4 şi valorificarea 
acestuia va conduce la reducerea substanţială a costurilor proiectului integrat, fapt care se va regăsi în 
preţul de livrare a energiei produse, ştiut  fiind faptul că retehnologizarea unei termocentrale în 
vederea captării bioxidului de carbon poate conduce la creşterea preţului energiei produse cu 33-56%. 
Amestecul de gaze rezultat în urma procesului de injectare a CO2 în stratele de cărbune se regăseşte în 
literatură sub denumirea de gaz de mină, termen care va fi utilizat în continuare. 

Opţiuni de utilizare a gazului de mină. În funcţie de concentraţia metanului din gazul de 
mină, pot fi luate în considerare următoarele opţiuni pentru utilizarea comercială a gazului de mină:  

– înlocuitor al gazelor; 
– utilizarea  gazului de mină fără reprocesare; 
– producerea de energie electrică în sistem de cogenerare. 
În ultima perioadă au fost realizate unităţi de cogenerare cu motoare cu combustie internă (fig. 6), 

sau turbine care utilizează gaz de mină cu concentraţii ale CH4 sub 35 %, ajungându-se până la 25 %. 
În principiu sistemul complet de utilizare a gazului de mină pentru producerea de energie în 

cogenerare este format din: 
– staţia centrală de degazare; 
– modul (sau module de cogenerare cu motoare cu combustie internă) 
– transformator ridicător de tensiune (în funcţie de tensiunea necesară pentru racordare la reţea) 
– racorduri de gaz, agent termic şi energie electrică. 

 

 
 

Fig. 6. Schema de principiu a unei instalaţii de cogenerare care utilizează gazul de mină. 

Potenţialul de stocare al CO2 în Straturile de cărbune virgine ale Văii Jiului. Diferenţele în 
comportamentul de absorbţie a emisiilor de CO2 şi CH4 pot fi utilizate pentru stocarea de CO2 cu 
producerea simultană de metan din Straturile de cărbune virgine, care nu sunt considerate rentabile 
pentru minerit actual în condiţii tehnice sau economice existente. 

O tonă de cărbune poate adsorbi aproximativ 30 - 35 m3 de CO2 la presiuni de peste 5 - 8 MPa. 
O moleculă de metan pot fi schimbată cu 1,5 - 5 sau chiar 6 molecule de CO2, în funcţie de presiunea 
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disponibilă. Capacităţile de stocare a CO2 pentru perimetrele miniere din Valea Jiului au fost calculate 
folosind datele din literatura de specialitate menţionate mai sus. 

Astfel pentru perimetrele miniere închise deoarece nu mai erau rentabile din punct de vedere 
economic, dar care au rezerve importante de cărbune, s-a calculat un potenţial minim de stocare total 
de 114 Mt CO2 . Acest potenţial a fost calculat pentru un conţinut minim de gay aferent unei tone de 
cărbune de 5 m3 CH4/ t cărbune, iar valoarea de stocare a CO2 a fost calculată la o rată de transfer de 
2 molecule de CO2 adsorbit pentru o moleculă de CH4 desorbit. 

Restricția de stocare a CO2 în zonele fără activităţii miniere anterioare ar putea fi o cerinţă de 
siguranţă pentru stocare. Aceste domenii încă ar oferi capacitate de depozitare de aproximativ 114 Mt 
de CO2. Rezervele de cărbune situate la adâncimi mai mici, nu sunt incluse în acest calcul, dar acestea 
nu ar modifica în mod semnificativ rezultat 

 
Tabelul 1 

 

 
Indicator 

Perimetrul minier 

Lonea 
Pilier 

Petrila 
Sud 

Dâlja Aninoasa Bărbăteni Câmpul 
lui Neag 

Valea de 
Brazi 

Rezerve cărbune (mil t) 125 80 160 100 130 65 100 

Cota la suprafaţă (m) 710 700 610 670 800 810 735 

Adâncimea minimă a 
zăcământului 

–220 –350 –450 –200 –100  –50 

Metan asociat perimetrului 
(mil m3 CH4) 

625 400 800 500 650 325 500 

Potenţial CO2 (Mt) 18,75 12 24 15 19,5 9,75 15 
 
Injectarea CO2/nitrogen în straturi de cărbune poate fi economică în cazul în care valoarea 

gazului metan produs depăşeşte costul de producţie, plus costurile de transport ale CO2 gaze minus 
costurile referitoare la impozite sau credite de CO2. 

Pentru un proiect reprezentativ de CO2-CBM, la un preţ al gazului la sondă de $ 2,00 pe MCF 
şi presupunând că totodată costul de producţie la sonda şi a infrastructurii este bine stabilit, fluxul de 
numerar este de 1,36 dolari - 1,16 dolari pe MCF . 

4. CONCLUZII 

Tehnologia de capturare şi stocare a Carbonului (CSC) este așteptată să joace un rol cheie în 
cadrul strategiei de a evita schimbările climatice periculoase. Aceasta e prevăzută să reducă 
substanțial emisiile de CO2 de pe teritoriul UE, chiar şi în condițiile consumului continuu a 
carburanților fosili. Recent, Comisia Europeană a propus o politică adresată integrității capturării şi 
stocării de carbon. CSC este un model deosebit de important pentru economii bazate pe o dezvoltare 
prin exploatarea de cărbuni, economii precum cea a Chinei sau a Indiei. 

Tehnologiile CSC sunt gata pentru a fi demonstrate la scară largă de îndată ce se poate învăța 
folosirea lor practică. Stimularea folosirii acestor tehnologii cât mai repede demonstrează că o 
capacitate suficientă de CSC ar putea fi implementată la timp pentru a atinge target-ul european de 
reducere a emisiilor 

Un număr de provocări însă vor rămâne. Spre exemplu transportul în siguranță şi eficient din 
punct de vedere al costului către locurile de stocare a CO2 capturat. În Turcia şi SUA sunt folosite 
conducte pentru a transporta CO2 pentru recuperarea de petrol, iar în viitor acestea vor deveni, cel mai 
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probabil, cea mai potrivita modalitate de a transporta CO2 capturat şi in Europa, deși navigația s-ar 
putea sa aibă şi ea un rol important. 

Zonele strategice sunt încă evaluate pentru a putea fi considerate potrivite pentru stocare şi 
monitorizare a CO2 sub pământ. Stocarea geologică a bioxidului de carbon emis de surse industriale 
staționare pare să devină una dintre principalele opțiuni avute în vedere în campania mondială de 
căutare a metodei de reducere a procentajului de gaze cu efect de seră din atmosferă. Aceste gaze 
(dioxidul de carbon fiind primul pe listă) se pare că sunt principala cauză a modificărilor recente ale 
climei planetei. O bună parte a comunității științifice internaționale şi, mai recent, multe organisme de 
decizie politică de pe glob au conștientizat acest fapt. În toata lumea şi în particular în Europa s-a 
trecut deja la acțiune. 

Captarea şi stocarea CO2 în formaţiunile geologice este o metodă modernă de reducere 
emisiilor gazelor de seră. Straturile de cărbune, care nu sunt rentabile a fi exploatate pot deveni o 
sursă de stocare a dioxidului de carbon, în acelaşi timp cu stocarea acestuia putându-se valorifica şi 
gazul metan care se eliberează în urma injecţiei CO2. Bazinul Carbonifer Valea Jiului oferă 
posibilitatea de a stoca aceste emisii de CO2 în perimetrele miniere neexploatabile, care oferă o 
adâncime de stocare de minim 600 de metri faţă de suprafaţă. 

Captarea şi stocarea dioxidului de carbon în straturile de cărbuni poate fi o soluţie pentru 
depozitarea acestor emisii în scoarţa terestră. În Valea Jiului există straturi de cărbune care nu sunt 
rentabile a fi exploatate în momentul de faţă, dar care ar putea fi folosite la extragerea metanului 
asociat acestor zăcăminte prin metoda CBM, în acelaşi timp depozitându-se şi o cantitate importantă 
de CO2, ce va fi absorbit de cărbune în timpul eliberării metanului. Valoarea de absorbţie a CO2 este 
de 2-3 molecule de dioxid de carbon pentru fiecare moleculă de metan eliberat. 

Zăcămintele miniere care ar putea capta şi stoca dioxidul de carbon , în acelaşi timp eliberând şi 
metan sunt Lonea Pilier, Petrila Sud, Dâlja, Aninoasa, Bărbăteni, Câmpu lui Neag, Valea de Brazi. 
Potenţialul minim de stocare a dioxidului de carbon este estimat pentru aceste perimetre la 114 Mt 
CO2. 
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