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1. PRECIZĂRI INTRODUCTIVE 
 

 În dezvoltarea energetică a României, un rol important are si va avea încă, în următorul sfert de secol, 
valorificarea rezervelor geologice de hidrocarburi, cunoscute şi, respectiv posibil şi probabil descoperite. 

 Cercetarea executată în cadrul programului NUCLEU 2006 – 2008, PN 06 03 03 01 a precizat premisele 
dezvoltării eficienţei valorificării rezervelor geologice de hidrocarburi pentru cazul acumulărilor de 
hidrocarburi şi, în mod specific, a acumulărilor de gaze naturale, cu precădere din zăcăminte mici, izolate şi 
depletate, în mod deosebit prin sonde care produc cu lichide, acestea fiind în legătură cu: 

- abordarea sistemică globală, coerentă, a procesului de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi, 
pentru a identifica condiţiile lor specifice de eficientizare şi, respectiv, de creştere a factorului de recuperare 
economică a hidrocarburilor din acumulăre, inclusiv prin optimizarea procesului de exploatare; 

- dezvoltarea de tehnologii şi sisteme tehnice adecvate care să asigure exploatarea zăcământului de 
hidrocarburi în condiţii de reducere a consumului specific de energie pentru producţie şi, respectiv, recuperarea 
maximă a rezervelor de hidrocarburi; 

- dezvoltarea de tehnologii şi sisteme tehnice adecvate pentru reducerea consumului de energie 
exogenă şi endogenă la liftarea fluxului de producţie din sondă şi, respectiv, la prelucrarea producţiei în vederea 
valorificării acesteia în condiţii de eficienţă ridicată; 

- dezvoltarea de tehnologii şi sisteme tehnice adecvate care susţin separarea şi dispecerizarea  
produselor de producţie în vederea valorificării lor eficiente şi în mod ecologic. 
 
2.COMPLEMENTE ŞTIINŢIFICE, TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE REFERITOARE 
LA EXPLOATAREA EFICIENTĂ A ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI 

 
 Structurarea modulară, coerentă, a sistemului global de exploatare a acumulărilor de hidrocarburi se 

realizează  într-un sistem conform reprezentării din figura 1.  
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Fig. 1 Structura modulară a sistemului de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi prin sonde (1 - Modulul 
“Descoperirea şi caracterizarea zăcământului”; 2 - Modulul “Exploatarea propriu-zisă a zăcământului”; 3 
- Modulul “Liftarea hidrocarburilor prin sonde”; 4 - Modulul “Captarea şi prelucrarea iniţială a fluxului 
de productie prin sonde”; 5 - Modulul “Pregătirea produselor  de producţie pentru valorificare”; 6 - 
Modulul “Dispecerizarea ecologică a produselor de producţie”) 

 
 Pentru fiecare soluţie globală, optimizată, pentru sistemul de exploatare, se dezvoltă evoluţia funcţiilor de 

prognoză: de cost al exploatării Cp (FR) şi de valorificare a producţieiV(FR), şi pentru fiecare variantă de 
exploatare economică a zăcământului, la intersecţia funcţiilor de prognoză, se determină valoarea factorului de 
recuperare economică FRE (v. figura 2). 
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Fig. 2  Funcţiile C(FR) şi V(FR) pentru situaţii de iniţiere a exploatării zăcămintelor noi 

 
În legătură cu notaţiile din figura 2 se identifică: C01, C02…- cheltuielile totale iniţiale, pentru decoperirea şi 

caracterizarea zăcământului şi, respectiv, pentru organizarea şi realizarea sistemului tehnic de exploatare a 
zăcământului, lei; C1, C2…- cheltuieli totale curente, cumulate până la fiecare valoare a factorului de recuperare 
caracteristic din programul de exploatare specific, lei; V1, V2…- valoarea cumulată a producţiei valorificate 
până la fiecare factor de recuperare caracteristic din programul de exploatare specific, lei; 
 

 Factorii de recuperare FRi 
*

(i=1,2…) pun în evidenţă, prin valoarile lor, cât de repede programul de 
exploatare al unui zăcământ intră în regim de eficienţă. Dacă valoarea funcţiei V(FR) nu îndeplineşte niciodată 
condiţia: 

   iRiR FCFV  , 

rezultă că programul de exploatare nu este eficient şi aplicarea lui poate fi admisă doar conjunctural. 
 Acumularea care nu satisface prin răspunsul dat de studiul de exploatare cu privire la volumul rezervelor 

geologice, volumul rezervelor recuperabile şi disponibilităţile tehnice şi tehnologice de exploatare a 
hidrocarburilor din acumulare nu este caracterizată ca zăcământ şi este înregistrată ca acumulare rezervor. 

 Acumularea care satisface prin răspunsul dat de studiul de exploatare cu privire la volumul rezervelor 
geologice, volumul rezervelor recuperabile şi disponibilităţile tehnice şi tehnologice de exploatare şi, în plus, 
are asigurate disponibilităţile economice pentru a respecta în timp cât mai redus condiţia: 

   iRJiRJ FCFV  , 

adică desfăşurarea procesului de producţie în condiţii de eficienţă, este caracterizată ca zăcământ economic. 

 Valoarea minimă pentru FRi, adică *
,iRjF - dependentă de disponibilităţile economice prin programul de 

exploatare “ i “, când este îndeplinită condiţia: 

   iRJiRJ FCFV * ,  

reprezintă factorul de recuperare economic minim (FREm)i. 
 Valoarea maximă pentru FRi, adică FREi – dependentă de disponibilităţile economice prin programul de 

exploatare “i”, când este îndeplinită condiţia: 
   iREiRE FCFV  , 

reprezintă factorul de recuperare economic maxim (FRE)i. 
 Domeniul exploatării zăcământului între (FREm)i şi (FRE)I defineşte volumul rezervelor exploatate în 

condiţii de eficienţă, respectiv: 

     3, mFFRR iREmiREGEE  ; 

%,100
G

EEG
EE R

RR
G


 , 

unde: REE   reprezintă cota parte a rezervelor exploatate eficient, în raport cu rezerva geologică RG, m3; GEE – 
gradul de eficientizare a rezervelor geologice de gaze naturale, %. 

 Dacă în loc de rezerva geologică RG se are în vedere o rezervă recuperabilă tehnico – tehnologic RTT, 
domeniul exploatării zăcământului între (FREm)I şi (FRE)I defineşte volumul rezervelor exploatate în condiţii de 
eficienţă conjuncturală, respectiv: 
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unde: *
EER  reprezintă cota parte a rezervelor exploatate eficient în raport cu rezerva recuperabilă  tehnico – 

tehnologic RTT, m3; *
EEG - gradul de eficientizare a exploatării rezervelor de gaze naturale recuperabile tehnico 

– tehnologic, %. 
 
3. OBSERVAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU MODULELE STRUCTURALE DIN SISTEMUL 

DE EXPLOATARE A ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI 
 
3.1 Modulul 1 “Descoperirea şi caracterizarea zăcământului” 

 Ansamblul activităţilor şi cheltuielilor pentru descoperirea şi caracterizarea zăcământului trebuie să fie 
monitorizate cu toată atenţia. Evaluarea rezultatelor trebuie să asigure în cele mai bune condiţii: dezvoltarea 
modelului geologic al capcanei şi acumulării de hidrocarburi; caracterizarea complexă a acumulării de 
hidrocarburi; dezvoltarea proiectului de exploatare a acumulării (formarea gabaritului de exploatare – forajul 
sondelor; dezvoltarea programelor de exploatare; dezvoltarea programelor de completare a cunoaşterii 
zăcământului). 

 Caracterizarea complexă a zăcămintelor de gaze naturale este o premisă determinantă pentru exploatare. 
Diagrama de stare a unui sistem de hidrocarburi, multicomponent (v. figura 3), permite stabilirea regimului 
tehnologic de exploatare care asigură în cele mai bune condiţii recuperarea maximă a hidrocarburilor din strat, 
la un consum redus de energie endogenă şi exogenă.  
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Fig. 3 Diagrama de stare a sistemului de hidrocarburi gazoase, specific zăcământului,starea  iniţială I (pI, 

TI) 
 
3.2 Modulul 2 “Exploatarea propriu – zisǎ a zǎcǎmântului” 

 În figura 4 este evidenţiatǎ structura de evaluare a procesului de exploatare propriu – zisǎ a zǎcǎmântului 
de hidrocarburi prin sonde, adicǎ fluxului curgerii sistemului de hidrocarburi, din stratul poros – permeabil în 
gaura de sondǎ realizatǎ pentru exploatarea rezervelor. 
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Fig. 4 Structura modelului de evaluare a procesului de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi prin sonde 



Caracterizând curgerea sistemului de hidrocarburi din strat în sondă şi, respectiv, căderea de presiune în 
coloana de extracţie prin relaţile: 
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se poate stabili expresia de caracterizare a debitului de producţie sub forma: 
      cettp pfpfQfFQ 321 ,, . 

 Punând condiţiile: 

tMt QQ  ; 

cence pp  , 

unde: tMQ   este debitul limită admisibil pentru producerea stratului; cenp - presiunea necesară la capul coloanei 

de extracţie, se dezvoltă funcţia: 
      cencettMtp ppfpfQQfFQ  0;;0 321  , 

şi se stabileste, în raport de echiparea sondei: care este situaţia în care se desfăşoară optim procesul de 
producţie; care este valoarea maximă a cep  pentru care se menţine echilibrul optim al fazelor fluidului din 

fluxul de producţie la curgerea în strat şi în sondă; care este valoarea maximă pentru tp  care caracterizează 

debitul limită, admisibil, pentru producerea stratului fără dificultăţi (instabilitatea nisipului productiv). 
 Studiul de detaliu al procesului de exploatare propriu – zis se desfǎşoarǎ corelând curgerea sistemului de 

hidrocarburi cu diagrama de stare a lui. 
 În figura 5 este evidenţiat modul de dezvoltare corelată a curgerii sistemului de hidrocarburi din zǎcǎmânt 
spre gaura de sondǎ cu diagrama de stare specificǎ. 
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Fig. 5  Modul de dezvoltare corelată a  curgerii sistemului de hidrocarburi din zǎcǎmânt spre gaura de sondǎ cu 

diagrama de stare specificǎ 
 
 Semnificaţia notatiilor din figura 5 este după cum urmează: H – ordonanţa adâncimii sondei, m; ps – 
presiunea în sondă, bar; pg – presiunea la gura sondei, bar; psl – presiunea de liftare a fluidelor din sondă, bar; pt' 

– presiunea în sondă, la nivelul perforaturilor, bar; pz – presiunea în zăcământ, bar; pco...pcn  – presiunea statică în 
zăcământ (presiunea pe contur), în situaţiile de stare o...n, bar; r – distanţa radială faţă de sondă, m; rc – raza 
conturului de alimentare a sondei, m; pt – presiunea în strat, la intrarea în sistemul de perforaturi, bar; 
po%L…px%L – presiunea de stare, corespunzǎtoare temperaturii de zǎcǎmânt, pentru curbele de titlu 0% lichid şi 
respectiv, de titlu x% lichid, bar; K – punct critic corespunzǎtor titlului 0% lichid; rK – raza zonei 
corespunzǎtoare punctului critic K, m; Kx – punct critic coresunzǎtoare titlului x% lichid; RKX – raza zonei 
corespunzǎtoare punctului critic KX, m. 
 Partea stângǎ a reprezentǎrii din figura 5 evidenţiazǎ diferitele funcţii pz (r), pz reprezentând presiunea 
dinamicǎ în zǎcǎmânt, la diferite stǎri specifice ale sistemului de hidrocarburi, în funcţie de distanţa radialǎ “r” 
faţǎ de axa sondei, în timp ce partea dreaptǎ evidenţiazǎ funcţiile presiunii din sondǎ, ps (H) specifice situaţiilor 
de liftare a fluxului de producţie din sondǎ şi în corelaţie cu rezultatele studiului prezentat în partea stângǎ a 
figurii. 



  În cazul zăcămintelor de gaze cu condensat, când distribuţia presiunii dinamice pz(r) intersecteazǎ 
dreapta p0%L în câmpul zǎcǎmântului, în punctul K, de la limita rK şi pânǎ la rs se produce o dezvoltare 
continuǎ a ponderii fazei lichide în sistemul de hidrocarburi care curge cǎtre sondǎ, atât timp cât presiunea 
dinamicǎ este corespunzǎtoare zonei de comportare retrogradǎ a sistemului şi începe sǎ scadǎ cu scǎderea 
presiunii pânǎ la dispariţia totalǎ a acesteia, pe curba limitǎ de titlu 100% G şi 0% lichid.  
  
3.3 Modulul 3 “Liftarea hidrocarburilor prin sonde” 

 Soluţiile tehnologice pentru procesul de liftare a hidrocarburilor prin sondǎ se coreleazǎ cu cele 
referitoare la exploatarea propriu – zisǎ prin condiţii de stare (p,T) prezente în gaura de sondǎ la nivelul filtrului 
de producţie, adicǎ (p = pt; T = Tt) şi , respectiv, prin debitul Qt al fluxului fluid intrat în sondǎ în starea (pt, Tt). 

 Soluţiile tehnologice pentru procesul de liftare a hidrocarburilor prin sondǎ se coreleazǎ cu soluţiile 
tehnologice aferente modulului 4 “Captarea şi prelucrarea iniţialǎ a fluxului de producţie” prin: debitul de 
producţie, Qp; presiunea de producţie, pp. 
 
3.4 Modulele: 4 “Captarea şi prelucrarea iniţială a fluxului de producţie prin sonde; 5. “Pregătirea 

produselor de producţie pentru valorificare”; 6. “Dispecerizarea ecologică a produselor de producţie” 
 Căile şi posibilităţile pentru eficientizarea tehnologiilor şi sistemelor tehnice de susţinere a acestora 

pentru captarea fluxului de fluide produs de sondă şi, respectiv, pentru pregătirea produselor producţiei în 
vederea valorificarii eficiente şi ecologice se referă la: 

- captarea fluxului de fluide la parametrii de stare compatibili cu disponibilităţile sistemului sondei şi, 
respectiv, cu cerinţele de optimizare a proceselor de pregătire a produselor producţiei (separarea fazelor: gaz, 
lichid, solid; separarea componentelor de aceeaşi fază dar cu importanţă şi valoare diferite: condensat, apă etc.); 

- depozitarea produşilor de producţie şi, respectiv, recuperarea reziduriilor şi deşeurilor de producţie 
(răşini, ceruri, parafină, şlam, apă mineralizată de zăcământ etc.); 

- pregătirea produselor producţiei, inclusiv a rezidurilor şi a deşeurilor de producţie pentru valorificare, 
în raport cu cerinţele stabilite de valorificarea eficientă a lor (recuperarea condensatului; uscarea gazelor; 
dezbenzinarea şi/sau degazolinarea gazelor; deetanizarea gazelor; comprimarea gazelor la treapta de presiune 
necesară injectării lor în sistemul de transport; lichefierea şi îmbutelierea gazelor lichefiate; conversia energiei 
gazelor- prin congenerare, în energie electrică şi termică; înmagazinarea gazelor în zăcăminte de înmagazinare; 
înmagazinarea energiei electrice cogenerate în acumulatori electrici; transportul containerizat al produşilor 
lichizi – benzină, gazolină, condensate, gaz lichefiat; gestionarea ecologică a reziduurilor şi deşeurilor de 
producţie - răşini, ceruri, parafină, şlam, apă de zăcământ etc.). 

 Neconformităţile prezentate în desfăşurarea programelor de exploatare au posibilitatea să fie eliminate sau 
diminuate şi trebuie să se urmărească acest lucru pentru a asigura eficientizarea exploatării zăcămintelor, prin 
lucrările de „REVIZUIRE OFICIALĂ A PROIECTULUI GLOBAL DE EXPLOATARE A ZĂCĂMINTELOR 
DE GAZE NATURALE”, proiecte realizate în conformitate cu standardul internaţional CEI 61160:1992 + Ad, 
respectiv în România SR 61160 + A1:1999. Apreciată ca o cale deosebit de importantă pentru eficientizarea 
exploatării zăcămintelor de hidrocarburi, revizuirea oficială a proiectului recomandă soluţiile tehnice şi tehnologice, 
noi şi îmbunătăţite, adecvate şi disponibile pentru exploatarea globală şi eficientă a acumulării de hidrocarburi, 
inclusiv pentru optimizarea globală a sistemului de exploatare. 
 
4. PRECIZĂRI ECONOMICE 
 

10. Aportul “revizuirii oficiale a proiectului de exploatare “la zăcămintele de hidrocarburi este apreciat a fii 
seminificativ. Pentru acumulările de gaze naturale– mici, izolate şi depletate este evaluat ca important, putând 
reprezenta 25 – 50 % din potenţialul de creştere a factorului de recuperare economică a rezervelor geologice; 

20. Prin dezvoltarea tehnologiilor noi şi îmbunătăţite de liftare a fluxului de producţie din sondele de petrol 
şi  gaze naturale este evaluat un potenţial important de creştere a eficienţei (reducerea consumului de energie 
endogenă, reducerea cheltuielilor specifice de producţie), de 10 – 30 %, pentru zăcămintele de gaze naturale, 
mici, izolate si depletate potenţialul global de creştere a factorului de recuperare economică a rezervelor 
geologice poate să se ridice până la 70 %; 

30. Prin dezvoltarea tehnologiilor noi şi îmbunătăţite de pregătire şi valorificare a producţiei, în special a 
producţiei de gaze naturale din zăcăminte de gaze mici, izolate şi depletate este estimată creşterea eficienţei cu 
până la 25 – 50 %, creându-se astfel condiţii de creştere a factorului de recuperare a rezervelor geologice de 
gaze din zăcământ de 15 – 35 %. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


