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Sorption (Penyerapan)

● Sorption adalah istilah yang mendeskripsikan
kondisi fisika-kimia alamiah bagaimana metana
diserap dalam batubara.

● Secara umum terdapat tiga kondisi penyerapan:

○ Kondisi bebas (free state): molekul metana
berada di dalam ruang rekahan dan 
makropori. Metana tidak menempel dalam
material batubara.

○ Kondisi teradsorpsi: molekul metana
menempel secara fisik pada permukaan
mikropori (onto)

○ Kondisi terabsorpsi: molekul metana
‘terjebak’ secara kimiawi dalam struktur
makromolekul batubara (into)

Digambar ulang dari Flores (2014)
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Adsorpsi

● Sebagian besar metana dalam batubara
teradsorpsi secara fisika, dan hanya
sedikit yang berada sebagai metana
bebas dan yang terabsorpsi secara
kimiawi.

● Luas permukaan dengan demikian
menjadi lebih penting daripada volume 
pori-pori.

● Mikropori memegang peranan penting
dalam adsorpsi metana.

● Makro- dan mesopori memegang
peranan sebagai saluran transportasi.

Digambar ulang dari Flores (2014)
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Tekanan Hidrostatik dan Adsorpsi

● Tekanan hidrostatik mengontrol
penyerapan (adsorpsi) metana pada 
permukaan batubara.

● Apabila tekanan hidrostatik pada lapisan
batubara diturunkan (dengan
dewatering), maka metana yang 
teradsorpsi akan terlepaskan dari lapisan
batubara. Proses pelepasan gas metana
dengan penurunan tekanan ini disebut
dengan desorpsi.

P = ρ . g . h
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Permeabilitas Batubara

● Porositas berhubungan dengan
kapasitas penyerapan gas dalam
batubara. Permeabilitas
menentukan tingkat transportasi/ 
aliran gas.

● Meskipun suatu batubara
mempunyai porositas dan 
kandungan metana yang tinggi, 
namun jika permeabilitasnya cukup
kecil, maka aliran gas tidak akan bisa
terjadi secara efektif.

Digambar ulang dari Flores (2014)

● Permeabilitas batubara dipengaruhi oleh banyak faktor, di 
antaranya peringkat batubara dan tektonika cekungan.
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Perangkat Uji Desorpsi

● Desorpsi adalah proses pelepasan gas 
metana dan gas lain yang teradsorpsi oleh 
permukaan mikropori batubara

● Perangkat pengukuran desorpsi terdiri dari:

○ Kanister

■ Untuk menampung sampel
batubara dari pengeboran. 

■ Merupakan tabung tertutup untuk
mencegah gas terlepas keluar

○ Manometer

■ Untuk mengukur volume gas yang 
terdesorpsi.

Digambar ulang dari

Moore (2012)
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Perangkat Uji Desorpsi

Kanister juga bisa
ditempatkan dalam
wadah yang 
temperaturnya
disesuaikan dengan
temparatur reservoir.
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Penentuan Measured Gas (Q2)

Plot data 
measured gas 
kumulatif vs 
waktu.

Data dari Moore (2012)
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Penentuan Lost Gas (Q1)

Nilai perpotongan

garis regresi di 

sumbu Y pada waktu

0 adalah nilai

estimasi Q1.

Data dari Moore (2012)
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Penentuan Residual Gas (Q3)

● Setelah sampel diukur kandungan
Q2, sampel dikeluarkan dari kanister
lalu digunakan untuk pengukuran
Q3.

● Sampel digerus hingga halus, 
sedemikian rupa sehingga gas yang 
masih terjebak dalam batubara
dapat keluar.

Digambar ulang dari Moore (2012)

Kandungan gas total dalam batubara hasil uji 

desorpsi = Q1 + Q2 + Q3 (dinyatakan dalam m3/ton)
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Uji Adsorpsi

● Uji adsorpsi digunakan
untuk mengetahui salah 
satu parameter penting
batubara sebagai reservoir 
yaitu kapasitas serap
maksimal (maximum 
holding capacity).

● Sampel batubara yang 
sudah digerus dijenuhkan
dengan gas metana pada 
setidaknya 6 tekanan yang 
berbeda.

Digambar ulang dari Flores (2014)
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Adsorption Isotherms Hasil plot uji adsorpsi
pada 7 tekanan yang 
berbeda.

Selanjutnya dilakukan
fitting ke-7 data tersebut
dengan persamaan
Langmuir sehingga
diperoleh kurva
adsorption isotherms.

Data dari Moore (2012)

Sampel batubara XYZ



Data dari Moore (2012)

Sampel batubara XYZ
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Penentuan Kapasitas Serap Sampel batubara XYZ 

diambil dari kedalaman

310 m, dimana head

hidrostatik pada 

kedalaman tersebut

adalah 300 m dan 

temperaturnya adalah

30oC. Diketahui pula 

gradien tekanannya

adalah konstan yaitu

0,98 MPa/100 m. 

Tekanan = 980 kPa x 3

= 2.940 kPa

Kapasitas serap batubara tersebut adalah sekitar 5,9 m3/ton.
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Gas Saturation (Kejenuhan Gas)

● Merupakan persentase kandungan gas (gas content = Q1 +Q2 + Q3) 
terhadap kapasitas serap gas:

○ Gas saturation = ( gas content / gas holding capacity ) x 100%

● Uji desorpsi dan adsorpsi→ diperoleh parameter kejenuhan gas.

● Kejenuhan gas adalah parameter reservoir  yang sangat penting untuk
mengkaji kelayakan produksi CBM.

● Tanpa kejenuhan yang cukup, proses desorpsi dan aliran gas tidak akan
efektif.

● Acuan umum sebuah lapisan batubara dapat efektif
terjadi desorpsi dan aliran gas adalah apabila kejenuhan
gas >70%.
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Kejenuhan Gas

Ps: Tekanan hidrostatik
Pp: Tekanan depressurization 

dimana gas bisa terdesorpsi
pertama kali

Pa: Tekanan akhir

Kejenuhan gas sangat menentukan
jumlah gas yang dapat diproduksi
(CBM) atau diambil pada 
degasifikasi pra-penambangan
(CMM).

Data dari Moore 

(2012)
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Peringkat vs Kandungan Gas

● Kandungan gas / desorbed gas / gas 
content adalah volume gas yang 
terkandung (aktual) dalam satu satuan
berat batubara.

DH-A DH-B DH-C

Rr Top (%) 0,50 Bervariasi

0,33 – 0,44
Rr Bottom (%) 0,69

Data dari

Moore (2012)
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Peringkat vs Kapasitas Serap

● Kapasitas serap / holding capacity 
/ storage capacity → kapasitas
batubara menyerap metana
secara maksimum pada kondisi
tekanan dan temperatur tertentu

Data dari

Moore (2012)
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Kandungan Abu vs Kapasitas Serap

Kandungan mineral yang banyak
dalam batubara akan mengurangi
bahan organik (yang mempunyai
luas permukaan cukup besar
sekaligus merupakan material 
adsorben gas-gas) → kapasitas
serap dan kandungan gas metana
dalam batubara tersebut akan
semakin kecil.

Data dari Moore (2012)
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Komposisi Maseral vs Kapasitas Serap Metana

● Vitrinit juga mampu menyerap lebih
banyak gas metana dibandingkan
maseral lain.

● Batubara Indonesia umumnya
mempunyai kandungan vitrinit 10% 
lebih banyak dibandingkan batubara di 
benua Amerika.

Data dari Moore (2012)
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Pengertian Coal Mine Methane (CMM)

● Coal Mine Methane (CMM) adalah
istilah umum untuk metana yang 
terlepas dari lapisan batubara
selama dan sesudah operasi
penambangan batubara bawah
tanah.

● Gas metana yang ditangkap
sebelum proses penambangan juga 
dapat dimasukkan ke dalam
pengertian CMM. Gas yang 
dimaksud juga dapat dikategorikan
sebagai coalbed methane (CBM).

www.jmcengineering.com

http://www.jmcengineering.com/
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Pentingnya Pengelolaan CMM

1. Meningkatkan safety pada tambang bawah tanah

Negara Tanggal Tambang Jumlah

Korban

Cina 14 Feb 2005 Sunjlawan, Haizhou shaft, 

Fuxin

214

USA 2 Jan 2006 Sago, West Virginia 12

Kazakhstan 20 Sep 2006 Lenina, karaganda 43

Rusia 19 Mar 2007 Ulyanivskaya, Kemerovo 108

Ukraina 19 Nov 2007 Zasyadko, Donetzk 80

USA 5 Apr 2010 Upper Big Branch, West 

Virginia

29

Turkey 17 May 2010 Karadon, Zonguldak 30

Negara Tanggal Tambang Jumlah

Korban

Cina 29 Mar 2013 Babao, Jilin 52

Columbia 16 Jun 2010 San Fernando 73

New 

Zealand

19 Nov 2010 Pike River 29

Pakistan 20 Mar 2011 Sorange, Quetta 52

Rusia 26 Feb 2016 Vorkuta 36

Rusia 8 Mei 2010 Raspadskaya 90

Turkey 13 Mei 2014 Soma 301

Ukraina 4 Mar 2015 Zasyadko 34

USA 5 Apr 2010 Upper Big Branch 29

UNECE (2016)

Karacan et al. (2011)
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Metana Bersifat Explosive

Explosive

Data dari

Karacan et al. 

(2011)
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Pentingnya Pengelolaan CMM

2. Meningkatkan produktivitas penambangan batubara dengan downtime
minimum

Pada awalnya emisi metana ke

ruang tambang tinggi, dan 

kecepatan alir ventilasi udara

harus tinggi, sehingga

produktivitas tambang rendah.

Setelah pengeboran

degasifikasi, emisi metana turun

dan kecepatan alir udara

ventilasi bisa diturunkan, 

sehingga produktivitas tambang

naik.

Data dari Karacan et al. (2011)

Pengeboran

degasifikasi pada tahap

penambangan



24

Pentingnya Pengelolaan CMM

3. Menurunkan emisi gas yang menyebabkan efek rumah kaca di atmosfer, dalam hal ini
adalah metana yang mempunyai potensi efek 32 kali lebih besar daripada CO2.

Emisi metana pada tambang

batubara bawah tanah 4 kali 

lipatnya kandungan gas pada 

batubara yang ditambang. 

Artinya emisi gas tidak hanya

berasal dari batubara yang 

tertambang namun juga dari

batubara yang tertinggal dan 

dari lapisan atas atau bawahnya

yang tidak ditambang.

Data dari Karacan et al. (2011)

Y = 4,2x

R2 = 0,58
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Tiga Sumber Primer CMM

1. Sistem degasifikasi pada tambang bawah
tanah aktif yang dilakukan pada blok-blok
penambangan yang akan, sedang, atau
baru saja diproduksi (ditambang) 
batubaranya. Sistem ini akan menurunkan
emisi gas ke ruang tambang sehingga
memudahkan sistem ventilasinya.

2. Abandoned mine methane (AMM), yaitu
adalah metana yang teremisi dari sisa-sisa
batubara setelah penambangan selesai
dilakukan yang kemudian mengalir ke
permukaan melalui bekas pipa-pipa 
ventilasi, bekas lubang bor, rekahan-
rekahan batuan.

www.jmcengineering.com

http://www.jmcengineering.com/
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Tiga Sumber Primer CMM

3. Ventilation air methane (VAM), yaitu adalah metana yang teremisi di ruang tambang
dan kemudian dialirkan melalui shaft ke permukaan. Umumnya kadar metananya
rendah.

Karacan et al. (2011)
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Sumber Emisi CMM pada Penambangan Longwall

● Batubara yang terberaikan dan diangkut

● Sisa seam penambangan yang tertinggal

● Seam batubara lain yang berada di 
atas/bawah seam yang ditambang

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Longwall2.png

https://commons.wikimedi

a.org/wiki/File:Twentymile

_Underground_Coal_Mine

.png
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Sumber Emisi CMM pada Penambangan Longwall

● Gas content (kandungan gas) merupakan parameter pertama yang digunakan
untuk prediksi emisi metana dan kebutuhan ventilasi.

● Tiga komponen gas batubara (lost, measured, dan residual) berpotensi untuk
kontribusi pada emisi metana pada ruang kerja tambang.

● Uji desorpsi dengan prosedur cepat dan lambat perlu dilakukan.

● Peringkat batubara→menyatakan tingkat kematangan bahan organik

● Umumnya penambangan longwall, sebagaimana produksi CBM komersial, 
dilakukan pada batubara peringkat bituminous.

● Batubara dengan peringkat sub-bituminous hingga low-volatile 
bituminous →memproduksi kandungan gas tinggi dan 
permeabilitas natural yang tinggi→ kandungan metana tinggi di 
sistem ventilasi.



Gob Gas Venthole (GGV)

● Terbentuknya gob (baik zona gua maupun
zona retakan) selama penambangan
longwall menyebabkan kerusakan pada 
batuan→ permeabilitas batuan pengapit
naik (terutama pengapit atas).

● Gas yang berasal dari gob bisa menambah
konsentrasi metana dalam ruang tambang.

● Gob gas venthole dibuat dari permukaan
menembus overburden hingga pada bagian
yang terjadi subsidens (gob) supaya metana
bisa dialirkan keluar permukaan dan tidak
masuk ke ruang tambang.

 

McCurdy (NorWest Mine Services, Inc)



Cross-Measure Boreholes

● Cross-measure boreholes dibuat dengan
desain yang bervariasi dengan tujuan
untuk mengalirkan gas dari roof dan floor
(lapisan pengapit) yang terelaksasi
karena penambangan.

● Lubang-lubang bor tersebut diarahkan
menyudut dari panel longwall ke
belakang sepanjang roof dan floor yang 
terelaksasi untuk mengalirkan gas 
metana.

● Di Eropa, karena penambangan longwall
dilakukan cukup dalam, maka cross-
measure boreholes lebih cocok daripada
GGV.

Diamond (1994)



Estimasi Emisi Global CMM (Terlepas ke Atmosfer) Tahun 2020

Dalam MMTCO2E

Di USA emisi CMM ke atmosfer sekitar 61 

MMTCO2E, dimana jumlah tersebut telah turun sekitar 

40% semenjak tahun 1995 karena semakin 

berkembangnya teknologi pengelolaan CMM.

https://www.epa.gov/cm

op/frequent-questions
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