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REZUMAT. Lucrarea face referire la importanța măsurării corecte a consumului de gaze naturale a 

consumatorilor casnici și industriali. Se face o descriere a aparatelor de măsurare a gazelor naturale (cu 

pereți deformabili, pistoane, turbină şi ultrasunete). De asemenea, lucrarea face referire la metodele de 

intervenţie neautorizate în sistemul de distribuţie, care pot fi realizate prin: evitarea sistemului de reglare-

măsurare, sau prin intervenţie asupra mijlocului de măsurare. 

Cuvinte cheie: gaze naturale, aparate de măsurare a gazelor naturale, intervenţie neautorizată, procedură, 

management. 

ABSTRACT. The present research paper is referring to the importance of correctly measuring natural gas 

consumption both in domestic and industrial areas. We are describing natural gas meters (with deformable 

walls, pistons, turbines and ultrasonic). Likewise this paper draws attention on unauthorised intervention 

methods used in the distribution system which can be accomplished by: avoiding the adjustment-measuring 

system or by intervening on the measuring system itself. 

Keywords: natural gas, natural gas meters, unauthorised intervention, procedure, management.  

1. INTRODUCERE 

Gazul natural este un gaz inflamabil, de regulă 

insipid şi inodor, care se află sub formă de zăcământ 

în straturile de adâncime ale pământului. Gazul 

metan este alcătuit în cea  mai mare parte din metan, 

la care se adaugă uneori cantități apreciabile de 

hidrocarburi saturate, etan, propan și hidrocarburi 

nesaturate, alchene sau olefine. 

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Româ-

ne, a măsura înseamnă „a determina cu instrumente 

sau aparate de măsură, valoarea unei mărimi 

(lungime, masa, greutate etc.)”. 

Tehnica măsurărilor este parte a ştiinţei numite 

metrologie aplicată. 

William Thomson, lord Kelvin (1842-1907) a 

explicat importanţa măsurărilor: „ne putem referi la 

un fenomen numai atunci când îl putem măsura, iar 

rezultatul măsurării se poate exprima în cifre. Dacă 

acest lucru nu este posibil, atunci cunoaşterea este 

sumară şi nesatisfăcătoare”. Această idee s-a 

sintetizat în „a măsura înseamnă a cunoaşte”. 

Există în practica managerială, în cadrul studiilor 

comparative, analizorul SMART (Specific, Măsurabil, 

Aprobat, Real, Timp), cu ajutorul căruia se pot clasi-

fica produsele similare. Dacă nu se poate măsura, nu 

se poate clasifica, acest lucru fiind făcut într-un 

interval de timp acceptat, real. 

Originea metrologiei are rădăcini în antichitate, 

apărând odată cu dezvoltarea societății şi a 

schimburilor interumane. 

Gazele naturale sunt folosite  pentru generare de 

electricitate, transport, agent termic etc. 

Gazele naturale asigura aproximativ 40% din 

consumul de energie a României, iar utilizarea lor 

este avantajoasă deoarece sunt transportate uşor prin 

conducte şi sunt cele mai inofensive din punct de 

vedere ecologic. 

Mijloacele de măsurare sunt considerate ca o 

categorie de produse de importanţă deosebită pentru 

economia naţională, a căror fabricare, import, utilizare, 

verificare și reparare este reglementată de lege. 

Transportul gazelor naturale din zonele de 

extracție spre centrele de consum se face, în general, 

prin conductele de transport și distribuție, pe baza 

unor proiecte elaborate după norme internaţionale şi 

prin obţinerea aprobărilor necesare. 
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2. SISTEME UTILIZATE PENTRU 

MĂSURAREA ȘI REGLAREA 

CONSUMULUI DE GAZE NATURALE 

Măsurarea comercială a gazelor naturale se 

realizează prin intermediul  sistemelor de măsurare 

sau al mijloacelor de măsurare. 

Toate instrumentele și echipamentele care sunt 

parte a sistemelor de măsurare a cantităților de gaze 

sau energie, trebuie sa dețină „Aprobare de Model” 

din partea unei instituții recunoscute oficial, conform 

legilor din România. 

Măsurarea gazului se face cu ajutorul mijloacelor 

de măsurare a gazelor naturale (contoare de gaz), iar 

reglarea presiunii gazului de la presiunea din sistemul 

de distribuție la presiunea necesara in instalația de 

utilizare se face cu regulatoare de presiune. 

Conform regulamentului de măsurare sistemele de 

măsurare se pot împarți în: 

 Contoare de gaz cu membrană (pereți defor-

mabili); 

 Contoare cu pistoane rotative; 

 Contoare cu turbină; 

 Contoare cu ultrasunete. 

2.1. Contoare de gaz cu membrană (pereți 

deformabili)  

Măsurarea volumului de gaze cu contoarele cu 

pereți deformabili se efectuează cu ajutorul came-

relor de măsurare cu pereți deformabili, cu sau fără 

dispozitive încorporate de conversie a temperaturii. 

Principiul de funcționare este următorul, patru 

camere de măsură sunt separate prin intermediul 

unor membrane sintetice. Camerele se umplu și se 

golesc periodic, iar mișcarea membranelor este 

transferată prin intermediul unui angrenaj la un 

arbore cotit. Acesta mișcă sertarele de control ale 

admisiei gazului. Printr-un sistem de roți dințate, 

mișcarea este transmisă cu ajutorul unui cuplaj 

magnetic la integratorul mecanic al contorului. 

Facilitatea de compensare a volumului funcție de 

temperatură, este asigurată, mecanic, de un bimetal. 

 

 
 

Fig. 1. Instalație de utilizare de presiune joasă pentru alimentare cu gaze naturale. 
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Fig. 2. Contoare de gaz cu membrană. 

2.2. Contoare de gaz cu pistoane rotative 

Este un mijloc de măsurare a volumului de înaltă 

precizie. În corpul cu o intrare și o ieșire există două 

pistoane rotative ce se rotesc in sens opus, mișcarea 

lor fiind sincronizată de roțile de sincronizare. 

Aceste contoare măsoară volumul de gaz in condiții 

de lucru. Pentru transformarea acestui volum in con-

diții standard, contoarele se echipează cu corectoare 

electronice de volum de gaz. Camera de măsură 

efectivă constă din două pistoane rotative în formă 

de opt, care creează împreună cu peretele corpului 

patru camere care prin rotație se umplu și se golesc 

periodic. Numărul de rotații este proporțional cu 

volumul tranzitat prin camera de măsură. Mișcarea 

de rotație este transmisă la un integrator mecanic, 

care indică acest volum. Cu ajutorul curgerii gazului 

pistoanele se rotesc și transportă către partea de 

ieșire o cantitate de gaz, care este definită de volu-

mul camerei de măsurare. Precizia prelucrării 

pistoanelor și a corpului de măsurare, asigură un joc 

minim ceea ce mărește precizia de măsurare. 
 

     
 

Fig. 3. Contoare de gaz cu pistoane rotative. 

2.3. Contoare de gaz cu turbină 

Contoarele de gaz cu turbină se pretează pentru 

măsurarea gazului natural, propanului, butanului, 

hidrogenului și a aerului. 

Principiul de funcționare este următorul, debitul 

de gaz intră in contor printr-un tronson de laminare 

care armonizează și crește viteza gazului. Gazul 

parcurge apoi un canal paletat și intră în paletele 

rotorului. Rotorul este conceput să asigure o curgere 

laminară a debitului de gaz și să confere o energie 

maximă la viteze reduse ale gazului. Turația turbinei 

este proporțională cu debitul de gaz care parcurge 

contorul. Gazul părăsește contorul printr-o secțiune 

liniară și un canal de expansiune care să reducă la 

minimum pierderile de presiune. Turația turbinei 

este transmisă printr-un sistem de roți dințate și 

transferat din spațiul presurizat printr-un cuplaj mag-

netic integratorului. Semicuplajul condus antrenează 

sincron un numărător mecanic. Contorul de gaz cu 

turbină trebuie să lucreze fără nici o pulsație/ 

vibrație, oscilație de presiune, care se suprapune 

peste presiunea statică a gazului, deoarece acestea 

conduc la variații de viteze ce pot afecta caracte-

ristica de măsurare a contoarelor cu turbină. 

 

 
 

Fig. 4. Contor de gaz cu turbină. 

2.4. Contoare de gaz cu ultrasunete 

Contoarele de gaz cu ultrasunete sunt dispozitive 

de măsurare electronice fără piese mecanice în 

mișcare. Ele sunt caracterizate de răspunsul imediat 

la schimbările de debit și de lipsa pierderilor de 

presiune. Contoarele de gaz cu ultrasunete funcțio-

nează pe principiul de măsurare a timpului de  

tranzit, sunt contoare de viteză. Asta înseamnă ca ele 

măsoară viteza gazului prin corpul contorului. Cu-

noscând viteza și suprafața secțiunii transversale, se 

poate calcula volumul necorectat. În măsurarea 

debitului cu ultrasunete, sunetul undelor sau im-

pulsurilor acustice sunt transmise și primite de către 

o pereche de traducătoare piezoelectrice. 

Senzorul este montat în interiorul carcasei în 

calea fluxului de gaz. Contorul este dotat cu o valvă 

de închidere pe calea de intrare și poate fi controlat 

și de la distanță. 

Circuitele electronice, inclusiv modulul senzorului 

ultrasonic, sunt alimentate de la o baterie locală, cu o 

durată de viață de minim 10 ani. Părțile electronice 

sunt distribuite în două compartimente: unul care are 

funcționalități metrologice, complet sigilat și al 

doilea conținând modem de comunicație, driver 

pentru valvă și funcționalități de monitorizare a 

bateriei. În al doilea compartiment este plasată 

bateria și aceasta poate fi deschis fără a rupe sigiliul 

metrologic. 
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Fig.  5. Contoare de gaz cu ultrasunete 

3. METODE DE INTERVENŢIE 

NEAUTORIZATĂ ASUPRA 

MIJLOACELOR DE MĂSURARE  

ALE GAZELOR NATURALE 

În cadrul verificării activității de întreținere și 

exploatare a sistemului de distribuție s-au identificat 

diverse tipuri de intervenţii frauduloase:  

 Prin evitarea sistemului de reglare și măsurare; 

 Prin intervenție asupra mijlocului de măsurare. 

3.1. Intervenție neautorizată prin montarea 

unui by-pass 

Prin aceasta metodă se evită în totalitate procesul 

de măsurare a gazelor naturale. 

În locul aparatului de măsurare se montează un by-

pass (racord flexibil, rigid, cameră de bicicletă etc.). 
 

 
 

Fig.  6. By-pass în instalație. 

3.2. Intervenție neautorizată asupra 

mijlocului de măsurare prin executarea 

unui orificiu în capacul mecanismului 

înregistrator 

Prin această metodă se influențează măsurarea 

corectă a consumului de gaze naturale. 

Se execută un orificiu in capacul mecanismului 

înregistrator și se introduce un obiect (sârma, ac, 

etc.) care blochează rotițele mecanismului înregistra-

tor astfel încât corectitudinea procesului de măsurare 

este afectată. 

    Orificiile se pot executa în partea superioară, 

frontală sau inferioară a capacului de protecție a 

mecanismului înregistrator. 

 

    
 

Fig.  7. Orificiu în capacul mecanismului înregistrator  

în partea superioară. 

3.3. Intervenție neautorizată asupra 

mijlocului de măsurare prin executarea 

unui orificiu în racordul de ieșire  

al camerei de măsură  

     Se execută un orificiu/orificii în racordul de ieșire 

al camerei de măsurare. Prin această metodă se 

influențează măsurarea corectă a consumului de 

gaze naturale. 
 

 
 

Fig.  8. Orificiu în racordul de ieșire al camerei de măsură. 

3.4. Intervenție neautorizată asupra 

mijlocului de măsurare prin falsificarea 

sau deteriorarea mărcilor metrologice 

     Mărcile metrologice care securizează capacul 

mecanismului înregistrator sunt înlocuite cu copii 

ale lor, iar în unele cazuri acestea sunt foarte 

asemanatoare cu cele aplicate de către producător, 

sau pot fi înlocuite cu diverse materiale (plastilină, 

ceară, plumb, etc.). 

     O alta metodă de intervențe neautorizată asupra 

mijlocului de măsurare este secționarea mărcii 

metrologice care securizează capacul mecanismului 

înregistrator. Ambele metode au ca și efect in-

fluențarea măsurării corecte a consumului de gaze 

naturale datorită pilirii/tăierii pinilor de angrenare 

sau datorită înlocuirii unor părți componente ale 

integratorului. Index-ul mecanic al contorului poate 

fi modificat (dat inapoi). 
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Fig. 9. Marcă metrologică înlocuită cu plastilină/marcă 

metrologică de plumb contrafăcută. 
 

 
 

Fig.  10. Marcă metrologică de plumb secționată. 

4. ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI 

PRIVIND ÎMPIEDICAREA FRAUDĂRII 

INSTALAŢIILOR DE GAZ 

Din cele prezentate anterior se observă că există 

instalaţii care permit măsurarea consumului de gaz în 

industrie şi la cel casnic. Instalaţiile/contoarele sunt 

construite după normative tehnice de calitate, care să 

permită măsurarea corectă, fără dubii, a consumurilor, 

ele fiind în permanenţă în atenţia proiectanţilor pentru 

îmbunătăţire şi, evident, satisfacerea nevoilor 

consumatorilor. Robusteţea lor este datorată limitării, 

evitării intervenţiei externe neautorizate, în vederea 

„trucării” consumului real de gaze naturale. Cu toate 

acestea, așa cum s-a prezentat, s-au găsit instalaţii care 

prezentau violări ale mărcilor metrologice, intervenţii 

de tot felul, care sunt în afara legii. 

În vederea îmbunătăţirii activităţii de proiectare şi 

întreţinere pentru aceste instalaţii, managementul 

competitiv al produsului, respectiv producţiei, presu-

pune elaborarea unui set de proceduri interne, care 

ulterior să poată fi aplicate în toate întreprinderile 

implicate în producţia/distribuţia de gaze naturale şi 

legiferate. 
 

Aceste proceduri se pot aplica: 

- la calitatea tehnică a sistemului tehnic de 

măsurare; 

- la posibilitatea de sesizare în timp real a 

pierderilor de gaze naturale necontorizate; 

- la intervenţia rapidă la punctul de intervenţie 

frauduloasă; 

- la implicarea tuturor factorilor de decizie în 

intervenţie, atunci când se constată frauda; 

- la utilizarea sistemelor moderne de înştiinţare a 

situaţiilor de fraudare prin montarea unor senzori şi 

transmiterea semnalelor direct spre citire în timp real; 

- la elaborarea unui sistem de management la 

nivelul organizaţiei în care colaborarea între structuri 

să fie optimă şi rapidă. 

5.  CONCLUZII 

Industria gazelor naturale destinate consumului 

industrial sau casnic cuprinde activitatea de extracţie/ 

producţie, cea de stocare, de transport la punctele de 

consum, distribuţie, măsurare, facturare şi încasare. 

Măsurarea începe de la producţie şi se finalizează la 

facturare, la consumator. Într-o situaţie ideală cele două 

situaţii de măsurare, la producători, însumate pe 

consumatori trebuie să fie identice, evident admițând 

lipsa pierderilor prin instalaţii, lucru departe de 

realitate. 

Pentru evidenţierea producţiei, respectiv consumu-

lui de gaze naturale se impun proceduri care țin de 

managementul competitiv în care sunt implicate 

societățile comerciale din industria gazelor. 

Procedurile trebuie să se refere la calitatea gazelor 

exploatate, riscul producerii acestora în condiţiile de 

calitate impuse de normativele internaţionale, dar şi 

de managementul lor pană la consumator. Proce-

durile trebuie să cuprindă şi latura evitării fraudării 

consumului real, prin intervenţii asupra sistemelor 

de măsurare. Şi în acest caz se pune problema 

asigurării calităţii echipamentelor de înregistrare, dar 

şi utilizarea de sisteme moderne de transmitere a 

datelor către locul de facturare şi stabilirea rapidă a 

balanțelor de consum, necesare depistării eventua-

lelor fraude şi evitarea lor. 
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