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1 INCEPUTURILE ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT GAZE NATURALE PE
PLANMONDIAL

Pentru satisfacerea necesităţilor sale, omul a apelat la sursele de energie
naturale, întâi la cele care-i erau la îndemână, apoi la surse din ce în ce mai variate,
prelucrându-le şi transformându-le pentru a corespunde mai bine diferitelor cerinţe.

Creşterea nivelului cunoştinţelor de-a lungul timpului a determinat o evolutie
a tehnicii şi a dorinţei de creştere a nivelului de trai al oamenilor, conducând la
crearea condiţiilor realizării substituirii unor forme de energie cu altele noi.

Mărturiile privind existenţa gazelor naturale şi capacitatea lor calorică nu au
fost apreciate la justa lor valoare mulţi ani, eventuala lor utilizare fiind una locală
neorganizată.

Primele mărturii privind utilizarea gazelor naturale sunt cele din Iran cu 2000
de ani înainte de Christos şi cele din China, unde izvoarele istorice menţionează
utilizarea gazelor naturale în anul 900 î.Chr. pentru iluminat.

Multe informaţii despre folosirea gazelor naturale se regăsesc în China,
mărturii privind scurgerile de gaze naturale provenite din acumulările subterane în
provincia Se-Chi-Wan, cu 150 de ani î. Chr., gaze care erau captate cu ajutorul
tuburilor de bambus, conduse spre locuri special amenajate unde se ardeau fierbând
apa de mare pentru a precipita sarea1.

În anul 1821 în SUA William Hart, care sapă o fântână cu adâncimea de 9 m
în Fredonia, Pennsylvania, a întâlnit o acumulare de gaze naturale. Acesta a avut
inspiraţia de a proceda la evaporarea apei de mare în scopul obţinerii sării, prin
înlocuirea lemnelor de foc cu gaze naturale2. Astfel, gazele naturale au fost captate
şi transportate prin conducte în tot oraşul pentru a fi folosite în acest scop, dar şi
pentru a ilumina străzile şi casele. Acesta a fost debutul industriei de gaze naturale.

1McKenzie-Brown, P., Jaremko, G., Finch, D., The Great Oil Age, 1993.
2 McKenzie-Brown, P., Jaremko, G., Finch, D., The Great Oil Age, 1993.
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Conducte din lemn construite pentru transfortul fluidelor
Trei ani mai târziu, acelaşi general relata despre iluminarea cu gaze a

localităţii cu 150 de flăcări şi încălzirea hotelului în care locuia cu gaze naturale3. O
altă utilizare a gazelor naturale se înregistrează în anul 1828, când gazele naturale
sunt conduse de la Mattison (lângă Fredonia) la farul din portul Barcelona – SUA,
printr-o conductă de 4 km şi sunt arse pentru a crea lumina necesară transmiterii
semnalelor navelor care intrau în port4.

3 McKenzie-Brown, P., Maciej, H., Canadian Oil and Gas: The First One Hundred Years, 1989
4 *** A foldgaz ertekesitese, Termeszettudomanyi Kozlony, 1912, pag. 281-304
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Conducte elicoidale de otel pentru transportul fluidelor

Dar, pentru a se generaliza, pentru a înregistra un progres cu adevărat
remarcabil trec încă două, trei decenii. În anul 1840 se relatează despre prima
utilizare a gazelor naturale în scopuri industriale, la Centerville (SUA)5, unde gazele
naturale erau folosite la evaporarea apei dintr-o saramură.

În anul 1865 se înfiinţează prima companie de exploatare, transport şi
distribuţie a gazelor naturale, Fredonia Gas Light and Water Works Company, şi
totodată este anul în care încep separarea gazelor din petrol şi transportul acestuia
pe distanţe mari, între
localităţile Pihole şi
Miller Farm,
Pennsylvania6.

La 1 august 1872
se pune în funcţiune
prima mare conductă,
din fier, de transport
gaze naturale de înaltă
presiune în lungime de
6,4 km de la Newton
Wells, la Titusville,
Pennsylvania7.

Patru ani mai
târziu, J.N. Pew şi
partenerii săi încep să
acumuleze gaze naturale de scurgere într-un sistem rudimentar de conducte şi vând
aceste gaze ca şi combustibil pentru zăcămintele de extracţie a ţiţeiului în
Pennsylvania de vest.

Transportul gazelor naturale era realizat la început cu ajutorul conductelor
din lemn de pin, iar ulterior cu ajutorul conductelor din oţel îmbinate prin filet.

5 Ibidem, pag. 285
6 Finch, D., Jaremko, G., Fields of Fire - An Illustrated History of Canadian Petroleum, 1994.
7McKenzie-Brown, P., Jaremko, G., Finch, D., The Great Oil Age, 1993.

Montarea unei conducte de oţel în Warren
County, Pennsylvania în iarna din 1880



4

În anul 1878 în SUA se încearcă construirea, lângă Bloomfield, Indiana, a
unei conducte de transport gaze naturale pe o distanţă de 32 km pentru transportul
gazului natural, acţiune ce eşuează datorită scurgerilor din conductele din lemn de
pin.

Folosirea oţelului la realizarea conductelor determină dezvoltarea activităţii
de transport şi conduce la începerea8 comerţului internaţional cu gaze naturale odată
cu pozarea unei conducte din Bartie (Ontario, Canada) până în Buffalo, New York,
în anul 1891. De asemenea acelaşi motiv determină depăşirea lungimii de 150 km a
conductelor de transport gaze naturale odată cu pozarea conductei în lungime de
193 km care pleca de la sondele de gaz din Indiana centrală până în oraşul Chicago.

În Europa începutul activităţii comerciale cu gaze naturale se realiza în anul
1912, în Transilvania, după descoperirea gazelor, la Sărmăşel, în anul 1909.

Aceste descoperiri şi conştientizarea avantajelor pe care le prezintă gazele
naturale conduc la dezvoltarea unei noi industrii de gaze naturale substituind
timpuriu gazele manufacturiale. Descoperirea întâmplătoare a gazelor naturale în
anul 1909, reprezintă piatra de temelie a industriei care avea să furnizeze principala
energie primară în balanţa energetică a României, pentru mulţi ani.

În anul 1931, în SUA, este construită o conductă cu diametrul de 24”, prima
conductă care depăşea 1600 km, între Texas Panhandle şi Chicago, de către Natural
Gas Pipeline Company. Un impuls important pentru dezvoltarea industriei gazelor
naturale apare în anul 1942, când datorită penuriei de ţiţei, urmare a războiului,
preşedintele Franklin D. Roosevelt decide măsuri pentru dezvoltarea rezervelor de
gaze naturale neexploatate 9.

8Mille, G., Oil in Canada West: The Early Years, 1969.
9 Hatheway, A.W., s.a., 8th Annual Report on the International Status of Engineering Geology (Year 2002):
Engineering Geology, Amsterdam, 2003, pag. 169-200

mailto:^nt$mpl@toare
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http://www.hatheway.net/Downloads/2002_8th_Annual_EnGeo_Report.pdf
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Începuturile activităţii de transport gaze naturale în lume

2. ETAPELE CONSTRUIRII PRIMEI CONDUCTE DE OŢEL DE
TRANSPORTGAZE DINEUROPA- SĂRMĂŞEL– TURDA

Încă din anii 188010 în cercurile geologice austro-ungare se specula că în
Bazinul Transilvaniei, împrejmuit de masive de sare (Turda, Cojocna, Ocna Mureş,
Praid, Sovata etc.), trebuie să existe şi săruri de potasiu care de obicei însoţesc
aceste masive la exteriorul Arcului Carpatic.

În timpul forajelor pentru determinarea sărurilor de potasiu, în anul 1909 se
pune în evidenţă în zona Sărmăşel existenţa unor acumulări mari de gaze naturale.
În anul 1913 se pune problema exploatării acestor gaze și ulterior transportul prin
conducte către consumatori industriali.

Conducta Sărmăşel – Turda, pusă în funcţiune la 3 septembrie 1914 cu o
lungime de 52 km şi un diametru de 250 mm. Această conductă a fost prelungită
până la Uioara cu 24 km şi se intenţiona continuarea acesteia până la Zlatna (fără ca
aceasta să se realizeze)11. Conducta aproviziona cu gaze două fabrici ale uzinei
ungureşti Solvay din Turda şi Uioara precum şi o fabrică de ciment din Turda, iar
gazul era folosit exclusiv pentru ardere.

10 Vancea, A., Observaţiuni geologice în regiunea de sud-vest a Câmpiei ardelene, Sibiu, 1929
11 Papp, K., “A magyar birodalom vasérc és köszén készlete”, Budapesta, 1918

mailto:s@ruri


6

Înfiinţarea primei companii de transport gaze naturale a fost apanajul d-lui I.
Balogh, fostul director al uzinelor Solvay din Uiora, care în anul 1912 înfiinţează
societatea Erste Siebenbürgische Erdgas Aktiengesellschaft (E.S.E.A.)12 sau Elsö
Erdelyi Földgázvezvezetek Részvénytársaság; în traducere “Prima societate
transilvăneană pentru conductul gazului natural”, având drept acţionari Uzinele
Solvay Uiora (astăzi U.P.S.O.N. Ocna Mures) şi Fabrica de Ciment Turda. Obiectul
de activitate al societăţii ESEA era valorificarea gazelor naturale din zăcământul
Sărmăşel prin construirea unei conducte de transport gaz metan în lungime de 55
km şi diametrul 153 mm şi livrarea gazelor naturale la poarta celor două societăţi
acţionare.

În acest sens acesta înaintează o scrisoare13 către Ministerul Ungar de Finanţe
prin care solicită concesiunea construirii unei conducte de oţel care să asigure
transportul gazelor de la sonda 2 Sărmăşel la Uzinele Solvay Uiora şi Fabrica de
Ciment Turda.

Ministerul Ungar de Finanţe prin Inspectoratul Regional Minier, răspunde
favorabil iniţiativei de construire a conductelor Sărmăşel – Turda – Uioara.

Această conductă a fost ulterior folosită pentru a se racorda şi distribuţii de
gaze orăşeneşti şi comunale, astfel se racordează distribuţia din oraşul Turda,
comuna Câmpia Turzii, Sărmaş etc. Actul de concesiune a gazelor pentru comuna
Sărmaş a fost emis de Ministrul Finanţelor Teleszki14.

Etape ale construirii conductei Sărmăşel – Turda (1912-1914)

Depozitarea ţevilor în apropierea şantierului, după transportul acestora cu
trenul

12 *** Societatea Naţională de Gaz Metan , Direcţia Exploatări Cluj, Raport de activitate, Secţia conducte, 1927
13 Arhiva, Ministerul Industrilor si Comertului, Directia Generala a Minelor, Dosar 74/1928
14 Arhiva ROMGAZ, Dosar 1 1909-1918
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Amplasarea ţevilor în şanţ folosind trepriezi şi scripeţi în comuna Viişoara

Amplasarea ţevilor în şanţ după îmbinare în zona Valea Fratei
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Îmbinarea ţevilor care formează conducta care traversează râul Arieş

Gudronarea burlanelor pe Valea Visinelului
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Conducta a fost construită după modelul american15 din tuburi de oţel fără
„cusătură” în lungime de 6 – 10 m, cu racorduri ale căror mufe s-au confecţionat
din acelaşi material. Flanşele s-au fabricat din oţel turnat forjabil, iar inelele de
etanşare dintr-un cauciuc special. Cu ajutorul acestor racorduri se puteau obţine
deviaţii de până la 5 0 fără ca să fie nevoie să se curbeze conducta16. Conducta s-a
îngropat în întregime pentru a se preveni eventualele avarii sau racordări ilegale şi
pentru evitarea pericolelor pe care le prezintă conductele dispuse pe sol pentru
populaţie.

15 *** Foldgaz es petroleum az Erdely-Mendenczeben, în „Termeszettudomanyi Kozlony”, 1912, pag. 82-92
16 Ibidem, apg. 82
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