
Curs 8 
 
 

ALEGEREA ŞI VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE ÎNALTĂ TENSIUNE 
 

 Echipamentele electrice primare  
- se aleg pentru regimul normal de funcţionare 
- se verifică în regim de scurtcircuit în locul de montaj. 

 
• Alegerea echipamentelor electrice 
 
Alegerea aparatajului electric este determinată, în afară de condiţiile specifice fiecărui 

tip constructiv, de o serie de condiţii generale, valabile pentru întreaga instalaţie sau pentru o 
parte din aceasta: 

- condiţiile de mediu: altitudine, temperatură, umiditate, presiunea vântului, gradul de 
poluare; 

- locul de montaj 
- frecvenţa nominală; 
- tensiunea nominală – corespunde celei din punctul de montaj al reţelei. Tensiunea 

maximă a aparatului va fi superioară tensiunii maxime de serviciu: 
msn UU ≥  

- curentul nominal al echipamentului – va fi superior curentului de sarcină maximă (de 
durată) în regim normal de funcţionare (determinat la dimensionarea secţiunii 
conductoarelor): 

smn II ≥  
- curentul de suprasarcină. 

 
• Verificarea echipamentelor electrice 

 
În instalaţiile electrice pot să apară două categorii de supracurenţi: 

a. suprasarcini de durată – temperatura echipamentului nu depăşeşte valoarea maxim 
admisă (echipamentele primare de circuit nu admit în general suprasarcini); 

b. scurtcircuite – duc la depăşirea temperaturii nominale şi la forţe electrodinamice. 
 
Calculul curenţilor de s.c. este important pentru verificarea stabilităţii termice şi 

dinamice, iar în cazul întreruptoarelor şi pentru verificarea capacităţii de rupere. 
 

Stabilitatea termică 
- Se calculează curenţii de s.c. tri-, bi- sau monofazat în punctul de defect care conduc 

la solicitarea maximă. 
- Producătorul de echipament indică curentul limita de stabilitate termica la 1 sec, ltI  
- Verificarea stabilităţii termice 

medklt ItI ,≥  
t – durata de timp (diferita de 1 sec) indicata de producător pentru limita de stabilitate 
termica 

fkmedk tnmII )(, += curentul mediu echivalent de s.c. 
m coeficient ce tine seama de aportul componentei aperiodice a curentului de s.c. (se 
determina din fig.8.1/pg.187 IEE in functie de timpul real de s.c. kt si de sock )  
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ft  timpul fictiv de defect, echivalent al timpului real de defect pentru care in regim 
stabilizat, defectul ar determina acelaşi efect termic 

fafpf ttt +=  

fpt timpul fictiv corespunzător componentei periodice a curentului de sc (se determină din 
fig.8.13/pg.214 IEE în funcţie de kt si de β  

fat timpul fictiv corespunzător componentei aperiodice a curentului de sc  
205,0 β=fat  

Stabilitatea dinamica 
Verificarea la solicitări electrodinamice: 

ksocld iI ≥  
 

• Simbolizarea echipamentelor electrice 
 

Simbolurile sunt de tip alfanumeric, fiind compuse din trei câmpuri: 
- în primul sunt simbolizate denumirile echipamentelor şi principalele lor caracteristici; 
- în al doilea sunt prezentate caracteristicile electrice nominale; 
- în al treilea sunt prezentate caracteristicile tehnico-constructive suplimentare. 

 
Alegerea şi verificarea întreruptorului 

Criterii de alegere şi 
verificare 

Caracteristicile nominale 
ale întreruptorului 

Datele determinate conform 
locului de montaj în schemă

msn UU ≥    

smn II ≥    

fklt tnmItI )( +≥    

ksocld iI ≥    

kr SS ≥   Sr puterea de rupere  
 

Alegerea şi verificarea separatorului 
Criterii de alegere şi 

verificare 
Caracteristicile nominale 

ale separatorului 
Datele determinate conform 
locului de montaj în schemă

msn UU ≥    

smn II ≥    

fklt tnmItI )( +≥    

ksocld iI ≥    
 

Alegerea şi verificarea transformatorului de curent 
Criterii de alegere şi 

verificare 
Caracteristicile nominale 

ale întreruptorului 
Datele determinate conform 
locului de montaj în schemă

msn UU ≥    
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fknt tnmItIk )(1 +≥  kt coeficient termic  

ksocnd iIk ≥1  td kk 5,2= coeficient dinamic  

nn SSS 22225,0 ≤≤  puterea 
de rupere 

S2n puterea secundară 
nominală 

S2 sarcina din secundarul 
transformatorului 

 
Alegerea şi verificarea transformatorului de tensiune 

Criterii de alegere şi 
verificare 

Caracteristicile nominale 
ale întreruptorului 

Datele determinate conform 
locului de montaj în schemă
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smn II ≥    

nSS 22 ≤  puterea de rupere S2n puterea secundară 
nominală 

S2 sarcina din secundarul 
transformatorului 

 
 
 

 
 

 


