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AUTOMATIZ�RI ÎN STA�IILE ELECTRICE 
 

 
 
 
 I. Reanclan�area automat� rapid� (RAR) 

Liniile electrice aeriene, datorit� condi�iilor specifice în care lucreaz�, reprezint� 
elemente ale sistemelor energetice care sunt cele mai mult supuse deranjamentelor. Multe din 
defectele ce apar pe liniile electrice aeriene (LEA) au un caracter trec�tor, în care caz, dac� linia 
s-ar scoate de sub tensiune un timp necesar stingerii arcului de la locul de defect, atunci la 
restabilirea aliment�rii cu tensiune exist� foarte multe �anse ca defectul s� nu mai apar�.  

Un dispozitiv R.A.R. reprezint� cea mai r�spândit� automatizare de re�ea �i const� dintr-o 
instala�ie complex� care realizeaz� reaclan�area automat� a unui întreruptor declan�at dup� un 
timp relativ scurt la aceast� declan�are. 

Se spune c� RAR este reu�it dac� defectul a fost trec�tor, respectiv c� RAR este nereu�it 
dac� defectul este persistent. 

Datele statistice arat� c� 80÷90% din defectele de pe LEA sunt trec�toare, în timp ce pe 
LES (liniile electrice subterane) numai cca. 2÷5% din defecte au caracter trec�tor.  

Se nume�te timp de R.A.R. sau pauz� RAR intervalul de timp în care linia ramâne f�r� 
tensiune �i se define�te prin rela�ia: 

tR.A.R.= taî+ ts       (1) 
taî - este timpul de anclan�are a întreruptorului;  
ts  - este timpul reglat al schemei.  
 
a. Din punct de vedere al timpului de întrerupere a aliment�rii liniei pe durata unui ciclu,  

schemele de R.A.R., se împart în:  
� scheme R.A.R. ultrarapide, având  tR.A.R <(0,05…0,15)s; 
� scheme R.A.R. rapide, având tR.A.R  =  (0,05…0,15)s; 
� scheme R.A.R. lente, având tR.A.R>1,5s. 

 
b. Dup� num�rul ac�ion�rilor, se deosebesc sisteme de:  

� R.A.R. simplu, cu o singur� ac�ionare (cu un ciclu), care este cel mai r�spândit;             
� R.A.R. multiplu (sau R.A.R. cu ac�iune repetat�), cu dou� sau mai multe cicluri, care 

poate fi întâlnit pe liniile pe care apar multe supratensiuni atmosferice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Func�ionare RAR dublu 
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 II. Anclan�area automat� a rezervei (AAR) 
La alegerea solu�iilor de alimentare a consumatorilor trebuie s� se �in� seama de 

importan�a acestora, de continuitatea necesar� în alimentare de energie, de cheltuielile de 
investi�ii, exploatare �i între�inere, etc.  

Indiferent de importan�a consumatorului, schemele de alimentare trebuie concepute astfel 
încât, în timpul unei avarii pe linia sau sursa de alimentare normal� s� existe posibilitatea unei 
aliment�ri de rezerv�.  

Pentru aceasta consumatorii pot avea o dubl� alimentare (de exemplu din dou� linii aflate 
în permanen�� în func�ionare) sau o singur� alimentare în func�ionare normal� �i una de rezerv�, 
care intervine numai când alimentarea normal� a ie�it din func�iune. 

Prin conectarea (anclan�area) automat� a aliment�rii de rezerv�, notat� prescurtat AAR, 
se în�eleg dispozitivele care, în cazul deconect�rii din orice cauz� a aliment�rii normale, 
conecteaz� automat alimentarea de rezerv�. 
 Pornirea schemei de AAR se face în momentul dispari�iei tensiunii pe bara supravegheat� 
astfel: 

� temporizat� - la sc�derea tensiunii pe bara alimentat� sub 0,25·Un; 
� rapid - la declan�area intempestiv� sau prin protec�ie a c�i de alimentare principal�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Schem� AAR 
 
Schemele AAR nu trebuie s� ac�ioneze în cazul defectelor în re�eaua consumatorilor, care 

pot duce la sc�deri importante ale tensiunii �i care trebuie s� fie eliminate de protec�ia acestuia.  
  
 III. Desc�rcarea automat� a sarcinii (DAS) 

Atât timp cât se men�ine echilibrul dintre puterea electric� activ� generat� în sistem �i cea 
consumat�, frecven�a r�mâne în jurul valorii de 50Hz.  

La conectarea unor consumatori mari, sau la deconectarea unor grupuri generatoare (sau 
centrale), acest echilibru se pierde determinând sc�derea frecven�ei inadmisibil de mult. 

Sc�derea frecven�ei în SEE determin� sc�derea productivit��ii, sau chiar ie�irea din 
func�iune a unor consumatori. De asemenea sc�derea frecven�ei determin� �i importante reduceri 
ale tensiunii la nodurile generatoare (deci �i la consumatori).  

În consecin��, este posibil� apari�ia unui deficit de putere reactiv�, înso�it de sc�derea în 
continuare a tensiunii în diferite puncte ale SEE. Se produce astfel, un fenomen de avalan�� de 
frecven�� �i tensiune.  

În aceste condi�ii, unica solu�ie pentru evitarea unei avarii generalizate în SEE r�mâne 
sacrificarea anumitor consumatori, mai pu�in importan�i, prin întreruperea automat� a  
aliment�rii lor. 

Dispozitive de automatizare care realizeaz� deconectarea automat� a consumatorilor la 
sc�derea frecven�ei în SEE se numesc dispozitive de desc�rcare automat� a sarcini (DAS). 

În func�ie de parametrul supravegheat se definesc mai multe tipuri de DAS: 
� DAS de frecven�� - DAS - F; 
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� DAS de tensiune - DAS - U; 
� DAS de putere - DAS - P; 
� DAS de curent - DAS - I. 

 


