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LUCRAREA NR. 11 

STUDIUL ŞI VERIFICAREA ÎNTRERUPĂTOARELOR CU ULEI 
PUŢIN DE MEDIE TENSIUNE 

11.1. Caracteristici constructive şi funcţionale. Parametri nominali 

 Întrerupătoarele de medie tensiune sunt echipamente de comutaţie destinate utilizării în 
instalaţii trifazate cu tensiuni nominale cuprinse în domeniul 1÷36 kV, capabile să stabilească, să 
suporte şi să întrerupă curenţi corespunzători atât regimurilor normale de sarcină cât şi de defect 
(de scurtcircuit). 
 Întrerupătoarele suportă, pe durate nelimitate, curenţi având intensitatea cel mult egală cu 
cea nominală, supracurenţii (de suprasarcină şi de scurtcircuit) fiind menţinuţi doar pe durate 
limitate. 
 Principalii parametri nominali ai întrerupătoarelor de medie tensiune sunt: 

1. Tensiunea nominală, [kV]. Reprezintă tensiunea de funcţionare în regim nominal a 
echipamentului şi corespunde valorii maxime de serviciu a tensiunii reţelei. 
 Tensiunea nominală a întrerupătoarelor de medie tensiune fabricate în România are, în 
mod obişnuit una din valorile: 7,2 – 12 – 24 kV (valoare efectivă, măsurată între faze) 

2. Nivelul de izolaţie nominal. Se exprimă prin valorile tensiunilor de ţinere la unda 
normală de impuls de 1,2/50 µs (vezi Lucrarea nr. 4) şi la supratensiuni de frecvenţă industrială, 
pe care izolaţia întrerupătorului trebuie să le suporte fără conturnări şi străpungeri.  

De exemplu, izolaţia unui întrerupător cu tensiunea nominală de 12 kV trebuie să reziste, 
în condiţiile precizate, la unde normale de impuls de tensiune cu valoarea de vârf de 75 kV şi 
timp de 1 minut, la tensiunea de frecvenţă industrială de 35 kVef. 

3. Curentul nominal în serviciu continuu. Are valorile limitate de temperaturile 
admisibile ale căilor de curent, stabilite pentru solicitarea termică de lungă durată. Intensitatea 
curentului nominal poate lua una din valorile: 400, 630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 
4000, 5000, 6000 A. 

Valorile nominale ale tensiunii şi curentului sunt date pentru frecvenţa nominală, care 
poate fi de 50 Hz sau 60 Hz. 

4. Capacitatea nominală de rupere la scurtcircuit.  Este definită ca valoarea maximă a 
intensităţii curentului de scurtcircuit pe care întrerupătorul îl poate întrerupe funcţionând la 
tensiunea nominală şi în condiţii prescrise privind tensiunea tranzitorie de restabilire, /1/. 
 Capacitatea nominală de rupere la scurtcircuit se exprimă prin două valori ale curentului 
de rupere, măsurate în momentul separării contactelor; valoarea efectivă a componentei 
periodice, Ipr, respectiv valoarea componentei aperiodice, considerată procentual prin raportare la 
valoarea  de vârf prI2   
 Aprecierea capacităţii nominale de rupere la scurtcircuit se poate face şi în funcţie de 
puterea de rupere, Spr, definită prin relaţia : 

,3 prnpr IUS =       (11.1) 
Un fiind tensiunea nominală. 
 Drept parametri ai unui întrerupător se consideră de asemenea capacităţile nominale de 
rupere privind întreruperea liniilor electrice aeriene şi în cablu funcţionând în gol, întreruperea în 
cazul discordanţei de fază şi întreruperea bateriilor de condensatoare. 
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5. Capacitatea nominală de închidere la scurtcircuit. Reprezintă valoarea de vârf 
maximă a curentului de scurtcircuit (curent de şoc) pe care întrerupătorul îl poate stabili fără 
sudarea contactelor sau fără alte degradări mecanice. 
 Între capacităţile de închidere, respectiv de rupere la scurtcircuit există relaţia: 

prsl Iki 2=        (11.2) 

ks fiind factorul de şoc sau de lovitură. Pentru valorile curente ks = 1,75÷1,80 din relaţia (11.2) 
rezultă: 

prl Ii 5,2=        (11.3) 

 Verificarea condiţiei privind capacitatea de închidere nominală la scurtcircuit coincide cu 
îndeplinirea condiţiilor referitoare la stabilitatea electrodinamică a întrerupătorului,/1/. 

6. Durata admisibilă nominală de menţinere a curentului de scurtcircuit. Precizează 
valoarea admisibilă a solicitării termice la scurtcircuit a întrerupătorului şi reprezintă intervalul 
de timp în care căile de curent pot suporta un curent de scurtcircuit având intensitatea Ipr; valorile 
standardizate ale acestei durate, limitate de momentul atingerii temperaturii admisibile la 
scurtcircuit, sunt de 1 s sau de 3 s. 

7. Secvenţa nominală de manevre. Reprezintă posibilităţile admise pentru acţionarea 
întrerupătorului în caz de defect (scurtcircuit). Întrerupătoarele fabricate în România trebuie să 
execute următoarele două secvenţe nominale: 

a. D-180 s – ID-180 s – ID, pentru întrerupătoarele ce nu funcţionează în regim de 
declanşare automată rapidă (RAR); 

b. D-0,3s – ID – 180s – ID, pentru întrerupătoarele ce funcţionează în regim RAR  
 D - reprezintă operaţia de deschidere, iar ID - operaţia de închidere, urmata imediat de 
operaţia de deschidere a întrerupătorului. 

8. Durata nominală de închidere. Este intervalul de timp dintre momentul în care 
mărimea ce lucrează asupra dispozitivului de acţionare a întrerupătorului atinge valoarea de 
lucru şi momentul în care contactele întrerupătorului se separă, întrerupând circuitele la toţi polii. 

9. Durata nominală de deschidere. Este intervalul de timp dintre momentul în care 
mărimea ce lucrează asupra dispozitivului de acţionare a întrerupătorului atinge valoarea de 
lucru şi momentul în care contactele întrerupătorului se separă, întrerupând circuitele la toţi polii. 

10. Durata nominală de întrerupere. Este intervalul de timp în care mărimea ce lucrează 
asupra dispozitivului de acţionare atinge valoarea de lucru şi sfârşitul circulaţiei de curent la toţi 
polii. 
 Durata nominală de întrerupere reprezintă suma dintre durata nominală de deschidere şi 
durata arderii arcului electric de deconectare. 
 

11.2. Întrerupătoare cu ulei puţin de medie tensiune de tip IO 

Întrerupătoarele cu ulei puţin de medie tensiune se fabrica în construcţie tripolară, cei trei 
poli fiind amplasaţi pe un saşiu comun pe care se găseşte şi mecanismul de acţionare.  

Fiecare pol este constituit din elementele constructive de bază ale unui întrerupător şi 
anume : 

• calea de curent; 
• camera de stingere; 
• dispozitivele electroizolante; 
• elementele de rezistenţă mecanică şi de transmisie a mişcării la contactul mobil. 
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11.2.1. Căile de curent 
 Elementele componente ale unei căi de curent, funcţionând în ulei, într-o cuvă din 
steclotextolit rulat, sunt reprezentate în figura 11.1. 
 

Tija 1 a contactului mobil, realizată 
din cupru, este argintată pe suprafaţa 
laterală, în zonele de contact; piesa 2, din 
aliaj Cu-W rezistent la uzură electrică, are 
rolul de a prelua extremitatea arcului 
electric la deconectare. Contactul fix de tip 
tulipă este compus din piesele de contact 
3, arcurile presoare 4, caseta metalică de 
protecţie 5 şi armatură din Cu-W 6, care 
preia extremitatea arcului electric. 
 Calea de curent este întregită prin 
contactele alunecătoare 7 şi bornele de 
racord 8, ultimele situate în exteriorul 
cuvei; cu 9 s-a notat camera de stingere. 

Construcţia detaliată a contactului 
de tip tulipă este reprezentată în figura 
11.2 , unde s-a notat: 

1- tija mobilă de contact; 
2- armătură de protecţie din Cu-W; 
3- punţi de contact din cupru argintat; 
4- resorturi lamelare; 
5- casetă cilindrică din aluminiu; 
6- inel de protecţie din Cu-W; 
7- tija contactului fix; 
8- bucşă metalică; 
 
O construcţie particulară a căilor de 

curent, figura 11.3, este întâlnită la 
întrerupătoarele de medie tensiune tip IO pentru 
curenţii nominali de 2500 A şi mai mult, care au 
conectat, în paralel cu polul principal I 
(întrerupător), un pol separator, S. Cei doi poli 
funcţionează în cuvele cu ulei 1, 2, cu cameră de 
stingere fiind prevăzut doar polul întrerupător I. 
Un dispozitiv de echilibrare electromagnetică, cu 
transformatoare de curent, asigură egalizarea repartiţiei curentului pe cele două ramuri conectate 
în paralel. Corelarea operaţiilor de comutaţie se face pe cale mecanică, astfel încât polul 
separator S să poată fi acţionat numai dacă polul întrerupătorului I este închis. 

 

11.2.2. Dispozitive de stingere a arcului electric 
Stingerea arcului electric de deconectare se obţine într-un volum limitat de ulei obţinut în 

camera de stingere, figura 11.4., care funcţionează pe principiul expandării uleiului. 
 Camera de stingere, amplasată între contactele 1- fix şi 2- alunecător, este confecţionată 
din plăci electroizolante astfel încât în interior se obţin nişele circulare 5, având orificiul central 
străbătut de tija 3 a contactului mobil. Uleiul mineral 4 umple cuva polului, nivelul acestuia fiind 
controlat din exterior prin vizorul 6. La deconectare, sub acţiunea arcului electric, uleiul din 
vecinătatea coloanei acestuia se descompune şi se evaporă, presiunea p(t) a gazelor astfel 

Fig. 11.1: Calea de curent 
a unui întrerupător de 

medie tensiune de tip IO. 

Fig. 11.2: Contact de 
tip tulipă. 

Fig. 11.3: Construcţie 
particulară a căilor de 

curent 

Fig. 11.4: Structura de 
principiu a unei camere 

de stingere. 
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obţinute fiind crescătoare în timp, figura 11.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La anularea intensităţii i(t) a 
curentului, căldura dezvoltată de arc este 
nulă şi presiunea p(t) scade; în aceste 
momente are loc expandarea (evaporarea 
la suprafaţă) a uleiului supraîncălzit. 
Vaporii antrenează şi curenţi turbulenţi 
de ulei, care activează deionizarea.  

Dispunerea nesimetrică a nişelor, 
figura 11.4, conduce la obţinerea unui 
suflaj combinat, longitudinal şi 
transversal, vaporii şi gazele de 
descompunere deplasându-se pe traseele 
indicate prin săgeţi. 
 Vaporii şi gazele ionizate 
părăsesc volumul uleiului şi pătrund într-
o camera de detentă unde vaporii 
condensează; uleiul rezultat revine în 
camera de stingere, iar gazele sunt 
eşapate. 
 O secţiune prin partea activă a 
unui întrerupător de medie tensiune tip 
IO cu pol separator este reprezentata în 
figura 11.6. 
 

11.2.3. Mecanismul de acţionare 
 Mecanismul de acţionare care echipează variantele IO, IO-B, IO-M este de tip MRI, cu 
acumulare de energie în resorturi; întrerupătoarele IO-AP sunt acţionate pneumatic. 

În figura 11.7 este reprezentată schema cinematică a mecanismului MRI-3. 
 Închiderea întrerupătorului şi tensionarea resortului de deschidere 24 se obţine pe seama 
energiei acumulate în resortul de tracţiune 1. Tensionarea resortului acumulator 1 se poate face 
manual, prin rotirea manivelei 5 sau cu ajutorul electromotorului 2-1, în figura 11.7 resortul 1 
este reprezentat în stare tensionată. 
 Comanda de închidere a întrerupătorului se poate da de la distanţă, prin excitarea bobinei 
12. La una din aceste comenzi, clichetul 7-2 se roteşte în jurul axului 7 şi eliberează clichetul 8-1 
care, rotindu-se în jurul axului 8 eliberează rola 6-1, permiţând volantului 6-3 şi roţii 4 să se 
rotească în sens invers trigonometric sub acţiunea resortului 1, care se destinde. 

Fig. 11.5: Expandarea uleiului. 

Fig. 11.6: Secţiune prin polul separator (a) şi polul 
întreruptor (b) ale unui întrerupător IO: 1, 2 - borne de 

conexiuni, 3-contact fix de tip tulipă, 4 - contact 
alunecător de tip tulipă, 5 - tijă contact mobil, 6 - cameră 
de stingere, 7 - camera de detentă, 8 - jiglor de eşapare, 9-

tijă electroizolantă, 10-vizor nivel ulei, 11-ecran 
electroizolant, 12-axul manivelei de transmisie a mişcării. 
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Fig. 11.7: Schema cinematică a mecanismului de acţionare MRI-3. 

 Fixat pe volant se află pintenul 6-2 care antrenează, prin rola 15-3, levierul de antrenare, 
pe care se află rola de zăvorâre 15-4. Levierul de antrenare este articulat pe manivela 15-2, la 
rândul ei fixată rigid pe axul condus B. În această cursă, rola 15-4 se deplasează pe profilul 
circular al camei 14, din poziţia figurată cu linie întreruptă, până când pătrunde în golul acestei 
came, unde rămâne blocată (poziţia reprezentată cu linie continuă); mişcarea de rotaţie a axului 
condus B se transmite la contactele mobile, realizându-se astfel închiderea şi blocarea în poziţia 
închis a întrerupătorului. Simultan se obţine şi tensionarea resortului de deschidere 24. 
 Prin pătrunderea rolei 15-4 în golul camei 14, rola 15-3 eliberează pintenul 6-2, aflat în 
poziţia figurată cu linie întreruptă; prin rearmarea resortului 1, axul conducător A se roteşte în 
sens invers trigonometric până când pintenul 6-2 ajunge în poziţia reprezentata cu linie continuă. 
 Comanda de deschidere a întrerupătorului se poate da, de asemenea, de la distanţă, cu 
ajutorul electromagnetului de deschidere 21 sau de pe aparat, prin acţionarea butonului 22. La 
una din aceste comenzi, clichetul 19-2 se roteşte în jurul axului 19 şi antrenează clichetul 19-1, 
în acest fel eliberându-se rola 14-1 de pe cama 14; sub acţiunea resortului tensionat 24, prin 
manivela 23, axul condus B este rotit în sens trigonometric direct, întrerupătorul trecând în 
poziţia deschis. 
 Pentru a împiedică eliberarea resortului 1 când întrerupătorul este deja închis, este folosit 
levierul 7-4 care, prin cama 15-1 a manivelei 15-2, 
împiedică rotirea clichetului 7-2 prin care se  comandă 
destinderea resortului 1. 
 Sistemul de blocare în poziţia închis format din rola 
15-4 şi cama 14 îndeplineşte şi funcţia de dispozitiv de 
liberă deschidere, anulând, în prezenţa unei comenzi de 
deschidere, posibilitatea de blocare în poziţia închis a 
întrerupătorului. 
 Lanţul cinematic de transmisie a mişcării de la axul 
B, de ieşire al mecanismului de acţionare, la tijele 
contactelor mobile este reprezentat în figura 11.8; energia 
cinetica a echipajului mobil al întrerupătorului este preluată, 
la capătul curselor de închidere-deschidere, de amortizorul 2. 
 

Fig. 11.8: Lanţul cinematic. 
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11.3. Programul lucrării 

11.3.1. Studiul construcţiei întrerupătoarelor de medie tensiune cu ulei puţin 
 Se studiază construcţia întrerupătoarelor existente la laborator, identificându-se  
elementele componentele ale căilor de curent, dispozitivelor de stingere a arcului electric şi ale 
mecanismului de acţionare. Se notează şi parametrii nominali al întrerupătoarelor studiate. 
 

11.3.2. Măsurarea rezistenţei de izolaţie a pieselor din circuitul principal de înaltă 
tensiune 

 Proba se execută cu ajutorul unui megohmmetru de 2,5 kV sau 5 kV, care are limita 
maximă a scalei mai mare de 104 MΩ. Rezistenta de izolaţie a coordonatelor trebuie să 
depăşească domeniul maxim de măsurare al megohmmetrului. 
 Măsurările se efectuează pentru fiecare pol în parte după cum urmează: 

• cu întrerupătorul deschis, se măsoară rezistenta de izolaţie între contacte, figura 11.9a; 
• cu întrerupătorul închis, se măsoară rezistenta de izolaţie între calea de curent şi pământ, 

figura11.9b. 
 

Valorile minime ale rezistentei de izolaţie, citite la un minut de la aplicarea tensiunii, trebuie 
să fie mai mari decât cele admisibile, precizate în tabelul 11.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabelul 11.1. 

Întrerupător tip……………………………      Un = ……….. [kV] 
Rezistenta de izolaţie, [MΩ] 

Valori măsurate :  Faza R Faza S Faza T 
Valoarea minimă admisibilă  

în exploatare: 

Între contacte    

Faţă de pământ    

300MΩ ,pt. 3kV≤ Un ≤10kV 
1000MΩ, pt. 15kV≤ Un ≤ 35kV 

 

11.3.3. Măsurarea rezistenţei pe pol 
 Rezistenţa pe pol se determină prin măsurarea căderilor de tensiune pe fiecare pol, vezi 
figura 11.10, cu întrerupătorul închis şi parcurs de un curent continuu de intensitate 100A≤Ic≤In , 
unde In este intensitatea curentului nominal. Rezistenta pe pol se calculează cu relaţia : 

][
][

AI
VU

R
c

ρ
ρ = , [Ω]     11.4 

 Valorile măsurate nu trebuie să depăşească cu mai mult de 50% pe cele de referinta,/2/. 
 

Fig. 11.9: Măsurarea rezistenţei de izolaţie. 
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11.3.4. Studiul construcţiei şi funcţionării mecanismului de acţionare 
 Se identifică mecanismul de acţionare. Se studiază construcţia acestuia şi a lanţului 
cinematic de transmisie a mişcării de la axul de ieşire la contactele mobile ale întrerupătorului. 
După o armare manuală a resortului principal, se urmăreşte funcţionarea întrerupătorului la 
comenzile de închidere-deschidere date de pe aparat. 
 Se studiază schema electrică a mecanismului de acţionare, reprezentată în figura 11.11a; 
după o armare cu electromotorul a resortului principal, se urmăreşte funcţionarea întrerupătorului 
la comenzi date pe cale electrică. 
 

OBSERVATIE: Este strict interzisă atingerea părţilor mecanismului şi ale 
întrerupătorului atunci când resorturile de închidere-deschidere sunt armate sau când 
schema electrică de comandă se găseşte sub tensiune. 

 

 
Fig. 11.11: Schema electrică a mecanismului de acţionare. 

 
 
 
 

Fig. 11.10: Schema montajului pentru 
măsurarea rezistenţei pe pol. 
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11.4. Conţinutul referatului 

6.1. Schemele electrice ale montajelor utilizate pentru încercări; 
6.2. Tabelul de date 11.1, completat; 
6.3. Trasate grafic, curbele U(I), fa(U), f(δ), af~ (δ) pentru electromagnetul de c.a. şi U(I), 

Fa(I), I(δ) Fa(δ) pentru electromagnetul de c.c.; pentru facilitatea comparaţiilor, 
curbele de aceeaşi formă determinate în curent atât alternativ cât şi continuu, se 
trasează în acelaşi sistem de axe. 

6.4. Observaţii şi concluzii privind studiul întrerupătoarelor de medie tensiune cu ulei 
puţin. 
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