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REZUMAT. Creşterea nivelului tehnologic din procesele industriale a devenit posibilă prin implementarea unor sisteme inteligente de 
monitorizare şi comandă, bazate pe sisteme de calcul interconectate în instalaţii de curenţi slabi. Creşterea diversităţii tehnologiilor 
şi a proceselor industriale a implicat în aceeaşi măsură creşterea incidenţei substanţelor combustibile procesate în instalaţii. Acest 
demers a avut ca efect extinderea spaţiilor clasificate ca fiind cu pericol de atmosferă explozivă. Astfel a devenit evidentă 
necesitatea utilizării de echipamente şi instalaţii de curenţi slabi în spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă. 
 
Cuvinte cheie: sistem inteligent, monitorizare şi comnadă, instalaţie cu curenţi slabi. 
 
ABSTRACT. The development of the technological level in industrial process is possible duet o the implementation of intelligent 
monitoring and control systems that rely on calculation systems interconnected in low current installations. As technologies and 
industrial operations have become more varied, more combustible substance are processed by industrial installations, Subsequently, 
the areas classified with hazard of explosive atmosphere have extended. As result, low current equipment and installations shall be used 
in the areas with hazard of explosive atmospheres. 
 
Keywords: intelligent system, monitoring and control, installation of low voltage. 
 

1. INTRODUCERE 

Lucrarea de faţă prezintă succint rezultate ale pro-
iectului complex de cercetare nr. 22125/2008 derulat de 
către “Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 
Securitate Miniera si Protecţie Antiexplozivă” în cadrul 
programului “Parteneriate în domeniile prioritare” ad-
ministrat de către “Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi 
Inovării”. 

Obiectivul general a proiectului constă în realizarea 
unei interfeţe de protecţie pentru instalaţiile de curenţi 
slabi din zonele cu pericol de atmosferă explozivă. 
Utilizarea acestora va duce la creşterea securităţii şi 
sănătăţii în muncă la exploatarea instalaţiilor tehnologice 
ce procesează sau implică utilizarea de substanţe care pot 
duce la formarea de atmosfere explozive. 

2. GENERALITĂŢI 

Interfeţele de protecţie sunt ansabluri de dispozitive 
electronice care au rol de limitare a parametrilor elec-
trici semnificativi (tensiune, curent) în scopul limitării 
directe a energiei transferabilă către spaţiul clasificat Ex. 

Deşi cerinţele privitoare la parametrii şi construcţia 
interfeţelor de protecţie sunt relativ cunoscute, abordarea 
directă poate conduce la soluţii (variante) greu de utilizat 
datorită restricţiilor exagerate determinate de acestea pen-
tru regimul normal de funcţionare al circuitelor protejate. 

Suplimentar prin lucrarea de faţă se clarifică semni-
ficaţia parametrilor electrici tensiune (U0) - curent (I0) 
necesari pentru evaluarea încadrării energetice în tipul 
de protecţie securitate intrinsecă a circuitelor şi se 
propune o metodă de evaluare a interfeţelor de protecţie 
cu caracteristică liniară respectiv neliniară. 
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2.1. Descriere interfaţă cu caracteristică 
liniară 

În contextul circuitelor cu tip de protecţie securitate 
intrinsecă, un exemplu de caracteristică liniară de 
sarcina este prezentată în figura 1. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Caracteristică de sarcină (ieşire) liniară: 
Uo – tensiunea în gol la ieşirea interfeţei de protecţie; 

Io – intensitatea maximă a curentului de scurtcircuit la ieşirea 
interfeţei de protecţie. 

 
Confuzia frecvent întâlnită este cea a identificării 

parametrilor tensiune şi curent afişaţi în diagramele, 
respectiv tabelele de aprindere (Uo, Io) cu valorile 
specifice ale unui punct particular de funcţionare (U, I). 

O altă confuzie întâlnită o reprezintă utilizarea 
diagramelor respectiv a tabelelor de aprindere pentru 
evaluarea interfeţelor cu caracteristică neliniară. 

2.2. Descriere interfaţă cu caracteristică 
neliniară 

Din punct de vedere al complexităţii formei caracte-
risticii de sarcina se pot deosebi caracteristici cu forma 
simpla (liniara, trapezoidala, dreptunghiulara) respectiv 
cu forma complexa (formata prin suprapunerea mai 
multor forme simple anterior enumerate). 

Daca se ia in considerare frecvenţa de incidenţă a 
diferitelor forme pentru caracteristica de sarcină se poate 
constata că la interfeţele de protecţie cu caracteristică 
liniară sunt cel mai frecvent întâlnite. Pe locul secund în 
ce priveşte frecvenţa incidenţei se află interfeţele de 
protecţie cu caracteristică trapezoidală. 

Sursă cu caracteristică trapezoidală. O inter-
feţele de protecţie de energie cu o caracteristică de 
ieşire trapezoidală este realizată în principiu conform 
figurii 2. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Ca racteristică de sarcină (ieşire) trapezoidală. 
 

Caracteristica trapezoidală (linia continuă) are o 
putere de ieşire mai mare decât cea corespunzătoare 
interfeţei echivalente de protecţie cu caracteristică 
liniară de ieşire marcată prin linie întreruptă. 

3. METODĂ DE EVALUARE PRIN CALCUL 
A PARAMETRILOR PUNCTULUI DE 
FUNŢIONARE 

Pentru început se identifică punctele specifice ca-
racteristicii de sarcină. 

Caracteristica de sarcină (cuprinsă în cadranul I) 
intersectează axa ordonatelor în punctul U0 (tensiunea 
în gol) iar axa absciselor în punctul I0 (curentul de scurt 
circuit). Toate celelalte puncte vor avea valori pentru 
ordonată, pozitive şi mai mici decât tensiunea în gol, 
respectiv pentru abscisă, pozitive şi mai mici decât 
curentul de scurtcircuit. 

Cele de mai sus pot fi formalizate prin inegalităţile 
de mai jos: 
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unde Un şi In reprezintă perechea de valori ce caracte-
rizează punctul de funcţionare. 

Valoarea maximă admisibilă pentru curentul de scurt 
circuit pentru caracteristica de sarcină este dată de re-
laţia (2). 
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Fig. 3. Valorire admise pentru tensiune şi curent ale punctului de funcţionare pe subgrupa IIA de explozie,  

cu un coefficient de siguranţă de 1,5. 
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unde: Uk
o şi Ik

o reprezintă perechile de valori din 
curbele de aprindere iar k indexul perechii de valori; 
Iadm – valoarea maximă admisibilă pentru curentul 
specific punctului de funcţionare (In). 

Luând in considerare cele de mai sus se poate spune 
că o caracteristică de sarcină neliniară admite o 
caracteristică liniară acoperitoare dacă sunt îndeplinite 
concomitent relaţiile de mai jos: 

În urma procesării valorilor indicate în tabelele din 
standardul de referinţă pentru tensiune şi curent, pentru 
subgrupa IIA şi coeficientul de siguranţă 1,5, a rezultat 
diagrama din figura 3. 

4. CONCLUZII 

În prezenta lucrare autorii au indicat câteva repere 
privitoare la forma caracteristicii de sarcină a interfeţe- 

lor de protecţie şi terminologia care stă la baza evaluării 
protecţiei la explozie apoi a fost redat modelul theoretic 
de calcul pentru valorile specifice punctului de 
funcţionare pornind de la valorile extreme ale tensiunii 
si curentului corespunzătoare dreptei de sacină şi 
regăsite în curbele de aprindere. 

Lucrarea se finalizează cu rezultatele aplicării 
modelului teoretic pentru subgrupa IIA de explozie 
prezentate sub formă grafică. 
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