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REZUMAT. Lucrarea prezintă două exemple sugestive de proiecte de cercetare din cadrul Programului 
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, în care este implicat Institutul Național de 
Cercetare - Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – Craiova: Sistem de comutaţie tripolar de medie 
tensiune , de exterior, în construcţie modulară, cu separare vizibilă a circuitului electric, telecomandabil radio; 
Sistem automat integrat de îmbunătaţire a siguranţei traficului feroviar şi rutier prin modernizarea trecerilor la 
nivel cu calea ferată.  
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ABSTRACT. This paper presents two suggestive examples of research projects under the Operational 
Programme Increase of Economic Competitiveness, involving Research - Development and Testing for 
Electrotechnique National  Institute – Craiova: Outdoor tri-pole medium voltage switchgear system, in modular 
construction, with visible separation of the electric circuit, radio remote control; Integrated automation system 
to improve rail and road traffic safety by modernizing rail level crossings. 
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În această perioadă dificilă pentru economia 
mondială și implicit și pentru cea din țara noastră, 
firmele mici și mijlocii au trebuit să găsească soluții 
de supraviețuire, atât prin modernizarea produselor 
existente în fabricație cât și prin dezvoltarea de 
produse noi cu un impact important asupra utiliza-
torilor sau beneficiarilor. 

Un sprijin important l-a constituit Programul 
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității 
Economice, finanțat din fonduri structurale, prin care 
firmele mici și mijlocii au fost ajutate să dezvolte 
noi produse cu sprijinul unor unități de cercetare sau 
învățământ, prin aceea că cercetarea și dezvoltarea 
produsului nu era suportată de IMM, ci unitatea de 
cercetare primea fonduri pentru acest serviciu 
efectuat IMM-ului.  

Vă voi prezenta în continuare 2 exemple suges-
tive în care este implicat Institutul Național de 
Cercetare - Dezvoltare și Încercări pentru Electro-
tehnică – ICMET Craiova.  

Primul exemplu se referă la un „Sistem de 
comutaţie tripolar de medie tensiune , de exterior, 
în construcţie modulară, cu separare vizibilă a 
circuitului electric, telecomandabil radio” cercetat 
și dezvoltat pentru S.C. ELEROM S.A. ROMAN, o  
societate pe acţiuni cu capital integrat privat, care  - 
asigură de peste 60 de ani produse şi servicii pentru 
sistemul energetic naţional.  

 Ponderea principală în cifra de afaceri este 
deţinută de serviciile oferite de societate, dintre care 
sunt relevante sunt: 

• execuţia de transformatoare electrice cu puteri 
de la 16 kVA până la 63 000 kVA; 

• repararea, reproiectarea şi modernizarea – în 
atelierele proprii – a transformatoarelor şi auto-
transformatoarelor cu puteri până la 400 MVA; 

• diagnosticarea, inspectarea părţii active, revizia/ 
reparaţia comutatoarelor cu ploturi, înlocuirea 
trecerilor izolate, tratarea uleiului electroizolant, 
revitalizarea izolaţiei, montarea de conservatoare de 
ulei rezistente la vid, măsurători electrice pentru 
unităţi de transformatoare aflate la sediul benefi-
ciarului; 

• recondiţionarea şi etanşarea transformatoarelor 
de măsură – de curent şi de tensiune – cu nivelul de 
tensiune de până la 400 kV; 

• efectuarea în laboratoarele proprii de analize 
fizico-chimice la uleiuri electroizolante. 

Produsele realizate de ELEROM S.A. au 
următoarele destinaţii: 

• execuţia reţelelor de joasă tensiune, cu con-
ductoare torsadate; 

• execuţia branşamentelor electrice de joasă 
tensiune; 

• realizarea reţelelor de medie tensiune, cu izola-
ţie rigidă sau elastică; 
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• asigurarea racordurilor la cablurile de energie 
de joasă şi medie tensiune; 

• execuţia posturilor de transformare aeriene, 
montabile pe stâlpi de beton. 

Sistemul de comutaţie tripolar de medie tensiune, 
de exterior, cu sau fără separator de legare la 
pământ, în construcţie modulară, cu separare vizibilă 
a circuitului electric, cu acționare electrică,  tele-
comandabil radio sau cu acționare manuală, este 
destinat comutației la sarcină nominală şi/sau la 
sarcină redusă a liniilor electrice aeriene de medie 
tensiune, cu montajul pe stâlp al separatorului în 
poziție orizontală sau verticală.  

Sunt cunoscute sisteme de comutație tripolară de 
medie tensiune, cu comutație numai la sarcina nomi-
nală sau numai la sarcina redusă, de exterior, cu sau 
fără separator de legare la pământ, cu sau fără sistem 
de zăvorâre, cu montaj în poziție numai orizontală, 
în poziție numai verticală sau posibilitate de montaj 
pe stâlp atât în poziție verticală cât și orizontală, cu 
acționare electrică și/sau manuală. 

Sistemele de comutație existente au următoarele 
dezavantaje: 

– nu sunt executate într-o structură flexibilă, m-
odulară, astfel încât să permită înlocuirea ulterioară 
a căilor de curent pentru comutația la o anumită 
sarcină nominală, cu alte căi de curent pentru co-
mutația la orice sarcină nominală; 

– nu permit montarea pe același sașiu a separa-
toarelor de legare la pământ; 

– nu sunt executate într-o structură modulară, astfel 
încât să permită înlocuirea ulterioară a acționării 
manuale cu o acționare electrică sau a acționării 
electrice cu o acționare manuală; 

– nu au sisteme de acționare prevăzute cu limita-
toare de cuplu pentru evitarea defectelor ce apar la 
suprasarcini mecanice accidentale; 

– deși există sisteme de comutație a căror mon-
tare se poate face atât în poziție orizontală cât și în 
poziție verticală, totuși este necesară modificarea 
sistemului pârghiilor de acționare sau chiar a între-
gului sistem de acționare;  

– nu au sisteme de zăvorâre și îndepărtare a 
gheții eficiente pe timp de iarnă. 

Soluția cercetată și dezvoltată de INCD – ICMET 
Craiova, pentru care e depusă și o cerere de brevet, 
rezolvă și o problemă tehnică, aceea a posibilității de 
montare pe același modul sașiu  a diverselor module 
cale de curent, alcătuită din orice variante construc-
tive de cuțite cale de curent, cu sau fără oricare din 
dispozitivele de rupere a arcului electric cunoscute 
în stadiul tehnicii, în funcție de sarcina nominală, și 
a montării opționale a modulului separator de legare 
la pământ. O altă problemă pe care o rezolvă 
invenția este aceea a posibilității de acționare a 
sistemului de comutație atât manual, cât și electric, 

cu comandă locală electrică sau cu comandă electri-
că de la distanță, prin fir sau radio. 

Sistemul de comutație tripolar de medie tensiune, 
de exterior, în construcție modulară, cu separare 
vizibilă a circuitului electric, telecomandabil radio 
conform soluției propuse, înlătură dezavantajele se-
paratoarelor tripolare de medie tensiune cunoscute, 
prin aceea că montarea și demontarea separatorului 
se realizează pe module, înlocuirea căilor de curent 
cât și montarea modulului separator de legare la 
pământ se poate executa fără demontarea sistemului 
de comutație de pe stâlp. De asemenea, același sistem 
de comutație poate avea diferite sisteme de acționare. 

 

 
 

 
 

Conform invenției, sistemul de comutație tripolar 
de medie tensiune, de exterior, în construcție modulară, 
cu separare vizibilă a circuitului electric,  telecomanda-
bil radio are următoarele avantaje: 

– asigură interschimbabilitatea totală pe vechile 
amplasamente existente în exploatare; 
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– trecerea de la o variantă constructivă la alta se 
realizează cu ușurință, cu costuri minime, numai prin 
înlocuirea modulului necesar a fi schimbat; 

– posibilitatea montării sistemului de comutație 
atât în poziție orizontală cât și verticală; 

– creșterea siguranței în exploatare prin asigurarea 
unui interblocaj mecanic ferm între axul de antrenare 
cuțite cale de curent și axul separatorului de legare la 
pământ ; 

– asigură spargerea stratului de gheață format pe 
timp de iarnă prin sistemul de zăvorâre cu role de 
ghidare;  

– asigură protecția sistemului mecanic de acționare 
a sistemului de comutație prin montarea unui limita-
tor de cuplu ce deconectează electric motoreductorul 
la apariția suprasarcinilor mecanice accidentale; 

– același sistem de comutație poate avea diferite 
sisteme de acționare; 

– permite înlocuirea cu ușurință a modulelor pentru 
acționare manuală cu module pentru acționare 
electrică, telecomandabile radio, și invers. 

 

Modelul industrial Sistem de Comutaţie 24 kV – 
630 (400) A cu separare vizibilă a circuitului electric, 
telecomandabil radio este un produs utilizat în reţelele 
aeriene de medie tensiune (20kV) pentru distribuţia 
energiei electrice, fiind integrabil în sistemul de 
management a distribuţiei (SCADA).  

 

 „Sistem automat integrat de îmbunătaţire a 
siguranţei traficului feroviar şi rutier prin 
modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată 
(SASTFR )” al cărui beneficiar este SC SPIACT 
Craiova SA, o societate de producție industrială de 
aparataj, centralizare și telecomandă de Căi Ferate, ale 
cărei produse, servicii și lucrări se adresează în 
principal infrastructurii feroviare. 

În anii 2002-2004 SPIACT Craiova a fost socie-
tate comercială cu statut de filială a Companiei 
Naționale de Căi Ferate. Din 2004, SPIACT Craiova 
devine societate comercială cu capital integral privat. 

SPIACT Craiova a reușit să se mențină și să se 
dezvolte, păstrându-și domeniul de activitate și 
contribuind din plin, cu echipamentele sale la men-
ținerea siguranței circulației pe căile ferate române.  

Conducerea SC SPIACT Craiova SA a trecut la 
implementarea activității de cercetare-proiectare, 
reușind să modernizeze și/sau să dezvolte produse 
noi inovative cerute de piață și de nivel tehnologic 
european. Pe lângă modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, firma s-a adaptat la cerințele pieței româ‐
nești în domeniul infrastructurii feroviare, colaborând 
cu marile firme europene ce execută modernizarea 
culoarelor IX și IV (produse noi sau modernizate 
integrate în noile proiecte de modernizare, dar și 
servicii privind lucrări SCB, IFTE, ELF).  

Amintim câteva produse fabricate de SPIACT 
Craiova, indispensabile siguranței circulației pe 

calea ferată română: sistemele complete și sigure de 
manevrare a macazurilor, în diferite variante de acțio-
nare (motoare de c.c. sau de c.a., bare fixe sau 
reglabile, montare pe traverse de lemn lungi, scurte 
sau de beton etc.), saboți de deraiere centralizați sau 
necentralizați, sisteme electrice complete de alimentare 
și încălzire macazuri, echipamente electrice și electro-
nice (transformatoare monofazate de alimentare din 
linia de contact, bobine de joantă, dulapuri, cutii, 
rame, filtre electrice, contactoare statice, aparate 
pentru verificat inductori de cale, diverse transfor-
matoare mici etc.), diverse repere mecanice, piese de 
schimb, joante izolante etc..  

O parte semnificativă a proiectelor tehnologice 
orientate către calea ferată este consacrată cercetării 
unor soluţii complexe, cu grad ridicat de protejare a 
participanţilor la trafic (feroviar şi rutier), dar şi a 
soluţiilor low-cost. Acestea se aplică în special la 
trecerile la nivel cu condiţii de trafic redus (rutier şi 
feroviar). Scopul acestor proiecte este de a reduce 
numărul actual relativ mare de accidente care au loc la 
trecerile la nivel echipate doar cu crucea Sf. Andrei. 

Actualul proiect stă la baza creării unui sistem 
deosebit de flexibil, ale cărui elemente constructive 
să poată fi utilizate atât într-o configuraţie complexă 
care presupune un sistem de comunicaţie evoluat şi 
un grad de integrare ridicat, cât şi într-o structură 
low cost, prin utilizarea numai a unor componente 
cu funcţionare independentă, din sistemul automatizat. 

Instalaţiile de automatizare a trecerilor la nivel 
din categoria BAT sunt alcătuite dintr-un sistem 
automat de semnalizare optică şi acustică şi un 
ansamblu de două sau patru semibariere manevrate 
cu ajutorul unor electromecanisme. 

Structura modelului experimental pentru un 
sistem automat integrat de îmbunătăţire a siguranţei 
traficului feroviar şi rutier, destinat dotării unei treceri 
la nivel cu două semibariere, constă din: ansamblul 
mecanic de semnalizare și avertizare (2 buc.) AMS-1 / 
AMS-2; echipament avertizare trecere la nivel cu 
calea ferată tip EATN; echipament acţionare şi 
semnalizare semibarieră EASS-1 / EASS-2 (2 buc.); 
casetă de joncţiune pentru conexiunile electrice CC-1/ 
CC-2 (2 buc.); dulap trecere la nivel modernizată 
DTN-M; dispozitiv detectare obstacole DDO; Sistem 
alimentare cu energie electrică SA. 

Ansamblul mecanic are în componenţa sa un stâlp, 
două unităţi luminoase cu lumină roşie intermitentă 
şi o unitate luminoasă cu lumină albă intermitentă, un 
dispozitiv de avertizare acustică, un indicator „Crucea 
Sfântului Andrei“, semibariera cu semnalizările lumi-
noase reglementate.  

Echipamentul de  avertizare trecere la nivel cu calea 
ferată tip EATN generează semnalele de comandă a 
unităţilor luminoase roşii respectiv albă cu funcţionare 
intermitentă, pentru cele două ansambluri mecanice de 
semnalizare şi avertizare. Echipamentul de acţionare 
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şi semnalizare semibarieră EASS reprezintă un an-
samblu format din semibarieră, electromecanismul 
de acţionare a semibarierei, lămpile montate pe 
semibarieră şi modulul electronic de comandă şi 
control. Echipamentul EASS va fi montat pe fiecare 
stâlp al ansamblului mecanic. Dulapul trecerii la nivel 
modernizată DTN-M, verifică prin intermediul dis-
pozitivelor de control, condiţiile de bună funcţionare 
a instalaţiilor de semnalizare automată a trecerilor la 
nivel. Dispozitivele de control trebuie să furnizeze 
informaţii asupra stării funcţionale a instalaţiei 
SASTFR la pupitrul de comandă din staţia de cale 
ferată stabilită pentru supraveghere şi comandă de la 
distanţă. 

La pupitrul de comandă din staţie se asigură: 
semnalizarea optică a declanşării semnalizării de 
interzicere pentru circulaţia rutieră şi a poziţiei semiba-
rierelor; semnalizarea optică a controlului semnalelor 
de avarie; semnalizarea optică şi acustică a deranja-
mentelor; posibilitatea anulării funcţionării automate 
a instalaţiei SASTFR; posibilitatea comenzii manuale a 
instalaţiei SASTFR. 

În cazul unei avarii la alimentarea cu curent 
electric, al unei funcţionări necorespunzătoare a becu-
rilor de pe marginea drumului rutier sau al detectării 
unei bariere talonate, se transmite o alarmă în staţia 
cea mai apropiată în scopul anunţării echipelor de 
intervenţie. În caz de bariere talonate sau de avarii în 
funcţionarea instalaţiilor de semnalizare a trecerilor 
la nivel, semnalele de avarie, situate de o parte şi 
de cealaltă a trecerii la nivel, trec pe oprire astfel 
încât trenurile să se oprească înainte de trecerea la 
nivel. 

Dispozitivul detectare obstacole DDO sesizează 
prezenţa unui obiect de dimensiuni mai mari decât 
anumite limite impuse, între cele două bariere ale 
unei treceri la nivel. În acest mod, operatorul căii 
feroviare poate avea la dispoziţie o informaţie foarte 
utilă privind o potenţială sursă de accident. Această 
informaţie, transmisă în timp util poate determina 
oprirea trenului, până când obstacolul va fi înlăturat.  
Sistemul de  alimentare cu energie electrică  asigură 
alimentarea instalaţiilor de semnalizare la trecerile la 
nivel. De asemenea, chiar şi în zonele cu acces la 
reţeaua electrică, prezenţa unei surse de alimentare 

suplimentare duce la creşterea gradului de siguranţă 
pentru trecerile la nivel cu calea ferată. 

O sursă de energie electrică alternativă, fie că 
este o instalaţie solară sau eoliană, poate asigura 
încărcarea bateriei de acumulatori. Ţinând cont de 
faptul că semnalele luminoase şi sonore sunt activate 
numai la trecerea vehiculului feroviar, pentru tre-
cerile la nivel fără bariere, se poate asigura necesarul 
de energie electrică utilizând surse eoliene sau solare 
de puteri relativ mici. 

În condiţiile actuale, echipamentul electric care 
deserveşte buna funcţionare a unui sistem de supra-
veghere şi acţionare a barierelor la trecerile la nivel 
cu calea ferată, este alimentat cu tensiunile continue 
de 24 Vcc și 12 Vcc. Alimentarea în curent continuu 
este asigurată de două baterii de acumulatori de 
12 Vcc/180 Ah fiecare, în montaj serie, priza mediană 
fiind cea care asigură tensiunea de 12 Vcc. Totodată, 
sistemul primește și tensiunea de rețea 230 Vac, 50 Hz, 
care prin intermediul unui bloc redresor comandat 
realizează încărcarea bateriei de acumulatori la ten-
siunea nominală. 

Pentru creșterea redundanței sistemului de ali-
mentare, se poate utiliza ca sursă de energie şi un 
grup electrogen, de putere relativ mică. Grupul 
electrogen trebuie să asigure o autonomie de  aprox. 
8 ore și să fie cu pornire automată. Tensiunea de 
230 Vac, 50 Hz de la ieşirea grupului electrogen 
va alimenta redresorul comandat pentru încărcarea 
bateriilor de acumulatori. Comutarea între cele două 
surse de alimentare (tensiunea de reţea şi tensiunea 
generată de grupul electrogen) se face cu un circuit 
specializat de anclanşare automată a rezervei (AAR). 

Modelul experimental care va fi realizat în cadrul 
contractului, va fi prevăzut atât cu sistemul clasic de 
alimentare cât şi cu un sistem alternativ hibrid (eolian, 
solar, grup electrogen) care să permită realizarea de 
către SPIACT a unui sistem automat de îmbunătățire 
a siguranţei în trafic la trecerile la nivel cu calea 
ferată, flexibil, redundant şi uşor adaptabil condiţiilor 
din teren.   

Aceste două exemple prezintă destul de bine 
rolul și impactul cercetării și progresului tehno-
logic în dezvoltarea și menținerea pe piață a  unui 
IMM.    

 
 
 
 
 
 


