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perturbaţii electromagnetice (aleatoare, semiperma-
nente sau permanente) îl au asupra echipamentelor 
electrice şi a proceselor tehnologice (inclusiv asupra 
calităţii produsului finit) şi, ca urmare, cer furni-
zorilor să le ofere energie electrică la parametrii de 
calitate contractaţi; 

d) creşterea complexităţii sistemelor energetice 
şi a influenţelor reciproce între acestea şi utilizatori, 
precum şi între consumatorii racordaţi la acelaşi 
sistem de alimentare. 

În prezent, utilizatorii implementează echipamen-
te şi tehnologii tot mai complexe, care reprezintă, 
din punct de vedere electric, o largă clasă de sarcini 
neliniare; furnizorii de energie electrică încurajează 
această tendinţă deoarece ea determină limitarea 
investiţiilor în sistemele de generare, transport şi 
distribuţie a energiei electrice (în principal, centrale 
şi staţii de transformare şi/sau de distribuţie), prin 
reducerea consumurilor în sectoarele de utilizare 
(strategiile DSM — Demande Side Management — 
aplicate în ţările dezvoltate reprezintă un elocvent 
exemplu în acest sens). Pe de altă parte însă, echipa-
mentele noi, corespunzătoare tehnologiilor moderne, 
sunt, de cele mai multe ori, puternic afectate de 
calitatea redusă a energiei electrice; în acelaşi timp, 
aceste echipamente reprezintă, în multe cazuri, surse 
suplimentare de perturbaţii electromagnetice. 

Deoarece perturbaţiile electromagnetice afectează 
atât parametrii economici şi funcţionali ai furni-
zorului de energie electrică, cât şi ai consumatorilor, 
din ce în ce mai sensibili la perturbaţii apare 
necesară, în etapa actuală, o preocupare permanentă 
pentru calitatea energiei electrice, planificarea şi 
monitorizarea acesteia, standardizarea emisiilor per-
turbatoare, stabilirea de niveluri de compatibilitate. 
În acest sens: 
 industria de produse electrice şi electronice 

trebuie să realizeze echipamente cu nivel al emisiilor 
poluante sub valorile admise; 
 furnizorul de energie electrică trebuie să urmă-

rească nivelul de poluare electromagnetică a reţelei (o 
planificare a acesteia), să stabilească niveluri admi-
sibile pentru diferitele tipuri de emisii perturbatoare 
ale consumatorilor, astfel încât toate echipamentele 
conectate în reţeaua electrică să aibă condiţii normale 
de funcţionare. 

Aspectele legate de corelarea nivelului perturba-
ţiilor cu susceptibilitatea echipamentelor fac obiectul 
compatibilităţii electromagnetice care, pe de o parte, 
deţine standarde de emisie şi, pe de altă parte, 
standarde de imunitate pentru un echipament. În 
funcţie de riscul admis de incompatibilitate, într-un 
sistem electroenergetic procese principale (produce-
rea, transportul, distribuţia, utilizarea) au o influenţă 
specifică asupra calităţii energiei electrice. 

Producerea. Generatoarele din sistem asigură ener-
gia necesară consumatorilor. Controlul acoperirii, în 

orice moment, a necesarului de energie al consuma-
torilor este realizat de reglajul putere activă-frecvenţă. 
Forma curbei de tensiune la bornele generatoarelor 
se urmăreşte să fie practic sinusoidală; în practică se 
consideră că această tensiune este sinusoidală. De 
asemenea, dimensionarea corectă a surselor din 
sistemul energetic determină şi un alt indicator de 
calitate al energiei electrice şi anume continuitatea în 
alimentare (cu efecte importante asupra funcţionării 
economice a consumatorilor). 

Transportul. Sistemul de transport al energiei elec-
trice cuprinde linii electrice (de regulă aeriene) şi staţii 
de transformare de sistem. În mod obişnuit reţelele de 
transport funcţionează buclat şi este asigurată rezerva, 
în cazul apariţiei unor incidente. Reţeaua de transport 
este supusă unor solicitări diferite electrice, mecanice, 
termice. chimice etc. – trăsnete, chiciură, deteriorări 
mecanice etc. – care pot conduce la defecte pasagere 
(scurtcircuite) sau permanente (întreruperi).  

Scurtcircuitele trebuie eliminate: rapid, pentru 
evitarea deteriorării echipamentelor, ieşiri din sin-
cronism a generatoarelor şi pierderea unor surse ale 
sistemului; selectiv, pentru deconectarea părţii de 
reţea afectate (de multe ori o singură fază). La 
funcţionarea buclată a reţelei, pe faza afectată de 
defect, pe durata scurtcircuitului apare un gol de 
tensiune, al cărei amplitudine este maximă la locul de 
defect şi descreşte odată cu apropierea de punctele de 
generare. În cazul liniilor radiale, defectele sunt, în 
general, însoţite de întreruperi de scurtă durată 
(funcţionarea RAR – reanclanşarea automată rapidă) 
sau de lungă durată (la deconectarea definitivă). 

Din punctul de vedere al calităţii energiei livrate 
consumatorilor, reţeaua de transport este o sursă de 
goluri şi întreruperi de tensiune, a căror durată este 
determinată de reglajul protecţiei prin relee (în cazul 
golurilor şi întreruperilor de tensiune de scurtă durată) 
şi de tipul de defect (în cazul întreruperilor definitive). 

Distribuţia. În general, reţeaua de distribuţie este 
conectată la reţeaua de transport în staţii de trans-
formare coborâtoare, în care transformatoarele pot 
realiza şi funcţia de reglare a amplitudinii tensiunii. 
Deşi cele mai multe dintre reţelele de distribuţie au o 
structură buclată, în funcţionare se operează cu bucla 
deschisă, ceea ce determină caracterul radial al 
acestor reţele. La apariţia unui defect pe unul dintre 
fiderii reţelei, toate instalaţiile, care sunt alimentate 
de la aceleaşi bare la care este conectat şi fiderul 
afectat de defect, vor suporta un gol de tensiune. 
Protecţia reţelei va comanda deconectarea fiderului, 
pe care a apărut defectul, iar consumatorii alimentaţi 
de acest fider vor suporta o întrerupere de tensiune 
până la realimentarea prin AAR (anclanşarea auto-
mată a rezervei) sau până la reconfigurarea reţelei. 
Odată cu deconectarea fiderului defect are loc şi 
revenirea tensiunii (după golul de tensiune), la ceilalţi 
consumatori. 
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Durata întreruperii va fi de scurtă durată sau 
lungă durată, în funcţie de tipul defectului, de ca-
racteristicile automaticii de sistem şi de configuraţia 
reţelei de distribuţie. 

În general, se poate considera faptul că între-
ruperile de scurtă durată sunt sub 3 s, valoare egală 
cu durata maximă de acţionare a protecţiei prin 
relee. Întreruperile de lungă durată (peste 3 s) sunt 
imputabile în special configuraţiei specifice a reţelei 
de distribuţie. 

Utilizare. În numeroase cazuri practice, consuma-
torii sunt ei înşişi surse de emisii perturbatoare. Cele 
mai importante tipuri de consumatori, care determină 
perturbaţii sunt: 
 consumatori care includ elemente neliniare 

(tracţiunea electrică urbană, instalaţii de inducţie 
electromagnetică, instalaţii de electroliză, SVC etc.) 
şi absorb un curent nesinusoidal, ale cărui armonici, 
parcurgând impedanţele armonice ale reţelei de 
alimentare, conduc la tensiuni armonice pe bare; 
 consumatori dezechilibraţi (tracţiunea electrică 

interurbană, echipamente de sudare, iluminatul public 
etc.), care absorb curenţi de amplitudine diferită pe 
cele trei faze şi parcurgând impedanţele amonte ale 
reţelei electrice determină nesimetrie de tensiune pe 
barele de alimentare; 
 consumatori cu sarcini variabile, care produc 

fluctuaţii de tensiune pe barele de alimentare; acestea 
sunt de două tipuri: 

– fluctuaţii puţin frecvente, ca de exemplu, 
pornirea unor motoare mari; 

– fluctuaţii frecvente, modificări rapide, regulate 
sau aleatorii, care determină efect de flicker 
(ca de exemplu, in cazul cuptoarelor cu arc 
electric, aparatele de sudare prin puncte etc.). 

4. CONCLUZII 

Sistemul de indicatori ai calităţii energiei electrice 
trebuie să permită estimarea nivelului de calitate 
într-un nod al reţelei şi la un anumit moment şi 

compararea informaţiilor obţinute cu nivelul considerat 
ca fiind cel optim sau cel puţin tolerabil (admisibil) 
de majoritatea consumatorilor racordaţi la reţeaua 
respectivă.  

Creşterea calităţii energiei electrice se poate obţine 
acţionând simultan pe două direcţii: 
 lucrând cu un factor de putere cât mai apropiat 

de unitate - fapt ce implică utilizarea pe scară largă a 
compensării automate a energiei reactive atât pe 
joasă cât şi pe medie tensiune – scopul final fiind 
acela al menţinerii în bandă a tensiunii reţelelor de 
energie electrică  
 diminuând armonicele, interferenţele electro-

magnetice prin utilizarea filtrelor de armonice – în 
vederea reducerii riscului de defectare a consuma-
torilor electrici şi electronici datorită deformării 
tensiunii reţelelor electrice 

Promovarea riguroasă a unei politici a calităţii la 
nivel de stat, a unor programe concrete la nivelul 
companiilor de electricitate, presupune definirea şi 
promovarea unei legislaţii adecvate şi armonizate cu 
reglementările adoptate la nivel internaţional care 
vizează atât responsabilitatea furnizorilor pentru daune 
provocate utilizatorilor prin livrarea unei energii 
electrice de calitate necorespunzătoare (cu abateri 
faţă de indicatorii înscrişi în contractul de furnizare), 
cât şi responsabilitatea consumatorilor pentru pertur-
baţiile determinate în reţeaua electrică a furnizorului; 
astfel de reglementări trebuie să constituie baza legală 
a relaţiei furnizor - consumator şi să stabilească 
obligaţii şi răspunderi precise pentru toţi partenerii 
implicaţi pe întregul traseu producţie - consum. 
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