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REZUMAT 
Lucrarea prezintă importanţa masurătorilor de câmp electromagnetic din staţia electrică 400/220 kV Roşiori, în vederea prevenirii 
apariţiei de boli cardiace, vasculare, neurologice şi psihice, datorate câmpurilor electromagnetice. S-a constatat în urma măsură-
torilor, existenţa unor locuri de muncă cu câmpuri electromagnetice foarte ridicate, iar pe viitor se va propune retehnologizarea totală a 
staţiei electrice, deoarece vechimea aparatajelor electrice este foarte mare şi prezintă un pericol real pentru personalul operativ din 
staţie. S-au efectuat măsurători în această staţie electrică, deoarece ea face legătura ţării noastre la U.C.T.E. (Uniunea pentru Coordonarea 
Transportatorilor de Energie) a Uniunii Europene, un prim pas făcut de ţara noastră spre aderarea la Uniunea Europeană. 
 
ABSTRACT 
The paper presents the importance of the electromagnetic field measurements at Rosiori 400/220 kV power station for preventing 
heart, vascular, neulogical and psychic disease, caused by the electromagnetic field. According to the measurements, there are 
working places with high electromegnetical fields and, for the future, there will be planned the entire retechnologization of the 
power station, since the equipment is very old and represents a real danger for the operative stuff working at the power station. In 
this power station measurements have been performed, since it connects our country to U.C.T.E (The Union for the Co-ordination of 
Transmission of Electricity) of the European Union, a first step made by our country towards its integration to E.U. 
 

1. INTRODUCERE 

Personalul operativ din staţiile electrice, în activitatea 
sa de îndeplinire a rolului său de a conduce un proces 
electroenergetic, este supus influenţei câmpurilor electro-
magnetice. Principala acţiune a câmpurilor electro-
magnetice asupra organismului uman constă în agravarea 
sau accelerarea apariţiei bolilor cardiace, vasculare, 
neurologice şi psihice. Această influenţă depinde de 
intensitatea câmpurilor electromagnetice şi de durata de 
expunere. 

Principalele surse de poluare sunt : 
 câmpul electric natural al pământului, care depinde 

de latitudine şi altitudine; 
 câmpul electric static artificial (apare în procesul 

de prelucrare a unor mase plastice); 

 câmpul magnetic terestru (furtună magnetică, ex-
plozie solară); 

 câmpuri electromagnetice naturale (fulgere); 
 câmpuri electromagnetice artificiale (reţelele in-

dustriale de alimentare cu energie electrică, 50 Hz). 
Pentru măsurarea intensităţii câmpului electromag-

netic se poate folosi aparatul EMDEX II . 
În prezent cercetările în acest domeniu sunt 

dirijate spre elaborarea de noi normative privind sur-
sele de poluare şi pentru implementarea de noi tehnici 
de protecţie a omului faţă de influenţa câmpurilor 
electromagnetice. 

O atenţie deosebită este acordată câmpului electric şi 
magnetic de joasă frecvenţă (50 Hz) generat de reţelele 
de transport al energiei electrice de înaltă şi foarte înaltă 
tensiune (220 kV – 400 kV – 750 kV). 
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2. PREZENTAREA STAŢIEI ELECTRICE 
400/220 kV ROŞIORI 

Staţia electrică 400 / 220 kV Roşiori se află în satul 
Roşiori, comuna Valea Vinului, judeţul Satu Mare, 
aparţinând Centrului de Exploatare a Reţelelor Electrice 
de Transport Baia Mare – Sucursala de Transport a 
Energiei Electrice Cluj. 

Este aşezată în partea de nord a ţării şi este un nod 
important pentru Sistemul Energetic Naţional, deoarece 
este o staţie de interconexiune internaţională cu legătură 
la Sistemul Energetic Naţional al Ucrainei, prin staţia 
400 kV Mukacevo. Staţia 400 / 220 kV Roşiori, prin 
intermediul staţiei 400 kV Mukacevo, face legătura ţării 
noastre la Sistemul Energetic Internaţional al Uniunii 
Europene – U.C.T.E. 

2.1. Prezentarea staţiei electrice  
de 400 kV 

Staţia de 400 kV are o schemă de conexiuni cu două 
sisteme de bare colectoare duble şi un sistem de bare de 
transfer, cu cupla combinată (transversală şi de ocolire), 
la care sunt racordate următoarele elemente: 

 Linia 400 kV Gădălin: 
 119 km LEA (OL-AL); 
 s = 2 × 450 mm2 / fază (conductoare fasciculare);  

 Linia 400 kV Mukacevo (Ucraina): 
 153 km LEA (OL-AL) – 39 km pe teritoriul 

României; 
 s = 2 × 450 mm2 / fază (conductoare fasciculare); 

 Autotransformator 400 / 220 kV - S = 400 MVA. 
 Bobină de reactanţă 400 kV - Q = 100 MVAr. 

 
Prezentarea circuitelor primare   

 bare colectoare duble şi sistem de bare de transfer: 
 2 celule LEA (Mukacevo, Gădălin); 
 1 celulă AT 400 / 220 kV; 
 1 celulă 400 kV cuplă combinată (transversală 
şi de transfer); 

 1 celulă de bobină de compensare de 100 MVAr; 
 2 celule de măsură bare (M1 şi M2) fără separa-

toare. 
Aceste celule sunt echipate cu aparataj primar de 

producţie românească: 
– întreruptoare IO-400 kV ,1600 A ,20000 MVA; 
– separatoare SME , SMEP1 si SMEP2 – 400 kV; 
– transformatoare de curent CESUk – 400 kV, 4×400 / 

1 / 1 / 1 / 1 A; 

– transformatoare de tensiune TECU 400 kV 400
3

 / 

/ 2 0,1
3
⋅  / 0,1 kV; 

– descărcători tip XAL 860-400 kV (din import). 
Barele colectoare sunt confecţionate din conductoare 

de OL-AL N 2 x 970 / 225 mm2. 
Barele de transfer sunt confecţionate din conduc-

toare de OL-AL 2 x 450 / 75 mm2, suspendate cu lanţuri 
formate din elemente VKLS 85 / 21. 

Unitatea de transformare este formată dintr-un auto-
transformator de tipul ATU-FS 400 MVA,400 / 231 / 
/ 22 kV şi un transformator de reglaj (A+T) TUR-FS 
400-22. 

2.2. Prezentarea staţiei electrice  
de 220 kV 

Staţia de 220 kV are o schemă de conexiuni cu două 
sisteme de bare colectoare (cu o cuplă transversală), la 
care sunt racordate urmatoarele elemente: 

 Linia 220 kV Vetiş: 
 35 km. LEA (OL-AL); 
 s= 450 mm2 / fază. 

 Linia 220 kV Baia Mare-dublu circuit 
 33 km. LEA (OL-AL); 
 s= 450 mm2 / fază. 

 Linia 220 kV Oradea-gabarit de 400 kV 
 133 km. LEA (OL-AL); 
 s= 2 x 450 mm2 / fază (conductoare fasciculare) 

 Autotransformator 220 / 400 kV - S = 400 MVA 
 
Prezentarea circuitelor primare 

 bare colectoare duble: 
 4 celule LEA (Oradea, Vetiş şi două circuite 

Baia Mare 3); 
 1 celulă AT 220 / 110 kV; 
 1 celulă cuplă transversală; 
 2 celule de măsură bare (M1 si M2); 
 2 celule de descărcători (D1 si D2). 

Aceste celule sunt echipate cu aparataj primar de 
producţie românească: 

– întreruptoare IO-220 kV ,1600 A ,12000 MVA; 
– separatoare SME , SMEP1 si SMEP2 – 220 kV , 

1600 A; 
– transformatoare de curent CESUk –220 kV,  

4×400 / 1 / 1 / 1 / 1 A; 

– transformatoare de tensiune TECU – 220 , 220
3

 / 

/ 2 0,1
3
⋅  / 0,1 kV;  



 IMPACTUL CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC DIN STAŢIA ELECTRICĂ 400/220 kV ROŞIORI 

 Buletinul AGIR nr. 4/2006 ● octombrie-decembrie 75

– descărcători tip XAD 199 – 220 kV(din import 
ABB). 

Barele colectoare sunt confecţionate din conductoare 
de OL-AL 2 x 450 / 75 mm2 (sistemul 2 de bare) şi 
ţeavă de AL cu ø 80×10 mm (sistemul 1 de bare) sus-
ţinute cu lanţuri formate din elemente VKLS 85 / 2. 

3. VALORILE CÂMPULUI ELECTRIC ŞI 
MAGNETIC ÎN STAŢIA ELECTRICĂ 
400/220 kV ROŞIORI 

Acestea sunt prezentate în tabelele 1 şi 2. 
 

Tabelul 1. Măsurare intensitate câmp electric [E], Frecvenţa : 50 Hz 

Nr. 
crt. Locul măsurătorii Punctul de măsurare 

Intensitate 
câmp electric 

[kV/m] 

Observaţii
(măsurătorile au fost 

efectuate la 1,70 m de sol) 
1. CELULA BM 3 C1 MOP, faza T – lateral dreapta 15,98 Cu capacul închis

MOP, faza T – frontal 14,18 Cu capacul închis
MOP, faza T – lateral stânga 12,65 Cu capacul închis
MOP, faza T – frontal 15,25 Cu capacul deschis

2. CELULA BM 3 C1 
şi C2 

SB1, faza T, circuitul 1 7,80
SB1, faza S, circuitul 1 8,14
SB2, faza T, circuitul 2 7,59
SB2, faza S, circuitul 2 5,40

3. CELULA AT DRV, sub B2 6,19
DRV, în dreptul SB2, faza R 6,57
DRV, în dreptul SB2, faza S 3,68
DRV, în dreptul SB2, faza T 5,24
DRV, faza S, la contor 6,69
Separator borne, faza S 3,18
TC, faza S 2,17
TT, faza S 6,08

4. CELULA AT si 
BM 3 

Pe alee, celula BM 3 5,13
Pe alee, celula AT 6,25

5. CELULA 
MĂSURA B1 şi B2 

TT, faza S, măsură B1 3,05
TT, faza S, măsură B2 6,03

6. AT 400/220 kV şi 
UNITATE 
REGLAJ 

Dulap acţionare UR 3,09
Filtru silicagel UR 2,18
Comandă ploturi UR 2,16
Dulap acţionare ventile AT 2,76
Comandă şi nivel ulei AT 2,17
SB1, faza S 6,21
SB2, faza S 4,69 B2 sub tensiune

7. CELULA 
MASURĂ B2 

TT, faza S 6,98 B2 sub tensiune

8. CELULA LEA 
GĂDĂLIN 

MOP, faza R, lateral dreapta 16,24 Întreruptoare ABB
MOP, faza R, frontal 14,06 Într. ABB, cu capacul 

închis
MOP, faza R, lateral stânga 14,05 Întreruptoare ABB
MOP, faza R, frontal 18,79 Într.ABB, cu capacul 

deschis
9. CELULA CUPLĂ 

COMBINATĂ 
TT, faza R 12,92
TT, faza S 15,38 B1 sub tensiune
Pe alee, lateral faza R 14,98 B1 sub tensiune
MOP, faza R, lateral dreapta 17,00 B1 sub tensiune
MOP, faza R, frontal 16,57 B1 sub tensiune cu capacul 

închis
MOP, faza R, lateral stanga 15,46 B1 sub tensiune
MOP, faza R, frontal 17,69 B1 sub tensiune cu capacul 

deschis
TC, faza R 12,80 B1 sub tensiune
TT, faza T 12,27 B1 sub tensiune

10. CELULA 
REÎNTREGIRE B1 

La rigla 15,32 B1 sub tensiune
Pe canal cabluri 15,32
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Tabelul 2. Măsurare densitate flux magnetic [B], Frecvenţa : 50 Hz 

Nr. 
crt. 

Locul 
măsurătorii Punctul de măsurare 

Densitate câmp 
magnetic 

[mT] 

Observaţii 
 

1. STAŢIA 
ELECTRICĂ 
DE 400 kV 

În lungul celulei AT, 400 kV 3,91 Valoarea maximă 
Perpendicular pe sistemul de bare 400 kV 3,15 Valoarea maxima 
În lungul sistemelor de bare 400 kV, printre 
B1 si B2 în funcţiune 

4,23 Valoarea maximă 

Zona de reîntregire B1, 400 kV 2,32 Valoarea maximă 
În jurul AT 400/220 kV 3,67 Valoarea maximă 
În lungul celulei BC 400 kV 2,91 Valoarea maximă 
În lungul celulei LEA Gădălin 400 kV 2,32 Valoarea maximă 
În lungul celulei de măsură 1, 400 kV 3,32 Valoarea maximă 

2. STAŢIA 
ELECTRICĂ 
DE 220 kV 

În lungul circuitului de la AT, 220 kV către 
sistemul de bare 220 kV, prin celula de 
măsură AT 220 kV 

4,83 Valoarea maximă 

În lungul sistemului de bare 220 kV, pe 
aleea de acces personal 

2,79 Valoarea maximă 

 
4. VALORI LIMITĂ DE EXPUNERE LA 

CÂMPURI ELECTRICE ŞI CÂMPURI 
MAGNETICE, CONFORM NORMELOR 
GENERALE DE PROTECŢIE A MUNCII / 
2002 

Acestea sunt prezentate în tabelele 3 şi 4. 
 

Tabelul 3. Valori limită pentru câmpuri electrice 

Parametru 
Intensitatea câmpului 

electric static 
E [kV/m] 

Durata 
expunerii 

Valoare limită 
de expunere 

14 
 

Ziua de lucru 
de 8 ore 

Valoare plafon 42 160 minute, 
 

Locurile cu densităţi de câmp magnetic mai mari de 
0,5 mT trebuie prevăzute cu panouri de avertizare. 

Dacă densitatea de câmp magnetic depăşeşte 3 mT 
trebuie luate măsuri pentru a preveni riscurile dato-

rate lovirii cu obiecte metalice care se pot deplasa în 
câmp. 

5. CONCLUZII 

În urma efectuării măsuratorilor de câmp electric şi 
magnetic se poate observa că sunt foarte multe valori 
foarte ridicate, punând în pericol starea de sănătate a 
personalului operativ din staţie. 

Aceasta se datorează vechimii foarte mari a apa-
ratelor şi echipamentelor electrice din staţie, tocmai din 
acest motiv se recomandă retehnologizarea totală a 
staţiei, ea echipându-se cu aparate şi echipamente ultra-
moderne, care nu pune in pericol starea de sănătate a 
personalului operativ şi nu periclitează funcţionarea 
optimă a sistemului electroenergetic prin faptul că se 
vehiculează prin staţie energii care fac legătura ţarii 
noastre la U.C.T.E. (Uniunea pentru Coordonarea Trans-
portatorilor de Energie din Uniunea Europeană). 

 

Tabelul 4. Valori limită pentru câmpuri magnetice 

Parametru Valoare medie 
ponderată cu timpul 

Valoare plafon pentru 
întregul corp 

Valoare plafon 
pentru membre 

Densitate de flux 
magnetic B [mT] 200 mT 2000 mT 5000 mT 
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