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ERGOINGINERIA MEDICAL-DENTARĂ
ŞI INSTALAŢIA ELECTRICĂ AFERENTĂ
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REZUMAT. Ergoingineria medicală şi instalaţia electrică din unităţile medical dentare, au importanţa lor în
buna funcţionare, în siguranţa în exploatare, în protecţia atât a personalului medical dentar sau a tehnicienilor
dentari, cît şi a pacientului. Neglijate sau neluate în seamă mult timp acum e vremea să fie adaptate
cerinţelor din acest domeniu şi noilor tehnologii.
Cuvinte cheie: instalaţia electrică, instalaţia de iluminat, energoinginerie medical dentară, transformator de
separaţie.
ABSTRACT. Medical electrical engineering (ergo engineering) and power panels of dental medical units are
having a larger importance în keeping good functioning, operational reliability, safety issues of doctors,
technicians (laboratory technicians) and patients. Neglected or unlooked at properly according to customized
modern regulations and the possibilities of the new technology, now it is highly the time to reconsider.
Keywords: electrical installation, lighting, dental medical electrical engineering, separation transformer.

1. INTRODUCERE
Noile aparate, echipamente electrice şi tehnologii
cu care se lucrează în domeniul medical dentar, ne
determină să concepem, să proiectăm şi să executăm
instalaţii electrice tot mai performante, cu grad înalt
de siguranţă în exploatare, eficiente energetic şi uşor
de întreţinut.

- zona pentru personalul medical;
- zona pentru desfăşurarea procesului medical;
- zona administrativă şi pentru recepţie.

2. ERGOINGINERIA MEDICAL-DENTARĂ
O clinică modernă de medicină dentară este
necesar să aibă o foarte bună arhitectură, bazată pe
ergoinginerie şi ergonomie medicală. Partea de
medicină dentară este compartimentată în:
- cabinetul de profilaxie dentară;
- cabinetul de tratamente;
- cabinetul de operaţii maxilo-faciale;
- sala de implantologie;
- sala de radiografii alveolare şi panoramice
Rontgen;
- zona administrativă, recepţie, grupuri sanitare
pentru pacienţi şi personal, garderobă şi sala de pauză;
- zona tehnică: sala compresorului, zona pentru
pompa de aspiraţie, grupul generator electric, cazanul
termic, depozit pentru materiale tehnice şi materiale
destinate uzului dentar.
În figura 1 este prezentat un exemplu de
împărţire a spaţiului într-un cabinet dentar unde constatăm că acesta este distribuit în patru zone:
- zona pentru pacienţi;
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Fig. 1. Împărţirea spaţiului într-un cabinet dentar.

Laboratorul de tehnică dentară are o arhitectură
mai complexă datorită multitudinii de operaţiuni din
procesul tehnologic şi este recomandat să fie în
clinica dentară sau în apropierea acestuia pentru o
bună colaborare şi eficienţă.
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Fig. 2. Schema de amplasare a spaţiilor din laboratorul de tehnică dentară.
Tabelul 1. Receptori electrici dintr-un cabinet de medicină
dentară cu două posturi de lucru
Nr.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Denumirea receptorului
electric
Unit dentar = 2 buc.
Lampa U.V. = 2 buc.
Lampa fotopolimerizare = 2 buc.
Aparat de detartraj = 2 buc.
Negatoscop = 2buc
Casa de marcat = 2buc.
Radio-casetofon = 2 buc.
Încărcător electric = 2buc.
Laptop = 2buc
Aparat aer condiţionat = 2buc.
Aerotermă = 2 buc.
Filtru cafea = 2 buc.
Frigider = 2buc
Compresor = 2buc.
Etuva = 2buc.
Pupinel = 2buc.
Calculator = 2 buc.
Aspirator = 2buc.
Aparat TV = 1buc.
Iluminat

Puterea
nominală Pn
[W]
1400
60
100
200
72
100
100
6
200
4000
3200
2400
600
3000
1000
3000
600
2400
300
612
Total 23 950 W
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Pentru a proiecta o instalaţie electrică destinată
unităţilor de medicină dentară (cabinetul dentar şi
laboratorul de tehnică dentară) şi nu numai, trebuie
stabilită sarcina maximă, posibilă, care va solicita
sistemul de alimentare.
Totodată trebuie să se stabilească coeficientul de
simultaneitate (ks – funcţionarea nesimultană a
sarcinilor) şi coeficientul de utilizare (ku – puterea
consumată de o sarcină este mai mică decît puterea
nominală indicată).
Aplicarea ku, coeficientul de utilizare, şi ks, coeficientul de simultaneitate permit astfel determinarea
unei cereri reale de putere pentru a dimensiona
corect instalaţia electrică.

3. SURSE DE ALIMENTARE
PENTRU UNITĂŢILE MEDICALE
ŞI SELECTIVITATEA
Conform IEC 60364-5-55, clauza 556 în locaţia
medicală, sistemul de distribuţie electric este obligatoriu proiectat şi executat astfel încât să se efectueze
anclanşarea automată de la reţeaua distribuitorului
zonal la sursa de rezervă, numită sursa de alimentare de siguranţă (generator).
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Tabelul 2. Receptori electrici din laboratorul de tehnică dentară
Compartimentul din laboratorul
de tehnică dentară
Compartimentul GIPS

Compartimentul MACHETARE

Compartimentul MASE
PLASTICE
Compartimentul DIACRILICE

Compartimentul PRELUCRĂRI
ALIAJE
Cmpartimentul PRELUCRĂRI
LUSTRUIRE

Compartimentul CAD-CAM
Compartimentul TEHNICĂCERAMICĂ
Compartimentul METALOCERAMICĂ

Denumirea receptorului electric sau
instrument
Pindex
Model cat
Sablator cu aspirator
Stimer (Vaporizator)
Vacummalaxor
Soclator
Măsuţă vibratoare
Ciocan pneumatic
Spatulă (cuţit electric)
Baia de ceară
Aparat de curăţit instrumentar
Lampă cu lupă
Paralelograf electric
Cîntar electronic
Aparat pentru polimerizare compozite
Oală presiune pentru polimerizare răşini acrilice
Aparat pentru confecţionat gutiere
Aparat fotopolimerizare
Lampa foto
Micromotor
Polizor cu motor biax
Polizor cu aspirator
Cuptor pentru preîncălzire
Cuptor pentru topire, turnare
Polizor biax
Polizor biax cu aspirator
Aparat scanare şi calculator
Aparat de frezare
Cuptor integral ceramică
Cuptor pentru preîncălzit
Micromotor
Cuptor integral ceramică
Micromotor
Pompă vid
Măsuţă vibratoare

Puterea nominală
Pn în [W]
120
100
1009
2200
500-600
400-600
170-300
--500
500
700
50
300
50
600
300
400
100
100-200
500
1500
1500
2200
500
1500

Total putere nominală
Pn/ compartiment [W]
4929 W

2100 W

600 W
800 W

2200 W

5700 W

3000 W
1500
1500
100-200
1500
100-200
700
170

3200 W

2570 W

Total: 25099 W

Fig. 3. Comutarea automată de la reţeaua principală de alimentare la sursa de rezervă.

Conexiunea sursei de alimentare pentru echipamentele electrice necesită : mai mult de 15 secunde,
egal sau mai puţin de 15 secunde şi mai puţin sau
egal cu 0,5 secunde.
A) mai mult de 15 secunde:
– încărcătoarele pentru acumulatori;
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– echipamente pentru încălzire,ventilare şi aer
condiţionat;
– echipamente de sterilizare.
B) egal sau mai puţin de 15 secunde:
– sisteme de evacuare a fumului;
– lifturile;
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– echipamente de protecţie şi alarmă contra
incendilor (şi stingerea acestora).
– căile de evacuare în cazuri speciale;
– iluminatul de avarie al căilor de acces;
– încăperi cu echipamente vitale;
– sălile şi camerele din grupa 1 să aibă cel puţin
un corp de iluminat cu lampă funcţională care se
alimentează de la sursa de rezervă;
– tablouri electrice (panouri) de distribuţie pentru
energie electrică atât pentru cele de serviciu de
siguranţă cît şi cele uzuale;
– spaţiile unde se află întrerupătoarele şi comanda generatorelor
C) mai puţin sau egal cu 0,5 secunde:
– mesele de operaţie;
– echipamente esenţiale cu menţiunea ca durata
să fie de 24 de ore de funcţionare a sursei auxiliare
care poate fi redusă la 3 ore de comun acord cu
personalul medical.
Conform SR EN 60947-2: „selectivitatea este
coordonarea dispozitivelor de întrerupere automată
pentru care un defect apărut în orice punct al reţelei
va fi eliminat doar de întrerupătorul automat plasat
în amonte. Imediat în amonte şi doar de el”.
Selectivitatea este necesară şi importantă la
proiectarea instalaţiei electrice şi contribuie la continuitatea în alimentarea cu energie electrică a acesteia.
Însemnând că numai partea cu defect va fi scoasă
de sub tensiune, ea realizând localizarea circuitului
defect şi continuitatea în alimentarea celorlalte circuite.
Este o măsură principală de a crea o coordonare
eficientă între întrerupătoarele automate de protecţie
din amonte şi din aval.

În cazul în care curentul de defect este mai mare
(Idefect > Is) decât curentul de selectivitate, ambele
întrerupătoare automate pot declanşa şi selectivitatea
este neasigurată.

3.1. Selectivitatea dispozitivelor de protecţie
diferenţială
Selectivitatea dispozitivelor de protecţie diferenţială reprezintă timpii de NEDECLANŞARE ai
acestor dispozitive de tip (S) şi (R) şi care asigură
selectivitatea cu alte dispozitive de protecţie diferenţială plasate în aval.
Dispozitivul de protecţie diferenţială amplasat în
amonte, este necesar să fie de tip S, (SELECTIVITATE) numai dacă protecţia diferenţială din aval
este INSTANTANEE.
Dispozitivul de protecţie diferenţială amplasat în
amonte, este necesar să fie de tip R (TEMPORIZAT)
numai dacă protecţia diferenţială din aval este de tip
S.

Fig. 5. Schema de selectivitate pe trei nivele.

Fig. 4. Coordonarea între întrerupătoarele automate.

Un curent de selectivitate Is este definit astfel
încât curentul de defect să fie mai mic decât curentul
de selectivitate (Idefect < Is), în acest caz doar D2
elimină defectul iar selectivitatea este asigurată.
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În figura 5 este prezentată selectivitatea pe trei
nivele care asigură continuitate în alimentare cu
energie electrică iar curentul de defect va întrerupe
aparatajul situat în amonte de defect şi numai acesta.
Sensibilitatea dispozitivului de protecţie diferenţială care este montat în amonte, trebuie să fie de cel
puţin 3 ori sensibilitatea dispozitivului de protecţie
diferenţială care este montat în aval.
Curentul de defect care apare în aval de dispozitivul de protecţie diferenţială de 30 mA, va întrerupe
curentul în 40 ms, iar dispozitivul de protecţie
diferenţială S şi R în 80 ms şi respectiv 200 ms.
Niciunul nici cele două nu va declanşa.
În cazul în care curentul de defect va apărea în
aval de dispozitivul de protecţie diferenţială de tip S,
acesta întrerupe curentul în 175 ms iar dispozitivul
de protecţie de tip R în 200 ms, deci nu va declanşa.
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Continuitatea în alimentare cu energie electrică
este asigurată dacă utilizatorul respectă regulile de
selectivitate.

3.2. Sistemul IT
Sistemul IT din spaţiile medicale constă într-un
transformator de separaţie, dispozitiv de monitorizare a rezistenţei de izolaţie, a curentului de sarcină
şi a temperaturii în înfăşurările transformatorului.
Monitorizarea continuă a izolaţiei permite depistarea imediată a rezistenţei de izolaţie şi semnalizarea
fără a se întrerupe alimentarea cu energie electrică.
Protecţia la suprasarcină nu este permisă în
amonte sau aval pe circuitul de alimentare al transformatorului de separaţie pentru că există riscul să
apară întreruperi neaşteptate; se pot folosi siguranţe
pentru protecţia la scurt-circuit.

Transformatorul de separaţie trebuie să aibă
protecţia la suprasarcină şi supratensiune.
În figura 6 sunt reprezentate:
 transformatorul de separaţie din sistemul IT;
 dispozitivul de monitorizare a izolaţiei care:
- măsoară şi indică temperatura înfăşurării
transformatorului de separaţie;
- măsoară şi arată curentul de sarcină prin
intermediul unui transformator de măsură al
curentului.
 întrerupătoarele magneto-termice şi prizele
pentru receptorii echipamentelor electrice medicale.
Acest dispozitiv de monitorizare a izolaţiei, avertizează staff-ul medical printr-un semnal acustic şi
vizual de posibilitatea de a întrerupe alimentarea
altor echipamente electrice care nu sânt folosite iar
în caz de scurt-circuit are protecţie la suprasarcină.

Fig. 6. Transformatorul de separaţie cu protecţia la supratensiune şi suprasarcină.

3.3. Transformatorul pentru sistemul IT
medical
Este construit monofazat şi trifazat cu puterea
aparentă (Pa) de la 1 la 10 kVA cu variante
orizontale şi verticale în carcase metalice.
Transformatorul de separaţie pentru sistemul
medical are ca cerinţe principale:
 curentul de tranziţie la pornire ≤ 12 x In;
 curentul de intrare la mersul în gol ≤ 3%;
 tensiunea de scurt-circuit ≤ 3%.

4. INSTALAŢIA DE ILUMINAT
ÎN CABINETUL DENTAR
Norma DIN 5039 defineşte că:
– aparataj electric este cel care distribuie lumina,
o filtreză şi o transformă (cu filtre, reflectoare şi
carcasă protectoare).
– lămpile sunt surse artificiale de lumină.
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Fig. 7. Transformator de separaţie pentru sistemul medical.

Conform normativului DIN 67505:
– iluminatul general E1 al încăperii trebuie să fie
cuprins între 500-1000 lux;
– iluminatul unde se face tratamentul, E2 (mediul
înconjurător între 1000-2000 lux) - în această zonă
se află capul pacientului şi spaţiile aferente instrumentarului medical dentar inclusiv mobilierul aferent;
– iluminarea E3, reprezintă spaţiul în care se face
operaţia şi este cuprinsă între 8000-15000 lux.
Lumina zilei şi lămpile se vor folosi pentru
iluminarea E1 şi E2.
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Fig. 8. Iluminatul cabinetului dentar conform DIN 67505 şi 500 lux pe suprafaţa de lucru.

Fig. 9.. Instalaţia de iluminat cu peste 1000 de lux pe suprafaţa de lucru E2.

4.1. Iluminatul artificial în sala de
implantologie
Fiind o sală de operaţie şi conform: Normativului
pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de iluminat
artificial din clădiri indicativ NP-061-02, trebuie să
se încadreze între 1000 şi 2000 de lux.
In figura 8 se prezintă instalaţia de iluminat cu
1000 lux pe întreaga suprafaţă de lucru din sala de
implantologie

4.2. Balastul electronic şi lampa fluorescentă
Master TL5 HO 90 De Lux pentru corpurile
de iluminat aferente unităţilor medical
dentare
Instalaţia de iluminat artificial din toate amplasamentele medical dentare, trebuie executată cu aparataj
(corpuri de iluminat) dotate cu balasturi electronice
performante, cu durata de viaţă de 50.000 de ore de
funcţionare, eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică.
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Pentru buna desfăşurare a activităţilor profesionale
şi pentru a crea o atmosferă de confort vizual este
recomandat ca lămpile folosite să fie cu Ra (indicele
de culoare) de 92 şi temperatura de culoare cuprinsă
între 5.200 – 5.500 °K (grade Kelvin) pentru toate
zonele. Pi (puterea instalată) pentru fiecare corp se
face în funcţie de dimensiunile spaţiului respectiv,
dimensiunea spaţiului vitrat iar amplasarea lor se
face după un amplu calcul luminotehnic.
Caracteristicile lămpii fluorescente Master TL5
HO 90 De Lux:
– cod culoare 950 (lumină de zi);
– cromacitatea pe coordonata X, 340;
– cromacitatea pe coordonata Y, 352;
– indicele de redare al culorii, 92;
– temperatura de redare a culorii, 5200 ºK;
– flux luminos, 4200 lux;
– eticheta de eficienţă energetic, clasa A;
– conţinut de mercur (Hg) 1,4;
– funcţionare între 19.000-24.000 de ore;
Tubul T5 (G5 reprezintă codul duliei pentru acest
tub).
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Tabelul 3. Tipuri de balasturi electronice
Balast electronic
cu preîncălzirea
rapidă a
filamentului
Balast electronic
HF-S EEI A3

Balast electronic
cu preîncălzirea
programată a
filamentului
Balast electronic
performant
HF-P EEI A2
Durata de viaţă a
Durata de viaţă a
balastului 30.000 de balastului 50.000 de
ore de funcţionare ore de funcţionare
Nerecomandat
Poate fi folosit în
pentru a fi folosit în combinaţie cu
combinaţie cu
senzori de prezenţă
senzori de prezenţă

Balast electronic
reglabil

Balast electronic
reglabil HF-R EEi A1

Intervalul de
temperatură pentru
amorsarea lămpii
(-25º) - (+50º)
Aprindere rapidă
<1,5 s

Durata de viaţă a
balastului 50.000 de
ore de funcţionare
Poate fi folosit în
combinaţie cu senzori
de prezenţă, precum şi
reglarea fluxului
luminos, senzor sau
telecomandă
Intervalul de
Intervalul de
temperatură pentru temperatură pentru
amorsarea lămpii (- amorsarea lămpii
25º) - (+50º)
(-5º) - (+50º)
Aprindere rapidă
Aprindere rapidă
<1,5 s
<2 s
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Fig. 10. Dimensiunile lămpii fluorescente TL5 HO.

4.3. Simulare pe calculator a parametrilor
luminotehnici a iinstalaţiei de iluminat din
cabinetul de medicină dentară
Figurile următoare ilustrează simularea pe calculator a parametrilor luminotehnici ai instalaţiei de
iluminat
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