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CAPITOLUL 3. APARATE ELECTRICE   

3.1   APARATE ELECTRICE DE PROTECȚIE.  

Aparatele electrice de protecție – au rolul de a asigura 
protecția circuitelor electrice și aparatelor electrice din 
circuit împotriva supracurenților (suprasarcină, 
scurtcircuit), supratensiunilor ( de comutație, de punere la 
pământ sau atmosferice) sau a lipsei de tensiune. 
 

Supracurentul de suprasarcină – apare la încărcarea 

excesivă a unui consumator peste puterea sa nominală. 

Această situație apare în cazul unui defect la un consumator din instalație (exemplu: 

defect mecanic la un motor electric,  funcționarea acestuia în două faze sau contacte 

imperfecte la cutia de borne). Când un consumator are un defect mecanic, electric 

sau există un contact imperfect de conectare, acesta absoarbe un curent mai mare 

de la rețeaua de alimentare. 

Supracurentul de suprasarcină este de lungă durată și are valori cuprinse între 1,5•In 

și 8•In (unde In = curentul nominal de funcționare). Acest supracurent încălzește 

excesiv conductoarele electrice de alimentare care duce la provocarea incendiilor. 

Supracurentul de scurtcircuit – apare la atingerea directă a două puncte cu 

potențiale diferite dintr-un circuit electric (exemplu faza cu nulul sau două faze între 

ele). 

Supracurentul de scurtcircuit este de foarte scurtă durată și are valori foarte mari 

peste 20•In. Acest supracurent topește conductoarele electrice de alimentare în zona 

secțiunilor mai mici provocând un arc electric care duce la apariția incendiilor. 

Supratensiunea – apare în următoarele situații: 

 la întreruperea bruscă a circuitelor puternic inductive prin care circulă curenți 

de valori mari. În această situație durează câteva milisecunde și tensiunea are 

valoarea aproximativă 4•Un (unde Un = tensiunea nominală de alimentare a 

consumatorului). Frecvența poate crește de la 50 Hz la 700 – 1000 Hz;  

 în cazul punerii accidentale a liniei de transport a energiei la pământ. În 

această situație tensiunea are valoarea aproximativă 2•Un (unde Un = 

tensiunea nominală de alimentare a consumatorului);  

 în cazul descărcărilor atmosferice. În această situație durează câteva zeci de 

microsecunde și tensiunea  poate atinge valori de milioane de volți.  

Supratensiunile datorită valorilor mari provoacă defectarea aparatelor electrice și 

electronice (în special a blocurilor de alimentare din aceste aparate).  
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3.1.1 SIGURANȚE FUZIBILE  

Siguranțele fuzibile se utilizează la protecția aparatelor și instalațiilor electrice la 

supracurenți de scurtcircuit.  

Siguranțele fuzibile au ca element principal un fuzibil format dintr-un fir metalic foarte 

subțire sau o bandă subțire din metal care se topesc când intensitatea curentului 

electric care le parcurge depășește o anumită valoare.  

Siguranțele fuzibile se conectează în serie cu aparatele dintr-o instalație electrică și 

se montează în tabloul electric de alimentare cu tensiune a instalație sau imediat 

după cablul de alimentare dintr-un aparat electric sau electronic. 

a1. Siguranțe fuzibile în tub de sticlă (fig. 3.1) – sunt utilizate la protecția circuitelor 

de mică putere (curenți până la 10 A) din aparatele electronice. 

Sun construite dintr-un tub din sticlă prevăzut la capete cu două capace între care 

este lipit un fir fuzibil. 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Siguranțe fuzibile în tub de sticlă 

 
a2. Siguranțe fuzibile cu filet – sunt utilizate la protecția circuitelor din instalațiile 

electrice casnice și industriale și se construiesc pentru intensități de până la 200 A.   

 
În funcție de curenții nominali pentru care au fost proiectate există patru categorii de 

siguranțe fuzibile cu filet: 

- siguranțe fuzibile cu soclu de 25 A – pentru patroane de 6A, 10A, 16A, 20A, 25A;  

- siguranțe fuzibile cu soclu de 63 A – pentru patroane de 35A, 50A, 63A ;  

- siguranțe fuzibile cu soclu de 100 A – pentru patroane de 80A, 100A;  

- siguranțe fuzibile cu soclu de 200 A – pentru patroane de 160A, 200A.  

 
În funcție de modul de executare a legăturilor există trei categorii de siguranțe 

fuzibile cu filet: 

- siguranțe fuzibile cu legături față izolate (LF); 

- siguranțe fuzibile cu legături față neizolate (LFi); 

- siguranțe fuzibile cu legături spate (LS). 
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ELEMENTE CONSTRUCTIVE (fig. 3.2) : 

 capac ceramic – este format dintr-o piesă din material ceramic în interiorul 

căreia se află o piesă metalică filetată. Asigură fixarea patronului în interiorul 

soclului şi închiderea circuitului electric între bornele soclului prin intermediul 

fuzibilului; 

 patron - este un corp tubular ceramic prevăzut cu capace la capete iar în 

interior cu un fir  fuzibil lipit de cele două capace şi înconjurat de nisip cuarţos. 

Mai este prevăzut cu  un fir indicator prevăzut la un capăt cu un disc indicator 

care are diferite culori în  funcţie de curentul nominal al siguranţei. La arderea 

fuzibilului firul indicator se arde şi aruncă în afară discul indicator sesizând 

întreruperea fuzibilului; 

            6A - verde ; 10A - roşu ; 25A - galben ; 35A - negru ; 80A - argintiu etc.    

 inel filetat - este din ebonită sau ceramică şi fixează capacul de protecţie 

peste soclu; 

 capac protecție - este din ebonită sau ceramică se fixează peste soclu şi 

protejează bornele soclului unde se execută legăturile electrice; 

 soclu porțelan - se execută din material ceramic şi este prevăzut cu borne de 

conectare la circuitul electric exterior. Soclul asigură fixarea siguranţei pe 

suportul de susţinere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Elemente constructive siguranță fuzibilă cu filet 
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a3. Siguranțe fuzibile cu mare putere de rupere (MPR) – sunt utilizate pentru 

curenți mari peste 100 A. Aceste siguranțe protejează aparatele și circuitele electrice 

atât la supracurenți de scurtcircuit cât și la supracurenți de suprasarcină. 

În funcție de timpul de topire al fuzibilului există trei categorii de siguranțe MPR: 

- normale sau rapide (gL, gG , aL) - pentru protecţia circuitelor electrice; 

- lent rapide (gM , aM) - pentru protecţia motoarelor electrice; 

- ultra rapide (gR , aR) - pentru protecţia elementelor semiconductoare de putere. 

 

ELEMENTE CONSTRUCTIVE (fig. 3.3): 

 patron - este din ceramică are formă paralelipipedică , este prevăzut la 

capete cu două capace care au câte un contact în formă de cuţit. Contactele 

sunt prevăzute cu nişte gheare pentru a putea fi prins patronul în mânerul 

izolator de extracție cu care se fixează sau scoate din soclu.    

 banda fuzibilă – este metalică realizată din cupru, argint sau aur (pentru 

siguranțele din grupa 00) și se află în interiorul patronului unde este lipită de 

cele două capace şi înconjurată de nisip cuarţos. Banda fuzibilă este 

prevăzută cu perforații și punți înguste sau foarte înguste (pentru siguranțe 

ultrarapide) iar pe bandă este aplicată o picătură de aliaj staniu-plumb. 

La scurtcircuit banda se topește în zona unei punți iar la suprasarcină 

banda se topește în zona picăturii de aliaj. 

 soclul ceramic - are formă plată este prevăzut la capete cu două contacte în 

formă de furcă care au câte o bornă de legătură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3 Elemente constructive siguranță fuzibilă cu mare putere de rupere  


