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PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE A SOLUŢIEI  

,, ÎNTRERUPTOR  ŞHUNT “ 
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Această şuntare reduce curentul prin locul de defect, 

realizându-se autostingerea arcului si eliminarea astfel a 

defectelor trecatoare 

          Se preconizează astfel selectarea şi eliminarea a circa 85 – 90 

% din defectele monofazate trecatoare, ca şi în cazul RAR, dar fără 

intreruperea consumatorilor. 

     Principiul soluţiei constă în  şuntarea  defectului monofazat in 

retelele de MT prin conectarea unui ,, întreruptor şhunt cu actionare 

monofazata” in statia de transformare 
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Schema principiului de funcţionare a soluţiei de eliminare a defectelor  

trecătoare prin utilizarea unui întreruptor şhunt  
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 In cazul în care defectul a fost 

pasager, funcţionarea reţelei revine la 

normal după deschiderea polului P1 

     Dacă în intervalul de timp 

alocat defectul nu a fost eliminat 

(arcul electric nu s-a autostins), 

fiind un defect permanent, acesta 

va fi selectat şi deconectat prin 

funcţionarea protecţiilor din celula 

liniei 

  In interval de 1 min Isunt nu va 

actiona decat o singura data pe 

aceeasi faza, din motiv de limitare 

a ef termice asupra R tratare 

neutru si corelare cu temporizarea 

maxima de funtionare a protectiilor 

homopolare 

  Deschiderea polului P1 al 

IS nu trebuie să se producă 

decât după deionizarea 

arcului pentru a se evita o 

reamorsare a acestuia (in 

statia Poiana Lacului  Isunt 

conectat timp=1 sec) 

Poiana Lacului 

14.08.2017 – PIF Isunt cu mediul de stingere in vid de tip Siemens si un releu de tip 7SJ-Siemens,       

tratare neutru prin BStg 

18.10.2017  - s-a trecut la functionare cu neutrul tratat prin rezistor asociat cu intrerupator shunt. 
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PROBA  Nr. 1- statia alimentata din T1 cu neutrul pe 20 kV tratat prin 

BSRc- 1 - conectare pe punere la pamant  
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PROBA  Nr. 1- statia alimentata din T1 cu neutrul pe 20 kV tratat prin 

BSRc- 1 - conectare pe punere la pamant  
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PROBA  Nr. 2- statia alimentata din T1 cu neutrul pe 20 kV tratat prin 

R1 - conectare pe punere la pamant  
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PROBA  Nr. 2- statia alimentata din T1 cu neutrul pe 20 kV tratat prin 

R1 - conectare pe punere la pamant  
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PROBA  Nr. 3- statia alimentata din T1+T2 cu neutrul pe 20 kV tratat prin 

R1+R2-conectare pe punere la pamant  
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PROBA  Nr. 3- statia alimentata din T1+T2 cu neutrul pe 20 kV tratat prin 

R1+R2-conectare pe punere la pamant  
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ANALIZA  FUNCTIONARE  “INTRERUPATORUL SHUNT”  IN ST. POIANA LACULUI 

Conectari pe 
faze Ian.18 Feb.18 Mar.18 Apr.18 Mai.18 Iun.18 Iul.18 Aug.18 Sep.18 Oct.18 Nov.18 Dec.18 Total an 2018 

R 6 9 6 22 53 36 61 17 26 25 10 9 280 
S 4 8 3 9 40 52 61 20 21 23 3 8 252 
T 3 7 5 14 19 63 43 25 10 29 10 4 232 

Nr de conectari pe faze I shunt, in cursul anului 2018 

Nr de declansari pe faze, in cursul anului 2018, dupa functionare I shunt 

Declansari pe 

faze Ian.18 Feb.18 Mar.18 Apr.18 Mai.18 Iun.18 Iul.18 Aug.18 Sep.18 Oct.18 Nov.18 Dec.18 Total an 2018 
R 1 1 3 5 11 27 11 1 6 1 4 0 71 

S 1 1 1 3 15 17 5 1 0 1 1 0 46 

T 1 0 2 4 9 39 2 1 0 7 5 0 70 

187 

Declansari prin homopolara de curent 
Defecte 

trecatoare RAR+ 
Inc > 

3min 
Total 

declansari 

Perioada  

analizata 

72 110 5 187 01.01.2018 – 31.12.2018 

18 19 9 46 14.08.2016 – 14.08.2017 

Concluzii 

• Durata de viata a intreruptorului Shunt la o functionare medie de 254 actionari /an poate ajunge la 40 ani 

• Comparativ perioade de un an 2016-2017 cand se fct cu BSTg si 2018 cand s-a fct cu R asociat cu Ishunt, se 

poate spune ca BStg a eliminat probabil mai multe defecte trecatoare decat R asociat cu I shunt  
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• Calculul indicatorilor de continuitate SAIDI, SAIFI pentru Statia Poiana Lacului 
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Testele s-au efectuat  pentru cazul cel mai defavorabil  de simulat pentru shunt, adica pe o 

punere la pamant  foarte apropiata de bara 20 kV statie (pe CT de la Stp. Nr.1 din LEA) ! 

In intervalul de timp cat intrerupatorul shunt este inchis pe faza cu punere la pamant (t=1 sec), 

valoarea curentului prin locul defectului (prin faza pusa la pamant) scade sub I=0,305 A indiferent 

de modul de tratare a neutrului, atat cu T1, T2-110/20 kV-16 MVA in functiune ca si cu ambii, deci 

orice punere la pamant daca este trecatoare se autostinge iar consumatorii nu mai sunt 

deconectati. 

In urma testelor efectuate au rezultat urmatoarele concluzii: 

Pe perioada I shunt inchis, protectia homopolara de curent  din linia cu punere la pamant nu 

demareaza neavand indeplinita conditia de curent minim de actionare. Valoarea minima a 

temporizarii acestora trebuie sa fie mai mare dacat timpul de inchidere shunt  + timpul analiza 

logica selectie faza defecta; 

Pe perioada I shunt inchis, functionarea protectiile homopolare directionate trebuie inhibata; 

Pe perioada I shunt inchis, pentru situatia cu neutrul tratat prin rezistor, protectia homopolara de 

curent din cel 20 kV CL trebuie blocata sau cu o temporizare adecvata, intrucat are conditii de 

demaraj si functionare in cazul in care avem in functiune trafo T2 (curentul prin shunt trece si prin 

CL). 

1 

2 

3 

4 
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Avantajele utilizarii intreruptorului shunt asociat tratariii neutrului in RED 

 

Se recomanda aplicarea metodei shunt pentru neutrul tratat prin rezistenta din urmatoarele 

considrente: 

Dupa deconectare oscilatiile de tensiune se sting foarte repede, comparativ cu 

situatia in care neutrul este tratat prin bobina unde oscilatiile de tensiune 

dureaza cel putin 0.6 sec, interval de timp in care pot aparea noi puneri la 

pamant 

Valoarea curentului prin locul punerii la pamant este cu mult sub 10 A, arcul 

electric autostingandu-se pentru defecte trecatoare 

Daca defectul nu este trecator, declansarea liniei cu punere la pamant este 

totdeauna selectiva comparativ cu situatia in care neutrul  20 kV este tratat prin 

BS unde trebuie luate masuri speciale pentru a elimina declansarile neselective 

(TC clasa 5 P, rezistoare aditionale); 

In statiile cu neutrul tratat prin BS supracompensarea trebuie monitorizata in 

permanenta pentru ca metoda de tratare sa fie eficienta, in statiile cu neutrul 

tratat prin R+Ish acesta sarcina  dispare 

R+Ish 
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Contributia solutiei prezentate privind imbunatatirea indicatorilor de continuitate 

 

Concluzii: 

Curentul prin locul punerii la pamant pentru situatia cu neutral tratat prin R+I shunt este mult 
mai mic comparativ cu neutrul tratat prin BS, fapt ce conduce la cresterea numarului 
defectelor trecatoare (fara deconectarea utilizatorilor) si implicit la scaderea indicatorilor 
SAIFI, SAIDI 

1. 

In Statia Poiana Lacului, pentru perioada cu neutral tratat prin BS, linia cu defect permanent 
se identifica prin deconectari manuale, iar dupa trecerea la neutrul tratat prin R + I shunt, linia 
cu defect permanent este declansata imediat prin protectii, dupa deschiderea Ishunt, fapt ce 
conduce implicit la scaderea indicatorilor SAIFI, SAIDI 

2. 

Supratensiunile in timpul pp si dupa deconectarea pp,  pentru neutrul tratat prin R + I shunt 
sunt mai mici comparativ cu neutrul  tratat prin BS, fapt ce conduce la un numar mai mic de 
situatii in care simplele pp evolueaza in duble pp si implicit la scaderea indicatorilor SAIFI, 
SAIDI 

3. 

Pentru neutral tratat prin BS pot sa apara declansari neselective pe cand, pentru situatia cu 
neutrul tratat prin R + I shunt, declansarile neselective nu exista, fapt ce conduce implicit la 
scaderea indicatorilor SAIFI, SAIDI 

4. 


