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TEHNICA TENSIUNILOR ÎNALTE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Departamentul Electroenergetica 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 523.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

6; 
8 

E 
de 

specialitate 
opţională 

5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

 105 45 15/15 45 30 

105 10 8/8 74 50 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Fizica, Matematica, Informatică, Bazele teoretice ale electrotehnicii şi  
Maşini electrice. 

Conform competenţelor Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la 
disciplinele studiate la etapele precedente, la soluţionarea 
problemelor ce ţin de producerea, transformarea, transportul, 
distribuţia şi utilizarea energiei electrice 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sală este nevoie de tablă, proiector, ecran şi 
materiale didactice specifice. 

Laborator/ 
seminar 

La lucrările de laborator studenţii în conformitate cu indicaţiile metodice vor desfăşura 
lucrările de laborator, vor perfecta rapoartele conform cerinţelor. Este strict necesar ca darea 
de seamă să fie prezentată la timp. 
La lucrările practice studenţii vor rezolva probleme, precum şi sarcini mai complexe de calcul. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1. Capacitatea de a aplica cunoştinţele privind principiile de funcţionare ale 
echipamentelor electrice la aplicarea unor tensiuni înalte. 

C6. Capacitatea de a utiliza independent şi responsabil  cunoştinţele de bază în comanda, 
controlul şi exploatarea sistemelor electroenergetice 

Competenţe 
transversale 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor 
de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-
line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Obiectivul disciplinei este de a iniţia studenţii specialităţii în domeniul proceselor ce au loc în 
elementele sistemului electroenergetic la aplicarea unor tensiuni înalte. În vederea înţelegerii 
proceselor fizice ce au loc în instalaţiile electrice, sunt abordate probleme ce ţin de 
fenomenologia descărcărilor electrice, apariţia şi propagarea undelor de supratensiuni pe liniile 
electrice, supratensiunile interne şi cele atmosferice, protecţia elementelor reţelelor electrice 
de impactul negativ al supratensiunilor atmosferice, metodologia de încercare a izolaţiei. 

Obiectivele 
specifice 

Conştientizarea importanţei cunoaşterii fenomenologie proceselor fizice la aplicarea tensiunilor 
înalte în elementele reţelei electrice. 
Abilităţi de realizare a unor instalaţii de protecţie împotriva loviturilor directe de trăsnet 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţăm
ânt cu 

frecvenţ
ă redusă 

Tematica prelegerilor 

Descărcări electrice 
T1. Generalităţi. Particularităţile şi caracteristicile de bază a izolaţiei exterioare şi 
influenţa lor asupra indicilor tehnico-economici. 

 
2 

 
1 

T2. Procesele elementare în intervalele disruptive .Formele de ionizări. Forme de 
descărcări şi caracteristicile lor de bază. 

2 1 

T3. Cîmp puternic neuniform simetric şi nesimetric. Descărcarea în cîmp puternic 
neuniform. 

2 1 

T4. Durata descărcării şi structura ei. Caracteristicile tensiune –timp şi 
coordonarea izolaţiei 

2  

T5. Descărcări la suprafaţă. Dezvoltarea descărcării la suprafaţă în cîmp uniform 
şi neuniform 

2  

T6. Descărcarea corona pe conductoarele liniilor electrice aeriene 2 1 

Propagarea undelor de supratensiuni 
T7. Fenomenele de propagare a undelor pe linii. Reflecţia şi transmiterea 
undelor. Coeficienţi de propagare. 

2  

T8. Propagarea undelor pe linia la mers în gol. Propagarea undelor pe linia 
scurtcircuitată la capăt. 

2  

Supratensiuni interne 
T9. Supratensiuni care apar la deconectarea liniilor la mers în gol şi a 
condensatoarelor.  

2 1 

T10. Supratensiuni care apar la punerea la pămînt a unei faze în sistemele cu 
neutrul izolat. 

2 1 

T11. Compensarea curentului capacitiv în reţelele cu neutru izolat. 2  

Protecția contra loviturilor directe de trasnet 
T12.Trăsnetul ca sursă de supratensiuni. Parametrii trăsnetului. 

2 1 

T13. Descărcătoarele. Descărcătorul cu coarne. Descărcătorul tubular. 
Descărcătorul cu rezistenţă variabilă. 

2 1 

T14. Prizele de legare la pămînt 2  

Protecția LEA si a statiilor 
T15. Protecţia liniilor electrice aeriene. Numărul specific de declanşări a liniei. 

2 1 

T16. Protecţia staţiilor electrice contra loviturilor directe de trăsnet. 2 1 
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Izolatia interna a instalatiilor de inalta tensiune  
T17. Definirea noţiunii de izolaţie internă. Cerinţe faţă de izolaţia internă. 

2  

T18. Izolaţia solidă. Tipuri de bază, proprietăţile de bază şi particularităţile 
utilizării. 

2  

T19. Izolaţia liniilor electrice aeriene 2  

T20. Cabluri de tensiune înaltă 2  

T21. Condensatoarele de tensiune înaltă. 2  

Incercarile izolatiei  
T22. Importanţa încercărilor profilactice a izolaţiei pe toată durata exploatării 

2  

T23. Instalaţiile de încercări de tensiune înaltă. Transformatoarele de încercări. 1  

Total prelegeri: 45 10 

Tematica seminarelor 

LP1. Caracteristicile cîmpului electric şi metodologia de calcul a capacităţii celor 
mai simpli condensatori 

2 2 

LP2. Calculul condensatorilor de tip plan, cilindrici şi sferici 2 1 

LP3. Calculul intensităţii cîmpului şi capacităţii cîmpurilor electrice complexe 2  

LP4. Caracteristica generală şi legitatea descărcărilor în gaze 2 2 

LP5. Tipuri de bază a descărcărilor în gaze şi calculul lor 2  

LP6. Rigiditatea dielectrică a dielectricilor solizi 2  

LP7.  Impulsurile electrice şi sursele de impulsuri 2  

LP8. Propagarea undelor electromagnetice 2  

LP9. Rezistenţa de undă a elementelor sistemului şi calculul acestora 2  

LP10.  Supratensiuni atmosferice şi calculul lor 2  

LP11. Calculul prizelor de pămînt 2 2 

LP12. Protecţia liniilor electrice aeriene împotriva loviturilor directe de trăsnet 2 1 

LP13. Calculul liniilor electrice din considerentul rezistenţei la loviturile directe de 
trăsnet 

2 1 

LP14.  Supratensiuni interne şi bazele calculului lor 2  

LP15  Calcul izolaţiei echipamentelor electrice 2  

Total seminare: 30 8 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Cercetarea rigidit[‚ii dielectrice a intervalelor de aer la tensiuni alternative şi 
tensiuni redresate. 

4 4 

LL2. Cercetarea descărcărilor electrice la suprafaţă şi încercările electrice a 
izolatoarelor 

2 2 
 

LL3. Studiul repartiţiei tensiunii pe lanţul de izolatoare 2 2 

LL4. Cercetarea proceselor tranzitorii în înfăşurările transformatoarelor 3  

LL5. Studiul proceselor de propagare a undelor de supratensiuni 4  

Total lucrări de laborator: 15 8 
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9. Tehnica tensiunilor inalte. Ciclu de prelegeri. U.T.M., Chişinău , 1995. 
10. Tehnica tensiunilor inalte. Indrumar de laborator. U.T.M., Chişinău , 2004 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoştinţelor privind calculul şi analiza regimurilor ale 
instalaţiilor de transport şi distribuţie. 

 


