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1 OBIECT 

       Prezentul ghid stabile te metodologia de calcul, cerin ele i etapele care trebuie 
respectate pentru determinarea tensiunilor de atingere prezumate in  - sol neutru, i in  – 
parte conductoare accesibil  legat  la conductorul de protec ie principal, pentru sistemele de 
trac iune electric  1x25 kV, 2x25 kV, 50 Hz, func ie de parametrii elementelor care 
alc tuiesc sistemul de alimentare cu energie pentru trac iunea electric  i de regimurile de 
func ionare ale acestuia. 

 
2 DOMENIUL DE APLICARE 

              Ghidul serve te la elaborarea i verificarea în mod unitar a calculelor de proiectare 
pentru instala iile de protec ie împotriva ocurilor electrice prin atingere indirect .  

Metodologia de calcul reglementat  de prezentul ghid se aplic  pentru 
determinarea tensiunilor de atingere/accesibile prezumate în cazurile: 

a) utiliz rii conductorului de protec ie principal (denumit i „conductor colector”) 
pentru legarea, colectiv  sau individual , la p mânt a obiectelor metalice 
accesibile aflate la o distan  mai mic  de 5 m fa  de axa c ii ferate (care în 
regim de func ionare normal  nu sunt sub tensiune, dar care în urma unui defect 
de izola ie pot ajunge sub tensiune); acest conductor se poate utiliza pentru 
sistemele de alimentare cu energie electric  1x25 kV i 2x25 kV, 50 Hz în 
vederea reducerii tensiunilor de atingere între obiectele metalice accesibile legate 
la acest conductor i inele de cale ferat ;  

b) utiliz rii conductorului de protec ie principal atât în scopul precizat la litera a), cât 
i pentru întoarcerea curentului de trac iune; un astfel de conductor poate fi folosit 

în cazul sistemului de alimentare 1x25 kV, 50 Hz în scopul diminu rii tensiunilor 
electrice in  – p mânt de referin  i tensiunilor de atingere între obiectele 
metalice accesibile (legate la acest tip de conductor) i inele de cale ferat , în 
cazul unui defect de izola ie; 

c) instala iilor de trac iune electric  în care nu se folosesc conductoarele de protec ie 
de la punctele a), b). 

Metodologia de calcul a tensiunilor de atingere/accesibile prezumate: in  – sol 
neutru, in  – parte conductoare accesibil  legat  eventual la conductorul de protec ie 
principal, stabilit  de acest ghid este utilizat , atât în faza de proiectare i de realizare a 
instala iilor noi de protec ie împotriva ocurilor electrice prin atingere indirect  a p r ilor 
conductoare accesibile din cale i vecin tate, cât i la lucr rile de exploatare i între inere a 
instala iilor de protec ie existente, cu ocazia repara iilor capitale, reconstruc iilor sau 
moderniz rilor acestor instala ii. 

Prevederile acestui ghid nu se aplic  în instala iile de protec ie pentru trac iunea 
electric  în curent continuu. 

  



         3    STRUCTURA I CON INUTUL GHIDULUI  Metodologia de calcul i 
cerin ele pentru determinarea tensiunilor de atingere/accesibile prezumate sunt stabilite în 
Anexa la prezentul ghid. 

 
                4    DISPOZI II FINALE 

  4.1 Cerin ele privind determinarea  tensiunilor de atingere/accesibile prezumate: 
in  – sol neutru, in  – parte conductoare accesibil  legat  eventual la conductorul de protec ie 

principal,  stabilite  de  acest  ghid  sunt  utilizate,  atât  în  faza  de  proiectare  i  de  realizare  a  
instala iilor noi de protec ie împotriva ocurilor electrice prin atingere indirect  a p r ilor 
conductoare accesibile din cale i vecin tate, cât i la lucr rile de exploatare i între inere a 
instala iilor de protec ie existente, cu ocazia repara iilor capitale, reconstruc iilor sau 
moderniz rilor acestor instala ii. 

Calculele vor fi elaborate i aprobate de agen ii economici care presteaz  aceste servicii  
i vor fi avizate de c tre cel pu in un beneficiar final i de c tre AFER conform prevederilor 

OMT nr. 290/2000.  
Prin beneficiar final în sensul prezentului ghid se în elege de in torul de infrastructur , 

fie c  este proprietarul, fie c  are drept de folosin  asupra ei (închiriere, leasing, etc.). 
Metodologia de calcul i cerin ele pentru determinarea tensiunilor de atingere/accesibile 

prezumate pot con ine i alte prevederi în completarea celor prev zute în anexa la prezentul ghid. 
4.2  Serviciul de proiectare a instala iilor de protec ie împotriva ocului electric prin  

atingere indirect , poate fi efectuat numai de agen i economici care de in Autoriza ie de Furnizor 
Feroviar i Agrement tehnic, eliberate de c tre AFER conform prevederilor OMT nr. 290/2000. 

4.3 Prezentul ghid, mai pu in anexa se public  pe pagina de WEB AFER i în  Buleti-  
nul AFER.  
                 4.4 Anexa la prezentul ghid se pune la dispozi ia celor interesa i de c tre AFER, 
contra cost. 

Costul anexei este de 186 Euro + TVA i s-a calculat pe baza tarifelor din OMT nr. 
791/2007, tabel 2, pct. 10.3, care modifica OMT  nr.137/2003. 

4.4 Reproducerea sau multiplicarea integral  sau par ial  a prezentului ghid, în orice 
 publica ii i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc.) precum i 
utilizarea acestuia este interzis  dac  nu exist  acordul scris al elaboratorului, Autoritatea 
Feroviar  Român  - AFER. 

4.5    Anexa face parte integrant  din prezentul ghid. 
4.6 Modificarea i aprobarea prezentului ghid se face pe aceea i cale ca la aprobarea 

ini ial . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


