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1. GENERALITĂŢI 
 
1.1. Obiect  şi  domeniul  de  aplicare 
1.1.1. Prezenta specificaţie  stabileşte  condiţiile  tehnice, de  execuţie şi  metodele  de  încercare   
ale  joncţiunilor  (mufe, papuci, etc.)  pentru  conductoarele  cablurilor  din  instalaţiile  electrice  de  
distribuţie. 
 Prevederile  prezentei  specificaţii  se  aplică  la  executarea, verificarea, încercarea, marcarea, 
conservarea, transportul, depozitarea  şi  garanţia  joncţiunilor. 
1.1.2. Joncţiunile  utilizate  care  fac  obiectul  prezentei  specificaţii  se  utilizează  la  
conductoarele  din  aluminiu, multifilare  sau  unifilare, compactizate  sau necompactizate  ale  
cablurilor  de  energie. 
 
1.2. Terminologie 

 
l.2.1. Joncţiune: porţiunea în care se realizează o legătură  electrică în prelungire, în derivaţie şi 
racordarea la bare sau bornele echipamentului electric a conductoarelor cablurilor de energie. 
1.2.2 Îmbinare în prelungire: îmbinare a conductoarelor cablurilor de energie prin care se 
realizează legătura electrică în prelungire a două extremităţi de conductoare. 
1.2.3 Îmbinare în derivaţie: îmbinare a conductoarelor cablurilor de energie prin care se 
realizează legătura electrică. în derivaţie între o extremitate de conductor (numit conductor de 
derivaţie) şi un punct intermediar al a1tui conduc tor (numit conductor principal). 
1.2.4 Racord: joncţiune prin care conductoarele cablurilor de energie sînt legate electric 1a bare 
sau bornele echipamentului electric adiacent. 
1.2.5 Mufă de prelungire : piesă cu care se realizează îmbinarea în prelungire a conductoarelor 
cablurilor de energie. 
1.2.6 Mufă de derivaţie: piesă. cu care se realizează îmbinarea în derivaţie a conductoarelor 
cablurilor de energie. 
1.2.7 Papuc şi clemă: piese cu care se realizează racordarea la bare sau borne a conductoarelor 
cablurilor de energie. 
1.2.8 Curent de încărcare: curent alternativ de 50 Hz care, într-un timp prescris produce în 
conductorul joncţiunilor o încălzire prescrisă. 
1.2.9 Curent de stabilitate termică: curent alternativ cu amplitudine aproximativ constantă care o 
durată egală cu durata scurtcircuitului, produce aceeaşi cantitate de căldură ca şi curentul de 
scurtcircuit ale cărui componente continuă şi alternativă sînt variabile. 
1.2.10 Curent de măsură: curent continuu la care se face verificarea caracteristicilor electrice ale 
joncţiunilor. 
1.2.11 Forţă de smulgere: valoarea solicitării ce acţionează în direcţia axei conductoarelor la care 
începe alunecarea sau desprinderea unui fir a1 conductorului din îmbinare. 
1.2.12 Rezistenţă la vibraţii: condiţie prin care joncţiunea suportă solicitarea la oscilaţii  mecanice 
într-un interval de timp impus, la o frecvenţă şi amplitudine prescrise fără capacitatea de funcţionare 
a acesteia. 
1.2.13 Supraîncălzire: diferenţa de temperatură dintre temperatura măsurată pe punctul cu 
temperatură ,maximă şi cea măsurată pe conductor. 
 
1.3. Standarde , Normative 
 
� SR EN 61238-1:2004 − Conectoare presate şi cu strângere mecanicã pentru cablurile de 

energie cu tensiunea nominalã pânã la 36 kV (Um = 42 kV). Partea 
1: Metode de încercãri şi prescripţii 

� SR EN ISO 1461:2009 − Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontã şi oţel. 
Specificaţii şi metode de încercare. 
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� SR EN ISO 2082:2009 − Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri 
electrochimice de zinc pe fontã sau oţel, cu tratament suplimentar. 

� STAS 11111 – 86 − Abateri  limită  pentru dimensiuni  fără indicaţii  de  toleranţă  ale   
pieselor   obţinute  prin  tăiere, îndoire  sau  ambutisare. 

� SR EN 22768-1/95 − Toleranţe  generale. Partea 1 : Toleranţe  pentru  dimensiuni  liniare  
şi  

      unghiulare  fără  indicarea  toleranţelor  individuale. 
� SR EN 22768-2/95 − Toleranţe  generale. Partea 2 : Toleranţe  geometrice  pentru  

elemente 
       fără  indicarea  toleranţelor  individuale 

� NTE 003/04/00                 − Normativ  pentru  construcţia  liniilor  aeriene  de  energie  electrică  
cu 

      tensiuni  peste  1000 V. 
� SR CEI 61089:1996 − Conductoare pentru  linii aeriene cu sârme rotunde, cablate în 

straturi  
      concentrice 

� SR EN 754-7:2008 − Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase la rece. Partea 7: 
Ţevi fãrã sudurã, toleranţe la dimensiuni şi de formã. 

� SR EN 573-3:2009 − Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimicã şi forma 
produselor obţinute prin deformare plasticã. Partea 3: Compoziţia 
chimicã şi forma produselor. 

� SR HD 478.2.1 
S1:2002 

− Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu 
prezente în naturã. Temperaturã şi umiditate. 

� STAS 917-84 − Vaselinã tehnicã artificialã. 
� SR EN ISO 1456:2010 − Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri electro-

chimice de nichel, nichel-crom, cupru-nichel şi curpu-nichel-crom 
� SR EN ISO 2082:2009 − Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri 

electrochimice de zinc pe fontã sau oţel, cu tratament suplimentar. 
� SR EN ISO 4032-2002 − Piuliţe hexagonale, stil 1. Grad A şi B. 
� SR EN ISO 4014:2003 − Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate. Grade A şi B 
� SR ISO 2859-1:2009 − Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 1: 

Scheme de eşantionare indexate dupã nivelul de calitate acceptabil 
(AQL) pentru inspecţia lot cu lot. 

  
1.4. Simbolizare 
Pentru  simbolizarea  papucilor  se  folosesc  litere  cu  următoarele  specificaţii : 

P - papuc ; 
T - ştanţat (presat); 
A - aluminiu; 
M - multifilar. 

Pentru  simbolizarea  mufelor  se  folosesc  litere  cu  următoarele  specificaţii : 
M - mufă; 
T - ştanţat (presat); 
A - aluminiu; 
M - multifilar. 

1.5. Durata  normală de funcţionare conform HG 2139/30.11.2004, codul de clasificare 1.7.2.1., 
min. 12 ani 

1.6. Condiţii  de  montaj 
� Locul  de  montaj : exterior ; 
� Altitudinea  maximă  2000 m ; 
� Clemele  se  utilizează  în  zone  cu  climat  temperat (N)  conform  SR HD 478.2.1 S1:2002, 

zona  de  exploatare în  aer  liber  (1)  .. 
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• temperatura  minimă   -30 °c ; 
• temperatura  maximă  +55  °c ; 
• umiditatea  relativă  a  aerului  100% ; 

1.7. Marcarea 
Joncţiunile  se  marchează  pe  suprafeţele  nefuncţionale, dar  vizibile  după  montare.  
Marcarea  se  face  prin  inscripţionarea  următoarelor  elemente : 

� codul  joncţiunii  (tipul) ; 
� numele  sau  marca  firmei  producătoare ; 
� data  fabricaţiei ; 
� gama  de  secţiuni  de  conductor  pentru  care  este  destinată  joncţiunea . 

 
1.8. Indicatorii  de  fiabilitate  probabilistică 
 
� Media  timpului  de  bună  funcţionare   :  MTBF = 16 • 104 h ; 
� Intensitatea  defectării                             :  λ = 1/MTBF = 0,062 • 10-4 h ; 
� Media  timpului  de  recuperare              :  MTR = 10 h ; 
� Intensitatea  de  reparare                         :  µ = 1/MTR = 10-1 h ; 
� Coeficient  de  disponibilitate                 :  A = [(MTBF – MTR)/MTBF]• 100 = 99,99% 

 
2.  CONDIŢII  TEHNICE  DE  CALITATE 
2.1.  Formă, dimensiuni  
2.1.1. Forma, dimensiunile  şi  materialele  sunt  în  conformitate  cu  documentaţia  de  execuţie. 
2.2.     Materialele  care  intră  în componenţa  produselor  la  care  se  aplică  acestă  specificaţie, 
trebuie  să  fie  cea  indicată  în  documentaţia  de  execuţie. Nu  se  admite  înlocuirea  materialelor  
decât  cu  acordul  scris  al  proiectantului  şi  beneficiarului. 
2.2.1 Elementele de joncţiune trebuie să fie executate din materiale care, împreună cu materialul 
conductoarelor, să nu producă coroziune electrochimică. In acest sens, nu se admite utilizarea 
următoarelor materiale: 

� aliaje de aluminiu cu un conţinut de componente sau de impurităţi mai mare de 0,1 % 
cupru şi 0,5 % fier; 

� a1iaje de aluminiu la care se formează straturi groase de oxid pe suprafaţă datorită 
prezenţei siliciului în aliaj (de exemplu, cu un conţinut de siliciu depăşind 4 %) ; 

� aliaje de cupru - zinc cu un conţinut de cupru mai inic de 58 %. 
Lubrifiantul  folosit   pentru  ungerea  papucilor  trebuie  să  fie  vaselină  tehnică  artificială  cu  
punct  de  picurare  minim  55 0C  conform  STAS 917-84 
2.3. Execuţie şi aspect 
2.3.1 Suprafeţele joncţiunilor nu trebuie să prezinte crăpături sau alte deteriorări care conduc Ia 
degradări progresive ale contactului electric. 
2.3.2 Suprafeţele de contact ale elementelor de joncţiune cu conductorul nu trebuie să aibă bavuri sau 
alte neregularităţi, iar cele din aluminiu nu trebuie să conţină incluziuni de metale străine. 
2.2.3 Modul de joncţionare a conductoarelor se stabileşte în documentaţia de execuţie a joncţiunii 
(fişa tehnologică). 
2.4 Condiţii constructive 
2.4.1 Joncţiunile realizate prin şuruburi nu trebuie să sufere deformaţii remanente  pentru acest tip 
de joncţiuni, nu trebuie să apară deteriorări ale acoperirilor de protecţie la operaţiile de montare 
demontare. 
2.4.2 Dimensiunile constructive ale joncţiunilor trebuie să permită executarea lucrărilor de montaj 
şi verificarea joncţiunii cu scule, dispozitive şi echipamente adecvate. 
2.4.3 În vederea introducerii corecte a conductoarelor în mufe, locul de îmbinare cap la cap a 
acestora se marchează printr-o piesă de separare, orificiu de control sau prag de separare. 
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Tabelul 1. Dimensiuni  papuci 
 

Tip  papuc ΦΦΦΦA 
mm 

ΦΦΦΦB 
mm 

ΦΦΦΦC 
mm 

Curent nominal 
A 

PTAM 16 5,3 10 6,5 90 
PTAM 25 6,6 12 8,5 120 
PTAM 35 8,1 14 8,5 148 
PTAM 50 9,1 16 10,5 187 
PTAM 70 11,1 18 10,5 231 
PTAM 95 12,9 20 13 282 
PTAM 120 14,5 22 13 328 
PTAM 150 16,2 25 13 376 
PTAM 185 18,1 28 16,5 430 
PTAM 240 21,1 32 16,5 502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 2 . Dimensiuni  mufe 
 

Tip  papuc ΦΦΦΦA 
mm 

ΦΦΦΦB 
mm 

L 
mm 

Curent nominal 
A 

MTAM 16 5,3 10 42 90 
MTAM 25 6,6 12 46 120 
MTAM 35 8,1 14 50 148 
MTAM 50 9,1 16 62 187 
MTAM 70 11,1 18 73 231 
MTAM 95 12,9 20 85 282 
MTAM 120 14,5 22 92 328 
MTAM 150 16,2 25 98 376 
MTAM 185 18,1 28 110 430 
MTAM 240 21,1 32 120 502 
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2.5 Caracteristici mecanice 
 
2.5.1  Rezistenţa la smulgere 

Joncţiunile realizate prin diferite procedee (ca excepţia recordurilor) trebuie să reziste la forţa 
de smulgere egală cu 30 % din produsul secţiunii conductorului şi efortului unitar de rupere a 
conductorului.  

În cazul joncţiunilor conductoarelor de secţiuni sau materiale diferite, în calcul se iau 
secţiunea si efortul unitar de rupere corespunzător conductorului cu curent nominal mai mic. 
2.5.2 Rezistenţa la vibraţii 

Racordurile, cu excepţia celor destinate conductoarelor unifilare, trebuie să reziste la vibraţii 
cu amplitudinea de 1 mm şi frecvenţa cuprinsă între 40 Hz şi 50 Hz, timp de 1 h, fără ca rezistenţa de 
contact relativă sau căderea de tensiune relativă să depăşească valorile din tabelul 2  SR EN 61238-
1:2004. 
2.6 Caracteristici electrice 
2.6.1 Rezistenţa de contact relativă sau căderea de tensiune relativă trebuie să respecte valorile din 
SR EN 61238-1:2004. Curentul de măsură trebuie să fie cel puţin 30 % din curentul nominal al 
conductorului , indicat în tabelul 1  şi 2  din  ST . 
2.6.2 Joncţiunile trebuie astfel rea1izate încât să respecte condiţiile de supraîncălzire din SR EN 
61238-1:2004. Curentu1 de măsură pentru determinarea supraîncălzirii joncţiunii este dat în SR EN 
61238-1:2004. 
2.6.3 Joncţiuni1e trebuie să aibă, după verificarea la îmbătrânire accelerată,  rezistenţă de contact 
relativă sau o cădere de tensiune relativă care să respecte condiţiile impuse în SR EN 61238-1:2004 
şi care să nu depăşească cu mai mult de 1,5 ori va1oarea măsurată înainte de îmbătrânirea accelerată. 
Rezistenţa de contact relativă (căderea de tensiune relativă) la joncţiunile realizate prin sudură, lipire, 
aluminotermie trebuie să rămână constantă după îmbătrânirea accelerată. De asemenea, după. 
îmbătrânirea accelerată, joncţiunile trebuie să respecte condiţia de la pct. 2.6.2. 
2.6.4 Joncţiunile din categoria 1 şi 2, după ce au fost supuse la ciclurile de îmbătrânire accelerată, 
trebuie să reziste la 3 şocuri de curent de scurtcircuit de 1 s, având valoarea: Is =A•Js 
în care: 

A  - secţiunea nominală a conductorului în milimetri pătrati; 
Js  - densitatea de curent, în amperi pe milimetri pătrati. 
La o temperatură iniţială de 20 0C şi temperatura finală de 200 0C (admisă în  general pentru 

conductoare de cupru şi aluminiu) densitatea de curent este: 
 Js=165  A/mm2 , pentru cupru ; 
 Js=105  A/mm2 , pentru  aluminiu. 

 În cazul joncţiunilor din categoria 3, stabilitatea termică în regim de scurtcircuit se 
reglementează în standardele de produs. 
După încercarea de stabilitate termică, rezistenţa de contact relativă, căderea de tensiune relativă şi 
supraîncălzirea joncţiunilor încercate trebuie să respecte valorile impuse de SR EN 61238-1:2004. 
2.7 Protecţia contra coroziunii 
2.7.1 Protecţia contra  coroziunii  a  elementelor joncţiunii  se  face  prin: nichelare conform SR EN 
ISO 1456:2010, zincare şi cadmiere conform SR EN ISO 2082:2009 sau argintare, dacă nu se 
specifică altfel în standardul de produs. Natura şi grosimea stratului protector se precizează în 
standardele de produs  în funcţie de destinaţie. Acoperirile metalice trebuie să fie continue. 
2.7.2 Protejarea anticorosivă. se realizează şi prin ungerea cu vaselină neutră sau cu pastă de 
contact a suprafeţelor care vin în contact cu conductorul în momentul joncţionării. 
2.7.3 Şuruburile, piuliţele, şaibele şi alte piese filetate trebuie să fie acoperite plin zincare galvanică. 
 
3. REGULI  PENTRU  VERIFICAREA  CALITĂŢII 
 
Pentru verificarea calităţii, joncţiunile se supun următoarelor verificări: 

− verificări de tip; 
− verificări de lot; 
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− verificări periodice. 
 
3.1. Verificări de tip 
3.1.1 Verificările de tip se execută la asimilarea în fabricaţie şi în cazul modificărilor intervenite în 
construcţie, tehnologie sau înlocuiri de materiale, care pot influenţa caracteristicile tehnice ale  
joncţiunilor. 
3.1.2    Verificările de tip constau în verificarea tuturor condiţiilor tehnice din prezenta specificaţie. 
3.1.3 Verificările  tip se execută în ordinea indicată în tabelul 3. 
3.1.4 Numărul joncţiunilor supuse verificărilor de tip este indicat în tabelul 3. 
 
3.2     Verificări de lot 
 

Verificările de lot se execută pe elementele de joncţiune prefabricate (mufe, papuci, cleme) şi 
pe joncţiunea realizată. 

Verificările de lot constau din: 
− verificarea formei şi dimensiunilor; 
− verificarea execuţiei şi aspectului; 
− verificarea protecţiei contra coroziunii (numai vizual). 
Procedeele pentru verificarea calităţi  loturilor de produse se stabilesc prin contactul încheiat 

între producător şi beneficiar în conformitate cu prevederile SR ISO 2859-1:2009 şi /sau  STAS 
316013-84 

 
3.3   Verificări  periodice 
 
Verificările periodice se execută cel puţin odată la 5 ani şi constau din efectuarea tuturor verificărilor 
de tip. 

 
3.4  Toate  joncţiunile trebuie să suporte încercările conform tabelului 3. Dacă o singură joncţiune 
nu corespunde la una din încercări, se repetă toate încercările pe o nouă serie de joncţiuni. Dacă 
joncţiunea este utilizată la conductoare cu o anumită gamă de secţiuni, încercările se fac pentru 
joncţiunile conductoarelor cu secţiunea cea mai mică, cea mai mare şi cea mai des utilizată. 
 
             Tabelul 3. 

Nr. 
crt. 

Categoria  şi  succesiunea  
verificărilor 

Starea 
joncţionării 

Cond. 
tehnică 

Metoda  de  
verificare 

Verificare 

tip lot 

1. Verificarea  condiţiilor  constructive  
 
 
nemontată 

2.4. 4.3. * * 
2. Verificarea  materialelor 2.2. 4.2. * * 
3. Verificarea  marcării 5.1. 4.3. * * 
4. Verificarea  formei  şi  dimensiunilor 2.1. 4.1. * * 
5. Verificarea  execuţiei  şi  aspectului 2.3. 4.3. * * 
6. Verificarea  protecţiei  contra  coroziunii 2.7. 4.6. * - 
7. Verificarea  rezistenţei  la  smulgere  

 
montată 

2.5.1. 4.4.1. * - 
8. Verificarea  rezistenţei  de  contact  2.6.1. 4.5.2. * - 
9. Verificarea  rezistenţei  la  vibraţii 2.5.2. 4.4.2. * - 
10. Verificarea  îmbătrânirii  accelerate 2.6.3. 4.5.4 * - 
11. Verificarea  supraîncălzirii 2.6.1. 4.5.3. * - 
12. Verificarea  la  scurtcircuit 2.6.4. 4.5.5. * - 

 
 
4. METODE  DE  VERIFICARE 
 
4.1.  Verificarea formei şi dimensiunilor  
Verificarea se face vizual cu mijloace de măsurare uzuale. 
4.2.  Verificarea materialelor 
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Verificarea se face prin examinarea documentelor de certificare a ca1ităţii emise de producător şi, în 
caz de dubiu, prin analize conform standardelor de materiale în vigoare. 
4.3. Verificarea execuţiei, aspectului, a condiţiilor constructive şi a marcării  
Verificarea se face vizual. 
4.4. Verificările caracteristicilor mecanice . 
4.4.1. Verificarea rezistenţei la smulgere se execută cu ajutorul unei maşini ‚ universale de 
tracţiune, prin  aplicarea unei sarcini de întindere  uniform crescătoare. Lungimea minimă a ‚conduc-
torului este indicată în tabelul 4 coloana 2. Se determină forţa de smulgere în momentul desprinderii 
conductorului unifilar sau a unui fir din conductorul multifilar din mufă, sau forţa de rupere a 
conductorului (sau a unui fir la conductoarele multifilare) la joncţiuni lipite, sudate etc. 
Forţa  de  rupere  a  conductorului conform  SR CEI 61089:1996 (Anexa 1). 
4.4.2  Verificarea rezistenţei la vibraţii a racordului se execută prin montarea joncţiunii pe un stand 
de vibraţii. Capătul liber al conductorului se montează pe un suport rigid în exteriorul standului de 
vibraţii. Lungimea conductorului este indicată în tabelul 4 coloana 2. Izolaţia se îndepărtează pe toată 
lungimea conductorului. 
 

            Tabelul 4. 
Secţiunea  nominală a 

conductorului 
(S) 

mm2 

Lungimea  minimă  a  conductorului        (mm) 
Pentru  verificarea  

caracteristicilor  mecanice 
Pentru  verificarea  

caracteristicilor  electrice 

S≤16 150 250 
16 < S ≤  50 200 300 

50 < S ≤  120 300 700 
120 < S ≤  240 400 1000 

S > 240 500 1000 
 
4.5. Verificarea  caracteristicilor  electrice 
4.5.1. Verificarea  caracteristicilor  electrice  se  execută  pe  un  montaj  realizat  prin  legarea  în 
serie  a  patru  joncţiuni.   Înainte  de  montare, se  curăţă  suprafeţele  de  contact  ale  mufei 
(joncţiunii)  şi  a  conductorului  până  la  luciu  metalic.  În  prealabil  se  îndepărtează  izolaţia  de  
pe  întreaga  suprafaţă  a conductorului lungimea conductorului între două joncţiuni şi între sursă şi 
joncţiune trebuie să corespundă valorilor indicate in tabelul 4 coloana 3. 
Pentru măsurarea rezistenţei de contact şi a temperaturii pe conductor, se montează în circuit un 
conductor de lungime dublă numit conductor de referinţă. Montajul se instalează în interiorul unei 
incinte, în care  nu există curenţi de aer, la o înălţime de minim 100 mm deasupra planşeului şi la o 
distanţă de minimă 200 mm de peretele vertical. 
Pentru conductoarele instalate paralel, distanţa dintre conductoare trebuie să fie de minim 10 ori 
diametrul conductorului, dar nu mai puţin de 100 mm. Joncţiunile de derivaţie se montează astfel 
încât prin conductorul de derivaţie să treacă curentul stabilit pentru secţiunea respectivă conform 
tabelului 3. 

Racordurile se montează câte două cu ajutorul unui şurub cu piuliţă. Momentul de strângere a 
şuruburilor cu piuliţă trebuie să respecte valorile din tabelul 5. 

 
    Tabe1u1 5 

 
Dimensiunea 
şurubului 

Momentul  de  strângere                (Nm) 
 

Şurub  cu  cap înecat etc. 
Şurub cu cap hexagonal  pentru  papuci utilizaţi 

la  joncţiuni  de : 
Categoria  1 Categoria  2  şi 3 

M 3 0,5 ± 0,1 - - 
M 3,5 0,8 ± 0,1 - - 
M 4 1,2 ± 0,1 - - 
M 5 2    ± 0,1 - - 
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M 6 2,5 ± 0,1 10,5 ± 1,0 3,0 ± 0,3 
M 8 - 22,0 ± 1,5 6,0 ± 0,5 

M 10 - 24,0 ± 1,5 10,0 ± 1,0 
M 12 - 40,0 ± 2,0 15,5 ± 1,0 
 M 16 - 60,0 ± 3,0 30,0 ± 2,0 

 
4.5.2 Verificarea rezistenţei de contact relative se face în condiţiile indicate la pct. 2.6.1 prin 
compararea va1orilor rezistenţei de contact, respectiv căderea de tensiune măsurată pe joncţiune şi 
căderea de tensiune măsurată pe conductorul de referinţă, conform formulei: 

      
cond

jonc
u

U

U
=δ  

în care: 
U jonc - căderea  de tensiune măsurată pe joncţiune, în volţi;  
Ucond - căderea de tensiune măsurată pe conductorul de referinţă, în volţi. 

Căderea de tensiune pe contact sau  rezistenţa de contact se măsoară cu metoda voltmetrului şi 
ampermetrului şi, respectiv metoda punţii duble (Thomson). 

Căderea de tensiune pe îmbinările în prelungire şi de derivaţie, pe racorduri şi pe  coductoru1 
de referinţă se măsoară cu ajutorul unor montaje ca  în    figura  de  mai  jos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5.3 Verificarea supraîncălzirii se face in condiţiile pct. 2.6.2 prin compararea temperaturii 
joncţiunii cu temperatura conductorului joncţionat. 
Măsurarea temperaturii joncţiunii se face cu termocuplu amplasat la ieşirea conductorului din 
joncţiune în cazul joncţiunilor realizate prin presare, locul cu temperatura maximă se determină la 
măsurările iniţiale înainte de primul ciclu de îmbătrânire. La următoarele măsurări această 
temperatură se consideră temperatura joncţiunii. Ca temperatură a conductorului se consideră 
temperatura măsurată pe conductorul de referinţă într-un punct aflat la distanta indicată in tabelul 4 
coloana 3 faţă de sursă şi joncţiune (distanţa respectivă este egală cu lungimea conductorului). 
În cazul joncţiunilor de derivaţie, temperatura conductorului se consideră temperatura cea mai mare 
măsurată pe conductorul principal şi pe conductorul de derivaţie. 
4.5.4.   Verificarea comportării la îmbătrânire accelerată a joncţiunilor se face astfel: 
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� se trece prin joncţiune un curent alternativ cu valoarea indicată în tabelul 2 (SR EN 
61238-1:2004 coloana 4 timp de 20 mm; 

� după atingerea temperaturii de 120 0C pe conductor, se întrerupe alimentarea şi se lasă 
să se răcească până la temperatura de 15... 30 0C; 

� numărul de cicluri încălzire-răcire este indicat în tabelul 2  (SR EN 61238-1:2004) 
coloana 3. 

După această verificare, joncţiunile trebuie să corespundă condiţiilor impuse la pct. 2.6.3. 
4.5.5. Verificarea comportării la scurtcircuit se face în condiţiile indicate la pct. 2.6.4. Se admite 
să se facă încercarea cu un curent cu o valoare mai mică un timp mai îndelungat cu condiţia ca durata 
unui şoc de curent să nu fie mai mare de 4 s. În acest caz, valoarea curentului de scurt-circuit este: 
 

      
1

ss
t

t
JAI ⋅⋅=  

în care: 
A  - secţiunea nominală a conductorului, în mm2 ; 

 Js - densitatea de curent, în amperi pe milimetri pătraţi; 
 t - 1s 
 t1   - 4 s 

Pentru verificarea suprafeţei de contact, după scurtcircuit se determină rezistenţa de contact 
relativă (căderea de tensiune relativă) şi supraîncălzirea, care trebuie să fie conform condiţiilor 
impuse la pct. 2.6.1 şi 2.6.2. 
4.6 Verificarea protecţiei anticorozivă 
Verificarea se face vizual şi în caz de dubiu se verifică conform tipului de protecţie anticorozivă. 
 
5.   MARCARE, AMBALARE, DOCUMENTE 
5.1.  Marcare 
Marcarea se face pe elementele de joncţiune (mufe şi papuci) prin poansonare. 
Marcarea trebuie să cuprindă: 

− marca de fabrică a întreprinderii 
− tipul clementului de joncţiune; 
− secţiunea conductorului, în milimetri pătrati ; 
− indicativul standardului de produs. 

5.2.  Ambalare 
Elementele de joncţiune se livrează după caz, ambalate sau neambalate. Ambalajele trebuie să 

asigure o protecţie corespunzătoare produselor în timpul transportului şi depozitării. 
5.3.  Documente de însoţire 

Elementele de joncţiune se livrează însoţite de un document de certificare a calităţii întocmit 
conform reglementărilor în vigoare. 
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Anexa 1 
 
 
 
 
 

Caracteristicile  conductoarelor  neizolate  funie  de aluminiu 
 
 

 
 
 
 


