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1͘ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĉԑi
Prezenta sƉeciĨicaԑie teŚnicĉ se utilizeazĉ la acŚiziԑionarea transformatoarelor de creare a accesului la
nulul reԑelelor de MT Ɣi servicii ƉroƉrii Šn staƜii de transformare.

Ϯ͘ SƚĂŶĚĂƌĚĞ͕ ƉƌĞĐiǌĉƌi
SiƐƚĞŵƵů ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ iŶƚĞŐƌĂƚ
SZ EE /SK ϵϬϬ1

Sisteme de management al calitĉƜii. erinƜe

SZ EE /SK 1ϰϬϬ1

Sisteme de management de mediu. erinƜe cu gŚid de utilizare

SZ K,SS 18ϬϬ1

Sisteme de management al sĉnĉtĉƜii ƕi securitĉƜii ocuƉaƜionale. erinƜe

SƚĂŶĚĂƌĚĞ
SZ EE ϲϬϬϲ8-3-3

2ncercĉri de mediu. Partea 3: 'Śid. Metode de Šncercĉri seismice ale
ecŚiƉamentelor

SZ EE /SK 1ϰϲ1

AcoƉeriri termice de zinc Ɖe Ɖiese faďricate din fontĉ Ɣi oԑel. SƉecificaԑii Ɣi
metode de încercare

EE /SK 1ϱ1ϵ

VoƉsele Ɣi lacuri. 2ncercare la îndoire (pe dorn cilindric)

EE /SK 1ϱϮϬ

Vopsele Ɣi lacuri. 2ncercarea prin amďutisare

EE /SK 1ϱϮϮ

Vopsele Ɣi lacuri. 2ncercarea de amortizare a pendulului

SZ EE /SK ϮϬϲ3

Pulverizare termicĉ. Acoperiri metalice Ɣi alte acoperiri anorganice. inc,
aluminiu Ɣi aliaũele lor

EE /SK ϮϰϬϵ

Vopsele Ɣi lacuri. 2ncercare la caroiaũ

EE /SK Ϯ8Ϭ8

Vopsele Ɣi lacuri. Determinarea grosimii peliculei

EE /SK Ϯ813

Vopsele Ɣi lacuri. Determinarea refleǆiei regulate a peliculelor de vopsea
nemetalizatĉ la 20 grade, 60 grade Ɣi 8ϱ grade

EE /SK ϵϮϮϳ

2ncercĉri la coroziune în atmosfere artificiale. 2ncercĉri în ceaԑĉ salinĉ

EE 1Ϭ13Ϭ

Produse plate laminate la rece din oԑel cu conԑinut scĉzut de carďon pentru
formare la rece. ondiԑii teŚnice de livrare

EE /SK 1Ϯϵϰϰ

Vopsele Ɣi lacuri. Protecԑia prin sisteme de vopsire a structurilor de oԑel
împotriva coroziunii

SZ EE /SK 1ϳϬϲϱ

Evaluarea conformitĉԑii. erinԑe pentru organisme care certificĉ produse,
procese Ɣi servicii

EE ϱϬϮ1ϲ-ϰ

Accesorii pentru transformatoare de putere Ɣi ďoďine de reactanԑĉ. Partea 4:
Accesorii de ďazĉ (ďorne de legare la pĉmąnt, dispozitive de umplere Ɣi de
golire, teacĉ pentru termometru, ansamďlu roԑi de rulare)

SZ EE ϲϬϬ38

Tensiuni standardizate de CENELEC

SZ E/ ϲϬϬϱϬ;Ϯ1ϮͿ

Vocaďular electroteŚnic internaƜional. Capitolul 212: Materiale electroizolante
solide, licŚide ƕi gazoase

SZ EE ϲϬϬϲ8-3-3

2ncercĉri de mediu. Partea 3: 'Śid. Metode de încercĉri seismice ale
ecŚipamentelor
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SZ EE ϲϬϬϳ1

Coordonarea izolaƜiei

/E ϲϬϬ8ϱ

Izolaԑie electricĉ. Evaluare Ɣi clasificare termicĉ

EE ϲϬ1ϱϲ

LicŚide electroizolante. Determinarea tensiunii de strĉpungere la frecvenԑĉ
industrialĉ. Metodĉ de încercare

SZ EE ϲϬϮ1ϲ

Materiale electroizolante. ProprietĉƜi de anduranƜĉ termicĉ

EE ϲϬϮϵϲ

Fluide pentru aplicaԑii electroteŚnice. hleiuri minerale electroizolante noi
pentru transformatoare Ɣi aparataũ de comutaԑie

SZ EE ϲϬϱϮϵ

'rade de protecԑie asigurate prin carcase (Cod IP)

SZ EE ϲϬϲϵϱ

2ncercĉri privind riscurile de foc

SZ EE ϲϬϳϬϲ

Mentenaďilitatea ecŚipamentelor

EE ϲϬ81ϰ

LicŚide electroizolante. Cartoane Ɣi Śąrtii impregnate cu ulei. Determinarea
conԑinutului de apĉ prin titrare coulometricĉ automatĉ <arl FiscŚer

SZ EE ϲ11ϰϬ

Protecԑie împotriva Ɣocurilor electrice. Aspecte comune în instalaԑii Ɣi
ecŚipamente electrice

EE /SK ϲϮϳϮ-1

ST 138

Vopsele Ɣi lacuri. 2ncercĉri de deformare rapidĉ (rezistenԑa la Ɣoc). Partea 1:
2ncercarea prin cĉderea unei mase cu penetrator cu suprafaԑĉ mare

EE ϱϬϰϲϰ-1

Transformatoare trifazate de distriďuԑie imersate în ulei, ϱ0 ,z, de la ϱ0 ŬVA
pąnĉ la 2ϱ00 ŬVA, cu tensiunea cea mai înaltĉ pentru ecŚipament care nu
depĉƔeƔte 36 ŬV. Partea 1: Prescripԑii generale

EE ϱϬϰϲϰ-ϰ

Transformatoare trifazate de distriďuԑie imersate în ulei, ϱ0 ,z, de la ϱ0
ŬVA pąnĉ la 2ϱ00 ŬVA, cu tensiunea cea mai înaltĉ pentru ecŚipament
care nu depĉƔeƔte 36 ŬV. Partea 4: Prescripԑii Ɣi încercĉri referitoare la
cuvele etanƔe cu ondule

EE ϲϬϬϳϲ-1

Transformatoare de putere. Partea 1: 'eneralitĉԑi

SZ EN ϲϬϬϳϲ-2

Transformatoare de putere. Partea 2: 2ncĉlzirea transformatoarelor imersate
în licŚid

SZ EN ϲϬϬϳϲ-3

Transformatoare de putere. Partea 3: Niveluri de izolaԑie, încercĉri dielectrice
Ɣi distanԑe de izolare în aer

SZ EN ϲϬϬϳϲ-ϱ

Transformatoare de putere. Partea ϱ: Staďilitatea la scurtcircuit

WƌĞƐĐƌiƉƜii͕ ŶŽƌŵĂƚiǀĞ ƕi iŶƐƚƌƵĐƜiƵŶi
WE 11ϲ

Normativ de încercĉri ƕi mĉsurĉtori la ecŚipamente ƕi instalaƜii electrice

/ŶƐƚƌƵĐƜiƵŶi ƕi ƐƉĞĐiĨiĐĂƜii ƉƌŽƉƌii EZK
/W SSD Ϭ2 EE

InstrucƜiuni proprii de securitate ƕi sĉnĉtate în muncĉ pentru distriďuƜia
energiei electrice. E.ON DistriďuƜie Romąnia

/W-SSD-33

Semnalizarea de securitate ƕiͬsau sĉnĉtate a instalaƜiilor electrice - E.ON
DistriďuƜie Romąnia
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2.2. WƌĞĐiǌĉƌi
Toate produsele acŚiziԑionate treďuie sĉ îndeplineascĉ cerinԑele generale specificate în standardele
prezentate, sĉ aiďĉ o funcԑionare economicĉ, sĉ poatĉ fi operate în condiԑii de siguranԑĉ Ɣi sĉ fie compatiďile cu
ecŚipamentele eǆistente în instalaԑiile E.ON DistriďuƜie Romąnia.
Transformatoarele treďuie sĉ respecte toate standardele Ɣi cerinԑele legislative aplicaďile, cŚiar dacĉ
acestea nu sunt menƜionate eǆplicit în prezenta specificaƜie teŚnicĉ.
EcŚipamentele care îndeplinesc cerinԑele altor standarde autorizate vor fi acceptate dacĉ acestea au
prevederi de calitate egale sau mai ďune decąt cele menԑionate anterior sau cele precizate la fiecare
ecŚipament în parte.

3. ŽŶĚiԑii ŐĞŶĞƌĂůĞ ƐƉĞĐiĨiĐĞ
CerinƜele teŚnice detaliate se regĉsesc în Aneǆa – Date teŚnice, precizĉrile din acest capitol fiind
complementare aneǆei menƜionate.
Toate ecŚipamentele ofertate treďuie sĉ corespundĉ unor principii constructive generale precum:
¾ RezistenƜĉ ƕi staďilitate asigurate prin menƜinerea caracteristicilor funcƜionale pe parcursul întregii
durate de viaƜĉ͖
¾ SiguranƜĉ în eǆploatare susƜinutĉ prin utilizarea unor materii prime de calitate superioarĉ ƕi
fiaďilitate ridicatĉ͖
¾ SiguranƜĉ la foc asiguratĉ prin coneǆiuni ferme ce nu faciliteazĉ apariƜia scąnteilor sau arcurilor
electrice͖
¾ CondiƜii de igienĉ, sĉnĉtate ƕi protecƜia mediului îndeplinite în conformitate cu legislaƜia în
domeniu, produsele fiind realizate din materiale nepoluante, neŚigroscopice ƕi care nu prezintĉ
radioactivitate.
¾ Toate materialele , dispozitivele Ɣi ecŚipamentele treďuie sĉ asigure o funcԑionare normalĉ în limita
condiԑiilor de mediu Ɣi electrice de sistem indicate de ďeneficiar în fiƔa teŚnicĉ͖ uleiul mineral utilizat
ŶƵ ƚƌĞďƵiĞ sĉ conԑinĉ PCB, PCT, PCBT (conform SR EN 60296).
¾ Toate locurile unde sunt necesare inspecԑii, reglaũe, ungeri,etc. în cursul eǆploatĉrii vor fi uƔor
accesibile.
¾ Toate legĉturile Ɣi contactele vor avea secԑiunea corespunzĉtoare pentru asigurarea trecerii curentului
electric, atąt în regim normal cąt Ɣi de avarie.
¾ Toate aparatele vor fi astfel eǆecutate încąt riscurile de eǆplozie Ɣiͬsau incendiu sĉ fie minime.
¾ Toate bornele de legare la pĉmąnt ale ecŚipamentelor se vor marca vizibil Ɣi se vor vopsi în negru.
¾ 2n ofertĉ se vor preciza indicatorii de fiabilitate preliminaԑi: durata medie de viaԑĉ, timpul mediu între
defectĉri Ɣi coeficientul de disponibilitate.
¾ EcŚipamentul va fi astfel construit încąt operaԑiile normale de eǆploatare Ɣi întreԑinere sĉ poatĉ fi
eǆecutate în condiԑii de securitate pentru operatori, va fi certificat din punct de vedere a securitĉԑii
muncii Ɣi va avea marcat în mod distinct Ɣi lizibil marcaũul de securitate.
¾ EcŚipamentul va funcԑiona fĉrĉ vibraԑii, va avea un nivel de zgomot corespunzĉtor normelor CEI Ɣi va fi
proteũat contra umezelii Ɣi a coroziunii.
¾ Ansamblul ecŚipament - suport trebuie sĉ fie stabil la seisme. Furnizorul va trebui sĉ punĉ la dispoziԑia
beneficiarului, împreunĉ cu oferta Ɣi pentru fiecare tip de ecŚipament, datele privind verificarea la
solicitĉrile seismice, precum Ɣi recomandĉri cu privire la structura de susԑinere a ecŚipamentului Ɣi
modul de fiǆare de acesta.
¾ Transformatoarele care fac obiectul prezentei specificaԑii teŚnice sunt destinate funcԑionĉrii în eǆterior
Ɣi vor fi de tip trifazat͖
¾ Miezul magnetic va fi confecԑionat din materiale cu pierderi specifice minime.
¾ Izolaԑia eǆternĉ-primarĉ Ɣi secundarĉ va fi cu linia de fugĉ specificĉ precizatĉ prin comandĉ͖
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¾ 'arniturile de etanƔare vor fi astfel proiectate încąt sĉ împiedice pierderea uleiului , precum Ɣi
pĉtrunderea umezelii. 'arniturile vor fi realizate din materiale rezistente la produse petroliere, ozon Ɣi
insensibile la variaԑii termice.
¾ ScŚela confecԑionatĉ va fi confecԑionatĉ, cu posibilitatea de ridicare a pĉrԑii decuvabile.
¾ 2nfĉƔurĉrile vor fi confecԑionate din conductor de cupru izolat cu Śąrtie sau alte materiale certificate.
hleiul electroizolant nu va conԑine PCB, PCT, PCBT (conform SR EN 60296). Miscibilitatea cu alte uleiuri
trebuie sa fie de pąnĉ la 3 %. Furnizorul trebuie sĉ demonstreze cĉ uleiul folosit nu conԑine PCB, sau cĉ se
menƜine limita de detecƜie < 1 ppm.
¾ Cuva cu platforma va fi confecԑionatĉ din oԑel sudat prevĉzute cu urecŚi Ɣi bolԑuri pentru
ridicareͬtractare, suporԑi pentru cricuri precum Ɣi valvĉ de suprapresiune.
¾ Releul de gaze al cuvei va asigura protecԑia la defecte interne͖
¾ Conservatorul de ulei va fi prevĉzut cu indicator de nivel͖
¾ Indicatorul nivelului de ulei cu marcaũ pentru minim maǆim͖
¾ Racordurile de montare a radiatoarelor vor fi etanƔe.
¾ Filtrul de aer va fi desŚidratat cu silicagel ͖
¾ Robineԑii de umplere-golire Ɣi filtrare ulei, precum Ɣi recoltare probe de ulei vor avea capace de
etanƔare cu posibilitate de sigilare͖
¾ Bornele de legare la pĉmąnt vor fi marcate corespunzĉtor ͖
¾ Aparatele de curent continuu montate pe trafo vor fi de 220,110,48,24 Vcc conform comenzilor de
livrare͖
¾ Accesoriile necesare ecŚipamentului ce vor fi livrate odatĉ cu acesta sunt urmĉtoarele:
- plĉci pentru realizarea înclinĉrii de montaũ a cuvei transformatorului͖
- dispozitiv portabil de iluminat local pentru controlul pe timp de noapte͖
- termometru de eǆterior –40ͬнϱ0 grade C͖
- instrucԑiuni de eǆploatare specifice.
¾ Toate pĉrԑile metalice ale ecŚipamentului trebuie sĉ fie proteũate eficient Ɣi durabil împotriva
coroziunii.
¾ Dimensiunile de gabarit vor fi prezentate într-un desen ataƔat ofertei.
¾ Materialul înfĉsurĉrilor va fi din Cu
¾ Materialele cu rol de izolare trebuie sĉ corespundĉ standardelor EN 60ϱϱ4-2 ƕi 60641-2.
¾ Cuva trebuie conceputĉ pentru o suprapresiune de 0,6 bari. Diferenԑa dintre presiunea de operare la
putere nominalĉ Ɣi suprapresiune trebuie sĉ fie de 0,3 bari. Cerinԑele testelor mecanice de sarcinĉ
trebuie respectate în conformitate cu standardul EN ϱ0464-4.
¾ Etanƕarea cuvei trebuie realizatĉ cu fąƔii dreptungŚiulare de cauciuc sau plutĉ rezistente la ulei cu
grosimea minimĉ de 4 mm. În cazul cauciucului rotund se vor folosi caneluri care sĉ previnĉ strivirea ƕi
deplasarea sa. Alte sisteme de etanƔare trebuie discutate, în prealabil, cu reprezentanƜii beneficiarului.
¾ Toate transformatoarele trebuie sĉ aibĉ sudate douĉ urecŚi de prindere cu o descŚidere ш ϱ0 mm ce
trebuie sĉ fie dimensionate pentru masa transformatorului. Se va asigura utilizarea unui ecŚipament
de încĉrcare fĉrĉ braƜ transversal cu un ungŚi de înclinaԑie de pąnĉ la 60o. hrecŚile de pe capac trebuie
montate astfel încąt atąt la ridicarea ansamblului miez-bobinĉ cąt Ɣi a transformatorului în sine,
acestea sĉ rĉmąnĉ în poziԑie verticalĉ pe parcursul ridicĉrii.
¾ Transformatoarele vor fi ecŚipate cu buƕon de golire prevĉzut cu sigiliu, amplasat în partea inferioara a
transformatorului, pe latura îngustĉ (ĨiŐ. 1). Buƕonul va fi proteũat mecanic împotriva intervenƜiei
neautorizate cu un dispozitiv antiefracƜie, aƕa cum este arĉtat în ĨiŐ. 2.
¾ Între cuva ƕi capacul transformatorului trebuie asiguratĉ legĉtura electricĉ, locurile (ƕuruburile) de
conectare fiind marcate cu roƕu.
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Fig. 1 %X܈RQGHJROLUH

Fig. 2 3URWHF܊LHPHFDQLFăDEX܈RQXOXLGHJROLUH
ϰ. EƚiĐŚĞƚĂƌĞĂ
EticŚetele de identificare de pe aparate trebuie sĉ fie scrise în limba romąnĉ în mod clar Ɣi
concis.
Toate plĉcuƜele indicatoare vor fi confecƜionate din material necoroziv ƕi inscripƜionate astfel
încąt conƜinutul sĉ nu se ƕteargĉ în timp.
EcŚipamentul va avea inscripƜionat pe eticŚetĉ marcaũul CE (acest simbol indicąnd faptul cĉ
ecŚipamentul respectĉ normele hE aplicabile produsului în materie de securitate, sĉnĉtate Ɣi
protecԑia mediului).
Semnalizĉrile de avertizare Ɣi de interzicere trebuie sĉ respecte cerinƜele precizate în IP-SSM33 - Semnalizarea de securitate Ɣiͬsau sĉnĉtate a instalaƜiilor electrice aferente E.ON DistribuƜie
Romąnia.
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ϱ. WůĂĐĂ ĚĞ iĚĞŶƚiĨiĐĂƌĞ
InscripƜiile în limba romąnĉ de pe plĉcuƜa de identificare vor fi conform indicaƜiilor din standardul EN
60076-1. Placa indicatoare trebuie sĉ reziste condiԑiilor de mediu, inclusiv la razele hV. TeŚnica de marcare
trebuie sĉ reziste la temperaturile care pot apĉrea pe suprafaƜa transformatorului. De asemenea, trebuie
efectuat un test cu ceaƜĉ salinĉ conform standardului ISO 9227 prin utilizarea efectivĉ a unei plĉcuԑe de
identificare. Totodatĉ, trebuie sĉ fie posibilĉ relocarea plĉcii de identificare fĉrĉ ca dispozitivele de fiǆare sĉ o
deterioreze.
Placa indicatoare trebuie sa includĉ cel puƜin urmĉtoarele date:
x Denumirea producĉtorului Ɣi locul producԑiei,
x Seria transformatorului,
x Anul de fabricaƜie,
x 'rupa de coneǆiuni,
x TeŚnologia de acoperire (protecƜie anticorozivĉ),
x Fĉrĉ PCB, conform standard EN 12766,
x Tipul uleiului Ɣi fabricantul acestuia,
x Temperatura de descŚidere (sau graficul de temperaturi la care se elimina ulei),
x IndicaƜii privind comutatorul de ploturi,
x Sigla „E.ON DistribuƜie Romąnia”,
x Masa de ulei,
x Masa totalĉ,
x Materiale de bobinaũ utilizate
x Nivelul zgomotului,
x Tensiunile nominale ale înfĉƕurĉrilor,
x Tensiunea de Ɯinere nominalĉ la impuls de trĉsnet Ɣi tensiunea de izolare͖
x Puterea nominalĉ ƕi curenƜii nominali,
x Durata de scurtcircuit,
x ImpedanƜa de scurtcircuit [%],
x PlĉcuƜa de identificare trebuie sĉ aibĉ o suprafaƜĉ de 10ϱǆ90 mm.
Nota: Se va avea în vedere faptul cĉ alte informaƜii sau modificĉri la cele de mai sus pot sĉ fie solicitate
de cĉtre E.ON DistribuƜie Romąnia.

ϲ. WƌŽƚĞĐƜiĂ ĂŶƚiĐŽƌŽǌiǀĉ
Protecԑia la coroziune trebuie sĉ corespundĉ cerinԑelor generale conform standardului EN ISO 12944 ƕi
trebuie sĉ reziste la toata gama de temperaturi de pe suprafaƜa transformatorului. Sistemul de acoperire
trebuie sĉ fie conform standardului EN ISO 12944-ϱ ƕi poate fi aplicat prin teŚnici de pulverizare, rulare sau
imersie. Straturile de vopsea trebuie sĉ adere unele la altele ƕi la suprafaԑa de vopsit, deci aceasta trebuie
degresatĉ Ɣi tratatĉ corespunzĉtor înainte de vopsire.
Indiferent de sistemul de acoperire, trebuie asiguratĉ clasa C3, iar acest aspect va fi certificat prin
buletine de teste.
Toate staturile de vopsea aplicate vor fi pe bazĉ de apĉ ƕi nu vor avea în compoziƜie metale grele sau
Śalogeni.
Sunt acceptate ƕi alte sisteme de acoperire cum ar fi cele cu fosfat de zinc sau acoperiri în cąmp
electrostatic.
'rosimea medie a stratului trebuie sĉ fie egalĉ sau mai mare decąt minimul grosimii stratului care
trebuie obƜinut pentru clasa specificatĉ. Valoarea grosimii minime nu trebuie sĉ fie mai micĉ de 80 % din
valoarea grosimii necesare.
În cazul în care se foloseƕte procedeul de galvanizare la cald, se va respecta standardul EN ISO 1461.
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Indiferent de tipul protecƜiei anticorozive adoptat, stratul superior de vopsea va avea nuanƜa RAL
7033, astfel încąt aspectul final al elementului tratat sĉ fie gri ciment (RAL 7033).

ϳ. TĞƐƚĞ ƕi ĂƉƌŽďĉƌi
ϳ.1 ƉƌŽďĂƌĞĂ ĞĐŚiƉĂŵĞŶƚĞůŽƌ
E.ON DistribuƜie Romąnia îƕi rezervĉ dreptul de a asista la testarea transformatoarelor oricąnd dupĉ ce
s-a dat comanda de acŚiziƜie. Pentru orice modificare adusĉ transformatoarelor se pot solicita teste ƕi
renegocieri.
ϳ.2 SiƐƚĞŵƵů ĚĞ ĐĂůiƚĂƚĞ
Fabricantul trebuie sĉ dovedeascĉ eǆistenƜa sistemului integrat de control al:
- ĐĂůŝƚĉƜŝŝ conform SR EN ISO 9001, care garanteazĉ o asigurare continuĉ a proprietĉƜilor
nescŚimbate ale produsului, conform solicitĉrii utilizatorului͖
- mediului pentru produse, conform SR EN ISO 14001͖
- ƐiƐƚemuluideƐĉŶĉƚĂƚeƕiƐiŐuƌĂŶƜĉ la locul de muncĉ pentru produse, conform SR EN O,SAS
18001.
Certificĉrile mai sus menƜionate trebuie obԑinute de toate fabricile.
ϳ.3 TĞƐƚĞ
Testele trebuie efectuate conform specificaƜiilor ƕi standardelor de referinƜĉ dacĉ nu sunt convenite
modificĉri în aceastĉ privinƜĉ.
ϳ.ϰ TĞƐƚĞ iŶĚiǀiĚƵĂůĞ
Procedurile de testare sunt descrise în EN 60076-1. hrmĉtoarele teste ƕi mĉsurĉtori trebuie efectuate
pentru fiecare transformator:
x Mĉsurarea rezistenƜelor oŚmice ale înfĉƕurĉrilor͖
x

Mĉsurarea raportului de transformare Ɣi determinarea grupelor de coneǆiuni͖

x

Mĉsurarea pierderilor la mers în gol͖

x

Mĉsurarea pierderilor la scurtcircuit͖

x

Mĉsurarea tensiunii de scurtcircuit͖

x

Testul de etanƕare pe parcursul asamblĉrii finale, pe o duratĉ de minim 8 ore la presiunea
maǆimĉ de operare la care se adaugĉ 0,1 bari͖

x

Mĉsurarea rezistenƜei de izolaƜie: ш 2 Mё pentru înfĉƕurarea de :T ƕi ш 300 Mё pentru
înfĉƕurarea de MT, conform PE 116.

ϳ.ϱ TĞƐƚĞ ĚĞ ĂĐĐĞƉƚĂƌĞ ƉƌŽĚƵƐ
La cererea beneficiarului, testele de acceptare se vor desfĉƕura în prezenƜa reprezentanƜilor E.ON
DistribuƜie Romąnia.
Încercĉrile la care va fi supus ecŚipamentul sunt:
x Teste individuale conform EN 60076-1͖
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x

Mĉsurarea nivelului de zgomot, în dB, conform EN 60076-10 în 6 puncte distribuite uniform în
ũurul transformatorului la 0,3 m faƜĉ de acesta. Procedura selectatĉ de mĉsurare trebuie
specificatĉ pe buletinul de test. Nivelul de zgomot trebuie sĉ fie conform limitelor impuse în
tabelului de pierderi͖

x

Testul pentru tensiunea de Ɯinere la impuls de trĉsnet conform standardului EN 60076-4͖

x

Mĉsurarea grosimii stratului de vopsea͖

x

Înlĉturarea Ɣi inspecԑia ansamblului miez Ɣi bobinĉ͖

x

Mĉsurarea descĉrcĉrilor parƜiale conform EN 60076-3.
Notĉ: Pentru descĉrcĉrile parƜiale se folosesc valorile din tabelul de mai ũos.
Formula
Tensiunea de
Descĉrcare
Durata testului
tensiunii de
încercare calculatĉ
parƜialĉ
[min]
încercare
pentru hm с 24 ŬV
[pC]
ϱ
1,1 ǆ hm
26,4
< 100
ϱ
1,3 ǆ hm
31,2
< 300
conform EN 60073-3
h1 с 2 ǆ hm
40
Test
ϱ
1,3 ǆ hm
31,2
< 300
ϱ
1,1 ǆ hm
26,4
< 100
hnde hm с tensiunea nominalĉ conform EN 60076-3

ϳ.ϲ TĞƐƚĞ ĚĞ ƚiƉ
Înainte de prima livrare a unui tip nou de transformatoare, în cazul unor modificĉri de construcԑie cu
efecte asupra impedanƜei de scurtcircuit, încĉlzirii, descĉrcĉrilor parԑiale sau rezistenԑei la supratensiuni, sunt
necesare teste de tip în prezenԑa reprezentanƜilor E.ON DistribuƜie Romąnia. Se va avea în vedere posibilitatea
unei solicitĉri de repetare a testelor de tip dacĉ acestea au o vecŚime mai mare 4 ani͖ transformatoarele
supuse încercĉrilor ƕi modul de eǆecuƜie a acestora fiind alese de cĉtre reprezentanƜii E.ON DistribuƜie
Romąnia.
Testele trebuie efectuate de cĉtre un laborator independent ƕi certificat pentru aceste probe sau în
prezenƜa unui inspector independent ƕi certificat.
deƐƚuldeŠŶĐeƌĐĂƌelĂĂŶduƌĂŶƜĉĂĐuǀei;ƉƌeƐiuŶeĂlƚeƌŶĂŶƚĉͿ
Testul de încercare la anduranƜĉ a cuvei este definit în standardul EN ϱ0464-4 ƕi trebuie demonstratĉ
efectuarea lui. Testarea transformatoarelor, conform acestei încercĉri, implicĉ cel puƜin 2000 de cicluri cu
presiune mĉritĉ ƕi apoi redusĉ pe o duratĉ de 1 minut. Proba se considerĉ trecutĉ dacĉ în urma testului
modificarea volumului cuvei sau a elementelor de rĉcire nu depĉƕeƕte 2 %.
deƐƚul lĂ ŠmďĉƚƌąŶiƌe
Se va demonstra efectuarea unui test cu ceaƜĉ salinĉ conform standardului ISO 9227 ƕi a unui test
pentru structura de protecԑie la coroziune conform EN ISO 12944-6.
DĉƐuƌĉƚŽƌi͗
x Mĉsurarea nivelului de încĉlzire conform EN 60076-2 Ɣi IEC 60076-7 inclusiv detectarea
presiunii de operare Ɣi a temperaturii͖
x

Efectuarea testelor individuale înainte de testul de stabilitate la scurtcircuit͖

x

Mĉsurarea nivelului de zgomot conform EN 60076-10 în 6 puncte distribuite uniform în ũurul
transformatorului la 0,3 m faƜĉ de acesta. Procedura selectatĉ de mĉsurare trebuie specificatĉ
pe buletinul de test. Nivelul de zgomot trebuie sĉ fie conform tabelului de pierderi͖
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Testul de stabilitate la scurtcircuit conform EN 60076-ϱ
Abaterea maǆimĉ a reactanԑei de scurtcircuit în funcԑie de forma Ɣi structura bobinelor:
- Înfĉƕurĉri de MT ƕi :T cu sąrme
Bobinaũ circular concentric
ч 2 й ƉĞŶƚƌƵ
- Înfĉƕurare de MT cu sąrmĉ ƕi :T tip bandĉ
Bobinaũ circular neconcentric - Înfĉƕurĉri de MT ƕi :T cu sąrme
ч ϰ й ƉĞŶƚƌƵ Bobinaũ circular neconcentric - Înfĉƕurare de MT cu sąrmĉ ƕi :T tip bandĉ
Testul pentru tensiunea de Ɯinere la impuls de trĉsnet conform EN 60076-4 ƕi
EN 60076 –
3 cu undĉ tĉiatĉ.
Secvenԑa de testare:
- 1 impuls de tensiune plin cu valoarea de vąrf scĉzutĉ,
- 1 impuls de tensiune plin cu valoarea de vąrf de 100 %,
- 1 impuls de tensiune tĉiat cu valoarea de vąrf scĉzutĉ (ϱ0 – 7ϱ %),
- 2 impulsuri de tensiune tĉiate cu valoarea de vąrf la 110 %,
- 2 impulsuri de tensiune pline cu valoarea de vąrf de 100 %͖

x

Repetarea testelor individuale cu 100 % din valorile de testare͖

x

Mĉsurarea descĉrcĉrii parԑiale conform EN 60076-3͖

x

DescŚiderea, înlĉturarea Ɣi inspectarea ansamblului de miez Ɣi bobinĉ.

8. ŽĐƵŵĞŶƚĂƜii
Fiecare ofertĉ depusĉ trebuie sĉ conƜinĉ obligatoriu tabelul ”Date teŚnice” din Aneǆa, completat în
coloana ”Valori ofertate” ƕi semnat de cĉtre furnizor. În cazul neîndeplinirii unor performanƜe sau cerinƜe
solicitate, ofertantul va indica clar acest lucru într-o aneǆĉ separatĉ. Se vor furniza în cadrul ofertei informaƜii
teŚnice ƕi financiare privind elementele ƕi dotĉrile opƜionale.
8.1 ĞƌƚiĨiĐĂƚĞ ƕi ĚŽĐƵŵĞŶƚĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ
hrmĉtoarele documente trebuie prezentate de cĉtre producĉtor:
¾ hn certificat de calitate valid pentru locaԑia de producԑie conform ISO 9001. Entitatea de
certificare trebuie sĉ fie acreditatĉ͖
¾ Dacĉ este cazul, dovada valabilitĉԑii certificatului de calitate Ɣi inspecԑia periodicĉ din partea
organismului de certificare͖
¾ Rapoartele pentru testele tip emise de o entitate acreditatĉ conform EN ISOͬIEC 1702ϱ͖
¾ Declaraԑie de conformitate din partea producĉtorului pentru cerinԑele suplimentare ale
prezentei specificaԑii͖
¾ DocumentaƜia pentru cuva testatĉ la presiune alternantĉ conform EN ϱ0464-4͖
¾ Structura protecԑiei la coroziune, inclusiv dovezile de testare conform EN 12944 Ɣi un test de
ceaԑĉ salinĉ conform standardului EN ISO 9227͖
¾ Fotografiile ansamblului de miez Ɣi bobinĉ din transformatorul ales de comun acord de furnizor
Ɣi reprezentanƜii E.ON DistribuƜie Romąnia͖
¾ Indicaԑii privind structura ansamblului de miez Ɣi bobinĉ (structura bobinaũului)͖
¾ InstrucƜiuni de umplere cu ulei (diagrama de umplere funcƜie de temperatura uleiului)͖
¾ Toate instrucƜiunile, certificatele, buletinele ƕi în general toatĉ documentaƜia se va trimite ƕi în
format electronic͖
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¾

În cazul unor defecte în garanƜie se va trimite un proces verbal în format electronic cu
descrierea defectelor, însoƜit de imaginile aferente.
Pentru toate documentele prezentate în altĉ limbĉ decąt limba romąnĉ, se vor trimite ƕi traducerile
corespunzĉtoare (în limba romanĉ) Ɣi predate împreunĉ cu teǆtul original.
8.2 SĐŚĞŵĞ ƕi ƉƌŽĐĞƐĞ ǀĞƌďĂůĞ
¾

¾

¾
¾
¾

ScŚemele ƕi desenele (inclusiv capacul cuvei) pe care sĉ fie trecute ƕi dimensiunile eǆterioare
trebuie furnizate împreunĉ cu confirmarea comenzii pentru fiecare serie de transformatoare
(tip constructiv de transformator)͖
Pentru fiecare transformator se va preda procesul verbal de inspecԑie, completat conform EN
60076-10, pentru care se vor trece suplimentar ƕi datele urmĉtoare:
- Tipul de trecere pe partea de MT,
- Tensiunea de strĉpungere a uleiului,
- Masa de aluminiu,
- Temperatura de descŚidere,
- Fiƕa cu dimensiuni ƕi lista cu piese,
- Denumirea fabricantului de ulei (folosit în transformator), conԑinutul de PCB Ɣi de
clorurĉ, cu urmĉtoarea precizare: „hleiul folosit corespunde EN 60296”,
- Nivelul de zgomot garantat sau mĉsurat.
La fiecare transformator se va ataƔa (în mod captiv) procesul verbal de testare a etanƕeitĉƜii (la
infiltraƜiile de apĉ)͖
Trebuie furnizat un proces verbal de testare odatĉ cu nota de livrare͖
Pentru fiecare tip de transformator se va furniza cąte o copie a instrucԑiunilor de operare în
limba romąnĉ.

ϵ. ŵďĂůĂƌĞ Ɣi ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
EcŚipamentele care urmeazĉ sĉ fie eǆpediate beneficiarului vor fi pregĉtite pentru livrare astfel încąt sĉ
se împiedice orice deteriorare în timpul încĉrcĉrii, a transportului Ɣi la descĉrcarea la destinaԑie. În miũlocul de
transport coletele se fiǆeazĉ rigid, Ɣi se aƔeazĉ conform instrucԑiunilor furnizorului.
Piesele de scŚimb Ɣi sculele de întreԑinere vor fi ambalate separat în colete proteũate corespunzĉtor
pentru depozitare îndelungatĉ (ani de zile) fĉrĉ deteriorare.
Pe fiecare ambalaũ se va marca vizibil: fabrica producĉtoare, greutatea, poziԑia centrului de greutate,
semnele de avertizare pentru produs fragil, numĉr de ordine a ambalaũului în cadrul furniturii, Ɣi alte date în
concordanԑĉ cu standardele aplicate.
Toate aparatele vor avea indicate greutatea Ɣi modul corect de ridicare Ɣi manipulare.
Oferta de ecŚipament va cuprinde Ɣi lista de colete.

1Ϭ. 'ĂƌĂŶԑii Ɣi ŽďůiŐĂԑii ŠŶ ĐĂǌ ĚĞ ĚĞĨĞĐԑiƵŶi
Perioada de garanԑie minimĉ acceptatĉ de beneficiar se compune din doua termene Ɣi anume:
a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrĉrii͖
b) perioada de garanԑie în eǆploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcԑiune în condiԑiile în
care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul a). Daca PIF-ul s-a realizat dupĉ eǆpirarea
perioadei de depozitare atunci perioada de garanԑie va fi de minim 24-n luni, unde „n” este
numĉrul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.
Perioada de garanƜie finalĉ cu care vor fi acŚiziƜionate produsele va fi stabilitĉ în contract, dupĉ
negociere.
Durata de viaƜĉ va fi de minim 20 de ani dacĉ nu se precizeazĉ o altĉ perioadĉ în caietul de sarcini.
Acoperirile de protecƜie vor prezenta garanƜie pe toatĉ durata de viaƜĉ a produsului.
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Produsele care, în timpul perioadei de garanƜie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiazĉ de o nouĉ
perioadĉ de garanƜie care curge de la data înlocuirii produsului.
Dacĉ furnizorul, dupĉ ce a fost înƕtiinƜat, nu reuƕeƕte sĉ remedieze defectul în perioada convenitĉ,
beneficiarul are dreptul de a lua mĉsuri de remediere pe riscul furnizorului fĉrĉ a aduce nici un preũudiciu
oricĉror altor drepturi pe care beneficiarul le poate avea faƜĉ de furnizor prin contract.
Pentru asigurarea continuitĉƜii în alimentarea cu energie a consumatorilor, furnizorul are obligaƜia ca
remedierea defecƜiunilor sĉ se realizeze la locul de montaũ al ecŚipamentelor, cu personal specializat, agreat
de cĉtre fabricant. În cazul în care se constatĉ necesitatea trimiterii ecŚipamentului defect la fabricant,
ecŚipamentul va fi înlocuit cu unul identic, pus la dispoziƜie de cĉtre furnizor.
1Ϭ.1 KďůiŐĂƜii ŠŶ ĐĂǌ ĚĞ ĚĞĨĞĐƜiƵŶi
Beneficiarul îƔi rezervĉ dreptul ca dupĉ eǆpirarea perioadei de garanԑie, în cazul unor deficienԑe
repetate, sĉ solicite prezenԑa unui delegat al furnizorului cu care sĉ analizeze cauzele Ɣi sĉ stabileascĉ mĉsurile
de remediere a defecԑiunilor apĉrute. Costurile deplasĉrii vor fi în sarcina furnizorului.
Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricaԑie care apar în
timpul perioadei de funcԑionare standard, cŚiar dacĉ perioada de garanԑie a trecut Ɣi este obligat sĉ repare sau
sĉ înlocuiascĉ produsele livrate în înԑelegere cu beneficiarul. În caz cĉ el refuzĉ acest lucru, beneficiarul are
dreptul sĉ cearĉ despĉgubiri.

11. ZĞĐĞƉԑiĂ
RecepƜia produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului de cĉtre personalul de specialitate al
acestuia. La recepƜie produsele vor fi verificate atąt cantitativ cąt ƕi calitativ. Orice abatere de la cerinƜele
eǆprimate în prezenta specificaƜie teŚnicĉ va fi consideratĉ neconformitate ƕi va conduce la respingerea
produsului la recepƜia calitativĉ.
La prima livrare, beneficiarul îƕi rezervĉ dreptul de a face recepƜia calitativĉ la sediul furnizorului în
prezenƜa a doi reprezentanƜi ai beneficiarului. Aceastĉ recepƜie se va face o singurĉ datĉ pe toatĉ durata
contractului pentru fiecare tip de ecŚipament ofertat ƕi va fi consideratĉ o recepƜie calitativĉ de referinƜĉ
pentru livrĉrile ulterioare atąt din punct de vedere al conformitĉƜii teŚnice a produsului cąt ƕi din punct de
vedere al documentaƜiei teŚnice aneǆate la livrarea ecŚipamentelor.
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FIb TE,NIC PENTRh TRANSFORMATOARE DE NhL bI SERVICII INTERNE
Nƌ.
sĂůŽƌi
SƉĞĐiĨiĐĂԑiĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌiƐƚiĐiůŽƌ
h.D.
Đƌƚ.
ŶĞĐĞƐĂƌĞ
1.
ŽŶĚiԑii iŵƉƵƐĞ ĚĞ ŵĞĚiƵ
1.1.
Locul de montaũ
eǆterior
1.2.
Altitudinea
m
maǆ. 1000
1.3.
Temperatura mediului înconũurĉtor:
- maǆimĉ absolutĉ
н 40
qC
- maǆimĉ a mediei pe 24 Ś
н 3ϱ
qC
- minimĉ absolutĉ în condiԑii normale
- 30
qC
1.4.
100
hmiditatea relativĉ a aerului la 20qC

1.ϱ.
'rosimea stratului de cŚiciurĉ
mm
22
1.6.
Viteza maǆimĉ a vąntului fĉrĉ cŚiciurĉ
mͬs
33
1.7.
Viteza maǆimĉ a vąntului cu cŚiciurĉ
mͬs
19
2
1.8.
Acceleraԑia seismicĉ maǆimĉ
mͬs
3
2.
ŽŶĚiԑii iŵƉƵƐĞ ĚĞ ƐiƐƚĞŵƵů ĞŶĞƌŐĞƚiĐ
2.1.
Tensiunea nominalĉ a sistemului
ŬV
20
2.2.
Tensiunea maǆimĉ de funcԑionare
ŬV
24
2.3.
Frecvenԑa nominalĉ
,z
ϱ0
2.4.
Modul de conectare al neutrului
izolat, compensat
reԑelei –
prin BS, rezistor.
2.ϱ.
Numĉrul de înfĉƔurĉri primare
1
Numĉrul de înfĉƔurĉri secundare
1
3.
ĂƌĂĐƚĞƌiƐƚiĐi ĞůĞĐƚƌiĐĞ
3.1.
Puterea aparentĉ primarͬsecundar
<VA
1200ͬ200
(conf
solicitare acŚizitii)
3.2
Tensiunea nominalĉ primarĉ
ŬV
21
3.3.
Tensiunea nominalĉ secundarĉ
ŬV
0,4
3.4.
Frecvenԑa nominalĉ
,z
ϱ0
3.ϱ
'rupa de coneǆiuni
nYn-ϱ
3.6
Domeniul de reglaũ
hnнͬ-2.ϱ%͖нͬ-ϱ%
3.7
Tipul reglaũului
fĉrĉ tensiune
3.8
Tensiunea de scurtcircuit
%
10%
3.9
Abaterea faԑĉ de tensiunea de scurtcircuit
%
ц1ϱ %
3.10 Curentul pe neutru
A
100 fcԑ. contin.
3.11 Impedanԑa Śomopolarĉ în primar
ё
< 6 ͬfaz. н20͖-0%
3.12 Temperatura sistemului de izolaԑie (clasa
o
C
10ϱ (A)
termica)
3.13 Curentul de scurt circuit
ŬA
min 8
3.14 Pierderi în gol
Ŭt
3.1ϱ Pierderi în sarcina pe 0,4 ŬV
Ŭt
ϰ.
4.1.

ĂƌĂĐƚĞƌiƐƚiĐi ĐŽŶƐƚƌƵĐƚiǀĞ
Tipul constructiv

4.2.

Mediul de izolare

ST 138

Trifazat, în ulei,
cu înfĉƔurĉri
separate,
cu reglaũ fĉrĉ
tensiune
hlei

ANEXA 1
sĂůŽƌi
ŐĂƌĂŶƚĂƚĞ
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9.3.
9.4.
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Rĉcire
Izolaԑia eǆternĉ
Volum redus de ulei
Protecԑie anticorozivĉ a pĉrԑilor metalice
feroase
Conservator pentru ulei
Modificare raport de transformare
Linia de fugĉ specificĉ
'rad de protecԑie
Bornĉ Ɣi clemĉ racord la pĉmąnt
Livrare cleme de racord pentru IT si ũT
ŽŶĚiԑii ƉƌiǀiŶĚ ƚĞƐƚĞůĞ
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ONAN͖
Compozitͬ porԑelan
da
Conform precizarilor
din ST
da
în primar
2,ϱ
IP ϱ4
cf.CEI 694
da

Conform
precizarilor
ŽŶĚiԑii ĚĞ ŵĞŶƚĞŶĂŶԑĉ Ɣi ĨiĂďiůiƚĂƚĞ
Cu întreԑinere redusa
ŽŶĚiԑii ĚĞ ůiǀƌĂƌĞ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Ɣi ĚĞƉŽǌiƚĂƌĞ
Conform
precizarilor
ŽĐƵŵĞŶƚĂԑii ŶĞĐĞƐĂƌĞ ; ĐŽŶĨŽƌŵ ƉƌĞĐiǌĂƌiůŽƌ ĚiŶ STͿ
Tabele de date teŚnice garantate, completate
da
Desene, prospecte, cataloage, scurtĉ descriere
da
Lista încercĉri individuale de Ɣantier (de punere
da
în funcԑiune) Ɣi de eǆploatare, inclusiv limitele
de acceptabilitate
Buletine pentru testele de tip
da
Liste de referinԑĉ
da
Listĉ piese de scŚimb Ɣi scule recomandate
da
Teste
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