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1.      GENERALITĂŢI 
 
1.1 Obiect  şi  domeniul  de  aplicare 

 
Prezenta  specificaţie  tehnică  stabileşte  condiţiile  tehnice  de  calitate  ale   

transformatoarelor  de  putere, trifazate, uscate, de  construcţie  normală,  cu  două  înfăşurări  cu  
puteri  nominale între  40 …. 1600 kVA  şi  raport  nominal  de  transformare  la   mers  în  gol : 
20; 10; 6/ 0,4 kV, destinate  să  fie  utilizate  în  reţele  electrice  trifazate  având  frecvenţa  
nominală  de  50 Hz. 

1.2 Standarde  şi  norme  de  referinţă 
 

 - standarde române: 

� SR EN 60076-1+A11:2001 Transformatoare de putere. Partea 1: Generalităţi; 
 

� SR EN 60076-11:2005 
� SR HD 478.2.1 S1:2002 
 

Transformatoare de putere. Partea 11: Transformatoare uscate  
Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu 
prezente în naturã. Temperaturã şi umiditate 

� SR EN 60068 -3-3/94 Încercări de mediu. Metode de încercări seismice ale 
echipamentelor. 

�  SR CEI 60605-4+A1:2000 Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 4: Metode de 
calcul al estimatorilor punctuali şi al limitelor de încredere care 
rezultă din încercările de determinare a fiabilităţii 
echipamentelor  

� SR EN 60137:2004 Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000 V 
� SR EN 13523-0:2002 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare. 

Partea 0: Introducere generală şi lista metodelor de încercare 
� SR EN 60529-95 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 
� NPI-1/87 Protecţie  electrochimică. 

  
- prescripţii din norme internaţionale: 
� CEI 726 - 82              Dry – type  transformers 

 
1.3 Tipuri  constructive 

 
� transformatoare  cu  răcire în aer, neprotejate; 
� transformatoare  protejate în carcasă, cu răcire naturală; 
� transformatoare  protejate, în carcasă, cu răcire forţată. 

 
ATENŢIE !  În  toate  situaţiile  se  vor  compara  din  punct  de  vedere  comercial  

transformatoarele  de  acelaşi  tip  constructiv. 

1.4 Cerinţe  pentru  mediu  înconjurător 
 

Transformatoarele trifazate de putere,  sunt destinate să funcţioneze în instalaţii interioare  

� temperatura  maximă     40 °C  
� temperatura  minimă, pt. trafo protejate - 25 °C  
� temperatura minimă pt. trafo neprotejate -  5  °C  
� temperatura medie zilnică maximă 
� temperatura medie anuală maximă 

  30  °C 
  20 °C   
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� altitudinea maximă faţă de nivelul mării 1000m  
� umiditatea relativă a aerului la 20 C   80 %     
  

1.5 Formă, dimensiuni, mase (greutăţi) 
 

− formele  transformatoarelor, pe  game  de  puteri, componente, dimensiuni  şi  greutăţi  
se  vor  preciza  de  fabricant ; 

− În  situaţia  în  care  nu  sunt  impuse  de  beneficiar , distanţele  de  montaj  vor  fi  
precizate  de  fabricant. 

 
1.6 Reglajul  tensiunii 

 
Reglajul  se  realizează  cu  transformatorul  fără  tensiune, pe  înfăşurarea  de  înaltă  

tensiune, printr-un  comutator cu  3  trepte  de  reglaj (± 5%)  sau  5  trepte  de  reglaj  (± 
2x2,5%)  acţionat  cu  ajutorul  unui  dispozitiv  montat  în  exterior  şi  poate  fi  blocat  pe  
poziţia  dorită. 

1.7 Carcasa de protecţie 
 
Trebuie să asigure un grad de protecţie de minimum  IP 31. 
 
1.8 Bobinajul 

 
Bobinajele de înaltă şi joasă tensiune vor fi din cupru sau aluminiu, înglobate în răşină epoxidică,  

conectate astfel încât să asigure următoarele grupe de conexiuni: 
− Yzn - 5 la transformatoarele având puterea până la 200 kVA inclusiv 
− Dyn - 5 la transformatoarele având puterea peste 250 kVA inclusiv 

Se iau în considerare şi alte grupe de conexiuni, care vor fi precizate de ofertant. 

1.9 Condiţii  funcţionale  şi  de  altă  natură 
1.9.1 Modul de răcire, asigurat prin circulaţia naturală sau forţată a aerului.  
1.9.2 Borna de legare la pământ va fi amplasată, de regulă, la partea inferioară a 

transformatorului, corespunzător dimensionată şi marcată. 
1.9.3 În cazul în care, echipamentul de rulare este demontabil, acesta va fi prevăzut şi cu bornă 

de legare la pământ. 
1.9.4 Pentru controlul şi protecţia transformatoarelor în timpul funcţionării,  vor fi prevăzute 

cel puţin cu echipamente care să asigure: 
− controlul temperaturii şi semnalizarea supraîncălzirii înfăşurărilor; 
− protecţia la defecte interne ale transformatorului şi/ sau supraîncălzire, la cererea 

beneficiarului. 
 

1.10 Accesorii 
a) standard : 

− echipament pentru controlul temperaturii şi semnalizarea supraîncălzirii 
înfăşurărilor; 

− role  metalice  pentru  deplasare  bidirecţională; 
− urechi  de  ridicare; 
− urechi  de  tragere  pentru  deplasare  bidirecţională; 
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− comutator  de  reglaj  în  absenţa  tensiunii şi dispozitivului  de  acţionare  al 

acestuia; 
− borne  de  legare la pământ; 
− etichetă. 

b) opţionale : 
− borne  ambroşabile  pentru  înaltă  tensiune; 
− echipamente  de  protecţie  şi  monitorizare; 
− furnizorul  poate  oferii  şi  alte  accesorii. 

 
2. CONDIŢII  TEHNICE  DE  CALITATE 

 
2.1 Caracteristici  tehnice  şi  funcţionale 
2.1.1 Caracteristicile  principale  sunt  indicate  în  anexa 1. 
2.1.2 Conductorul  neutru  şi  borna  de  nul  se  dimensionează  conform  condiţiilor  din  SR 

EN 60076-1+A11:2001 cu  precizarea  că: pentru  transformatoare  cu  conexiunea Yzn 5  
şi  Dyn 5  ele  trebuie  să  fie  dimensionate  pentru  un  curent  având  valoarea  de  max. 
100%  din  curentul  nominal. 

2.1.3 Pierderile  în  scurtcircuit (Psc)   şi  tensiunea  de  scurtcircuit  (usc)  sunt  raportate  la  
temperatura  de  referinţă  de  75 °C. 

2.1.4 Regimuri  de  încărcare 
2.1.4.a În  regim  normal  de  funcţionare  a  transformatoarelor, regimurile  de  încărcare  sunt  

în conformitate  cu  normativele  tehnice. 
2.1.4.b În  regim  de  avarie, transformatoarele  trebuie  să  suporte  suprasarcinile  indicate  în  

tabelul 1, indiferent  de  încărcarea  anterioară, de  durata  ei  şi  de  temperatura  
mediului  ambiant. 

Tabelul 1 
Suprasarcina  admisibilă  de  avarie 

[% Sn] 

130 160 175 200 240 300 

Timpul   [minute] 120 30 15 7,5 3,5 1,5 

 
2.1.5 Modul  de  răcire : AN /  AF 
2.1.6 Nivelul  de  izolaţie 
2.1.6.a Valoarea  tensiunii  nominale  de  ţinere  pentru  încercarea  de  scurtă  durată  cu  
tensiunea aplicată  de  frecvenţă  industrială, trebuie  să  fie : 

• conform CEI 726 - 82, pentru  înfăşurarea  de  înaltă  tensiune, corespunzător  
tensiunii  nominale  a  acestei  înfăşurări; 

• kV  pentru  înfăşurarea  de  joasă  tensiune. 
2.1.6.b Valoarea  tensiunii  nominale  de  ţinere  la  impuls  de  tensiune  de  trăsnet, undă  plină  

sau  tăiată  trebuie  să  fie : 
• conform   CEI 726 – 82, pentru  înfăşurarea  de  înaltă  tensiune, corespunzător  

tensiunii  nominale  a  acestei  înfăşurări; 
• se va preciza de fabricant. 

2.1.6.c Valoarea  tensiunii  nominale  de  ţinere  la  încercarea  cu  tensiune  indusă  trebuie  să  
fie  egală cu 2 Un. 

2.1.6.d. Valoarea descărcărilor parţiale sub 20 pC 
 
 

2.2 Condiţii  de  funcţionare  privind  securitatea, sănătatea  şi  calitatea  vieţii 
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2.2.1 Pentru  transformatoare  protejate se  asigură  următoarele  grade  de  protecţie (SR EN  
60529:1995) : 

− pentru  partea  activă  IP 31; 
− pentru  trecerile  izolante  IP 00. 

2.1.2 Accesul  la  transformatoare  este  permis  numai  când  acesta  este  scos  de  sub  
tensiune. 

2.1.3 Nivelul  de  zgomot  conform  cu  SR EN 60076-10:2003 
 

2.3 Condiţii  privind  rezistenţa  la  seism 

Transformatoarele  trebuie  să  reziste  unui  seism  conform  SR EN 60083-3-3/1994  
nivel I  de  performanţe  caracterizat  prin  următoarele  solicitări  la  nivelul  solului : 

− acceleraţie  în  plan  orizontal :  0,2g ; 
− acceleraţie  în  plan  vertical   :  0,136g ; 

Verificarea  rezistenţei  la  seism  se  face  cu  transformatorul  complet  echipat,  montat  
şi  fixat  în  condiţii  similare  cu  cele  de  exploatare. 

 
2.4 Condiţii  privind  rezistenţa  la  zdruncinături  în  timpul  transportului 

Transformatoarele  trebuie  să  reziste  la  zdruncinături  conform  SR EN 60068-2: 2001, 
cu  următorii  parametri: 

− acceleraţia  de  vârf (A) ……………………… : 98 m/s2 ; 
− durata  corespunzătoare  a  impulsului (D) …... : 16 ms ; 
− variaţia  vitezei  corespunzătoare  unui  impuls  :  1 m/s ; 
− numărul  de  zdruncinături ……………………. : 1000 ± 10 . 

 
2.5 Acoperiri  de  protecţie 

2.5.1 Acoperirile  de  protecţie  sunt  conform  SR EN 13523-0:2002 şi SR 10543:1993.  
2.5.2 Acoperirile  de  protecţie  prin  vopsire  trebuie  să  aibă  grosimea  stratului  de  
vopsea  pe  suprafeţele  exterioare  minim  80 µm, aderenţa  1-2 , fără  aglomerări, 
scurgeri  sau  băşicări.   
2.5.3 Organele  de  asamblare  se  vor  zinca. 

 
2.6 Indicatori  de  fiabilitate 

Durata normală  funcţionare pentru : 
- Transformatorul de putere : min. 24 ani conform HG 2139/30.11.2004, codul de 

clasificare 2.1.16.3.1.  
- Coeficient  de  disponibilitate : 0,97. 
 

3.   REGULI  ŞI  METODE  DE  VERIFICARE 
Transformatoarele care fac obiectul prezentei specificaţii tehnice se supun încercărilor 

specifice cuprinse în SR EN 60076-1+A11:2001 şi CEI 726 – 82 ca încercări de tip, individuale 
şi speciale. 

 
3.1 Verificări   preliminare 
3.1.1 Verificarea raportului de transformare  
3.1.2 Verificarea grupei de conexiuni  
3.1.3 Determinarea rezistenţei ohmice a  înfăşurărilor în c.c. 
 
3.2 Încercări   dielectrice 
3.2.1 Încercarea cu tensiune aplicată (TA) 
3.2.2 Încercarea cu impuls de tensiune de trăsnet (ITT) 
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3.2.3 Încercarea cu tensiune indusă 
3.2.4    Măsurarea descărcărilor parţiale 

 
3.3 Încercarea  la  mers  în  gol 
3.3.1 Măsurarea pierderilor la mers în gol Po la tensiunea şi frecvenţa nominală 
3.3.2 Măsurarea curentului de mers în gol Io 
3.3.3 Măsurarea pierderilor la mers în gol Po la frecvenţa  nominală şi 1,1 Un 
3.3.4 Măsurarea curentului de mers în gol Io, la 1,1 Un 
 
3.4 Încercarea  la  scurtcircuit 
3.1.1 Măsurarea pierderilor la scurtcircuit Psc 
3.1.2 Măsurarea  tensiunii de scurtcircuit (Usc) şi impedanţei  de scurtcircuit  (Zsc) 

 
3.5 Încercarea  la  încălzire 
3.5.1 Determinarea supratemperaturii înfăşurărilor  
3.5.2 Determinarea supratemperaturii în timpul încălzirii 

 
3.6 Verificarea  stabilităţii  la  scurtcircuit  brusc 
3.6.1 Verificarea stabilităţii dinamice la scurtcircuit 
3.6.2 Verificarea stabilităţii termice la scurtcircuit 

 
3.7 Verificarea  la  suprasarcină 

 
3.8 Verificarea  nivelului  de  zgomot 

 
3.9 Alte  verificări 
3.9.1 Verificări la seism 
3.1.2 Verificarea la şocuri mecanice pe timpul transportului 
3.1.3 Verificarea rezistenţei mecanice a transformatorului 
3.1.4 Verificarea greutăţii, formei şi dimensiunilor de gabarit 
3.1.5 Verificarea rezistenţei mecanice a urechilor de ridicare 
3.1.6 Verificarea acoperirilor de protecţie: a) prin vopsire 

                                                      b) electrochimice 
3.1.7 Verificări de fiabilitate 
  
4 MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE,  

 DOCUMENTE  ŞI  INVENTAR  DE  LIVRARE 
 

4.1 Marcare 

Transformatoarele  se  vor  prevedea  cu  plăcuţe  indicatoare, ce  conţin  caracteristicile   
tehnice  şi  marca  fabricii  constructoare. 

Etichetele, inscripţiile, vor fi scrise în limba română, şi vor fi astfel confecţionate pentru a 
se asigura aceeaşi durată de viaţă ca a transformatorului, fără alte operaţii speciale de întreţinere. 

Plăcuţele indicatoare vor conţine cel puţin următoarele date:  
 
- tipul transformatorului;  
- nr. şi anul standardului de referinţă la care corespunde produsul; 
- denumirea producătorului; 
- nr. serie al produsului; 
- anul de fabricaţie; 
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- clasa de temperatură a izolaţiei şi creşterea de temperatură admisă pe toate/fiecare 
bobină; 

- numărul de faze 
- puterea nominală 
- tensiuni nominale 
- frecvenţa nominală 
- grupa de conexiuni; 
- treptele de reglaj; 
- tipul răcirii; 
- masa totală 

 Marcarea  bornelor  de  punere  la  masă  se  face  cu  semnul  convenţional. 

4.2 Conservare 
Conservarea  transformatoarelor  se  face  în  încăperi  sau  spaţii  amenajate conform 

precizărilor din carte tehnică a produsului. Se  interzice  stivuirea  transformatoarelor. 
 
4.3 Ambalare 

Transformatoarele  se  ambalează conform documentaţiei furnizorului. 
 

4.4 Transport 
Transformatoarele  se  transportă  cu  mijloace  de  transport  auto  sau  feroviare. 
 

4.5 Depozitare 
Depozitarea  transformatoarelor  se  face  în  conformitate  cu  prevederile  cărţii  tehnice  

a  produsului. 
 

4.6 Documente  de  însoţire 

Transformatoarele  vor  fi  livrate  însoţite  de  următoarele  documente : 
� Cartea  tehnică  a  produsului, în  limba  română, care  va  conţine  instrucţiuni  de  

montaj  şi  exploatare, transport, manipulare  şi  depozitare; 
� Raport  de  încercare (buletine  de  încercări); 
� Declaraţia  de  conformitate  emisă  de  producător; 
� Certificat  de  garanţie . 

 
4.7 Inventar  de  livrare 

 
Transformatoarele  se  expediază  complet  echipate, în  conformitate  cu  procedurile 
fabricantului, însoţite  de  documentele  precizate  la  pct. 4.6.f 


