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1. Generalităţi 
 

1.1 Obiect  
 

Specificaţia tehnică stabileşte  condiţiile  tehnice  şi  de  execuţie  pentru  stâlpi    tubulari  cu  
secţiune  circulară din fibră de sticlă (materiale compozite) pentru  liniile  electrice  aeriene  de  
distribuţie. Prevederile  prezentei  specificaţii  se  aplică  la  executarea, verificarea, încercarea, 
marcarea, conservarea, transportul, depozitarea  şi  garanţia stâlpilor    tubulari cu  secţiune  
poligonală (circulară) din fibră de sticlă .  

Stâlpii se vor executa pe bază de proiect SC Electrica SA, sau pe baza documentaţiilor 
fabricantului avizate de către SC Electrica SA. 

 
1.2 Domeniu de aplicare 

 
Prezenta  specificaţie tehnică  se aplică stâlpilor din material compozit  destinati să susţină 

diverse echipamente electrice din componenţa liniilor electrice aeriene de distribuţie. 
 

1.3 Standarde, normative 
 

SR CEI 60050(466) - Vocabular electrotehnic internaţional.Cap.466.Linii electrice 
aeriene. 

SR EN ISO 17025 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări 
şi etalonări. 

                SR 2970: 2005             - Stâlpi prefabricaţi din beton armat şi beton precomprimat pentru      
                                                        linii electrice aeriene . Condiţii tehnice generale de calitate. 

      
1.3    Durata normală de funcționare 
Durata normală de funcționare conform HG 2139/30.11.2004, codul de clasificare 1.7.1.2., 

min.40 ani. 
 

1.4 Simbolizare 
Stâlpii compoziţi  destinati să susţină diverse echipamente electrice din componenţa liniilor 

electrice aeriene pâna la 20 kV care fac obiectul prezentei specificaţii tehnice au următorul mod  de 
simbolizare : prin grupe de litere şi cifre care simbolizează clasa de exploatare şi lungimea   
stâlpului. 

 
1.5 Cerinţe pentru mediul înconjurător 

 
- NTE 003/04/00 „Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene cu tensiunea peste 

1000 V; 
- temperatura mediului ambiant: 
         - maximă: + 400C; 
         - minimă:  - 300C 
-    umiditatea relativă a aerului: 100 %; 
-    altitudinea maximă:               2000 m; 
-    grosimea maximă a stratului de gheaţă: 22 mm; 

 
 1.7.  Condiţii  de  montaj 

� Locul  de  montaj : exterior ; 
� Altitudinea  maximă  2000 m ; 
� Stâlpii  metalici  tubulari  cu  secţiune  octogonală  zincaţi sunt  supuşi  direct  acţiunii  

factorilor  meteorologici   a  căror  intensitate  sunt  date  în  normativul  NTE 003/04/00.  
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• temperatura  minimă   -30 °c ; 
• temperatura  maximă  +40  °c ; 
• umiditatea  relativă  a  aerului  100% ; 

 
1.8. Marcarea 
Produsul  se  va  marca  în  locul  stabilit  de  proiect şi  va  cuprinde : 
� tipul  stâlpului ; 
� numele  producătorului ; 
� data  fabricaţiei ; 
� felul  materialului . 

 
 
1.9. 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, materiale  
 2.1.1. Forma, dimensiunile  şi  materialele  sunt  în  conformitate  cu  documentaţia  de  
execuţie (cerinţa  beneficiarului)   
 2.1.2. Materialele  utilizate  la  confecţionarea  consolelor metalice sunt : 

− laminate  din  oţel  calitatea  OL 37, OL 52. 
 
 2.2. Execuţie  şi  aspect 
 2.2.1. Execuţia  stâlpilor  se  face  prin  operaţii  tehnologice  specifice : debitare, roluire, 
găurire, etc. 
 2.2.2. Reperele  componente  ale  stâlpilor  nu  trebuie  să  prezinte  deformări, tensiuni  sau  
defecte  interne, incluziuni  de  materiale  străine  care  să  influenţeze  negativ  caracteristicile 
mecanice. 
 2.2.3. Calitatea  suprafeţelor  va  fi  în  conformitate  cu  SR EN - 10163. 
 2.2.4. Diametrele  maxime  ale  găurilor  vor  fi  astfel : 
 
                   Tabelul 1 
 

Şurub Diametrul  maxim Toleranţă  [mm] 
  Plus Minus 

M 12 13 0 0,5 

M 14 15 0 0,5 

M 16 18 0 0,5 

M 18 20 0 0,5 

M 20 22 0 0,5 

M 24 26 0 0,5 

M 30 32 0 0,5 

  
 
 2.3. Acoperiri  de  protecţie pentru elementele metalice (console) 

2.3.1 Suprafaţa  metalului  de  bază  trebuie  să  nu  prezinte  pori, retasuri, incluziuni  
nemetalice, pete  de  coroziune, uleiuri, grăsime, zgură, oxizi  şi  alte  defecte  care  pot  persista  
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după  zincarea  termică, influenţând  negativ  aspectul  sau  eficienţa  acoperirii. 
 

2.3.2 Grosimea  medie  a  stratului  de  zinc  depus  termic, în  micrometrii, se  exprimă  în  
funcţie  de  masa  de  zinc  depusă  pe  unitatea  de  suprafaţă  (g/m2).  Grosimea  medie  şi  masa  
acoperirii  pe  unitatea  de  suprafaţă  trebuie  să  corespundă  valorilor  din  tabelul 2. 
 
 
           Tabelul 2 
 

 
Metal  de  bază 

Grosimea  medie 

a  acoperirii 

[µm] 

Masa acoperirii  pe 

unitatea de suprafaţă 

[g/m2] 

min 

Oţel  cu  grosimea  < 1 mm 40 285 
Oţel  cu  grosimea �1 …< 6 mm 55 300 

Oţel  cu  grosimea �6 mm 70 500 

Oţel  turnat, forjat  sau  fontă  cenuşie 50 360 
 
 Grosimea  locală  minimă  a  acoperirii  trebuie  să  fie  de  min. 80% din  valoarea  prescrisă  
în  tabelul 2. 

2.3.3 Suprafaţa  stratului  de  zinc  trebuie  să  fie  uniformă, lipsită  de  umflături, băşici, 
exfolieri  sau  acoperiri  în  exces, care  poate  să  prejudicieze  durata  normală de funcționare.  
Culoarea  stratului  de  zinc  nepasivat  poate  fi  de  la  argintiu-strălucitor  până  la  cenuşiu-mat. 

2.3.4 Stratul  de  zinc  trebuie  să  fie  continuu  pe  toată  suprafaţa. Nu  se  admit  părţi  
neacoperite  sau  întreruperi  ale  stratului  de  zinc, puncte  sau  pete  de  rugină, acizi, flux  sau  
cenuşă. 

2.3.5 Stratul  de  zinc  trebuie  să  adere  perfect  pe  metalul  de  bază  şi  trebuie  să  reziste  
la  verificarea  aderenţei  conform  precizărilor  de  la  pct. 4.3.4. 

2.3.6 Organele de asamblare se protejează anticoroziv prin zincare termică grosimea 
minimă a stratului de zinc fiind 43µm. 

2.3.7 Pentru  zone  poluate (agresive) protecţia  anticorozivă  se  va  stabili  de  către  
beneficiar. 

2.3.8 La  cererea  beneficiarului  stâlpii  se  pot  vopsi  conform  condiţiilor  impuse  de  
beneficiar, prin  caietul  de  sarcini. 
 
 2.4. Posibilităţi  de  montaj 
 2.4.1.În  conformitate  cu  cerinţa  beneficiarului, încastrare  directă  în  sol  , sau  placă  de  
fixare  pentru  fundaţii  turnate. 

  
2.5. Marcare 

 2.5.1. Stâlpii  vor  fi  marcaţi  cu  codurile  din  proiect. 
 2.5.2. Codurile  vor  avea  o  înălţime  minimă  de  12 mm. 
 2.5.3. Marcajul  se  face  de  aşa  natură  încât  să  nu  poată  fi  acoperit  prin  asamblare. 
 
 2.6. Caracteristici  mecanice 
 2.6.1. Stâlpii  trebuie să  reziste  la  eforturile  la  care  au  fost  dimensionaţi.  
 
 3. REGULI  PENTRU  VERIFICAREA  CALITĂŢII 
 
 Stâlpii  metalici  sunt  supuşi  verificărilor  de  tip, de  lot  şi  periodice. 
 3.1. Verificări  de  tip  se  efectuează  la  asimilarea  în  fabricaţie    a  produsului, pe  
parcursul  fabricaţiei  ori  de  câte  ori  se  modifică  materialele  sau  tehnologia  de    măsuri  pentru  
eliminarea  cauzelor, iar  verificările  se  repetă. 
 3.2. Verificări  de  lot  se  fac  prin  control  statistic  în  conformitate  cu  SR ISO 2859-
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1:2009 plan  simplu  control  normal,  şi  se  execută  în  succesiunea  prezentată  în  tabelul 1. 
 3.3. Verificările  periodice  se  fac  cel  puţin  odată  la  5 ani   în  condiţiile  verificărilor  de  
tip . 
              Tabelul 3 
 

Nr Denumirea   verificării Condiţia Metoda de Verificare 

crt.  tehnică verificare de  tip de lot periodică 

1 Verificarea  formei, dimensiuni  şi materiale 2.1. 4.1. x x x 

2 Verificarea  execuţiei  şi  aspectului . 2.2. 4.2. x x x 

3 Verificarea  acoperirilor  de  protecţie. 

− Verificarea grosimii 

− Verificarea aspectului 

− Verificarea continuităţii 

− Verificarea aderenţei 

2.3. 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

4.3. 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

4 Verificarea  posibilităţilor  de  montaj. 2.4. 4.4. x - x 

5 Verificarea  marcării. 2.5. 4.5. x x x 

6 Verificarea  caracteristicilor  mecanice 2.6. 4.6. x - x 

 
 
 4. METODE  DE  VERIFICARE 
 
 4.1. Verificarea  formei, a  dimensiunilor  şi  materialelor 
 4.1.1.Verificarea  formei  se  face  cu  mijloace  de  măsură  obişnuite  de  măsurat (şublere, 
rigle, lere, etc)  şi  prin  examinare  vizuală. 
 4.1.2. Verificarea  calităţii  materialelor  utilizate  la  executarea  stâlpilor  se  face  pe  baza  
certificatelor  de  calitate  elaborate  de  furnizorul  de  materiale  sau  de  laboratoare  specializate.  
Fabricantul  poate  face  şi  verificări  proprii  prin  analize  conform  standarderelor  de  materiale  în  
vigoare, dar  nu  poate  emite  certificate  de  calitate  pentru  materiale,  fără  a  fi  atestat  în  acest  
sens. 
 
 4.2. Verificarea  execuţiei  şi  aspectului  se  face  prin  observare  vizuală . 
 
 4.3. Verificarea  acoperirilor  de  protecţie  se  face  în  conformitate  cu  SR EN 1461.
 Verificarea  calităţii  acoperirilor  termice  de  zinc  se  face  pe  loturi  de  produse. Mărimea  
lotului, numărul  probelor  şi  condiţiile  de  acceptare  a  lotului  se  stabilesc  pe  baza  SR ISO 
2859-1:2009 . 

4.3.1 Verificarea  grosimii . Verificarea  grosimii  se  face  prin : 
4.3.1.1  Metoda  prin cântărire. Se  determină  cantitatea  de  zinc  depusă  pe  

suprafaţa  stâlpului  prin  diferenţa  masei  stâlpului  înainte  şi  după  zincare. 
4.3.1.2  Metoda  microscopică. Conform  SR EN ISO 1463:2004. 
4.3.1.3  Metoda  magnetică.  Conform  SR EN ISO 2178:1998. 

4.3.2 Verificarea  aspectului  stratului  de  zinc  se  face  prin  examinare  vizuală  cu  
ochiul  liber. 

4.3.3 Verificarea  continuităţii  stratului  de  zinc  se  face  prin  imersări  succesive  a  
probei  într-o  soluţie  de  sulfat  de  cupru. 

4.3.4 Verificarea  aderenţei  felul  încercării  şi  condiţiile  de  încercare  pentru  
verificarea  aderenţei  stratului  de  zinc  pe  baza  SR EN 1461. 

 
4.4. Verificarea  posibilităţilor  de  montaj  se  face  prin  asamblarea  stâlpului  în  

conformitate  cu  proiectul  de  execuţie, observând  poziţionarea  corectă  a  găurilor  la  buloanele  
fundaţiei. 

 
 4.5. Verificarea  marcării  se  face  vizual. Marcajul  trebuie  să  fie  rezistent  în  timp. 
 4.6. Verificarea  caracteristicilor  mecanice 
 4.6.1. Verificarea  caracteristicilor  mecanice  se  face  în  poligonul  de  încercare, modelând  
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funcţionarea  reală  din  exploatare  a  stâlpilor . 
 4.6.2. Încercarea  în  regim  normal  se face  în  treptele  de  valori  reprezentând  0,5 ; 0,75 ; 
0,9 ; 1,0  din  valoarea  efortului  nominal.  Încercările  se  vor  face  mărind  sarcina  continuu, fără  
şocuri, până  la  obţinerea  valorii  corespunzătoare  treptei  respective.  Se  menţine  încărcarea  5  
minute  şi  se  notează  eventualele  deformaţii, iar  pe  ultima  treaptă  se  menţine  încărcarea 10 
minute. Stâlpul  se  descarcă  de  efort  si  se  măsoară  eventualele  deformaţii  remanente. 
 4.6.3. Încercarea la stări limită de calcul se face identic ca la pct. 

4.6.4. Deplasarea maximă la vârf la atingerea stări limită nu trebuie sa depăşească 8% din 
înălţimea stâlpului. 

4.6.5. Încercarea  la  rupere  se  face (la  cererea  beneficiarului),  după  încercarea  în  regim  
normal,  în  condiţiile  similare  acesteia  până  la  valoarea  treptei  unu. După  atingerea  acestei  
trepte  se  măreşte  sarcina  continuu  cu  valori  cuprinse  între  0,05 – 0,2 din  sarcina  nominală  
până  la  ruperea  stâlpului. 

4.6.6. Cu  acordul  beneficiarului  şi  al  proiectantului  se  poate  utiliza  testarea  cu  schemă  
simplificată, care  constă  în  aplicarea  unui  număr  redus  de  forţe  de  valoare  maximă  în  
punctele  care  determină  încărcările  cele  mai  deficitare  ale  stâlpului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.  Schema  de  încercare în plan vertical 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.  Schema  de  încercare în plan orizontal 
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           Tabelul 4 
 

 
Nr.crt 

 
Treapta 

Forţa 
aplicată 

Tipul de 
menţinere efort 

Săgeata  
măsurată 

 
Observaţii 

  daN min mm 
1 0,50  1   

2 0,75  1   

3 0,90  1   

4 1,00  10   

5 0  0   

6 0,5  1   

7 0,75  1   

8 1,00  1   

9 1,20  1   

10 1,30  5   

11 1,40  1   

12 1,50  1   

13 1,60  1   

14 1,70  1   

15 1,80  1   

16 1,90  1   

17 2,00  1   

 
5. TRANSPORT, DEPOZITARE  DOCUMENTE 
 

 5.1. Transportul  se  face  cu  orice  mijloace  de  transport,  care  să  nu  permită  deteriorarea  
produselor  în  timpul  transportului. 
 5.2. Depozitarea  se  face  în  exterior  în  locuri  care  nu  reţin  apa, sau  în  incinte  lipsite  
de  agenţi  corosivi . 
 5.3. La  livrare  lotul  de  produse  va  fi  însoţit  de  certificatul  de  calitate  emis  de  firmă,  
care  va  conţine  următoarele : 

− denumirea  produsului ; 
− numărul  lotului  şi  numărul  produselor  din  lot; 
− viza  organului  de  calitate ; 
− marca  de  fabrică . 


