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1. Generalități 
 

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare 

Prezenta specificație tehnică se referă la condițiile tehnice pentru achiziția si recepția 
întreruptorului de 110 kV, 1600 A,  40 (31,5) kA, care utilizează hexaflorura de sulf ( SF 
6) ca mediu de stingere şi izolare a arcului electric. 
Pentru o funcţionare corespunzătoare în regim normal şi de avarie, se vor respecta 
condiţiile indicate în Fişa tehnică. 
Dispozitivul de acţionare va asigura comanda trifazică a întreruptorului, permitînd 
acţionarea  atît de la faţa locului (manual sau electric), cît şi de la distanţă (din camera 
de comandă). 
Acest întreruptor se va monta într-o instalaţie existentă (neutrul reţelei este legat direct 
la pământ), de tip exterior, realizată cu bară dublă (simplă), echipată cu aparataj clasic 
cu ulei. 
Întreruptorul, montat pe un stelaj metalic, va avea înălţimea de maxim 5200 mm şi 
distanţa între faze de maxim 2100 mm. 

 
1.2. Cerinţe cu privire la standarde 

Întreruptorul va satisface cerințele standardelor în vigoare si trebuie să provină de la 
producători care au un sistem de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 
9001:2008. 
Întreruptorul va fi proiectat, transportat şi depozitat conform standardelor 
corespunzătoare, fără a se limita însă la recomandărilor acestora. 

 
• SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de managamant a calitatiii. Cerinte. 
• SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Specificatii si 

ghid de utilizare. 
• SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătății și securității 

ocupaționale 
• SR EN 62271-1:2009 Prescripţii comune pentru standarde referitoare la 

aparatajul de ÎT 
• SR EN 62271-4 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 4: Proceduri privind 

utilizarea hexafluorurii de sulf (SF6) şi a amestecurilor care conţin SF6 
• SR EN 62271-104:2010 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 104: 

Întreruptoare de curent alternativ pentru tensiuni nominale egale sau mai 
mari de 52 kV 

• SR EN 62271-110:2013 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 110: Comutarea 
sarcinilor inductive. 

• SR EN 62271-203:2012 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 203: Aparataj în 
carcasă metalică cu izolaţie gazoasă, pentru tensiuni nominale mai mari de 
52 kV 

• SR EN 62271-207:2013 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 207: Calificare 
seismică pentru ansambluri de aparataj cu izolaţie gazoasă, pentru tensiuni 
nominale mai mari de 52 kV 
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• IEC 62271-310 High-voltage switchgear and controlgear - Part 310: 
Electrical endurance testing for circuit-breakers above a rated voltage of 52 
kV 

• SR EN 60376:2006 Specificaţie pentru calitatea tehnică a hexafluorurii de 
sulf (SF6) pentru utilizare în echipamente electrice. 

• SR EN 60060-2:2011 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 2: 
Sisteme de măsurare. 

• SR EN 60060-3:2006 Tehnici de încercare la înalta tensiune. Partea 3: 
Definiţii şi prescripţii pentru încercări la locul de montaj. 

• SR EN 60071-1:2006 Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Definiţii, principii şi 
reguli. 

• SR EN 60071-2:1999 Coordonarea izolaţiei. Partea 2: Ghid de aplicare. 
• SR EN 62155:2004 Izolatoare tip carcasă cu sau fără presiune internă de 

material ceramic sau de sticlă, pentru utilizare în aparatajul electric cu 
tensiuni nominale mai mari de 1 000 V. 

• SR EN 60068-3-3:1994 Încercări de mediu. Partea a 3-a Ghid. Metode de 
încercare seismice ale echipamentului. 

• NTE 001/03/00 – Normativ pentru alegerea izolației, coordonarea izolației și 
protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor 
 

2. Condiții generale de funcționare 
Conform Fişei tehnice. 
 

3. Caracteristici constructive şi tehnice 
Conform Fişei tehnice 

 
     4. Alte caracteristici şi condiţii 
4.1 Întreruptorul va fi construit din trei poli identici montaţi pe un stelaj metalic 
comun sau individual şi va fi acţionat tripolar. 
4.2. Mediul de izolare şi de stingere - SF6. 
4.3. Izolaţia exterioară : compozit. 
4.4. Acţionarea tripolară a întreruptorului se va face de către un mecanism cu 
resort Întreruptorul va fi prevăzul cu un dispozitiv de monitorizare a uzurii 
contactelor. 
4.5. Înrerupătorul tripolar se compune din: 

 -suport matalic de susţinere –individual sau comun; 
 -3 poli identici; 
 -un mecanism de acţionare tripolară. 

Fiecare pol constituie o unitate sigilată, care conţine: 
 -camera destingere; 
 -coloana suport izolantă; 
 -elementul mobil cuplat la mecanismul de acţionare tripolară. 

4.6. Întreruptorul va fi prevăzut cu: 
-aparate care să asigure controlul densităţi şi presiuni gazului 
(indicator cu cadran); 
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 -buşon de umplere, golire; 
 -presostate pentru controlul presiunii (densităţii) gazului. 

4.7. Marcarea bornelor şi a plăcuţei indicatoare se va face conform SR EN 
62271-1:2009. Plăcuţa indicatoare va fi scrisă în limba română. Plăcuţa 
indicatoare va fi aşezată în loc vizibil în poziţia normală de funcţionare şi 
instalare a aparatului. 
4.8. Plăcuţele indicatoare ale întreruptorului şi dispozitivului de acţionare, vor 
conţine următoarele informaţii: 
 
 
       Întreruptor Mecanism acţionare 
 
Producător      x  x 
Tip        x  x 
Număr de fabricare      x  x 
Tensiunea nominală     x  x 
Tensiunea nominală de ţinere la impuls     
de trăsnet                                                     (kVmax) x - 
Curent nominal de serviciu                           (A) x  - 
Curent admisibil de scurtă durată 
nominal       (kAef) x  - 
Durata de scurtcircuit nominală  (s) x  - 
Presiunea nominală a gazului comprimat (bar) x  - 
Tensiunea auxiliară nominală 
 Bobină  (Vcc)    -  x 
 Motor    (Vca/Vcc)   -  x 
Solicitarea mecanică nominală la borne (N) x  - 
Masa      (kg) x  x 
 
4.9. Toate părţile metalice vor fi protejate în mod eficient şi durabil împotriva 
coroziunii prin zincare la cald. 
4.10. Racordarea la pământ va fi conform standardelor şi normelor 
internaţionale privind legarea la pământ a echipamentelor electrice de IT şi 
conform SR EN 62271:2009. 
4.11. Furnizorul va transmite înainte de livrare în timp util instrucţiunile pentru 
transport şi depozitare, iar la livrare instrucţiunile pentru instalare şi 
întreţinere. Întreruptorul se va livra cu toate accesoriile şi dispozitivele 
necesare, care să permită manevrarea cu uşurinţă atît la montaj, cît şi în 
cazul reviziilor tehnice. 
4.12. Distanţe impuse de montaj: 
 - distanţe între faze – max. 2100 mm 
 - înălţimea maximă a întreruptorului pe stelajul de susţinere – 5200 mm 
 

5. Teste şi acceptări 
Testele sunt destinate să demonstreze că funcţionarea întreruptorului este 
conformă fişei tehnice din prezenta documentaţie şi că după montare, el va 
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funcţiona de-a lungul perioadei de viaţă cerute cu un grad de disponibilitate 
acceptabil, în condiţiile de mediu precizate. 
Întreruptorul prezentat va fi supus următoarelor teste: 
 
5.1.Teste de tip  
Ofertantul va prezenta certificatele testelor de tip pentru întreruptorul oferit. 
Lista testelor de tip şi execuţia testelor vor fi în concordanţă cu standardele : 

- SR EN 60060-2:2011; 
- SR EN 62271-1:2009; 
- SR EN 60068-3-3:1994 
- SR EN 62271-108:2006 
- IEC 62271-310:2008 

 şi vor cuprinde: 
 -încercări electrice 
 -încercări de tensiune de perturbaţii radioelectrice 
 -încercări de încălzire 
      -măsurarea rezistenţei circuitului primar 
 -încercarea de curent de scurtă durată şi la valoarea de virf a curentului 

admisibil 
 

5.2. Teste individuale de rutină 

Lista testelor de tip şi execuţia testelor vor fi în concordanţă cu standardele 
indicate la pct. 5.1 şi vor cuprinde: 

-încercări de ţinere la tensiune de frecvenţă industrială 
 -încercarea circuitelor secundare şi auxiliare ale dispozitivului de acţionare 

la încercări de ţinere la tensiune de frecvenţă industrială timp de un minut. 
 -măsurarea rezistenţei circuitului primar. 

Testele îndividuale vor fi executate în prezenţa cumpărătorului. 
Furnizorul va transmite invitaţia de participare la probe cu minimum 3 săptămîni 
înainte de executarea lor. 
Buletinele de încercare vor însoţi întreruptorul. 

 
5.3. Teste de punere în funcţiune 

Furnizorul va prezenta după contractare, o listă a testelor de şantier(de 
acceptanţă) pentru punerea în funcţiune a întreruptoarelor livrate, şi va participa 
la acestea. 

 
5.4. Condiţii de acceptare 

Întreruptorul este acceptat dacă sunt îndeplinite toate cerinţele din prezenta 
documentaţie şi dacă este livrat cu toate accesoriile necesare şi anume: 

 - dispozitiv de ridicat pol; 
 - dispozitiv de înclinare pol; 
 - suport metalic ptr. întreruptor; 
 - set de scule speciale, specificate de furnizor; 
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 - buletine de încercare; 
 - certificare din punct de vedere a Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. 
Furnizorul de întreruptoare va prezenta date privind verificarea la solicitările 

seismice, sub una din formele: 
 - rezultate obţinute la probele experimentale; 
 - datele de intrare şi rezultatele calcului analitic de verificare la solicitări 

seismice, şi va face recomandări cu privire la structura de susţinere şi modul de 
fixare a acesteia. 
Se va preciza că întreruptorul se încadrează în clasa seismică generală, căreia i 
se aplică factorul de amplificare (k), specific montării aparatelor la înălţime pe 
structură metalică. 

 
6. Piese de schimb pentru perioada de garanţie şi post 

garanţie 
 

Furnizorul va menţiona piesele de shimb care intră în furnitură şi va preciza ce 
piese de schimb se consideră necesare pentru o bună funcţionare a 
întreruptorului pentru o perioadă de 5 ani şi care pot fi achiziţionate contra cost, 
post garanţie. 

 
7. Scule şi dispozitive pentru montaj, exploatare şi 

întreţinere 
  

Furnizorul va prezenta lista sculelor şi dispozitivelor necesare pentru montaj, 
exploatare şi întreţinere. 

 
8. Livrare, ambalare, transport, depozitare 

 
Întreruptorul va fi livrat ambalat în lăzi de lemn, bine fixate şi ridigizate, astfel încît 
să nu fie afectate de şocurile de transport şi manipulare. Lăzile vor fi marcate 
corepunzător. 
Ambalajul va fi adecvat condiţiilor climatice specifice din ţara şi din zonele de 
tranzit. Ambalajul va fi prevăzut cu marcajul corespunzător pentru transport, 
depozitare şi despachetare. 
La primire, lăzile vor fi examinate în totalitate pentru a constata eventualele 
deteriorări, în cazul că s-a constatat sau se suspectează o deteriorare, lada 
respectivă se va transporta imediat intr-o încăpere la loc uscat, efectuîndu-se o 
examinare atentă a defectului şi cauzei lui. 
Se va acorda o atenţie deosebită transportului la locul de montaj, mijloacele de 
transport trebuie să fie adecvate, se vor respecta inscripţionările şi marcajele 
(greutate, loc de ridicare, poziţie).  
Depozitarea coletelor se va face în interior (în camere ventilate şi uscate) astfel 
încît să permită accesul la colete precum  şi ridicarea lor în ordinea montării. 
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9. Documentaţii, manualul de întreţinere şi exploatare 
 

Fiecare întreruptor va fi însoţit de următoarele documente: 
-  buletine de încercări de tip şi îndividuale, buletine ISCIR (pentru mecanismul 
de acţionare hidraulic); 
- cartea tehnică, manual de întreţinere şi exploatare redactat în limba română; 

 - document de certificare a calităţii produsului; 
 - instrucţiuni de montaj. 

Echipamentul va fi certificat conform Legii Protectiei Muncii şi va avea aplicat 
marcajul CS. Marcajul întreruptorului trebuie să fie uşor vizibil. 

 
10. Asistenţa tehnică 

 

Furnizorul va include în ofertă şi va asigura asistenţa tehnică pentru: 
 - montaj la locul de instalare; 
 - punere în funcţiune 

Montajul se va asigura de beneficiar, cu personal calificat, sub supravegherea 
tehnică a specialistilor furnizorului. 

 
  

11. Service 
 
 Beneficiarul îşi rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanţie, în 

cazul unor deficienţe repetate, să solicite prezenţa unui delegat al furnizorului cu 
care să analizeze cauzele şi să stabilească măsurile de remediere a defecţiunilor 
apărute, care se vor face pe cheltuiala Furnizorului. 

 
 

12. Volum furnitură 
 

1. Întreruptor 110 kV cu SF6 
- secvenţa de operare: D-0,3s-ID-15(60)s-ID (cu RAR);          

2. Mecanism de acţionare;         
3. Stelaj de susţinere întreruptor pe suport comun sau individual; 

• Stelaj susţinere mecanism de acţionare  (după caz);                              
• Utilaj şi accesorii pentru montaj şi întreţinere;      
• Piese de schimb;                                                                                      
• Documentaţia tehnică în limba romînă;                                                   
• Buletine de încercări; 
• Dotări: - butelie gaz SF6 (inclusiv reductorul de presiune);  
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Anexa nr. 1 – Fișa caracteristicilor tehnice a întreruptorului 110 kV cu 
comutație în SF6 

 
 

Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

 FURNIZOR    
 CODUL PRODUSULUI    

A.  CERINTE TEHNICE SOLICITATE    
1. CONDITII IMPUSE DE MEDIU    

1.1. Locul de montaj  exterior  
1.2. Altitudinea maxima m 1000  

 
1.3. 

Temperatura mediului inconjurator:    
   - maxima absoluta 0C + 40  
   - maxima a mediei pe 24 h 0C + 35  
   - minima absoluta in conditii normale (conditii 
severe) 

0C - 35 (- 40)  

1.4. Umiditatea relativa a aerului la 20 0C % 100  
1.5. Grosimea stratului de chiuciura mm 24  
1.6. Presiune dinamica la vant max. nesimultan cu 

chiuciura 
daN/m2 55  

1.7. Presiune dinamica la vant simultan cu chiuciura daN/m2 20  
1.8. Presiunea dinamica vantului pe aparat daN/m2 70  
1.9. Acceleratia seismica maxima m/ s2 3  
2. CERINTE IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC     
2.1 Tensiunea nominală a sistemului  kV 110  
2.2. Tensiunea maximă de funcţionare a sistemului kV 123  
2.3. Frecvenţa nominală  Hz 50  
2.4. Modul de conectare a neutrului reţelei    

  - neutrul legat direct la pământ - n.I.p.  
2.5. Factorul primului pol - 1,5  
2.6. Tensiunea de ţinere faţă de pământ    

 a) la impuls de trăsnet (1,2/50µs) kVmax 550 
 b) la frecvenţa industrială (50Hz, 1 min.) kVef 230 

2.7. Tensiunea de ţinere între contactele deschise 
ale aceluiaşi pol 

  
 

550 
230 

 

 a) la impuls de trăsnet (1,2/50µs) kVmax 

 b) la frecvenţa industrială (50Hz, 1 min.) kVef 

3. CARACTERISTICI ELECTRICE    
3.1. Curentul nominal A 

A 
1600  
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Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

3.2. Capacitatea nominală de rupere la scurtcircuit kAef 31,5 (40)  
3.3. Curentul de scurtă durată ( 1s) kAef 31,5 (40)  
3.4. Curentul de scurtcircuit, valoare de vârf (limită 

dinamic) 
kAmax 80 (100)  

4. CONDIŢII SOLICITATE DISPOZITIVELOR DE ACŢIONARE  
4.1. Tip: mecanism - cu resort 

             
 

4.2. Număr de circuite independente de deschidere  buc 2  
4.3. Tensiunea de alimentare a motorului de armare   

220 
 

 a) nominală                                  (ambele tensiuni) Vcc 
Vca 

220  
230 

 

 b) maximă admisă % +10  
 c) minimă admisă % -20  

4.4. Tensiunea de comandă la închidere (c.c)    
 a) nominală Vcc 220 

 
 

 b) maximă admisă % +10  
 c) minimă admisă % -20  

4.5A. Tensiunea de comandă la deschidere (c.c.), 
bobina de bază  

   

 a) nominală Vcc 220  
 b) maximă admisă % +10  
 c) minimă admisă % - 20  

4.5B. Tensiunea de comandă la deschidere (c.c.), 
bobina de rezervă  

   

 a) nominală Vcc 220  
 b) maximă admisă % +10  
 c) minimă admisă % - 20  

4.6. Tensiunea de alimentare a sistemului de incalzire Vca          230  
4.7. Mod de operare    

 a) monofazică şi trifazică Da/n nu  
 b) trifazică Da/n da  

4.8. Secvenţă nominală de manevră: 
    - cu RAR    

 

 
- 

D – 0,3s– ID-
15(60)s – ID 
 

 

4.9. Secvenţa de acţionare fără intervenţia motorului de 
armare (întreruptorul în poziţia închis)  

      - 
 

 
D-ID 

 

4.10. Blocaje necesare    
 a) energie insuficientă în resort Da/n

u 
da  

 b) la presiune SF6 redusă, cu posibilitate de 
alegere a regimului (declanşare, sau blocare a 

Da/n
u 

da  
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Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

declanşării la scăderea presiunii SF6)
1 

4.11. Contorizări necesare    
 - la manevre întreruptor Da/n

u 
da  

4.12. Numărul de contacte auxiliare libere (disponibile 
pentru beneficar) necesare pe ansamblu 
întreruptor: 

 
 

  

 a) normal închise buc minim 10  
 b) normal deschise buc minim 10  

4.13. Durata minima a impulsului ms 10  

4.14. Durata maximă de armare a resoartelor s 15  

4.15. Posibilitate de armare manuală în lipsa tensiunii la 
dispozitivul de acționare  

da/nu Da  

4.16. Posibilitate de deconectare manuală în lipsa 
tensiunii la dispozitivul de acționare 

da/nu Da  

4.17. În cazul dispariției tensiunii de alimentare în timpul 
procesului de armare, la revenirea tensiunii de 
alimentare, în cazul în care armarea nu s-a 
finalizat manual, se va relua armarea până la 
armarea completă a întreruptorului   

da/nu Da  

5. CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE  
ÎNTRERUPTOR 

  

5.1. Tipul constructiv pentru camera de stingere - cu auto- 
compresie 

 

5.2. Mediul de stingere şi izolare interna - SF6  

5.3. Caracteristici ale SF6 conform - SR/EN 
60376:2006 

 

Punctul de rouă maxim pentru SF6 măsurat la 
temperatura de +20° C  

°C - 5  

5.4. Izolația externă - compozit  

5.5. Pierderi de gaze anuale maxime garantate % << 1  
5.6. Numărul de poli buc 3  
5.7. Linia de fugă specifică la Umax. cm/kV min. 2,5  

5.8. Înălţimea minimă a axului bornelor întreruptorului 
(de la nivelul solului): 

 
 

 
 

≥ 5100 
≥ 2500 

 

 a) superioară mm 
 b) inferioară mm 

                                                           
1
 Ofertantul va preciza modalitatea de alegere a regimului de blocare a întreruptorului. 
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Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

5.9. Înălțimea maximă a bornei superioare mm ≤ 5200  
5.10. Distanţa maximă între faze  mm 2100  
5.11. Tipul conductoarelor de racord  

mmp 
flexibil, 

Al-OL, 450/75  
 

5.12. Tipul bornei       plată  
5.13. Eforturi admise la borne (conform SR EN 62271-

100:2009) 
   

 a) static (în orice direcţie) daN min.125  
 b) dinamic (în orice direcţie) daN min.150  

5.14. Legarea la pământ, conform SR EN 62271-1 - da  
5.15. Furnitura va include şi suporţii de montare a 

echipamentului 
(suporti metalici zincati la cald) 

- da  

5.16. Furnitura va include clemele pentru racordarea 
echipamentului în circuit şi de legare la pământ; 
racordarea cu cond. Al – OL 450/75 mm2 

- da  

5.17. Furnitura va include indicator vizual pentru poziţia 
închis-deschis 

- da  

5.18 Dispozitiv de detectie SF 62 da/nu da   
5.19 Dispozitiv de umplere cu SF6  

3 da/nu da  
5.20. Consum redus la bobina de inchidere şi 

deschidere 
W ≤ 600  

5.21. Butelie cu SF6
  4 buc v. nota 3  

5.22. Asigurarea împotriva exploziilor - da  
5.23. Protectie anticoroziva a partilor metalice feroase - zincare la cald  

5.24. Grosime minimă strat zinc conform SR EN ISO 
1461:2010 

µm 85  

6. CONDIŢII DE MENTENANŢĂ ŞI FIABILITATE    

6.1. Anduranţa mecanică (număr de cicluri ID fără să se 
folosească piese de rezervă) 

 
≥ 10.000 

 

6.2. Clasa de anduranță mecanică - M2  
6.3 Clasa de anuranță electrică - E2  
6.4. Clasa de probabilitate de apariție a reaprinderilor - C2 

≥ 3.000 
 

 
 a) număr de operaţii de deschidere la valoarea In 

fără să se folosească piese de rezervă 
nr. 

 

                                                           
2
 Se va consulta beneficiarul pentru stabilirea numărului de dispozitive de detecție necesare. 

3
 Se va consulta beneficiarul pentru stabilirea numărului de dispozitive de umplere a întreruptorului 

necesare. 
4
 Se va consulta beneficiarul pentru stabilirea numărului de butelii SF6 necesare. 
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Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

 b) număr de operaţii de deschidere la valoarea 
Isc fără să se folosească piese de rezervă 

nr. 
 

≥ 20 

6.5. Intervalul necesar pentru inspectii vizuale ani ≥ 1  
6.6. Intervalul intre 2 verificari consecutive la 

exploatare normala 
ani ≥ 10  

6.7. Durata normală de funcționare conform HG 
2139/ 30.11.2004, cod de clasificare 2.1.16.5 

ani min.15  

6.8. Rata medie de defectare in 10 ani pentru 20.000 
bucati 

% 0,07  

6.9. Disponibilitate % min. 99,95  
6.10. Timpul mediu de bună funcționare ore min. 262000  

7. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ MINIMALĂ CE SE VA REMITE ÎN CADRUL OFERTEI 

7.1. Lista cu piese de schimb şi scule speciale de întreţinere 
recomandate 

da  

7.2. Lista încercărilor de tip, individuale şi pe şantier da  
7.3. Desene, carti tehnice, manual de utilizare, instructiuni de 

montaj si punere in functiune,instructiuni de exploatare si 
intretinere in limba română 

da  

7.4. Certificate de probe pentru testele individuale, copii ale 
buletinelor de verificare,pentru probele de tip 

da  

7.5. Liste de referinţe  da  
7.6. Certificat de garantie  da  
7.7. Tabele de date tehnice garantate, completate  da  
7.8. Declaraţie de conformitate   da  
B. CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE 
8. PERFORMANŢE SPECIFICE ALE ÎNTRERUPTORULUI 

8.1. Numărul de camere de stingere pe pol  buc 1  
8.2. Capacitatea de închidere nominală kAmax 80(100)  
8.3. Durata admisă a scurtcircuitului s 3   
8.4. Tensiunea tranzitorie de restabilire (TTR) 

nominală pentru defecte la borne: 
  

 
 
 
 
 

Se vor preciza 
de catre 
ofertant 

 

 a) prima tensiune de referinţă (U1) kV 
 b) timpul (t1) pentru atingerea tensiunii (U1)  µs 
 c) valoarea de vârf a tensiunii tranzitorii de 

referinţă (UC) 
kV 

 d) timpul pentru atingerea (UC) µs 
 e) întârzierea td µs 
 f) tensiunea U' kV 
 g) timpul t' µs  
 h) viteza de creştere (U1/t1) kV/µs 
 i) coeficientul de multiplicare pentru determinare  
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Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

Ui în funcţie de valoarea efectivă a curentului de 
rupere la scurtcircuit (fi)  

kV/kA 

 j) timpul ti µs  
8.5. Tensiunea tranzitorie de restabilire pentru 

defecte apropiate (defect kilometric): 
   

 
 
 
 
 

Se vor preciza 
de catre 
ofertant 

 

 a) prima tensiune de referinţă (U1) kV 
 b) timpul (t1) pentru atingerea tensiunii (U1) µs µs 
 c) valoarea de vârf a tensiunii tranzitorii de 

referinţă (UC) 
kV 

 d) timpul pentru atingerea (UC) µs 
 e) întârzierea td µs 
 f) tensiunea U kV 
 g) timpul t’ µs  
 h) viteza de creştere (U1/t1) kV/µs  
 i) coeficientul de multiplicare pentru determinare 

Ui în funcţie de valoarea efectivă a curentului de 
rupere la scurtcircuit (fi)  

 
kV/kA 

 j) timpul ti µs  
8.6. Caracteristicile pentru linia în aval de întreruptor:   

Se vor preciza 
de catre 
ofertant  

 
 a) impedanţa de undă nominală (Z) Ω 
 b) factor de vârf nominal (k) kV/µs  
 c) factorul RRRV kAmax 
 d) întârzierea (tdc) µs  

8.7. Capacitatea de rupere nominală în discordanţă 
de fază 

kA  
Se vor preciza 

de catre 
ofertant 

 

  - Tensiunea de restabilire la frecvenţa industrială kV 
  - Tensiunea tranzitorie de restabilire  
 a) prima tensiune de referinţă (U1) kV 
 b) timpul (t1) µs  
 c) valoarea de vârf a tensiunii de restabilire (UC) 

d) timp 
e) viteza de creştere 

kV 
µs  

kV/µs  
 

8.8. Capacitatea de întrerupere a curenţilor capacitivi:    
 a) capacitatea de rupere nominală a liniilor 

aeriene în gol 
A 31,5  

 b) capacitatea nominală de rupere a cablurilor în 
gol 

A 140  

 c) capacitatea de rupere in opozitie de faza kA 10  
 d) supratensiuni maxime admise raportate la 

pământ 
 

  



 14

 
Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

    1. Valoarea de vârf kV Se vor preciza 
de catre 
ofertant 

 
    2. Raportul U vârf/[Un x ( )32 ](valoare 

efectivă) 

p.u. 
 

8.9. Capacitatea nominală de rupere a curenţilor 
inductivi (trafo în gol) A 10  

8.10. Durate nominale [raportate la valorile nominale 
ale tensiunii (de alimentare) şi frecvenţei]  

 
  

 a) timpul de închidere ms ≤ 70  
 b) timpul de deschidere  ms ≤ 35  
 c) timpul de rupere ms ≤ 60  

8.11. Nesimultaneitatea functionarii polilor s 0,005  
8.12. Durata scurtcircuitului s 3  
8.13. Nivelul perturbaţiilor radio la 1,1xUm/ 3 kV  µV < 2500  
8.14. Măsuri pentru creşterea presiunii contactelor-

descriere 
- da  

8.15. Clasa de incadrare, conform SR EN 62271:2009 - M2, E2, C2  
9. CARACTERISTICI SPECIFICE ALE ÎNTRERUPTORULUI 

9.1. Puterea consumată la tensiunea nominală:    
 a) bobina de închidere W max. 600  
 b) bobina de deschidere W max. 600  
 c) motor W max. 1200W  
 d) elemente de încălzire W Se va preciza 

de catre 
ofertant 

 

9.2. Timpul necesar pentru armare resort (dacă este 
cazul) 

s < 15  

9.3. Durata minima a impulsului de comandă ms 10  
9.4. Caracteristicile contactelor auxiliare:    

 a) tensiunile nominale c.c. şi c.a. V 220 Vcc 
230 Vca 

 

 b) curenţi nominali A 10  
 c) curenţi de rupere    
    1. pentru c.c. A 2  
    2. pentru c.a. (la cosφ=0,8) A 10  

9.5. Tensiunea de încercare la frecvenţa industrială 1 
min., 50Hz; ≥ 2kV  

   

 a) a circuitelor auxiliare kV Se vor preciza 
de către 
ofertant 

 
 b) a motorului kV  

9.6. Măsuri de protecţie la coroziune a dulapului de    
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Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

comandă 
 a) calitatea materialului (materialul tablei, 

grosimea) 
- Se vor preciza 

de către 
ofertant 

 

 b) acoperiri de protecţie -  
9.7.  Măsuri de reducere a nivelului de zgomot 

(maxim 70 dB) 
-  

9.8. Secţiunea minimă a cablurilor aferente conexiunii 
interne 

mm2  1,5   

9.9. Temperatura minimă şi maximă de funcţionare 
garantată a dispozitivului de acţionare 

  
0C 

 
-30°C / +40°C 

 

10. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SPECIFICE PENTRU 
ÎNTRERUPTOR 

 

10.1. Numărul dispozitivelor de acţionare pe ansamblul 
tripolar 

buc 1  

10.2. Caracteristicile elementelor de asigurare a 
repartiţiei uniforme a tensiunii pe camerele de 
stingere (dacă există) 

- Se va preciza 
de către 
ofertant 

 

10.3. Presiunea gazului SF6    
 a) maximă MPa Se vor preciza 

de către 
ofertant 

 
 b)nominală  MPa  
 c) minimă  MPa  

10.4. Date constructive:    
 a) greutatea întreruptorului, exclusiv dispozitivul 

de acţionare (un pol) 
kg 

Se vor preciza 
de către 
ofertant 

 

 b) greutatea dispozitivului de acţionare kg  
 c) volumul gazului SF6 la presiunea de 0,1 

MPa/pe pol 
litri  

 d) valorile eforturilor (forţe+momente) transmise 
fundaţiilor pentru: 

  

  - încărcări nominale daN  
  - încărcări excepţionale  daN  

10.5. Nivelul maxim de zgomot garantat în momentul 
acţionării 

dB Se va preciza 
de către 
ofertant 

 

10.6. Modalitatea menţinerii presiunii gazului SF6 şi 
neutralizarea efectelor umezelii şi reziduurilor 
rezultate din descompunerea gazului 

   

 a) tipul garniturii de etanşare - 
Se vor preciza 

de către 
ofertant 

 
 b) materialul garniturii de etanşare -  
 c) tipul dispozitivului absorbant pentru umiditate 

şi reziduri gaz 
-  
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Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

 d) tipul dispozitivului de indicare a densităţii 
gazului SF6 şi semnalizare preventivă a scăderii 
presiunii gazului 

-  

10.7. Necesitatea tratării gazului înainte de umplere 
(da/nu) 

 Se va preciza 
de către 
ofertant 

 

11. ASIGURAREA ANDURANŢEI MECANICE ŞI ELECTRICE A ANSAMBLULUI 
ÎNTRERUPTOR – DISPOZITIV DE ACŢIONARE 

11.1. Rezultate şi documente de atestare a încercărilor 
electrice si mecanice de tip ,conform SR EN 
62271/ 2009; SR EN 62271-1/ 2009; SR EN 
60060/ 2011; SR EN 60068/ 2003 

nr. 
document 

da  

11.2. Teste individuale, conform SR EN 62271/2008; 
SR EN 62271-1/2009; SR EN 60060/2011; CEI 
62271-310:2008 

nr. 
document 

da  

11.3. Numele laboratorului de încercări (altul decat cel 
al furnizorului) 

- da  

12. ASIGURAREA CONTROLULUI DE CALITATE A ANSAMBLULUI ÎNTRERUPTOR – 
DISPOZITIV 

12.1. Lista standardelor de asigurare/managementul 
calităţii avute în vedere la proiectare, execuţie, 

nr. 
docum

Se vor preciza 
de către 

 

13. TRANSPORT, INSTALARE ŞI PUNERE ÎN 
FUNCŢIUNE 

   

 
13.1. 

Numărul de zile necesare montării, testării şi 
punerii în funcţiune a unui întreruptor (ansamblu 
tripolar) 

zile Se vor preciza 
de către 
ofertant 

 

13.2. Asamblarea, montarea și umplerea (vidare si 
uscare inainte de umplere, dupa caz) cu SF6 a 
întreruptorului se va realiza de către constructor 
cu asistența furnizorului 

Da/Nu Da  

13.3. Se va realiza verificarea echipamentului înainte 
de punerea în funcțiune (S.A.T.  – Site 
Acceptance Test) 

Da/Nu Da  

14. CONDITII DE LIVRARE, TRANSPORT, 
AMBALARE, DEPOZITARE 

   

14.1. Standarde : SR EN: 62271 – 108:2006 - da  
14.2. Date de transport:  

- nr de colete 
- greutate totala a unui colet 

 
buc 
kg 

Se vor preciza 
de către 
ofertant 

 

14.3. Conditii de transport si depozitare: 
a) in pozitie verticala 
b) in pozitie orizontala 

 
- 
- 

Se vor preciza 
de către 
ofertant 
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Nr. 
crt. 

 
ÎNTRERUPTOR 110 kV 

 

 
DATE 

TEHNICE 
SOLICITATE 

 
DATE 

TEHNICE 
GARANTATE 

c) inclinat la max. 600 - 
15. INSPECŢIE ŞI ÎNTREŢINERE    

15.1. Necesităţi de întreţinere în perioada de viaţă a 
ansamblului întreruptor – dispozitiv de acţionare 

descrie
re 

Se vor preciza 
de către 
ofertant 

 

16. ACCESORII    
16.1. Lista accesoriilor standard incluse în furnitură  nr. 

docum
ent 

Se vor preciza 
de către 
ofertant 

 

17. DOCUMENTAŢII TEHNICE    
17.1. Lista şi numărul de referinţă a documentelor 

transmise în cadrul ofertei 
nr. 

docum
ent 

Se vor preciza 
de către 
ofertant 

 

18. ASISTENTA TEHNICA LA MONTAJ SI PIF - da  
 

Semnătură și ștampilă ofertant, 
 


