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1.   Generalităţi 
 
1.1.  Domeniu  de  aplicare 

  
 Prezenta  specificaţie  se  aplică  separatoarelor  tripolare  (monopolare sau bipolare) de 
125/145 kV  de curent alternativ  destinate  să funcţioneze la frecvenţe de serviciu de 50 Hz, având 
tensiunea peste 1000 V. 
 
 1.2.  Referinţe normative 
  
� SR EN 60038:2012 − Tensiuni standardizate . 

� SR CEI 60050(441):1997 
− Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 441: 

Aparataj şi siguranţe fuzibile 

� SR CEI 60050-826:2006 
− Vocabular Electrotehnic Internaţional. Partea 826: 

Instalaţii electrice. 
� SR EN 60059:2002/A1:2010 − Caracteristici ale curenţilor electrici standardizaţi CEI. 

� SR EN 60060-1:2011 
− Tehnici de încercare la înalta tensiune. Partea 1: Definiţii 

generale şi prescripţii referitoare la încercări. 
� SR EN 60068-2(toate parţile) − Încercari de mediu. Partea 2: Teste. 
� 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 60085:2008 − Izolaţie electrica. Evaluare şi clasificare termică. 
� SR EN 60270:2003 − Tehnici de încercare la înalta tensiune. Masurarea 

descarcarilor parţiale. 

� SR EN 60507:1996 
− Încercari la poluare artificiala ale izolatoarelor de înalta 

tensiune utilizate în reţelele de curent alternativ. 
� SR EN 60529:1995 − Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP). 
� SR EN 61000-4-4:2005 − Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 4-4: 

Tehnici de încercare şi masurare. Încercari de imunitate 
la trenuri de impulsuri rapide de tensiune. 

� SR EN 61000-4-11:2005 − Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 4-11: 
Tehnici de încercare oi de masurare. Încercari de 
imunitate la scaderi de tensiune, întreruperi de scurta 
durata oi variaţii de tensiune. Standard de baza în CEM 

� SR EN 61000-4-12:2007 − Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 
4:Tehnici de încercare şi masurare. Secţiunea 12: 
Încercari de imunitate la unde oscilante. 

� SR EN 62271-1:2009 − Aparataj de înalta tensiune. Partea 1: Specificaţii 
comune. 

� SR EN 60721-1:2003 − Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 1: Agenţi de 
mediu şi gradele lor de severitate. 

� SR EN 60664-1:2008 − Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de 
joasa tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercari 

� SR EN 60721-3-4:1996/A1:2004 − Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea 
grupelor de agenţi de mediu oi a gradelor de severitate 
ale acestora Secţiunea 4: Utilizarea staţionara în spaţii 
neprotejate împotriva intemperiilor 

� SR CEI 60050 (191):2002 
− Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 191: 

Siguranţa în funcţionare şi calitatea serviciului 
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� SR HD 478.2.2 S1:2002 − Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de 
mediu prezente în natura. Precipitaţii şi vânt 

� SR EN 62262:2004 − Grade de protecţie asigurate prin carcasele chipamentelor 
electrice împotriva impacturilor mecanice din exterior 
(cod IK). 

� SR EN 60270:2003 − Tehnici de încercare la înalta tensiune. Masurarea 
descarcărilor parţiale. 

� SR EN 61180-1:2001 − Tehnici de încercare la înalta tensiune pentru 
echipamentele de joasa tensiune. Partea 1: Definiţii, 
prescripţii şi proceduri referitoare la încercari. 

� IEC 60815-3:2008 − Selection and dimensioning of high-voltage insulators 
intended for use in polluted conditions. Part.3: Polymer 
insulators for a.c systems. 

� SR EN 62271-102:2003/A1:2012 − Aparataj de înalta tensiune. Partea 102: Separatoare şi 
separatoare de legare la pamânt de înalta tensiune şi de 
curent alternativ 

 
 
 
 
 
 

1.3  Simbolizare 
 

Separator  tip:   X-Ur-Ir / nY - Umotor – Ucomandă 
 
unde:  

X     – este o combinaţie a următoarelor simboluri: 
 R − rotativ 
 O − cu cadrul montat orizontal 
 M − monopolar 
 B − bipolar 
 T − tripolar 
 1P       − cu un cuţit de legare la pământ 
 2P − cu două cuţite de legare la pământ 
 I − cu cuţit de legare la pământ inversat 
 L − montaj linie 
 n − este numărul dispozitivelor de actionare necesare 
 Y − este tipul dispozitivelor de acţionare 
 Umotor      − este tensiunea de alimentare a motorului 
 Ucomandă  − este tensiunea de alimentare a circuitelor de comandă 

           
Exemplu de notare: 
 

Separator tip :    ROTI  1PL-123 kV -2000 A / 2 DE 100 - 230 Vca - 220 Vcc  
 
Separator  Rotativ  Orizontal  Tripolar  I -cu cuţit inversat de legare la pământ, montaj Linie,  
Ur=123 kV, Ir=2000A, pentru acţionare cu două dispozitive tip DE 100,  
cu : Umotor = 230 Vca şi Ucomandă = 220 Vcc 
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2.  Condiţii normale şi speciale de serviciu 
 

 Dacă nu se specifică altfel, aparatajul de înaltă tensiune, inclusiv dispozitivele de comandă şi 
echipamentele auxiliare care fac parte integrantă din acesta, este prevăzut pentru a fi utilizat la 
caracteristicile sale tehnice nominale, în condiţiile normale de serviciu arătate la 2.1. 

Atunci când condiţiile reale de serviciu diferă de condiţiile normate de serviciu, aparatajul de 
înaltă tensiune ca şi mecanismele de acţionare şi echipamentele auxiliare asociate, trebuie concepute 
pentru a satisface toata condiţiile speciale de serviciu fixate de utilizator, în caz contrar trebuie luate 
măsuri adecvate (a se vedea 2.2). 
 
 

2.1   Condiţii normale de serviciu  
 

a) Temperatura aerului ambiant să nu depăşească 40 °C şi valoarea sa medie, măsurată pe o perioadă 
de 24 h, să nu depăşească 35 °C. 

 
Temperatura minimă a aerului ambiant este de: -40 °C 
 

       Se iau în considerare şi variaţii rapide de temperatură. 
 
b) Se iau în considerare radiaţii solare pană la un nivel de 1000 W/m2 (la amiază cu cer senin). 

 
c) Altitudinea să nu depăşească 1000 m. 

 
d) Aerul ambiant poate să fie poluat cu praf, fum, gaze corozive, vapori sau sare, iar nivelul de 

poluare al zonei să nu depăşească nivelul de poluare II - mediu, conform tabelului 1 din   SR EN 
60071-2:1999. Nivelul de poluare va fi de minim II, dar poate fi mai ridicat în funcţie de zona de 
poluare (III sau IV), în conformitate cu Tabelul 1 din SR EN 60071-2:1999 

 
e) Grosimea stratului de gheaţă să nu depăşească 24 mm . Greutatea volumică a chiciurei, γch, se 

consideră egală cu 0,9 daN/dm3. 
 

f) Viteza vântului să nu depăşească 34 m/s (corespunzătoare unei presiuni de 70 daN/m2 pe o 
suprafaţă cilindrică). 

 
g) Umiditatea relativă a aerului : K 80 la o temperatură de 35oC (verificarea la coroziune) ;  
                                                      K 100. (verificarea la impuls de tensiune de comutaţie). 

 
h) Vibraţiile produse de cauze externe asupra aparatajului sau cutremurele de pământ, în condiţiile 

unei acceleraţii la nivelul solului  : 0,3 g. 
 
i) Valoarea de vârf a tensiunilor perturbatoare induse în sistemul secundar să nu depăşească 1,6 kV. 
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2.2    Condiţii speciale de serviciu 
 

Atunci când aparatajul de înaltă tensiune poate să fie utilizat în condiţii diferite de condiţiile de 
serviciu descrise la 2.1, cerinţele utilizatorului ar trebui să facă referire la nivelurile standardizate de 
mal jos; 
 

2.2.1 Altitudine 
 

 Pentru instalare la altitudine peste 1000 m, nivelul de izolaţie al izolaţiei externe în condiţiile 
atmosferice standardizate trebuie să fie determinat prin multiplicarea tensiunilor de ţinere referitoare la 
locul de utilizare cu un factor Ka conform cu figura 1. 

 
 
 Aceşti factori pot fi calculaţi cu relaţia : 
 

 
unde : 
 H  - este altitudinea în m; 
 m  - constantă , care ia următoarele valori: 

� m=1     pentru tensiuni de frecvenţă industrială, impuls de trăznet, impuls de comutaţie între faze; 

� m=0,9    pentru tensiuni longitudinale de impuls de comutaţie; 

� m=0,75  pentru tensiuni între fază şi pământ de impuls de comutaţie 

Notă : 
− Pentru izolaţia externă, a se vedea CEIFDIS 60071-2 N1. 
− Pentru echipamentele auxiliare şl de comanda de joasă tensiune nu se ia nicio precauţie 

specială dacă altitudinea este sub 2000 m.       
− Pentru altitudine mai mare a se vedea SR EN 60664-1:2008 
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2.2.2 Poluare 
 

 În cazul utilizării separatoarelor în aer ambiant poluat trebuie specificat un nivel de poluare: 
a. III - puternic ; 
b. IV - foarte puternic, conform SR EN 60071-2:1999. 

 
2.2.3 Temperatură şi umiditate 
 

 Pentru instalare acolo unde temperatura ambiantă este net în afara domeniului de condiţii 
normale de serviciu descrise la 2.1. este recomandat ca domeniile specificate de temperaturi minime şi 
maxime să fie: 

a. -50 oC şi + 40 oC pentru climate foarte reci; 
b. -  5 °C şi + 50 °C pentru climate foarte calde. 

 
 

2.2.4 Vibraţii, şocuri de înclinare 
 

 Când la locul de instalare sunt susceptibile să se producă cutremure de pământ (şocuri de 
înclinare), trebuie ca utilizatorul să specifice un nivel de severitate conform IEC 62271-300. 
 
 

2.2.5   Alţi parametri 
 

  Când la locul în care aparatajul trebuie pus în funcţiune prevalează condiţiile ambiante 
speciale, se recomandă ca utilizatorul să le specifice prin referire la SR EN 60721-1:2003. 
 
 

 

3.   Caracteristici nominale 
 

 Caracteristicile nominale comune pentru aparataj, inclusiv dispozitivele de comandă şi 
echipamentul auxiliar, se aleg dintre următoarele caracteristici: 

− tensiune nominală (Ur); 
− nivel de izolare nominal; 
− frecvenţă nominală (fr); 
− curent nominal în serviciu continuu (Ir) 
− curent nominal admisibil de scurtă durată (Ik) 
− valoare de vârf a curentului nominal admisibil (Ip) 
− durată nominală admisibilă a curentului de scurtcircuit (tk) 
− tensiune nominală de alimentare a dispozitivelor de închidere şi deschidere şi a circuitelor 

auxiliare (Ua) 
− frecvenţă nominală de alimentare a dispozitivelor de închidere şi deschidere şi a circuitelor 

auxiliare presiune nominală de alimentare cu caz comprimat pentru izolare şi/sau acţionare. 
  

3.1    Tensiune nominală (Ur) 
 

 Tensiunea nominală corespunde limitei superioare a tensiunii celei mai ridicate a reţelelor 
pentru care este destinat aparatajul.  
 

                                             Ur = 123 kV 
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3.2   Nivel de izolare nominal 
 
Nivelul de izolare nominal al unui aparat de comutaţie trebuie să fie ales dintre valorile indicate 

în tabelul 1 conform SR EN 62271-1:2009 . 
 Valorile tensiunii de ţinere din tabele corespund condiţiilor atmosferice normale de referinţă 
(temperatură, presiune şi umiditate) specificate a se vedea 2.1. Pentru condiţii speciale de serviciu a se 
vedea 2.2. 
 Nivelul de izolare nominal este specificat prin tensiunea de ţinere la impuls de trăsnet între fază 
şi pământ. 
 Pentru majoritatea tensiunilor nominale, existenţa mai multor niveluri de izolare permite 
aplicarea de diferite  criterii de performanţă sau sisteme de supratensiuni. La alegerea acestora se ţine 
seama de gradul de expunere la supratensiuni de front rapid şi front lent, de tipul de legare la pământ a 
neutrului reţelei şi de tipul dispozitivelor llmitatoare de supratensiuni (a se vedea CEI /FDIS 60071-2) 

"Valorile comune" utilizate, în tabelul 1 se aplică între fază şi pământ, între poli şi între bornele 
aparatului de comutaţie deschis. Valorile de ţinere "pe distanţa de separare" nu se aplică decât pentru 
aparatele de comutaţie al căror spaţiu între contactele deschise este proiectat pentru a satisface 
exigenţele de securitate specificate pentru separatoare. 
 

 Tabelul 1.  Niveluri de izolare nominale  
 

Tensiune 
nominală  

 
kV  

(valoare efectivă) 

Tensiune de ţinere nominală de 
scurtă durată la frecvenţă industrială 

Ud 
kV (valoare efectivă) 

 Tensiune de ţinere nominală la 
  impuls de trăsnet 

Up 

kV (valoare de vârf) 
Valoare 
comună 

Pe distanţa de separare Valoare 
comună 

Pe distanţa de 
separare 

(1) (2) (3) (4) (5) 

123 
185 210 450 520 
230 265 550 630 

145 
 

230 265 550 630 
275 315 650 750 

 

 

3.3  Frecvenţă nominală (fr) 
 

 Valoarea frecvenţei: 50 Hz  
 

3.4  Curent nominal în serviciu continuu şi încălzire 
 
3.4.1  Curent nominal în serviciu continuu 
 

 Curentul nominal în serviciu continuu al unui aparataj este valoarea efectivă a curentului pe 
care acesta trebuie să-l suporte pe timp nelimitat în condiţiile prescrise de utilizare şi funcţionare. 
 Valorile curenţilor nominali în serviciu continuu se aleg din seria R10 specificate în SR EN 
60059:2002/A1:2010 
 
Notă: 
1- Seria R10 cuprinde numerele 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 şi multiplii lor cu 10n. 
2- Curenţii nominali în serviciu temporar sau intermitent se aleg pe baza unui acord între producător şi 
utilizator. 
 Exemplu :                              Ir = 1600 A 
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3.4.2 Încălzire 
 

 Încălzirea oricărei părţi din aparataj nu trebuie să depăşească limitele de încălzire indicate în 
tabelul 2, pentru o temperatură a aerului ambiant care nu depăşeşte 40 °C şi în condiţiile specificate la 
paragrafele referitoare la aceste încercări. 
 

Tabelul 2 - Limite de temperatură şl încălzire pentru diferite părţi, materiale şi  
                   dielectrici de aparatajde înaltă tensiune 
Natura părţii materialului şi dielectricului 
 

Valori maxime 
 
Temperatura 

Încălzire la o temperatură a 
aerului ambiant care nu 

depăşeşte 40 °C 
K 

(a se vedea punctul 1,2 şi 3)   (a se vedea nota) 
 oC 

1. Contacte                                                                               (a se vedea punctul 4) 
Cupru şl aliaje de cupru neacoperit - în aer 75 35 
Argintate sau nichelate (a se vedea punctul 5)   
-în aer 105 65 
Stanate (a se vedea punctul 5) - în aer 90 50 
2. Racorduri prin butoane sau dispozitive  
    echivalente                                                                             (a se vedea punctul 4) 
Cupru neacoperit, aliaje de cupru neacoperite şi  
aliaje de aluminiu  - în aer 

90 50 

Argintate sau nichelate  -în aer 115 75 
Stanate    -în aer 105 65 
3. Toate contactele sau racordurile din alte   
    materiale fără acoperire sau protejate cu alte    
    acoperiri 

(a se vedea punctul 6) 

4.  Borne pentru racordare la conductoare  
     exterioare prin şuruburi sau butoane                                         (a se vedea punctul 7) 
- neacoperite 90 50 
- argintate, nichelate sau stanate 105 65 
- protejate prin alte acoperiri (a se vedea punctul 6) 
5. Piese metalice cu rol de resoarte                                                (a se vedea punctul 8) 
6. Materiale utilizate ca electroizoiant şi piese  
    metalice în contact cu materiale electrolzolante  
    din clasele următoare                                                                  (a se vedea punctul 9) 
-Y  90 50 
-A  105 65 
-E  120 80 
-B  130 90 
-F  155 115 
- email: pe bază de ulei 100 60 

   sintetic 120 80 
-H  180 140 
- C alt material electroizoiant (a se vedea punctul 10) 
7 Părţi accesibile 
- prevazute pentru a fi atinse în funcţionare normală 70 30 
- neprevăzute pentru a fi atinsa în funcţionare  
  normală 

80 40 

Notă - Punctele la care se referă acest tabel sunt cele de la articolul 3.4.3 
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3.4.3   Puncte particulare ale tabelului 2 
 

 Tabelul 2. se referă la următoarele puncte care îl completează: 
 
Punctul 1     Potrivit funcţiei sale aceeaşi piesă poate să aparţină mai multor categorii enumerate în 

tabelul 2. În acest caz, valorile maxime admisibile de temperatură şi încălzire, luate în 
considerare, sunt cele mai scăzute ale categoriilor considerate. 

  
Punctul 2 Pentru aparatele de comutaţie în vid, valorile limită de temperatură şi încălzire nu se 

aplică părţilor în vid, Celelalte părţi nu trebuie să depăşească valorile de temperatură şi 
încălzire indicate în tabelul 2. 
 

  
Punctul 3 Trebuie luate toate precauţiile necesare astfel încât să nu se deterioreze materialele 

electroizolante învecinate. 
 

  
Punctul 4 Atunci când piesele adiacente au acoperiri diferite sau dacă una din ele este din 

material neacoperit, temperaturile şi încălzirile admisibile trebuie să fie: 
a) pentru contacte, valorile cele mai scăzute pentru materialele de acoperire arătate în  

partea 1 a tabelului 2. 
b) pentru racorduri, valorile cele mai ridicate pentru materialele de acoperire arătate în 

partea 2 a tabelului 2. 
 

  
Punctul 5     Calitatea acoperirii trebuie să fie astfel realizată încât să se menţină un strat continuu de 

protecţie în zona de contact: 
a)  după încercările de stabilire şl de rupere {dacă există); 
b)  după încercarea la curentul admisibil de scurtă durată; 
c)  după încercarea de anduranţă mecanică; conform standardului fiecărui aparat, în caz 

contrar, contactele trebuie să fie considerate ca "neacoperite". 
 

  
Punctul 6 Când sunt utilizate alte materiale decât cele indicate în tabelul 2, pentru determinarea 

valorilor lor maxime admisibile pentru încălziri, trebuie luate în considerare 
proprietăţile lor. 
 

  
Punctul 7 Valorile de temperatură şi încălzire sunt valabile chiar dacă conductorul legat la bornă 

este neacoperit. 
  
Punctul 8    Temperatura nu trebuie să atingă o valoare la care se reduce elasticitatea materialului. 
  
Punctul 9    Clasele de materiale electroizolante sunt cele indicate în SR EN 60085:2008. 
  
Punctul 10   Limitate numai de cerinţa de a nu se deteriora părţile înconjurătoare. 
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3.5   Curent nominal admisibil da scurtă durată (Ik) 

 
Valoarea efectiva a curentului pe care aparatajul în poziţia închis, poate să-l suporte pe o durată scurta 
specificată şi în condiţiile prescrise de utilizare şi de funcţionare. 
Valoarea standardizată a curentului nominal admisibil de scurtă durata se alege din seria R10 
specificata în SR EN 60059:2002/A1:2010 şi această valoare trebuie să fie egală cu caracteristicile 
nominale de scurtcircuit specificate pentru aparataj. 
Notă : 
Seria R10 cuprinde numerele 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 şi multiplii lor cu 10n. 
Exemplu : - pentru treapta de scurcircuit 31,5 kA se solicită :      Ik = 40  kA  ;  
 
3.6   Valoare de vârf a curentului nominal admisibil (Ip) 

 
Valoare de vârf a curentului, în prima semiperioadă mare a curentului admisibil de scurtă durată pe 
care aparatajul în poziţia închis poate să-l suporte în condiţiile prescrise de utilizare şi de funcţionare. 
Valoarea standardizată de vârf a curentului nominal admisibil trebuie să corespundă frecventei 
nominale. Pentru o frecvenţă nominală mai mică sau egală cu 50 Hz, ea este de 2,5 ori valoarea 
curentului admisibil de scurtă durată.  

 
Nota - În funcţie de caracteristicile reţelei pot să fie cerule valori mai mari de 2,5 ori valoarea 

curentului nominal admisibil de scurtă durată. 
 
 
3.7   Durată nominală de scurtcircuit (tk) 

 
Interval de timp în care un aparat mecanic de comutaţie, în poziţia închis, poate să suporte un curent 
egal cu curentul nominal admisibil de scurtă durată. 
Valoarea standardizată a duratei nominale da scurtcircuit este de 1 s. 
Dacă este necesar poate să fie aleasă o valoare diferită de 1 s.  
Valorile recomandate sunt: 0,5 s; 2 s şi 3 s. 
 
3.8   Tensiune nominală de alimentare a diapozitivelor de închidere şi de deschidere şi a 
        circuitelor auxiliare şi de comandă (Ua) 

 
Prin tensiune da alimentare a dispozitivelor de închidere şi de deschidere şi a circuitelor auxiliare se 
înţelege tensiunea măsurată la bornele circuitului propriu al aparatajulut, în timpul funcţionării, 
incluzând, dacă este cazul, rezistoarele auxiliare sau accesoriile furnizate sau cerute de producător şi 
care trebuie să fie montate in serie în circuit, dar neincluzând conductoarele de legătură cu sursa de 
alimentare electrică. 
Tensiunile nominale de alimentare, se recomandă să se aleagă dintre valorile standardizate după cum 
urmează : 

− tensiuni în curent continuu : 24, 48, 60, 110 (125), 220 (250) V ; 
− tensiuni în curent alternativ : 230/400 V. 

 
Dispozitivul de acţionare trebuie să fie capabil să închidă şi să deschidă aparatajui de comutaţie pentru 
orice valoare a tensiunii de alimentare cuprinsă între 85  şi 100  din valoarea nominală.  

 
4.   Concepţie şi construcţie 
 

4.1  Separatorul va fi construit din trei poli identici, montaţi pe un stelaj metalic comun sau individual 
şi va fi acţionat tripolar. 
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4.2. Izolaţia exterioară: composită (bară din fibră de sticlă, cauciuc siliconic). 
 
4.3. Clasificare 
4.3.1 Separatorul de bare - va fi separator tripolar de exterior, cu unul sau fără cuţite de legare la 
pământ inversate, montaj în linie sau paralel. Cuţitele principale  vor fi acţionate electric, prin 
dispozitiv cu servomotor electric (comandă locală şi de la distanţă) şi manual ( acţionare mecanică 
locală) cu acţionare tripolară, iar cuţitele de legare la pământ vor fi acţionate atât cu  un dispozitiv de 
acţionare manual, cât şi cu dispozitiv de acţionare cu motor (electrică). 
  
4.3.2 Separatoarele de: transformator, linie, bară transfer, etc. vor fi separatoare tripolare de exterior  
cu unul sau două cuţite de legare la pământ, montaj în linie sau paralel. Cuţitele principale  vor fi 
acţionate electric , prin  dispozitiv cu  servomotor electric (comandă locală şi de la distanţă) şi manual 
( acţionare mecanică locală) cu acţionare tripolară, iar cuţitele de legare la pământ vor fi acţionate atât 
cu  un dispozitiv de acţionare manual, cât şi cu dispozitiv de acţionare electric, cu acţionare tripolară. 
 
4.3.3  Separatorul montat pe neutrul transformatorului de putere de 110/MT va fi monofazat, de tip 
exterior cu cuţit de legare la pământ. Cuţitul principal şi cuţitul de legare la pământ vor fi acţionate 
manual (sau electric). 
Atât separatoarele tripolare cât şi cele monopolare vor fi de tip rotativ,  cu deschiderea cuţitelor 
principale în plan orizontal şi a celor de legare la pământ în plan paralel cu separatorul. 
Separatoarele se vor monta în exterior, pe suporţi de metal sau beton, prin intermediul unor confecţii 
metalice. Furnizorul va indica modul de fixare (asamblare) al echipamentelor pe suporţi şi va cuprinde 
în ofertă şi materialele necesare. 
Dimensiunile  întregului  echipament  (separator şi dispozitiv de acţionare) vor  fi  prezentate 
 într-un desen ataşat în cartea tehnică a separatorului. 
 
4.4  Legarea la pământ a aparatajului 

 
Fiecare şasiu de aparataj trebuie să fie prevăzut cu o bornă de legare la pământ printr-un şurub sau un 
bulon cu strângere corespunzătoare la un conductor de legare la pământ în condiţiile specificate de 
defect la pământ. Diametrul şurubului de strângere trebuie să fie de minim 12 mm. Locul de racordare 
trebuie să fie marcat cu simbolul "pământ de protecţie" aşa cum se indică prin simbolul nr. 5019 din 
CEI 60417. Părţile carcasei metalice conectate la reţeaua de legare la pământ pot să fie considerate ca 
un conductor de legare la pământ, dacă sunt zincate termic. Se vor utiliza şuruburi zincate termic. 
 
4.5  Interblocaje 
 
Din motive de securitate sau pentru facilitarea manevrelor sunt necesare interblocaje între diferite părţi 
ale echipamentului (de exemplu între un aparat de comutaţie şi separatorul de legare la pământ 
asociat). 
Aparatele de comutaţie a căror manevrare incorectă poate cauza daune, trebuie să fie echipate cu 
mijloace de interblocaj  .   
 
Blocajele asigurate de ansamblul separator – dispozitiv de acţionare:  
− Blocaje mecanice, prin intermediul cărora se asigură blocarea acţionării cuţitelor de legare la 

pamânt când cutitele principale sunt închise şi a cuţitelor principale când cuţitele de legare la 
pamânt sunt închise ; 

− Blocaje electromecanice, prin intermediul carora se asigura blocajul acţionării de la distanţa 
când este introdusă manivela pentru acţionare manuală locală. Când mecanismul de actionare 
este pregatit pentru actionare manuala, circuitul motorului electric nu va putea fi pus sub 
tensiune, iar când mecanismul este pregatit pentru actionare electrica, se va bloca posibilitatea 
actionarii manuale; 
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− Blocaj la capete de cursa, prin care se asigura blocarea pe poziţia închis şi pe poziţia deschis. 
Separatoarele şi separatoarele de legare la pamânt, inclusiv dispozitivele lor de acţionare, 
trebuie să fie concepute astfel încât să nu poată ieşi din poziţia închis sau deschis sub influenţa 
gravitaţiei, presiunii vântului, vibraţiilor, şocurilor de mărime rezonabilă sau eforturilor 
accidentale asupra pârghiilor de legătură la dispozitivul de acţionare. Pentru motive de 
securitate (de exemplu cu ocazia efectuării acţiunilor de mentenanţa) separatoarele şi 
separatoarele de legare la pamânt trebuie să poată fi blocate temporar atât în poziţia deschis cât 
şi în poziţia închis; 

− Blocaje electrice, prin care se asigura blocajul manevrării atât a separatorului, cât şi a 
separatorului de legare la pământ atunci când nu sunt indeplinite condiţiile din schemele 
electrice de interblocaje. De asemenea se va bloca comutarea separatorului în cazul căderii 
alimentării în c.a. a circuitelor motorului de acţionare în timpul deplasării cuţitelor; la revenirea 
tensiunii, operatia de comutare nu va continua în mod automat, ci se va astepta o nouă comandă 
în curent continuu.  

 
4.6  Protecţie la coroziune 
 
Toate părţile metalice vor fi protejate în mod eficient şi durabil împotriva coroziunii prin vopsire sau 
zincare la cald. 
Cadrul separatorului şi schela metalică suport se va proteja prin zincare la cald, grosimea stratului de 
zinc : 

− in zona II de poluare minim 40 µm ; 
− în zona III (IV) de poluare minim 80 µm 

 
4.7  Echipamente auxiliare şi de comandă 

 
a)   Caracteristicile principale ale circuitelor auxiliare trebuie să aibă valorile nominale următoare: 

− curent nominal în serviciu continuu: 10 A cu încălziri care sâ nu depăşească limitele specificate 
în tabelul 2; 

− curent nominal admisibil de scurtă durată:  100 A timp de 30 ms;  
− nivel de izolare nominal care să satisfacă încercările de la 5.2.9. 

 Pentru cazuri particulare, pot să fie specificate de către producător valori diferite, conform 
cererilor de oferte, oferte de livrare şi comenzi . 
b)   Contactele auxiliare trebuie să fie adecvate scopului lor de utilizare în ceea ce priveşte condiţiile de 
mediu ambiant (a sa vedea cap.2), puterea de rupere şi de închidere, reglajul de funcţionare al 
contactelor auxiliare în raport cu cel al aparatajului principal. Ele trebuie să fie capabile sâ stabilească 
şi să întrerupă minimum 2 A la 220 Vcc cu o constantă de timp cel puţin egală cu 20 ms. 
c)   Intreruptoarele auxiliare trebuie să fie adaptate numărului de cicluri de manevre electrice şi 
mecanice specificate pentru aparatele de comutaţie. 
d)  Numărul de contacte auxiliare disponibile şi de contacte ale întreruptarulul auxiliar de comandă 
automat prevăzute trebuie să fie specificat de către producător, conform cererilor de oferte, oferte de 
livrare şi comenzi. 
e)   Întreruptoarele auxiliare care sunt acţionate împreună cu contactele principale trebuie să fie cu 
comandă pozitivă în ambele sensuri. 
f)   Echipamentele de comandă şi auxiliare şi circuitele lor, cu excepţia conexiunilor scurte, la bornele 
transformatoarelor de măsură, bobinelor de declanşare, contactelor auxiliare etc, trebuie să fie separate 
faţă de circuitul principal prin piese de separare metalice legate la pământ sau izolate. 
g)   Echipamentele auxiliare ia care se poate interveni atunci când aparatajul este în serviciu trebuie să 
fie accesibile fără riscul unui contact direct cu părţile de înaltă tensiune, 

4.8   Grade de protecţie asigurate prin carcase 
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Trebuie să fie specificate gradele de protecţie conform SR EN 60529:1995, pentru toate carcasele 
aparatajului de înaltă tensiune conţinând părţi ale circuitului principal, care permit pătrunderea din 
exterior şi de asemenea pentru carcasele circuitelor respective de joasă tensiune de comandă şi/sau 
auxiliare corespunzătoare ale echipamentelor mecanice de manevrare, ale tuturor aparatajelor şi 
aparatelor de comutaţie de înaltă tensiune. 
Gradele de protecţie se aplică condiţiilor de serviciu ale echipamentelor. 
Se va asigura un grad de protecţie minim: IP 54 

4.9   Lnii de fugă 
 
IEC 60815-3 indică regulile generale care ajută la alegerea izolatoarelor ce se comportă, în principiu, 
satisfăcător în condiţii de poluare. Linia de fugă nominală minimă a unui izolator compoyit pentru 
exterior dispus între fază şi pământ, între faze sau între bornele unui aparat de comutaţia este 
determinată prin relaţia: 

 

unde : 
 lf     -   este linia de fugă nominală minimă (mm) (a se vedea nota 1); 
      ka     -   este factorul de atitudine pct.2.2.1; 

      lr    -   este linia de fugă nominală specifica minimă conform tabelului II din CEI 60815   
                (mm/kV) (tabelul 3.); 

       Ur   -   este tensiunea nominală a aparatajulul; 
       kad  -   este factorul de corecţie datorat diametrului (conform 10.2 din IEC 60815-3). 

 

 
Fig. 2. – Parametrii Dt, Ds1 şi Ds2 
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Fig. 3. – Kad  raportat la diamerul izolatorului (conform IEC 60815-3) 

          
                    Tabelul 3. – Lungimea liniei de fugă specifică în funcţie de zonele de poluare 
 

Zonele de poluare 
Lungimea  liniei de fugă specifică 

cm/kV 
I 1.6 
II 2.0  
III 2.5  
IV 3.1  

 
Exemplu  
  Altitudinea (Predeal) : 1060 m 
    
 Ka= 1,01 ;  pentru un diametru Da ≤ 300 mm Kad = 1 
 

Zonele de poluare 
Lungimea  liniei de fugă 

Specifică  
cm/kV 

Efectivă 
mm 

I 1.6 1988 
II 2.0  2485 
III 2.5  3106 
IV 3.1  3851 

 
 
4.10   Neinflamabilltate 
 
Alegerea materialelor şi concepţia pieselor trebuie să fie astfel încât propagarea flăcării cauzată de o 
încălzire accidentală în interiorul aparatajului să fie întârziată. 
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4.11   Compatibilitate electromagnetică (CEM) 
  

Sistemele secundare trebuie să fie capabile să suporte tensiunile perturbatoare indicate la 2.1, fără 
avariere sau funcţionare defectuoasă, conform SR EN 62271-102 art. 6.9. 
Aceasta se aplică atât pentru regimul stabil cât şi pentru condiţiile de manevrare incluzând întreruperea 
curenţilor de defect în circuitul principal. 
Sistemul secundar este constituit din: 

− circuite auxiliare şi circuite de comandă, cuprinzând dulapurile centrale de comandă, instalate 
lângă sau pe aparataj; 

− echipament de supraveghere, diagnosticare etc, care face parte din aparataj; 
− circuitele racordate la bornele secundare ale transformatoarelor de măsură care fac parte din 

aparataj. 
 
4.12    Condiţii privind securitatea, sănătateâ sau calitatea vieţii persoanei 

 
Securitatea personalului este asigurată prin prevederea aparatelor cu borne de legare la pământ care 
trebuie racordate la priza de pământ a staţiei. 
Personalul operativ trebuie să cunoască în detaliu cartea tehnică a aparatului şi normele de protecţie a 
muncii specifice locului de montaj. 

 
4.13    Condiţii privind acţiunea produsului asupra mediului înconjurător 
 
Aparatul nu poluează mediul, iar perturbatiile radio produse nu depăşesc nivelul admis. 
 
4.14 Plăcuţe indicatoare 

 
Aparatajul şi dispozitivele sale de comandă trebuie să fie prevăzute cu plăcuţe indicatoare conţinând 
informaţiile necesare precum: 

− numele sau marca producătorului; 
− anul de fabricaţie; 
− denumirea tipului stabilit de către producător; 
− numărul de fabricaţie; 
− caracteristicile nominale etc. indicate în standardele specifice (tabelul 4). 

Pentru aparatajul de exterior, plăcuţele indicatoare şi fixarea lor trebuie sâ fie verificate la intemperii şi 
la coroziune. 
Daca aparatajul este constituit din mai mulţi poli având mecanisme de comandă independente, fiecare 
pol trebuie să fie prevăzut cu câte o plăcuţă indicatoare. 
Dacă dispozitivul de manevrare face parte integrantă din aparatul de comutaţie, poate să fie suficientă 
comasarea plăcuţelor indicatoare în una singură. 
Caracteristicile tehnice utilizate pe plăcuţele indicatoare şi în documentele care sunt comune mai 
multor tipuri de aparataj, trebuie să fie reprezentate prin aceleaşi simboluri. Aceşti parametri şi aceste 
simboluri sunt: 
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 Tabelul 4. – Caracteristici nominale 

 

Parametri inscripţionaţi Simbol UM Separator 
Mecanism 
acţionare 

− tensiune nominală Ur kV x x 
− tensiune nominală de ţinere la impuls de trăsnet1) Up kVmax x - 

− tensiune nominală de ţinere la frecvenţă 
industrială1) 

Ud kVef x - 

− curent nominal în serviciu continuu Ir A x x 
− curent nominal admisibil de scurtă durată Ik kAef x - 

− valoare da vârf a curentului nominal admisibil Ip kA x - 

− frecvenţă nominală fr Hz x x 
− durată nominală de scurtcircuit tk s x x 

− tensiune nominală de alimentare a circuitelor 
auxiliare Ua 

B2) Vcc 
- 

x 
M3) Vca x 

− Lungime linie de fugă efectivă lf mm x - 

− Tracţiunea la borne, în lungul axei polului (max. 
în exploatare) 

 N x - 

− Tracţiunea la borne , transversal pe axa polului  
(max. în exp.) 

 N x - 

− Tracţiunea la borne, in plan vertical (max. în 
exploatare) 

 N x - 

Notă:  1) Valorile utilizate pentru plăcuţele indicatoare sunt valorile între fază şi pământ; 
2) Bobină ; 
3) Motor. 

 
5.     Încercări de tip 
 
 5.1     Generalităţi 
Încercările de tip au ca scop verificarea caracteristicilor aparatajului, ale dispozitivelor de comandă şl 
ale echipamentelor auxiliare. 
 
5.1.1   Gruparea încercărilor 

 
Încercările de tip trebuie să fie efectuate pe maximum patru eşantioane, dacă nu se prevede altfel în 
standardele respective. 

 
Notă - Raţiunea acestei cerinţe este aceea de a da utilizatorilor o siguranţă mai mare că aparalajul încercat este 

reprezentativ pentru cel care va fi livrat, ca şi pentru a permite fabricantului să efectueze încercările în laboratoare diferite 

pentru fiecare grupă de încercări. 

 
Fiecare eşantion de încercare de aparatej trebuie să fie realmente conform desenelor tipului său şi să fie 
supus la una sau mai multe încercări de tip. 
Din motive practice încercările de tip pot să fie grupate. Un exemplu de grupare posibilă este indicată 
în tabelul 5. 
 
5.1.2 Informaţii pentru  identificarea eşantioanelor de încercare 

 
Producătorul trebuie să prezinte laboratorului de încercări desenele şi datele care furnizează informaţii 
suficiente pentru identificarea clară a detaliilor şil pieselor esenţiale ale tipului de aparataj prezentat la 
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încercări. Fiecare desen sau tabel de date trebuie să aibă o referinţă unică şi trebuie să includă o 
declaraţie prin care producătorul se angajează asupra conformităţii acestuia cu aparatajul prezentat la 
încercare. 
La sfârşitul verificării, desenele de detaliu şi celelalte date trebuie să fie restituite pentru păstrare. 
Producătorul trebuie să păstreze dosarele detaliate de construcţie a fiecărei piese a aparatajului încercat 
şi să asigure că aceasta poate să fie identificată cu ajutorul desenelor şi tabelelor de date. 

 
Notă  -   Producătorii care au sisteme de producţie certificate conform ISO 9001 sau ISO 9002       
satisfac exigenţele de mai sus. 

 
Laboratorul de încercare trebuie să verifice că desenele şi tabelele de date reprezintă corect detaliile şi 
piesele esenţiale ale aparatajului de încercat, însă nu trebuie să fie responsabil pentru precizia detaliilor 
Informaţiei prezentate. 
Desenele particulare şi datele care trebuie să fie prezentate de către producător laboratorului de 
încercare pentru identificarea aparatajului sunt specificate în anexa A. 

 
5.1.3 Informaţii care se includ în rapoartele de încercare 

 
Rezultatele tuturor încercărilor de tip trebuie să fie înregistrate în rapoarte de încercare conţinând 
suficiente informaţii pentru a dovedi conformitatea cu specificaţia şi pentru a identifica părţile 
esenţiale ale aparatajului. Ele trebuie să cuprindă, în particular informaţiile următoare: 

− producătorul; 

− denumirea tipului şi numărul de fabricaţie al aparatajului încercat; 

− caracteristicile nominale ale aparatajului încercat;  

− descrierea generală (de către producător) a aparatajului încercat, inclusiv numărul de poli; 

− marca, tipul, numărul de fabricaţie şi caracteristicile subansamblurilor esenţiale, după caz (de 
exemplu mecanismul de comandă); 

− detaliile generale ale saşiului aparatului de comutaţie sau aparatajului în carcasă din care 
aparatul de comutaţie face parte integrantă; 

− detaliile mecanismelor şi dispozitivele de comandă folosite în timpul încercării, după caz;  

− fotografii care să prezinte starea aparatajului înainte şi după încercare; 

− desene de gabarit şi tabele de date suficiente pentru a reprezenta aparatajul încercat; 

− numerele de referinţă ale tuturor desenelor prezentate pentru a identifica subansamblurile 
principale ale aparatajului încercat; 

− detaliile dispozitivelor de încercare (inclusiv schema circuitului de încercare); 

− descrierea comportării aparatajului în timpul încercărilor, starea sa după încercări şi toate 
piesele remediate sau înlocuite în timpul încercării; 

− înregistrările parametrilor pentru flecare secvenţă de încercare, conform standardelor CEI 
respective. 
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 Tabelul 5. – Încercări de tip 
 

Grupa Încercări de tip Paragraf 

1 
 Încercări dielectrice ale circuitelor principale, auxiliare şi de   
 comandă 

5.2 
 

 Încercări da perturbaţii radioelectrice 5.3 

2 
 Măsurarea rezistenţei circuitului principal 5.4 
 Încercări de încălzire 5.5 

3 

 Încercări le curent de scurtă durată şi la valoarea de vărf a   
 curentului admisibil  

5.6 

 Încercări de închidere şi de rupere : 
− Verificarea capacitatii de rupere a curentilor de transfer de 

bare; 
− Verificarea capacităţii de rupere a curenţilor induşi 

electromagnetic; 
− Verificarea capacităţii de rupere a curenţilor induşi 

electrostatic. 

SR EN 62271-
102:2003/A1:2012 

4 

 Încercări de verificare a protecţiei asigurată prin carcase 5.7 
 Încercări mecanice : 
− Verificarea anduranţei  mecanice M1: 

a) 2000 cicluri închins-deschis ; 
b) 70 cicluri închins-deschis (probe de lot); 
c) 25 cicluri închins-deschis  cu tracţiune la borne ; 
d) măsurarea timpilor de acţionare. 

− Verificarea la tracţiune : 
a) Tracţiunea la borne, în lungul axei polului (max. în 

exploatare) 
b) Tracţiunea la borne , transversal pe axa polului  (max. în 

exp.) 
c) Tracţiunea la borne, in plan vertical (max. în exploatare) 

 

SR EN 62271-
100:2003/A1:2012 

 

 Încercări la acţiunea mediului ambiant: 
− Verificarea funcţionării în condiţiile depunerii unui strat de 

gheaţă1); 
− Verificarea funcţionării la temperaturi extreme. 

 
SR EN 62271-

102:2003/A1:2012 

 1) această probă se filmează (pe suport magnetic), şi se pune la dispoziţia beneficiarului. 
 
5.2    Încercări dielectrice 

 
Încercările dielectrice ale aparatajului trebuie să fíe efectuate conform SR EN 60060-1:2011, dacă nu 
este prevăzut altfel în prezentul standard. 
 
5.2.1 Condiţiile atmosferice în timpul încercării 
 
În ceea ce privaşte condiţiile atmosferice standardizate de referinţă şi factorii de corecţie atmosferică, 
trebuie să se facă referire la SR EN 60060-1:2011. 
La aparatajul a cărui izolaţie externă în aer liber constituie elementul principal trebuie să se aplice 
factorul de corecţie Kt. 
Factorul de corecţia de umiditate nu trebuie să fíe aplicat decât la încercările în stare uscată ale 
aparatajului a cărui izolaţie externă în aer liber constituie elementul principal. 
 
5.2.2 Modalităţi de încercare sub ploaie 
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Izolaţia externă a aparatajului de exterior trebuie să fie supusă la încercări de ţinere sub ploaie conform 
procedurii din SR EN 60060-1:2011. 

 
5.2.3 Starea aparatajului în timpul încercărilor dielectrice 

 
Încercările dielectrice trebuie efectuate asupra aparatajului complet asamblat ca în funcţionare. 
Suprafeţele exterioare ale elementelor electroizolante trebuie să fie curăţate cu grijă. 
Aparatajul trebuie să fie montat pentru încercare la înălţimea şi distanţele minime în aer, specificate de 
către producător. 
Se admite că un echipament încercat la o anumită înălţime deasupra nivelului solului funcţionează în 
mod satisfăcător atunci când el este instalat în serviciu la o înălţime mai mare deasupra nivelului 
solului. 
Atunci când distanţa între polii aparatajului nu este fixată prin construcţie, distanţa între poli care se 
adoptă pentru încercări este valoarea minimă indicată de către producător.  
Totodată, pentru a evita montarea aparatelor tripolare de mari dimensiuni având ca singur scop 
efectuarea încercărilor, încercările de poluare artificială şi încercările de perturbaţii radioelectrlce pot 
să fie efectuate pe un singur pol şi, dacă distanţa minimă între poli este egală sau superioară celor date 
în tabelele F1 şi F3 din CEI/FDIS 60071-2N1), toate celelalte încercări dielectrice pot să fie executate pe 
un singur pol.  
Atunci cand producătorul prevede că este necesară pentru utilizare în funcţionare o izolaţie 
suplimentară precum bandaje sau ecrane, o astfel de izolaţie suplimentară trebuie să fie utilizată şi în 
timpul încercărilor. 
 
5.2.4   Condiţii de reuşită ale încercărilor 

 
a) Încercări cu tensiune de ţinere de scurtă durată la frecvenţă industrială 
 
Aparatajul trebuie să fie considerat că a corespuns la încercare dacă nu se produce nici o descărcare 
diaruptivă. 
Dacă se produce o descărcare disruptivă pe izolaţia externă autoregeneratoare în timpul încercării sub 
ploaie, încercarea trebuie să fie repetată în aceleaşi condiţii şi se consideră că aparatajul a corespuns la 
această încercare dacă nu se produce nici o nouă descărcare disruptivă. 

 
 

b) Încercări de impuls 
 
Trebuie aplicată procedura B din SR EN 60060-1:2011: se aplică 15 impulsuri consecutive de trăsnet 
sau de comutaţie la tensiunea de ţinere nominală, în fiecare condiţie de încercare şi cu fiecare 
polaritate. Aparatajul se consideră că a corespuns la această încercare dacă numărul descărcărilor 
disruptive pe izolaţia autoregeneratoare nu depăşeşte două în fiecare serie de 15 impulsuri şi nu se 
produce nici o descărcare disruptivă pe izolaţia neautoregeneratoare. 
Poate să fie aplicată procedura C din SR EN 60060-1:2011 în varianta încercării de ţinere de 15 
impulsuri. în acest caz, încercarea constă în aplicarea a trei impulsuri consecutive cu fiecare polaritate. 
Aparatajul este considerat că a corespuns la încercare dacă nu se produce nici o descărcare disruptivă. 
Dacă se produce o descărcare disruptivă pe partea autoregeneratoare a izolaţiei, atunci trebuie să fe 
aplicate 9 impulsuri suplimentare şi dacă nu se produce nici o descărcare disruptivă, aparatajul se 
consideră că a corespuns la încercare. 
Dacă se constată că încercările cu o polaritate dau rezultatele cele mai defavorabile, este permisă 
efectuarea încercărilor numai cu această polaritate. 
Anumite materiale electroizolante rămân încărcate după o încercare la impuls şi trebuie să fie luate 
precauţii în acest caz la schimbarea polarităţii. Pentru a permite materialelor electroizolante să se 



 

            21 

descarce, se recomandă utilizarea metodelor specifice precum aplicarea a trei impulsuri cu polaritate 
inversă de tensiune cel puţin egală cu 80 din tensiunea de încercare, înaintea încercărilor. 

 
c) Comentariu general 
 
În timpul încercării unui aparataj mare, partea echipamentului pe a cărui trecere se aplică tensiunea de 
încercare poate să fie supusă la numeroase secvenţe de încercare pentru verificarea proprietăţilor 
electroizolante ale altor părţi situate în aval (întreruptoare, separatoare, alte treceri).  
Se recomandă încercarea părţilor pe rând începând cu prima parte racordată. Când această parte a 
corespuns la încercare după criteriile expuse mal sus, calificarea sa nu este în discuţie prin eventualele 
descărcări disruptive care se produc în timpul încercărilor ulterioare asupra altei părţi. 

 
Nota - Aceste descărcări pot să fie rezultatul acumulării unei probabilităţi de descărcare cu cel mai 
mare număr de aplicaţii de tensiune sau de tensiune reflectată ca urmare a unei descărcări disruptive la 
un segment mai îndepărtat al aparalajului. Pentru a reduce probabilitatea de apariţie a acestor 
descărcări este permis a se mări presiunea în părţile deja supuse încercărilor, după ca a corespuns la 
încercare. 
 
 
5.2.5   Aplicarea tensiunii de încercare si condiţiile de încercare 

 
Trebuie să se distingă cazul general unde cele trei tensiuni de încercare (între fază şi pământ, între poli 
şi între contactele deschise) sunt aceleaşi, şi cazul particular al distanţei de separare şi de izolare între 
faze mai mare decât a celei între fază şi pământ. 
Paragrafele : 6.2.5.1,  6.2.5.2 din IEC 62271-1/2011 
 
5.2.6   Încercări ale aparatajului având  Ur ≤ 245 kV 
 
Încercările trebuie să fie efectuate cu tensiunile de încercare din tabelul 1. 
 
5.2.6.1   Încercări la tensiune de frecvenţă industrială 

 
Aparatajul trebuie să fie supus la încercări de tensiune de ţinere de scurtă durată de frecvenţă 
industrială, conform SR EN 60060-1:2011. Pentru fiecare condiţie de încercare, tensiunea trebuie să 
fie ridicată până la valoarea de încercare şi să fie menţinută la această valoare timp de 1 minut. 
 
5.2.6.2   Încercări la impuls de tensiune de trăsnet 

 
Aparatajul trebuie să fie supus la încărcări la impuls de tensiune de trăsnet numai în stare uscată. 
Încercările trebuie să fie efectuata cu cele două polarităţi cu ajutorul impulsului de trăsnet standardizat 
1,2/50 µs conform SR EN 60060-1:2011. 
 
5.2.7 Încercări la poluare artificiala 

 
Atunci când liniile de fugă ale izolatoarelor sunt conform prescripţiilor de la 4.9, nu este necesară nici 
o încercare la poluare artificială. 
Dacă liniile de fugă nu sunt conforme prescripţiilor de la 4.9 se recomandă să se efectuează încercări 
de poluare artificială conform SR EN 60507:1996 cu tensiunea nominală şi factorii de utilizare date la 
4.9. 
5.2.8 Încercări de descărcări parţiale 

 
Daca sunt cerute în standardele specifice, încercările de descărcări parţiale trebuie să fie efectuate şi 
măsurările să fie realizate conform SR EN 60270:2003. 
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5.2.9 Încercări ale circuitelor auxiliare şi de comandă 
 
Circuitele auxiliare şl de comandă ale aparatajului trebuie să fie supuse la încercări de ţinere de scurtă 
durată cu tensiune de frecvenţă industrială: 
 a) între circuitele auxiliare şi de comandă legate între ele şi şasiul aparatajului; 

b) dacă este realizabil, între fiecare parte a circuitelor auxiliare şi de comandă care poate să 
fie izolată de alte părţi aflate în funcţionare normală, şi celelalte părţi legale între ele şi la şasiu. 
Tensiunea de încercare trebuie să fie 2000 V. Încercarea trebuie efectuată conform SR EN 61180-
1:2001 pe o durată de 1 minut. Se consideră că circuitele auxiliare şi de comandă ale aparatajului de 
comutaţie au corespuns la încercare dacă nu se produce nici o descărcare disruptivă în timpul 
încercărilor. 
În mod normal, tensiunea de încercare a motoarelor şi a altor echipamente utilizate in circuitele 
auxiliare şi de comandă trebuie să fie aceeaşi cu cea a acestor circuite. Dacă aceste componente au fost 
deja încercate în conformitate cu propriile lor standarde, ele pot să fie deconectate în timpul acestor 
încercări. 

 
Notă - Prin acord între producător şi utilizator, se pot adopta metode de încercare şi valori diferite 
atunci când se utilizează componente electronice în circuitele auxiliare şi de comandă. 
 
5.2.10 Încercări cu tensiune ca verificare a stării 

 
Atunci când, după încercările de tip de închidere şi de rupere şi/sau încercările de anduranţă electrică 
sau mecanică, proprietăţile izolaţiei între contactele deschise ale unui aparat de comutaţie nu pot să fie 
verificate cu destulă încredere prin examinare vizuală, poate să fie adecvată o încercare de ţinere cu 
tensiune de frecvenţa industrială în stare uscată, conform 5.2.6.1, între bornele aparatului de comutaţie 
deschis, la următoarele valori: 
Pentru echipament cu tensiunea nominală până la 245 kV inclusiv: 80  din valoarea din tabelul 1, 
coloana 3 pentru separatoare (echipamente cu cerinţe pentru asigurarea prescripţiilor de securitate). 
 
5.3    Încercări de perturbaţii radioelectrice 

 
Aceste  încercări se referă  numai la aparatajul  de tensiune nominală egală sau mai mare de 123 kV, şi 
trebuie să fie efectuate atunci când sunt prevăzute în standardele specifice. Aparatajul trebuie să fie 
instalat aşa cum este indicat la 5.2.3. 
Tensiunea de încercare trebuie să fie aplicată după cum urmează; 
 a) în poziţie închis, între borne şi şasiu legat la pământ; 

b) în poziţie deschis, între o bornă şi celelalte borne conectate la şasiul legat la pământ apoi 
cu conexiunile inversate daca aparatul de comutaţie nu este simetric. 

Cofretul, cuva, şasiul şi celelalte elemente legate în mod normai la pământ, trebuia să fie 
conectate la pământ. Trebuie avut grijă ca obiectele legate sau nu la pământ, situate în apropierea 
aparatajului şi a circuitului de încercare şi de măsurare, să nu influenţeze măsurarea. 
Aparatajul trebuie să fie uscat şi curat şi temperatura trebuie să fie aproximativ cea a încăperii în care 
se efectuează încercarea. El nu trebuie să fie supus unor alte încercări dielectrice în cele două ore care 
preced prezenta încercare. 
Conexiunile de încercare şi extremităţile tor nu trebuie sâ provoace perturbaţii radioelectrice de valori 
superioare celor care sunt indicate mai jos. 
Circuitul de măsurare  (a se vedea figura 4 din  IEC 62271-1)  trebuie să fie conform CISPR 18-2.  
Circuitul de măsurare trebuie să fie acordat de preferinţă pentru o frecvenţă de 0,5±10 MHz, însă pot 
să fie utilizate şi alte frecvenţe cuprinse între 0,5 MHz şi 2 MHz; frecvenţa de măsurare trebuie să fie 
notată. Rezultatele trebuie să fie exprimate în microvolţi. 
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Dacă se utilizează impedante de măsurare diferite de cele care sunt specificate în publicaţiile CISPR, 
aceste impedanţe nu trebuie sâ fie mai mari de 600 Ω şi nici mai mici de 30 Ω; în toate cazurile 
defazajul nu trebuie să depăşească 20°.  
Tensiunea echivalentă de perturbaţii radioelectrice pentru 300 Ω poate să fie calculată presupunând că 
tensiunea măsurată este direct proporţională cu rezistenţa, cu excepţia obiectelor încercate de mare 
capacitate, pentru care corecţia efectuată conform acestei metode poate să fie imprecisă.  
În consecinţă, se recomandă utilizarea unei rezistenţe de 300 Ω pentru aparatajul având treceri izolate 
prevăzute cu armături legate la pământ. 
Filtrul F trebuie să albă o impedanţă mare, la frecvenţa de măsurare, astfel ca impedanţa între 
conductorul de înaltă tensiune şi pământ să nu fie şuntată în mod apreciabil atunci când ea este văzută 
dinspre aparatajul de încercat. Acest filtru reduce de asemenea curenţii da frecvenţă radioelectrică ce 
circulă prin circuitul de încercare şi care sunt produşi de transformatorul de înaltă tensiune sau obţinuţi 
din partea surselor din afara circuitului. S-a găsit că valoarea adecvată a acestei impedanţe este 
cuprinsă între 10000 Ω şi 20000 Ω la frecvenţa de măsurare. 
Trebuie să se asigure prin mijloace convenabile că nivelul de fond al perturbaţiilor (nivelul de 
perturbaţii datorat câmpului exterior şi al transformatorului de înaltă tensiune atunci când circuitul său 
magnetic este  supus la tensiunea plină de încercare) este mai mic cu cel puţin 6 dB, de preferinţă cu 
10 dB, decât nivelul de perturbaţii specificat pentru aparatajul de încercat. Metodele de etalonare a 
instrumentelor de măsurare şi circuitul de măsurare sunt date, respectiv, în normele CISPR 16-1 şi 
CISPR18-2, 
Deoarece nivelul perturbaţii lor radioelectrlce poate să fie afectat de fibrele şl de praful care se depun 
pe izolatoare, este permisă protejarea izolatoarelor cu o husă curată înainte de efectuarea unei 
măsurări.  
Vor fi notate condiţiile atmosferice din timpul încercării. Nu se cunosc factorii de corecţie de folosit la 
încercările de perturbaţii radioeleclrice; însă se ştie că aceste încercări pot să fie sensibile la o 
umiditate relativă ridicată şi se poate pune la îndoială valoarea rezultatelor încercărilor dacă umiditatea 
relativă este mai mare de 80. 
Trebuie să fie folosită următoarea metodă de încercare: 
Trebuie aplicată asupra aparatajului o tensiune de 1,1Ur/1,73 şi menţinută cel puţin 5 min ,Ur fiind 
tensiunea nominală a aparatajului.  
Tensiunea trebuie redusă atunci treptat până la 0,3Ur/1,73, apoi mărită din nou, treptat până la valoarea 
iniţială şi în sfârşit redusă treptat până la 0,3Ur/1,73.  
Trebuie să se efectueze o măsurare a perturbaţiilor radioelectrice la fiecare treaptă şi vor fi notate 
nivelurile, care sunt înregistrate în timpul ultimei serii de scădere a tensiunii, în funcţie de tensiunea 
aplicată; curba astfel obţinută este caracteristica perturbaţiilor radioelectrice a aparatajului. 
Amplitudinea treptelor de tensiune trebuie să fie aproximativ egală cu 0,1Ur/1,73. 
Se consideră că aparatajul a corespuns la încercare dacă nivelul perturbaţiei radioelectrlce la o tensiune 
de 1,1Ur/1,73 nu depăşeşte 2500 µV. 
5.4    Măsurarea rezistenţei circuitului principal  

 
5.4.1   Circuit principal 

 
Măsurarea rezistenţei circuitului principal trebuie să fie efectuată pentru a permite comparaţia între 
aparatajul supus la încercările de tip de încălzire şi toate celelalte aparataje de acelaşi tip supuse la 
încercări individuale (a se vedea 6.3). 
Măsurarea este efectuată în curent continuu măsurând căderea de tensiune sau rezistenţa între bornele 
fiecărui pol. Trebuie acordată o atenţie deosebită aparatajului în carcasă. 
În cursul încercării, curentul trebuie să aibă o valoare oarecare convenabilă, cuprinsă între 50 A şi 
curentul nominal în serviciu continuu. 

 
Notă - Experienţa arată că numai o creştere a rezistenţei circuitului principal nu poate să fie 
considerată ca un indiciu sigur de contact defectuos sau de conexiuni defectuoase. 
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În acel caz este de preferat să se repete încercarea cu un curent mai mare, pe cât posibil apropiat de 
curentul nominal în serviciu continuu. 
Măsurarea căderii de tensiune în curent continuu sau a rezistenţei trebuie să fie efectuată înaintea 
încercării de încălzire, aparatajul aflându-se la temperatura aerului ambiant şi după încercarea de 
încălzire atunci când aparatajul s-a răcit până la o temperatură egală cu cea a aerului ambiant. 
Rezistenţele   măsurate în  cursul acestor două  încercări  nu trebuie să difere cu mai mult de 20 . 
Valoarea măsurată a căderii de tensiune în curent continuu, sau a rezistenţei, trebuie să fie indicate în 
raportul de încercări de tip, la fel ca şi condiţiile generale din cursul încercării (curent temperatura 
aerului ambiant, punctele de măsurare atc). 
Condiţie de acceptare : căderea de tensiune  max. 10 mV la 100 Ac.c. 
 
5.4.2   Circuit de joasă energie 

 
Fiecare tip de contact de joasă energie trebuie să fie înseriat într-un circuit rezistiv parcurs de un curent 
de 10 mA atunci când este alimentat la  Vc.c. 
Rezistenţa unui contact de joasă energie nu trebuie să depăşească 50 Ω. 

 
5.5    Încercări de încălzire 
5.5.1 Starea aparatajulul la încercare 

 
Dacă nu se prescrie altfel în standardele specifice, încercarea de încălzire a circuitelor principale este 
efectuată asupra unui aparat de comutaţie în poziţia închis, nou şi prevăzut cu contacte originale . 

 
5.5.2 Dispunerea aparatului 
Încercarea este efectuată în interior, într-un spaţiu practic lipsit de curenţi de aer, excepţie făcând aceia 
provocaţi prin încălzirea aparatului de comutaţie în timpul încercării. În practică, această condiţie este 
obţinută atunci când viteza de deplasare a aerului nu depăşeşte 0,5 m/s. 
Pentru încercările de încălzire a părţilor aparatului altele decât echipamentele auxiliare, aparatajul şi 
accesoriile sale se montează aproximativ ca în serviciu, în ceea ce priveşte punctele importante, cu 
toate capacele prevăzute în mod normal pentru diferitele părţi ale aparatajulul şi se protejează 
împotriva încălzirilor sau răcirilor externe anormale. 
Atunci când, conform instrucţiunilor producătorului, aparatajul poate să fie instalat în diferite poziţii, 
încercarea de încălzire trebuie să fie efectuată în poziţia cea mai defavorabilă. 
În principiu, aceste încercări sunt efectuate pe aparate de comutaţie tripolare, însă ele pot să fie 
efectuate pe un singur pol sau pe un singur element dacă influenţa celorlalţi poli sau elemente este 
neglijabilă. Acesta este cazul generat al aparatajulul fără carcasă. Pentru aparatele de comutaţie 
tripolare al căror curent nominal nu depăşeşte 630 A, încercările se pot efectua cu toţi polii racordaţi în 
serie. 
Pentru aparatajul, în particular cel de dimensiuni mari, la care izolaţia faţă de pământ nu are o influenţă 
apreciabilă asupra încălzirii, această izolaţie poate să fie redusă considerabil. 
Conexiunile provizorii la circuitul principal sunt realizate astfel încât, să nu fie cedată sau primită de 
aparatul de comutaţie nici o cantitate apreciabilă de căldură pe toată durata încercării.  
Încălzirea se măsoară la bornele circuitului principal şi pe conexiunile provizorii la o distanţă de 1 m. 
Diferenţa de temperatură nu trebuie să fie mai mare de 5 K. Tipul şi dimensiunile conexiunilor 
provizorii trebuie să fie precizate în raportul de încercare. 

 
Nota 1 - Pentru ca încercarea da încălzire să fie reproductibilâ tipul şi/sau dimensiunile conexiunilor 

provizorii pot să fie prevăzute în standardele specifice. 
 Pentru aparatele de comutaţie tripolare, încercarea trebuie să fie efectuată într-un circuit 

trifazat, cu excepţia celor menţionate mai sus. 
 Încercarea trebuie să fie efectuată la curentul nominal în serviciu continuu (Ir) al aparatului de 

comutaţie. Curentul de alimentare trebuie sâ fie practic sinusoidal. 
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 Cu excepţia echipamentelor auxiliare prevăzute pentru curent continuu, aparatajul trebuie să 
fie încercat la frecvenţa nominală cu o toleranţă de .  

 Frecvenţa de încercare trebuie sâ fie indicată în raportul de încercare. 
 
Nota 2 - Se consideră că încercările efectuate la 50 Hz pe un aparat de comutaţie de tip deschis fără 

componente feroase în apropierea părţilor conductoare, dovedesc buna funcţionare a 
aparatului de comutaţie la 60 Hz, dacă valorile înregistrate ale încălzirii în timpul încercărilor 
nu depăşesc 95 din valorile maxime admise. Când încercările sunt efectuate la 60 Hz, se pot 
considera valabile pentru acelaşi curent la o frecvenţă nominală de 50 Hz. 

 Încercarea trebuie să fie efectuată pe o durată de timp suficientă pentru ca încălzirea să atingă 
o valoare stabilă. Această condiţie este considerată realizată atunci când creşterea încălzirii nu 
depăşeşte 1 K într-o oră. Acest criteriu este în general atins după o durată de încercare de cinci 
ori constanta de timp termică a aparatului de încercat. 

Timpul necesar pentru încercarea completă poate să fie redus prin preîncălzirea circuitului cu un curent 
da o valoare mai mare, dar aceasta se poate aplica numai atunci când nu se cere măsurarea constantei 
de timp termice. 
 
5.5.3 Măsurarea temperaturii şi a încălzirii 

 
Trebuie să fie luate toate precauţiile pentru a reduce variaţiile şi erorile datorata inerţiei termice între 
aparataj şi variaţiile temperaturii aerului ambiant. 
Pentru bobine, în mod normal trebuie să fie folosită metoda de măsurare a încălzirii prin variaţia 
rezistenţei. Nu sunt autorizate alte metode decât în cazul în care este imposibil să se folosească metoda 
prin variaţia rezistenţei, 
Temperatura diferitelor părţi, altele decât bobinele, pentru care sunt specificate limite este măsurată cu 
termometre, termocupluri sau alte dispozitive de tip convenabil, plasate în punctul cel mai cald 
accesibil, încălzirea este înregistrată la intervale regulate în cursul încercării, atunci când este necesar 
calculul constantei de timp termice. 
Temperatura la suprafaţa unei componente imersată într-un dielectric lichid este măsurată numai cu 
termocupluri fixate la suprafaţa acestei componente. Temperatura dielectricului lichid însuşi este 
măsurată la partea superioară a dielectricului. 
Pentru măsurările cu termometre sau termocupluri, trebuie să fia luate următoarele precauţii: 

a) rezervoarele termometrelor sau termocuplurilor trebuie să fie protejate împotriva răcirii dinspre 
exterior (lână uscată şl curată etc). Suprafaţa trebuie să ne totuşi neglijabilă în comparaţie cu 
suprafaţa de răcire a aparatului la încercare; 

b) trebuie să se asigure o bună conductivitate termică între termometre sau termocupluri şi 
suprafaţa părţii la încercare; 

c) când sunt folosite termometre cu rezervor în locuri în care există câmpuri magnetice variabile, 
se recomandă să se folosească termometre cu alcool în locul celor cu mercur acestea din urmă 
putând să fie influenţate în aceste condiţii. 

 
5.5.4 Temperatura aerului ambiant 

 
Temperatura aerului ambiant este temperatura medie a aerului ce înconjoară aparatajul (pentru 
aparatajul în carcasă este temperatura aerului în exteriorul carcasei).  
Ea trebuie să fie măsurată în cursul ultimului sfert al perioadei de încercare cu ajutorul a cel puţin trei 
termometre, termocupluri sau alte dispozitive traductoare de temperatură dispuse uniform în jurul 
aparatajului, la aproximativ înălţimea medie a elementelor traversate de către curent şi la o distanţă de 
aproximativ 1 m de aparataj. 
Termometrele sau termocuplurile trebuie să fie protejate contra curenţilor de aer şi influenţele 
anormale ale căldurii. 
Pentru a se evita erorile de indicaţie din cauza variaţiilor rapide de temperatură, termometrele sau 
termocuplurile pot să fie amplasate în mici recipiente ce conţin aproximativ 0,5 l ulei. 
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În timpul ultimului sfert al perioadei de încercare, variaţia temperaturii aerului ambiant nu trebuie să 
depăşească 1 K într-o oră.  
Dacă acest lucru nu este posibil din cauza condiţiilor de temperatură nefavorabile ale locului de 
încercare, pentru a înlocui temperatura aerului ambiant, poate să fie luată temperatura unui aparataj 
identic amplasat in aceleaşi condiţii, dar fără curent.  
Acest aparataj suplimentar nu trebuie să fie supus unei cantităţi de căldură excesive. 
Temperatura  aerului  ambiant  în  cursul  încercărilor trebuie să  fie cuprinsă între  + 10 o C şi + 40 o 
C.  
Pentru temperaturi ale aerului ambiant cuprinse în aceste limite, nu trebuie făcută nici o corecţie a 
încălzirilor observate. 

 
 

5.5.5 Încercarea de încălzire a echipamentelor auxiliare şi de comandă 
 

Încercarea este efectuată la curentul de alimentare specificat (curent alternativ sau curent continuu) şi 
pentru curentul alternativ la frecventa sa nominală (tolerantă  ). 

 
Nota -  Se consideră că încercările efectuate la 50 Hz pe aparate de comutaţie de tip deschis fără 

componente feroase în apropierea părţilor conductoare, dovedesc buna funcţionare a 
aparatului de comutaţie la 60 Hz, dacă valorile de încălzire înregistrate în cursul încercărilor 
depăşesc 95  din valorile maxime admise. Când încercările sunt efectuate la 60 Hz se pot 
considera valabile pentru acelaşi curent la o frecvenţă nominală de 50 Hz. 

 Echipamentele auxiliare trebuie să fie încercate la tensiunea lor nominală de alimentare (Ua) 
sau la curentul lor nominal. Tensiunea de alimentare în curent alternativ trebuie să fie practic 
sinusoidală. 

 Bobinele prevăzute pentru o funcţionare continuă trebuie să fie încercate pe o perioadă de 
timp suficient pentru ca încălzirea să atingă o valoare constantă. În practică, această condiţie 
este obţinută când variaţia nu depăşeşte 1 K într-o oră. 

 Pentru circuitele care nu sunt sub tensiune decât în timpul manevrelor de închidere sau de 
deschidere, încercările sunt efectuate în condiţiile următoare: 

a.) atunci când aparatul de comutaţie este echipat cu un dispozitiv automat de întrerupere 
a circuitului auxiliar la sfârşitul manevrei, circuitul trebuie să fie pus sub tensiune de 
10 ori succesiv timp de 1 s sau până la intervenţia dispozitivului automat de 
întrerupere, intervalul de timp între fiecare punere sub tensiune fiind de 10 s sau, când 
construcţia aparatului de comutaţie permite, cel mai scurt interval posibil; 

b.) când aparatul de comutaţie nu este echipat cu un dispozitiv automat de întrerupere a 
circuitului auxiliar la sfârşitul manevrei, încercarea este efectuată menţinând circuitul 
sub tensiune timp de 15 s. 

 
5.5.6 Interpretarea încercărilor de încălzire 

 
Încălzirea diferitelor părţi ale aparatului de comutaţie sau ale echipamentelor auxiliare, pentru care 
sunt specificate limitele, nu trebuie să depăşească valorile specificate în tabelul 2. Dacă nu, aparatul de 
comutaţie este considerat că nu a corespuns. 
 
5.6    Încercări la curentul de scurtă durată şi la valoarea de vârf a curentului admisibil 
 
Circuitele principale şi, dacă este cazul, circuitele de legare la pământ ale aparatajului trebuie să fie 
supuse unei încercări destinate să verifice aptitudinea lor de a suporta valoarea de vârf a curentului 
nominal admisibil şi curentul nominal admisibil de scurtă durată, 
Încercarea trebuie să fia efectuată la frecvenţa nominală cu o toleranţă de ± 10 , la o tensiune 
convenabilă şi pornind de la o temperatură a aerului ambiant convenabilă. 
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Nota - Pentru comoditatea încercărilor, pot să fie necesare toleranţe mai largi ale frecvenţei nominale. 
Dacă diferenţele sunt importante, de exemplu când aparatajul care are o frecvenţă nominală de 
50 Hz este încercat la 60 Hz şi invers, se recomandă să se interpreteze rezultatele cu precauţie. 

 
5.6.1   Dispunerea aparatajului şi a circuitului de încercare 

 
Aparatajul trebuie să fie montat pe propriul său şasiu sau pe un şasiu echivalent şi echipat cu propriul 
său dispozitiv de comandă, deoarece acest lucru este necesar reprezentativităţii încercării. El trebuie să 
fie în poziţie închis şi dotat cu contacte originale şi noi. 
Fiecare încercare trebuie să fie precedată de o manevră în gol a aparatului de comutaţie şi, cu excepţia 
separatoarelor de legare la pământ, de măsurarea rezistenţei circuitului principal. 
Încercarea poate să fie efectuată în trifazat sau în monofazat. în cazul încercării monofazate, sunt 
aplicabile următoarele dispoziţii: 

• pe un aparataj tripolar, încercarea este efectuată pe doi poli vecini; 
• în cazul unui aparataj cu poli separaţi, încercarea poate să fie efectuată fie pe doi poli vecini, 

fie pe un singur pol, conductorul de întoarcere fiind atunci amplasat la o distanţă egală între 
faze. Dacă distanţa între poli este fiată prin construcţie, încercarea este efectuată la distanţa 
minimă indicată de producător; 

• pentru o tensiune nominală mai mare de 72,5 kV şi, cu excepţia unei indicaţii contrare în 
standardele specifice, poziţia conductorului de întoarcere nu trebuie luată în seamă, dar în nici 
un caz el nu trebuie amplasat la o distanţă faţă de polul de încercat mai mică decât distanţa 
minimă prescrisă de producător pentru distanţa între axele fazelor. 

Racordurile la bornele aparatajului trebuie sâ fie astfel dispuse încât să evite solicitările anormale 
asupra  bornelor.  Distanţa între borne şi primii suporţi al conductoarelor de la fiecare parte a 
aparatajului trebuie să fie în conformitate cu indicaţiile producătorului. 
Dispunerea încercării este indicată în raportul de încercare. 

 
5.6.2   Valorile curentului da încercare şi ale duratei sale 

 
Componenta periodică a curentului de încercare trebuie sâ fie, în principiu, egală cu componenta 
periodică a curentului nominal admisibil de scurtă durată (In) al aparatajului. Valoarea curentului de 
vârf (pentru un circuit trifazat valoarea cea mai ridicată în una din fazele extreme) nu trebuie să fie maî 
mică decât valoarea de vârf a curentului nominal admisibil (Ip); ea nu trebuie să o depăşească cu mai 
mult de 5  fără acordul producătorului. 
Pentru încercările trifazate, curentul într-o fază oarecare nu trebuie sâ depăşească cu mai mult de 10  
media curenţilor în cele trei faze. Media valorilor efective ale componentelor alternative ale curenţilor 
de încercare nu trebuie să fie mai mică decât valoarea nominală. 
Curentul de încercare It trebuie, în principiu, să fie aplicat pe o durată tt egală cu durata nominală de 
scurtcircuit. 
Dacă nu este disponibilă nici o altă metodă de determinare a valorii mărimii      .  
Ea trebuie sâ fie determinată pornind de la o oscilogramă folosind metoda de evaluare a  dată în 
anexa B (din IEC 62271-1). Valoarea mărimii  nu trebuie să fie mai mică decât valoarea mărimii 

  calculată cu valorile nominale ale curentului da scurtă durată (Ik) şi ale duratei sale (tk), şi ea nu 
trebuie să o depăşească cu mai mult de 10  fără acordul producătorului. 
Totuşi, atunci când caracteristicile staţiei de încercări sunt astfel încât valorile efective şi de vârf 
specificate mai sus pentru curentul de încercare nu pot fi obţinute în cursul unei încercări de durată 
specificată, sunt admise următoarele derogări: 

a) dacă descreşterea curentului de scurtcircuit al staţiei de încercări este astfel încât valoarea 
efectivă specificată, măsurată conform anexei B (din IEC 62271-1) sau unui echivalent, nu 
poale să fie obţinută în cursul duratei nominale fără a aplica iniţial un curent prea ridicat, se 
admite ca valoarea efectivă a curentului de încercare să poată să scadă în cursul încercării sale 
sub valoarea specificată, şi ca durata încercării să fie mărită în consecinţă, cu condiţia ca 
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valoarea curentului de vârf să nu fie mai mică decât cea specificată şi ca durata şi nu 
depăşească 5 s; 

b)  dacă, pentru a obţine curentul de vârf, valoarea efectivă a curentului trebuie să depăşească 
valoarea specificată, durata de încercare poate să fie redusă în consecinţă; 

c) dacă nici a) nici b) nu sunt aplicabile, se admite să se separe încercarea la valoarea de vârf a 
curentului admisibil de încercarea la curentul admisibil de scurtă durată. În acest caz se 
efectuează două încercări: 
− pentru încercarea la valoarea de vârf a curentului admisibil, durata de aplicare a curentului 

de scurtcircuit nu trebuie să fie mai mică de 0,3 s; 
− pentru încercarea la curentul admisibil de scurtă durată, durata de aplicare a curentului de 

scurtcircuit trebuie să fie egală cu durata nominală. Totuşi se admite o derogare asupra 
duratei, după indicaţiile de la punctul a). 

5.6.3 Comportarea aparatajului în cursul încercării 
 

Toate aparatajele trebuie să fie capabile să suporte valoarea lor de vârf a curentului admisibil şi 
curentul lor nominal admisibil de scurtă durată fără ca nici o parte mecanică să fie deteriorată şi fără să 
se separe contactele. 
Este admis ca, în timpul încercării, încălzirea pieselor străbătute de curent şi a pieselor vecine să poată 
depăşi limitele specificate în tabelul 2. Nu este specificată nici o limită de încălzire pentru încercările 
la curentul admisibil de scurtă durată, dar se recomandă ca temperatura maximă să nu atingă o valoare 
astfel ca ea să poată cauza un prejudiciu pieselor vecine. 
 
5.6.4 Starea aparatajului după încercare 

 
După încercare aparatajul nu trebuie să prezinte o deteriorare însemnată; el trebuie să poată funcţiona 
normal, să suporte curentul său nominal în serviciu continuu fără ca limitele de încălzire specificate în 
tabelul 2 să fie depăşite şi să suporte tensiunile specificate pentru încercările dielectrice. 
Dacă aparatajul are o putere de închidere şi/sau de rupere, starea contactelor trebuie să fie astfel încât 
să nu afecteze în mod sensibil funcţionarea la orice valoare a puterii de închidere şi/sau de rupere până 
la valorile nominale. 
Ceea ce urmează este suficient pentru a verifica aceste cerinţe: 
a) trebuie să fie efectuată imediat după încercare o manevră în gol a aparatului mecanic de 

comutaţie şi contactele trebuie să se deschidă chiar de la prima încercare; 
b) în al doilea rând, rezistenţa circuitului principal trebuie să fie măsurată conform 5.4.1 (cu 

excepţia separatoarelor de legare la pământ). Dacă rezistenţa a crescut cu mai mult de 20 , şi 
dacă nu este posibil să se confirme starea contactelor prin inspecţie vizuală, poate să fie 
adecvată o încercare de încălzire suplimentară. 

 
5.7    Verificarea protecţiei 
5.7.1 Verificarea codificării IP 

 
În conformitate cu cerinţele de la articolele 11, 12, 13 şi 15 din SR EN 60529:1995, trebuie efectuate 
încercări pe carcasele aparatajului complet asamblat ca în funcţionare. Deoarece racordurile de cablu 
care intră în carcasă nu sunt în mod normal făcute pentru încercările de tip, trebuie să se folosească 
piese de obturare corespunzătoare.  
Unităţile de transport ale aparatajului trebuie să fie închise pentru încercări prin capace care să dea un 
grad de protecţie identic al îmbinărilor. 
Totuşi, încercările nu trebuie efectuate în fiecare poziţie a părţilor respective decât dacă există o 
îndoială cu privire la conformitatea cu aceste cerinţe, faţă de ceea ce este estimat ca necesar. 
Atunci când este folosită litera suplimentară W, este recomandată metoda de încercare din anexa C din 
IEC 62271-1. 
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5.7.2 Încercări la impacturi mecanice 
Când producătorul şi utilizatorul sunt de acord, carcasele pentru instalaţiile de interior trebuie să fie 
supuse unei încercări de impact conform SR EN 62262:2004.  

 
5.8    Încercări de compatibilitate electromagnetică (CEM) 
Prescripţiile şi încercările CEM sunt specificate numai pentru sistemele secundare. 
Pentru circuitele principala ale aparatajulul în funcţionare normală, fără manevrarea aparatelor, nivelul 
de emisie este verificat prin încercări de perturbaţie radioelectrică, a se vedea 5.3. 
Emisiile cauzate prin manevrările aparatelor, incluzând întreruperea curenţilor de defect sunt fortuite. 
Frecvenţa şi nivelul acestor emisii sunt considerate ca făcând parte din mediul înconjurător 
electromagnetic normal. 
Pentru sistemele secundare ale aparatajului, prescripţiile şi încercările CEM specificate în IEC 62271-
1:2011 prevalează asupra celorlalte specificaţii CEM. 
 
6.    Încercări de serie (de lot) 
 

Încercările de serie au scopul să găsească defecţiuni în material sau construcţie. Ele nu reduc 
proprietăţile şi fiabilitatea unui aparat supus încercărilor. Încercările de serie trebuie să fie efectuate pe 
fiecare aparat fabricat, la producător, de fiecare dată când acest lucru este practic, pentru a se asigura 
că produsul este conform cu cel care a corespuns la încercările de tip. Prin acord, orice încercare 
individuală poate să fie efectuată la locul de instalare. 
Încercările de serie indicate în acest standard cuprind: 

a) încercări dlelectrlce ale circuitului principal, conform 6.1; 
b)  încercări dielectrice ale circuitelor auxiliare şi de comandă conform 6.2; 
c) măsurarea rezistenţei circuitului principal, conform 6.3; 
d) controalele vizuale şi ale construcţiei, conform 6.4. 

Atunci când aparatajul nu este complet asamblat pentru transport, trebuie sa se efectueze încercări 
separate pe flecare unitate de transport. În acest caz producătorul trebuie să demonstreze valabilitatea 
încercării sale (exemplu: tensiunea de încercare, rezistenţa unei părţi a circuitului principal). 
Rapoartele încercărilor de serie nu sunt, în mod normal, necesare, cu condiţia ca să nu se fi hotărât 
altfel între producător şi utilizator. 

 
6.1    Încercări dielectrice ale circuitului principal 

 
Trebuie efectuată o încercare în stare uscată cu tensiune de scurtă durată de frecvenţă industrială, 
încercarea trebuie efectuată conform SR EN 60060-1:2011, pe aparate complete, pe poli separaţi sau 
pe unităţi de transport noi, curate şi uscate. 
Tensiunea de încercare trebuie să fie cea de la pct. 3.2. coloana 2 din tabelul 1. 
Atunci când izolaţia aparatajului nu este constituită decât din izolatoare cu inimă plină şi de aer la 
presiunea atmosferică, încercarea de ţinere la frecvenţă industrială a circuitului principal poate să nu 
fie efectuată dacă dimensiunile între părţile conductoare, între faze, între contactele deschise şi faţă de 
şasiu, sunt verificate prin măsurări. 
Dimensiunile sunt verificate în raport cu dimensiunile indicate pe desenele de gabarit ce fac parte din 
raportul de încercări de tip al aparatajului respectiv, sau care sunt înscrise în acesta. în consecinţă, 
aceste desene trebuie să menţioneze orice informaţie necesară acestei verificări dimensionale, inclusiv 
toleranţele acceptabile. 

 
6.2   Încercări dielectrice ale circuitelor auxiliare şi de comandă 

 
Aceste încercări trebuie efectuate în aceleaşi condiţii ca şi cele prescrise la 5.2.9. din prezentul 
standard.  Pentru comoditatea încercărilor, durata poate, în general, să fie redusă la 1 s prin acord între 
producător şt utilizator. 
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6.3   Măsurarea rezistenţei circuitului principal 

 
Pentru încercarea de serie, căderea de tensiune în curent continuu sau rezistenţa fiecărui pol al 
circuitului principal trebuie măsurată în condiţii cât se poate de apropiate referitor la temperatura 
aerului ambiant, şi punctele de măsurare corespunzătoare condiţiilor în care a fost făcută încercarea de 
tip. Curentul de încercare trebuie să se situeze în limitele fixate la 5.4.1. 
Rezistenţa măsurată nu trebuie să depăşească 1,2  Ru , unde Ru este egală cu rezistenţa măsurată înainte 
de încercarea de încălzire. 
 
6.4    Controale vizuale şi verificarea geometriei separatorului 

 
Trebuie verificată conformitatea aparatajului cu specificaţia de cumpărare. 
 
7.    Livrare, Ambalare, Transport, Depozitare, Instalare 
 
Separatorul va fi livrat ambalat în lăzi de lemn, bine fixate şi ridigizate, astfel încât 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 dezpachetare. 
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 într-o încăpere la loc 
uscat, efectuându-se o examinare atentă a defectului  şi cazei 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). 
Trebuie să se prevadă un acord special între producător şi utilizator atunci când condiţiile de 
temperatură şi de umiditate definite în comandă nu pot să fie garantate în cursul transportului, 
depozitării şi instalării.  

 
7.1   Condiţii ce trebuie respectate în timpul transportului, depozitării şi instalării 
Poate fi necesar să se ia măsuri speciale pentru protejarea separatorului în timpul transportului, 
depozitării şi instalării, şi înainte de punerea sub tensiune pentru a se evita absorbţia umidităţii datorate 
de exemplu, ploii, zăpezii sau condensării.  
Trebuie să se ţină seama de vibraţiile din timpul transportului. Trebuie să fie date instrucţiunile 
corespunzătoare. 
7.2   Instalare 
Pentru fiecare tip de apărataj trebuie ca instrucţiunile prezentate de către producător să cuprindă cel 
puţin indicaţiile următoare: 
7.2.1 Dezambalare şi manipulare 
Producătorul (furnizorul)va da informaţii necesare pentru a se executa, în deplină siguranţă, 
dezambalarea şi manipularea, inclusiv informaţiile detaliate asupra tuturor dispozitivelor speciale de 
ridicare sau de poziţionare care sunt necesare. 
7.2.2 Asamblare 
Atunci când aparatajul nu este complet montat pentru transport, trebuie ca toate unităţile de transport 
să fie marcate clar. Trebuie să se furnizeze cu aparatajul desene care indică asamblarea acestor 
subansambluri. 
7.2.3 Montare 
Trebuie ca instrucţiunile pentru montarea aparatajului, a dispozitivului de comandă şi a echipamentelor 
auxiliare să cuprindă informaţii suficiente referitoare la amplasări şi fundaţii pentru a permite 
terminarea pregătirii locului de montaj. 
Este recomandat ca aceste instrucţiuni să indice de asemenea: 
• masa totală a aparatului; 
• masa celei mal grele părţi a aparatului care trebuie ridicată separat, dacă ea depăşeşte 100 kg. 
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7.2.4 Racordări 

 
Trebuie ca instrucţiunile să cuprindă informaţii despre: 

a) racordarea conductoarelor ce cuprind indicaţiile necesare pentru a se evita încălzirea excesivă şi 
solicitările inutile asupra aparatajului, şi pentru a se asigura distanţe convenabile în aer; 

b) racordarea circuitelor auxiliare; 
c) racordarea pentru legarea la pământ. 

 
7.2.5 Inspectarea finală a separatorului 

 
Trebuie să fie date instrucţiuni pentru verificare şi încercările ce trebuie efectuate după instalarea 
aparatajului şi terminare tuturor racordurilor sale. 
Trebuie ca aceste instrucţiuni să cuprindă: 

•   un nomenclator al încercărilor la locul de montaj recomandate pentru a stabili o bună 
funcţionare; 

•    procedurile de lucru şi reglajele necesare pentru a obţine o bună funcţionare; 
• recomandări pentru măsurările care trebuie efectuate şi înregistrate pentru a ajuta decizia 

viitoarelor operaţii de întreţinere; 
• instrucţiunile pentru inspecţia finală şi punerea în funcţiune. 

 
8.    Scule şi dispozitive pentru montaj, exploatare şi întreţinere 
Producătorul (furnizorul) va prezenta lista sculelor şi dispozitivelor necesare pentru montaj, exploatare 
şi întreţinere. 
 
9.    Piese de schimb  
Producătorul (furnizorul)  va menţiona piesele de shimb care intră în furnitură şi va preciza ce piese de 
chimb se consideră necesare pentru o bună funcţionare a separatorului pentru o perioadă de 5 ani şi 
care pot fi achiziţionate contra cost. 
 
10.   Documentaţii, manualul de întreţinere şi exploatare 
Fiecare separator va fi însoţit de următoarele documente: 

− cartea tehnică, manual de întreţinere şi exploatare redactat în limba română 
− document de certificare a calităţii produsului (set compet de buletine de tip şi de lot). 
− instrucţiuni de montaj. 

 
11. Durata normală de funcționare 
Durata normală de funcționare va fi de min. 15 ani, conform HG 2139/30.11.2004, cod de clasificare 
2.1.16.5. 
 
12.   Facilităţi 
Producătorul (furnizorul)  va menţiona eventualele facilităţi legate de: instruire personal, preţ, termenul 
de livrare, , modul de plată. 
 
13.   Service 
Beneficiarul îşi rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanţie, în cazul unor deficienţe 
repetate, să solicite prezenţa unui delegat al producătorului (furnizorului) cu care să analizeze cauzele 
şi să stabilească măsurile de remediere a defecţiunilor apărute, care se vor face pe cheltuiala 
producătorului (furnizorului). 
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Anexa 1 

 
 

Fişa privind condiţii tehnice şi caracteristici 
 

Nr.crt. Separator  ROTI  1PL-123 kV -2000 A / 2 DE 100 - 230 Vca -   

                       220 Vcc 
UM Date tehnice 

cerute ofertate 
0 1 2 3 4 

   Producător  
   Furnizor   
   Tip  
1. CODIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU 
1.1.  Locul de montaj - exteior  
1.2.  Altitudinea peste nivelul mării m 1060  

1.3.  
 

Temperatura  
mediului ambiant 

maximă  +40  
a) valoarea medie (24h) oC +35  
b) minimă (condiţii normale) oC -30  
c) minimă (condiţii severe) oC -40  

1.4.  Umiditatea relativă maximă % 100  
1.5.  Nivel de seismicitate (acceleraţie maximă la sol) m/s2 0,3g  
1.6.  Grosimea statului de gheaţă mm 24  
1.7.  Presiunea maximă a vântului pe aparat daN/m2 70  
1.8.  Gradul de salinitate gr/l 7-10%  
2. CARACTERISTICI  TEHNICE  SEPARATOR 

2.1.     Generale 
2.1.1. Tensiunea nominală a sistemului kV 110  
2.1.2. Tensiunea nominală separator kV 123  
2.1.3. Frecvenţa sistemului Hz 50  
2.2.     Izolaţie 

2.2.1. 
Tensiunea de ţinere la 
supratensiuni atmosferice 
(1,2/50µs) 

Între contactele deschise ale 
aceluiaşi pol kVmax 

 

630 
 

Faţă de pământ şi între poli 550  

2.2.2. 
Tensiunea de ţinere la 
frecvenţă industrială (50 Hz, 
1min) 

Între contactele deschise ale 
aceluiaşi pol kVef 

265 
 

Faţă de pământ şi între poli 230  
2.2.3. Tensiunea de ţinere a circuitelor auxiliare şi de control kV 2  

2.2.4. Linia de fugă 
specifică cm/kV 3,1  
efectivă mm 38511)  

2.2.5. Curent  de scurtcircuit (termic) pt. durata  de scurtcircuit de 3 s kA 40  
2.3.  Nivelul perturbaţiilor radio µV 2500  
2.4.  Rezistenţa circuitului principal       (caderea de tensiune max, la  

                                                               100 Ac.c) 
mV 10 

 

2.5.  Curentul nominal în serviciu continuu A 1600  
2.6.   Curenţii de scurtcircuit 
2.6.1 Curent de scurtă durată admisibil  kA 40  
2.6.2. Durata  curentului de scurtă durată s 3  
2.6.3. Valoarea de vârf a curentului de scurtă durată (crt. dinamic) kA 100  
2.7.  Anduranţa mecanică 
2.7.1. Clasa M1 – cicluri inchis deschis cicluri 2000  
2.7.2. Tracţiunea la borne, în lungul axei polului (max. în exploatare) N 5002)  
2.7.3. Tracţiunea la borne , transversal pe axa polului  (max. în exp.) N 1702)  
2.7.4. Tracţiunea la borne, in plan vertical (max. în exploatare) N 10002)  
2.7.5. Timp de acţionare a separatorului (închis sau deschis) s 5÷15  
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Nr.crt. Separator  ROTI  1PL-123 kV -2000 A / 2 DE 100 - 230 Vca -   

                       220 Vcc 
UM Date tehnice 

Cerute Ofertate4) 

2.8.   Caracteristici constructive 
2.8.1. Deschiderea cuţitelor principale în plan : orizontal  
2.8.2. Deschiderea cuţitelor de legare la pământ , faţă de axul 

cutitelor active în poziţia închis 
: plan //   

(paralel) 
 

2.8.3. Racordarea la pământ a separatorului : da  
2.8.4. Blocaj electromecanic între cuţitele principale şi CLP : da  
2.8.5 Blocaj electric cuţite principale : da  
2.8.6. Blocaj electric cuţite de legare la pământ : da  
3.    DISPOZITIV DE ACŢIONARE 
3.1. Tip dispozitiv ptr. cuţitele principale : Acţionare

electrică 

şi manual 

 
3.2. Tip dispozitiv ptr. CLP :  

3.3. Motor electric de 
acţionare 

Tensiune 
Vca 

230/400  
Limite 195÷253  
P.maximă W <1300  

3.4. Comandă cuţite  Tensiune 
Vcc 

220  
Limite 154÷242  
Putere maximă W 200/250  

3.5. Modul de realizare a dispozitivului de blocare pe poziţie : da  
3.6. Rezistenţă adiţională : da  
3.7. Grad de protecţie : IP 54  
4.     CONDIŢII  PRIVIND  TESTELE3) 

4.1. Teste de tip  cap.5 da  
4.2. Teste individuale (lot)  cap.6 da  
5.     CONDIŢII  DE  ASIGURARE  A  CALITĂŢII 
5.1 Condiţii de asigurare a calităţii, conform SR EN ISO 9001:2008 da  
5.2. Declaraţia de conformitate da  
6.   CONDIŢII  DE  MENTENANŢĂ 
6.1. Intervalul dintre două verificări consecutive, la o exploatare 

normală 
ani 2 

 

6.2. Durata normala de funționare conf. HG 2139/30.11.2004, cod 
de clasificare 2.1.16.5. 

ani min 15 
 

6.3. Indicatorul de fiabilitate (rata medie anuală  de defecte) ani   
7.    CONDIŢII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 
7.1. Date de transport: 

 
nr. de colete buc   
greutatea totală a unui colet kg.   

7.2. Condiţii de transport şi 
depozitare: 

în poziţie verticală : da  
în poziţie orizontală : da  

8.   DOCUMENTAŢII   NECESARE 
8.1. Cartea tehnică în lb. română (tabele  date tehnice  complete) da  
8.2. Desene, prospecte, cataloage, scurtă descriere în limba română da  
8.3. Lista încercări de tip de rutină (individuale) de şantier (de punere în 

funcţiune) si de exploatare, inclusiv limitele de acceptabilitate 
 

da 
 

8.4. Buletine pentru teste de tip şi de rutină da  
8.5. Liste de referinţe da  
8.6. Lista piese de schimb şi scule recomandate da  

Nota :         1)  conform 4.9 din prezenta specificaţie tehnică; 

     2)    încărcări maxime la temperatura medie, conform SR EN 62271-102; 
                            3)   emise de un laborator neutru acreditat; 
                            4)   valorile ofertate se vor trece cele din teste de tip, teste care vor fi parte integrantă a ofertei tehnice. 


