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1. GENERALITĂŢI       
 
1.1 Obiectul şi domeniul de aplicare 
Prezenta specificaţie tehnică se referă la condiţiile tehnice  pentru achiziţia şi recepţia 
separatorului tripolar  (monopolar) cu un (fără) CLP, 110kV. 
Pentru o funcţionare corespunzătoare în regim normal şi de avarie, se vor respecta  condiţiile 
indicate în Fişa Tehnică. 
Datele tehnice principale necesare  pentru separator şi dispozitivele de acţionare aferente 
sunt prezentate în anexă. 
1.2 Cerinţe cu privire la standarde 
Separatorul va satisface cerintele standardelor în vigoare. 
Separatorul 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 RN 60694:2003  Prescripţii comune pentru standarde referitoare la aparatajul de 

IT. 
• SR EN 60060-2:2003 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 2: Sisteme de 

măsurare. 
• SR EN 60060-2:2003/A11:2003 Tehnici de încercare la înalta 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 60815:1994 Ghid pentru alegerea izolaţiei în condiţii de poluare. 
• SR EN 60068-3-3:1994 Încercări de mediu.Partea a 3-a Ghid. Metode de încercare 

seismice ale echipamentului. 
2. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE 

Conform fişei tehnice. 
3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI TEHNICE  

Conform fişei tehnice. 
4. ALTE CARACTERISTICI ŞI CONDIŢII 
4.1. Separatorul va fi construit din trei poli identici, montaţi pe un stelaj metalic comun sau 
individual şi va fi acţionat tripolar. 
4.2. Izolaţia exterioară: porţelan-culoare maro. 
4.3. Separatoarele pot fi: 
- Separatorul de bare - va fi separator tripolar de exterior, cu unul sau fără cuţite de legare 
la pământ inversate, montaj în linie. Cuţitele principale  vor fi acţionate trifazic, prin 
dispozitiv cu servomotor electric (comandă locală şi de la distanţă) iar cuţitele de legare la 
pământ vor fi acţionate cu  un dispozitiv de acţionare manuală  monopolar sau tripolar. 
Cuţitele de legare la pâmânt pot fi acţionate şi prin dispozitiv cu motor şi prin dispozitiv 
manual. 
- Separatoarele de: trafo, linie, bară transfer, etc. vor fi separatoare tripolare de exterior  
cu un cuţit de legare la pământ, montaj în paralel. Cuţitele principale  vor fi acţionate cu 
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servomotor electric (comandă locală şi de la distanţă) iar cuţitele de legare la pământ se vor 
acţiona cu dispozitiv de acţionare manuală  monopolar sau tripolar. 
Cuţitele de legare la pâmânt pot fi acţionate şi prin dispozitiv cu motor şi prin dispozitiv 
manual. 
- 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 ofertei. 

 
4.4. Marcarea   plăcuţei indicatoare se va face conform SR RN 60694:2003, CEI 60056. 
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. 
Plăcuţele indicatoare ale separatorului şi dispozitivului de acţionare, vor conţine următoarele 
informaţii: 

 
         Separator       Mecanism acţionare 
 
Producător       x  x 
Tip        x  x 
Număr de fabricare      x  x 
Tensiunea nominală     x  x 
Tensiunea nominală de ţinere la impuls      
de trăznet                 (kVmax)                                           x - 
Curent nominal de serviciu      (A)   x  - 
Curent admisibil de scurtă durată 
nominal    (kAef)    x  - 
Durata de scurtcircuit nominală       (s)   x  - 
Tensiunea auxiliară nominală 
 Bobină  (Vcc)     -  x 
 Motor   (Vca)     -  x 
Solicitarea mecanică nominală la borne (kN)  x  - 
Masa    (kg)   x  x 
 

4.5. Toate părţile metalice vor fi protejate în mod eficient şi durabil împotriva coroziunii prin 
zincare la cald. 
4.6. Racordarea la pământ va fi conform standardelor şi normelor internaţionale privind 
legarea la pământ a echipamentelor electrice de IT şi conform SR RN 60694:2003  . 
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4.7. Furnizorul va transmite înainte de livrare în timp util instrucţiunile pentru transport şi 
depozitare, iar la livrare instrucţiunile pentru instalare şi întreţinere. Separatorul se va livra 
cu toate accesoriile şi dispozitivele necesare, care să permită manevrarea cu uşurinţă atît la 
montaj, cât şi în cazul reviziilor tehnice. 
4.8. Fixarea izolatoarelor din porţelan la flanşe, se va face cu ciment de înaltă calitate 
(suprafeţe netede, etanşe, impermeabile la apă). 
4.9. Profilul izolaţiei externe din porţelan va fi în concordanţă cu CEI 60233. 

 
5. TESTE ŞI ACCEPTĂRI 

 
Testele sunt destinate să demonstreze că funcţionarea separatorului este conformă   fişei 
tehnice din prezenta documentaţie şi că după montare, el va funcţiona corect în toată  
perioada de viaţă cerută, cu un grad de disponobilitate acceptabil, în condiţiile de mediu 
precizate. 
Separatorul prezentat va fi supus următoarelor teste: 
5.1. Teste de tip şi îndividuale  
Ofertantul va prezenta certificatele testelor de tip şi îndividuale pentru separatorul oferit. 
Lista testelor de tip, individuale şi execuţia acestora vor fi în concordanţă cu standardele  în 
vigoare. 
Se vor efectua următoarele teste: 

  -  mecanice 
 -  dielectrice la: contacte, izolaţie şi mecanismele de acţionare 
 - funcţionale la: circuitele principale şi piesele mecanice mobile, cuţitele de punere la 

pământ şi la mecanismul de acţionare. 
5.2.Teste individuale de rutină 
Lista testelor de tip şi execuţia testelor vor fi în concordanţă cu standardele în vigoare 

- 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 individuale vor fi executate în prezenţa cumpărătorului. 
Furnizorul va transmite invitaţia de participare la probe cu minimum 3 săptămâni înainte de 
executarea lor. 
Buletinele de încercare vor însoţi separatorul. 
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 separatoarelor livrate, şi va participa la acestea. 
5.4. Condiţii de acceptare 
Separatorul este acceptat dacă sunt îndeplinite toate cerinţele din prezenta documentaţie. 
Furnizorul de separatoare 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 separatorul se încadrează în clasa seismică generală, căreia i se aplică 
factorul de amplificare (k), specific montării aparatelor la înălţime pe structură metalică. 
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6. PIESE DE SCHIMB  
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, 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 
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). 

 
9. 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 
 - instrucţiuni de montaj. 

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

 
10. DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE 
Durata normală de funcționare: min 15 ani, conform HG 2139/30.11.2004, cod de clasificare 
2.1.16.5. 

 
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. 
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Anexa 1 
 

Fisa privind conditii tehnice si caracteristici 
 
           

Nr.crt. Separator tripolar 110 kV cu un (fără) CLP UM 
Date tehnice 

cerute ofertate 
0 1 2 3 4 

                   PRODUCĂTOR 
                   STANDARDE                                           SR EN 62271-110:2009 
                   TIP 
1. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE 
1.1.                                                           SEPARATOR 
1.1.1. Tensiunea nominală a sistemului kV 110  
1.1.2. Tensiunea nominală separator kV 123  
1.1.3. Frecvenţa Hz 50  
1.1.4. Curent  de scurtcircuit (termic) ptr.durata sc.de 

1 sec.  
kA 31,5  

1.1.5. Tensiuni de ţinere la unda de impuls de 1,2/50 
µs (valoare de vârf)-faţă de pământ şi între poli 

 
kVmax 

 
550 

 

Tensiuni de ţinere la frecvenţă industrială 50 Hz 
1 min.(valoare efectivă) 
- faţă de pământ şi între poli 

 
 
KVef 

 
 
230 

 

1.1.6. Impuls de comutaţie kVef 230  
1.1.7. Lungime linie de fugă mm/kV 25 (31,5)  
1.1.8. Neutrul reţelei legat la pământ  da  
1.1.9. Nivelul perturbaţiilor radio µV 2500  
1.1.10 Curentul nominal A 1600  
1.1.11. Curentul dinamic kA 80  
1.1.12. Tip constructiv şi montaj  Rotativ (în 

linie, paralel) 
 

1.1.13. Deschiderea cuţitelor principale în plan  orizontal  
1.1.14. Deschiderea cuţitelor de legare la pământ  Plan // cu 

separatorul 
 

1.1.15. Racordarea la pământ a separatorului  da  
1.1.16. Blocaj electromecanic între cuţitele principale şi 

CLP 
 da  

1.1.17. Efortul static admis la borne 
- orizontal – longitudinal 
- orizontal – transversal 
- vertical 

 
daN 
daN 
daN 

 
100 
75 
75 

 

1.2.                                                DISPOZITIV DE ACŢIONARE 
1.2.1. Tip dispozitiv ptr. cuţitele principale  motor  
1.2.2. Tip dispozitiv ptr. CLP  Manual 

(motor) 
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1.2.3. Motor electric 
de acţionare 

Tensiune Vca 
% 
W 
Vcc 
% 
W 

230 
85-110 
<1300 
220 
70-110 
200/250 

 
Limite 
P.maximă 

1.2.4. Comanda cuţite 
principale 

Tensiune 
Limite 
Putere maximă 

1.2.5. Modul de realizare a dispozitivului de blocare 
pe poziţie 

 da  

1.2.6. Rezistenţă adiţională  da  
1.2.7. Grad de protecţie  IP 54  
2. CODIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU 
2.1. Locul de montaj  exteior  
2.2. Altitudinea peste nivelul mării m Max.1000  
2.3. Temperatura mediului ambiant    

a) maximă 0C +40  
b) valoarea medie (24h) 0C +35  
c) minimă (ptr.sep de clasă 1) 0C -30  
d) minimă (ptr.sep de clasă 2- condiţii severe) 0C -40  

2.4. Umiditatea relativă maximă % 100  
2.5. Nivel de seismicitate (acceleraţie maximă la 

sol) 
m/s2 0,3g  

2.6. Grosimea statului de gheaţă mm 23  
2.7. Presiunea maximă a vântului pe aparat daN/m2 70  
2.8. Gradul de salinitate gr/l 7-10%  
3. CONDIŢII  PRIVIND  TESTELE 
3.1. Teste de tip (prezentare rezultate şi documente), 

conform: Conform: SR EN 62271-110:2009; 
SR EN 60694:2003, SR EN 60060-2:2003, SR 
EN 60060-2:2003/A11 :2003, SR EN 60060-
3:2006, SR EN 60815: 1994, SR EN 60068-3-
3:1994 

 da  

3.2. Teste individuale, conform: SR EN 62271-
110:2009; SR EN 60694:2003, SR EN 60060-
2:2003, SR EN 60060 2:2003/A11 :2003, SR 
EN 60060-3:2006 

 da  

3.3. Numele laboratorului de testare de tip 
(altul de cât cel al furnizorului) 

  
da 

 

4. CONDIŢII  DE  ASIGURARE  A  CALITĂŢII 
4.1. Condiţii de asigurare a calităţii, conform SR EN 

ISO 9001:2008 
 da  

5. CONDIŢII  DE  MENTENANŢĂ 
5.4. Intervalul dintre două verificări consecutive, la 

o exploatare normală 
 
ani 

 
    2 

 

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

ani Min 15  
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5.6. Indicatorul de fiabilitate (rata medie anuală  de 
defecte) 

ani1   

6. CONDIŢII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 
6.1. Standarde    
6.2. Date de transport: 

     - nr. de colete 
     - greutatea totală a unui colet 

 
Buc 
kg. 

  

6.3. Condiţii de transport şi depozitare: 
a) în poziţie verticală 
b) în poziţie orizontală 

  
da 
da 

 

7. DOCUMENTAŢII   NECESARE 
7.1. Cartea tehnică în limba română (tabele de date 

tehnice  garantate, complete) 
  

da 
 

7.2. Desene, prospecte, cataloage, scurtă descriere în 
limba română 

  
da 

 

7.3. Lista încercări de tip de rutină (individuale) de 
şantier (de punere în funcţiune) si de exploatare, 
inclusiv limitele de acceptabilitate 

  
da 

 

7.4. Buletine pentru teste de tip şi de rutină  da  
7.5. Liste de referinţe  da  
7.6. Lista piese de schimb şi scule recomandate  da  

 
 
 
 


