
 
  

 

 
 

CUPRINS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborat: FDEE TN 

Biroul tehnic 
Data aprobării: 

Aviz CTS nr. 941/11.10.2010 
Data intrării în vigoare: 

11.10.2010 

Societatea  Comercială 
ELECTRICA S.A 

Bucureşti 
  

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr.: 90 

POST DE TRANSFORMARE 
PREFABRICAT 

COMPLET ECHIPAT, ÎN ANVELOPĂ DIN 
BETON  

Rev. 0 1 2 

Data 2010   

Nr. pag.: 7 

 Pagina 
1. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INSTALAŢIEI 2 
2. Caracteristici tehnice şi constructive ale PT (B/M) 2 
3. Instalare. Mentenanţă. Disponibilitate. 4 
4. Marcarea 4 
5. Încercări de tip şi de lot 4 
6.CONDIŢII  TEHNICE  DE  CALITATE 5 
Anexa 1. CARACTERISTICI TEHNICE anvelopa  6 
Anexa 2.Caracteristici tehnice echipamente 6 
Anexa 3.  Oferta echipamente  
 

7 



 2

 
 

1. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INSTALAŢIEI 
Posturile de transformare în anvelopă prefabricate, cu actionare din interior  se vor instala în exterior 
în următoarele condiţii de mediu: 
- temperatura maximă ambiantă : +40°C; 
- temperatura minimă ambiantă : - 30°C; 
- altitudinea maximă nu va depăşi 1000 m; Pentru altitudine superioară valorii de 1000 m, se va ţine 
cont de prevederile SR CEI 694/90 referitor la aparatajul de m.t.  şi CEI 76/93 referitoare la 
transformatoarele de putere; 
- zona climatică : I – III 
- vant zona A-D 
- zapada zona A-D 
- seism zona B-E 
- categoria de incendiu A 
- grad de rezistenta la foc II 
- nivel de zgomot 46,8 dB  
2. Caracteristici tehnice şi constructive ale PT (B/M) 
2.1. Caracteristici tehnice ale postului de transformare prefabricat  
Particularităţi şi caracteristici electrice ale echipamnetului din postul prefabricat: 
 - tensiune  nominala : 24 KV şi de functionare 10/20 kV 
 - frecvenţa şi numărul de faze - 50Hz, trifazat 
 - nivelul de izolaţie la frecventa industriala -50KV eff (50Hz, 1 min)  
 - curentul de stabilitate termică şi curentul de stabilitate dinamică  - 16KA, 40KA 
 - modul de tratare al neutrulului  reţelei de MT-  prin bobina/ rezistor  

 - tipul şi caracteristicile tehnice pentru aparatajul de MT, de JT, transformator - conf. 
specificatiilor tehnice anexate,  
 - clasa anvelopei 10K 

 - gradul de protecţie al anvelopei IP 45 
 - tipul postului  -   suprateran 
 - modul de manevrare – din interior  
 - materialul anvelopei-  beton 
 - eforturi  mecanice (încărcări ale acoperişului, presiunea vântului, etc.)  

Încărcare maximă pe acoperiş 250 daN 
Presiunea maximă a vântului 750N/m2 

 - dimensiuni maxime admise şi dispoziţii generale despre locul de instalare - 14 mp, cu usa 
compartimentului de medie tensiune spre domeniul public. 
Durata normală  funcţionare pentru : 

- Anvelopa postului de transformare : 50 ani, conform HG 2139/30.11.2004, codul de 
clasificare 1.1.3.  
- Transformatorul de putere : 24 ani conform HG 2139/30.11.2004, codul de clasificare 
2.1.16.3.1.  
- Aparataje pentru posturi de transformare: 15 ani, conform HG 2139/30.11.2004, codul 
de clasificare 2.1.16.5. 

Peretele exterior al anvelopei va fi prevazut cu cofret sau nisa pentru montarea contorului de energie 
electrica. 
Nota: Durata normală de funcţionare  se referă la toate elementele componente ale postului.Pe toată 
durata normală de funcționare a postului, structura anvelopei trebuie să-şi conserve caracteristicile şi 
gradul de protecţie, rezistenţa la foc, rezistenţa mecanică şi etanşeitatea. 
 2.2.Structura constructiva  

Anvelopa pentru postul de transformare trebuie să fie alcătuită din două elemente prefabricate: 
fundaţia şi cabina propriu zisă. 
Fundaţia trebuie să fie un element prefabricat monobloc, spaţial, alcătuit dintr-un radier de 10cm 
grosime şi pereţi de 8cm grosime armaţi cu plase sudate. 
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Cabina propriu zisă este o structură spaţială prefabricată integral, cu pereţi subţiri de 7 cm  dim beton 
armat cu plase sudate. Cabina prefabricată este executată din planşeu şi pereţi prefabricaţi şi placa de 
fund. Panta acoperişului de minim 2% trebuie să fie realizată prin turnare şi să permită scurgerea apei, 
fără să fie necesară streaşină. Hidroizolaţia trebuie să fie executată din membrane termosudabile în 
doua straturi, ultimul fiind  prevăzut cu ardezie. Uşile din oţel zincat sau aluminiu, trebuie să fie 
robuste şi astfel construite încât să asigure un grad de rezistenţă mare la coroziune.Încărcarea şi 
descărcarea postului în anvelopă de beton se va face după manualul pentru transportul, descărcarea şi 
instalarea  posturilor de transformare pus a dispoziţie de furnizor. Cuva şi anvelopa se vor transporta 
separat, operaţiunile de asamblare între cele două componente realizându-se la locul de instalare. 
2.3.Ventilaţia 

Postul de transformare prefabricat va avea   ventilaţie naturală care trebuie să asigure răcirea 
interiorului postului astfel încât: 
 - încălzirea unui transformator montat în interiorul postului trebuie să nu depăşească cu mai 
mult de 10 °C valoarea încălzirii aceluiaşi transformator montat  în exteriorul postului (în cazul clasei 
1 a anvelopei); 
 - temperaturile în zona în care sunt montate aparatele pentru măsură, telecomandă şi 
automatizările reţelei, precum şi în apropierea tabloului de JT şi a podulul de bare/cablurilor de JT să 
nu depăşească cu mai mult de 20 °C temperatura din interiorul anvelopei. 
Ventilaţiile trebuie realizate astfel încât să fie respectat gradul de protecţie al cabinei, să nu permită 
pătrunderea apei sau zăpezii,  iar partea inferioară a ventilaţiilor să fie situată la cel puţin 0,15 m 
deasupra nivelului solului. 
Ventilaţia se calculează în funcţie de puterea transformatorului. Ventilaţia trebuie realizată astfel încât 
să permită reglarea (obturarea) în cazul înlocuirii transformatorului cu unul de putere mai mică şi să 
evite formarea condensului. 
2.4.Echipamentul electric 

 - caracteristici tehnice conform specificatiilor tehnice anexate.  
Se va intocmi cate o oferta pentru fiecare post de transformare tip PTab, in functie de schema 

monofilara solicitata prin proiect,  anexa 3. 
2.4.1.Celule  
Echipamentul de medie tensiune este compus dintr-un ansamblu  de  celule modulare in configuratia solicitata 
de beneficiar, conf schemei monofilare anexate.. 
 
Principalele caracteristici tehnice ale celulelor modulare: 
 
Nr. 
Crt. 

Caracteristici tehnice  Date tehnice  

1. Tensiune nominală  24 kV 
2. Tensiune de serviciu 10 kV 
3. Frecvenţa 50 Hz 
4. Tensiune de ţinere la frecvenţa industrială 50 kVef 
5. Tensiune de ţinere la unda de şoc 125 kVef 
6. Curentul de scurtcircuit de scurtă durată 16 kA / 1s 
7. Curentul nominal celulă linie  630 A 
8. Curent nominal celulă trafo separator / fuzibil 200 A / 40 A 
 
2.4.2. Transformator de putere, 10(20)/0,4 kV, 250-800 kVA  
Vor fi etanse cu ulei sau uscate , conf prevederilor din specificatiile tehnice  
2.4.3. Tablou de distribuţie de joasă tensiune – conform anexei 15(ST15-035). 
Puterea max. transformatorului :                                    -   250-1000 kVA 
Tensiunea nominală:                                                             -   1 kV 
Întrerupător automat debrosabil 1250 A:                              -   buc.  1 
Separatoare trifazate cu fuzibil, pt. consum general:            -   250 A                   buc.  8-14 
Grad de protecţie:                                                                  -   IP 20 
Grup masură generală post: - transformatoare de curent 1250 A              buc. 3 
                                            - contor electronic de energie activă tip ATR             buc. 1 
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2.4.4. Echipamente SCADA si TC 
In PTab  va fi asigurat spatiu corespunzator montare echipamentelor  SCADA si TC. Postul va fi echipat sau 
nu cu echipament SCADA  si TC,  in functie  de solicitarea beneficiarului. 
Echipamente SCADA si TC -  
- DSI -dulap de servicii interne-redresor+baterie 
- RTU 
-antena, modem    
A.  Accesibilitatea echipamentelor  

Posturile de transformare prefabricate trebuie astfel construite încât operaţiile curente de exploatare să 
poată fi executate în siguranţă şi cu efort minim.  
Iluminarea compartimentelor se face cu respectarea normelor în vigoare. Deasupra fiecărei uşi va fi 
amplasat câte un bec pentru iluminat în cazul cabinelor necompartimentate. La deschiderea unei uşi  
se vor aprinde toate becurile. 
Corpurile de iluminat montate în perete, protejate împotriva atingerii vor asigura un nivel de iluminat 
de minim 160 lux la nivelul suprafeţelor de manevră şi citire . Instalaţia  de iluminat interior şi 
circuitele de prize se vor lega la tabloul electric de JT cu siguranţă automată. 
B.  Racordurile de MT 

Conexiunea cu reţeaua de MT este realizată prin cabluri monopolare izolate cu polietilenă reticulată 
de secţiune inferioară sau egală cu 150 mmp pe fiecare fază. 
C . Racordurile de JT 

Legătura transformatorului de putere de MT/JT la tabloul de JT este realizată cu cabluri monopolare 
de aluminiu / cupru, izolate cu PVC/recomandabil polietilenă reticulată. 
Coloana de JT va avea sectiunea corespunzatoare puterii celui mai mare transformator cu care poate 
fi echipat anvelopa. 
3.Instalare. Mentenanţă. Disponibilitate. 
Postul de transformare prefabricat trebuie realizat astfel încât instalarea şi punerea lui sub tensiune să 
nu implice operaţiuni complicate sau de lungă durată. 
Operaţiile de mentenanţă sunt limitate la verificarea stării  racordurilor cablurilor  de MT şi JT, la 
eventuala extensie a celulelor de MT (în cazul utilizării celulelor modulare) şi schimbarea 
elementelor sau a postului în întregime. 
4. Marcarea  
Marcarea echipamentelor şi a utilajelor trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă. Marcarea trebuie să 
fie în limba română şi să conţină  : 
 - marca fabricii; 
 - tipul şi codul produsului; 
 - tensiunea şi curentul nominal; 
 - frecvenţa nominală; 
 - standardul de referinţă; 
 - anul şi seria de fabricaţie; 
 - gradul de protecţie. 
 - clasa anvelopei. 
 
5. Încercări de tip şi de lot 
Toate încercările de tip trebuie să fie executate pe un post prefabricat complet echipat. 
Încercările de lot trebuie efectuate asupra postului de transformare prefabricat complet sau asupra tuturor 
unităţilor de transport, la producător, pentru a se asigura că produsul este conform cu echipamentul pe care s-
au efectuat încercările de tip. 
 
Încercările de tip şi de lot sunt date în tabelul de mai jos: 
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Tabelul nr.1 
Nr. 
crt 

      Încercarea /Verificarea  Tip  Lot    Observaţii 

1. Încercarea nivelului de izolaţie al circuitelor principale de 
MT şi JT: 
 
-la tensiunea de ţinere la 50 Hz 1 min. 
 
-la tensiunea de ţinere la unda de şoc 1,2µs/50ms 

X - Se aplică la: 
-racordul între aparatajul de MT 
şi Trafo MT/JT; 
-racordul între Trafo MT/JT şi 
aparatajul de JT 
STAS 10990/2-83 
STAS 9321/2-73 

 
2 

 
Încercarea la tensiunea de ţinere a circuitelor auxiliare 

 
X 

 
X 

SRCEI 694+A1+A2/90 
STAS 9321-73 

3 Încercarea încălzirii principalelor echipamente ale postului 
şi stabilirea clasei anvelopei 

X - CEI 1330-95 
STAS 10990/2-83 

4 Încercarea la curentul de stabilitate termică 1 sec. şi la 
curentul de stabilitate dinamică a circ. de punere la pământ 

X - CEI 1330-95 
SRCEI 694+A1+A2/90 

5 Încercarea gradului de protecţie a anvelopei X - SR EN 60529/95 
6 Încercarea la arc liber X -  STAS10990/2-83 

CEI 1330/95 
7 Verificări funcţionale: 

-manevrarea aparatajului; 
-funcţionarea mecanică a uşilor şi a dispozitivelor de 
blocare; 
-controlul indicatoarelor de tens. asupra aparatajului de 
MT şi JT; 
- verificarea accesului la conductoare pentru încercarea 
cablurilor; 
-înlocuirea fuzibilelor de MT; 
-verificarea interblocajelor între diferite echipamente; 
-verificarea posibilităţii montării (manevrării) disp. de 
punere la pământ 

X X SRCEI 694+A1+A2/90 
STAS 10990/2-83 
STAS 9321/73 

8 Verificarea exactităţii legăturilor X X Conf.proiectului 
9 Verificarea materialului din care este confecţionată cabina 

postului şi a acoperirilor exterioare 
X -  

10 Încercări ale construcţiei anvelopei: 
- Încercarea la vibraţii  
- Încercarea la zdruncinări 
- Încercarea la seism 

X -  
 
STAS 8393/19-89 
STAS 8393/18-90 

 
6. CONDIŢII  TEHNICE  DE  CALITATE 

Pentru conformare la SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2007exista 
urmatoarele solicitari: 

1. Angajamentul (sau indicarea modului ) de eliminare a echipamentelor dupa expirarea duratei 
de serviciu; 

2. Instructiune de interventie in situatii de urgenta in caz de deteriorare echipament; 
3. Aspecte de mediu / SSO pe care le prezinta echipamentul; 
4. Instruirea utilizatorilor finali asupra modului de manipulare, transportare, montare, PIF, 

exploatare,mentenanta; Predarea acestor instructiuni in limba romana; 
5. Necesitatea controlului operational,masurari si monitorizari aspecte de mediu si SSO; 

corectii necesare.; 
6. Conformitatea cu cerintele legale: 

a. Declaratie de conformitate 
b.  CE ( European ) 
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 ANEXA   1 

 

    

CARACTERISTICI TEHNICE anvelopa  

 
 Denumire producator   
    
Nr. 
Crt. 

Caracteristici tehnice 
Date tehnice 

cerute 
Date tehnice 

oferite 
 Cu manevrare din interior  da  
1. Grad de protecţie  al anvelopei beton  IP 43  

2. 
Gradul protecţie al compartimentelor  de medie si 
joasa tensiune 

IP 43  

3. Incărcare max.pe acoperiş 250 daN  
4. Presiunea max. a vântului 750 N/ m2  
5. Nivelul seismic 0.5 g  

6 Clasa anvelopei:  10 k  
7. Dimensiuni anvelopa Lxl (m x m)   

8  

Alte conditii constructive  
Anvelopa va fi prevazuta cu : 
-..... celule MT  
-... transformator  
-... TD-  
- echipamente SCADA si TC  

   

 
 
Data                                                                                Semnătura furnizor. 

 

ANEXA   2 

 
Caracteristici tehnice echipamente 
 
. Nr. 
Crt 

Caracteristici tehnice echipamente  Date tehnice  
Date tehnice oferite  

1. Tensiune nominală  24 kV  
2. Tensiune de serviciu 10 kV  
3. Frecvenţa 50 Hz  

4. 
Tensiune de ţinere la frecvenţa 
industrială 

50 kVef  

5. Tensiune de ţinere la unda de şoc 125 kVef  

6. 
Curentul de scurtcircuit de scurtă 
durată 

16 kA / 1s  

7. Curentul nominal celulă linie  630 A  

8. 
Curent nominal celulă trafo separator / 
fuzibil 

200 A / 40 A  

 

Data                                                                                Semnătura furnizor. 
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ANEXA   3 

 

Oferta echipamente PTab. - Se va intocmi cate o oferta pentru fiecare post de 

transformare tip PTab., in functie de schema monofilara solicitata prin proiect  

 

 
Nr. Crt Denumire 

producator 

Echipamente cerute 
Buc. 

Caract. Tehnice Echipamente 

oferite 
Buc. 

1. 
 

Celula linie cu separator de 

sarcina si CLP  fara 

semnalizare trecere defect- LS 

 

ETN – 

ST-15-037-1 

  

2. 
 

Celula linie cu separator de 

sarcina si CLP cu semnalizare 

trecere defect- LSt 

 

ETN – 

ST-15-037-2 

  

3. 
 

Celula linie cu intreruptor cu 

separator de sarcina si CLP si 

protectii- LI 

 

ETN – 

ST-15-037-3 

  

4. 
 

Celula transformator separator 

cu fuzibili- TF 
 

ETN – 

ST-15-037-4 

  

5. 
 

Celula transformator cu 

intreruptor si releu de protectie 

- TI 

 

ETN – 

ST-15-037-5 

  

6. 
 

Celula masura, inclusiv TC si 

TT - M 
 

ETN – 

ST-15-037-6 

  

7. 
 

Celula cupla cu separator  - 

CS 
 

ETN – 

ST-15-037-7 

  

8. 
 

Celula TSI 
 

ETN – 

ST-15-037-8 

  

9. 
 

Transformator de putere etans 

cu ulei 20/10/0,4kV  250-1000 

kVA  

 

ETN -ST-15-053   

10. 
 

Transformator de putere cu 

izolatie uscata  20/10/0,4kV 

400-630 kVA 

 

ETN -ST-15-054   

11.  Tablou distributie JT   ETN -ST-15-035   

12.  Echipament SCADA      

13.  RTU  ETN – FT-25-001   

14.  DSI   ETN – FT-25-002   

15.  Echipament TC     

16. 
 

Echipament comunicatie 

PA/PT 900 GHz 
 

ETN – FT-10-001   

17. 
 

Echipament comunicatie 

PA/PT 5,8 si 2,4 GHz 
 

ETN – FT-25-002   

 

 
 
Data                                                                                Semnătura furnizor. 

 
 


