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1 GENERALITĂŢI 
 

1.1 Obiect  şi  domeniul  de  aplicare 
 

Prezenta  specificaţie  tehnică  stabileşte  condiţiile  tehnice  de  calitate  ale 
rezistorului de limitare a curentului de defect pentru tratarea neutrului reţelei de medie 
tensiune aferente unei staţii de transformare. 

 
1.2   Standarde  şi  norme  de  referinţă 

 
 

• SR EN ISO 9001: 2008 – Sisteme de management al calităţi. Cerinţe 
• SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de 

utilizare 
• SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management sl sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale. Cerinţe 
• SR EN 62271 – Aparateje de înaltă tensiune 
• SR EN  60060  -  Tehnica încercărilor de IT. 
• SR EN 60076 – Transformatoare de putere 
• SR EN ISO 2177:2008 – Acoperiri metalice. Măsurarea grosimii. Metode 

coulometrică prin dizolvare anodică 
• SR EN 60529: 1995: grad de protecţie asigurate prin carcase 
• SR EN ISO/CEI 17050-1,2:2005 – Evaluarea conformităţii. Declaraţie de 

conformitate dată de furnizor 
• SR EN 60694 Prescripţii comune pentru standare referitoare la aparatajul de IT 
• SR EN 60068-3-3 Incercări de mediu Partea a 3-a Ghid . Metode de încercare 

seismice ale echipamentului 
 

1. Caracteristici tehnice 
 

Conform fişei tehnice. In anexa 1 din acest volum. 
  

2. Caracteristici constructive   
 

Echipamentul va fi construit în felul următor: 
 Mai multe elemente de rezistoare se vor grupa în baterii, acestea în rezistoare 
modul, iar două sau mai multe module din aceste rezistoare formează rezistorul de 
tratare a neutrului reţelei de medie tensiune. 

Echipamentul va fi montat în exterior pe o fundaţie de beton. 
Furnizorul va indica modul de fixare pe fundaţie (dimensiunile fundaţiei) a 
rezistorului de tratare a nulului reţelei de MT. 

Oferta trebuie să specifice numele furnizorilor de treceri izolante, ansamble, 
anexe, accesorii şi echipamente auxiliare. 

Ansamblul rezistor de tratate a nulului reţelei de MT se va monta intr-o confecţie 
metalică sub formă de dulap.  

Toate părţile metalice ale echipamentului vor fi protejate şi tratate contra 
coroziunii. 

 Accesoriile necesare echipamentului ce se vor livra cu acesta sunt următoarele: 
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• Un transformator de tensiune bifazat 20kV, 20/0,1 kV, montat în interiorul 
sau exteriorul rezistorului 

• Un transformator de curent 20kV, 100/5/5 A, clasa 5P10 Sn 30/30/30 VA, 
montat în interiorul sau exteriorul rezistorului pe partea superioară a 
rezistenţei. 

• Un transformator de curent 20kV, 100/5/5 A, clasa 5P10, Sn 30 VA, 
montat în interiorul sau exteriorul rezistorului pe partea inferioară a 
rezistenţei- identic cu transformatoarele de curent din celula de 24kV TSI. 

• Cleme (borne ) de racordare a rezistorului la neutrul TSI şi la instalaţia de 
legare la pământ. 

• Cleme (Borne )pentru legarea la pământ a carcasei 
• Bolţuri de ancorare 
• Dimensiunile întregului echipament vor fi prezentate într-o planşe ataşată 

ofertei. 
 

4. Teste şi încercări 
-Determinarea rezistenţei rezistoarelor modul şi rezistoarelor în ansamblu în 

curent continuu conform SR EN 60076 – 3:2003; Transformatoare de putere. Partea 3: 
Nivelurile de izolaţie, încercări dielectrice şi distanţe de izolare în aer. 

-Determinarea rezistenţei de izolaţie a rezistoarelor modul şi rezistoarelor în 
ansamblu 

-Încercarea cu tensiune aplicată a rezistoarelor modul şi rezistoarelor în ansamblu 
SR EN 60076-3:2003. 

-Verificarea sudurilor de îmbinare dintre elementele rezistive ale rezistorului 
(bateriei, rezistoare modul, rezistorul în ansamblu) 

-Verificarea transformatoarelor de măsură (curent şi tensiune) 
-Verificarea stabilităţii termice  timp de 5s sub acţiunea curentului de sarcină 

maximă. 
- Încercarea la stabilitate dinamică. 

  
5. Cerinţe cu privire la documentaţia tehnică 
 

• Cartea cu instrucţiuni de instalare, funcţionare şi mentenanţă 
 

Această carte tehnică să conţină cel puţin: 
-descrierea rezistorului 
-buletine de încercare 
-foaia de date 
-lista subfurnizorilor 
-instrucţiuni de mentenanţă pentru toate subansamblurile de echipare. 
-instrucţiuni detaliate cu mărimile şi descrierea tuturor componentelor. 
-proceduri de instalare, funcţionare, mentenanţă, reparaţii, etc. 
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• Livrare, ambalare, transport, depozitare. 
 Subansamblurile rezistorului vor fi livrate ambalate în lăzi de lemn, bine fixate şi 

rigidizate, astfel încât să nu fie afectate de şocurile de transport şi manipulare. Lăzile vor 
fi marcate corespunzător. 

Ansamblul rezistorului  propriu zis nu se ambalează. 
Se va acorda o atenţie deosebită transportului la locul de montaj, mijloacele de 

transport trebuie să fie adecvate, se vor respecta inscripţionările şi marcajele (greutate, 
loc de ridicare, poziţie). 

Depozitarea furniturii se va face în spaţii amenajate în acest scop. 
 
Pentru conformare la SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001 :2005 si SR 
OHSAS 18001 :2008 sunt necesare  urmatoarele solicitari: 
 

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

2. Fisa de securitate pentru componentele periculoase (ulei,  electrolit, gaze, etc.); 
3. Instructiune de interventie in situatii de urgenta in caz de deteriorare echipament; 
4. Aspecte de mediu / SSO pe care le prezinta echipamentul; 
5. Instruirea utilizatorilor finali asupra modului de manipulare, transportare, 

montare, PIF, exploatare,mentenanta; Predarea acestor instructiuni in limba 
romana; 

6. Necesitatea controlului operational,masurari si monitorizari aspecte de mediu si 
SSO; corectii necesare.; 

7. Conformitatea cu cerintele legale: 
a. Declaratie de conformitate 
b. Marcaj CS ( national ) / CE ( European ) 
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FIŞA TEHNICĂ 
ANEXA 1 

Nr. 
crt. 

Rezistor de limitare a curentului de defect 
pentru tratarea neutrului reţelelor de MT 

UM 
Date tehnice 

cerute ofertate 
0. 1. 2. 3. 4. 

                    PRODUCĂTOR 
                   STANDARDE DE REFERINŢĂ                                          
                     TIP 

Condiţii de utilizare 
Locul de montaj  exterior  
Atitudinea m <1000  
Temperatura 
aerului ambiant 

maximă 0 C +40  
medie 0 C +35  
minimă 0 C -30  

Umiditatea relativă maximă % 100  
Grosimea stratului de gheaţă mm <20  
Presiunea maximă a vântului Pa <700  
Acceleraţia seismică maximă m/s2  0,3g  

Caracteristici tehnice generale 
Frecvenţa nominală Hz 50  
Nivel de 
izolaţie 

Impuls de trăsnet kVmax 125  
Impuls de comutaţie kVef 50  
Lungime linie fugă mm/kV 25  

Tensiunea nominală kV 20  
Tensiunea de fază a reţelei kV 11.56  
Curentul maxim A 300/600  
Frecvenţa nominală Hz 50  
Stabilitatea termică s 5  
Rezistenţa ohmică Ω   
Toleranţa % ±10  
Rezistenţa ohmică a unui pachet Ω   
Transformator 
de curent 

Montat pe partea superioară a rez.  100/5/5A 
cl.5P10  

Sn30 VA 

De 20kV 

Montat pe partea inferioară a rez.  100/5/5A  
cl.5P10 

 Sn30 VA 

De 20kV 

Transformator de tensiune kV 20/0,1  
 
Dimensiuni 

Lungime mm   
Lăţime mm   
Înălţime mm   

Greutate kg   
Condiţii de 
fiabilitate 

Durata normală  funcţionare conform HG 
2139/30.11.2004, codul de clasificare 
2.1.16.5. 

ani  min.15  

Disponibilitatea % 100  
Documentaţii Cartea tehnică în limba română     

Buletine pentru teste de tip şi de rutină    
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