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Wymagania Techniczne Transformatory SN/nn 
 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Transformator oraz wszystkie jego części, materiały i podzespoły użyte do budowy transformatora muszą być 
fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 

2. Dostawca ma gwarantować jakość i zgodność z dokumentami odniesienia transformatorów SN/nN. Okres 
gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego. 

3. Dostawca ma zapewnić udział transformatorów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie 
nie niższym niż 50%. 

4. Transformator ma spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej 
wymienionych. W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji są bardzie rygorystyczne od 
wymagań zawartych w dokumentach normatywnych, należy wówczas stosować się do wymagań zawartych w 
specyfikacji. 

5. Transformator ma spełniać niżej wymienione wymagania: 
a) podwozie transformatora z kółkami przestawianymi na wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy. 
b) wykonanie transformatorów powinno umożliwiać ustawienie na posadzce lub konstrukcji nośnej, z 

tolerancją spadku ± 3% w obydwu kierunkach. 
c) uchwyty zamocowane na pokrywie transformatora powinny umożliwiać rozładunek 

z wykorzystaniem ogólnie dostępnego sprzętu przeładunkowego.  
6. Transformatory powinny być wykonane w sposób umożliwiający czyszczenie pod napięciem w technologii „na 

sucho” lub „na mokro”. 
7. Zamawiane transformatory powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60076-1:2011E Transformatory – 

Wymagania ogólne oraz innych norm dotyczących zastosowanego wyposażenia i osprzętu. 
8. Transformatory powinny spełniać wymagania przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska, ze szczegól-

nym uwzględnieniem promieniowania elektromagnetycznego. Wszystkie materiały użyte do produkcji trans-
formatora (w tym również olej) nie mogą zawierać związków PCB. 

 

II. WARUNKI KLIMATYCZNE 

 
1. Środowiskowe warunki pracy olejowych transformatorów rozdzielczych SN/nn: 

a) zakres temperatur otoczenia: od -25○C do +40○C, 
b) wysokość pracy – nie więcej niż 1000 m n.p.m., 
c) poziom zanieczyszczenia powietrza – III strefa zabrudzeniowa wg PN-E-06303:1998P  Narażenie 

zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych,  
d) rodzaj instalacji transformatora – napowietrzny/wnętrzowy. 
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III. PARAMETRY TRANSFORMATORÓW I WYPOSAŻENIE 

1. Transformator ma być: trójfazowy, dwuuzwojeniowy, rozdzielczy grupy III, olejowy, hermetyczny, przystoso-
wany do pracy ciągłej, chłodzony powietrzem, naturalnie (ON-AN). 

2. Transformatory muszą przejść z wynikiem pozytywnym następujące badania (próby):  
a) typu zgodnie z normą PN-EN 60076-1:2011E Transformatory – Wymagania ogólne, 
b) specjalne w zakresie:  
- wytrzymałości zwarciowej wykonanej zgodnie z normami: PN EN 60076-1:2011E Transformatory – 
Wymagania ogólne i PN EN 60076-5:2009-01P Transformatory - Część 5: Wytrzymałość zwarciowa  
– wytrzymałości elektrycznej wykonanej zgodnie z normami: PN EN 60076-1:2011E Transformatory – 
Wymagania ogólne i PN EN 60076-3:2014-02P Transformatory - Część 3: Poziomy izolacji, próby wy-
trzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu 
– wyznaczania poziomu hałasu zgodnie z normami: PN EN 60076-1:2011E Transformatory – Wymaga-
nia ogólne i PN-EN 60076-10:2017-01E Transformatory - Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku, 
c) wyrobu zgodnie z normą PN-EN 60076-1:2011E Transformatory – Wymagania ogólne, 
d) próba szczelności kadzi zgodnie z normami: PN-EN 50588-1:2016-04E Transformatory średniej 

mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania 
ogólne i PN-EN 50464-4:2010P+A1:2011E Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz 
o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - 
Część 4: Wymagania i próby szczelnych kadzi falistych. 

3. Parametry techniczne: 
a) moc znamionowa: 25, 40, 50, 63, 100, 160, 250, 400, 630 kVA, 
b) częstotliwość znamionowa: 50 Hz, 
c) górne napięcie (GN): 15, 75 lub 21,0 kV (0,5% szacunku zapotrzebowania), 
d) dolne napięcie (DN): 0,42 kV, 
e) minimalny poziom izolacji uzwojenia GN i DN: 

− LI95, AC38 / AC8 - dla transformatorów o przekładni 15,75/0,42 kV, 
− LI125, AC50 / AC8 - dla transformatorów o przekładni 21,0/0,42 kV, 

f) grupa połączeń - Dyn5, 
g) poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 55 dB, 
h) wartości maksymalnych strat stanu jałowego na zaczepie znamionowym z dopuszczalną maksy-

malną tolerancją +0% oraz wartości maksymalnych strat obciążeniowych na zaczepie znamiono-
wym z dopuszczalną maksymalną tolerancją +0% zestawiono w poniższej tabeli: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Uwaga: oznaczenia klas dla transformatorów o górnym napięciu znamionowym do 24 kV wg PN-EN 
50588-1:2016-04E Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekra-
czającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne. 
i) napięcia zwarcia z tolerancją ±10%: 

− 4,5% - dla transformatorów o mocy od 25 do 400 kVA, 
− 6,0% - dla transformatorów o mocy 630 kVA. 

Lp. 
Moc znamionowa 

(kVA) 

Straty stanu 
jałowego  

(W) 

Straty  
obciążeniowe  

(W) 

1 25 70 600 
2 40 80 850 
3 50 A0* Ck* 
4 63 104 1 269 
5 100 

A0* Ck* 
6 160 
7 250 
8 400 
9 630 
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4. Wymagania konstrukcyjne: 
a) kadź falista ma być w wykonaniu hermetycznym, bez konserwatora i poduszki gazowej pod pokrywą ka-

dzi, kompensacja różnicy objętości oleju elektroizolacyjnego z powodu zmian temperatury powinna się 
odbywać poprzez elastyczne odkształcenie uszczelnionej kadzi) oraz powinna zapewniać szczelność i 
wytrzymałość mechaniczną zgodnie z normą PN – EN 50464-4:2010P+A1:2011E Transformatory roz-
dzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia 
nie przekraczającym 36 kV - Część 4: Wymagania i próby szczelnych kadzi falistych, 

b) kadź falista i pokrywa transformatora powinna być zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie og-
niowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe 
i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań lub posiadać zabezpieczenie antykorozyj-
ne klasy C3, sklasyfikowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery - Ochrona przed koro-
zją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środo-
wisk. W tym przypadku powierzchnie zewnętrzne mają być zabezpieczone przed korozją przez pomalo-
wanie farbą gruntową i nawierzchniową, odporną na mineralny olej elektroizolacyjny, w kolorze RAL 
7033, o grubości powłoki co najmniej 120 µm. Powierzchnie do malowania mają być przygotowane 
zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008P Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok. Powłoki malarskie wykonać zgodnie z normami: PN-EN ISO 12944-
1:2001P Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych syste-
mów malarskich – Część 1: Ogólne wprowadzenie, PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery – Ochro-
na przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfi-
kacja środowisk, PN-EN ISO 12944-4:2001P Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalo-
wych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygoto-
wania powierzchni, PN-EN ISO 12944-5:2009P Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 5: Ochronne systemy malarskie, PN-EN 
ISO 12944-6:2001P Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-
nych systemów malarskich – Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości, PN-EN ISO 12944-
7:2001P Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych syste-
mów malarskich – Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

c) pokrywa kadzi połączona z kadzią transformatora poprzez skręcanie; wszystkie śruby, nakrętki i pod-
kładki mają być wykonane ze stali nierdzewnej A2 i posiadać klasę wytrzymałości 80, co najmniej 6 po-
łączeń skręcanych (w tym 4 w pobliżu narożników) ma posiadać zabezpieczenie antykradzieżowe w po-
staci nakrętek ze zrywalnym łbem; dodatkowo na pokrywie kadzi mają znajdować się uchwyty do prze-
suwania i podnoszenia transformatora (wraz z jego częścią wyjmowalną), 

d) rdzeń wykonany z blachy transformatorowej niskostopowej o podwyższonej zawartości krzemu, dopusz-
cza się ulepszanie blach w technologii laserowania, 

e) uzwojenia górnego i dolnego napięcia wykonane aluminium (zgodnie z zamówieniem), 
f) transformatory powinny posiadać zawór nadciśnieniowy (przeciążeniowy), 
g) transformator ma być napełniony mineralnym olejem elektroizolacyjnym, nieinhibitowanym, nie zawiera-

jącym PCB oraz siarki korozyjnej, spełniającym wymagania norm: PN-EN 60156:2008P Ciecze elektroi-
zolacyjne - Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej - Metoda badania, 
PN-EN 60247:2008P Ciecze elektroizolacyjne - Pomiar przenikalności elektrycznej względnej, współ-
czynnika strat dielektrycznych (tg delta) i rezystywności przy prądzie stałym, PN-EN 60296:2012E Cie-
cze stosowane w elektrotechnice - Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów 
i aparatury łączeniowej, PN-EN 60567:2012E Urządzenia elektryczne olejowe - Pobieranie próbek ga-
zów i oleju do analizy gazów wolnych i rozpuszczonych - Wytyczne, PN-EN 60814:2002E Ciecze izola-
cyjne - Papier i preszpan nasycane olejem - Oznaczanie wody za pomocą automatycznego miareczko-
wania kulometrycznego Karla Fischera oraz posiadać możliwość mieszania z innymi olejami, 

h) metalowa tabliczka znamionowa powinna być trwale zamocowana do kadzi, 
i) transformatory powinny posiadać zacisk uziemiający do połączenia z przewodem uziemiającym (bed-

narką stalową ocynkowaną o wymiarach 20 mm x4 mm), 
j) transformatory powinny posiadać jak najmniejsze gabaryty zbliżone do wymiarów transformatorów po-

wszechnie produkowanych. W przypadku zmiany gabarytów wymiary zewnętrzne transformatora o mocy 
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630 kVA nie mogą przekraczać: szerokość - 105 cm, długość – 160 cm, wysokość do pokrywy kadzi - 
150 cm. 

5. Wyposażenie i osprzęt 
a) przełącznik zaczepów beznapięciowy 7-pozycyjny, o konstrukcji mechanicznej zębatej, z napędem 

ręcznym, możliwością blokowania położenia na każdym zaczepie oraz trwałym oznakowaniem w posta-
ci: +7,5%, +5%,+2,5%, 0, -2,5%, -5%, -7,5%. 

b) wskaźnik poziomu oleju, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi metalową osłoną, 
umieszczony na pokrywie transformatora, w sposób zapewniający czytelny odczyt poziomu oleju z każ-
dej strony transformatora. 

c) zawór przeciążeniowy, otwierający się przy pojawieniu się zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz kadzi,  
d) 2 zaciski M10 usytuowane na pokrywie kadzi, przeznaczone do uziemienia żył powrotnych kabli SN, 
e) 2 zaciski uziemiające usytuowane w dolnej części transformatora, przeznaczone do uziemienia trans-

formatora, 
f) wymagania dotyczące izolatorów przepustowych oraz osprzętu: 

− izolatory przepustowe GN i DN w całej dostawie jednego typu, 
− izolatory przepustowe GN – przewiduje się 3 równoważne rozwiązania:  
• z izolatorami przepustowymi porcelanowymi napowietrznymi bez iskierników wyposażone w zaci-

ski z wyjściem poziomym, umożliwiające przyłączanie przewodów napowietrznych o przekrojach 
35-70 mm2,  

• z izolatorami przepustowymi wtykowymi ze stożkiem przyłączeniowym zewnętrznym typu A (10% 
szacunku zapotrzebowania),  

• z izolatorami przepustowymi wtykowymi ze stożkiem przyłączeniowym zewnętrznym typu A oraz, 
w celu podłączania do przewodów linii napowietrznych, dodatkowo wyposażone w adaptery i za-
ciski z wyjściem poziomym, umożliwiające przyłączanie przewodów napowietrznych 
o przekrojach 35-70 mm2. 

*) Ilość transformatorów z podziałem na rodzaj izolatorów przepustowych oraz z izolatorami przepustowymi wy-
posażonymi w adaptery (sposób połączenia z linią napowietrzną) została podana w SIWZ. 
 

- Izolatory przepustowe GN wtykowe ze stożkiem przyłączeniowym zewnętrznym typu A mają 
być o wymiarach zgodnych z PN-EN 50180-1:2016-02E Izolatory przepustowe na napięcia 
powyżej 1 kV do 52 kV oraz prądy od 250 A do 3,15 kA do transformatorów napełnianych cie-
czą izolacyjną -- Część 1: Ogólne wymagania dla izolatorów przepustowych. 
Izolatory przepustowe GN porcelanowe napowietrzne oraz izolatory przepustowe wtykowe ze 
stożkiem przyłączeniowym zewnętrznym typu A mają spełniać wymagania normy 
PN-EN 60137:2010P Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V. 
- izolatory przepustowe DN porcelanowe wykonane zgodnie z PN-
EN 50386:2010E+A1:2014-02E Izolatory przepustowe na napięcia do 1 kV oraz prądy od 250 
A do 5 kA, do transformatorów napełnianych cieczą, wyposażone w zaciski, z wyjściem po-
ziomym lub pionowym, w zależności od potrzeb określonych każdorazowo w zamówieniu rea-
lizacyjnym. Wszystkie zaciski powinny umożliwiać przyłączanie co najmniej 2 kabli o żyle 
aluminiowej lub miedzianej o przekroju w zakresie 50÷240 mm2, natomiast zaciski fazowe 
dodatkowo przyłączanie pomocniczych 2 przewodów lub kabli  o przekroju w zakresie 2,5÷50 
mm2. Zacisk punktu neutralnego transformatora powinien umożliwiać podłączenie bednarki 
stalowej ocynkowanej o wymiarach 25 mm x 4 mm.  

− zaciski GN i DN o budowie monolitycznej mają być wykonane z mosiądzu w technologii kutej 
lub ze stopów aluminium w technologii cieplnej poddanej obróbce plastycznej zgodnie 
z normami: PN-EN 61238-1:2004E Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) - Część 1: Metody badania 
i wymagania, PN-EN 60068-2-52:2001P Badania środowiskowe - Próby - Próba Kb: Mgła 
solna, cykliczna (roztwór chlorku sodu) – w zakresie odporności na korozję, 
PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12P Aparatura rozdzielcza i sterownicza nisko-
napięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne – w zakresie próby na zginanie. 

− zaciski na izolatorach przepustowych GN i DN powinny być wyposażone w osłony izolacyjne 
przeciw ingerencji ptaków i zwierząt, odporne na działanie promieni UV i zmiany temperatur, 
wykonane z tworzyw bezhalogenkowych, samogasnących o kategorii palności nie gorszej niż 
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V1 zgodnie z normą PN-EN 60695-11-10:2014-02E Badanie zagrożenia ogniowego - Część 
11-10: Płomienie probiercze - Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym 
i pionowym ustawieniu próbki. Zastosowane osłony powinny zapewniać ich wielokrotny mon-
taż i demontaż. 

g) urządzenie antykradzieżowe (czujnik zmiany położenia/ urządzenie do pomiaru utrzymywania położenia kąto-
wego/ zyroskop) zainstalowane w stalowej obudowie trwale zamontowanej na pokrywie kadzi, w sposób umożli-
wiający późniejsze przyłączenie przewodu sygnałowego. 
h) transformator powinien być pozbawiony korka spustowego   
 

IV. OZNAKOWANIE 

1. Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne, ostrzegawcze lub znamionowe powinny być wykonane w sposób 
zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji transformatora (np. wykonane technologią gra-
werowania lub wytłaczania) i przymocowane w sposób trwały, w sposób uniemożliwiający jej demontaż bez 
użycia narzędzi. 

2. Wszelkie napisy na transformatorze i w dokumentacji technicznej powinny być w języku polskim. 
3. Tabliczki znamionowe, zamocowane na obu stronach bocznych kadzi, powinny zawierać dane techniczne 

wymagane normą, pomierzone straty jałowe i obciążeniowe, rodzaj zastosowanego oleju a także pełną nazwę 
i adres fabryki Wykonawcy.  

4. Numer fabryczny transformatora powinien być wytłoczony na pokrywie transformatora oraz umieszczony na 
tabliczkach pod tabliczkami znamionowymi w sposób umożliwiający odczytanie ich z poziomu ziemi bez do-
datkowego sprzętu optycznego. 

5. Umieszczone na pokrywie oznakowanie zacisków GN, DN i N, powinno być zgodne z dokumentacją trans-
formatora. Ponadto przy zaciskach uziemiających powinny być symbol uziemienia lub napis „zacisk uziemia-
jący”. 

6. Na transformatorze powinien być napis „nie zawiera materiałów z PCB” lub inny o podobnym znaczeniu 
umieszczony pod tabliczkami znamionowymi. 

7. Na transformatorze powinna znajdować się tabliczka, co najmniej formatu A5, z napisem: „Uzwojenie alumi-
niowe” o wielkości umożliwiającej odczytanie z poziomu ziemi bez dodatkowego sprzętu optycznego, dla 
transformatorów, których uzwojenie wykonane zostało z aluminium. 

8. Przy zaworze przeciążeniowym powinien być znak lub napis ostrzegający o możliwości rozhermetyzowania 
transformatora. 

 

V. WYMAGANA DOKUMENTACJ TECHNICZNA 

1. Wszelka dokumentacja techniczna ma być napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język 
polski.  

2.      Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych           dostarczane z ofertą: 
a) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (tzw. DTR). 

 W DTR należy uwzględnić m.in.: 
− podstawowe dane techniczne, masę całkowitą, masę części wyjmowalnej, masę lub objętość oleju,  

rysunki gabarytowe oraz specyfikację wyposażenia.  
− rysunki i opisy montażu, demontażu transformatora oraz jego elementów, 
− parametry techniczne transformatora, 
− ogólny opis podstawowych podzespołów, 
− instrukcja użytkowania zawierająca dane ogólne, w tym opis funkcjonalny urządzenia, 
− instrukcja eksploatacji zawierająca wykaz czynności eksploatacyjnych, procedury zalecane przy na-

prawach, 
− szczegółowy opis hermetyzacji zastosowany w oferowanych transformatorach zawierający m.in.: 

• cel i zasadę oraz cechy charakterystyczne hermetyzacji z uwzględnieniem działania zawo-
ru bezpieczeństwa. 

• wymagania i zalecenia w przypadku stwierdzenia rozhermetyzowania transformatora bę-
dącego pod napięciem. 

• technologię uzupełniania oleju w transformatorach rozhermetyzowanych. 
• opis celu stosowania i zasady działania wskaźnika oleju. 
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− określenie szczegółowych wytycznych dotyczących ustawienia transformatora 
w pomieszczeniach zamkniętych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wentylacji, 

− wykaz wymaganych przez producenta sprawdzeń, prób i badań technicznych przed 
załączeniem transformatora pod napięcie oraz wymaganych parametrów tych sprawdzeń. 

b) karta katalogowa oferowanych transformatorów zawierająca podstawowe dane techniczne, 
rysunki gabarytowe oraz szczegółową specyfikację wyposażenia, 

c) rysunek poglądowy, przedstawiający miejsce zamontowania oraz treść wszelkich opisów 
i oznakowań zamontowanych na zewnątrz transformatora wraz z opisem sposobu ich 
mocowania lub technologii wykonania, jeżeli są wykonane bezpośrednio na obudowie 
transformatora, 

d) rodzaj, typ oraz pełne dane elektryczne i fizyko-chemiczne zastosowanego oleju 
izolacyjnego, a także warunki i wymagania określające możliwość mieszania 
zastosowanego oleju z innymi olejami. Powyższe dotyczy również każdorazowo 
w przypadku zmiany rodzaju zastosowanego oleju, 

e) zasady wykonywania badania (próby) wyrobu i badań (prób) specjalnych transformatora 
oraz sprawowania nadzoru i weryfikacji danych pomiarowych (przedstawić pełny, 
przykładowy projekt protokołu z pomiaru dostarczany Zamawiającemu z każdym 
transformatorem zawierający m.in. pomiary wielkości wymaganych w niniejszej 
specyfikacji), 

f) wykres prądu jałowego w zależności od poziomu napięcia znamionowego dla zakresu 
0,9Un-1,1 Un, 

g) kopia certyfikatu zgodności transformatorów, poświadczona za zgodność z oryginałem, 
z normą PN-EN 60076-1:2011E Transformatory – Wymagania ogólne, w zakresie badań 
próby typu , 

h) kopia protokołów prób specjalnych w zakresie:  
- wytrzymałości zwarciowej wykonanej zgodnie z normami: 
PN-EN 60076-1:2011E Transformatory – Wymagania ogólne i PN-EN 60076-5:2009-01P 
Transformatory - Część 5: Wytrzymałość zwarciowa 
– wytrzymałości elektrycznej wykonanej zgodnie z normami: PN EN 60076-1:2011E Trans-
formatory – Wymagania ogólne i PN EN 60076-3:2014-02E Transformatory - Część 3: Po-
ziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powie-
trzu 
– wyznaczania poziomu hałasu zgodnie z normami: PN-EN 60076-1:2011E Transformatory 
– Wymagania ogólne i PN-EN 60076-10:2017-01E Transformatory - Część 10: 
Wyznaczanie poziomów dźwięku, 

i) kopia certyfikatu zgodności zacisków transformatorowych z osłonami, montowanych na 
izolatorach przepustowych GN i DN, poświadczona za zgodność z oryginałem, z normami: 
PN-EN 61238-1:2004E Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) - Część 1: Metody badania 
i wymagania, PN-EN 60068-2-52:2001P Badania środowiskowe - Próby - Próba Kb: Mgła 
solna, cykliczna (roztwór chlorku sodu) – w zakresie odporności na korozję oraz PN-
EN 60947-1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12P Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne – w zakresie próby na zginanie, 

j) kopie certyfikatów zgodności lub protokoły badania (próby) typu izolatorów przepustowych 
GN porcelanowych napowietrznych i izolatorów przepustowych GN ze stożkiem 
przyłączeniowym zewnętrznym typu A, poświadczonych za zgodność z oryginałem, 
z normą PN-EN 60137:2010P Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 
1 000 V, 

k) deklaracje zgodności izolatorów przepustowych DN z normą 
PN-EN 50386:2010E+A1:2014-02E Izolatory przepustowe na napięcia do 1 kV oraz prądy 
od 250 A do 5 kA, do transformatorów napełnianych cieczą. 

3.  Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dostarczane z dostawą dla 
każdego transformatora SN/nn: 

a) oryginał protokołu próby wyrobu zgodnie z normą PN-EN 60076-1:2011E Transformatory – 
Wymagania ogólne,  
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b) oryginał protokołu próby szczelności kadzi zgodnie z normami: PN-EN 50588-1:2016-04E 
Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia 
nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne i PN-EN 50464-
4:2010P+A1:2011E Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 
kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV - Część 4: 
Wymagania i próby szczelnych kadzi falistych, 

c) protokół próby wyrobu izolatorów przepustowych GN porcelanowych napowietrznych 
i izolatorów przepustowych GN ze stożkiem przyłączeniowym zewnętrznym typu A zgodnie 
z normą PN-EN 60137:2010P Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 
1 000 V, 

d) deklaracje zgodności izolatorów przepustowych DN z normą 
PN EN 50386:2010E+A1:2014-02E Izolatory przepustowe na napięcia do 1 kV oraz prądy 
od 250 A do 5 kA, do transformatorów napełnianych cieczą.  

e) Karta Charakterystyki zastosowanego mineralnego oleju elektroizolacyjnego. 
 
Uwaga:  
Sposób podawania numerów referencyjnych norm w rozdziale Regulacje zewnętrzne uwzględnia jedynie zmiany 
do norm publikowane oddzielnie (oznaczenie A) oraz zmiany krajowe publikowane oddzielnie (oznaczenie Az), 
natomiast nie uwidacznia poprawek do normy publikowanych oddzielnie (oznaczenie AC) oraz poprawek krajo-
wych do norm publikowanych oddzielnie (oznaczenie Ap), które należy uwzględnić przy wykorzystaniu normy. 
Nie wymaga się podawania ww. poprawek do norm publikowanych oddzielnie na protokołach badania i certyfika-
tach zgodności w przeciwieństwie do zmian do norm publikowanych oddzielnie. 
Certyfikaty zgodności muszą być wydane producentowi, importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi 
przez akredytowane jednostki certyfikujące w tym zakresie na podstawie badań typu potwierdzających zgodność 
z normą aktualną w dniu zakończenia wykonania badań w laboratoriach akredytowanych w tym zakresie. 
Certyfikaty zgodności wydane przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne w dniu wydania 
certyfikatu, są taktowane na równi z certyfikatami zgodności z ww. normami, do daty wskazanej przez jednostkę 
certyfikującą, lecz nie dłużej niż do daty utraty aktualności norm stosowanych w ocenie zgodności podanej w 
Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych 
jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności. 
Protokoły badania typu potwierdzające zgodność z normą oraz badania potwierdzające spełnienie przez wyroby 
innych wymagań technicznych muszą być wydane producentowi, importerowi lub jego upoważnionemu 
przedstawicielowi przez laboratoria akredytowane w tym zakresie. Jeżeli zmiana do normy publikowana 
oddzielnie wprowadza istotne zmiany wymagające wykonania nowych badań typu (jednej lub więcej prób) to 
badania typu należy powtórzyć lub uzupełnić nie później niż w 3 lata daty od opublikowania oddzielnie zmiany do 
normy o ile wcześniej nie zostanie wydana norma z włączoną do treści zmianą. Wówczas utrata aktualności norm 
stosowanych w ocenie zgodności zostanie na nowo podane w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie 
zgodności. 
Protokoły badania typu wydane producentowi, importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przed datą 
publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne w dniu wykonywania badań, są taktowane na równi 
z protokołami badania typu poświadczającymi zgodność z ww. normami, ale nie dłużej niż do daty utraty 
aktualności norm stosowanych w ocenie zgodności podanej w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie 
zgodności. 
Definicje: akredytowane jednostki certyfikujące, notyfikowane jednostki certyfikujące, laboratoria akredytowane, 
laboratoria notyfikowane, certyfikaty zgodności, badanie (typu), deklaracja zgodności producenta, importera lub 
jego upoważnionego przedstawiciela – zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087 z późniejszymi zmianami). 
 


