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REZUMAT. Monitorizarea stării și diagnoza unităților de transformare reprezintă o preocupare constantă, 

adaptată continuu la cerințele operatorilor de transport a energiei electrice. Pe baza dezvoltărilor hardware și 

software realizate în această etapă, datele furnizate de sistemele de monitorizare, aferente unităților de 

transformare, sunt transmise în SCADA conform unor protocoale de date compatibile IEC-61850, IEC-60870-

5-104 sau IEC-60870-5-101.  De asemenea, datele furnizate de aceste sisteme de monitorizare sunt 

disponibile la distanță și prin intermediul unei pagini web, utilizând un browser de internet. Sistemele de 

monitorizare prezentate în lucrare au fost concepute și experimentate în laboratoarele ICMET Craiova și au 

fost implementate în stațiile electrice de înaltă tensiune din Ișalnița, Cetate, Gura Ialomiței și Bradu. 

Cuvinte cheie: monitorizare, unități de transformare, energie, comunicații, date 

ABSTRACT. The monitoring of the condition and the diagnosis of the transformer units is a constant concern, 

continuously adapted to the requirements of the electricity transmission operators. Based on the hardware 

and software developments achieved at this stage, the data provided by the monitoring systems related to the 

transformer units are transmitted to SCADA according to data protocols compatible with IEC-61850, IEC-

60870-5-104 or IEC-60870-5-101. Furthermore, the data provided by these monitoring systems is also 

available remotely and via a web page, using an internet browser. The monitoring systems presented in this 

paper were designed and tested in ICMET Craiova laboratories and were implemented in the high voltage 

power stations in Ișalnița, Cetate, Gura Ialomitei and Bradu. 
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1. INTRODUCERE 

Problemele de funcționare și exploatare ale 

unităților de transformare care echipează stațiile 

electrice de înaltă tensiune nu sunt simple, având în 

vedere  diversitatea tipurilor acestora în ceea ce 

privește construcția, complexitatea și vechimea. Pentru 

majoritatea companiilor de electricitate, tendința 

folosirii echipamentelor existente, la parametrii 

optimi, cu un coeficient ridicat de siguranță, asociată 

cu asimilarea noilor tehnologii este de actualitate și în 

continuă ascensiune. În scopul reducerii riscului de 

avariere a celor mai scumpe echipamente din cadrul 

sistemului energetic, unitățile de transformare, este 

necesară monitorizarea funcționării acestora, 

colectând și prelucrând informații detaliate despre 

starea lor de funcționare, putându-se astfel prevedea o 

eventuală avariere a acestora. 

Mai recent s-a impus ideea de a utiliza și 

perfecționa metodele de urmărire a comportării în 

exploatare, diagnosticare și evaluare corectă a 

riscului potențial de avarie. 

În acest context preocupările permanente ale 

cercetătorilor de la ICMET Craiova se referă la 

analiza parametrilor care influențează starea 

trecerilor izolate[1],[5], starea uleiului[2], starea 

izolației solide, miezului, comutatorului de reglaj în 

sarcină și a sistemului de răcire[3], descărcările 

parțiale[4],[6],[8], starea generală de sănătate a 

unității de transformare[9], starea înfășurărilor[7], 

gaze dizolvate[10].  

Sistemele de monitorizare și diagnoză aferente 

unităților de transformare sunt destinate să 

funcționeze în regim continuu și realizează 

măsurarea,  înregistrarea  și transmiterea  on-line a 

parametrilor  monitorizați (măsurați și calculați) la 

un server instalat de regulă în camera de comandă a 
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stației electrice. Aceste sisteme de monitorizare au 

în componență echipamente, traductoare, module de 

achiziție performante și fiabile instalate în incinta 

unității de transformare iar arhitectura acestor 

sisteme de monitorizare permite o strânsă 

interconectare între componente și posibilitatea 

centralizării informațiilor la nivelul unui calculator 

dedicat monitorizării (server instalat în camera de 

comandă) cât și facilități pentru integrarea în 

SCADA a mărimilor monitorizate. Sistemele de 

monitorizare aferente unităților de transformare 

generează informații și înregistrări indispensabile 

pentru supravegherea continuă a principalilor 

parametri de funcționare ai acestora, supraveghere 

care atunci când este corect implementată și 

utilizată, permite identificarea precoce a tendinței de 

defectare, identificarea și izolarea rapidă a 

componentelor defecte, prevenind astfel o cădere a 

întregului echipament. 

Supravegherea continuă a echipamentelor/ 

utilajelor electroenergetice este asigurată de 

sistemele SCADA (Supervisory Control And Data 

Aquisition) implementate în sistemul energetic și 

care reprezintă instrumente bazate pe calculator, 

utilizate de dispecerii energetici pentru a-i asista în 

controlul funcționării sistemelor energetice 

complexe. Monitorizarea stării și diagnoza tehnică a 

unităților de transformare, utilizând sisteme 

modulare și distribuite, reprezintă o cerință 

obligatorie atât la modernizarea unei stații electrice 

cât și la orice unitate nouă de transformare. 

2. PARAMETRII MONITORIZAȚI 

La baza sistemului prezentat în această lucrare, stau 

echipamentele electronice destinate monitorizării 

continue a unor parametrii esențiali în definirea stării 

tehnice a unităților de transformare: temperaturi (ulei, 

înfășurări, miez), starea pompelor și ventilatoarelor, 

nivelul continuu al uleiului din conservator și 

comutatorul de reglaj sub sarcină, descărcări parțiale, 

umiditate în ulei, conținutul principalelor gaze 

dizolvate în ulei, factorul de pierderi dielectrice (tan δ), 

curentul capacitiv la trecerile izolate tip condensator de 

înaltă tensiune,  puteri active și reactive (figura1).  

Pentru ca aceste facilități să fie disponibile sunt 

necesare următoarele dezvoltări hardware și software 

de bază: 

– echiparea sistemelor de monitorizare, aferente 

unitatilor de transformare, cu un server care 

realizează achiziția datelor de pe magistrala 

MODBUS RTU, procesarea, stocarea locală și 

transferul în SCADA conform unor protocoale 

de date compatibile IEC-61850, IEC-60870-5-

104 sau IEC-60870-5-101 sau prin intermediul 

paginii web; 

– implementarea aplicației software dedicată, 

ModbusGW, pentru achiziția mărimilor speci-

fice monitorizării unităților de transformare, 

compatibilă cu noile aplicații software care 

asigură transferul datelor în SCADA sau la 

clienți web. 
 

 
 

Fig. 1. Parametrii monitorizati 
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3. ARHITECTURA SISTEMELOR DE 

MONITORIZARE 

Sistemul propus este conceput pentru protecția și 

monitorizarea on-line a parametrilor funcționali ai 

unităților de transformare. Acesta monitorizează 

temperatura uleiului, nivelul uleiului din cuvă și 

comutatorul de reglaj sub sarcină, temperatura 

miezului magnetic, temperatura uleiului la intrarea și 

ieșirea din bateriile de răcire, temperatura ambiantă, 

tangenta unghiului de pierderi în dielectric tan , 

curenții capacitivi din izolatoarele de trecere, 

concentrația de gaze dizolvate (H2, CH4, C2H2, C2H4, 

C2H6, CO), nivelul umidității în ulei, regimul 

conectat-deconectat al pompelor și ventilatoarelor, 

volumul de gaze în releul Buchholz. Arhitectura 

sistemului de monitorizare permite o interconectare 

între echipamente și posibilitatea centralizării 

informațiilor pe monitorul unui calculator dedicat 

monitorizării, cât și integrarea în SCADA a mărimilor 

monitorizate. 

Arhitectura sistemului este una de tip distribuit 

fiind realizată cu echipamente de achiziție a datelor, 

fiecare echipament având o funcție bine definită în 

sistem, iar aceste module sunt conectate pe o 

magistrală de comunicație serială de tip MODBUS 

RTU, magistrală la care este conectat și serverul din 

camera de comandă, care are rolul de master. 

Magistrala de tip MODBUS RTU este implementată 

pe interfețele RS485 ale echipamentelor de achiziție, 

suportul fizic fiind în majoritatea aplicațiilor fibra 

optică. 

Culegerea datelor necesare pentru implementarea 

funcțiilor de monitorizare este realizată de o 
aplicație software care rulează pe master (serverul 

din camera de comandă), aplicație care are și rolul 
de a furniza datele către alte aplicații de tip interfată 

cu utilizatorul, pe baza unui protocol de comunicație 

standard de tip MODBUS TCP/IP. 
Achiziția datelor de pe magistrala MODBUS 

RTU, procesarea și stocarea locală, iar apoi 
transferul acestora către alți utilizatori și aplicații pe 

baza unui protocol de comunicație MODBUS 
TCP/IP este asigurată de o aplicație software de tip 

gateway, configurabilă, dedicată sistemului de 
monitorizare aferent unității de transformare 

(aplicație care rulează pe server), ModbusGW. 
Arhitectura sistemului de monitorizare, în 

varianta cea mai complexă, este prezentată în figura 
2, cu următoarea componență: DPD 06 - echipament 

pentru monitorizarea stării trecerilor izolate, 
Qualitrol-509 – echipament pentru monitorizarea și 

controlul încălzirii unității de transformare, M7051 - 
modulul de intrări digitale, M7015 - modulul de 

intrări analogice tip termorezistență, M7017 - 

modulul de intrări analogice (semnale unificate), I 
7520 - convertor RS 232/RS485, I 2541- convertor 

RS485/FO, ION 6200 - modulul de achiziție mărimi 
electrice, Hidrocal 1005 - echipament pentru 

monitorizarea gazelor dizolvate în ulei, F1, F2, F3, 
F4 - disjunctoare monopolare, PR1-PR3-prize, TS-

termostat, R1-rezistență de încălzire, C1- cutie 
distribuție fibră optică, KVM (local și la distanță) - 

module electronice pentru transmiterea la distanță a 
informațiilor de pe PC pe monitor. 

 

 
 

Fig. 2. Arhitectura sistemului de monitorizare pentru unitățile de transformare AT1AT4 

 (2 unități de 400MVA și 2 unități de 200 MVA) din stația electrică Bradu 

 

În această variantă comunicația între compo-

nentele sistemului de monitorizare s-a efectuat prin 

fibră optică multimod 8xMM 62,5/125µm, oferind o 

transmitere corespunzătoare a datelor în condiții de 

imunitate la perturbații electromagnetice și izolare 

optică. 
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4. STUDII DE CAZ  

Echipamentul MONITRA 

Echipamentul MONITRA [8], [9],  face parte din 
ansamblul sistemului de monitorizare. Schema bloc 
este prezentată în figura 3. 

 

 
 

Fig. 3. Schema bloc a echipamentului MONITRA 
 
Legenda: 
CIAN - conector intrări analogice și numerice, IIAN - 

interfață intrări analogice și numerice, MCMA1…MCMA8 – 
module de condițtionare mărimi analogice, AX10410A – 
modulul de prelucrare mărimi analogice și numerice, PC104 – 
unitate centrală cu microprocesor, T – tastatura, D – display 
alfanumeric, PS – placa surse, PL – placa indicare alarme, 
IIAD – interfață ieșiri analogice și numerice, COAN - conector 
ieșiri analogice și numerice, CC – conector comunicație RS232 

 
Interfața de vizualizare a mărimilor monitorizate 

este prezentată în figura 4.  
 

 
 

Fig. 4. Interfața de vizualizare a mărimilor monitorizate 
 

Realizarea practică [14] și implementarea 
echipamentului, sunt prezentate în figurile 5 și 6. 

 

 
 

Fig. 5. Realizarea practică și implementerea echipamentului 
MONITRA în stația electrică Ișalnița 

 
Legenda: 
1- cofret aferent echipamentului de monitorizare, 2- unitate 
centrală MONITRA, 3- cutie amplasare fibră optică, 4- 
patch cord, 5- convertor RS232/FO, 6- fibră optică externă,                 
7- modulul de achiziție parametrii comutator de reglaj sub 
sarcină, 8- modulul de achiziție mărimi numerice, 9- module 

achiziție mărimi analogice. 

 
 

Fig. 6. Realizarea practică și implementarea echipamentului 

MONITRA în stația electrică Gura Ialomiței 

Fig. 7.  

Echipamentul pentru monitorizarea trecerilor 

izolate tip DPD-06 

Mărimile monitorizate se vizualizează pe 

calculatorul de monitorizare  utilizând un gateway 

Modbus TCP/IP. Din acest gateway toate 

informațiile sunt prelucrate de software-ul de 

monitorizare și diagnosticare. 

 

 
 

Fig. 8. Interfața grafică de monitorizate a parametrilor trecerilor 

izolate 

 

Prin apăsarea butonului "Descărcare arhivă" se 

transferă datele înregistrate în două fișiere "file1" și 

"file2" tip WordPad, din directorul DPD-06. Curenții 

de scurgere la trecerile de I.T. si J.T. fazele R,S,T, 

sunt achizitionați de la bornele de măsura ale 

trecerilor izolate și sunt înregistrați sub formă 

tabelară (Fig.8) 
 

 
 

Fig. 9. Explicativă privind valorile înregistrate ale curenților 

capacitivi,  aferente trecerile izolate  
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Fig. 10. Explicativă privind vizualizarea grafică  

a curenților capacitivi 

 

Factorul de pierderi dielectrice tgδ se obține prin 

calcul, luând ca referință tensiunile achiziționate în 

cofretul de monitorizare de același echipament    

DPD 06, care realizează achiziția, prelucrarea, 

afișarea locală și transmiterea pe seriala RS485 a 

mărimilor și este înregistrat tot sub formă 

tabelară(Fig.10). 

 

 
 

Fig. 11. Explicativă privind valorile înregistrate pentru factorul 

de pierderi dielectrice Tg  

 

 
 

Fig. 12. Explicativă privind vizualizarea grafică a factorului de 

pierderi dielectrice Tg  

 

Conceperea echipamentului s-a realizat în cadrul 

unui proiect de cercetare[15]. Realizarea practică și 

implementarea echipamentului, sunt prezentate în 

figurile 12,14,16.  
 

 
 

Fig. 13. Realizarea practică DPD-06 

Sistemul de monitorizare IMT -02SE 

Interfața de vizualizare a mărimilor monitorizate 

este prezentată în figura 13. 
 

 
 

Fig. 14. Interfața de vizualizare a mărimilor monitorizate 

 

Conceperea sistemului s-a realizat în cadrul unui 

proiect de cercetare[16]. Realizarea practică, testarea 

in laboratoarele ICMET Craiova și implementarea 

sistemului, sunt prezentate în figurile 14, 15, 16. 
 

 
 

Fig. 15. Realizarea practică a sistemului de monitorizare         

IMT-02 SE 

 

 
 

Fig. 16. Testarea sistemului de monitorizare IMT-02 SE, în 

laboratoarele ICMET Craiova 
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Fig. 17. Implementarea sistemului de monitorizare IMT-02 SE 

în stația electrică Bradu[13] 

 

Calitatea sistemelor livrate și puse în funcțiune a 

fost transmisă de beneficiari prin Formulare de 

apreciere privind calitatea lucrărilor realizate/ 

serviciilor prestate de ICMET Craiova, prin 

calificativul Foarte mulțumit. 

5. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII 

 prelucrarea mărimilor monitorizate permite 

dispecerului central să ia decizii în timp real privind 

starea unității de transformare, fiind un suport 

important pentru managementul stației electrice; 

 sistemele de monitorizare  concepute și realizate 

de specialiștii ICMET Craiova pot fi completate cu 

ușurință cu intrări suplimentare pentru orice tip de 

senzor, fără a afecta performanțele solicitate; 

 sistemul prezentat a fost conceput,  experi-

mentat în laboratoarele ICMET Craiova și 

implementat în stațiile electrice de înaltă tensiune 

din localitățile Ișalnița, Cetate, Gura Ialomiței și 

Bradu, în perioada 2010-2019. 
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