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REZUMAT
În condiţiile interconectării Sistemului Energetic Naţional (SEN) la sistemul vest-european UCTE şi în perspectiva aderării României
la Uniunea Europeană, SEN va trebui să participe la piaţa de energie europeană şi românească în condiţii de concurenţă. Eficienţa
energetică a SEN se va reflecta în calitatea energiei oferite la tranzacţionare. O condiţie a creşterii eficienţei energetice o constituie
un management optim al echipamentelor energetice, dintre care transformatoarele de putere reprezintă cea mai importantă
componentă în transportul şi distribuţia energiei electrice. Monitorizarea funcţionării acestora este o problema de actualitate la nivel
mondial, strategie reliefată şi prin conferinţele internaţionale dedicate acestui obiectiv. În lucrare este prezentat un sistem complex
de monitorizare a transformatoarelor de putere, având la bază direcţiile elaborate de C.N. Transelectrica.
ABSTRACT
In the conditions of the interconnection of National Energy System (NES) to the Western European System UCTE and of the
perspective of the adhesion of Romania to the European Union, NES must participate in the European and Romanian market of
energy in competition conditions. The energy efficiency of NES will be reflected in the quality of the energy offered at the
transactions. A condition of energy efficiency increase is an optimum management of energy equipment, the power transformers
being the most important component in the transport and distribution of the electric energy. The monitoring of their operation is a
very important problem at world level, this strategy being underlined also by the conferences dedicated to this objective. The work
presents a complex monitoring system of power transformers having at its basis the directions elaborated by C.N. Transelectrica.
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1. INTRODUCERE

stării de funcţionare a transformatoarelor de putere
(fig. 1).

Retehnologizarea staţiilor de transformare este un
proces început după anul 1990, ca urmare a necesităţii
asigurării energiei la parametrii de calitate ceruţi de
piaţă [1, 2].
Eficienţa energetică are astfel un scop bine definit,
acela de a asigura energiei electrice atributele esenţiale
ale unei mărfi solicitate, scop influenţat de o serie de
factori, după cum urmează [4, 5]:
– asigurarea capacităţii de transport a reţelei, în
corelaţie cu evoluţia consumului de energie electrică ;
– siguranţa în funcţionare a sistemului de transport al
energiei din România, respectiv reducerea la minimum a
numărului de defecte, a operaţiilor de mentenanţă planificată şi de mentenanţă corectivă;
– asigurarea condiţiilor pentru interpretarea situaţiilor
de alarmă şi asigurarea stabilităţii dinamice a sistemului;
– necesitatea respectării normelor europene şi naţionale
de mediu.
O soluţie de creştere a eficienţei energetice este aceea
de a reduce costurile mentenanţei, prevenirea defectelor
catastrofale şi, în consecinţă, exploatarea echipamentelor
energetice la parametrii maximi pe o durată de timp cât
mai mare. În prezent, strategia companiilor energetice este
de a utiliza echipamente de monitorizare complexă a stării
transformatoarelor de putere şi de a interpreta rezultatele
monitorizării prin utilizarea unui software dedicat, având
astfel posibilitatea unei diagnosticări cât mai complete a
stării de funcţionare a transformatoarelor de putere [ 3].

2. STRUCTURA SISTEMULUI DE
MONITORIZARE
Sistemul de monitorizare este conceput ca un ansamblu de echipamente [6, 8] care realizează monitorizarea
continuă a principalilor parametri necesari în estimarea

2. MĂRIMI ŞI PARAMETRI MONITORIZAŢI
Parametrii care influenţează starea izolaţiei sunt:
• Starea uleiului:
– temperatura uleiului în straturile superioare – în
funcţie de valoarea înregistrată, se comandă gradul
necesar de răcire, numărul pompelor şi al bateriilor;
– conţinutul de apă în ulei ;
– conţinutul de gaze dizolvate în ulei H2 şi CO;
• Starea izolaţiei solide:
– temperatura înfăşurărilor ( prin calcul);
– temperatura miezului magnetic;
– temperatura de Hot-Spot;
– curenţii prin înfăşurările transformatorului (trei
înfăşurări);
– consumul de viaţă şi rata de îmbătrânire;
• Starea trecerilor izolate:
– factorul de pierderi dielectrice tan δ pentru trecerile izolate;
– curenţii capacitivi ai trecerilor izolate.
Parametrii care influenţează starea înfăşurărilor sunt:
– curenţii de scurtcircut ;
– conţinutul de gaze în releul Buchholz.
Parametrii care influenţează starea miezului sunt:
– temperatura miezului;
– descărcările parţiale.
Parametrii care influenţează starea sistemului de
răcire sunt:
– funcţionarea pompelor de ulei , ON/OFF/;
– funcţionarea ventilatoarelor, ON/OFF/;
– nivelele de ulei în cuva transformatorului şi în comutatorul de reglaj.
Echipamentul oferă informaţii pentru alarmare, prin
12 contacte de releu ND-NI, referitoare la mărimile
monitorizate:
– depăşire temperatură ulei;

Fig.1 . Structura sistemului de monitorizare.
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– depăşire temperatură înfăşurare (primar);
– depăşire temperatură înfăşurare (secundar);
– depăşire nivel descărcări parţiale;
– depăşire nivel conţinut de apă în ulei;
– depăşire nivel de gaze dizolvate în ulei H2, CO;
– depăşire nivel de alarmă pentru factorul de pierderi dielectrice tan δ;
– depăşire nivel curenţi capacitivi treceri izolate;
– pornirea grupelor de răcire.

• prescrierea nivelelor de alarmă pentru parametrii
monitorizaţi;
• testarea echipamentului;
• comunicaţia cu un calculator ierarhic superior, prin
interfaţa serială;
• vizualizarea, pe monitorul calculatorului, a parametrilor monitorizaţi pentru diferite variante constructive
(fig. 2 şi 3).

3. SOFTWARE-UL ECHIPAMENTULUI ŞI
GESTIUNEA ÎNREGISTRĂRILOR

4. PREZENTAREA UNOR SITUAŢII
CONCRETE

Software-ul echipamentului asigură:
• achiziţia mărimilor de intrare şi prelucrarea datelor;
• înregistrarea datelor într-o memorie proprie, nevolatilă NVRAM;

În tabelele 1 şi 2 se exemplifică modul de prezentare
a parametrilor înregistraţi pentru cele două variante
menţionate.
Sistemul de monitorizare prezentat este implementat în
peste 20 de staţii electrice de înaltă tensiune din România

Fig. 2. Fereastra de vizualizare a parametrilor monitorizaţi (varianta 1).

Fig. 3. Fereastra de vizualizare a parametrilor monitorizaţi (varianta 2).
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Tabelul 1

Tabelul 2

şi din Filipine, iar rezultatele obţinute sunt utilizate
pentru modernizarea permanentă a acestuia.

5. CONCLUZII
– monitorizarea stării şi diagnoza tehnică pe baza
rezultatelor monitorizării la transformatoarele de putere
reprezintă o componentă importantă a mentenanţei
transformatoarelor electrice de putere;
– un management corespunzător al transformatoarelor de putere bazat pe achiziţia continuă de informaţii
de la echipamentele de monitorizare permite creşterea
eficienţei energetice prin evitarea întreruperilor accidentale soldate cu costuri cumulate ce pot depăşi de
câteva ori preţul unui echipament nou;
– principalii parametri de funcţionare ai transformatoarelor de putere sunt oferiţi prin servere OPC (Ole for
Process Control) pentru integrarea echipamentelor de
monitorizare în sistemele SCADA. Prelucrarea mărimilor monitorizate permite dispecerului central să ia
decizii în timp real, fiind un suport important în managementul staţiei electrice;
– extinderea monitorizării parametrilor de stare la
nivelul unei staţii electrice deschide perspectiva controlului staţiilor electrice fără personal propriu.
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