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Abstract: Power transformers are considered critical network assets, 

determining their technical condition is an increasing challenge on the one hand 

due to the large number installed in the network and on the other hand due to the 

age of these assets. 

The paper presents an application made at CNTEE Transelectrica SA, 

which based on excel tables completed with relevant information about 

transformers, you can see the evolution over time of the parameters from 

commissioning the equipment to the last measurement, so you can make optimal 

decisions with on maintenance actions. 
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Rezumat: Transformatoarele de putere sunt considerate active critice ale 

rețelei electrice, determinarea starării tehnice a acestor echipamente reprezintă o 

provocare din ce în ce mai mare pe de o parte datorită numărului mare  de 

echipamente instalate în rețea, iar pe de altă parte datorită vârstei acestor active. 

Lucrarea prezintă o aplicație realizată la nivelul CNTEE Transelectrica 

S.A., care pe baza unor tabele excel completate cu informațiile relevante despre

transformatoare, se poate vedea evoluția în timp a parametrilor de la punere

echipamentului în funcțiune până la ultima măsurătoare, astfel se pot lua deciziile

optime cu privire la acțiunile de mentenanță.

Cuvinte cheie: Monitorizare, diagnoza, mentenanta, transformator. 

1. Introducere

Misiunea CNTEE “Transelectrica” SA este de a asigura functionarea 

Sistemului Electroenergetic Național (SEN) în condiții de maximă siguranță și 

stabilitate, îndeplinind standardele de calitate, realizând astfel infrastructura pieţei 
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naţionale de electricitate şi garantând, în acelaşi timp, accesul reglementat la 

reţeaua electrică de transport, în condiţii de transparenţă, nediscriminare şi 

echidistanţă pentru toţi participanţii la piaţă.  

Principalele activităţi ale CNTEE Transelectrica S.A. sunt: 

 Conducerea tehnică şi operaţională a sistemului energetic pentru a

asigura funcţionarea sigură şi stabilă a acestuia; 

 Exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor Reţelei Electrice de

Transport (RET); 

 Planificarea dezvoltării RET;

 Administrarea pieţelor de energie electrică;

 Managementul interconexiunilor şi al tranzitelor de electricitate cu ţările

vecine.[1] 

2. Date generale

CNTEE “Transelectrica” SA realizeaza activitatea de transport al energiei 

electrice prin intermediul RET, formata din stații și linii electrice. Majoritatea 

liniilor și stațiilor, care formează Rețeaua Electrică de Transport (RET) au fost 

construite în perioada 1960÷1980, ceea ce presupune că sunt necesare lucrări de 

mentenanță, retehnologizări și investiții noi. RET este rețeaua electrică de interes 

national și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV. Volumul 

de instalații gestionat de Transelectrica SA este format din: 

 81 staţii dintre care 42  cu tensiunea 220 kV, 38 cu tensiunea 400 kV și o

stație cu tensiunea de 750 kV, care funcționeaza la 400 kV; 

 8931.6 km linii electrice aeriene (LEA), din care linii de interconexiune:

486.2 km; 

 218 unități principale de transformare totalizând 37794 MVA.[1]

Acestea se află în diferite stadii de uzură fizică şi morală, unele fiind

cuprinse în programe de mentenanţă sau investiţii necesitând analize și expertize. 

Deşi în ultimii ani s-a desfăşurat un program intens de modernizare / 

retehnologizare, numeroase echipamente au încă un grad ridicat de uzură fizică şi 

morală, având anul de PIF înainte de 1990. Uzura influenţează negativ costurile de 

mentenanţă, fiabilitatea, comportarea în caz de incidente etc. 

Începând cu anul 2018 Compania a demarat 2 proiecte de înlocuire a 

unităţilor de transformare astfel au fost achiziţionate sau sunt în curs de achiziţie 26 

unităţi de transformare. Dintre acestea 16 au fost deja livrate şi puse în funcţiune 

urmând ca celelalte 10 să fie livrate până în 2022. 

Analiza stării tehnice a unităţilor de transformare se monitorizează în cadrul 

activităţilor de exploatare şi mentenanţă, pe bază de informaţii înregistrate şi 

sistematizate în baze de date. 

Având în vedere costul unităţilor de transformare, importanţa şi durata de 

realizare al unui astfel de echipament este necesară analizarea în permanenţă a 
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funcţionarii în exploatare al acestora cu scopul de a minimiza riscurile unor avarii 

majore.[2] 

3. Analiza stării tehnice a echipamentelor electrice din RET

Evaluarea stării tehnice a echipamentelor și instalațiilor electrice este o 

preocupare la nivel mondial, procesul cadru de tratare a problemelor de detecție, 

diagnoză și prevenirea defectelor fiind cel precizat de standardul ISO 13.374:2015 

(Figura 1).[3] 

Figura 1. Procesul de diagnoză și prevenirea defectelor 

conform standardului ISO 13.374[3] 

4. Metodologia de determinare a stării tehnice a echipamentelor

și instalațiilor

Pentru a reduce costurile și a îmbunătăți fiabilitatea rețelei orice companie 

de transport trebuie să-și optimizeze planurile/programele de strategii de 

mentenanță și să maximizeze costurile de investiții pe durata de viață a activelor și 

a componentelor critice (ansambluri și subansambluri funcționale). 

În Figura 2 se prezintă “Durata de viață” a unui activ și activitățile 

întreprinse în fiecare fază a duratei / ciclului de viață.  

Se observă că pe măsură ce activele parcurg anumite cicluri / perioade de 

viață eficiența lucrărilor de mentenanță scade.  

Astfel se constată că la începutul perioadei de viață utilă a activelor, 

managementul activelor (MA) se concentrează pe o mentenanță de rutină (MBT) 

apoi activul este supus reabilitărilor, retehnologizărilor și apoi înlocuirii ca urmare a 

uzurii fizice și morale a acestuia.[6] 

Cunoscând factorii care conduc la uzura fizică, companiile de transport al 

energiei electrice trebuie să optimizeze M.A. prin aplicarea unor strategii de 
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mentenanță trecând etapizat de la Mentenanța Bazată pe Timp (MBT) la 

Mentenanța Bazată pe Condiții/ stare tehnică (MBC), Mentenanță Centrată pe 

Fiabilitate (MCF) și de la analiza bazată pe risc la Mentenanța Bazată pe Risc 

(MBR). 

Figura 2. Durata de viață a activului și activități necesare fiecărei faze 

În aplicarea mentenanței bazată pe condiții / stare tehnică calcularea 

indicilor de stare tehnică pe componente este esențială în depistarea componentelor 

critice pentru sistem și asigurarea fiabiltății sistemului. 

4.1. Criterii pentru determinarea stării tehnice a echipamentelor 

primare de înaltă tensiune din RET 

Determinarea stării tehnice a echipamentelor de înaltă tensiune se poate face 

având la bază următoarele criterii principale: 

 particularitățile constructive care influențează durata de viață a

echipamentului (activului); 

 parametrii de stare și de funcționare care caracterizează starea tehnică

momentană a activului și încadrarea activului în una din următoarele categorii de 

stare: Buna / Acceptabila / Proasta / Inacceptabila; 

 limitele tehnice și criteriile de încadrare a activului în una din categoriile

menționate; 

 nomenclatorul probelor / măsurătorilor / verificărilor / analizelor necesare

pentru evaluarea starii tehnice momentane; 
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 vârsta activului;

 istoricul de funcționare și mentenanță a activului;

 criteriile de stabilire a indecsilor de stare tehnică și generală pentru activul

respectiv; 

 propunerile de măsuri de exploatare și mentenanță în funcție de categoria

de stare tehnică momentană a activului; 

 metodologia de evaluare a trecerii activului dintr-o stare în alta și de

predicție a intervalului de timp pana la execuția unui anumit tip de lucrare de 

mentenata sau de inlocuire a activului, etc. 

Notă: Dacă la una din probe se obține o valoare corespunzătoare stării 

inacceptabile aceasta implică declararea stării generale a activului ca fiind 

inacceptabilă. 

4.2. Datele de intrare pentru determinarea stării tehnice 

Evaluarea stării tehnice a echipamentelor de înaltă se poate face în baza 

rezultatelor prelucrării următoarelor date de intrare: 

 parametri de funcționare și de stare;

 evoluția în timp a parametrilor de funcționare și compararea acestora cu

parametrii / limitele prestabilite în procedurile tehnice de evaluare;

 istoricul defectărilor;

 vechimea echipamentelor ținând seama de anul de fabricație, PIF, RK,

Retehnologizare etc. și de uzura fizică și / sau morală;

 importanța echipamentului în RET și SEN;

 costuri asociate mentenanței, etc.

La luarea decizilor Compania ar mai putea avea în vedere și următoarele

considerații: 

 aplicarea unor principii generale (fiabilitatea și siguranța rețelei, sănătatea

angajaților, impactul asupra mediului și costul energiei electrice);

 utilizarea unor sisteme informatice integrate și baze de date bine

structurate;

 creșterea unei infrastructuri de monitorizare a activelor (implementarea

monitorizărilor on-line la echipamentele importante);[6]

 existența unei structuri și procese organizaționale necesare

managemenului corespunzător al activelor;

 planificarea / programarea strategică privind M.A. (prevederea fondurilor

necesare pe termen scurt, mediu și lung pentru mentenanța și înlocuirea

activelor).[4]
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5. Evaluarea stării tehnice a transformatoarelor din RET

Are ca scop urmărirea evoluţiei în timp a parametrilor de funcţionare şi 

compararea lor cu parametrii normaţi (informaţiile se regăsesc în buletine de 

verificări, fişe de urmărire, buletine ulei, rapoarte de încercări, rapoarte analiză gaz 

- cromatografice etc.).

Aplicaţia colectează datele cu ajutorul machetelor excel create special 

pentru fiecare tip de echipament primar. Formularele au fost concepute de 

specialiştii CNTEE Transelectrica S.A., astfel încât să conţină toate datele relevante 

despre unitatea de transformare de la măsurătorile din fabrică,  PIF şi RT. În 

aplicaţie se întroduc doar datele primare iar cele derivate se calculează în mod 

unitar prin formule clar definite 

Datele primare se introduc în fişiere Excel (machete) care sunt unice pe 

echipament, deoarece denumirea acestora conţine ID-ul echipamentului unic pe 

Transelectrica. Aceste fişiere conţin istoricul complet de măsurători şi se 

actualizează după fiecare acţiune de mentenanţă, iar varianta nouă se copiază pe 

server. Macheta Excel este validată de către aplicaţie, aceste machete sunt 

completate de către specialiştii din Unităţile Teritoriale de Transport ale 

Transelectrica.. 

Valorile parametrilor de funcţionare se pot vizualiza în formă tabelară şi 

grafică, totodată se face şi compararea cu parametrii normaţi din normative. 

Aplicaţia în care sunt introdse machetele este de tip web (realizată cu 

tehnologiile PHP, MySQL, Javascript), necesită instalare doar pe server iar 

utilizatorii pot folosi browser-ul preferat. S-au folosit resurse, standarde de largă 

răspândire şi de tip open-source. 

Aplicaţia s-a realizat cu forţe proprii astfel se poate adapta uşor la nevoile 

ulterioare de monitorizare a evoluţiei în timp a stării tehnice a unităţilor de 

transformare. 

În figurile 3,4,5,6 sunt prezentate o parte din informaţiile puse la dispoziţie 

de aplicaţie şi pentru fiecare dintre ele este prezentat modul de calcul. 

După selectarea staţiei şi a echipamentului, macheta Excel este parcursă şi 

apar valorile măsurate şi evoluţia acestora de la o măsurătoare la alta 

Pentru Măsurarea rezistenţei de izolaţie a înfăşurărilor (figura 3) şi 

Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice şi a capacitătii izolaţiei 

înfăşurărilor (figura 4), se vor completa conexiunile aşa cum se măsoară ele în 

realitate. (ex: IT- (MT+tertiar+m), JT- (IT+Tertiar+m), (IT+JT+Tertiar)-M etc.). 

Pe baza valorilor R15, R60, R600 şi temperatura uleiului se recalculează 

aceste valori la 20 ˚C. Valorile recalculate sunt afişate în paranteză. În continuare se 

calculează Kabs (coeficientul de absorbţie: R60/R15), Ip (indicele de polarizare: 

R600/R60) şi se reprezintă grafic valorile rezultate, cât şi limitele permise, pentru 

fiecare conexiune în parte 
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Figura 3. Măsurarea rezistenţei de izolaţie a înfăşurărilor 

Formula utilizată: 
20

20 0413,1 

  Tmas

CizizTmas RR

Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice şi a capacitătii 

izolaţiei înfăşurărilor[5] 

- tg δ se recalculează la valoarea de 20 ˚C în funcţie de temperatura

uleiului; 

- se afişează Capacitatea [pF];

- valorile sunt reprezentate grafic.
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Figura 4. Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice 

şi a capacitătii izolaţiei  înfăşurărilor 

Formula utilizată: 
Tmas

CTTmas tgtg 

  20

20 0282,1

 Măsurarea rezistenţei ohmice a înfăşurărilor:

- Se afişează valoarea rezistenţelor ohmice pentru fiecare priză, fază şi nivel

tensiune (IT/JT/Terţiar). Valorile sunt recalculate la temperatura din fabrică şi 

afişate în paranteză. 

Formula utilizată: 
Kref

Kmas
TrefTmas

TT

TT
RR
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Valoarea TK este: 
- 235°C (dacă înfăşurarea este din cupru) sau 225°C (dacă înfăşurarea

este din aluminiu); 
- valorile sunt reprezentate grafic.

 Verificarea trecerilor izolate tip condensator:
- Se afişează Rizolatie, Capacitate şi tg δ pentru conexiunile Rc1, Rc2 si

Rc3, pentru fiecare nivel de tensiune şi fază. 
 Raport de încercări ulei – superior, mediu, inferior.

 Măsurarea rezistenţelor de izolaţie la miezul magnetic:

Figura 5. Măsurarea rezistenţelor de izolaţie la miezul magnetic 

- Se afişează valorile rezistenţelor de izolaţie R15 la miezul magnetic
pentru combinaţiile măsurate între Miez, Schela 1, Schela 2 şi Masă, respectiv între 
Pachetele de tole; 

- valorile sunt reprezentate grafic (vezi figura 5).
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 Raport analiză gaz-cromatografie:

Se afişează următoarele valori: hidrogen (H2), metan (CH4), etan (C2H6),

etilenă (C2H4), acetilenă (C2H2), propan (C3H8), propilenă (C3H6), monoxid de 

carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), oxigen (O2), azot (N2). 

Pe baza valorilor completate se calculează şi se reprezintă grafic sumele: 

- Total gaze combustibile [ppm] (H2, CH4, C2H6, C2H4,  C2H2, C3H8,

C3H6, CO); 

- Total gaze dizolvate [ppm].

Figura 6. Raport analiză gaz-cromatografie 
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6. Concluzii

1. Aplicaţia este funcţională din anul 2019, cand au fost finalizate

machetele excel, au fost avizate şi s-a creeat baza de date cu informaţiile specifice 

unităţilor de transformare de la PIF, FAT, RC. 

2. Monitorizarea unităţilor de transformare trebuie realizată în mod

continuu pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra stării tehnice a acestor 

echipamente, specialiştii CNTEE Transelectrica S.A. urmărind depistarea activelor 

cu risc crescut pentru efectuarea de analize suplimentare. 

3. În viitor CNTEE Transelectrica S.A. îsi propune echiparea tuturor

unităţilor de transformare cu sisteme de monitorizare pentru o şi mai bună urmărire 

a funcţionării în exploatare a acestor echipamente. 
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