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INTRODUCERE 

 
Promovarea riguroasă a unei politici a calităţii la nivel de stat, a unor programe concrete la 

nivelul companiilor de electricitate, presupune definirea şi promovarea unei legislaţii adecvate şi 

armonizate cu reglementările adoptate la nivel internaţional, care vizează atât responsabilitatea 

operatorilor de reţea pentru daune provocate utilizatorilor prin livrarea unei energii electrice de 

calitate necorespunzătoare (cu abateri faţă de indicatorii înscrişi în contracte), cât şi 

responsabilitatea consumatorului pentru perturbaţiile determinate în reţelele electrice de interes 

public. Astfel de reglementări trebuie să constituie baza legală a relaţiei furnizor – utilizator de 

reţea şi să stabilească obligaţii şi răspunderi precise pentru toţi partenerii implicaţi pe traseul 

producţie – consum.  

În acest scop, se impun următoarele măsuri principale: 

 crearea unui set simplu, clar şi uşor perfectabil, de indicatori de calitate,care să surprindă 

rapid şi, pe cât posibil, cât mai complet, multiplele aspecte care definesc, la un anumit stadiu, 

calitatea; 

 normarea unor valori şi/sau abateri admisibile pentru indicatorii de calitate, acceptate de 

toţi factorii implicaţi: operator reţea – utilizator – fabricant de receptoare electrice; 

 elaborarea bazelor metodologice ale controlului de calitate şi asigurarea unei monitorizări 

în timp real a tuturor indicatorilor de calitate; 

 crearea, exploatarea şi întreţinerea unui sistem informaţional adecvat, capabil de 

prelucrări statistice asupra valorilor măsurate, care să permită obţinerea, procesarea şi 

vehicularea rapidă a unor informaţii sigure cu privire la nivelul de calitate a tranzitului de energie 

către toate categoriile de consumatori; 

 elaborarea unor acte tehnico–normative care să constituie bază legală a contractelor 

economice între partenerii traseului energiei electrice la consumator şi care să cuprindă 

obligaţiile părţilor privind calitatea energiei electrice.  

Tendinţele actuale de abordare a problemei calităţii energiei urmăresc, în principal, trei 

direcţii: 

1. analiza indicatorilor actuali de calitate şi dezvoltarea unor programe eficiente de 

monitorizare, care să stea la baza unor relaţii corecte între participanţii implicaţi pe traseul 

producţie – consum; 

2. evaluarea efectelor abaterilor faţă de limitele recomandate de reglementările 

internaţionale; 

3. stabilirea unor măsuri eficiente tehnice, organizatorice, contractuale şi juridice, 

care să asigure încadrarea indicatorilor de calitate în limiteleimpuse de standarde. 
Asigurarea unui nivel standard de calitate în punctele de interfaţă dintre participanţii la 

reţea şi monitorizarea corectă a indicatorilor de calitate în aceste puncte sunt elemente 

determinante în asigurarea nivelului de calitate oferit de către furnizor. Astfel o cunoaştere cât 

mai exactă şi completă a indicatorilor de calitate în aceste noduri poate avea un efect important 

asupra indicatorilor economici ai reţelei administrate şi devine un parametru definitoriu pentru 

evaluarea performanţelor acesteia.  

Cunoaşterea indicatorilor de calitate, a modului practic de determinare, interpretarea 

rezultatelor monitorizării acestora şi cunoaşterea limitelor admise ale perturbaţiilor, prezintă un 

deosebit interes pentru asigurarea unei energii de calitate standard şi pentru decizii privind 

măsurile care trebuie adoptate în scopul realizării nivelului de calitate impus, pentru oricare din 

operatorii de reţea. 

Necesitatea unei astfel de teme este argumentată de: 
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i. Calitatea energiei electrice este unul dintre cele mai importante obiective ale 

Operatorilor de Distribuţie şi Transport, care trebuie să asigure condiţiile necesare la interfaţa cu 

Consumatorul. Calitatea energiei electrice influenţează condiţiile de funcţionare ale reţelelor, 

având implicaţii tehnice şi economice deosebite asupra consumului de energie electrică şi 

securităţii funcţionării sistemului electroenergetic. Optimizarea funcţionării poate fi asistată de o 

supraveghere corespunzătoare a proceselor şi un management adecvat al energiei electrice, 

ambele fiind direct dependente de monitorizarea calităţii energiei electrice. 

ii. Monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice se face în punctele de 

interfaţă unde Operatorul de reţea/Furnizorul are obligaţii contractuale de a livra energia la 

parametrii contractaţi. Aspectele de calitate trebuie să vizeze în consecinţă fiecare participant în 

raport cu sistemul şi Operatorul de Reţea cu care are interfaţa consumatorul, în raport cu  

participanţii la piaţă.  

iii. Datele obţinute din monitorizarea calităţii energiei electrice sunt totuşi incomplet 

utilizate în managementul sistemelor electroenergetice, fiind necesară adoptarea de 

proceduri/sisteme de control uşor adaptabile acestui scop. 

iv. Implicaţiile economico-financiare ale problemelor de calitatea energiei electrice, 

care determină anual pierderi de ordinul milioanelor de EURO la nivelul ţărilor europene, impun 

găsirea unor soluţii eficiente din perspectiva minimizării-eliminării acestor probleme în vederea 

creşterii productivităţii. Monitorizarea calităţii energiei electrice rămâne cea mai abordabilă 

alternativă de detectare şi dignosticare a problemelor la nivelul reţelei.  

v. Trebuie de asemenea amintită tendinţa actuală de dezvoltare a producţiei 

descentralizate de energie electrică folosind surse regenerabile, în principiu necontrolabilă. 

Aceasta face esenţială monitorizarea, dar şi dezvoltarea de sisteme de control al calităţii energiei 

electrice care să permită participarea la reglajul de sistem al noilor surse. 

vi. Necesitatea compatibilizării funcţiilor echipamentelor din sistemul de monitorizare a 

calităţii energiei electrice furnizate de fabricanţi diferiţi, ţinându-se cont de problemele de 

interfaţă care survin într-o astfel de situaţie sau de condiţiile impuse software-ului asociat pentru 

a asigura măsurarea şi procesarea datelor în conformitate cu procedurile de măsurare, agregare, 

evaluare şi de raportare a parametrilor de calitate precizate de standardele în vigoare. 

Actualmente monitorizarea calităţii energiei electrice în reţeaua electrică de distribuţie a CEZ se 

face prin trei sisteme independente de monitorizare permanentă incluzând ION7650 şi 

MAVOSIS10 sau MEG40, la nivelul a 4 staţii de distribuţie, la interfaţa RED-producători de 

energie şi respectiv în posturile de transformare. 

 

Lucrarea de față are ca scop prezentarea structurii și conținutului unei baze de date privind 

parametrii de CEE înregistrați în rețeaua de distribuție de MT și IT, precum și capabilitățile unui 

instrument software de management al datelor și evenimentelor de calitatea energiei electrice 

utilizat de operatorul local de distribuție a energiei electrice. Acesta a fost studiat și utilizat 

pentru analiza unor cazuri de funcționare a rețelei de distribuție în care s-au identificat probleme 

de calitate. 

Lucrarea face parte din programul meu de pregătire în domeniul monitorizării calității 

energiei electrice, desfășurat în perioada 01.02.2018-31.05.2018 în cadrul Distribuție Oltenia SA, 

ca activitatea de tip Transfer de cunoaștere la Agentul economic prin stagii de practică ale 

studenților la ciclul de master, înscrisă în Etapa III (2018) a  PROIECTULUI  PN-III-P2-2.1-

BG-2016-0269 Sistem inteligent de monitorizare și management al calității energiei 

electrice la interfața dintre rețeaua electrică de distribuție și utilizatorii ei  - SYMMPQI 

(75BG/01.10.2016). 
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Anexa 1. Clasificare variații caracteristice 

 

Există mai multe criterii pentru caracterizarea perturbaţiilor, care apar în reţelele de 

distribuţie a energiei electrice. 

Din punctul de vedere al duratei, perturbaţiile pot fi: 

1. Perturbaţii tranzitorii 

a.   Impulsurile tranzitorii sunt de regulă unidirecţionale ca şi polaritate. 

b. Oscilaţiile tranzitorii constau in variaţii rapide ale tensiunii sau curentului cu schimbări 

bruşte de polaritate.  

Cauzele posibile ale perturbaţiilor tranzitorii de tip impuls, sunt: fulgerele, defecte pe linii, 

contacte defectuoase, conectarea sau deconectarea unei sarcini sau comutația dispozitivelor 

pentru îmbunătățirea factorului de putere. 

2. Perturbaţii de scurtă durată 

a. Golurile de tensiune includ o scădere bruscă a tensiunii  în rețeaua de alimentare sub 0,9 

Un, urmată de o revenire la tensiunea inițială sau aproape de nivelul de un interval de timp de 

zece milisecunde până la câteva zeci de secunde; 

Sunt cauzate, ca regulă, de defecte ale sistemului de distribuţie a energiei electrice sau 

echipamente defecte - (o linie căzută la pămînt – defect, care va persista pană nu va fi înlăturat), 

pornirea-oprirea unor sarcini foarte mari (motoare). 

3. Perturbaţiile de lungă durată se referă la variaţii ale valorii efective pe o perioadă de 

timp ce depăşeşte un minut. 

a. Supratensiunile sunt creşteri ale valorii efective (la frecvenţa nominală) a tensiunii peste 

1.1 Un pentru intervale mai lungi de 10 ms, care apar în sistemele de alimentare  

Printre cauzele care generează astfel de perturbaţii se numără: decuplarea unor sarcini 

mari, variaţii în compensarea reactivă a sistemului, la producerea unui scurt-circuit sau reglarea 

defectuoasă a regulatoarelor de tensiune. 

b. Subtensiunile sunt scăderi ale valorii efective nominale (la frecvenţa nominală) pentru 

intervale mai lungi de un minut. 

Sunt produse de conectări ale unor sarcini mari, variaţii ale compensării reactive a 

sistemului, regulatoare de tensiune ajustate incorect, supraîncărcarea liniei de transmisie a 

energiei electrice. 

c. Întreruperile de tensiune sunt definite ca fiind scăderi la zero a valorii tensiunii de 

alimentare pentru o durată mai mare de un minut. Sunt provocate (cel mai frecvent) de accidente, 

care afectează liniile de transmisie, transformatoarele. 

d. Nesimetriile de tensiunese produc atunci când valoarea efectivă a diferitelor tensiuni de 

fază sau unghiuri de fază între faze consecutive nu sunt egale. Aceste anomalii sunt considerate 

severe dacă valoarea lor depăşeşte 2 %. În RED, sunt generate în general de sarcini 

dezechilibrate sau, recent de injecții de putere monofazate. 

e. Distorsiunile armonice sunt perturbaţii sinusoidale cu frecvenţa multiplu întreg al 

frecvenţei sistemului de alimentare cu energie electrică. Orice dispozitiv sau sarcină neliniară 
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produc astfel de perturbaţii.Consumatorii neliniari pasivi produc, de regulă, armonici impare, 

armonicile pare fiind produse de către dispozitivele active, dar şi de către transformatoarele 

saturate cu un curent continuu.  

În afara componentelor armonice, în reţea pot să apară şi componente nearmonice: 

subarmonici sau interarmonici produse de convertizoarele de frecvenţă sau de motoarele 

asincrone prin fenomenul de alunecare. 

f.  Zgomotul include orice semnal nedorit cu componente spectrale mai mici de 200 kHz 

suprapuse peste tensiunea sau curentul din linia de alimentare. Zgomotele pot fi produse de 

echipamentele care produc arc electric, circuitele de control, surse de alimentare in comutaţie. 

g. Fluctuaţiile de tensiune(flicker) sunt o serie de schimbări aleatoare ale tensiunii, 

amplitudinea acestora nedepăşind limita de 105 % din valoarea nominală a tensiunii reţelei. 

Orice sarcină care prezintă variaţii semnificative ale curentului, respectiv a valorii elementului 

reactiv cum ar fi arcurile electrice, poate provoca astfel de fluctuaţii. Flickerul produce variaţii 

ale iluminării în cazul utilizării surselor de iluminat incandescente, efectul fiind foarte deranjant 

pentru ochi, dacă frecvenţa fluctuaţiilor este de 8,8 Hz. 

h. Variaţiile frecvenţei sunt în directă legătură cu schimbările vitezei generatoarelor 

rotative datorită dezechilibrului între sarcină şi capacitatea respectivului generator.  

Printre cauze este cuplarea / decuplarea unor sarcini foarte mari. Scăderea frecvenţei reţelei 

are ca efect creşterea pierderilor în transformatoare şi creşterea uzurii generatoarelor. 

i. Evenimentele repetitive reprezintă o serie de evenimente, care se produc la intervale 

regulate.  

Printre cauzele apariţiei acestor perturbaţii se numără şi dispozitivele, care produc 

evenimente repetitive: dispozitive cu viteză variabilă, startere, dispozitive de sudură cu arc. 

In figura A1 sunt prezentate câteva amprente ale perturbaţiilor  întâlnite frecvent în reţelele 

de alimentare cu energie electrică: impulsuri tranzitorii, întreruperi de tensiune, supratensiuni, 

căderi de tensiune, fluctuaţii de tensiune (flicker), variaţii ale frecvenţei reţelei. 

 

     Impulsuri tranzitorii                         Întrerupere de tensiune                     Supratensiune 

 

Cădere de tensiune                      Fluctuații de tensiune (flicker)         Variații ale frecvenței      

                                                       Fig. A1 Tipuri de perturbaţii 
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Anexa 2. Template Fișe variații caracteristice 
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