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STUDIU SOCIOLOGIC PRIVIND NIVELUL DE ACCEPTARE A NOILOR TEHNOLOGII DE
CAPTARE ŞI STOCARE CO2 – CCS - ÎN ZONA GORJ, DOLJ ŞI MEHEDINŢI. ETAPA a II-a
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SOCIAL SURVEY REGARDING THE LEVEL OF ACCEPTANCE OF THE NEW CO2
CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGIES – CCS
IN THE GORJ, DOLJ AND MEHEDINŢI AREA. STAGE II

2
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3
3
Alexandru ZODIERU , Paul ACATRINI

Rezumat: Așa cum s-a amintit în articolul
precedent (Etapa I) raportul european
"Special Eurobarometer 364 - Public
Awareness and Acceptance of CO2 capture
and storage" (Conştientizarea şi acceptarea
CCS de către publicul larg) transmis spre
publicare în mai 2011 la solicitarea Comisiei
Europene – Directoratul General pentru
Energie subliniază în concluzii faptul că
"există pentru publicul larg oportunităţi
enorme pentru informare şi educare la nivel

european în scopul creşterii nivelului de
conştientizare şi acceptare a tehnologiei
CCS". Suplimentar se afirmă "dacă publicul
este corect şi transparent informat despre
creşterea gradului de utilizare a cărbunelui
autohton, vor fi cu siguranţă determinaţi să
sprijine implementarea tehnologiei CCS
pentru reducerea emisiilor de CO2", iar
majoritatea publicului "va dori să fie direct
implicat şi consultat în procesul decizional”.
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Abstract: As mentioned in the previous
article (Stage 1) the European report „Special
Eurobarometer 364 – Public Awareness and
Acceptance of CO2 capture and storage
submitted to publication in May 2011 at the
request of the European Commission – the
General Directorate for Energy concludes
that ”for the wide public there are huge
opportunities for information and education at
a European level with a view to increasing
the level of awareness and acceptance of the

CCS technology”. Besides, it is stated that for
the wide public „if the public is correct and
transparently informed on the increase in the
degree of using local coal, they will be
determined to support the implementation of
the CCS technology for reducing CO2
emissions”, and the largest part of the public
„will wish to be directly involved and
consulted in the decision making process”.

Cuvinte cheie: captare şi stocare CO2, tehnologii CCS, gaze cu efect de seră
Key words: CO2 capture and storage, CCS technologies, greenhouse gas

1. Obiectivele cercetării sociologice
În vederea aprofundării analizei cantitative
efectuate de către CE – DG Energie și a
comparării rezultatelor cercetării sociologice
efectuate la nivel european și național cu
cele la nivel local, Etapa a II-a a Studiului
sociologic privind nivelul de acceptare a
noilor tehnologii de captare şi stocare CO2 –
CCS - în zona Gorj, Dolj şi Mehedinţi a avut
drept obiective următoarele:
- Definirea nivelului de cunoştinţe al
comunităţii locale (energie, mediu,
schimbări climatice etc.)
- Identificarea impactului pe care îl va avea
tehnologia CCS asupra comunităţii locale
- Evaluarea nivelului de conştientizare,
acceptare şi implicare a publicului,
referitor la dezvoltarea tehnologică şi
introducerea în comunitate a noilor
tehnologii şi concepte ştiinţifice, inclusiv
cu evaluarea percepţiei asupra potenţialelor riscuri generate de implementarea
tehnologiei de captare şi stocare a
carbonului – CCS.
Referitor la România a rezultat printre altele
că:
- 24% dintre românii intervievaţi nu au fost
deloc informaţi în legătură cu cauzele
schimbărilor climatice
- 25% dintre românii intervievaţi nu au fost
1
2
3

4

bine informaţi cu privire la consecinţele
schimbărilor climatice
- doar 4% dintre respondenţi au auzit şi ştiu
ce reprezintă captarea şi stocarea
carbonului, iar 21% dintre aceştia au auzit
de CCS dar nu ştiu ce înseamnă.
2. Desfăşurarea anchetei sociologice
Cercetarea s-a desfăşurat pe teren, în zona
analizată, în perioada noiembrie-decembrie
2011,
având
ca
bază
următoarele
documente: chestionarul propriu-zis; ghidul
operatorului de teren; eşantionul pe localităţi
şi fişa de eşantionare.
Astfel, pentru chestionar s-au avut în vedere
şase capitole distincte, cu un total de 22 de
întrebări (Q1-22):
1. Provocări climatice - urmăreşte evaluarea
a trei indicatori: nivel de informare (Q1),
surse de informare (Q2) şi măsuri
prioritare (Q3)
2. Percepţia şi cunoştinţele despre CO2 –
definire (Q4), caracteristici (Q5), surse
(Q6) şi impactul dioxidului de carbon (Q7)
3. Opinii
privind
producerea
energiei
electrice – surse de energie (Q8),
tehnologii de producere a energiei
electrice (Q9), preferinţe pentru surse de
energie utilizate în România (Q10)
4. Conştientizare şi atitudine faţă de CCS –
notorietate tehnologie (Q11), evaluare
eficienţă (Q12), beneficii percepute (Q13,

Ing., Divizia Energie şi Mediu, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – I.S.P.E. S.A.
Sociolog, Divizia Energie şi Mediu, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – I.S.P.E. S.A.
Sociolog, Cult Market Research

1. Objectives of sociological research

-

In order to go deeper into the quantitative
analysis conducted by CE – DG Energie and
to compare the results of the sociological
research conducted at European and
national level with those at a local level,
Stage II of the social survey regarding the
level of acceptance of the new CO2 capture
and storage technologies – CCS – in the
Gorj, Dolj and Mehedinţi area had the
following objectives:
-

-

Defining the level of the knowledge of the
local community (energy, environment,
climate changes, etc)
Identifying the impact of the CCS
technology on the local community
Assessing the level of public awareness,
acceptance and involvement, regarding
the technological development and
introduction into the community of the
new technologies and scientific concepts,
including the assessment of the
perception on the potential risks
generated by the implementation of the
carbon capture and storage technology –
CCS.

Regarding Romania
following resulted:

1
2
3

among

others

the

-

-

24% of the interviewed Romanians were
not at all informed on the causes of
climate changes
25% of the interviewed Romanians were
not well informed on the consequences of
climate changes
only 4% of the respondents heard and
know what represents carbon capture and
storage, and 21% of these heard of CCS
but do not know what it means.

2. Conducting of sociological survey
The research was conducted on the ground,
in the analyzed area, between November –
December 2011, based on the following
documents: the questionnaire itself; the guide
to the field operator; the sample by localities
and the sampling file.
Thus, for the questionnaire we took into
account six distinct chapters, with a total of
22 questions (Q1-22):
1. Climate challenges – meant to assess
three indicators: information level (Q1),
information sources (Q2) and priority
measures (Q3)
2. Perception and knowledge on CO2 –
definition (Q4), characteristics (Q5),
sources (Q6) and carbon dioxide (Q7)
3. Opinions on the electric power production
– power sources (Q8), electric power

Eng., Energy & Environment Division, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A.
Sociologist, Energy & Environment Division, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A.
Sociologist, Cult Market Research
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Q14), riscuri şi dezavantaje (Q13, Q15,
Q16, Q17)
5. Proiecte CCS şi nivelul/gradul de
implicare în luarea deciziilor – modalităţi
de decizie (Q18), gestionarea şi
monitorizarea proiectului (Q19)
6. Aspecte la nivel local - încrederea în
instituţii (Q20), probleme existente la nivel
local (Q21), probleme ale sistemului de
educaţie local (Q22).
Atât la nivel european cât şi naţional,
tehnologia CCS este puţin cunoscută.
Aceeaşi situaţie este identificată şi în cazul

we are powering your business

regiunii studiate, nivelul de cunoştinţe privind
captarea şi stocarea carbonului sau alte
aspecte
actuale
privind
provocările
schimbărilor climatice fiind, în general,
scăzut. Principalele cauze ale acestor
rezultate sunt lipsa informaţiilor disponibile şi
dificultatea de a explica populaţiei concepte
şi tehnologii relativ complexe.
În conformitate cu structura chestionarului
aplicat, rezultatele şi concluziile obţinute au
fost grupate pentru fiecare capitol în parte, cu
evidenţierea aspectelor.

Q1. În ce măsură sunteţi informat în legătură cu:

production technologies (Q9), preferences
for power sources used in Romania (Q10)
4. Awareness and attitude to CCS –
technology notoriety (Q11), efficiency
assessment (Q12), perceived benefits
(Q13, Q14), risks and disadvantages
(Q13, Q15, Q16, Q17)
5. CCS projects and the level/rate of
involvement in decision making – decision
modalities (Q18), project management
and monitoring (Q19)
6. Local aspects – institution trust (Q20),
local problems (Q21), local educational
system problems (Q22).

situation is identified also in the case of the
surveyed region, as the level of knowledge
on carbon capture and storage or other
current aspects regarding climate changes
challenges is generally low. The main causes
of these results are the lack of available
information and the difficulty of explaining to
the population the relatively complex
concepts and technologies.
According to the structure of the applied
questionnaire, the results and conclusions
obtained were grouped for each chapter
separately, by emphasizing the aspects we
considered relevant for the factors involved.

Both at a European and a national level,
CCS technology is less known. The same
Q1. To what extent are you informed on:

1. În general, gradul de informare al
respondenţilor cu privire la schimbările
climatice este unul destul de slab în toate
cele trei judeţe
2. Majoritatea cetăţenilor, indiferent de
vârstă sau studii, consideră televiziunea a
fi principala sursă informaţională

3. Reducerea emisiilor de CO2, considerată
măsura prioritară în raport cu schimbările
climatice
4. Cei mai mulţi respondenţi au atribuit
dioxidului de carbon proprietăţile unui
gaz, doar o mică parte considerându-l gaz
cu efect de seră

1. Generally, the degree of information of
the respondents regarding climate
changes is a rather weak one in all the
three counties
2. Most citizens, irrespective of age or
studies, consider television to be the main
information source

3. CO2 emissions reduction, considered to
be the priority measure as related to
climate changes
4. Most respondents attributed to carbon
dioxide the properties of a gas, only a
small part being considered greenhouse
gas by them

Q4. Ce credeţi că este dioxidul de carbon?
Q4. What do you think carbon dioxide is?

6
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5.

Majoritatea cetăţenilor consideră CO2
un gaz dăunător sănătăţii şi o sursă de
poluare la nivelul apei

we are powering your business

6.

Activitatea centralelor termoelectrice şi
fabricilor este considerată principalul
factor care duce la producerea de
dioxid de carbon

Q6. Care dintre următoarele activităţi produc după părerea dvs. cel mai mult dioxid de
carbon?

5. Most citizens consider CO2 a gas harmful
for health and a source of water pollution

Q6. Which of the following activities produce, in your opinion, most carbon dioxide?

7.
7.

8.

Respondenţii apreciază că ponderea
cea mai mare din totalul de energie
produsă din ţara noastră provine din
cărbune, în timp ce doar o mică parte
cred
că
energia
regenerabilă
contribuie cu sub 10% din energia
electrică totală produsă în România
În ceea ce priveşte sursele de energie
care ar putea fi utilizate în ţara
noastră, opinia
dominantă este

9.

îndreptată către energia solară şi
eoliană, marea parte a membrilor
comunităţii locale considerând că
aceste surse ar fi cele mai eficiente
Pentru România, nivelul de informare
în ceea ce priveşte tehnologia de
captare şi stocare a dioxidului de
carbon, cunoscută şi sub denumirea
de CCS este unul încă foarte scăzut

Q11. Aţi auzit de captarea şi stocarea CO2, cunoscută şi sub denumirea de captarea şi
sechestrarea în siguranţă a carbonului (CCS)?

10. Respondenţii
informaţi
consideră
tehnologia CCS ca fiind eficientă într-o
mai mare măsură

8

11. Principalul beneficiu al implementării
tehnologiei CCS este perceput a fi
îmbunătăţirea calităţii aerului şi dezvoltarea locurilor de muncă

6. The activity of thermal power plants and
the factories is considered to be a main
factor leading to carbon dioxide
production

8.

The respondents consider that the
largest share of the total energy
produced in our country is provided by
coal, while only a small part think that
renewable energy contribute by below
10% of the total electric power produced
in the country Romania
As regards the energy sources that
might be used in our country, the
prevailing opinion is directed towards

9.

solar and wind power, as the largest
part of the members of the local
community consider that these sources
are the most efficient
For Romania, the level of information as
regards carbon dioxide capture and
storage technology, known also under
the name of CCS, is still a very low one

Q11. Have you heard of CO2 capture and storage, known also under the name of safe
carbon capture and sequestration (CCS)?

10. The informed respondents consider
CCS technology an efficient one to
a large extent

11. The main benefit of implementing
CCS technology is considered to be
using CCS technology in your region

159
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Q14. Care credeţi că sunt principalele beneficii de pe urma utilizării tehnologiei CCS în
regiunea dumneavoastră?

12. Principalele riscuri identificate sunt
poluarea apei şi efectul negativ pe
care l-ar avea tehnologia CCS asupra
mediului

13. Motivele de îngrijorare cresc în situaţia
localizării sitului de stocare geologică a
dioxidului de carbon la mai puţin de
5 km distanţă faţă de locuinţa respondentului

Q14. Which do you think are the main benefits of using CCS technology in your region?

12. The main risks identifed are water
pollution and the negative effect that
CCS technology has on the environment

13. The reasons for concern grow as carbon
dioxide geological storage site is located
less than 5 km away from the
respondent’s home

Q16. If a safe deep carbon dioxide storage site had been located less than 5 km away from
your home, do you think that you might be:

Q16. Dacă un sit de stocare, în siguranţă, la mare adâncime a dioxidului de carbon ar
fi localizat la mai puţin de 5 km de locuinţa dvs., credeţi că aţi fi:

14. Referitor la gradul de implicare în
proiectele CCS şi a modalităţii de luare
a deciziilor există două direcţii:
procesul decizional să fie lăsat în
seama
autorităţilor
competente
responsabile şi implicarea directă a
reprezentanţilor comunităţii locale în
procesul decizional
15. Peste trei sferturi dintre participanţii la
studiu
consideră
îndreptăţite
/responsabile autorităţile publice în
monitorizarea procesului de captare şi
stocare geologică a CO2 implementat
10

şi pus în funcţiune la centralele
termoelectrice
16. Respondenţii ar prefera să primească
informaţii referitoare la CCS de la
autorităţile locale şi regionale şi mass
media, dar investesc şi în universităţi
şi institute de cercetare o bună parte
din încrederea lor
17. Principala problemă pe care cei mai
mulţi dintre participanţii la studiu o
identifică în localitatea de provenienţă
este cea a deficitului de locuri de
muncă.

14. Regarding the rate of involvement in
CCS projects and the way of making
decisions there are two directions: the
decision making process should be the
task
of
competent
responsible
authorities and the direct involvement of
the local community representatives in
the decision making process
15. Over three quarters of the respondents
in the survey consider justified /
responsible
public
authorities
in
monitoring the CO2 capture and
geological storage process implemented
.

and commissioned in thermal power
plants
16. The respondents would prefer to receive
information on CCS from local and
regional authorities and the mass
media, but invest also in universities and
research institutes a good deal of their
trust
17. The main problem most respondents in
the survey identify in the native locality
is job deficit.

11
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Q21. Care sunt principalele trei probleme cu care localitatea dvs. se confruntă?

3. Concluzii
Comparând cu datele de la nivel European,
putem concluziona că românii consideră
într-o mai mare măsură implementarea
Captării şi Stocării geologice a Carbonului –
CCS o soluţie tehnologică ce le-ar aduce
beneficii (33% pentru România, comparative
cu 23% la nivel UE).
Studiul sociologic privind nivelul de acceptare
a noilor tehnologii de captare şi stocare CO2
– CCS - în zona Gorj, Dolj şi Mehedinţi a fost

elaborat cu sprijinul Ministerului Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Planul
Sectorial în domeniul Cercetării - Dezvoltării
din industrie 2011 al MECMA-DGE și
dezvoltat de un consorţiu format din ICCV –
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, din
cadrul INCE – Institutul Naţional de Cercetări
Economice, aparţinând Academiei Române
şi ISPE, cercetarea de teren fiind derulată de
către firma Cult Market Research.

Q21. Which are the main three problems that your locality faces?

3. Conclusions
By comparing with European data, in the end
we might conclude that Romanians consider
to a large extent the implementation of
Carbon Capture and Geological Storage –
CCS a technological solution that might bring
them benefits (33% for Romania, in
comparison with 23% in the EU).
The social survey regarding the level of
acceptance of the new CO2 capture and
geological storage technogies – CCS – in the
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CONSIDERATIONS ON POWER QUALITY WITHIN
THE TRANSMISSION NETWORK

CONSIDERAŢII PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE
ÎN REŢEAUA ELECTRICĂ DE TRANSPORT
1

2

1

Rezumat: În ultimul timp, în funcţionarea
instalaţiilor din sistemul energetic, s-au
constatat
numeroase
perturbaţii
care
influenţează
funcţionarea
normală
a
utilizatorilor racordaţi în principal la reţelele
de 110kV, în vecinătatea unor mari utilizatori
perturbatori.
Studiile experimentale privind calitatea
energiei electrice în reţeaua de transport de
energie electrică au pus în evidenţă existenţa
unor noduri din sistem în care indicatorii de
calitate sunt în afara valorilor admise sau
sunt apropiaţi de valorile limită.
Monitorizarea calităţii energiei electrice în
nodurile din sistem în care sunt conectaţi
direct la reţeaua de transport utilizatori
perturbatori a permis cunoaşterea modului în
care sunt respectate cerinţele specifice
privind calitatea energiei electrice şi
încadrarea parametrilor în limitele admise.

În acelaşi timp a rezultat şi faptul că lipsa
unor măsuri eficiente de limitare a
perturbaţiilor determinate de utilizatorii
perturbatori dar şi în unele situaţii a
funcţionării unor zone de reţea de tensiuni ce
depăşesc limitele normate funcţionării
sistemului
energetic
(de
exemplu,
funcţionarea cu tensiune peste limitele
admise în orele cu sarcină redusă) şi
controlul limitat al circulaţiei de putere
reactivă conduce la apariţia în sistem a unui
„fond” de perturbaţii care are un rol important
în reducerea calităţii energiei electrice în
nodurile sistemului.
În cadrul lucrării, pe baza înregistrărilor din
noduri
reprezentative
ale
sistemului
energetic, sunt analizate condiţiile care au
condus la actuala situaţie din reţeaua
electrică de transport şi sunt propuse o serie
de soluţii care să asigure aducerea calităţii
energiei electrice în limitele normate.

Cuvinte cheie: calitatea energiei electrice, perturbaţii, compatibilitate electromagnetică, limite
admise

Notaţii:

Indicele frecvenţă medie de întrerupere - SAIFI
Indicele durata medie de întrerupere - SAIDI
Indicele frecvenţa medie de întrerupere - CAIFI
Indicele durata medie de întrerupere - CAIDI
Indicele de disponibilitate medie a serviciului - alimentarea consumatorilor - ASAI
Indicele frecvenţa medie a întreruperilor momentane (de scurtă durată) - MAIFI
Indicator flicker pe termen lung - Plt
Indicator flicker pe termen scurt - Pst
Valoarea coeficientului de distorsiune la tensiune - THDU

1. Aspecte privind situaţia actuală
Compatibilitatea electromagnetică la nivel de
reţea se referă la interfaţa dintre reţeaua prin
care un Operator de reţea schimbă energie
electrică cu un utilizator şi care este în
monitorizarea Operatorului de reţea.

Răspunderea
încadrării
în
limitele
standardelor de calitate a energiei electrice
este în responsabilitatea utilizatorului.
Operatorul de reţea – are obligaţia, în
conformitate cu normele şi reglementările în
vigoare, să stabilească şi să indice condiţiile
în care se face furnizarea energiei electrice.
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Abstract: Lately, in operation of power
system installation have found numerous
perturbations affecting the normal functioning
of connected users, mainly at 110kV
network, in vicinity of large disturbing users.
The experimental studies on power quality in
transmission network (TN) have revealed the
existence of nodes in the network in which
quality indicators are outside the allowable
values or values close to the limit.
The monitoring of power quality within the
network nodes, which are connected directly
disturbing users to the transmission network,
allowed to know how specific the
requirements on power quality and how
quality parameters are within the limits
permitted.

At the same time result that the lack of
effective measures to limit the disturbances
caused by disturbing users but in some
cases of the areas of network operating with
voltage exceeding the normal range in power
system operation (eg. voltage operation over
the limits during low load hours) and limited
control of reactive power flow, the system
lead to a background of noise which has an
important role in reducing power quality
within network nodes.
In this paper, based on records in the
representative nodes of the power system,
are analysed the conditions that led to the
current situation of the transmission network
and some solution are proposed to provide
electricity in bringing quality limits.

Key words: power quality, disturbances, electromagnetic compatibility, allowable limits.

Notes:

- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)
- SAIDI (System Average Interruption Duration Index)
- CAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index)
- CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index)
- ASAI (Average Service Availability Index)
- MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index)
- Plt (Long – term flicker indicator)
- Pst (Short – term flicker indicator)
- THDU (Total Harmonic Distorsion value)

1. Current status
The electromagnetic compatibility in the
network refers to the interface between the
network through which a network Operator
changes the electric power with a user and is
in monitoring network Operator.

The responsibility of meeting the electric
power quality standards limits is in the user’s
responsibility.
The network Operator has the obligation,
according to current norms and regulations,
to establish and indicate the conditions in
which electric power is supplied.
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Astfel un utilizator va şti:
- limitele de variaţie a frecvenţei (asigurate
la nivel de sistem sincron);
- limitele de variaţie a tensiunii contractate
în regimul normal;
- nivelul de continuitate (indicatori: SAIFI,
SAIDI, CAIFI, CAIDI, ASAI, MAIFI ş.a),
precum şi indicatorii λ, µ, λm;
- valoarea factorului de distorsiune (THDU)
şi structura armonică în RET, 110kV, MT,
JT admisă;
- nivelul fluctuaţiilor de tensiune, prin
valorile indicatorului de flicker pe termen
scurt Pst95% şi Plt95% în RET, 110kV, MT şi
JT admise;
- valoarea factorilor de nesimetrie negativă
la 220kV, 110kV şi MT admişi.
Pentru respectarea unora dintre parametrii
enumeraţi, Operatorul de reţea se bazează
pe asigurarea reglajului necesar putere
reactivă–tensiune şi respectarea indicatorilor
de calitate impuşi, de către toţi utilizatorii
perturbatori, prin:
- monitorizarea tensiunii în punctul comun
de racordare (PCC);
- acordarea
de
cote
utilizatorilor
perturbatori racordaţi într-un acelaşi PCC,
astfel încât indicatorii în PCC să se
încadreze în nivelul de perturbaţie admis;
- creşterea valorii minime a curentului de
scurtcircuit trifazat aport din reţeaua
publică;
- acordarea avizelor de racordare a
utilizatorilor la reţea după o prealabilă
analiză a condiţiilor privind calitatea
energiei electrice existente în zona în
care urmează să se conecteze şi
potenţialul de perturbaţie pe care
utilizatorul care se racordează îl va
introduce. Acesta din urmă se realizează
prin calcule ce au la bază caracteristicile
tehnice de funcţionare ale utilizatorului
(putere activă şi reactivă solicitată, curba
de variaţie a acestora, consum pe fază nesimetrie, generare de armonice,
generare fluctuaţii de tensiune ş.a).
Activitatea de informare a Operatorului de
reţea cu privire la caracteristicile curbei de
tensiune în PCC este hotărâtoare în
asigurarea compatibilităţii electromagnetice.
Utilizatorul, la rândul lui, trebuie să se
asigure că instalaţia pe care urmează să o
conecteze la reţea, are caracteristicile de
funcţionare „compatibile” cu condiţii asigurate
de Operatorul de reţea în PCC.
Astfel se impune:
- verificarea condiţiilor de funcţionare în
regimuri normale şi de contingenţe (încărcări
16
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ale elementelor de reţea şi încadrarea în
banda admisibilă de tensiune), ţinând seama
de schimbul de putere activă şi reactivă cu
reţeaua;
analiza cotelor de perturbaţii alocate de
Operator şi a perturbaţiilor generate de el,
având în vedere punctul comun de racordare
(PCC);
alegerea unei zone de amplasare cu
nivel redus de sensibilitate la defecte, zonă
în care propagarea variaţiilor de tensiune
este în limitele admise, în condiţiile în care
este sensibil la golurile de tensiune, analiza
frecvenţei şi a caracteristicilor acestora.
De regulă, la utilizatori, reglementările privind
limitarea
perturbaţiilor
se
referă
la
caracteristicile curbei de curent electric care,
prin căderile de tensiune şi pierderile
suplimentare în reţele pe care le generează,
sunt definitorii. De remarcat că în Europa
utilizatorul perturbator trebuie să se
încadreze şi în cotele de perturbaţie pe curba
de curent electric, stabilite de către furnizor şi
calculate astfel încât la barele de alimentare
să nu fie depăşite limitele admise de
perturbaţie pe curba de tensiune [1, 2, 3].
Propunerile înaintate la ANRE în acest
domeniu ca şi cele referitoare la fluctuaţiile
de tensiune (este încă în vigoare PE
142/1980, care nu este conform cu actualele
reglementări şi în care nici nu există Pst şi Plt)
sau normele propuse pentru stabilirea
metodologiei de alocare a cotelor de
perturbaţii
(Prescripţie
tehnică
pentru
alocarea cotei de perturbaţie la utilizatori) nu
au fost aprobate.
În abordarea tuturor problemelor legate de
valoarea şi propagarea perturbaţiilor este
important să se considere că mărimea
impactului unor utilizatori perturbatori asupra
indicatorilor de calitate în punctul comun de
cuplare este determinată de „rigiditatea”
generatorului echivalent al SEN în PCC,
cuantificată prin curentul (puterea) minim de
scurtcircuit trifazat, aport din SEN.
Determinarea curentului minim de scurtcircuit
în PCC este strict necesară pentru analiza
regimurilor cu utilizatori perturbatori şi
alocarea de către Operatorul de reţea a cotei
admisibile pentru fiecare utilizator racordat în
PCC. În funcţie de rigiditatea PCC
perturbaţiile generate de utilizatori, golurile
datorate incidentelor din reţea, se propagă
pe arii mai mari sau numai la barele
învecinate (la curenţii de scurtcircuit mari),
determinând
aşa
numita
„arie
de
vulnerabilitate la goluri de tensiune”.
O atenţie deosebită trebuie acordată marilor

Thus, a user must know:
- frequency
variation
limits
(the
responsibility of
transmission system
operator − TSO);
- variation limits of the voltage contracted
under normal condition;
- reliability level (indicators: SAIFI, SAIDI,
CAIFI, CAIDI, ASAI, MAIFI etc.) as well
as indicators λ, µ, λm;
- permissible values of distortion factor
(THDU) and harmonic structure within TN,
110kV, MV, LV;
- permissible values of voltage fluctuations
level, through the values of the short term
flicker indicators Pst95% and Plt95% within
TN, 110 kV, MV and LV;
- permissible values of the negative
unbalance factors to 220kV, 110kV and
MV.
To meet some of the parameters listed,
network operator based on necessary
reactive power – voltage control and meets
the quality indicators required by all the
disturbing users through:
- voltage monitoring in the point of common
connection (PCC);
- allocation of shares to disturbing users
connected with the same PCC so that the
indicators can fall within the allowed
disturbance level;
- increase the minimum three phase shortcircuit value contribution of the public
network;
- approval to connect users to the public
network after a preliminary analysis of
existing conditions on power quality in the
area to be connected and disturbance
potential user that connects it can
introduce.
Disturbance
potential is
obtained are based on technical
characteristics of the user operation
(active and reactive power requested,
their variation curve, load on phase,
unbalance, harmonic generation, voltage
fluctuations generation, etc.).
Informing the network operator on the PCC
voltage characteristics curve is decisive in
ensuring electromagnetic compatibility.
In its turn, the user must ensure that the
equipment which is to connect with the grid
area, are characteristics compatible with the
conditions provided by the network operator
in PCC.
Therefore, the following is required:
- check the operation conditions under
normal and contingency condition (network
elements loading and compliance with the
allowable voltage band), taking into account

the active und reactive power exchange with
the network;
- analysis of disturbance allocated level by
the network operator and the disturbances
generated by it, considering the point of
common connection (PCC);
- choice of location areas with lower levels
of sensitivity to defects, in which the voltage
variation, characteristics of sags and
frequency variation are know limits (if the
user is sensitive to these events).
Typically, to limit users disturbance
regulations deal with the electric current
curve features which due to voltage drops
and additional losses in the network.
Note that in Europe the disturbing user must
comply with the disturbance shares on the
electric current curve set by the operator and
calculated such as, at the supply bus-bars,
the allowed disturbance limits should not be
exceeded on the voltage curve [1, 2, 3].
The proposals in this field and the ones
regarding the voltage fluctuations (PE
142/1980, in which Pst and Plt do not even
exist, is still in force while is not in
accordance with current regulations) or the
norms proposed to set the methodology for
allocation
of
disturbance
shares
(Specification to Allocate Disturbance Shares
to Consumers) submitted to ANRE
(Romanian Energy Regulatory Authority)
have not been approved.
The approach of all the problems related to
the value and propagation of disturbances
should consider that the extent of the impact
of some disturbing users on the quality
indicators within PCC is determined by the
“rigidity” of the equivalent generator of the
network within PCC, quantified through the
minimum three phase short circuit current
(power), network contribution.
Determination of minimum short circuit
current in PCC is required in order to assess
the regimes with disturbing users and
allocation by the network operator of the
allowable share to each consumer connected
with PCC.
According to PCC rigidity, the consumersgenerated disturbances, the sags generated
by incidents within the network propagate
over larger areas or just to adjacent bus-bars
(to high short circuit current), setting so
called “sags vulnerability area”.
Special attention should be paid to large
disturbing users (metallurgy, aluminium
industry) directly connected with the very
high voltage network. The disturbances
caused by these users propagate over entire
17
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utilizatori perturbatori (industria metalurgică,
industria de aluminiu) conectaţi direct la
reţeaua
de
foarte
înaltă
tensiune.
Perturbaţiile introduse de aceşti utilizatori se
propagă în toată reţeaua de înaltă şi foarte
înaltă tensiune, afectând calitatea energiei
electrice pe distanţe mari faţă de punctul de
conectare (PCC) a utilizatorului.
Pentru respectarea limitelor de planificare a
perturbaţiilor în PCC, a nivelului de
perturbaţii admisibil pentru fiecare utilizator
perturbator conectat (armonice, nesimetrii,
fluctuaţii de tensiune − efect de flicker) este
necesară monitorizarea în punctul de
delimitare şi urmărirea încadrării perturbaţiilor
în limitele alocate, acţiune care are un rol
important
pentru
stabilirea
măsurilor
necesare în vederea menţinerii indicatorilor
de calitate în limitele normate.
Monitorizarea indicatorilor de calitate în
nodurile de interfaţă dintre Operatorii de
reţea şi utilizatori, pentru optimizarea
regimurilor de funcţionare şi asigurarea
nivelului standard de calitate în aceste
puncte, este determinantă în asigurarea
nivelului de calitate oferit de către furnizor în
alimentarea
utilizatorilor.
Evident,
cunoaşterea indicatorilor de calitate în
punctele de interfaţă dintre producător şi
transportator prezintă, de asemenea, un
interes deosebit în evaluarea nivelului de
calitate a energiei electrice livrate de RET, în
punctele de conectare cu distribuitorii.
În acelaşi timp, calitatea energiei electrice
are un efect important asupra indicatorilor
economici ai reţelei de transport şi este un
parametru definitoriu pentru evaluarea
performanţelor acesteia. Se urmăreşte
evidenţierea condiţiilor de funcţionare, a
cauzelor de nerespectare a calităţii energiei
şi oportunităţii adoptării unor măsuri
corespunzătoare pentru încadrarea în
valorile admise ale tuturor indicatorilor de
calitate. Determinarea indicatorilor de calitate
a energiei electrice se impune în
conformitate cu reglementările existente în
România şi anume: Reglementările ANRE
privind calitatea energiei electrice: Codul
Reţelelor Electrice de Transport (RET);
Codul Reţelelor Electrice de Distribuţie
(RED); Standardul de performanţă pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice;
Standardul de performanţă pentru serviciile
de transport şi de sistem ale energiei.
De asemenea, în interpretarea unor
rezultate, este necesar să se analizeze
conformitatea cu normele internaţionale
privind calitatea energiei electrice în reţelele
18
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de distribuţie [4]. În mare măsură,
perturbaţiile care conduc la diminuarea
nivelului de calitate a energiei electrice sunt
determinate de activitatea utilizatorilor care
generează perturbaţii (armonice, nesimetrii,
fluctuaţii de tensiune − efect de flicker etc.).
La depăşirea limitei superioare a benzii
admise de tensiune sau funcţionare în
apropierea acesteia, reţeaua de transport
poate fi sursa armonicelor de tensiune, atât
prin descărcarea corona, cât şi prin
funcţionarea pe porţiunea neliniară a
caracteristicii circuitelor magnetice ale
unităţilor de transformare.
Este foarte important de observat că
influenţa asupra caracteristicilor curbei de
tensiune a unui utilizator perturbator este,
cum s-a arătat, dependentă de rigiditatea
nodului de conectare a utilizatorului.
În prezent, cu un vârf de sarcină de până la
9000 MW (la de un vârf de 11000-12000MW
în anul 1989 şi o prevedere de 15000MW
pentru anul 2000) numărul generatoarelor în
funcţiune este, corespunzător, mai redus.
Aceasta conduce la un aport la scurtcircuit
micşorat corespunzător şi explică de ce în
zone precum Hunedoara, Călăraşi, Câmpia
Turzii la o funcţionare a utilizatorilor cu
sarcini mai mici decât în anul 1989, indicatorii
de flicker au acum valori ce depăşesc
valoarea admisibilă deşi, înainte acest
fenomen nu a existat.
Pentru respectarea limitelor de planificare a
perturbaţiilor în PCC, distribuitorul alocă un
nivel de perturbaţii admisibil pentru fiecare
utilizator perturbator conectat (armonice,
nesimetrii, fluctuaţii de tensiune − efect de
flicker). Monitorizarea în punctul de
delimitare şi urmărirea încadrării perturbaţiilor
în limitele alocate reprezintă acţiuni care au
un rol important pentru asigurarea unei bune
funcţionări (reducerea pierderilor active în
reţeaua de transport, limitarea fondului de
perturbaţii în reţea şi asigurarea nivelului de
calitate pentru toţi utilizatorii din sistem).
Rezultă că adoptarea de decizii privind
dezvoltarea reţelei electrice de transport
trebuie să ţină seama şi de informaţii corecte,
determinate pe intervale mari de timp şi,
datorită caracterului lor aleatoriu, prelucrate
statistic, privind calitatea energiei electrice în
punctele de interfaţă cu RED.
Conform reglementărilor în vigoare, mărimile
obţinute prin măsurare, considerate pentru
dimensionarea reţelei, sunt cele realizate cu
o probabilitate de 95%. Creşterea ponderii
echipamentelor cu sisteme de comandă şi
control cu elemente semiconductoare

high voltage and very high voltage network,
affecting the quality of the electric power over
large areas from the user’s PCC.
The observance of the PCC disturbance
planning limits, of the allowable disturbances
level for each connected disturbing user
(harmonics, unbalance, voltage fluctuation flicker effect) requires monitoring in the point
of delimitation and the disturbances
compliance with allowed limits, which is a
significant action in setting the measures
called for keeping the quality indicators within
normalized limits.
The quality indicators monitoring within the
interface nodes between the network
Operators and users to optimize the
operation conditions and provide the
standard quality within these points is critical
to provide appropriate supply quality to the
users. Obviously, knowing the quality
indicators within the interface points between
producer and transmission operator is also
highly important on assessing the quality of
the electric power delivered by TN within the
points of connection with the distribution
operators.
At the same time, the electric power quality
affects significantly the economic indicators
of the transmission network and is a defining
parameter to evaluate its high performance.
The aim is to highlight the operation
conditions, the causes of failure to meet the
power quality and necessity to adopt
appropriate measures to comply with
allowable values of all the quality indicators.
Determining the power quality indicators is
required
by
the
current
Romanian
regulations, i.e.: ANRE Regulations on
Electric
Power
Quality:
Electricity
Transmission
Networks
(TN)
Code;
Electricity Distribution Networks (DN) Code;
Performance Standard for the Electric Power
Distribution; Performance Standard for the
Transmission Services and Power System.
Also in interpretation of results is necessary
to analyse the compliance with the
international norms on power quality within
the
distribution
networks
[4].
The
disturbances largely resulting in a reduction
of power quality levels are determined by the
activity of users which generate disturbances
(harmonics, unbalance, voltage fluctuation flicker effect, etc.). On exceeding the upper
limit of the allowed voltage band or operation
close to it, the transmission network can be
the source of the voltage harmonics through
both corona discharge and operation along

the non-linear section of the characteristics of
the transformer unit’s magnetic circuits.
It is highly important to notice that the
influence on the voltage curve features of a
disturbing user depends, as shown, on the
user’s PCC rigidity.
Currently, with an up to 9,000MW peak load
(from a 11,000-12,000MW peak in 1989 and
a 15,000MW provision for the year 2000), the
number
of
operating
generators
is
accordingly lower. This results in accordingly
lowered contribution to short circuit and
explains why within areas such as
Hunedoara, Călăraşi, Câmpia Turzii, where
the users operate under lower loads than in
1989, the flicker indicators value exceeds the
allowable value although this phenomenon
did not exist before.
To observe the disturbances planning limits
within PCC, the distribution operator allocate
an allowable level of disturbances to each
connected disturbing user (harmonics,
unbalance, voltage fluctuation flicker
effect). The monitoring of the point of
delimitation and of the disturbances
observance of the assigned limits is
significant to provide appropriate operation
(reduce active loss within the transmission
network, limit disturbance background within
the network and provide appropriate quality
to all the network consumers).
The adoption of decisions to develop the
transmission network should obviously
consider accurate information on the electric
power quality within the interface with DN,
determined during long periods of time and
due to its random character, statistically
processed.
In line with the regulations in force, the
measurement-resulting value, considered on
the network sizing, are the ones produced
with 95% probability. The increase of the
number of the equipment provided with
electronic control systems results in the
requirement to consider occurrence of nonsinusoidal and unbalanced value to power
quality assessment.
Currently, in Romania, the regulations
regarding the disturbances generated within
the network by the disturbing users are dealt
with by the two performance standards
meant for DN and TN which present the
limits for:
- voltage variation;
- THDU allowable value;
- negative unbalance level;
- Plt long time flicker level (only in the
distribution performance standard).
19
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conduce la faptul că în evaluarea calităţii
energiei electrice este necesar să se ia în
consideraţie
prezenţa
mărimilor
nesinusoidale şi nesimetrice.
În România, în prezent, reglementări
referitoare la perturbaţiile introduse în SEN
de utilizatori perturbatori există în cele două
standarde de performanţă pentru RED şi
RET în care sunt prezentate limitele pentru:
- variaţia de tensiune;
- valoarea THDU admisibilă;
- nivelul de nesimetrie negativă;
- nivelul de flicker de lungă durată Plt
(acesta numai în Standardul de performanţă
pentru distribuţie). Aceiaşi indicatori pentru
curba de tensiune sunt indicaţi şi în Codurile
tehnice ale RED şi RET.
În avizele tehnice de conectare la reţea,
precum şi în contractele cadru pentru marii
utilizatori nu există obligaţii ale acestora de
respectare a unor anumiţi indicatori de
calitate în PCC.
Face excepţie abordarea actuală a emiterii
avizelor de conectare pentru centralele
electrice eoliene şi centralele fotoelectrice în
care, ca urmare a prevederilor din studiile de
soluţie pentru conectarea la reţea, a fost
emisă de către ANRE, la solicitarea
Transelectrica şi a unor specialişti, o normă
tehnică [5] care cuprinde, parţial, prevederile
necesare pentru obţinerea unei reţele cu
parametri de calitate corespunzători.
Măsurările efectuate în ultimii ani în diferite
noduri de 400kV, 220kV şi 110kV au
evidenţiat cu referire la curba de tensiune:
- menţinerea permanentă a frecvenţei în
limitele normate, cu probabilităţile respective;
- menţinerea tensiunii în banda admisibilă
cu o probabilitate de 95%, dar cu valori
apropiate de valoarea maximă; în unele
noduri de 400kV, 220kV, dar în special
110kV, s-a funcţionat cu tensiuni peste
valoarea maximă admisibilă pentru anumite
perioade de timp;
factorul de distorsiune se încadrează,
de regulă, în valorile normate; este important
de menţionat că în cazul utilizatorilor
generatori de fluctuaţii de tensiune, analiza
regimului deformat pe baza analizei Fourier,
care presupune existenţa unei periodicităţi a
curbei de tensiune, nu este valabilă şi valorile
înregistrate pot fi eronate; la aceşti utilizatori
(de exemplu cuptoare electrice) analiza
regimului nesinusoidal poate fi făcută în afara
intervalelor cu fluctuaţii de tensiune. În
zonele în care este prezentă calea ferată
electrică (de exemplu: Alba Iulia) factorul de
distorsiune de tensiune depăşeşte, pe fazele
20
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la care este conectată aceasta, nivelul
maxim admisibil.
Fluctuaţiile de tensiune, cu valori Pst şi Plt
peste valorile normate în România (Plt) şi în
normele internaţionale [2] sunt frecvent
depăşite la 110kV, 220kV şi 400kV în zonele
cu
utilizatori
perturbatori
(industrie
metalurgică, cuptoare cu arc electric,
laminoare). De asemenea, astfel de situaţii
se regăsesc la bare de 400kV (de exemplu
staţia Pelicanu), 220kV (de exemplu Reşiţa)
sau 110kV (de exemplu Iaz) ş.a., analizate
în cele ce urmează. Este interesant de
menţionat că în Codul RET nu apar condiţii
pentru fluctuaţiile de tensiune, pentru că, în
mod normal, acestea nu ar trebui să existe în
reţelele de 400kV şi 220kV.
S-au determinat, de asemenea, pentru
anumite perioade de timp valori ale tensiunii
peste limita admisibilă pe barele de 110kV
din zona Alba-Iulia, Braşov, Dârste,
Gheorgheni, Ungheni, fără să existe o
analiză a cauzelor acestei situaţii.
În ansamblu, se constată necesară o analiză
a calităţii energiei electrice în reţelele de
400kV, 220kV, 110kV (evident şi MT),
stabilirea cauzelor de nerespectare a
valorilor normate şi a măsurilor necesare de
corecţie a situaţiei existente, dar şi de evitare
(limitare) a acestei situaţii pentru conectarea
noilor utilizatori.
2. Analiza datelor înregistrate
2.1 Zona Reşiţa - Iaz
Sunt prezentate măsurători efectuate în zona
Reşiţa – Iaz în perioada: 15.01.201229.01.2012, în staţiile 220/110kV Reşiţa şi
220/110kV Iaz. În perioada analizată, au
funcţionat atât Combinatul TMK Reşiţa, cât şi
cuptoarele conectate în staţia 110kV Iaz, cu
excepţia intervalului 24.01.2012 ora 22:0025.01.2012 ora 22:15 în care Combinatul
Ductil Steel Oţelu Roşu nu a funcţionat
(fig.3). Datele au fost preluate din sistemul de
monitorizare a calităţii energiei al CNTEE
Transelectrica. În figura 1 este prezentată
schema reţelelor electrice 220kV din zona
Reşiţa, iar în figura 2, schema simplificată a
zonei Iaz. Se menţionează că din luna mai
2009 a fost pusă în funcţiune o instalaţie de
reglaj a tensiunii şi compensare a factorului
de putere-SVC (115MVAr) - la Combinatul
Reşiţa, care asigură pe toate palierele de
consum, un factor de putere sub 0,98 dar
care nu a avut ca obiectiv încadrarea în
limitele admisibile ale fluctuaţiilor de tensiune
în PCC.

The same indicators for the voltage curve are
also presented in the DN and TN technical
codes.
The connection technical approval with the
network as well as the frame contracts for the
large consumers provide no requirements for
them to observe certain quality indicators in
PCCs.
The exception is the current approach of
issuing the connection approval for the wind
power plants and photovoltaic plants where
further the provisions in the solution studies
for network connection, ANRE issued a
technical
norm
[5],
requested
by
Transelectrica and specialists, which partially
deals with the provisions required to obtain a
network with appropriate quality parameters.
In terms of the voltage curve, the
measurements carried out over the past
years, at the 400kV, 220kV and 110kV busbars have highlighted these:
- frequency permanent keeping within
normalized limits with the respective
probabilities;
- voltage keeping within allowable band
with 95% probability, yet with values close to
maximum value; within certain 400kV, 220kV
nodes, mainly the 110kV ones, the operation
voltage exceeded the maximum allowed
value for certain periods of time;
- generally, the distortion factor meets the
standard values; it is important to note that
for users who generate voltage fluctuation,
harmonics analysis system based on Fourier
analysis, which assumes a periodic voltage
curves, is not valid and registered values
may be inaccurate; for these users (e.g.
electric furnaces) the analysis of the non
sinusoidal condition can be conducted
beyond intervals with voltage fluctuations.
Within areas with electrical railway (such as:
Alba Iulia) the voltage distortion factor
exceeds, on phases at which it is connected
sections, the maximum allowable level.
The voltage fluctuations, with Pst and Plt
values over standard Romanian values (Plt)
and international norms [2] are frequently
exceeded to 110kV, 220kV and 400kV, within
areas with disturbing users (metallurgy, arc
furnaces, rolling mills). The same happens to
400kV bus-bars (e.g. Pelicanu sub-station),
220kV (e.g. Reşiţa) or 110kV (e.g. Iaz), etc.,

analysed further on. Mention should be made
that TN Code fails to refer to voltage
fluctuation conditions, as, usually they are
not supposed to occur within the 400kV and
220kV networks.
Voltage levels over allowable limit were also
determined within all the 110kV bus-bars
within
Alba-Iulia,
Braşov,
Dârste,
Gheorgheni, Ungheni areas, with no analysis
of the generating causes.
On the whole, it is obvious the requirement of
an analysis of the electric power quality
within the 400kV, 220kV, 110kV (obviously
MV too) networks, finding the causes of non
compliance with standard values and
measures to correct the current status and
avoid (limit) this situation for the connection
of the new users.
2. Recorded data review
2.1 Reşita - Iaz Area
Measurements were conducted through
15.01.2012-29.01.2012 within Reşiţa – Iaz
area, in Reşita 220/110kV and Iaz 220/110kV
substation. Figure 1 presents the circuit
diagram of the 220kV electrical networks
within Reşita area, while figure 2 deals with
the simplified diagram of Iaz area. During
both periods of time, TMK Reşita works and
Ductil Steel Oţelu Roşu works, furnaces
connected with Iaz 110kV substation were
both operational, except for 24.01.2012,
22:00 hours and 25.01.2012, 22:15 hours
when Ductil Steel Oţelu Roşu works has out
of operation. Figure 3 shows the active –
reactive power variations for Reşiţa 220kV
substation Oţelărie 220kV OHL and Iaz
220kV substation, AT2 disturbing consumer
supply.
The data are provided by the power quality
monitoring system of CNTEE Transelectrica.
We mention that May, 2009, voltage control
and power factor compensation plant – SVC
– was put into operation to Reşita works to
provide on all consumption levels a power
factor under 0.98; this compensation
equipment was not designed to reduce the
voltage fluctuation in PCC, to the required
limits.
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Fig. 1 - Schema reţelelor din zona Reşiţa 220kV

Fig. 1 - Diagram of networks in the Resita 220kV area

Fig. 2- Schema reţelei din zona Iaz 110kV
Fig. 2 - Diagram of networks in Iaz 110kV area

În figura 3 sunt prezentate variaţiile puterilor activă şi reactivă pentru staţia 220kV Reşiţa, LEA
220kV Oţelărie şi staţia 220kV Iaz, AT2 de alimentare utilizator perturbator.
Statia Iaz 220 kV - AT2
15.01.2012 00:10 - 29.01.2012 00:00

Statia Resita 220 kV - LEA 220kV Otelarie
15.01.2012 00:10 - 29.01.2012 00:00
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Fig. 3 - Valori înregistrate ale puterii active şi reactive în staţia Reşiţa 220kV, LEA 220kV Oţelărie,
respectiv staţia 220kV Iaz, AT2
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Substation Iaz 220 kV AT2
15.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00
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Figure 3 presents the variations of the active and reactive powers for Reşiţa 220kV substation,
Oţelărie 220kV OHTL and Iaz 220kV substation, User-disturber supply AT2.

Fig. 3 − Active and reactive power values recorded in Reşiţa 220kV substation, Oţelărie
220kV OHL and Iaz 220kV substation, AT2 disturbing consumer supply
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În figura 4 sunt prezentate variaţiile de tensiune în cele două puncte monitorizate.

Statia Resita 220 kV - LEA 220kV Otelarie
15.01.2012 00:10 - 29.01.2012 00:00

Substation Resita 220kV – LEA 220kV Otelarie
15.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00

Statia Iaz 220 kV - AT2
15.01.2012 00:10 - 29.01.2012 00:00
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Fig. 4 − Voltage values monitored in Reşiţa 220kV substation, Oţelărie 220kV OHL
and Iaz 220kV substation, AT2

1/30/12
12:00 AM

Fig. 4 - Valori înregistrate ale tensiunii în staţia Reşiţa 220kV, LEA 220kV Oţelărie,
respectiv staţia 220kV Iaz, AT2

Tensiunea în cele două puncte de
monitorizare, cu probabilitate de 95%, s-a
încadrat în banda admisibilă.
Valorile sintetice ale factorului total de
distorsiune pentru tensiune sunt indicate în
tabelul 1. Datele din tabelul 1 pun în evidenţă
faptul că pe intervalul de timp monitorizat,

factorul de distorsiune nu s-a încadrat în
limitele admise, fiind obţinute în ambele
puncte monitorizate valori care depăşesc
limita admisibilă sau sunt apropiate de limită
(valoare maxim admisă 3%).

The voltage in the two monitoring points, was
within the allowable band with a probability of
95%.
The measured values of the overall distortion
factor for voltage are provided by table 1.
The data in table 1 highlight that throughout

THDU 95% [%]

Statia Reşita 220kV
LEA 220kV Oţelărie
3,24

Înregistrările privind nivelul fluctuaţiilor de
tensiune (tabelul 2) au arătat o depăşire
importantă a valorilor admise pentru reţelele

Statia Iaz 220 kV AT2
2,86

Substation Reşiţa 220kV
OHL 220kV Oţelărie
3.24

THDU 95% [%]

de înaltă tensiune (valoare maxim admisă
0,6 la IT) [2]. În figura 5 se prezintă valorile
Pst şi Pit în cele 2 puncte monitorizate.
Statia Iaz 220 kV - AT2
15.01.2012 00:10 - 29.01.2012 00:00

Statia Resita 220 kV - LEA 220kV Otelarie
15.01.2012 00:10 - 29.01.2012 00:00

The voltage fluctuation level measurement
(table 2) reveal significant exceeding of
allowable values for the high voltage

Substation
Iaz 220kV - AT2
2.86

networks (maximum allowed value 0.6 to HV)
[2].
Figure 5 presents the Pst and Plt values in the
two points monitored.

Substation Resita 220 kV – LEA 220kV Otelarie
15.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00

Substation Iaz 220 kV – AT2
15.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00
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4

4
3.5

3.5
3

3
2.5
2

Pst

[-]

[-]

the monitoring time, the distortion factor
failed to meet the limits being achieved in
both points monitored values exceeding the
allowable limit or are close to the limit
(maximum allowed value 3%).

Table 1 − Overall distortion factor values

Tabelul 1 − Valori ale factorului total de distorsiune

Pst

2.5
2
1.5
1

1.5
1

0.5
0

0.5
0
1/14/12
12:00 AM

Substation Iaz 220kV – A
15.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00
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240.00
[ k V]

Figure 4 presents the voltage variations in the two points monitored.
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Fig. 5 − Plt values monitored in Reşiţa 220kV substation, Oţelărie 220kV OHL
and Iaz 220kV substation, AT2

Fig. 5 - Valori înregistrate ale Plt în staţia Reşiţa 220kV, LEA 220kV Oţelărie,
respectiv staţia 220kV Iaz, AT2
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Tabelul 2 − Valori ale indicatorului de flicker Plt
Plt 95%
15.01.2012 00:10 – 22.01.2012 00:00
22.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00

Din analiza datelor obţinute se observă că,
pentru fiecare din cele două săptămâni
monitorizate, în ambele staţii, valorile
înregistrate depăşesc limita admisă, valori
mai mari fiind în staţia 220kV Iaz. În tabelul 3
şi în fig.6 sunt prezentate valorile
indicatorului Plt în cele două puncte
monitorizate, în intervalul în care Combinatul

Statia Reşiţa
220kV LEA 220kV
Otelarie
1,65
1,09

Statia Iaz 220 kV AT2
2,16
1,35

Ductil Steel Oţelu Roşu nu a funcţionat
(fig.3). Se observă valori foarte apropiate
obţinute în ambele staţii 220kV, dar care
depăşesc limita admisă în intervalul în care
Combinatul Ductil Steel Oţelu Roşu nu a
funcţionat.

Table 2 − Plt flicker indicator values
Plt 95%
15.01.2012 00:10 – 22.01.2012 00:00
22.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00

The data of each of the two monitoring
weeks show the values exceed the allowed
limit, higher values being recorded in Iaz 220
kV substation.
Table 3 and figure 6 provide the values of Plt
indicator in the two monitored points, through
the time Ductil Steel Oţelu Roşu works was

Substation Resita 220kV
OHL 220kV Oţelărie
1.65
1.09

Substation
Iaz 220 kV - AT2
2.16
1.35

out of operation (figure 3). The values in both
220 kV substations are very close and
exceed the allowed limit through the time
Ductil Steel Oţelu Roşu works was out of
operation.

Plt in perioada in care nu a functionat Otelaria Ductil Steel Otelu Rosu

Plt in the period in which
Ductil
Steel
Otelul Rosu
24.01.2012
22:00
- 25.01.2012
17:00 did not operate
24.01.2012 22:00 – 25.01.2012 17:00
2

Plt in perioada in care nu a functionat Otelaria Ductil Steel Otelu Rosu

Plt in perioada în care
nu a funcţionar Oţelăria Ductil Steel Oţelu Roşu
24.01.2012 22:00 - 25.01.2012 17:00
24.01.2012 22:00 – 25.01.2012 17:00
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Fig. 6 − Plt values measured in Reşiţa 220 kV substation, Oţelărie 220 kV OHL and Iaz 220 kV
substation, AT2 through the time Ductil Steel Oţelu Roşu works was out operation
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Fig. 6 - Valori înregistrate ale Plt în staţia Reşiţa 220kV, LEA 220kV Oţelărie, respectiv staţia 220kV
Iaz, AT2 în intervalul în care nu a funcţionat Combinatul Ductil Steel Oţelu Roşu
Tabelul 3 − Valori ale indicatorului de flicker Plt
Plt 95%
24.01.2012 22:00 – 25.01.2012 17:00

Din rezultatele obţinute s-a constatat că
perturbaţia sub formă de variaţii de tensiune
produsă atât de funcţionarea Combinatului
TMK Reşiţa, cât şi a Combinatului Ductil
Steel Oţelu Roşu determină depăşirea
indicatorului de flicker Plt cu probabilitate de
95% în staţiile 220kV Reşiţa şi Iaz. Din
măsurările efectuate rezultă că SVC instalat
la Combinatul Reşiţa asigură compensarea
factorului de putere, dar nu realizează
reducerea necesară a fluctuaţiilor de
tensiune, în special datorită fondului
important de perturbaţii preexistent în PCC şi
provenit din staţia Iaz.
Indicatorul de flicker Plt depăşeşte valoarea
maxim admisibilă în staţiile 220kV Reşiţa şi
Iaz şi în intervalul în care Combinatul Ductil
Steel Oţelu Roşu nu a funcţionat.
Înregistrările efectuate pun în evidenţă
depăşirea valorilor admise ale fluctuaţiilor de
tensiune, ceea ce arată că analiza calităţii
energiei electrice trebuie să includă întreaga
zonă, având în vedere că aceasta cuprinde
mai mulţi utilizatori perturbatori, iar fiecăruia
trebuie să i se aloce o anumită cotă astfel
26

Statia Reşiţa 220kV
LEA 220kV Otelarie
1,42

Staţia Iaz 220 kV AT2
1,44

încât să se asigure condiţiile de calitate la
nivelul sistemului de transport, în toate
nodurile RET.
Din rezultatele obţinute rezultă că este
necesară luarea unor măsuri de limitare a
producerii şi propagării perturbaţiilor de la
cuptoarele din cadrul Combinatelor TMK
Reşiţa şi Ductil Steel Oţelu Roşu. Pentru
respectarea normelor de calitate a energiei
electrice în zona Iaz – Reşiţa, trebuie impus
utilizatorilor din cadrul celor două Combinate,
de către OTS prin contractul de furnizare a
energiei electrice şi prin Convenţia de
exploatare, luarea de măsuri imediate pentru
încadrarea, în principal a nivelului de flicker
în limitele admisibile. Aceste acţiuni trebuie
sprijinite
de
legislaţia
secundară
şi
reglementările ANRE dat fiind costul ridicat al
echipamentelor
de
compensare
şi
disponibilitatea nulă a consumatorilor de a le
instala.
De remarcat faptul că datorită nivelului
important al fluctuaţiilor de tensiune,
înregistrările privind factorul de distorsiune
pot să fie afectate.

Table 3 − Plt flicker indicator values
Plt 95%
24.01.2012 22:00 – 25.01.2012 17:00

The results reveal that the disturbance as
voltage variation generated by both
operational Reşiţa TMK works and Ductil
Steel Oţelu Roşu works triggers flicker
indicator Plt with 95% probability exceeding in
Reşiţa and Iaz 220 kV substations.
The monitoring also reveals that SVC
installed at Reşiţa works compensate the
power factor yet fails to reduce the voltage
fluctuation, mainly due to the significant
disturbances background, previously existing
in PCC and arrived from Iaz substation.
The flicker indicator Plt exceeds the
maximum allowable values in Reşiţa and Iaz
220 kV substation and during the time Ductil
Steel Oţelu Roşu works did not operate.
The monitoring results highlight the voltage
fluctuation allowable values exceeding, which
means the electric power quality analysis
should deal with the overall area considering
its covers several disturbing consumers while
each of them should be allowed a share to
provide the quality conditions for the
transmission system in all TN nodes.
The results point to the monitoring activity
highlight the requirement to take measures

Substation Reşiţa 220kV
OHL 220kV Oţelărie
1.42

Substation
Iaz 220kV - AT2
1.44

for the limitation of generation and
propagation of disturbances from the
furnaces of TMK Reşiţa works and Ductil
Steel Oţelu Roşu works.
For the electric power quality norms to be
observed within Iaz – Reşiţa area, TSO must
require the two consumers, via the electric
power supply contract and the Operation
Convention, to take immediate measures so
that mainly the flicker level should fall within
the allowable limits.
These actions should be supported by the
secondary legislation and ANRE regulations,
given the high cost of the compensation
equipment and user impossibility to install it.
It is to notice that due to the significant level
of the voltage fluctuation, the distortion factor
recordings may be inaccurate.
It is required to find the sources of high
values of indicators Plt and Pst at Reşiţa 220
kV nodes which occur during furnaces non
operation time. A regulation should be
established for measures to be taken in case
of exceeding the normal range of quality
indicators.
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Este necesară stabilirea surselor în cazul
unor valori mari ale indicatorilor Plt şi Pst în
nodul 220kV Reşiţa existente eventual şi în
afara
intervalelor
de
funcţionare
a
cuptoarelor. Se impune o reglementare a
măsurilor
de
sancţionare
(până
la
deconectare) la depăşirea valorilor normate
pentru indicatorii de calitate.

Utilizatorul generator de perturbaţii este
conectat la bara de 110kV alimentată de
transformatorul T1, iar zona cu utilizatori
neperturbatori este conectată la bara de
110kV alimentată de transformatorul T2. Au
fost luate următoarele măsuri pentru
reducerea nivelului de perturbaţie sub formă
de flicker la bara 110kV Pelicanu a
Combinatului şi propagarea în reţelele cu
consumatori neperturbatori (oraş Călăraşi):
− separarea utilizatorului perturbator de zona
utilizatorilor neperturbatori, în funcţionare
normală, prin deschiderea cuplei la barele de
110kV;
− modificări în procesul tehnologic al
cuptorului cu arc electric pentru a asigura
arderea mai liniştită a arcului electric.

2.2 Zona Pelicanu
Staţia 400/110kV Pelicanu este conectată
prin două LEA 400kV: CNE – Pelicanu şi
Bucureşti Sud – Pelicanu (fig.7) în sistemul
electroenergetic naţional.…...………………....

2.2 Pelicanu Area

level (voltage fluctuations) to Pelicanu 110kV
busbar of the plant and propagation to the
non disturbing users networks (Călăraşi city),
the following measures have been taken:
− separate the disturbing user from the non
disturbing users, under regular operation, by
opening the coupling to 110 kV busbars;
− changes in the electric arc furnace
technology to ensure a milder arc burning.

Pelicanu 400/110 kV substation is connected
via two 400kV OHLs with the national
network: CNE – Pelicanu and Bucureşti Sud
– Pelicanu (figure 7).
The disturbing user is connected with the 110
kV busbar supplied by transformer T1, while
the non disturbing users area is connected
with the 110kV busbar supplied by
transformer T2. To reduce the disturbance

400kV
LEA 400 kV
Cernavoda

LEA 400 kV
Bucuresti Sud

T1 250 MVA

T2 250 MVA

400kV
LEA 400 kV
Cernavoda

Utilizator

Oraş Călăraşi

The disturbing
Călăraşi city
perturbator
Călăraşi
user
NonPlatforma
disturbing users
2

LEA 400 kV
Bucuresti Sud

Fig. 7 - 400/110kV Pelicanu substation
T1 250 MVA

T2 250 MVA

Utilizator
perturbator

Oraş Călăraşi
Platforma Călăraşi

The connection of a condensers battery (40
MVAr) with the user’s substation has effects
on the average power factor through pricing
time yet fails to reduce the flicker level, as

the real time adjustment
is unfeasible.
Figure 8 presents the active and reactive
variations for the two user supply
transformers T1 and T2.

Fig. 7 - Schema de principiu a staţiei 400/110kV Pelicanu
Substation
Pelicanu
CSC
110kV
Substation
Pelicanu
CSC
110kV
15.01.2012
00:10
– 29.01.2012
00:00
15.01.2012
00:10
– 29.01.2012
00:00

Conectarea la staţia utilizatorului a unei
baterii de condensatoare (40 MVAr) are
efecte asupra factorului de putere mediu pe
intervalul de facturare dar nu contribuie la
reducerea nivelului de flicker, nefiind posibilă
adaptarea în timp real.
Staţia Pelicanu CSC 110kV
15.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00

SubstationPelicanu
Pelicanu110kV
110kV– –T2
T2
Substation
15.01.2012 00:10
00:10––29.01.2012
29.01.2012 00:00
00:00
15.01.2012

În figura 8 sunt prezentate variaţiile puterilor
activă şi reactivă pentru cele două transformatoare T1 şi T2 de alimentare utilizator
perturbator.

Staţia Pelicanu 110kV – T2
15.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00

Fig. 8 - Active and reactive power values measured in Pelicanu substation,
on the two 400/110 kV TRs

The two monitoring points voltage fell within
the allowable band, with 95% probability.

Figure 9 presents voltage values recorded in
Pelicanu substation.

Fig. 8 - Valori înregistrate ale puterii active şi reactive în staţia Pelicanu, pe cele 2 TR 400/110kV

Tensiunea în cele două puncte de
monitorizare, cu probabilitate de 95%, s-a
încadrat în banda admisibilă.

28

În figura 9 se prezintă valorile tensiunii
înregistrate în staţia electrică Pelicanu.
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Fig. 9 - Voltage values recorded in Pelicanu substation, on the two 400/110kV TRs
Fig. 9 - Valori înregistrate ale tensiunii în staţia Pelicanu, pe cele 2 TR 400/110kV

Pe intervalul de timp monitorizat, în nodul
Pelicanu 400kV şi 110kV bara T2, factorul

total de distorsiune pentru tensiune s-a
încadrat în limitele admise.

Pelicanu 400 kV T1
15.01.2012 00:10 - 29.01.2012 00:00

The overall distortion factor for voltage was
within the limits, in Pelicanu 40kV node and
Pelicanu 110kV – T2
15.01.2012 00:10 – 29.01.2012 00:00

THD
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T2 110kV busbar, through the monitoring
time (figure 10).
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Fig. 10 - Voltage THD values measured in Pelicanu 400kV substation, on the two 110kV busbars
Fig. 10 - Valori înregistrate ale THD de tensiune în staţia Pelicanu 400kV şi pe cele 2 bare 110kV
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Fig. 11 - Plt values measured in Pelicanu 400kV substation, respectively the two 110kV busbars

Fig. 11 - Valori înregistrate ale Plt în staţia Pelicanu 400kV, respectiv cele două bare 110kV Pelicanu
Table 4 − Plt flicker indicator values
Tabelul 4 − Valori ale indicatorului de flicker Plt
Statia Pelicanu
Statia Pelicanu 110kV
Plt 95%
400kV
T2
25.01.2012 05:30 - 28.01.2012 03:00
2,13
2,11

În intervalul în care Combinatul nu a
funcţionat, indicatorul de flicker Plt s-a
încadrat în limita admisă. În intervalul în care
acesta a funcţionat (tabelul 4), nivelul admis
de flicker la barele de 110kV este depăşit,
chiar dacă nodul s-ar considera ca făcând
parte din sistemul de distribuţie (conform
standardului SR EN 50160/2011).
30
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2.3 Zona Olteniţa Sud
Date fiind rezultatele obţinute în RET, s-a
considerat necesară o verificare a nivelului
de perturbaţii într-un nod cu putere mică de
scurtcircuit în RED 110kV.
Astfel, s-au efectuat măsurători ce au avut ca
scop monitorizarea indicatorilor de continui-

Plt 95%
25.01.2012 05:30 - 28.01.2012 03:00

2.3 Olteniţa Sud Area
Further the results obtained in TN, the
specialists considered necessary to check
the disturbances level in node with low short
circuit power in 110 kV DN.
The measurement conducted aimed at
monitoring the continuity and quality

Substation
Pelicanu 40 kV
2.13

Substation
Pelicanu 110kV T2
2.11

indicators of the electric power in Olteniţa
Sud 110 kV node (figure 12).
Based on the results obtained, will be set the
measures required for the proper operation
of any user could connect to this node, with
the observance of the normal power quality
indicators.
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tate şi de calitate a energiei electrice în nodul
110kV Olteniţa Sud (fig.12).
Pe baza rezultatelor obţinute, se vor stabili
măsurile ce se impun pentru o bună
funcţionare, cu încadrarea în valorile normate
ale indicatorilor de calitate a energiei în PCC,
a oricărui utilizator care s-ar racorda în acest
nod. Măsurările au fost efectuate în staţia
110kV Olteniţa Sud pe transformatoarele

TR1.2 110/20kV racordate la cele două secţii
de bare de 110kV ale staţiei.
În intervalul 12.08.2011–19.08.2011 au fost
efectuate măsurători în staţia Olteniţa Sud
110kV, cu analizoare montate pe bara B (TR
2 110/20kV.
În intervalul 12.08 – 19.08 a fost în funcţiune
TR 2 110/20kV în staţia Olteniţa Sud.

The measurements were conducted in
Olteniţa Sud 110 kV substation on 110/20 kV
TR1.2, connected with the two 110kV
busbars sections of the substation.
Through 12.08.2011-19.08.2011 measurements were conducted in Olteniţa Sud 110

Fig. 12 - Reţele electrice din zona analizată

Fig. 12 - Electric networks in the analysed area

În figura 13 sunt prezentate variaţiile tensiunii precum şi cele de putere activă şi reactivă pe TR2
(bara B 110kV Olteniţa Sud), în intervalul monitorizat.

Figure 13 shows the voltage variations as well as the active and reactive power variations on
TR2 (busbar B Olteniţa Sud 110kV), during the monitoring time.
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Fig. 13 - Fluke 435-Valori înregistrate de putere
activă şi reactivă şi cele ale tensiunilor
pe fazele analizate
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Fig. 13 − Fluke 435 − active and reactive power values measured on analysed phases
analizate.
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Fig.14 - Fluke 435 - Valori înregistrate ale indicatorului de flicker Pst
.
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Statia Oltenita Sud 110kV TR 2 - Fluke 435
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9.00

kV substation on the busbar B (TR2 110/20
kV). Through 12.08.2011-19.08.2011 TR2
110/20kV was operational in Olteniţa Sud
substation.
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Fig.14 - Fluke 435 – Registred values of the flicker indicator Pst .
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Fig.15 - Eveniment înregistrat de analizorul PQUBE
Fig. 15 - Events recorded by PQUBE analyser

Analizorul
a
înregistrat
următoarele
evenimente (goluri de tensiune, respectiv
creşteri de tensiune) în intervalul analizat (fig.
15). Toate aceste evenimente se pot corela
cu valorile ridicate ale Pst şi Plt înregistrate în
aceeaşi perioadă. În figura 16, care
reprezintă variaţia Pst înregistrată de analizor,

sunt puse în evidenţă câteva dintre aceste
evenimente.
Se constată faptul că indicatorul de flicker Plt
are valori care depăşesc limita maxim
admisă (fig.16).

figure 15 presents events recorded by an
other analyser.
Flicker indicator Plt is noted to have values
which exceed the maximum allowed limits
(figure 16).
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In busbar B were recorded the sags,
respectively voltage swell, through the
analysed time. All these events can be
correlated with the high values of the Pst and
Plt measured during the same period of time.
Figure 14 shows the Pst variation measured
and highlights some of these events and
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Fig.16 - Fluke 435 - Valori înregistrate ale indicatorilor de flicker Pst şi Plt

Fig. 16 − Flicker indicator Pst and Plt values

measured.
Valorile înregistrate în condiţii normale de
funcţionare (neperturbate) sunt reduse
(0,5÷0,7) şi se încadrează în limitele
acceptate.
Se
observă
prezenţa
a
numeroase fluctuaţii de tensiune. Totodată
trebuie menţionat că puterea de scurtcircuit
în bara Olteniţa Sud 110kV este foarte
redusă.
Trebuie subliniat că valorile Plt cu
probabilitate de 95% în Olteniţa Sud sunt la
limita superioară a valorii maxime de
planificare admise (Plt=1).
Rezultatele obţinute sunt neaşteptate întrucât
în zonă, nu este în prezent evidenţiat niciun
consumator perturbator. Se vor face noi

34

măsurători
obţinute.

pentru

verificarea

rezultatelor

2.3 Staţia 400/110kV Tariverde racord
centrale electrice eoliene
Staţia 400/110kV Tariverde este racordată
intrare – ieşire în LEA 400kV Constanţa –
Tulcea şi este destinată conectării etapizate
a unor centrale electrice eoliene cu o putere
instalată de 600MW (Contract de Racordare
încheiat). Se observă variaţii importante de
tensiune (fig.17).

The values recorded under regular operation
conditions (undisturbed) are low (0.5-0.7)
and meet the allowed limits. Numerous
voltage fluctuations are noticed to occur. We
also mention the very low short circuit power
on Olteniţa Sud 110kV busbar.
We underline that Plt values with probability
95% in Olteniţa Sud are upper limit of the
maximum allowed planning value (Plt=1).
The results are unexpected as, currently
there is no disturbing consumer within the
area. New measurements will be conducted,
in order to check the results obtained.

2.2 Tariverde 400/110 kV Substation WPP
Connection
Tariverde 400/110kV substation in connected
in-out with Constanţa-Tulcea 400kV OHL and
is designed for staged connection of WPP
with 600 MW installed power
Important voltage variations are noticed
(figure 17).
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Fig.17 - Voltage and THD voltage values recorded in Tariverde 110kV, TR 2 substation
Fig. 17 - Valori înregistrate ale tensiunii şi THD de tensiune în staţia Tariverde 110kV, TR2
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Fig. 18 – Flicker indicator Plt values recorded in Tariverde 110 kV TR2 substation

Fig. 18 - Valori înregistrate ale indicatorului de flicker Plt în staţia Tariverde 110kV TR2

Se observă valori ridicate ale indicatorului de
flicker Plt, în special pe faza A, pentru care se
obţine o depăşire a valorilor maxim admise
(Plt=2,9, cu probabilitate 95%, pe faza A).
Rezultatele obţinute impun o analiză a
cauzelor variaţiilor mari de tensiune şi
necesitatea unor măsuri de remediere.
Aceasta va face obiectul unei analize
suplimentare, în corelare cu frecvenţa de
comutare de ploturi la TR 400/110kV, pentru
respectarea consemnului stabilit de DEN la
bara 400kV, în vederea încadrării tensiunii în
banda admisibilă.

-

-

3. Concluzii
-

-

-
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Problemele
de
compatibilitate
electromagnetică în SEN sunt deosebit de
actuale.
Datorită condiţiilor de funcţionare în SEN,
cu un consum maxim sub 9000 MW şi a
participării la acoperirea acestuia a unui
număr restrâns de generatoare, nivelul
curentului electric de scurtcircuit trifazat indicator de rigiditate a reţelei locale - s-a
redus. În aceste condiţii spre deosebire
de situaţia dinainte de 1989, se constată
depăşiri ale indicatorilor de calitate, în
special flicker în RET (Reşiţa, Iaz,
Pelicanu ş.a) deşi utilizatorii şi-au redus
puterea absorbită.
În prezent, prin măsurătorile realizate în
reţelele de 400kV, 220kV şi 110kV (şi
altele decât cele prezentate în referat)

-

-

s-au evidenţiat abateri mari de la normele
de calitate a energiei electrice. Nu există
o
analiză
pertinentă
a
factorilor
perturbatori.
Nu există o reglementare privind măsurile
impuse utilizatorilor perturbatori, de
încadrare în limitele admisibile ale
parametrilor de calitate a energiei
electrice şi măsurile pe care le poate lua
operatorul de reţea în acest sens (până la
deconectare).
Aceste
măsurători
au
evidenţiat
importanţa
cunoaşterii
perturbaţiilor
existente în PCC înainte de racordarea
oricărui utilizator (sursă sau utilizator),
astfel încât să se transmită acestuia
cotele de perturbaţii la care mai are
dreptul pentru încadrarea în valorile
impuse în PCC. Deşi nu a făcut obiectul
analizei
prezentate,
se
subliniază
importanţa deosebită a acestui aspect
pentru racordarea în reţelele de MT
(puteri mici de scurtcircuit) a centralelor
electrice eoliene.
Este necesară remedierea situaţiilor
existente, dar mai ales luarea de măsuri
ca la conectarea noilor operatori,
utilizatori sau surse, să se impună
respectarea normelor de calitate.
În toate studiile de soluţie de racordare a
utilizatorilor la reţea, mijloacele de
compensare
prevăzute
pentru
respectarea condiţiilor de reglaj a tensiunii
sau de îmbunătăţire a factorului de putere

High values of the flicker indicator Plt are
noticed mainly on phase A, for which
maximum allowed values exceeding is
obtained (Plt=2.9, with 95% probability on
phase A) − figure 18. The results obtained
require an analysis of the high voltage
variations causes and remedy measures.
This requires further analysis in correlation
with the plots switch to TR 400/110kV, to
observe the requirement set by national
network to the 400kV busbar, for the voltage
to fall within the allowed band.

-

-

3. Conclusions
-

-

-

The
electromagnetic
compatibility
problems are very actual in electrical
networks.
The national network operation conditions
with a maximum consumption under 9000
MW and the small number of generators
in operation resulted in the reduction of
the three phase short circuit current − the
rigidity indicator of the local grid level.
Under these circumstances, unlike the
status before 1989, quality indicators
exceeding is noted, mainly flicker within
TN (Reşiţa, Iaz, Pelicanu a.s.o), although
the consumers have reduced the power
used.
The current measurements conducted in
the 400kV, 220kV and 110kV networks
(other than the ones referred to in this

-

-

paper) point to significant deviation from
the electric power quality norms. There is
no accurate analysis of the disturbing
factors.
There is no regulation for the disturbing
consumers, which requires the electric
power quality parameters to fall within the
allowable limits or the measures to be
taken by the network operator to this
effect (until disconnection).
These measurements highlight the
importance
to
know
the
current
disturbances in PCC, before the
connection of any user (source or
consumer) in order to let the consumer
know the disturbances share allowed to it
to meet the values required in PCC.
Although, this was not the object of the
current analysis, we underline the high
importance of this aspect for the WPPs
connection with the MV networks (low
shortcircuit power).
The current status requires remedy,
mainly steps to be taken, so that upon
connection the new operators, consumers
or sources, be required to observe the
quality norms.
In all the studies of solution for the
consumers connection with the network,
the compensation equipment provided for
the observance of voltage control
condition or the improvement of the power
factor
should
have
appropriate
37
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-

ar trebui să aibă caracteristici tehnice
corespunzătoare şi pentru respectarea
indicatorilor de calitate.
Este necesară aducerea reglementărilor
existente
privind
calitatea
energiei
electrice la nivelul actual internaţional

we are powering your business

(revizuirea normativului flicker total
depăşit, anacronic) cu referire la: nivelul
de planificare, alocare de cote, Standard
de performanţă, măsuri de încadrare în
limitele admisibile.

-

characteristics for the observance of the
quality indicators too.
The current regulations on electric power
quality are required to be in line with the
international regulations (revision of the

utterly obsolete flicker norm) in terms of
planning level, shares assignment, high
performance standard, steps to integrate
in allowable limits observance
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ASPECTE PRIVIND PARTICIPAREA CEE LA ACOPERIREA CURBEI DE SARCINĂ
A SEN ÎN ORIZONTUL APROPIAT
1
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LOAD CURVE COVERING IN THE NEAR FUTURE
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Rezumat: Autorii prezentului referat îşi
propun să evidenţieze problemele ce ar
putea apare, în viitorul apropiat, prin
racordarea la sistem a unei importante puteri
în centrale electrice eoliene (CEE), cu
precădere în zona de Sud-Est a sistemului.
Considerând prevederile de dezvoltare a
surselor şi a RET (menţionate în planul de
dezvoltare a RET elaborat de CNTEE
Transelectrica SA), lucrarea de faţă
analizează aspectele legate de structura
surselor şi încadrarea acestora în curba de

sarcină. Analiza ia în considerare prognoza
Guvernului pentru dezvoltarea surselor
regenerabile pentru puteri de 3000MW (anul
2015) până la 4000MW (anul 2020) precum
şi rezultatele analizei care ar conduce, pentru
structura actuală a RET, la o limitare a puterii
instalate în CEE de max.1500MW. Se
subliniază necesitatea reanalizării tuturor
reglementărilor existente, cu luarea în
considerare şi a regimurilor aleatoare de
funcţionare a surselor regenerabile.

Cuvinte cheie: centrale electrice eoliene, sistemul energetic naţional, reţeaua de transport şi de
distribuţie, regim de dimensionare, întăriri de reţea

1. Introducere
Regimul de funcţionare a SEN în perioada
imediat
următoare
(2014-2016)
este
caracterizat de numeroase incertitudini.
Dacă din punct de vedere al asigurării
alimentării
consumatorilor,
la
nivelul
sistemului, nu sunt probleme (puterea
disponibilă în surse fiind mult mai mare decât
puterea de vârf preliminată, iar reţelele de
transport având capacitate suficientă), se
întrevăd probleme în legătură cu structura
surselor şi încadrarea acestora în curba de
sarcină.
Structura surselor este determinată de piaţa
de energie, de deciziile privind funcţionarea
centralelor
existente
(menţinere,
retehnologizare, dezafectare), de viitoarele
centrale clasice şi mai ales de dezvoltarea
centralelor electrice eoliene şi fotoelectrice.
De această structură va depinde posibilitatea
de integrare a surselor în curba de sarcină
pe toate palierele – de vârf sau gol, iarna,
vara – sau necesitatea existenţei unor
acorduri de export de energie electrică
pentru echilibrarea balanţei de putere pe
SEN; posibilitatea de asigurare cu sursele
existente a rezervelor primară, secundară,
dar mai ales terţiară de frecvenţă.
Totodată, posibilitatea evitării congestiilor de
reţea, randamentul în funcţionarea SEN în
1
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ansamblu şi asigurarea nivelului de siguranţă
al SEN va depinde, pentru reţeaua de
transport existentă, de eşalonarea prevăzută
pentru lucrările de investiţii.
În cele ce urmează se va urmări să se
evidenţieze problemele care există, dar
totodată care ar putea fi eliminate sau mult
simplificate, prin reglementări, prin decizii la
nivel ANRE.
Luând în considerare situaţia existentă în
SEN, posibilităţile reale de dezvoltare a
RET/RED, ar putea fi stabilite – ţinând
seama şi de existenţa pieţei de energie
electrică – prin limite de producţie pentru
noile centrale, condiţii de participare a
acestora – fără solicitări de daune – la
funcţionarea SEN în regimuri normale, de
alarmare, de incident.
2. Situaţia actuală
În abordarea analizei propuse este important
de menţionat că SEN are la baza structurii
sale concepţiile şi premizele de dezvoltare şi
dotare dinainte de anul 1989 şi anume:
• un consum de vârf de aproximativ
12000MW cu perspective de creştere în
perioada 2000-2005 până la aproximativ
15000MW;
• o curbă de sarcină cu un număr de ore de
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Abstract: The authors of this paper are
aiming to highlight the problems that may
occur, in the near future, by connecting to the
system of an important installed power in
wind power plants (WPP), especially in the
South-East part of the system. Considering
the development provisions of the sources
and of the Electric Transmission Network
(mentioned in the Power Transmission
Network development plant provided by
CNTEE Transelectrica SA), this paper
analyzes the aspects related to the source
structure and power system load curve

integration. The analysis takes into
consideration the Government Forecast for
the development of renewable sources for
3000MW (2015) up to 4000MW (2020) and
the analysis results which would lead, for the
existing Electric Transmission Network
structure, to a limitation of the installed power
in WPP to a max.1500MW. It’s outlined the
necessity of reanalyse all the existing
technical
regulations,
taking
into
consideration the WPP operation with
fluctuating output.

Key words: wind power plants, National Power System, transmissions and distribution grid, sizing
conditions, grid reinforcements

1. Introduction
National Power System (NPS) operating
mode for near future (2014-2016) is
characterized by numerous uncertainties.
If in terms of security supply of customers, at
system level, there are no problems
(available power in generating sources is
much higher than estimated peak load level
and transmission networks have sufficient
capacity), problems regarding the structure of
generating sources and their integration in
the power system load curve may appear.
Future generating sources structure is
determined by the electricity market,
decisions on existing power plants operation
(maintain, refurbishment, decommissioning),
future conventional power plants and
especially wind power sources and
photoelectric development.
This structure will influence the possibility of
integrating the generating sources in the
power system load curve for all load levels –
peak load level or light load level, winter
peak, summer peak - or the need for
electricity export contracts for balancing the
power in NPS; the possibility of assuring the
primary, secondary and especially tertiary

1

frequency reserves with the existing
generating sources.
The possibility to avoid network congestions,
overall efficiency of the NPS operation as a
whole and ensuring NPS operation safety
level will also depend, regarding the existing
transmission grid, on investment work
phasing.
The following will also seek to highlight the
problems that exist, but could be eliminated
or greatly simplified by regulations, by
governmental decisions at Romanian Energy
Regulatory Authority (ANRE) level.
Considering the existing situation in NPS, the
real possibilities of development of power
transmission network (PTN) / power
distribution network (PDN), one can
determine - taking into account the existence
of electricity market too – the conditions of
new power plants integration in NPS, through
power limitations (without claim solicitations)
in normal condition, alarm, incident.
2. Existing situation
For the proposed analysis approach is
important to note that NPS has as the base
of its structure development the concepts
and premises before 1989:

Eng., Power Systems Division, Institute for Studies and Power Engineering, ISPE SA
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utilizare a puterii maxime de 6300...6500
ore/an şi fără obligaţii deosebite privind
schimburile internaţionale, disponibilitatea
totală a CHE cu lacuri de acumulare
pentru servicii de sistem şi existenţa unor
centrale funcţionând pe gaze şi păcură
(~30% din puterea instalată) care
asigurau Operatorului de Transport şi
Sistem condiţii satisfăcătoare de reglare a
frecvenţei chiar dacă, în unele perioade,
în condiţiile alimentării corespunzătoare
cu combustibili, sarcina impusă pe
centrale electrice cu termoficare (CET)
sau CHE pe firul apei crea unele
dificultăţi.
În prezent, în 2012, la un consum de vârf de
cca. 9500MW, structura puterii disponibile în
centralele clasice, care faţă de 1989 s-a
modificat în principal numai prin racordarea
grupurilor 1 şi 2 de la CNE Cernavodă, este
următoarea:
Centrale termoelectrice (CTE)
CNE
CHE
CEE + biomasă

10171MW
1413MW
6096MW
~1000MW

Deci, la o putere disponibilă totală de
18680MW, există o rezervă de cca.200%
faţă de consumul maxim.
În prezent sunt în funcţiune centrale utilizând
surse regenerabile de cca.1000MW, din care
980MW în CEE şi 25MW în centrale pe
biomasă.
3. Etapa 2014 – 2016
3.1 Consumul de putere
În conformitate cu prevederea Ministerului
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri
(MECMA) în „Directive şi obiective strategice
în sectorul energiei electrice în perioada
2011-2035”, puterea netă consumată la vârf
în România ar fi 9940MW în 2015, respectiv
10225MW în 2016, puterea consumată brută
(inclusiv consumul propriu în centralele
electrice) 10570MW în 2015, respectiv
10940MW în 2016. În ambii ani se indică un
sold export – import de 650MW.
Rezerva pentru servicii de sistem este
considerată 1550MW.
Trebuie menţionat că în prezent se face o
reexaminare, cu tendinţa de reducere a
valorii consumului maxim estimat cu până la
3%. Golul de sarcină – în conformitate cu
actualele caracteristici ale curbei de sarcină
şi puţinele informaţii privind eventualele
42
42

we are powering your business

modificări ale structurii consumului – ar
reprezenta 51% - 53% din puterea de vârf.
Se poate deci considera un consum de
5600MW – 5800MW la palierul de gol de
sarcină.
3.2 Surse de putere
Dezvoltarea instalaţiilor – surse şi reţea de
transport – care se prelimină pentru etapa
2014 – 2016 a rezultat din studiile de sistem
şi studiile de soluţii de racordare la reţeaua
electrică a utilizatorilor, având la bază
„Normativ pentru proiectarea Sistemului
Energetic Naţional” – PE 026/1992 şi
actualele Coduri Tehnice ale RED şi RET.
Aceste reglementări nu au în vedere
condiţiile de funcţionare a SEN în prezenţa
centralelor utilizând surse regenerabile.
În practica de proiectare s-a ţinut seama de o
serie de prevederi stabilite de CNTEE
Transelectrica S.A., rezultate ca oportune din
studii de sistem. Astfel:
•
în regimul mediu de bază CEE pe
ansamblul SEN se consideră cu 30%
din puterea nominală; reţeaua electrică
este cea din schema normală;
•
centralele electrice eoliene în diferitele
ipoteze de analiză (regimuri de
dimensionare) se consideră încărcate la
70% din puterea nominală în zona
analizată şi 30% din puterea nominală
în restul SEN; centrala analizată se
consideră în toate regimurile de
funcţionare
încăcate
la
puterea
nominală;
•
CHE se consideră la puterea disponibilă
în zona analizată la vârf de seară iarna
(VSI) şi ca în regimul mediu de bază
(RMB) în restul SEN, iar la gol noapte
vară (GNV) la 50% din puterea
disponibilă, dar nu mai puţin decât
puterea considerată în RMB.
Toate aceste reguli însă nu au o
recunoaştere oficială şi nu au încă o bază
statistică.
Este evident necesară reactualizarea PE 026
şi aprobarea acestuia de către ANRE.
În România, în prezent, există o singură
reglementare tehnică referitoare la CEE
„Condiţii tehnice de racordare la reţelele
electrice de interes public pentru centralele
eoliene” [1], care după avizarea UE a fost
aprobată de ANRE în anul 2009. Nu cuprinde
condiţii de dimensionare la racordarea CEE
la SEN şi nici de funcţionare în SEN.
Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului
de promovare a producerii energiei din surse

• peak load level of ~12000MW with
increase perspective in 2000-2005 period
up to ~15000MW;
• a load curve with a number of hours of
use of maximum power of 6300..... 6500
hours/year and with no special obligations
regarding
international
trade,
total
availability of Hydro Power Plants (HPP)
for ancillary services and the existence of
power plants with gas and fuel oil (~ 30%
of installed capacity) that provided the
TSO satisfactory system frequency
control conditions although in some
periods, for corresponding fuel supply
conditions, the burden on thermal power
plants (TPP) or run-of-the-river HPP
created some difficulties.
Now, in 2012, for a load peak level of ~
9500MW, the structure of available capacity
in conventional power plants, which
compared to 1989 primarily changed only by
connecting units 1 and 2 of the Cernavodă
NPP is:
TPP
NPP
HPP
WPP and biomass

10171MW
1413MW
6096MW
~1000MW

Thus, for the total available installed power of
18680MW there is a stand by of about 200%
of the maximum peak level.
At the date of the essay the operating
renewable sources capacity is ~1000MW, of
which 980MW is wind power and 25MW,
biomass power plants.
3. 2014 – 2016 Stage
3.1 Load consumption
According to Ministry of Economy Trade and
Business
Environment
(MECMA)
in
"Directives and strategic objectives in the
electricity sector for the period 2011-2035",
the peak net load power in Romania would
be 9940MW in 2015, respectively 10225MW
in 2016, gross power consumption (including
consumption in power plants) 10570MW in
2015 and 10940MW in 2016 respectively.
For both years an export - import balance of
650MW is indicated.
The reserve for ancillary services is
considered to be 1550MW.
It should be noted that currently a reexamination is in progress to reduce
estimated maximum consumption value with
up to 3%.

Light load level - according to current
features of the power system load curve and
little information on possible changes in
consumption structure - would be 51% - 53%
of peak load level. It can therefore be
considered a light load level of 5600MW 5800MW.
3.2 Power sources
The development of facilities – generating
sources and transmission networks - which
are estimated to be realized for stage 2014 2016 resulted from system studies and
connection studies, based on "Standard for
Power System Design" - PE 026 / 1992 and
existing Technical Codes of PTN and PDN.
These regulations do not envisage operating
conditions of NPS in the presence of power
plants operating on renewable sources.
In design practice provisions established by
CNTEE Transelectrica S.A. were used, which
resulted as appropriate from system studies.
Thus:
•
In normal operating condition at NPS
level WPP are considered to produce
30% of the installed capacity (rated
power); the grid is characterized by
regular diagram;
•
WPP in various situations of analysis
(design conditions) are considered to
produce 70% of rated power (for WPP in
the analysed area) and 30% of rated
power (for WPP connected in other
areas of NPS);
•
HPP connected in the analysed area are
considered to produce their available
power at peak load level in the evening
and 50% of the available power at light
load level; the values for power must not
be less than the production estimated
for RMB (regular operating condition).
All these rules have no official recognition,
not yet have a statistical basis. Updating and
approval by ANRE of norm PE 026 is
obviously necessary.
In Romania, at present, there is only one
technical regulation for WPP "Technical
conditions for connection to public electricity
networks for wind turbines" [ 1 ], which after
EU approval, was also approved by ANRE in
2009. It does not include aspects related to
sizing conditions for WPP to the NPS
connection nor their operation in the NPS.
Law 220/2008 regarding the system to
promote renewable energy production
(promoted after approval by the EU in June
2011) refers to the obligation of network
43
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regenerabile (promovată după avizarea în
iunie 2011 de către UE) face referire la
obligativitatea operatorilor de reţea de
integrare în reţea a acestor centrale până la
limita în care nu ar mai fi asigurată siguranţa
în funcţionarea SEN.
În prezent nu există instrucţiuni de aplicare a
Legii 220 cu referire la regimul de funcţionare
a CEE (integrare în piaţa de energie
electrică, încadrare în comanda operativă de
dispecer ş.a.) şi nici la modul de participare a
producătorilor la investiţiile rezultate ca
necesare pentru racordarea noilor surse la
SEN.
Este deosebit de importantă precizarea,
definirea sensului condiţiei de limitare a
funcţionării CEE în cazul „periclitării
siguranţei în funcţionarea SEN”.
În conformitate cu prevederile Legii Energiei
Electrice şi Codurile Tehnice ale RET şi
RED, operatorii de reţea trebuie să permită
nediscriminatoriu accesul la reţelele publice a
utilizatorilor.
În aceste condiţii, Directivele Uniunii
Europene (UE) referitoare la sursele
regenerabile şi condiţiile avantajoase create
dezvoltatorilor de centrale electrice eoliene
(CEE) şi în România, au dus la o explozie de
solicitări de racordare a acestora la reţelele
publice, la Sistemul Energetic Naţional
(SEN).
În prezent există un număr important de
studii de conectare la reţea a CEE, chiar
contracte de racordare (CR) şi Avize Tehnice
de Racordare (ATR) care nu au la bază
prevederi reglementate cu referire la regimul
lor de funcţionare în SEN, obligaţiile

producătorilor
la
participarea
privind
acoperirea consumului în regim normal, de
prealarmare sau de incident, modul de
considerare în participarea la piaţa de
energie electrică ş.a.
Deci, în conformitate cu cele prezentate la
subcapitolul 2, în perioada 2014 – 2016
pentru un consum (brut) preliminat de maxim
de cca.11000MW se poate considera că va
exista în afara surselor regenerabile o putere
disponibilă de cca.18500MW (cu noua CET
OMV Brazi 925MW şi 880MW CTE Brăila –
cu ATR).
În prezent, în baza studiilor de soluţie de
racordare la SEN a centralelor pe surse
regenerabile, există CR la reţea pentru:
-

centrale electrice eoliene .∼ 10320MW
central electrice fotoelectrice. ∼256MW….
centrale electrice cu biomasă ∼ 25MW

şi centrale cu CR şi ATR:
-

centrale electrice eoliene. ∼18400MW
centrale electrice fotoelectrice∼807MW….
centrale electrice cu biomasă ∼25MW

Pentru analiza funcţionării SEN este
importantă repartiţia teritorială a centralelor
electrice eoliene. Astfel, în tabelul 1, în
conformitate cu structura actuală a CEE cu
CR respectiv ATR, se prezintă repartiţia în
teritoriu a acestor centrale:

operators to integrate these plants to the
extent that there would be ensured security
of supply.
Currently there are no instructions for the
implementation of Law 220 with regard to
operation of WPP (integration in the
electricity market, meeting dispatcher
operative command etc.) or how the
producers will participate in investment works
resulted as necessary for the connection of
new sources to the NPS.
When talking about limiting the operation of
the WPP it is particularly important to define
"jeopardizing the safety of NPS" means.
According to provisions of Electric Energy
Law and Technical Codes of PTN and PDN,
the grid operators must allow the users to
access the public electric grids without
discrimination.
In these circumstances, the EU Directive on
renewable sources and the favourable
conditions for wind power plants developers
created in Romania an explosion of requests
for the connection to the public grid.
There is now a large number of solution
studies
for
WPP
connection,
even
Connection Contracts (CR) and Technical
Connection Permits (ATR) that are not based
on regulated provisions with respect to
operating conditions of WPP in NPS, the
obligations of producers to participate at
covering power system load curve for regular
operating condition, prealarm or incident,
their position on electricity market, etc.

CR + ATR
Procent din puterea instalată totală

Dobrogea

66,5%

în RET
în RED

51,7%
48,3%

64,3%

în RET
în RED

61,4%
38,6%

Moldova

20,2%

20%

Banat

8,5%

62,8%
37,2%
43,8%
56,2%
100%

4,3%

100%

1,6%

în RET
în RED
în RET
în RED
în RET
în RED
în RED

66%
34%
68%
32%
47%
33%
100%

Muntenia

3,2%

în RET
în RED
în RET
în RED
în RED

Alte zone

1,6%

în RED

Se poate constata că în estul SEN
(Dobrogea şi Moldova) s-ar concentra 86,7%
din puterea instalată în CEE cu CR şi 84,3%
din puterea instalată în CEE cu CR + ATR.
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9,8%

-

WPP
Solar parks
Biomass PP

∼ 10320MW
∼ 256MW
∼ 25MW

and Connection Contracts and Technical
Connection Permits were issued for:
-

WPP
Solar parks
Biomass PP

∼ 18400MW
∼ 807MW
∼ 25MW

The territorial repartition of wind sources is
very important for the analysis of NPS
operation. Thus, in Table 1 is presented the
territorial repartition of these power plants,
according to the existing structure of WPP
with Connection Contracts and Technical
Connection Permits of WPP:

Table 1 – WPP territorial repartition
Connection Contracts + Technical
Connection Permits
66.5%
in PTN
51.7%
64.3%
in PTN
61.4%
in PDN
48.3%
in PDN
38.6%
Connection Contracts

Tabelul 1. Repartiţia în teritoriu a CEE

Contracte de racordare
Procent din puterea instalată
totală

So, in accordance with those presented in
Subchapter 2, during the period 2014 - 2016
for an estimated (gross) consumption of ∼
about 11000MW one can consider, outside
renewable sources, an available capacity of
∼ about 18500MW (considering 925MW at
OMV Brazi TPP and 880MW at Brăila TPP –
with Technical Connection Permit).
Currently, based on solution studies for
connection to NPS of power plants using
renewable sources, Connection Contracts
were issued for:

Evident proporţia reală va depinde de ritmul
de realizare a investiţiilor în fiecare zonă.
În Directivele şi Obiectivele MECMA pentru
perioada 2011-2035 pentru anul 2015 se
consideră – exclusiv CHE mici şi cogenerare

Dobrogea
Moldova

20.2%

Banat

8.5%

in PTN
in PDN
in PTN
in PDN

62.8%
37.2%
93.8%
56.2%

20%
9.8%

Muntenia

3.2%

in PDN

100%

4.3%

Other areas

1.6%

in PDN

100%

1.6%

One can notice that eastern part of NPS
(Dobrogea and Moldova) concentrates
86.7% of the installed power in WPP with CR
and 84.3% of the installed power in all
CR+ATR. The real proportion will obviously
depend on the commissioning of each
investment in the areas presented above.

in PTN
in PDN
in PTN
in PDN

66%
34%
68%
32%

in PTN
in PDN
in PDN

47%
33%
100%

The MECMA Directives and Objectives for
stage 2011-2035 consider at year 2015 –
excluding small HPP and cogeneration
power plants – power plants using 3688MW
installed renewable power: 3200MW WPP,
340MW biomass and 148MW solar parks.
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– centrale utilizând surse regenerabile cu
putere instalată de 3688MW: 3200MW CEE,
340MW centrale pe biomasă şi 148MW
centrale fotoelectrice.
3.3 Reţeaua de transport
Studiile de soluţie pentru racordarea noilor
surse (CTE Brăila, dar în principal CEE)
efectuate cu respectarea ipotezelor de calcul
de la punctul 3.2 au evidenţiat:
- limite ale puterii instalate în anumite zone în
regim normal de funcţionare pentru RED
existentă (de ex. zona Tulcea şi staţia
400/110kV Tulcea Vest cu 2 TR 400/110kV –
350MW, zona Medgidia – Constanţa cu 2 TR
250MW în staţia 400/110kV Medgidia Sud –
1000MW ş.a.) pentru care sunt necesare
investiţii suplimentare;
- congestii în reţeaua de 110kV în regimuri
cu o contingenţă care necesită întăriri
(dublări de LEA, reconductorări, dublări sau
schimbări
de
transformatoare)
sau
prevederea unor automatizări care să
deconecteze/limiteze puterea generată a
CEE pentru evitarea unor declanşări; cu
consecinţe asupra siguranţei funcţionării;
- în zona Dobrogea, datorită unei restricţii pe
LEA 400kV Medgidia Sud – Dobrudja de
830MW, puterea totală produsă de CEE
trebuie limitată la 2060MW (Pinst ∼ 3000MW);
chiar prevederea unui transformator defazor
pe LEA 400kV Medgidia Sud – Dobrudja
care să asigure încadrarea automată în
puterea maximă admisibilă pentru o putere
instalată de peste 3000MW în CEE nu poate
elimina depăşirile de capacitate în regimurile
cu un element deconectat.
Din punct de vedere obiectiv, al volumului de
investiţii asigurat şi a posibilităţilor fizice de
realizare, apare o decalare importantă între
momentul când o LEA 400kV ar putea fi
necesară şi posibilitatea de realizare a
acesteia.
Planificarea dezvoltării RET prevăzută de
OTS a avut în vedere în primul rând criteriul
siguranţei funcţionării SEN şi nu volumul de
instalaţii în CEE.
Spre exemplu, pentru justificarea LEA:
-

-
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pentru LEA 400kV Smârdan – Gutinaş s-a
avut în vedere o putere produsă de CEE
de numai ∼2600MW (∼3700MW Pinst);
pentru LEA 400kV Suceava – Gădălin şi
reconductorare a LEA 220kV Stejaru –
Ungheni de la o putere produsă în CEE
∼2700MW (∼3900MW Pinst);
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-

iar pentru LEA 400kV CNE – Gura
Ialomiţei – Stâlpu pentru o putere produsă
de CEE de peste 3220MW (∼4600MW).

În continuare alte întăriri ale RET corelat cu
creşterea puterii produse de CEE pentru o
putere instalată de cca.11000MW (CEE cu
CR) ar fi necesare 7 noi artere de 400kV şi
multiple surse de compensare a puterii
reactive.
Dacă se ţine seama de termenele previzibile
de realizare a acestor linii: 2020 pentru
Smârdan – Gutinaş, 2021 pentru Suceava –
Gădălin, 2017 pentru CNE – Stâlpu,
reconductorarea LEA 220kV Stejaru –
Gheorghieni
(2015),
TR3
400/110kV
Medgidia Sud (2014), s-ar impune concluzia
că investitorii, care au luat la cunoştinţă de
aceste condiţionări din cadrul studiului de
soluţie pentru racordarea CEE pe care l-au
avizat, să realizeze că RET nu este capabilă
să primească în 2015 – 2016 mai mult de o
putere totală produsă de ∼2100MW.
3.4 Încadrarea CEE în SEN
Dezvoltarea CEE are rolul principal de
reducere
a
producţiei
centralelor
termoelectrice poluante. Pentru realizarea
acestui deziderat este necesară:
- posibilitatea de reducere a puterii din
centralele termoelectrice clasice în
acoperirea curbei de sarcină;
- asigurarea rezervei terţiare necesare
pentru
preluarea
variaţiilor
de
producţie a CEE.
În condiţiile prezentate, la nivel de SEN pot fi
restricţii pentru toate sursele, inclusiv CEE,
legate de adecvanţa generării, de încadrare
în curba de sarcină, dar şi de existenţa unei
rezerve terţiare rapide suficiente, a cărei
mărime este dependentă în mare măsură de
exactitatea
prognozei
pentru
puterea
generată de CEE. Astfel, puterea care poate
fi instalată la nivel de SEN poate fi limitată de
caracteristicile SEN, de tipul şi puterea
surselor convenţionale şi de flexibilitatea
acestora (a se vedea grupurile nucleare,
centralele de cogenerare etc.), de numărul
de linii de interconexiune, de metodele de
reglaj al tensiunii şi reglaj de frecvenţă la
nivel de sistem.
Simulând „piaţa de energie electrică”,
considerând centralele cu regim impus (CNE,
CET, ş.a.), contractele (convenţiile) cu
graficul lor de sarcină, inclusiv cele pentru

3.3 Transmission network
Solution studies for connecting new sources
(TPP Brăila, but mainly WPP) made with
hypothesis from section 3.2 emphasized:
- limits of installed capacity in certain areas
during normal operation of existing PDN (e.g.
the Tulcea area and Tulcea Vest 400/110kV
substation with two 400/110kV transformers 350MW, the Medgidia - Constanţa area with
two 400/110kV transformers in Medgidia Sud
substation - 1000MW, etc.) that require
additional investment;
- congestion in the 110kV network in
operating diagrams with one contingency that
require reinforcement (duplication of OHL,
cross section change, duplication or changes
of transformers) or the provision of
automation to disconnect/limit the power
generated in WPP in order to avoid tripping;
with consequences on safety in operation;
- in Dobrogea area, due to power flow
restrictions (830MW) on 400kV Medgidia Sud
– Dobrudja OHL, total power produced by
WPP should be limited to 2060MW (approx.
3000MW installed power); even installing a
phase shifting transformer on the Medgidia
Sud - Dobrudja 400kV OHL to provide
automatic reduction of active power flow for
an installed capacity of over 3000MW in
WPP cannot eliminate the overloads for
operating diagrams with one contingency.
Objectively speaking, regarding the volume
of investment and physical possibilities of
commissioning, there is a significant delay
between the need of a new 400kV OHL and
the possibility of its construction.
The PTN development planning provided by
the TSO had in mind first of all the operation
safety of NPS criterion and not the amount of
WPP facilities.
For example, in order to justify OHL:
-

-

-

Smârdan – Gutinaş 400kV OHL, one had
in mind a wind production of only
∼2600MW (installed capacity ∼3700MW);
Suceava – Gădălin 400kV OHL and
change of Stejaru – Ungheni 220kV OHL
cross section, one had in mind a wind
production of only ∼2700MW (installed
capacity ∼3900MW);
CNE – Gura Ialomiţei – Stâlpu 400kV
OHL, one had in mind a wind production
of only ∼3220MW (installed capacity
∼4600MW);

Other PTN reinforcements related to
increase of wind generation (Connection
Contracts for WPP of ∼ about 11000MW) are
7 new 400kV corridors and multiple reactive
power compensation devices.
If we take into consideration the expected
commissioning dates: 2020 for Smârdan –
Gutinaş OHL, 2021 for Suceava – Gădălin
OHL, 2017 for Cernavodă NPP - Stâlpu,
cross section change of Stejaru –
rd
Gheorghieni 220kV OHL (2015), 3
transformer in Medgidia Sud 400/110kV
substation (2014), one might conclude that
investors who are aware of the conditions
resulted from the solution studies for
connecting WPP that they approved, must
realize that PTN is unable to receive in 2015
- 2016 more than 2100MW production of
wind power.
3.4 WPP integration to NPS
WPP development has the main goal of
reducing the polluting production of TPP. To
achieve this goal the following are necessary:
-

-

the possibility to reduce the amount of
power from conventional thermal power
plants in meeting the power system load
curve;
providing tertiary reserve necessary to
take on variations of WPP production.

At NPS level restrictions can occur for all
types of sources, including WPP, related to
generation adequacy, power system load
curve integration but also to sufficient tertiary
reserve, whose amount depends largely on
the accuracy of WPP production forecast.
Thus, the power that can be installed at NPS
level may be limited by the system features,
by the type and capacity of conventional
power sources and their flexibility (see
nuclear units, cogeneration power plants,
etc.), by the number of tie lines, the voltage
and frequency control methods.
Simulating "electricity market", considering
power plants with fixed operating conditions
(NPP, etc.), contracts (agreements) and their
load chart, including import / export,
restrictions in the use of some HPP and - for
the rest of power plants - compliance of order
of merit, the power that could be produced in
WPP, for each load level can be obtained.
In terms of wind power restrictions due to
generation adequacy, an important aspect is
to establish the most difficult scenario which
might be: at peak load level, WPP production
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import/export, restricţiile în utilizarea unor
CHE şi – pentru restul centralelor –
respectarea ordinii de merit, se poate obţine,
pentru fiecare palier caracteristic, puterea
care ar putea fi produsă în centrale eoliene
pentru acoperirea consumului (MW).
În limitarea puterii eoliene dată de adecvanţa
generării, un aspect important îl constituie
stabilirea scenariului cel mai dificil: la vârf de
sarcină, producţia CEE ar putea fi aproape
nulă, iar la gol de sarcină, producţia CEE ar
putea fi maximă.
În momentul de faţă, OTS a stabilit o limită a
puterii, care poate fi instalată în CEE la nivel
de SEN de cca. 3000MW până în etapa
2015-2019, fără luarea în considerare a CTE
Brăila şi a limitării schimbului de putere pe
LEA de interconexiune cu Bulgaria.
Analizele elaborate având în vedere:
regimul de funcţionare (staţionare,
stabilitate);
posibilitatea de integrare în curba de
sarcină şi asigurarea puterii de reglaj
terţiar;
structura reţelei de transport;
au evidenţiat însă că în prezenţa CTE Brăila
880MW – puterea instalată maximă în CEE,
până la care nu sunt necesare întăriri ale
reţelei,
nu
poate
depăşi
1500MW,
considerând o încărcare maximă simultană a
CEE de 70% din puterea nominală.
Programul de dezvoltare a RET elaborat de
OTS pe un orizont de zece ani a ţinut seama
de integrarea în reţea a unei puteri de
3000MW instalaţi în CEE în zona de est a
ţării.
Pentru o putere de 3000MW instalaţi în CEE
este posibilă integrarea în curba de sarcină şi
reechilibrarea balanţei producţie-consum;
această reechilibrare ia în considerare că din
3000MW, funcţionează
simultan 30%
(900MW).
Dacă puterea instalată în CEE şi alte tipuri
de centrale va depăşi într-o primă etapă
(2015) 3000MW sunt necesare linii de
întărire.
Prognoza
Guvernului
stabileşte,
de
asemenea, puterea de 3000MW pentru anul
2015 şi de 4000MW pentru anul 2020.
În racordarea CEE, cu puterea fluctuantă şi
aleatoare, se impune stabilirea unui nivel de
risc reglementat al indicatorilor de satisfacere
a consumului de energie electrică (LOEP) şi
putere maximă cerută (LOLP).
Aşa cum s-a prezentat anterior, puterea total
instalată în centrale electrice (fără CEE)
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depăşeşte cu mult consumul de vârf de
sarcină actual. Centralele cu sarcină impusă
(CNE, CET, CHE pe firul apei) au o pondere
importantă din puterea instalată în SEN şi
includerea CEE în curba de sarcină face
necesar ca centralele convenţionale să preia
în mare măsură reglajul de frecvenţă, să
funcţioneze adesea cu sarcină parţială sau
să fie oprite mai frecvent. Acest mod de
funcţionare creşte costurile şi scade durata
de viaţă a echipamentelor din centralele
clasice.
O analiză de detaliu privind posibilitatea
acoperirii curbelor de sarcină pentru zile
caracteristice de iarnă şi vară, de lucru şi
sărbătoare pentru situaţia din 2012 şi 2020
[3,4], a avut ca rezultat evidenţierea
posibilităţii de încadrare a unei puteri
produse în CEE de maxim 714MW.
Modul de determinare a soluţiilor de
încadrare în sistem influenţează puterea care
rezultă că poate fi racordată în centrale
eoliene.
Astfel, o considerare în analiza posibilităţilor
de racordare a centralelor eoliene ca
funcţionând la puterea instalată (deşi puterea
produsă depinde de viteza vântului la
puterea a 3-a, iar viteza medie a vântului în
România este în general cca. 6-8m/s, mult
sub viteza vântului la care o turbină eoliană
atinge puterea nominală, de 11-14m/s)
determină evident o limitare destul de severă
în racordarea acestora. Din acest motiv, OTS
a stabilit ca în proiectare să se ţină seama de
aceste aspecte. Totuşi, trebuie precizat că
recomandările OTS cu privire la modalitatea
de considerare în regimurile de dimensionare
a puterilor centralelor eoliene în studii de
racordare la reţea nu sunt recunoscute de
toţi operatorii de distribuţie. De ex. se
consideră cu 100% din puterea instalată
numai centrala electrică eoliană analizată în
studiul de soluţie, cu 70% din puterea
instalată acele centrale electrice eoliene din
zonă şi cu 30% din puterea instalată acele
centrale eoliene din afara zonei analizate.
Puterea ce ar putea fi acceptată de către
OTS pentru a fi instalată în aceste condiţii în
CEE depinde de probabilitatea adoptată
pentru realizarea simultană puterii produse.
Astfel, ţinând cont de problemele prezentate
mai sus, ar reieşi o posibilitate de preluare a
unei puteri instalate de cca.1500MW în 2012
şi de cca.2300MW în etapa 2020 – [4], mult
mai puţin decât puterea centralelor cu
Contracte de Racordare (peste 10000MW).

could be almost zero and for light load level,
WPP production could be maximum.
Currently, the TSO has set a limit of power
that can be installed in the WPP of about
3000MW until 2015-2019 at NPS level,
excluding Brăila TPP and power flow
limitation on the tie line with Bulgarian
system:
The analyses made based on:
- operating conditions (power flow, voltage
stability);
- possibility of integration into the power
system load curve and provide tertiary
reserve;
- structure of the transmission grid;
have emphasised that in the presence of
Brăila 880MW TPP – the maximum capacity
to be installed in WPP cannot exceed
1500MW, if we consider a maximum
simultaneously loading at WPP of 70% of the
rated power and no reinforcement of
transmission grid.
The PTN development carried out by the
TSO for a ten year horizon kept in mind the
integration of about 3000MW installed power
in WPP in the eastern part of Romania.
For 3000MW wind capacity it is possible to
integrate it in the power system load curve
and also balancing the production and
consumption; this is valid if we consider the
wind production represents 30% of installed
capacity (900MW).
If the power installed in WPP and other
generating sources exceeds in a future stage
(2015) 3000MW new reinforcement lines will
be necessary.
Government Forecast also sets a power of
3000MW for 2015 and 4000MW for 2020.
The connection of WPP to the grid, having
fluctuating and random production, imposes
setting a regulated risk level of electricity
consumption satisfaction indicators (LOEP)
and maximum power required (LOLP).
As discussed above, the total installed power
in power plants (without WPP) exceeds the
current peak consumption. Power plants with
fixed operating conditions (NPP, TPP, run-ofthe-river HPP) have an important of the total
installed capacity in NPS. Thus including
WPP in power system load curve determines
the conventional power plants to largely take
frequency control, to operate often with
partial load or to be stopped more often. This
will increase costs and decrease the life of
conventional power plant equipment.

A detailed analysis of the possibility of
covering power system load curves for
characteristic days of winter and summer,
work and holidays for 2012 and 2020 [3,4],
showed the possibility of employment up to
714MW wind power production.
The maximum wind power that can be
integrated in NPS is also influenced by the
methodology to determine the connection
solutions.
Thus, if we consider that WPP operate at
rated
power
when
establishing
the
connection solutions (although the output
rd
power depends on the wind speed at 3
power and the average wind speed in
Romania is generally about 6-8m/s, well
below the wind speed at which a wind turbine
reaches rated power, 11-14m/s), a very
severe limitation in their connection results.
The TSO has indicated that the sizing
conditions have to address these issues.
However, please note that the TSO
recommendations on how to consider the
production of WPP for connection studies are
not recognized by all distribution operators.
For example, one considers the production of
the analysed WPP at 100% of the installed
power; all WPP in the same area produce
70% of their installed power and the WPP in
other areas produce 30% of their installed
power.
The power that could be accepted by TSO to
be installed in these conditions depends on
the probability of WPP for simultaneously
achieving output power. Thus, given the
above problems, ~ about 1500MW in 2012
and ~ about 2300MW in stage 2020 - [4]
installed capacity is possible to connect, less
than the wind power with Connection
Contracts (over 11000MW).
Increased power outputs in WPP that can be
connected require additional power from
conventional generating sources for ancillary
services and from neighbouring countries (tie
lines).
International experience with reference to
WPP integration in power systems draws
attention to some aspects that can increase
the wind power to be connected, such as [2]:
-

-

limiting the use of cogeneration and
biomass power plants having a fixed
operation condition;
need for energy storage (building
pumped – storage HPP or high capacity
capacitor banks);
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Creşterea puterii racordabile în CEE necesită
o putere suplimentară pentru serviciile de
sistem din partea celorlalte centrale şi din
partea ţărilor vecine (interconexiune).
Experienţa internaţională cu referire la
integrarea CEE în SEN atrage atenţia asupra
unor aspecte care pot creşte puterea
racordabilă în CEE, cum ar fi – [2]:
-

-

-

-

limitarea centralelor de cogenerare şi
utilizarea centralelor pe biomasă, cu
regim impus;
necesitatea acumulării energiei electrice
(construirea de CHE cu lacuri de
acumulare sau condensatoare de mare
capacitate);
evitarea construirii de centrale nucleare
în sistemele cu o putere mare instalată
în CEE; prevederea obligatorie a
posibilităţilor de participare la reglajul
frecvenţă – putere în SEN a CNE sau
asocierea acestora cu CHEAP.
construcţia de centrale cu oprire/pornire
rapidă: centrale pe gaze, CHE cu
acumulare şi pompaj.

Modalitatea de a face faţă congestiilor poate
influenţa limita de putere instalată în CEE la
nivel de SEN. De ex., în anumite ţări, se
consideră că centralele eoliene pot fi
reduse/deconectate automat de la sistem la
anumite avarii sau la apariţia unor congestii
care pot afecta siguranţa sistemului. Acest
concept este avut în vedere şi în stabilirea
soluţiilor de racordare CEE în RED, este
acceptat de producători la faza de avizare a
studiului de soluţie, dar există riscul în lipsa
unor reglementări clare a solicitărilor de plată
a daunelor, a unor reclamaţii la aplicarea
acesteia.
Regimul real de funcţionare a CEE, în
concordanţă cu prevederile Legii 220, va fi
determinat de încadrarea în piaţa de energie
electrică în concordanţă cu deciziile
producătorilor privind modul de participare.
Evident, se conturează şi posibilitatea ca
funcţionarea CEE să fie astfel limitată (chiar
oprită).
Ţinând
seama
de
toate
aspectele
menţionate, de condiţiile de funcţionare în
SEN în prezenţa CEE, se consideră
necesară analiza oportunităţilor realizării unui
dispecer pentru monitorizarea centralelor
eoliene (la nivelul Dispecerului Energetic
Naţional - DEC).
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4. Concluzii
4.1 Racordarea şi funcţionarea CEE în cadrul
sistemului energetic românesc (SEN) este
condiţionată de caracteristicile structurii
existente a surselor şi a reţelelor, precum şi
de caracteristicile de consum.
4.2 Integrarea centralelor eoliene în reţelele
din România are în vedere concentrarea
acestora în zone geografice fără consum
local important: Dobrogea şi Moldova (estul
sistemului), necesitând întărirea capacităţii
instalaţiilor de evacuare a puterii din zonă.
De asemenea, racordarea CEE în sisteme
energetice cu unităţi nucleare este de evitat
dacă acestea din urmă nu au posibilitate de
reglaj frecvenţă.
4.3 Limitările asupra centralelor eoliene pot fi
determinate de restricţii locale (capacitatea
reţelei, condiţii tehnice impuse de racordare
la sistem), restricţii zonale (limite ale
stabilităţii de tensiune), şi de restricţii la nivel
de sistem (integrare în curba de sarcină,
condiţii de stabilitate de tensiune, rezervă
terţiară rapidă).
4.4 Structura SEN impune o serie de limitări
cu privire la integrarea CEE:
- ponderea şi structura centralelor clasice
cu
regim
de
funcţionare
impus
(cogenerare, nucleare, hidro pe firul apei)
în totalul puterii disponibile;
- ponderea şi structura surselor cu pornire
rapidă (CTE pe gaze, CHE cu lacuri de
acumulare, cu sau fără pompaj) sau a
mijloacelor de acumulare a energiei
electrice;
- flexibilitatea, disponibilitatea tehnică şi
economică a centralelor clasice de a
participa
la
realizarea
rezervei
suplimentare de reglaj terţiar;
- prezenţa centralelor nucleare în sistem şi
mai ales a celor cu posibilităţi limitate de
participare la reglajul frecvenţă – putere în
SEN;
- numărul şi capacitatea liniilor de
interconexiune;
- concentrarea într-o anumită zonă a
viitoarelor amplasamente de CEE;
- participarea limitată / restricţionată prin
contracte
a
anumitor
centrale
hidroelectrice la rezerva de reglaj.
Se consideră oportun ca ANRE să aibă în
vedere aceste aspecte la acordarea
Autorizaţiei de înfiinţare a unei centrale

-

-

avoid building nuclear power plants in
power systems with much wind power;
mandatory provision for NPP to
participate in frequency - power control
in NPS or their association with pumped
– storage HPP.
construction of power plants with fast
start/stop: gas power plants, pumped –
storage HPP.

The method to deal with congestions may
influence the limit of power to be installed in
WPP at NPS level. For example, in some
countries, it is considered that wind sources
can be automatically curtailed / disconnected
from the system for some network incidents
or high congestions that may affect system
security. This concept is also taken into
consideration when determining the wind
sources connection solutions to PDN, is
accepted by producers in the permitting
phase of the solution study, but in the
absence of clear rules, there is a risk of
claims on behalf of producers.
The real operating conditions of WPP, in
accordance with Law 220 provisions, will be
determined by compliance with the electricity
market and decisions of producers regarding
participation mode.
Obviously, the possibility of WPP operation
limitation (even stopped) is outlined.
Taking into account all aspects mentioned
above, a dispatch centre to monitor WPP at
National Dispatch Centre must be discussed.
4. Conclusions
4.1. The connection and operation of the
WPP in the Romanian Power System (NPS)
is conditioned by the features of existing
structure of sources and electric networks,
and also consumers’ characteristics.
4.2. The integration of wind power plants to
NPS takes into account their concentration in
geographical areas without major local
consumption: Dobrogea and Moldova
(eastern
part
of
system),
requiring
strengthening the equipment to transmit the
production to other areas. WPP connection
to NPS with nuclear power plants should also
be avoided if the latter have no possibility to
control frequency.
4.3. Limitations on WPP can be determined
by local restrictions (grid capacity, technical
conditions imposed by the connection to the
system), zone restrictions (limits of voltage

stability) and global level restrictions
(integration in power system load curve,
voltage stability aspects, tertiary reserve).
4.4. The NPS structure determines some
limitations of WPP integration in NPS:
- share and structure of conventional power
plants with fixed operating condition
(cogeneration, nuclear, hydro run-of-theriver HPP) in the total installed capacity;
- share and structure of fast start-up power
plants (gas TPP, HPP with or without
pumping and storage) or energy storage
installations;
- flexibility,
technical
and
economic
availability of conventional power plant to
take additional necessary tertiary reserve;
- presence of nuclear power plants in the
power system and especially of those with
limited participation to frequency - power
control;
- number and capacity of tie lines;
- concentration in the same area of future
WPP sites;
- limited / restricted participation through
contracts of certain HPP at control
reserve.
It is appropriate that ANRE considers all
these issues when issuing Establishment
Authorizations for power plants using fossil
fuels or renewable sources.
4.5. If we consider a development of wind
sources for stage 2014-2016 as mentioned
above, without a detailed analysis regarding
meeting the maxim consumption (below
10000MW) and minimum consumption
(∼5500MW), without analysis regarding
tertiary frequency reserves, operation of NPS
will be poor in terms of safety operation and
economical efficiency.
4.6. Complete clear regulations are needed
that, taking into consideration reality, the
conditions provided in the solution studies for
new sources connection, should specify:
- the conditions to approve the transmission
network (distribution network) connection by
the network Operator of each source
(irrespective of all the other permits and even
the connection contract);
- the conditions for participating in the NPS
operation in a normal, alarm or failure state;
- the situations in which the network Operator
is entitled – without paying damages – to
require the reduction in the production of a
power plant (including the renewable
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electrice utilizând combustibili fosili sau surse
regenerabile.
4.5 În preliminarea unei dezvoltări a surselor
în SEN în etapa 2014 – 2016 conform celor
prezentate, fără o analiză de detaliu în
acoperirea consumului intern maxim (sub
10000MW), respectiv minim (de ∼ 5500MW)
şi a rezervelor de reglaj frecvenţă cu
structura surselor dată, funcţionarea SEN se
consideră că va fi precară din punct de
vedere al siguranţei în funcţionare şi al
economicităţii.
4.6 Sunt necesare reglementări complete şi
clare care, ţinând seama de realitate, de
condiţionările prevăzute în studiile de soluţie
pentru racordarea noilor surse, să precizeze:
- condiţiile de aprobare a conectării la RET
(RED) de către Operatorul de reţea a
fiecărei surse (independent de toate

-

celelalte avize şi chiar de contractul de
racordare);
condiţiile de participare la funcţionarea
SEN în regim normal, de alarmă şi
incident;
situaţiile în care Operatorul de reţea are
dreptul – fără a plăti daune – să solicite
reducerea producţiei unei centrale
(inclusiv surse regenerabile) sau chiar
deconectarea acesteia de la reţea.

4.7 Se impune reanalizarea tuturor
reglementărilor existente: Codul Tehnic al
RET (inclusiv Regulamentul de dispecer),
Codul Tehnic al RED, Normativele de
proiectare a instalaţiilor din SEN şi
racordarea utilizatorilor la reţea, cu luarea în
considerare şi a surselor regenerabile cu
regimurile lor aleatoare de funcţionare.

sources) or even its disconnection from the
network.
4.7. All existing regulations should be
reviewed: Technical Transmission Grid Code

(including Dispatcher Rule), Technical
Distribution Grid Code, Design Norms for
NPS equipment and users’ connection to the
network, taking into account renewable
sources with their random output.
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RENOVAREA CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE
PRIN UTILIZAREA CONCEPTULUI DE CASĂ PASIVĂ
1

RENOVATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS
USING THE PASSIVE HOUSE STANDARD

1
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2
2
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Rezumat: Sectorul construcţiilor reprezintă,
la nivelul Uniunii Europene (UE), unul dintre
marii consumatori energetici. Consumul de
energie al clădirilor înregistrează aproape
40% din consumul final de energie, din care
75% reprezintă consumul de energie pentru
încălzire/răcire. Dintre clădirile rezidenţiale,
blocurile au cel mai mare potențial de
economisire de energie cu efect pozitiv
asupra reducerii emisiilor de CO2.
În România sunt cca. 2.990.000 de
apartamente făcând parte din blocuri
construite în perioada 1950-1990, unde
locuieşte cca. 40% din populaţia urbană.
Până în prezent, o parte dintre aceste blocuri
au fost reabilitate termic prin realizarea unor
lucrări
pentru
îmbunătăţirea
eficienţei
energetice (izolarea termică a anvelopei
clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare,
termoizolarea acoperişului şi a planşeului
peste subsol, închiderea balcoanelor). După
realizarea acestor lucrări, consumul specific
de căldură ar trebui să nu depăşească
valoarea de 100 kWh/(mp.an). Potenţialul de
economie de energie poate fi superior faţă de
cel rezultat prin realizarea de lucrări minime.
Renovarea construcţiilor este un aspect
extrem de important din moment ce procesul

de reconstrucţie şi modernizare a blocurilor
de apartamente a fost lansat, iar interesul
părţilor interesate şi al proprietarilor pentru
modernizarea complexă creşte. Renovarea
blocurilor de apartamente pare un proces
simplu, iar foarte mulţi cred că aceasta se
reduce numai la izolarea termică. În realitate,
este o acțiune complexă ce are în vedere
adoptarea unor soluţii adecvate pentru a
evita înrăutățirea situației, contribuind la
creșterea eficienței energetice. Această
acțiune complexă necesită pentru realizare
un buget considerabil, dar în timp poate
deveni o investiţie. Din acest motiv,
Comunitatea Europeană (CE) a înţeles să
încurajeze iniţiativele de promovare a
acţiunilor de creştere a performanţei
energetice a clădirilor existente prin
finanţarea de programe dedicate.
Un exemplu este proiectul PASS-NET
(www.pass-net.net) cofinanţat din programul
Intelligent Energy Europe, în care ISPE a fost
partener. În cadrul acestui proiect s-a urmărit
prezentarea sistemului de renovare majoră a
clădirilor existente prin utilizarea conceptului
de Casă Pasivă, folosit cu succes în ţări din
UE (Germania, Austria, Suedia, Belgia,
Franţa sau Cehia).
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Abstract: The construction field is one of the
most energy intensive sectors at the
European Union (EU) level. The building
energy consumption records annually about
40% of the total amount of final energy
consumption, from which 75% representing
the energy consumption for heating/cooling.
Of the residential buildings blocks of flats
have the largest energy savings potential
with a positive effect upon CO2 emissions
reduction.
In Romania about 2,990,000 flats belonging
to blocks of flats built up in 1950-1990, where
about 40% of the urban population lives. Until
now a part of these blocks were renovated
for increasing the energy efficiency (thermal
insulation of the building envelope, replacing
exterior joinery, thermo-insulation of the roof
and foundation above the basement, closing
of balconies). After these works were
completed, the energy consumption (heating)
2
has to be 100 kWh/(m /yr) at the most. The
energy consumption energy can be higher
than the one resulted by carrying out
minimum
works. The renovation
of
constructions is an extremely important
aspect
as
the
reconstruction
and

modernization process of blocks of flats was
launched, and the interest of interested
parties
and
owners
for
complex
modernization increases. The renovation of
blocks of flats seems a simple process, and
very many think that it reduces only to
thermal insulation. In reality, the complex
action takes into account the adoption of
adequate solutions for avoiding the
worsening of the situation by contributing to
an increase in energy efficiency. This
complex action requires a considerable
budget to be achieved, but in time it can
become an investment. For this reason, the
European Community (EC) understood to
encourage the promotion initiatives of energy
efficiency of existing buildings through
dedicated financing programs. An example is
PASS/NET project (www.pass/net.net) cofinanced from the intelligent program Energy
Europe, in which ISPE was a partner. This
project was meant to present the major
renovation system of the existing buildings by
using a Passive House concept, used
successfully in EU countries (Germany,
Austria, Sweden, Belgium, France or the
Czech Republic.

Cuvinte cheie: consum de energie, economii de energie, casă pasivă, clădiri cu consum aproape
zero de energie, programe de finanţare.

Keywords: energy consumption, energy savings, passive house, near zero energy buildings,
financing programmes.

1. Introducere

1. Introduction

Când ne referim la standardul Casei Pasive,
ne referim şi la aşa-numitul “factor 10”, care
indică faptul că nevoia de energie pentru
încălzire este redusă de până la 10 ori ca
urmare a realizării lucrărilor de renovare
majoră. Acest lucru înseamnă că, în
locuinţele existente, în care consumul de
energie pentru încălzire este de aproximativ
250 kWh/(mp.an), se va reduce consumul

1

până la 25 kWh/(mp.an) sau mai scăzut,
după modernizare (Fig.1). Trebuie subliniat
că renovările generale au ca rezultat, de
obicei, economii ale consumului de energie
de circa 20-30% în comparație cu stadiul
anterior, în timp ce renovările de tip „Casă
Pasivă (factor 10)” permit economii de până
la 90%.

Ing., Divizia Energie şi Mediu, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – I.S.P.E. S.A.
Student, Universitatea din Piteşti, colaborator la elaborarea lucrării

2
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When it talks about Passive House standard
there’s the so-called “factor 10”, which
indicates the fact that the need of energy for
heating is reduced up to 10 times after the
retrofitting. That means that from existent
houses which energy consumption for
2
heating is about 250 kWh/(m /yr), after the

1
2

modernization will reduce the consumption
2
down to 25 kWh/(m /yr) or less (Fig. 1).
It should be remarked that general
renovations usually result in energy
consumption savings of about 20-30% in
comparison with the previous stage, while
the “Passive House” type renovations (factor
10) allow savings up to 90%.

Eng., Energy & Environment Division, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A
Student of University of Piteşti, contributor
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Source: PassivHaus Institut Darmstadt, Germany

Sursă: PassivHaus Institut Darmstadt, Germania

Fig. 1. The energy saving potential in buildings

Fig. 1 Potenţialul economiei de energie în clădiri

La o locuință sunt importante atât confortul
oferit, calitatea spațiului interior cât și
cheltuielile rezultate din întreținerea acesteia.
În conceptul Casei Pasive suprafeţele calde
ale pereţilor şi ferestrelor oferă un confort
termic fără precedent, iar sistemul de
ventilaţie este o sursă neîntreruptă de
furnizare a aerului curat fără a permite
pierderi de căldură. Mai există un motiv
pentru ventilaţia mecanică, în special în
clădirile modernizate. Gradul de etanşeitate
ridicat (ex. după înlocuirea ferestrelor)
necesită, în mod logic, un nivel mai scăzut de
energie pentru încălzire, dar, pe de altă
parte, poate provoca probleme de umiditate,
dacă nu există suficient aer curat. Ventilaţia
mecanică nu ridică motive de îngrijorare în
ceea ce priveşte mucegaiul din moment ce
umiditatea este ventilată continuu.
Pe lângă reducerea costurilor de încălzire,
traiul într-o Casă Pasivă poate reduce si
anumite probleme de sănătate existente. Un
sistem de ventilaţie care funcţionează
continuu va furniza aer curat şi, în acelaşi
timp, filtrează praful şi alte impurităţi din aerul
interior. Acest lucru poate fi foarte benefic

pentru cei care suferă de alergii, dar şi pentru
cei responsabili de curăţenia casei.
Lucrările de renovare pentru o locuinţă
existentă nu este obligatoriu să respecte
criterii de Casă Pasivă (ex. consum de
energie
pentru
încălzire/răcire
<
15 kWh/(mp.an). Se vor propune numai
acele lucrări de renovare majoră care să
conducă la realizarea unui nivel ridicat de
economii de energie cu costuri minime.
Analiza consumului de energie pentru
locuinţe arată faptul că pentru încălzire –
răcire este necesar circa 75% din total
consum pe locuință (Fig. 2). Respectând
criteriile de Casă Pasivă, consumul de
energie pentru încălzire/răcire poate scădea
până la 90% după aplicarea lucrărilor de
renovare majoră. De asemenea, se pot
obţine reduceri ale consumului de energie
pentru prepararea apei calde şi pentru
iluminat. Renovarea majoră a clădirilor, în
conformitate cu această metodă poate avea
şi alte beneficii: prelungeşte durabilitatea
clădirilor, contribuie la gradul de încredere
conferit domeniului şi le face mai competitive
pe piaţa imobiliară.

In a home the comfort provided is important,
as well as the quality of the interior space
and the costs resulted from its maintenance.
In the Passive House concept the hot
surfaces of the walls and windows provide a
thermal comfort without precedent, and the
ventilation system is an uninterrupted source
of fresh air without allowing heat losses.
There is another reason for mechanical
ventilation,
especially
in
modernized
buildings. The high degree of sealing (for
example, replacing windows) logically
requires a lower level of energy for heating,
but, on the other hand, can provoke humidity
problems, if there is not sufficient fresh air.
The mechanical ventilation does not raise
reasons for concern as regards mould as
humidity is continuously ventilated.
Besides reducing heating costs, living in a
Passive House can reduce also certain
existing health problems. A ventilation
system that operates continuously will
provide fresh air and, at the same time, filters
dust and other impurities in the inner air. That

8,4%

7,6%

can be very beneficial for those who suffer
from allergies, but also for those responsible
for house cleaning.
When retrofitting it is not necessary to
achieve parameters of a Passive House –
the requirement of heat demand of
2
15 kWh/(m /yr) for heating, at any cost. The
economically feasible and reasonable
measures with the most possible energy
savings are the most important. As the
analysis
of
energy
consumption
in
households shows that the main part about
75% of energy is being used for heating.
With the help of Passive House components
the energy consumption for heating can drop
down by 90% after retrofit. Further energy
cut-down can be achieved also in such
aspects as hot water preparation and
lighting. Retrofitting of buildings according to
this method can also have other benefits. It
extends constructions´ durability, contributes
to the domain’s credit and makes it more
competitive on the real estate market.

Distribution of energy consumption in households

Heating
Hot-water preparation
Cooking
Lightening and the rest

10,5%

73,4%
Source: PassivHaus Institut Darmstadt, Germany

Sursă: PassivHaus Institut Darmstadt, Germania

Fig. 2 Distribution of energy consumption by consumer types in a home

Fig. 2 Distribuția consumului de energie pe tipuri de consumatori într-o locuință
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2. Renovare sau clădire nouă?
Analiza privind renovarea majoră a unei
clădiri existente sau înlocuirea acesteia cu o
clădire nouă a condus la concluzia că
lucrările de renovare sunt mult mai eficiente
din punct de vedere economic și sunt de
recomandat. Demolarea unei clădiri duce la
cheltuieli enorme corelate cu procesul în sine
precum şi pentru depozitarea deşeurilor
rezultate. Excluzând cheltuielile de demolare,
renovarea la standardul Casei Pasive ar
costa între 30 – 80% din preţul unei clădiri
noi, în funcţie de lucrările ce trebuie realizate.
De asemenea, se câştigă timp deoarece
lucrările pot fi desfăşurate în apartamente
locuite. Din punct de vedere economic, este
recomandat ca toate măsurile să fie luate în
acelaşi timp.
Lucrările trebuie corect etapizate, păstrând
continuitatea logică.
În afară de economiile de costuri, renovările
majore reduc semnificativ impactul asupra
mediului în comparaţie cu clădirile noi.
Materialele de construcţie conţin o cantitate
mare de energie excedentară (energie gri)
consumată prin producţie, transport, etc. În
procesul
de
reconstrucţie/renovare,
cantitatea de materiale utilizate este redusă
semnificativ alături de cheltuielile provenite
din depozitarea deşeurilor. Dacă se doreşte
a se participa cât mai puţin la schimbările
climatice, cel mai bun lucru este aplicarea
lucrărilor de renovare majoră (complexă)
utilizând conceptul de Casă Pasivă.
Modernizarea clădirilor, în general şi în mod
particular la standardul de Casă Pasivă,
atrage, de asemenea, şi un număr de
probleme din diferite zone. Un număr de
predispoziţii conceptuale şi practice necesită
o abordare complexă şi, deseori sofisticată,
sau mai mute soluţii complicate. Conceptul
eficient este, deci, cheia renovării şi, desigur,
constituie etapa cu cel mai mare număr de
posibilităţi ce pot influenţa rezultatul, atât din
punct de vedere economic, cât şi energetic.
Renovările locuinţelor multifamiliale necesită
discuţii lungi cu proprietarii sau locatarii
apartamentelor, educarea continuă şi de
calitate,
enumerarea
beneficiilor
şi
demonstrarea prin proiecte de succes.
Numai în acest mod putem evita soluţiile
parţiale care pot afecta calitatea mediului şi
pot conduce la costuri mari. Din păcate
pentru mediul înconjurător, multe dintre
soluţiile care au fost adoptate nu ţin cont de
toţi aceşti factori şi numai un număr limitat de
proprietari bine informaţi pot profita de
58
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beneficiul realizării lucrărilor de renovare
majoră.
Principalele avantaje ale realizării
lucrărilor
de
renovare
majoră
utilizând conceptul de Casă Pasivă:
Reducerea consumului de căldură prin
utilizarea factorului 10 – preţuri scăzute
la energie
Confort termic
Calitate sporită a aerului şi a sănătăţii
Îmbunătăţirea
rentabilităţii
sau
menţinerea preţului clădirii pe piaţă
Clădire durabilă – protecţie împotriva
schimbărilor climatice
Totul depinde de gradul de cunoaştere şi
înţelegere al celor implicaţi. O renovare
majoră/ complexă este o provocare care
necesită echipe de ingineri şi arhitecţi
experimentaţi şi un nivel ridicat de
convingere al tuturor participanţilor la proiect
începând cu luarea deciziei şi până la
realizarea acestor lucrări. Succesul unei
renovări de calitate depinde de o mulţime de
factori. Cei mai importanţi factori sunt
următorii:
• tipul de proprietate;
• posibilitatea de finanţare într-o anumită
perioadă şi zonă;
• calitatea
proiectului
şi
realizarea
acestuia;
• participarea
proprietarilor/locatarilor
apartamentelor.
Un
tip
de
proprietate
influenţează
continuitatea realizării lucrărilor, inclusiv
luarea deciziei, posibilitatea de finanţare,
progresele înregistrate de reconstrucţie şi
utilizarea. De exemplu, în cazul unei clădiri
unifamiliale cu un singur proprietar există o
mai mare flexibilitate în luarea deciziilor în
comparaţie cu un bloc de apartamente în
cazul cărora majoritatea locatarilor trebuie să
cadă de acord.
Găsirea capitalului care să permită realizarea
măsurilor complexe constituie cea mai mare
problemă a proprietarilor. Adesea, proprietarii
aleg măsuri parţiale, neorganizate şi
insuficiente care, în anii următori, conduc la

2. Reconstruction or build brand new?
New constructions are financially more
difficult than reconstructions. If even load
bearing constructions are satisfactory it’s
more convenient economically to reconstruct.
The demolition of a building leads to heavy
expenses connected to the process itself and
thereafter to rubbish deposition. Without
demolition expenses retrofitting to Passive
House standard would cost between 30 – 80
% of new building price depending on degree
of works. It also saves a time, because most
works can be carried out with normally
occupied flats. From the economical point of
view it is efficient to do all the measures at
one go. The works have to be correctly
scheduled, preserving the logical continuity.
Apart
from
financial
savings
the
reconstructions have considerably lower
environmental impact than new buildings.
Construction material contains a huge
amount of built-in energy (grey energy) spent
by production, transport, etc.
In reconstructions the amount of used
material is significantly reduced as well as
the expenses connected with rubbish
deposition. If you like to participate on
climate changes the least possible way,
complex retrofitting to Passive House could
be one of the best things to do.
Buildings modernization generally and
especially to Passive House standard
particular can bring along some of problems
from different areas. A number of conceptual
and practical predispositions require complex
approach and sometimes sophisticated or
more complicated solutions. Efficient concept
is therefore the key of renovation and of
course it is the phase with the greatest
possibilities to influence the result both
economically and energetically.
Renovations of multifamily houses require
long discussions with the owners or dwellers
of the flats, continuous and high-quality
education, enumerating of the benefits and
demonstration of a good practice. Only this
way we can avoid partial solutions that can
deteriorate overall quality and effectiveness
of the expended means.
The conscious ones who have avoided the
half-way solutions can now profit and enjoy
of the complex modernization and raising the
standard.

Passive
House
advantages:

retrofit

main

Reduction of heat consumption by
factor 10 – low energy prices
Thermal comfort
Air quality and health
Improved lettability or higher price on
the market
Sustainable building – the climate
changes protection

Everything depends on people and it is not
different
in
this
field.
A
complex
modernization is a challenging process,
which requires experienced team of
engineers and a measure of conviction of all
participants in all parts of the project since
the decision making until its realisation. The
success of a high-quality modernization
depends on many factors. The most
important of them are:
• type of ownership;
• possibility of funding in the given period
and area;
• quality of the project and its realisation;
• participation of the flat owners/dwellers.
A type of ownership essentially influences
the continuance of the modernization
including decision making, the possibility of
financing, the reconstruction progress and
the using. For example the private owner is
lot more flexible in making decisions than the
housing cooperative, where the absolute
majority have to agree.
Finding of the sufficient capital for the
fulfillment of the complex measures is the
biggest problem of the owners. Often they
choose partial, unorganized and insufficient
measures that in the following years may
block a really radical cut-down of the
building’s energy performance.
The complex solutions are in addition
cheaper and more effective than any phased
partial steps. It is surely possible to divide the
modernization process into the coherent
parts but these must have prepared link-up
for the following measures. In this context a
rule of the effectively spent means is applied:
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scăderea performanţei energetice a clădirii.
Soluţiile complexe sunt, în plus, mai ieftine şi
mai eficiente decât orice etape parţiale.
Desigur că procesul de renovare/modernizare poate fi împărţit în etape coerente, dar
aceste etape trebuie să aibă conexiuni
pregătite pentru realizarea următoarelor
măsuri. În acest context, se aplică o regulă a
mijloacelor cheltuite în mod eficient: „Mai
bine mai puţin şi de calitate, decât mai mult şi
de calitate proastă!“. Economiile de energie
sunt aproape identice în ceea ce priveşte
aportul financiar, dar, pe viitor, este posibil să
fie adăugate alte măsuri de obţinere a
economiilor reale şi a unei calități sporite. De
obicei, împrumuturile pe termen lung sunt
utilizate pentru finanţarea modernizărilor. La
rambursarea cheltuielilor pentru renovări
majore la standardul Casei Pasive, ratele pot
fi puţin mai mari decât în cazul unei renovări
obişnuite. Cel mai mare avantaj constă în
faptul că nu mai există îngrijorări legate de
viitoarele preţuri la energie, deoarece
consumul de energie al locuinţelor va fi
minimizat.
De asemenea, alegerea proiectantului cu
experienţă în clădiri cu consum energetic
scăzut şi case pasive este foarte importantă.
Există un număr mare de firme de construcţii,
care, din cauza lipsei de experienţă,
descurajează investitorii în privinţa măsurilor
eficiente şi percep izolarea în strat gros (mai
mare de 10 cm) ca pe un experiment.
De asemenea, compania care execută
lucrările are un grad ridicat de influenţă
asupra succesului renovării/modernizării.
Este necesar să se aleagă o societate cu
experienţă demonstrată şi referinţe atestate.
Este de preferat ca certificarea referinţei să
fie obţinută de la emitenţii anteriori – preţul,
calitatea execuţiei, cooperarea, garanţia sau
soluţionarea reclamaţiilor şi solicitărilor.
Satisfacţia locatarilor sau a proprietarilor
apartamentelor este bazată pe gradul
acestora de participare şi identificare cu
etapele planificate. Chiar şi cele mai bune
metode care nu sunt acceptate de utilizatori
nu vor fi apreciate în totalitate în timpul
utilizării. Informarea locatarilor şi participarea
acestora la procesul de luare a deciziei, sub
forma chestionarelor, discuţiilor şi întâlnirilor
este mai importantă decât ne putem imagina.
Locatarii sunt cei care locuiesc pe deplin şi în
mod constant în spaţiul modernizat şi au o
pondere de influenţă asupra dezvoltării
acestuia.
Întâlnirile
informative,
demonstraţiile, excursiile motivaţionale la
exemplele de locuinţe modernizate cu
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succes sunt metodele cele mai bune de
convingere a investitorilor şi a utilizatorilor.
Modernizarea asigură, în special, un mare
potenţial de economisire a energiei şi
reducere a emisiilor CO2. Dar renovările nu
sunt toate la fel.
Din experiența acumulată a rezultat că nu
totdeauna renovările se realizează la un nivel
de calitate corespunzător. Acest lucru este
cauzat, în principal, de următoarele
probleme:
• lipsa informaţiilor în grupul părţilor
interesate/investitorilor şi proiectanţilor;
• lipsa de complexitate a renovărilor
(măsuri parţiale);
• măsuri insuficiente de economisire a
energiei;
• nivel scăzut al calităţii lucrărilor şi al
cooperării.
După renovare, din cauza motivelor
menţionate mai sus, este posibil ca să nu se
realizeze economiile de energie anticipate și
să se depășească normele avute în vedere.
În acelaşi timp, ca şi rezultat al progresului
tehnologic,
normele
se
actualizează
permanent. Se poate întâmpla cu uşurinţă ca
locuinţele reconstruite cu scopul de a
respecta norma să nu reuşească acest lucru
în primii doi ani şi se vor uza din punct de
vedere moral. Prin urmare, este foarte
important să se adopte cele mai bune măsuri
de economisire a energiei, într-o anumită
perioadă, lucru care poate fi de ajutor la
menţinerea preţului pe piaţă. Reconstrucţia
care nu a fost efectuată conform celor mai
bune standarde poate avea, literalmente,
efecte negative timp de mai mulţi ani. Un
exemplu al practicii de zi cu zi ilustrează
faptul că izolarea clădirilor cu polistiren cu
grosime de 5-8 cm în momentul în care este
ştiut că o izolaţie cu peste 20 cm este
posibilă, opreşte viitoarea dezvoltare radicală
a economisirii pentru cel puţin 20 de ani.
Alături de creşterea preţurilor la energie,
soluţiile necorespunzătoare de acest gen pot
aduce, pe viitor, un dezavantaj clădirii şi
utilizatorilor acesteia.
3. Cum se realizează lucrările
renovare/modernizare complexă?

de

Anumite principii ale proiectului de Casă
Pasivă nu sunt aplicabile la renovarea
clădirilor existente. În ceea ce priveşte
clădirile renovate, principalele măsuri de

„Better to do less with higher quality than to
do more with lower!“
Energy savings are almost the same at
similar financial input but in future it is
possible to follow up with other measures
and therefore the real savings and higher
quality. Usually the long-term loans are used
to finance the modernizations. When
repaying the complex modernization in
Passive House standard, the partial
payments could be just a little higher than
common renovation. But the greatest
advantage is you don’t have to worry about
the future energy prices, because energy
consumption of flats is minimized.
Choosing of the project studio that has
already the experience with the low-energetic
and passive houses is also very important.
There are a high number of common studios
that due to the inexperience discourage the
investors from highly effective measures and
they understand the thicker insulation (of
more than 10 cm) as an experiment.
Executive company also highly influences the
success of the modernization. It is necessary
to choose established company with the
experience and approved references.
It is better to certify the reference among the
precedent submitters – the price, the quality
of execution, cooperation, warranty or
solution of the complaints and prompts.
Satisfaction of the dwellers or owners of the
flats is based upon the degree of their
participation and identification with the
planned steps.
Even the best measures that are not
accepted by the users will not be appreciated
entirely during the usage. Information of the
inhabitants and their participation in the
process of decision making in the form of
questionnaires, discussions and meetings is
much more important than we think. The
inhabitants are those who fully and in the
base of everyday use occupy the modernized
space and do have a right in a certain
measure influence its development.
Information
meetings,
demonstrations,
motivational excursions to the places of
successful examples are best means how to
convince the investors and the users of
meaningfulness of the measures.
Modernization in particular provides the
greatest potential in saving energy and the
reduction of CO2 emissions.
But the renovations are not all the same.

Upon the experience gathered it resulted that
not always renovations are carried out at an
adequate level of quality. It is caused mainly
by the following problems:
• lack of information in the group of
stakeholders/investors and planners;
• in complexity of renovations (partial
measures);
• insufficient energy saving measures;
• low quality of work and cooperation.
After renovation, because of the reasons
mentioned above, it is possible not to carry
out the anticipated energy savings and
surpass the norms envisaged. At the same
time, as a result of technologic progress, the
norms are constantly updated. It may happen
easily that the houses reconstructed to fulfill
the norm do not have to fulfill it in couple of
years and will be morally worn out. It is
therefore very important to carry out the best
possible energy saving measures in the
given time which can also help holding the
price on the market.
The reconstruction that was not done
according to best possible standards can
literally do harm for many years. An example
from the everyday praxis illustrates the fact
that the insulation of buildings with 5 to 8 cm
of polystyrene in the time when we know that
even more than 20 cm is feasible stops the
further radical improvement of economization
for at least 20 years.
Accompanied by increasing of the prices of
energy the inappropriate solutions of this kind
can inflict in future the disadvantage of the
building and its users.
3. How are carried out the complex
renovation/modernization works?
Some principles of passive house design are
not possible to apply on existing buildings.
Concerning renovated buildings, the main
energy saving measures leading to passive
or low energy standard are:
• 18 – 30 cm thermal insulation of exterior
walls, elimination of thermal bridges and
bonds
• 25 – 40 cm thermal insulation of roof
• thermal insulation of floors, foundations,
footing, eventually basement or unheated
rooms
• elimination of thermal bridges
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• three-pane glassed windows with high
quality frames
• air tightening of building envelope,
carrying out the blower door test
• installation of mechanical ventilation
system with efficient heat recovery
• thermal insulation of hot water piping,
renewal or regulation of existing heating
system
• optionally installation of renewable
energy sources (solar panels, biomass).

economisire a energiei care duc la
standardul pasiv sau de energie redusă sunt:
•

Izolare termică de 18 – 30 cm a pereţilor
exteriori, eliminarea punţilor şi legăturilor
termice
• Izolare termică de 25 – 40 cm a
acoperişului
• Izolare termică a podelelor, fundaţiilor,
eventualelor subsoluri sau camerelor
neîncălzite
• Eliminarea punţilor termice
• Ferestre triple cu cadre de înaltă calitate
• Etanşeizarea
învelişului
clădirii,
desfăşurând testul de etanşeitate
• Instalarea unui sistem de ventilaţie
mecanic cu recuperare eficientă de
căldură
• Izolare termică a conductelor de apă
caldă, reînoirea sau reglarea sistemului
de încălzire actual
• Instalarea opţională a surselor de energie
regenerabilă (colectori solari, biomasă)
În Germania există numeroase renovări ale
clădirilor utilizând componente ale Casei
Pasive. Astfel în proiectul Tevesstrasse din
Frankfurt (Fig. 3) înainte de renovare cererea
anuală de căldură era de 290 kWh/(mp.an),
iar cererea primară de energie (pentru
încălzire, obţinerea apei calde şi electricitate
auxiliară) era de 270 kWh/(mp.an). După
renovare (Fig.4) cererea anuală de căldură a
devenit 17 kWh/(mp.an), iar cererea primară
de energie (pentru încălzire, obţinerea apei
calde şi electricitate auxiliară) a devenit
37kWh/(mp. an).

Source:PassivHaus Institut Darmstadt, Germany

In Germany there are many renovations of
buildings using Passive House components.

Sursă: PassivHaus InstitutDarmstadt Germania

Fig. 4 După renovare / Proiectul Tevesstrasse
din Frankfurt (DE)

Thus, in Tevesstrasse in Frankfurt (Fig. 3)
before the renovation the annual heat
2
demand was 290 kWh/(m /yr), and the
primary energy demand (for heating, hot
water preparation and auxiliary electricity)
2
was 270 kWh/(m /yr).
After the renovation (Fig. 4) the annual heat
2
demand became 17 kWh(m /yr), and the
primary energy demand (for heating, hot
water preparation and auxiliary electricity)
2
became 37 kWh/(m /yr).



Sursă: PassivHaus InstitutDarmstadt Germania

Fig.5. The thermal envelope of two buildings –
one renovated according to the passive house
principles (left) and one not renovated that
radiates heat (right)

Figure 5 presents the significant difference
from the point of view of the quality of
envelopes of two buildings, one being
renovated according to the Passive House
principles. The envelope of the not renovated
house radiates heat.

În figura 5 se prezintă diferența semnificativă
din punct de vedre al calității anvelopelor a
două clădiri, una fiind renovată conform
principiilor Casei Pasive. Anvelopa casei
nerenovate radiază căldura.
Source:PassivHaus Institut Darmstadt, Germany

5. Concluzii
În tabelul 1 se prezintă o sinteză a celor mai
frecvente probleme apărute la clădiri şi
măsurile care trebuie adoptate pentru
îmbunătăţirea performanţei energetice a
acestora rezultate în cadrul proiectul PASSNET (www.pass-net.net) cofinanţat din
programul Intelligent Energy Europe.



Source:PassivHaus Institut Darmstadt, Germany



Fig. 5 Anvelopele a
două clădiri – una
renovată conform principiilor casei pasive
(stânga) şi una nerenovată care radiază
căldură (dreapta)



Fig. 4 After renovation/Tevesstrasse project
in Frankfurt (DE)

Fig.3 – Before renovation – Tevesstrasse in
Frankfurt (DE)

4. Conclusions: Summary of energyefficient measures
Table 1 presents a survey of the most
common problems occurred and the way to
resolve them in order to improve its energy
efficiency resulted from PASS-NET project
(www.pass-net.net) co-financed in the
intelligent program Energy Europe.

Sursă: PassivHaus InstitutDarmstadt Germania

Fig. 3
Înainte de renovare Tevesstrasse din Frankfurt (DE)
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Tabelul 1. Măsuri de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor
Clădirile existente – probleme
Pereţii
exteriori
nu
îndeplinesc
cerinţele
standardului
Punţi termice imense
Degradarea elementelelor de construcţie –
ruginirea îmbinărilor, scurgeri la îmbinări
Punţi termice masive la îmbinarea balcoanelor şi
logiilor

Construcţia/starea acoperişurilor - punţi termice
imense,
deteriorarea
stratului
impermeabil,
deteriorarea parţială a acoperişului
Ferestre
neetanşe:
geamurile-ramele
nu
îndeplinesc cerinţele de transmisie a căldurii
Structurile neetanşe: pierderi de căldură importante
şi punţi termice locale
Pierderi termice ridicate prin ventilaţie
Pierderi termice ridicate în sistemul de încălzire şi
distribuţie, randament scăzut

Aspecte cheie ale renovării clădirilor
Izolaţie de 18 – 30 cm a pereţilor exteriori
Izolarea subsolului (eventual a fundaţiilor); izolaţie
de 10 - 20 cm
Protecţie bună a faţadei – sistem de izolaţie şi
tencuire sau faţade ventilate
Eliminarea punţilor termice prin separarea
construcţiei balcoanelor, logiilor sau comunicaţiilor
din construcţia clădirii. Acestea ar trebui proiectate
ca structuri autoportante (dacă este posibil) –
ajustarea balcoanelor şi logiilor
Izolarea acoperişului, inclusiv a mansardei –
izolaţie între 20 şi 40 cm
Amenajarea corespunzătoare a acoperişului
Înlocuirea ferestrelor; utilizarea ferestrelor care să
2 -1
atingă valoarea Uw ≤ 0,8 W/(m .K )
Montarea ferestrelor în stratul izolant
Etanşeizarea ferestrelor; realizarea testului de
-1
etanşeitate - n50 < 0,6 h
Instalarea unui sistem controlat de ventilaţie,
inclusiv de reciclare a căldurii cu randament > 75%
Reglarea sistemului la un gradient scăzut
Instalarea de robineţi termostataţi la corpurile de
încălzire
Izolarea conductelor pentru încălzire şi apă caldă
cu izolaţie cu grosime de 200% din diametrul ţevii
Înlocuirea sursei de căldură cu surse eficiente
energetic + utilizarea surselor regenerabile de
energie
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Existing buildings – problems
The external walls does not fulfil the standard’s
requirements, immense thermal bridges
Degradation of construction elements – rusting of
reinforcements, leaking at joints
Massive thermal bridges at joining-up of balconies
and loggias

Inconvenient roof construction – generally it does
not fulfil the standard’s requirements, huge thermal
bridges, frequent damages – e.g. faulty waterproofing or roofing
Untight windows and frames, glazing does not fulfil
heat transmission requirements

Untight structures causes significant heat losses
and local thermal bridges – the comfort and
hygiene can be distorted
High thermal losses by ventilation
High thermal losses in heating system and
distribution, low efficiency

Key issues of building renovation
18 – 30 cm insulation of exterior walls
Insulation of basement (eventually foundations) –
10 to 20 cm of insulation
Good protection of facade – insulation and
plastering system or ventilated facades
Elimination of thermal bridges by separating the
construction
of
balconies,
loggias
or
communications from the building construction.
These should be designed as a self-supporting
structures (if possible).– adjustment of balconies
and loggias
Roof insulation including attic gable – 20 up to 40
cm of insulation
Fitting the appropriate roofing
Renewal of windows – using of glazing and frames
2 -1
to fulfill Uw-value of ≤ 0,8 W/(m .K )
Fixing the windows into insulation layer, insulated
outside reveal
Air-tight frame and window connection, tightening
all the construction joints
-1
Air-tightness test - n50 under 0,6 h
Installation of controlled ventilation system including
heat recycling with the efficiency > 75%
Regulation the system to lower gradient
Installing the thermostatic radiator valves
Insulation of heating and warm water piping with the
insulation (thickness 200% of pipe diameter)
Replacement of a heat source + utilization of
renewable energy sources
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