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SUBSTATION MAINTENANCE SCHEDULING
The establishment of the maintenance activity in the power system is
made according to the following main criteria: technical condition, operational
importance, electrical energy transit, strategical importance. Different sets of
weighting coefficients are proposed and the sensibility of the algorithm to these
coefficients is investigated. The paper demonstrates that these criteria are
applicable also to power transformers, internal services, compensation facilities
and telecommunication entities. Eventually, a maintenance strategy for different
installations of the power system is proposed.
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1. Introducere
Apariția pieţei de energie electrică precum şi aplicarea
reglementărilor aferente impun reanalizarea soluţiilor privind
mentenanţa şi optimizarea exploatării instalaţiilor RET în scopul
creşterii siguranţei funcţionării RET şi eficientizării economice a
activităţii specifice CN Transelectrica.
În prima parte a lucrării au fost prezentate principiile generale
ale algoritmului şi a fost explicitată parţial evaluarea stării tehnice a
echipamentelor.
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2. Durata indisponibilităţii
Şi în ceea ce priveşte durata indisponibilităţii se va ţine seama
(prin coeficientul de pondere al importanţei funcţionale pentru clasa
respectivă de echipamente) în mod diferenţiat de durata diferitelor
indisponibilităţi înregistrate la nivelul unui nod. Pe baza raportului dintre
durata indisponibilităţii înregistrate la toate echipamentele de un anumit
tip şi numărul echipamentelor va rezulta durata echivalentă a
indisponibilităţii pe fiecare tip de echipament.
Se face ordonarea tuturor tipurilor de echipamente din SEN
după durata echivalentă a indisponibilităţii, în ordine descrescătoare.
Se atribuie nota de indisponibilitate, în aceeaşi ordine, de la
100 la 1.
După ce fiecare dintre tipurile de echipamente a primit nota
pentru indisponibilitate, se va calcula o notă medie pe fiecare clasă de
echipament:
nj

 NOTA j,i

Nmed.ech.j  i1

nj

(1)

unde N med.ech.j este nota medie pentru clasa j de echipamente;
n j  numărul tipurilor de echipamente din clasa j;
NOTA j,i  nota de indisponibilitate obţinută de echipamentele
de tip i din clasa j.
Pe baza notelor medii pe clase de echipamente se va calcula
apoi nota pentru durata indisponibilităţii din nod:
6

 Nmed.ech.k  CPk

NDI  k 1

6

(2)

 CPk

k 1

Unde: N DI este nota corespunzătoare indisponibilităţii ataşate
echipamentelor din nodul analizat;
CP k  coeficientul de pondere al importanţei funcţionale pentru
clasa k de echipamente;
N med.ech.k  nota medie pentru indisponibilitate coresp. clasei k
de echipamente.
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3. Costuri asociate
Pentru analiza efectelor incidentelor se propune clasificarea şi
notarea efectelor incidentelor după costurile asociate, conform celor
prezentate în tabelul 1 (Costuri asociate).

este:

DE j1
DE j2
...
DE jn
DE Tj

Cheltuieli
dispecerizare

MP Tj

MC j1
MC j2
...
MC jn
MC Tj

I j1
I j2
...
I jn

Daune
energie
nelivrată

Mentenanţă
corectivă

Ej

Mentenanţă
preventi-vă

Echipament

Incidente
asociate

Tabelul 1

CD Tj

Costul asociat echipamentului E j de tipul i de echipamente
CA ij = MP Tj +MC Tj +DE Tj +CD Tj

(3)

Se face media costurile asociate tuturor echipamentelor de un
anumit tip şi va rezulta costul asociat incidentelor pe fiecare tip de
echipament.
Se va face apoi ordonarea tuturor tipurilor de echipamente din
SEN după costul asociat, în ordine descrescătoare.
Se atribuie nota de cost asociat, în aceeaşi ordine, de la 100 la 1.
După ce fiecare dintre tipurile de echipamente a primit nota
pentru costul asociat, se va calcula o notă medie pe fiecare clasă de
echipament:
nj

 NOTA j,i

Nmed.j  i1

nj

(4)

unde N med.j este nota medie pentru clasa j de echipamente;
n j  numărul tipurilor de echipamente din clasa j;
NOTA j,i  nota de cost asociat obţinută de echipamentele de
tip i din clasa j.
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Pe baza notelor medii pe clase de echipamente se va calcula
apoi nota pentru costul asociat nodului:
6

 Nmed.k  CPk

NCA  k 1

6

(5)

 CPk

k 1

unde: N CA este nota corespunzătoare costului asociat echipamentelor
din nodul analizat;
CP k  coeficientul de pondere al importanţei funcţionale pentru
clasa k de echipamente;
N med.k  nota medie pentru costul asociat coresp. clasei k de
echipamente.
Obesrvații:
1. Aceleaşi criterii se aplică şi echipamentelor din entităţile
Transformatoare de putere, Servicii interne, Instalaţii de compensare
şi Informatică-Telecomunicaţii, rezultând următoarele note pentru
starea tehnică :
 N ST_trafo , pentru starea tehnică a entităţii Transformatoare de
putere;
pentru starea tehnică a entităţii Servicii interne;
 N ST_si ,
 N ST_ic , pentru starea tehnică a entităţii Instalaţii de
compensare;
 N ST_it , pentru starea tehnică a entităţii InformaticăTelecomunicaţii.
2. În cazul în care se doreşte calcularea notei pentru starea
tehnică a staţiei, N ST_staţie , propunem ca ea să fie calculată în modul
următor:
- se determină nota medie pentru starea tehnică a tuturor
nodurilor din staţia respectivă, N ST_med_nod , ca medie
aritmetică a notelor de stare tehnică ale nodurilor din
staţie;
- se calculează nota pentru starea tehnică a staţiei astfel :
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NST _ statie  0.60  NST _ med _ nod  0.15  NST _ trafo  0.10  NST _ si 
0.05  Nst.ic  0.10  NST _ it

(6)
4. Importanţa pentru funcţionarea SEN
Pentru analizarea importanţei pentru funcţionarea SEN în
condiţii de siguranţă a nodurilor şi a legăturilor se propune utilizarea
informaţiei furnizate de aplicaţia DIMPEQ care integrează următoarele
subcriterii:


Nod sau legătură aparţinând secţiunilor caracteristice din
punct de vedere al stabilităţii statice;



Importanţă tehnică nod sau legătură.
a) Importanţa legăturilor.
Nota de importanţă calculată în regim staţionar (de
vârf) se determină prin deconectarea individuală a legăturii
respective şi evaluarea influenţei acestei deconectări asupra
celorlalte legături (încărcare, depăşiri valori maxime admisibile
etc.). Nota de importanţă din punct de vedere al stabilităţii
statice se stabileşte prin analiza influenţei fiecărei legături
asupra transferului de putere în sistem pe secţiuni
caracteristice.
b) Importanţa nodurilor.
Nota de importanţă pentru noduri se obţine ca medie
aritmetică a două note:
- Prima notă este maxim (note legături incidente la nod).
- A doua notă este determinată de stabilitatea tranzitorie
la scurtcircuit în nodul respectiv, în corelaţie cu timpul
de deconectare al defectului.



Energie electrică blocată în centrale ca urmare a incidentelor
din nodurile la care se racordează centralele respective sau pe
legăturile prin care centralele respective evacuează energia
produsă.
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* * *
În partea a 3-a a lucrării se vor face precizări privind energia
electrică transportată, importanţa strategică, analiza de sensibilitate şi
vor fi prezentate concluziile studiului.
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