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MANUAL DE PREZENTARE - UTILIZARE

1. GENERALITATI
Prezentul manual de utilizare are ca obiect sistemul de automatizare implementat la
CHE Izvoarele. Sistemul de automatizare este realizat folosind tehnica modern`, de calcul. El
asigur` pornirea, oprirea, oprirea de avarie a hidroagregatului, precum ]i supravegherea [n
timpul func\ion`rii ]i [n timpul nefunc\ion`rii.
Centrala Hidroelectric` Izvoarele este o central` de [nalt` c`dere de tip "deriva\ie" care
se afl` [n exploatarea Sucursalei de Hidrocentrale Curtea de Arge], Uzina Electric` Câmpina.
Ea face parte din Hidroamenajarea Râului Teleajen.
Prima hidrocentral` din cadrul hidroamenaj`rii, situat` la cea mai [nalt` cot`, este centrala
Mâneciu. Urmeaz` CHE Izvoarele ]i apoi hidrocentrala V`lenii de Munte ]i microhidrocentrala
V`lenii de Munte.
Hidrocentrala Izvoarele preia apa din lacul Mâneciu, printr-o aduc\iune [n lungime de
8,1 km, sub o c`dere de 110m. Centrala Izvoarele este amplasat` la suprafa\a solului, apa
turbinat` debu]ând [n polderul Izvoarele, polder care reprezint` lacul de acumulare al centralei
V`lenii de Munte.
CHE Izvoarele este echipat` cu dou` hidroagregate de tip Francis vertical cu puterea
unitar` de 8.100 kW la o c`dere medie de 110 m ]i un debit instalat de 9,5 m3 / sec.
Excita\ia este de tip "cu diode rotative", iar regulatorul de excita\ie este de tip SAREX
T50.
Ansamblul celor trei rotoare (al excitatricii, al generatorului ]i turbina) se sprijin` pe un
lag`r axial, aflat deasupra generatorului. Tot aici se afl` ]i lag`rul radial superior. In partea
inferioar` a generatorului se afl` lag`rul radial inferior. Turbina este prev`zut` tot cu un lag`r
radial.
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Accesul apei la turbin` se face printr-o van` fluture cu diametrul de 3,5 m, ]i un aparat
director. Aparatul director este comandat de un regulator de vitez` mecanohidraulic tip RMH 1, prin intermediul a dou` servomotoare hidraulice. Uleiul sub presiune pentru ac\ionarea
acestor servomotoare este asigurat de grupul de ulei sub presiune (GUP) care asigur` o
presiune nominal` de 40 bari.
Instala\iile generale ale centralei sunt:
- instala\ia tehnologic` de producere a aerului comprimat de joas` presiune (7 bari);
- instala\ia tehnologic` de producere a aerului comprimat de [nalt` presiune (42 bari);
- instala\ia tehnologic` de evacuare a apei infiltrat` [n central` (epuismente).
Evacuarea energiei electrice produse se face [n re\eaua de 110 kV.
Generatoarele debiteaz` pe o bar` comun`, simpl`, aflat` la tensiunea bornelor,
respectiv 6,3 kV. Leg`tura cu re\eaua de 110 kV se face printr-un transformator de 25 MVA.
Alimentarea serviciilor proprii se face la tensiunea de 0,4 kV. Pentru func\ionarea
normal`, aceast` tensiune este asigurat` din bara comun` de 6,3 kV, printr-un transformator
coborâtor 6/0,4 kV (TSP1). Pentru pornire – oprire - rezerv` este prev`zut` o alimentare din
re\eaua local` de 20 kV, printr-un transformator 20 / 0,4 kV (TSP2) (vezi figura nr. 2).
2. CONCEPTIA DE REALIZARE A SISTEMULUI DE AUTOMATIZARE
Sistemul de automatizare implementat la CHE Izvoarele se bazeaz` pe utilizarea
automatelor programabile, a unui server ]i a unei sta\ii de lucru. Pentru a pune [n valoare
adev`ratele performan\e ale automatelor programabile, acestea au fost completate cu
traductoare specializate de m`rimi hidromecanice. Deasemenea s-au prev`zut un num`r de
cinci traductoare de m`rimi electrice, respectiv contoarele electronice. Configura\ia general` a
sistemului de conducere este prezentat` [n figura nr. 1.
Sunt prev`zute un num`r de cinci automate programabile cu urm`toarele func\iuni:
- automatul AP1 pentru conducerea proceselor tehnologice aferente hidroagregatului 1;
- automatul AP2, pentru asigurarea controlului termic la hidroagregatul 1;
- automatul AP3 pentru conducerea proceselor tehnologice aferente hidroagregatului 2;
- automatul AP4, pentru asigurarea controlului termic la hidroagregatul 2;
- automatul AP5, pentru conducerea proceselor tehnologice aferente instala\iilor
generale ale centralei.
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Automatele programabile asigur` conducerea nemijlocit` a centralei, ele func\ionând [n
mod autonom.
Serverul este cel care gestioneaz` transferurile de blocuri de date, astfel [ncât datele
furnizate de diferite echipamente sunt puse la dispozi\ia diferi\ilor clien\i [ntr-o manier` unitar`.
Tot pe server se formeaz` baza de date. Pe server se folose]te cea mai nou` concep\ie de
gestionare a datelor, respectiv OPC (Object Linking and Embeding for Proces Conntrol).
Pe sta\ia de lucru ruleaz` programe care asigur` o interfa\` prietenoas` cu operatorul.

Figura nr. 1.
Contoarele electronice m`soar` parametrii re\elei electrice [n urm`toarele puncte ale
schemei (vezi figura nr. 2):
- pe bornele generatorului 1;
- pe bornele generatorului 2;
- pe partea de [nalt` tensiune a transformatorului de 25 MVA, 6/110 kV;
- pe partea de [nalt` tensiune a transformatorului de 6/0,4 kV - TSP1;
- pe partea de [nalt` tensiune a transformatorului de 20/0,4 kV - TSP2.
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Informa\iile furnizate de cele cinci automate programabile ]i de cele cinci contoare
electronice sunt concentrate la serverul central. Transmisia datelor se face pe câte o re\ea de
tip RS 485, folosind protocolul MODBUS.
Serverul, prin intermediul sta\iei de lucru, asigur` urm`toarele func\ii:
- supravegherea pornirii, opririi ]i func\ion`rii centralei;
- monitorizarea permanent` a parametrilor hidromecanici ]i electrici ai centralei;
- alarmarea la limita dep`]irilor limitelor prestabilite ale oric`rui parametru supravegheat
([n sens cresc`tor sau descresc`tor);
- prezentarea on-line a evolu\iei parametrilor monitoriza\i;
- [nregistrarea evenimentelor de natur` numeric` ]i analogic`;
- posibilitatea de a schimba electromotorul de lucru cu cel de rezerv` ]i invers;
- posibilitatea de a realiza o descriere a oric`rei instala\ii ]i a evenimentelor asociate ei;
- posibilitatea de a da comenzi de pornire – oprire hidroagregat;
- posibilitatea de a da comenzi de cre]te - scade putere activ` - putere reactiv`.

Figura nr. 2
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Deasemenea, serverul poate s` asigure dezvolt`ri ulterioare, precum: leg`tura cu
dispeceratul, conectarea altor echipamente inteligente prev`zute cu ie]ire serial` etc.

3. LUCRARI REALIZATE
In mod practic, s-a realizat partea de sistem de automatizare aferent` hidroagregatului
nr. 1. In continuare se va face referire numai la aceast` parte, cu precizarea c` este posibil`
extinderea sistemului de automatizare la nivelul [ntregii centrale. Configura\ia realizat` a
sistemului de automatizare, este prezentat` [n figura nr. 3.
Sistemul de automatizare aferent hidroagragatului HA 1, a fost proiectat ]i realizat cu
men\inerea

[n

stare

operativ`

a

automaticii

clesice

existente,

realizat`

cu

relee

electromagnetice. Separarea [ntre cele dou` automatici, electronic` ]i clasic`, s-a f`cut la nivelul
organelor de excu\ie (al comenzilor) cu ajutorul a 10 relee electromagnetice de tip RI13
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Figura nr. 3
Cele 10 relee sunt grupate pe func\iuni ]i sunt comandate cu ajutorul a dou` chei de
selec\ie. Ac\ionarea acestor chei asigur` conducerea procesului tehnologic fie de c`tre
automatica electronic`, fie de c`tre automatica clasic`. In acest mod se asigur` o disponibilitate
deosebit` a grupului nr. 1, din punct de vedere al automatiz`rii.
Prima cheie de selec\ie SA1 este destinat` separ`rii celor dou` automatici (clasic` ]i
electronic`), aferente urm`toarelor instala\ii tehnologice:
- vana fluture (inclusiv vana de ocolire) la nivel HA1, respectiv comenzile celor
dou` pompe de ulei ]i a electrodistribuitorului vanei de ocolire;
- procesul tehnologic de pornire – oprire automat` HA1, respectiv: comand`
electrodistribuitor RAV, cuplare circuit excita\ie, cuplare SINCROSET, comand`
[ntreruptor, comand` limitator de deschidere, comenzi de cre]te/scade putere activ`/
putere reactiv`.
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A doua cheie de selec\ie SA2 este destinat` separ`rii celor dou` automatici (clasic` ]i
electronic`), aferente urm`toarelor instala\ii tehnologice:
- apa de r`cire la nivel HA1, respectiv comenzile celor dou` pompe de ap` de
r`cire;
- grupul de ulei sub presiune la nivel HA1, respectiv comenzile celor dou` pompe
de ulei;
3.1. Traductoare utilizate
Traductoarele folosite sunt urm`toarele:
- traductoare de m`rimi hidromecanice;
- traductoare de m`rimi electrice (contorul electronic C1);
- traductor de tura\ie.
Traductoarele de m`rimi hidromecanice sunt urm`toarele:
- traductoarele de nivel:
- traductor de nivel pentru apa din polderul aval, domeniul de m`surare: 0
... 10 m, semnal de ie]ire: 4 ... 20 mA;
- traductoarele de presiune:
- traductor de presiune pentru apa din conducta for\at`, amonte de vana
fluture, domeniul de m`surare: 0 ... 12 bari, semnal de ie]ire: 4 ... 20 mA;
- traductor de presiune pentru apa din conducta for\at`, aval de vana
fluture, domeniul de m`surare: 0 ... 10 bari, semnal de ie]ire: 4 ... 20 mA ;
- traductor de presiune pentru uleiul din circuitul de ac\ionare a vanei
fluture, domeniul de m`surare: 0 ... 100 bari, semnal de ie]ire: 4 ... 20 mA;
- traductor de presiune pentru aerul comprimat din rezervorul tampon al
grupului de ulei sub presiune, domeniul de m`surare: 0 ... 60 bari, semnal de
ie]ire: 4 ... 20 mA ;
- traductor de presiune pentru apa din circuitul de r`cire, amonte de cele
dou` filtre, aferente HA1, domeniul de m`surare: 0 ... 6 bari, semnal de ie]ire: 4 ...
20 mA;
- traductor de presiune pentru apa din circuitul de r`cire, aval de cele dou`
filtre, aferente HA1, domeniul de m`surare: 0 ... 6 bari, semnal de ie]ire: 4 ... 20
mA;
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- traductoare de debit :
- traductor de debit pentru apa din circuitul de r`cire al r`citorilor
generatorului, domeniul de m`surare: 0 ... 100 cm/sec., semnal de ie]ire: 4 ... 20
mA;
- traductor de debit pentru apa din circuitul de r`cire al r`citorilor lag`rului
superior, domeniul de m`surare: 0 ... 100 cm/sec., semnal de ie]ire: 4 ... 20 mA;
- traductor de debit pentru apa din circuitul de r`cire al r`citorilor lag`rului
inferior, domeniul de m`surare: 0 ... 100 cm/sec., semnal de ie]ire: 4 ... 20 mA;
- traductor de debit pentru apa din circuitul de r`cire al r`citorilor lag`rului
turbinei, domeniul de m`surare: 0 ... 100 cm/sec., semnal de ie]ire: 4 ... 20 mA ;
- traductor de debit pentru apa din circuitul de etan]are al turbinei,
domeniul de m`surare: 0 ... 100 cm/sec., semnal de ie]ire: 4 ... 20 mA;
- traductoare de deplasare:
- traductor de deplasare liniar` pentru m`surarea deplas`rii pistonului
servomotorului aparatului director, domeniul de m`surare: 0 ... 300 mm, semnal
de ie]ire: 4 ... 20 mA.
Traductoarele de m`rimi electrice sunt reprezentate de contorul electronic inteligent
montat pe bornele generatorului. Acesta m`soar`, calculeaz`, afi]eaz` ]i transmite la calculator
pe conexiunea serial`, valorile urm`torilor parametrii electrici:
- tensiunile de linie ]i media lor;
- tensiunile de faz` ]i media lor;
- curen\ii pe faze ]i media lor;
- puterile active pe fiecare faz` ]i suma lor;
- puterile reactive pe fiecare faz` ]i suma lor;
- puterea aparent` total`;
- frecven\a pe faza R;
- energia activ` total`;
- energia reactiv` total`;
- factorii de putere pe fiecare faz` ]i media lor.
Traductorul de vitez` de rota\ie este realizat prin prelucrarea semnalului de tensiune
preluat de la generatorul sincron de reglaj (GSR), astfel [ncât s` se ob\in` un impuls la fiecare
trecere prin zero. Frecven\a acestor impulsuri (de pe cele trei faze) este propor\ional` cu viteza
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de rota\ie a hidroagregatului. Pentru cazul când tura\ia este cea nominal`, frecven\a tensiunii
generate de GSR fiind de 50 Hz, rezult` o frecven\` a impulsurilor de 300 Hz.
Pentru supravegherea prezen\ei tensiunii trifazate de 3 X 400V, s-au folosit
dispozitivele de sesizare a prezen\ei fazelor, tip DSF. Supravegherea tensiunii trifazate se
face pe bornele electromotoarelor [n vederea [mpiedic`rii deterior`rii acestora la lipsa unei
faze. Logica de func\ionare este urm`toarea: dac`, dup` circa trei secunde de la emiterea unei
comenzi, de c`tre automatul programabil, de pornire a unui electromotor, nu se constat`
prezen\a tensiunii trifazate corecte, comanda este anulat`, blocat` ]i se indic` "defect".
Deblocarea se face prin ac\ionarea manual` a unui buton de RESET, astfel [ncât se consider`
c` operatorul a determinat cauza care a produs incidentul.
Tot dispozitivele tip DSF se folosesc ]i pentru m`surarea timpului de func\ionare a
electromotoarelor ]i a ma]inilor ac\ionate.
4. AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR
Din punct de vedere fizic, traductoarele specializate de m`rimi hidromecanice s-au
amplasat pe echipamentele primare pe care le monitorizeaz`. Astfel:
- traductoarele de m`surare a presiunii [n conducta for\at` s-au amplasat pe aceast`
conduct`, amonte ]i, respectiv, aval de vana fluture;
- traductorul de m`surare a presiunii [n conductele circuitului de deschidere a vanei
fluture s-a amplasat pe una din aceste conducte,
- traductorul de presiune GUP s-a amplasat [n partea superioar` a rezervorului tampon
GUP,
- traductoarele de m`surare a presiunii apei de r`cire s-au montat pe conductele de
intrare ]i de ie]ire [n/din cele dou` filtre, aferente HA1.
- traductoarele de m`surare a debitelor de ap` de r`cire s-au montat pe conductele
respective,
- traductorul de m`surare a deplas`rii servomotorului aparatului director s-a montat pe
unul din servomotoare.
- traductorul de vitez` de rota\ie, este reprezentat de un montaj electronic ]i a fost
montat [n partea inferioar` a dulapului DCI.
Conectarea fiec`rui traductor la clemele dulapului DCI s-a f`cut utilizând câte un cablu
ecranat care are un traseu ne[ntrerupt, f`r` s` treac` prin cleme sau alte elemente de
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conexiune. Astfel se evit` apari\ia accidental` a unor tensiuni periculoase pe aceste circuite de
semnal relativ mic.
Contorul electronic C1, care este cuplat pe bornele generatorului nr. 1, a fost montat [n
dulapul P1-2, aferent hidroagregatului nr. 1.

Figura nr. 4.
In figura nr. 4 este prezentat` mobilarea camerei de comand` a hidrocentralei Izvoarele.
Se observ` amplasarea Dulapului Central de Informatizare (DCI) ]i a serverului. Sta\ia
de lucru este plasat` pe masa de lucru.
Automatul programabil AP1 este amplasat [n DCI, [mpreun` cu circuitele aferente,
respectiv: releele de comand` (ie]irile numerice), sursele de alimentare, siguran\ele automate
]i clemele de conexiuni, grupate [n ]iruri func\ionale. Butonul RESET este montat [n interiorul
dulapului DCI, [n partea superioar` - dreapta.
Pe u]a dulapului DCI sunt montate trei butoane :
- "START", pentru pornirea hidroagregatului;
- "STOP", pentru oprirea normal` a hidroagregatului;
- "STOP de avarie", pentru oprirea de urgen\` a hidroagregatului.
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Aceste butoane permit operatorului s` comande direct automatul programabil (]i deci
hidroagregatul), f`r` interven\ia calculatorului.
Tot pe u]a dulapului DCI s-au montat trei l`mpi de semnalizare, cu urm`toarea
semnifica\ie :
- "pornire HA" = s-a dat comanda de pornire (fiind [ndeplinite condi\iile de
func\ionare ]i de pornire) (lampa pâlpâie) sau hidroagregatul este [n func\iune (lampa
arde continuu);
- "oprire HA" = s-a dat comanda de oprire (lampa pâlpâie) sau hidroagregatul
este oprit (lampa arde continuu);
- "oprire de avarie HA" = s-a dat comanda de oprire de avarie (lampa pâlpâie)
sau hidroagregatul este oprit [n urma unei comenzi de oprire de avarie (lampa arde
continuu);
Aceste l`mpi permit operatorului s` constate dintr-o privire starea hidroagregatului.
Automatul programabil AP2, destinat realiz`rii controlului termic, este amplasat [n
partea din spate a dulapului P1-4.
Dispozitivele tip DSF (dispozitiv supraveghere faze), s-au montat [n apropierea
contactoarelor electromotoarelor, pe partea spre motor a elementelor termice de protec\ie, mai
precis pe capetele cablelor care pleac` c`tre motoarele electrice.
Electromotoarele pe bornele c`rora s-au montat dispozitivele DSF, sunt urm`toarele:
- cele dou` pompe GUP;
- cele dou` pompe de ac\ionare a vanei fluture;
- cele dou` pompe de ap` de r`cire;
- pompa de ridicare rotor.
5. AUTOMATUL PROGRAMABIL AP1
Automatul programabil AP1 este destinat conducerii proceselor tehnologice aferente
hidroagregatului HA1, din cadul CHE Izvoarele. Procesele tehnologice conduse de acest
automat sunt:
- procesul tehnologic al grupului de ulei sub presiune (GUP);
- procesul tehnologic al instala\iei de r`cire cu ap`;
- procesul tehnologic de ridicare-frânare rotor;
- procesul tehnologic al vanei fluture;
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- procesul tehnologic de pornire-oprire automat`.
Primul proces tehnologicare are o func\ionare permanent`, indiferent de starea de
pornit sau oprit a grupului.
Ultimile patru procese tehnologice fac parte din procesul automat.
Automatul programabil AP1 este de tip FACON, fabricat de firma FATEK din TAIWAN.
El este amplasat [n dulapul DCI.
5.1. Descriere
Automatul programabil AP1 este alc`tuit din urm`toarele module:
- unitate central` tip FBe - 20 MCT;
- modul extensie tip FB - 28 EAT - 2 buc.;
- modul extensie tip FB - 32 Ex;
- module extensie tip FB - 6ADS - 3 buc..
In aceast` alc`tuire automatul programabil AP1 are urm`toarea configura\ie:
- intr`ri analogice 4 ... 20 mA: 18 buc.;
- intr`ri numerice: 76 buc.;
- ie]iri numerice: 32 buc.
Unitatea central` tip FBe - 20 MCT asigur` leg`tura cu serverul prin re\eaua RS 485 ]i
este prev`zut` cu un num`r de 12 intr`ri numerice (notate X0 ... X11) ]i un num`r de 8 ie]iri
numerice (notate Y0 ...Y7).
Modulele extensie FB - 28 EAT au câte 16 intr`ri numerice (notate X1...X16) ]i câte 12
ie]iri numerice (notate Y1...Y12).
Modulul extensie FB - 32 Ex are 32 intr`ri numerice (notate X1...X32).
Modulele extensie FB - 6 ADS au câte 6 intr`ri analogice de tip curent [n gama 4 ... 20
mA (notate I0+/I0- ... I5+/I5-).
Alocarea intr`rilor ]i ie]irilor aferente automatului AP1 este prezentat` [n Anexa 2.
Releele, care reprezint` ie]irile numerice (de comand`) ale automatului AP1 sunt
montate [n exteriorul automatului, [n imediata sa apropiere. Fiecare releu este montat pe un
soclu. S-a ales aceast` solu\ie pentru a asigura o mentenan\` corespunz`toare. Releele au
tensiunea nominal` a bobinei 24 V c.c. ]i câte un contact comutator cu puterea de 10 A la 250
V c.a. Excep\ie face releul d2, destinat comand`rii electroventilului de frânare, care are
puterea contactelor de 16A la 250V.
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Activarea (trecerea [n starea “logic 1") a unei intr`ri numerice sau a unei ie]iri numerice
a automatului programabil, este semnalizat` prin aprinderea unui led aflat pe panoul frontal al
automatului programabil AP1.
Tot [n dulapul DCI se afl` patru surse de alimentare 220V/24Vc.c. Toate aceste surse
sunt alimentate la tensiunea de 220 V c.c. preluat` de la bateria de curent operativ a centralei.
Pe circuitele de alimentare a surselor sunt prev`zute siguran\e automate.
Cele patru grupe de echipamente care sunt alimentate de aceste surse sunt
urm`toarele:
- automatul programabil (unitatea central` ]i extensiile sale);
- circuitele releelor de comand`;
- circuitele traductoarlor analogice;
- circuitele contactelor din instala\ii (relee sau microcontacte limitatoare de curs`)
care constituie intr`rile numerice ale automatului programabil.
5.2. Func\ionarea automatiz`rii electronice
Traductoarele aferente automatului programabil AP 1, sunt urm`toarele:
- pentru instala\ia grupului de ulei sub presiune:
- 1 buc. traductor de presiune 0 ... 60 bari;
- pentru instala\ia vanei fluture:
- 1 buc. traductor de presiune pentru m`surarea presiunii amonte de vana
fluture: 0...12 bari;
- 1 buc. traductor de presiune pentru m`surarea presiunii aval de vana fluture:
0...10 bari;
- 1 buc. traductor de presiune 0...100 bari, pentru m`surarea presiunii uleiului [n
instala\ia de ac\ionare a vanei fluture:
- pentru m`surarea deplas`rii aparatului director:
- 1 buc. traductor de deplasare liniar`, 0... 300 mm;
- pentru instala\ia de ap` de r`cire:
- 1 buc. traductor de presiune 0...6 bari, pentru m`surarea presiunii apei de
r`cire, [nainte de filtre;
- 1 buc. traductor de presiune 0...6 bari, pentru m`surarea presiunii apei de
r`cire, dup` filtre;

SC ICEMENERG SA MANUAL DE PREZENTARE - UTILIZARE
15
Bucure]ti
Sistem de automatizare – CHE Izvoarele Pag. / 68
CPEET – SAHME Seria de modific`ri: 1
- 1 buc. traductor de debit, pentru m`surarea debitului la r`citoarele
generatorului;
- 1 buc. traductor de debit, pentru m`surarea debitului la r`citoarele lag`rului
superior;
- 1 buc. traductor de debit, pentru m`surarea debitului la r`citoarele lag`rului
inferior;
- 1 buc. traductor de debit, pentru m`surarea debitului la r`citoarele lag`rului
turbinei;
- 1 buc. traductor de debit, pentru m`surarea debitului la sistemul de etn]are.
Pentru determinarea cotei [n polderul aval s-a montat un traductor de nivel, 0 ... 10m.
5.2.1. Comanda grupului de ulei sub presiune
Grupul de ulei sub presiune este alc`tuit dintr-un rezervor tampon a]ezat vertical ]i
umplut circa 1/3 cu ulei. Restul de 2/3 este aer aflat sub presiunea nominal` de 40 bari.
Presiunea de ulei este asigurat` de dou` electropompe (cu puterea nominal` de 22 kW),
una de lucru ]i una de rezerv`, oricare din ele putând fi de lucru sau de rezerv`.
Presiunea de aer este asigurat` de instala\ia de aer comprimat de [nalt` presiune a
centralei, prin introducerea de aer la partea superioar` a rezervorului tampon.
Grupul de ulei sub presiune are un dublu scop: s` asigure presiunea de ulei necesar`
ac\ion`rii servomotoarelor aparatului director ]i vanei de ocolire ]i s` asigure o rezerv` de
energie. Aceast` rezerv` de energie este constituit` de volumul de aer sub presiune aflat [n
rezervorul tampon ]i este suficient de mare pentru a asigura [nchiderea aparatului director,
chiar [n situa\iile de avarie când nu exist` energie electric` de ac\ionare.
Pentru ca instala\ia tehnologic` aferent` grupului de ulei sub presiune s` func\ioneze
sub comanda automaticii electronice, cheia de selec\ie SA2 trebuie trecut` [n pozi\ia
"electronic".
Intr`rile [n automatul AP1, aferente instala\iei de GUP , sunt:
- o intrare analogic` corespunz`toare presiunii din rezervorul tampon al GUP;
- o intrare numeric` de la un DSF montat pe bornele electropompei 1;
- o intrare numeric` de la un DSF montat pe bornele electropompei 2.
Ie]irile din automatul AP1 sunt:
- o ie]ire numeric` de comand` a electropompei 1;
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- o ie]ire numeric` de comand` a electropompei 2;
Algoritmul de func\ionare este urm`torul:
- la sc`derea presiunii sub 36 bari porne]te pompa de lucru;
- la sc`derea presiunii sub 35 bari porne]te pompa de rezerv`;
- la cre]terea presiunii peste 40 bari pompele se opresc.
Dac`, dup` circa 3 sec. de la emiterea comenzii de pornire a unei pompe, aceasta nu
prime]te tensiune trifazat` corect` pe borne, comanda este anulat` ]i pe monitorul sta\iei de
lucru se indic` "defect GUP HA1". Anularea acestei indica\ii, din aceast` cauz`, se face
ap`s@nd butonul virtual care apare [n plan]a sinoptic` aferent` grupului de ulei sub presiune.
Anularea acestei indica\ii se mai poate face ac\ionând butonul RESET aflat [n interiorul
dulapului DCI.
Aceia]i indica\ie apare dac` presiune scade sub 33 bari sau cre]te peste 42 bari. Aceste
situa\ii sunt situa\ii de avarie care conduc la oprirea grupului.
Alegerea electropomp` de lucru - electropomp` de rezerv` se realizeaz` de la sta\ia de
lucru, prin intermediul interfe\ei om – ma]in`, dup` cum se va ar`ta la capitolul dedicat acesteia.
Urm`rirea func\ion`rii automaticii electronice ]i a instala\iei grupului de ulei sub presiune
se face cu ajutorul interfe\ei om-ma]in` implementat` pe sta\ia de lucru, a]a cum se va ar`ta la
capitolul respectiv.
In caz de indisponibilitate a serverului sau/]i a sta\iei de lucru, urm`rirea func\ion`rii
corecte a instala\iei de automatizare electronic` se poate face urm`rind diodele
electroluminiscente aflate pe panoul frontal al automatului programabil (vezi Anexa 2). Aceste
diode urm`resc starea logic` a intr`rilor ]i ie]irilor numerice. In acest caz nu este posibil`
schimbarea pompei de lucru cu pompa de rezerv`.
5.2.2. Comanda vanei fluture
Procesul tehnologic al vanei fluture face parte din procesul tehnologic de pornire oprire hidroagregat.
Vana fluture este organul de admisie al apei din conducta for\at` la turbin` (prin
intermediul organului de reglaj - aparatul director). Ea permite accesul apei din conducta
for\at` [n tronsonul intermediar. Vana plan` este deschis` atâta timp cât func\ioneaz` grupul
generator.
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Deschiderea vanei fluture se face cu ajutorul unui servomotor hidraulic cu cilindru
mobil. Inchiderea se face sub ac\iunea contragreut`\ilor, eliminând uleiul sub presiune din
cilindrul de for\`. Deschiderea vanei fluture se face numai dup` ce s-a realizat egalizarea
presiunilor pe cele dou` fe\e, prin deschiderea unei vane tip sertar, de ocolire.
Presiunea maxim` a fluidului de lucru este de circa 70 bar ]i este asigurat` de dou`
electropompe (puterea nominal` este de 4 kW) cu func\ionare lucru – rezerv`. Accesul uleiului
la cilindrul de for\` se face prin intermediul unui electrodistribuitor. M`surarea presiunii de
ac\ionare ]i sesizarea dep`]irii limitelor se face cu ajutorul unui traductor de presiune.
Fluidul de lucru, respectiv uleiul, este p`strat într-un rezervor cu nivel liber.
Pentru ca instala\ia tehnologic` aferent` vanei fluture s` func\ioneze sub comanda
automaticii electronice, cheia de selec\ie SA1 trebuie trecut` [n pozi\ia "electronic".
Intr`rile [n automatul programabil AP1, aferente instala\iei vanei fluture, sunt:
- o intrare analogic` corespunz`toare presiunii din conducta for\at`, amonte de vana
fluture;
- o intrare analogic` corespunz`toare presiunii din tronsonul intermediar, aval de vana
fluture;
- o intrare analogic` corespunz`toare presiunii din instala\ia de deschidere van` fluture;
- o intrare numeric` corespunz`toare pozi\iei: “vana fluture închis`”;
- o intrare numeric` corespunz`toare pozi\iei: “vana fluture la tasare I”;
- o intrare numeric` corespunz`toare pozi\iei: “vana fluture la tasare II”;
- o intrare numeric` corespunz`toare pozi\iei: “vana fluture deschis`”;
- o intrare numeric` corespunz`toare pozi\iei: “vana sertar de ocolire deschis`”;
- o intrare numeric` corespunz`toare pozi\iei: “vana sertar de ocolire [nchis`”;
- o intrare numeric` de la un DSF montat pe bornele electropompei 1 de deschidere.
- o intrare numeric` de la un DSF montat pe bornele electropompei 2 de deschidere.
Ie]irile din automatul programabil AP 1, aferente instala\iei vanei fluture, sunt:
- o ie]ire numeric` de comand` a electropompei 1 de deschidere;
- o ie]ire numeric` de comand` a electropompei 2 de deschidere;
- o ie]ire numeric` de comand` a electrodistribuitorului de comand` a deschiderii vanei
sertar;
- o ie]ire numeric` de comand` a electrodistribuitorului care asigur` accesul uleiului la
cilindrul de for\`;
Algoritmul de func\ionare este urm`torul:
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- la deschiderea vanei fluture:
- se comand` deschiderea vanei de ocolire;
- se a]teapt` egalizarea presiunilor pe cele dou` fe\e ale vanei fluture;
- se a]teapt` deschiderea complet` a vanei de ocolire;
- se comand` electrodistribuitorul;
- se comand` pornirea pompei de lucru;
- se a]teapt` deschiderea complet` a vanei fluture;
- se comand` oprirea pompei (pompelor) de deschidere;
- se comand` [nchiderea vanei de ocolire;
- se verific` în permanen\` ca presiunea în instala\ia de ac\ionare a vanei fluture
s` nu scad` sub 6 bari.
- la [nchiderea vanei fluture:
- se comand` deschiderea electrodistribuitorului care elimin` uleiul din cilindrul de
for\`. Vana fluture se [nchide sub ac\iunea contragreut`\ilor;
In leg`tur` cu acest proces tehnologic se fac urm`toarele observa\ii
- dac`, dup` 10 secunde de la pornirea pompei de lucru, se constat` c` presiunea
[n instala\ia de ridicare nu a dep`]it valoarea de 6 bari, se comand` automat ]i pornirea
pompei de rezerv`;
- [n timpul func\ion`rii, apare a]a-numitul fenomen de tasare, când presiunea [n
instala\ia de ac\ionare scade. In aceste condi\ii, vana fluture are tendin\a s` se [nchid`.
Ajungând la un unghi de 5 grade, sub pozi\ia deschis, pompa de lucru porne]te
automat, readucând vana [n pozi\ia ”complet deschis”. Aceast` opera\iune se nume]te
repompare, pozi\ia respectiv` fiind ”tasare I”. Dac` are loc o pierdere masiv` de ulei sau
pompa nu reu]e]te s` readuc` vana la pozi\ia ”deschis” ]i vana se [nchide periculos de
mult (ajungând la pozi\ia ”tasare II”), atunci se d` comanda de oprire de avarie a
grupului ]i [nchiderea vanei fluture.
Dac`, dup` circa 3 sec. de la emiterea comenzii de pornire a unei electropompe,
aceasta nu prime]te tensiune trifazat` corect` pe borne, comanda este anulat` ]i pe monitor se
indic` "defect vana fluture HA1". Anularea acestei indica\ii, din aceast` cauz`, se face ap`s@nd
butonul virtual care apare [n plan]a sinoptic` aferent` vanei fluture. Anularea acestei indica\ii se
mai poate face ac\ionând butonul RESET aflat [n interiorul dulapului DCI.
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Aceia]i indica\ie apare ]i dac` vana fluture ajunge la pozi\ia "tasare II" ]i dac` presiunea
[n instala\ia de ridicare nu dep`]e]te 6 bari timp de 20 secunde, ambele pompe de deschidere
fiind [n func\iune. Aceste situa\ii sunt situa\ii de avarie care conduc la oprirea hidroagregatului.
Alegerea electropompei de lucru, respectiv de rezerv` se realizeaz` de la sta\ia de
lucru, dup` cum se va ar`ta la capitolul dedicat acesteia.
Urm`rirea func\ion`rii automaticii electronice ]i a instala\iei vanei fluture se face utilizând
interfa\a om – ma]in` implementat` pe sta\ia de lucru, a]a cum se va ar`ta la capitolul respectiv.
In caz de indisponibilitate a serverului sau/]i a sta\iei de lucru, urm`rirea func\ion`rii
corecte a instala\iei de automatizare electronic` se poate face urm`rind diodele
electroluminiscente aflate pe panoul frontal al automatului programabil (vezi Anexa 2). Aceste
diode urm`resc starea logic` a intr`rilor ]i ie]irilor numerice. In acest caz nu este posibil`
schimbarea pompei de lucru cu pompa de rezerv`.
5.2.3. Comanda instala\iei de ap` de r`cire
Procesul tehnologic de asigurare a apei de r`cire face parte din procesul tehnologic de
pornire - oprire hidroagregat.
Apa de r`cire se poate asigura din dou` surse: din conducta for\at` a fiec`rui grup sau
din polderul aval. In primul caz circula\ia apei se face sub ac\iunea presiunii hidrostatice, [n al
doilea caz se folosesc cele dou` pompe de ap` de r`cire cu puterea nominal` de 15 kW fiecare.
Prima surs` de ap` de r`cire este sursa de baz`. Pentru reducerea presiunii se utilizeaz` un
reductor de presiune pân` la presiunea de 2,5 bari.
Vana de admisie a apei de r`cire din conducta for\at`, se deschide manual [naintea
fiec`rei porniri ]i se [nchide dup` oprirea grupului. Pompele, care asigur` sursa de rezerv`, sunt
pornite, dac` este cazul, [nainte de pornirea propriu – zis` a grupului ]i oprite dup` oprirea
acestuia. Cele dou` pompe func\ionez` [n sistem lucru – rezerv`.
Sistemul se automatizare electronic` asigur` monitorizarea presiunii ]i a circula\iei apei
de r`cire prin cei cinci consumatori, respectiv: r`citoarele generatorului, lag`rului superior,
inferior ]i al turbinei ]i prin circuitul de etan]are.
Pentru ca instala\ia tehnologic` de asigurare a apei de r`cire s` func\ioneze sub
comanda automaticii electronice, cheia de selec\ie SA2 trebuie trecut` [n pozi\ia "electronic".
Intr`rile [n automatul programabil AP1, aferente instala\iei de ap` de r`cire, sunt:
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- o intrare analogic` corespunz`toare presiunii din conducta de ap` de r`cire, amonte de
cele dou` filtre;
- o intrare analogic` corespunz`toare presiunii din conducta de ap` de r`cire, aval de
cele dou` filtre;
- o intrare analogic` corespunz`toare debitului prin r`citoarele generatorului;
- o intrare analogic` corespunz`toare debitului prin r`citoarele lag`rului superior;
- o intrare analogic` corespunz`toare debitului prin r`citoarele lag`rului inferior;
- o intrare analogic` corespunz`toare debitului prin r`citoarele lag`rului turbinei;
- o intrare analogic` corespunz`toare debitului prin instala\ia de etan]are;
- o intrare numeric` de la un DSF montat pe bornele electropompei 1;
- o intrare numeric` de la un DSF montat pe bornele electropompei 2;
Ie]irile din automatul programabil AP 1, aferente instala\iei de ap` de r`cire, sunt:
- o ie]ire numeric` de comand` a electropompei nr. 1;
- o ie]ire numeric` de comand` a electropompei nr. 2;
Algoritmul de func\ionare al instala\iei de ap` de r`cire este urm`torul:
- dac`, dup` 30 de secunde de la primirea comenzii de pornire a hidroagregatului, nu se
constat` prezen\a unei presiuni de minim 2 bari amonte de filtre, se comand` pornirea pompei
de lucru;
- dac`, dup` 30 de secunde de la confirmarea pornirii electropompei de lucru (prezen\`
tensiune trifazat` corect` la borne), nu se constat` prezen\a unei presiuni de minim 2 bari
amonte de filtre, se comand` pornirea pompei de rezerv`;
- dup` oprirea generatorului (generatorul se consider` oprit când tura\ia este nul` o
perioad` mai mare de 120 sec.), se comand` oprirea ambelor electropompe.
Pe monitorul sta\iei de lucru se observ` presiunile ([n bari) amonte ]i aval de filtre,
precum ]i debitele relative ([n procente) prin consumatorii de ap` de r`cire.
Dac`, dup` circa 3 sec. de la emiterea comenzii de pornire a unei pompe, aceasta nu
prime]te tensiune trifazat` corect` pe borne, comanda este anulat` ]i pe monitor se indic`
"defect apa de r`cire HA1". Anularea acestei indica\ii, din aceast` cauz`, se face ap`s@nd
butonul virtual care apare [n plan]a sinoptic` aferent` instala\iei de ap` de r`cire. Anularea
acestei indica\ii se mai poate face ac\ionând butonul RESET aflat [n interiorul dulapului DCI.
Aceia]i indica\ie apare ]i dac` are loc sc`derea presiunii sub valoarea de 1 bar, timp de
mai mult de 30 secunde sau sc`derea oric`rui debit sub 50 %, pentru o perioad` de timp mai
mare de 60 secunde.
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Alegerea electropomp` de lucru – electropomp` de rezerv` se realizeaz` de la sta\ia de
lucru, utilizând interfa\a specializat`, dup` cum se va ar`ta mai jos.
Urm`rirea func\ion`rii automaticii electronice ]i a instala\iei de ap` de r`cire se face cu
ajutorul interfe\ei om – ma]in` implementat` pe sta\ia de lucru, a]a cum se va ar`ta la capitolul
respectiv.
In caz de indisponibilitate a serverului sau/]i a sta\iei de lucru, urm`rirea func\ion`rii
corecte a instala\iei de automatizare electronic` se poate face urm`rind diodele
electroluminiscente aflate pe panoul frontal al automatului programabil (vezi Anexa 2). Aceste
diode urm`resc starea logic` a intr`rilor ]i ie]irilor numerice. In acest caz nu este posibil`
schimbarea pompei de lucru cu pompa de rezerv`.
5.2.4. Comanda instala\iei de ridicare-frânare agregat
Procesul tehnologic de ridicare - frânare agregat face parte din procesele tehnologice
de grup. El const` [n introducerea unui fluid sub presiune într-o serie de cilindrii de for\` afla\i
sub rotorul generatorului. In cazul CHE Izvoarele sunt prev`zu\i un num`r de patru astfel de
cilindrii.
Procesul tehnologic de ridicare agregat const` în introducerea de ulei sub presiune în
cilindrii de for\`, în vederea ridic`rii ansamblului celor trei rotoare: al excitatricei, al
generatorului ]i turbinei. Aceast` opera\iune are drept scop refacerea peliculei de ulei necesar`
ungerii lag`rului axial. Acest lag`r sus\ine toat` greutatea ansamblului rotoric. La ridicarea
rotoarelor, uleiul din cuva cu ulei, p`trunde sub lag`rul axial, împiedicând frecarea uscat`, metal
pe metal. Pelicula de ulei de ungere se deterioreaz` atât datorit` masei mari a rotoarelor, care
for\eaz` ie]irea uleiului din lag`r, cât ]i datorit` for\elor generate la viteze unghiulare mici, care
apar la oprire ]i care împing uleiul spre exteriorul lag`rului axial.
Procesul tehnologic de frânare are rolul de a frâna, pân` la oprire, grupul generator aflat
în procesul de oprire. In cazul CHE Izvoarele, frânarea se face introducând aer de joas`
presiune în aceia]i cilindrii de for\` în care se introduce ulei, pentru ridicarea ansamblului
rotoric. Frânarea se face pentru a reduce semnificativ timpul de oprire, având în vedere iner\ia
mare a maselor aflate în mi]care. Odat` cu reducerea tura\iei, ungerea se înr`ut`\e]te ]i cre]te
semnificativ pericolul uz`rii premature a lag`rului axial.
Procesul tehnologic de ridicare - frânare agregat este parte component` a procesului
tehnologic de pornire, respectiv oprire a grupului.
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In vederea ridic`rii rotorului se procedeaz` la introducerea de ulei în cilindrii de for\`, cu
ajutorul unei electropompe având puterea nominal` de 4 kW.
Pentru frânarea rotorului se utilizeaz` aerul comprimat preluat din instala\ia de aer
comprimat de joas` presiune a centralei. Accesul aerului comprimat se face cu ajutorul unui
electroventil.
Intr`rile [n automatul programabil AP1, aferente instala\iei de ridicare – fr@nare sunt:
- o intrare numeric` cu semnifica\ia: rotor ridicat;
- o intrare numeric` cu semnifica\ia: toate cricurile cobor@te.
- o intrare numeric` de la un DSF montat pe bornele electropompei de ridicare rotor;
Ie]irile din automatul programabil AP 1, aferente instala\iei de ridicare frânare, sunt:
- o ie]ire numeric` de comand` a electropompei de ridicare rotor;
- o ie]ire numeric` de comand` a electroventilului de coborâre rotor;
- o ie]ire numeric` de comand` a electroventilului de frânare rotor.
In cazul CHE Izvoarele, ridicarea rotorului se efectueaz` numai dac` a trecut o perioad`
de timp mai mare de cinci zile de la ultima oprire sau de la ultima opera\iune de ridicare rotor.
Pentru ca instala\ia tehnologic` aferent` instala\iei de ridicare – frânare s` func\ioneze
sub comanda automaticii electronice, cheia de selec\ie SA1 trebuie trecut` [n pozi\ia
"electronic".
Algoritmul de func\ionare al instala\iei de ridicare rotor, este urm`torul:
- se prime]te o comand` de pornire hidroagregat;
- dac` a fost dep`]it` perioada de cinci zile men\ionat` mai sus, se comand` pornirea
pompei de ridicare;
- se a]teapt` ca rotorul s` ajung` [n pozi\ia "rotor ridicat";
- se comand` oprirea pompei de ridicare rotor;
- se a]teapt` coborârea rotorului ]i apari\ia semnaliz`rii: "cricuri coborâte".
Frânarea se execut` când tura\ia grupului, aflat [n proces de oprire, a sc`zut sub 30 %
din tura\ia nominal`. Ridicarea accidental` a frânelor conduce la oprirea de avarie a grupului.
Algoritmul de func\ionare al instala\iei de frânare, este urm`torul:
- grupul generator este [n proces de oprire, deconectat de la re\ea;
- dac` tura\ia este sub 30% din valoarea nominal`, atunci se comand` deschiderea
electroventilului care introduce aer comprimat [n cilindrii de frânare;
- dup` un interval de timp de 120 secunde, dup` ce tura\ia a devenit nul`, se comand`
[nchiderea electroventilului de frânare.

SC ICEMENERG SA MANUAL DE PREZENTARE - UTILIZARE
23
Bucure]ti
Sistem de automatizare – CHE Izvoarele Pag. / 68
CPEET – SAHME Seria de modific`ri: 1
Dac`, dup` circa 3 sec. de la emiterea comenzii de pornire a pompei, aceasta nu
prime]te tensiune trifazat` corect` pe borne, comanda este anulat` ]i pe monitor se indic`
"defect ridicare rotor". Anularea acestei indica\ii, din aceast` cauz`, se face ap`s@nd butonul
RESET aflat [n interiorul dulapului DCI.
Urm`rirea func\ion`rii automaticii electronice ]i a instala\iei de ridicare - frânare se face
cu ajutorul interfe\ei om-ma]in` implementat` pe sta\ia de lucru, a]a cum se va ar`ta la capitolul
respectiv.
In caz de indisponibilitate a serverului sau/]i a sta\iei de lucru, urm`rirea func\ion`rii
corecte a instala\iei de automatizare electronic` se poate face urm`rind diodele
electroluminiscente aflate pe panoul frontal al automatului programabil (vezi Anexa 2). Aceste
diode urm`resc starea logic` a intr`rilor ]i ie]irilor numerice.
5.2.5. Comanda procesului automat de pornire - oprire
Pornirea ]i oprirea (normal` ]i de avarie), în regim automat a hidroagregatului sunt cele
mai complexe procese tehnologice care au loc într-o hidrocentral`.
In vederea pornirii, se [ncepe de la starea de “grup generator oprit” ]i îndeplinind o serie
de condi\ii ]i executând o anumit` succesiune de opera\ii, se ajunge la starea de “grup
generator cuplat la re\ea ]i înc`rcat”.
Pentru ca procesul tehnologic de pornire-oprire automat` s` se realizeze sub comanda
automaticii electronice, cheia de selec\ie SA1 trebuie trecut` [n pozi\ia "electronic".
Intr`rile [n automatul programabil AP1, aferente procesului automat de pornire – oprire,
sunt urm`toarele:
- o intrare analogic` corespunz`toare presiunii aval de vana fluture;
- o intrare analogic` corespunz`toare deschiderii aparatului director;
- o intrare analogic` corespunz`toare nivelului [n polderul aval;
- o intrare analogic` corespunz`toare puterii active la bornele generatorului;
- o intrare analogic` corespunz`toare puterii reactive la bornele generatorului;
- o intrare numeric` de num`rare de la traductorul de tura\ie;
- o intrare numeric` care confirm` existen\a tensiunilor operative de 24 V c.c. (de la
toate cele patru surse proprii de 220 V c.c. / 24 Vc.c.);
- o intrare numeric` care indic` existen\a unui nivel de ulei incorect [n lag`rul superior,
respectiv sub nivelul de semnalizare de minim sau peste nivelul de semnalizare de maxim;
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- o intrare numeric` care indic` sc`derea nivelului de ulei din lag`rul superior, sub nivelul
de avarie;
- o intrare numeric` care indic` existen\a unui nivel de ulei incorect [n lag`rul inferior,
respectiv sub nivelul de semnalizare de minim sau peste nivelul de semnalizare de maxim;
- o intrare numeric` care indic` sc`derea nivelului de ulei din lag`rul inferior, sub nivelul
de avarie;
- o intrare numeric` care indic` existen\a unui nivel de ulei incorect [n lag`rul turbinei,
respectiv sub nivelul de semnalizare de minim;
- o intrare numeric` care indic` sc`derea nivelului de ulei din lag`rul turbinei, sub nivelul
de avarie;
- o intrare numeric` care indic` lipsa presiunii de ulei la intrarea [n RAV – MH;
- o intrare numeric` care confirm` pozi\ia [nchis a [ntreruptorului de borne;
- o intrare numeric` care confirm` pozi\ia deschis a [ntreruptorului de borne;
- o intrare numeric` de la un releu maximal de tensiune, care confirm` faptul c`
tensiunea pe bornele generatorului are o valoare mai mare de 5,7 kV;
- o intrare numeric` care confirm` faptul c` aparatul director este [nchis;
- o intrare numeric` care confirm` faptul c` aparatul director este la pozi\ia de mers [n
gol;
- o intrare numeric` care confirm` faptul c` aparatul director este deblocat;
- o intrare numeric` care confirm` faptul c` aparatul director are toate bol\urile valide;
- o intrare numeric` care confirm` faptul c` dispozitivul de [nc`rcare este pe pozi\ia
minim;
- o intrare numeric` care confirm` faptul c` dispozitivul de [nc`rcare este pe pozi\ia
maxim;
- o intrare numeric` de la limitatorul de deschidere care indic` pozi\ia “minim” a acestuia;
- o intrare numeric` de la limitatorul de deschidere care indic` pozi\ia “maxim” a
acestuia;
- câte o intrare numeric` de la fiecare din urm`toarele protec\ii electrice, care indic`
faptul c` acestea au lucrat:
- protecţia diferen\ial` longitudinal`;
- protec\ia contra întoarcerii de putere;
- protec\ia contra pierderii excitaţiei;
- protec\ia la suprasarcină;
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- protecţia maximală temporizat`;
- protec\ia la curent maxim cu blocaj la minim` tensiune ;
- protec\ia contra tensiunii maxime;
- protec\ia contra punerii la p`mânt statorice;
- protec\ia contra punerii la p`mânt rotorice;
- protec\ia diferen\ial` pentru barele de 6 kV;
- protec\ia contra anclan]`rilor repetate ale [ntreruptoarelor – DRRI;
- protec\ia diferenţială a transformatorului de 25 MVA;
-

protec\ia

de

curent

maximal`

temporizat`,

treapta

[ntâi

a

treapta a doua

a

transformatorului de 25 MVA;
- protec\ia de curent maximal` temporizat`,
transformatorului de 25 MVA;
- protec\ia de curent maximal` suplimentar` a trafo. de 25 MVA;
- protecţia de gaze a transformatorului de 25 MVA;
- protecţia la tensiune minim` a transformatorului de 25 MVA;
- protec\ia la curent de secven\` zero a transformatorului de 25 MVA;
- protec\ia transformatorului de servicii proprii TSP1;
- protec\ia transformatorului de servicii proprii TSP2;
- o intrare numeric` cu semnifica\ia “START HA”, de la butonul corespunz`tor aflat pe
u]a dulapului central de informatizare DCI;
- o intrare numeric` cu semnifica\ia “STOP HA”, de la butonul corespunz`tor aflat pe u]a
dulapului central de informatizare DCI;
- o intrare numeric` cu semnifica\ia “STOP de Avarie HA”, de la butonul corespunz`tor
aflat pe u]a dulapului central de informatizare DCI;
- o intrare numeric` de la automatul AP2, privind [ncadrarea [n limitele de temperatur`
impuse, pentru toate punctele de m`sur`;
- o intrare numeric` care indic` existen\a unei situa\ii de avarie la oricare din instala\iile
generale (aer comprimat de joas` presiune, aer comprimat de [nalt` presiune ]i epuismente);
- o intrare numeric` care indic` dep`]irea nivelului de avarie la apa acumulat` pe capacul
turbinei;
Ie]irile numerice din automatul programabil AP1, aferente procesului automat de pornire
– oprire, sunt urm`toarele:
- comand` cuplare electrodistribuitor RAV;
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- comand` cuplare SAREX;
- comand` cuplare SINCROSET;
- comand` deschidere [ntreruptor de grup;
- comand` deschidere limitator de deschidere;
- comand` [nchidere limitator de deschidere;
- comand` [nc`rcare grup cu putere activ`;
- comand` desc`rcare grup de putere activ`;
- comand` [nc`rcare grup cu putere reactiv`;
- comand` desc`rcare grup de putere reactiv`;
- lamp` de semnalizare cu semnifica\ia ”Pornire HA”, aflat` pe u]a dulapului DCI;
- lamp` de semnalizare cu semnifica\ia ”Oprire HA”, aflat` pe u]a dulapului DCI;
- lamp` de semnalizare cu semnifica\ia ”Oprire de avarie HA”, aflat` pe u]a dulapului
DCI.
Secven\a de pornire, în regim automat, se poate ini\ia numai dac` sunt [ndeplinite,
simultan, condi\iile de func\ionare ]i condi\iile de pornire.
Condi\iile de func\ionare sunt:
- s` existe circula\ie de ap` de r`cire la parametrii corec\i;
- nivelul de ulei, [n lag`rul superior, s` fie normal;
- nivelul de ulei, [n lag`rul inferior, s` fie normal;
- nivelul de ulei, [n lag`rul turbinei, s` fie normal;
- s` fie deschis accesul uleiului de reglaj c`tre regulatorul de vitez`;
- aparatul director s` fie deblocat ]i cu bol\urile valide;
- presiunea apei [n conducta for\at` s` fie [n limite normale;
- temperaturile s` fie [n limite normale;
- tensiunea operativ` pentru extensii (24 V c.c.) s` fie prezent`;
- nici una din protec\iile electrice s` nu fi lucrat;
- s` nu existe situa\ii de avarie la GUP, serviciile generale, ap` capac turbin`;
- tensiunile operative s` fie prezente;
Condi\iile de pornire sunt urm`toarele:
- s` fi fost efectuat, [n ultimile cinci zile, un ciclu de ridicare – cobor@re ansamblu rotoric;
- toate cricurile s` fie cobor@te;
- [ntreruptorul de grup s` fie deschis;
- dispozitivul de [nc`rcare s` fie pe pozi\ia “minim”;
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- tura\ia s` fie nul`;
- limitatorul de deschidere s` fie pe pozi\ia “minim”;
- aparatul director s` fie [nchis;
Dac` aceste condi\ii sunt [ndeplinite se poate da comanda de pornire. Secven\a de
pornire este urm`toarea:
- se ac\ioneaz` butonul de pornire de pe dulapul DCI aflat [n camera de comand` sau
sose]te o comand` de pornire de la sta\ia de lucru;
- dac` pauza este mai mare de cinci zile sau nu a fost efectuat` o ridicare [n acest
interval, atunci se realizeaz` un ciclu de ridicare, dup` cum s-a ar`tat mai sus;
- dac` nu exist` presiune amonte de filtrele de ap` de r`cire (apa de r`cire se asigur` din
conducta for\at`), atunci se comand` pornirea electropompei (electropompelor) a]a cum s-a
ar`tat;
- se comand` deschiderea automat` a vanei fluture, cum s-a ar`tat mai sus;
- vana fluture s-a deschis;
- se comand` cuplarea electrodistribuitorului RAV;
- grupul [ncepe s` se roteasc`;
- la atingerea tura\iei de 90 % din tura\ia nominal`, se comand` cuplarea SAREX – ului;
- se comand` cre]terea tensiunii la borne pân` la atingerea valorii de 95% din tensiunea
nominal`;
- se cupleaz` SINCROSET – ul.
- SINCROSET – ul cupleaz` generatorul la re\ea;
- se deconecteaz` SINCROSET – ul;
- se comand` deschiderea limitatorului de deschidere;
- se ac\ioneaz`, pentru zece secunde, comanda: cre]te puterea activ`.
In continuare, generatorul fiind cuplat la re\ea, orice înc`rcare/desc`rcare cu putere
activ` sau reactiv`, se face ac\ionând, dup` dorin\`, fie asupra cheilor folosite [n mod curent de
personalul de exploatare, chei aflate pe panoul PA1-3, fie asupra comenzilor corespunz`toare
din sta\ia de lucru, utilizând interfa\a om – ma]in` implementat` pe sta\ia de lucru, dup` cum se
va ar`ta mai jos.
In caz de indisponibilitate a echipamentului de sincronizare precis` la re\ea
(SINCROSET), bra\ul de sincronizare va fi cuplat automat ]i sincronizarea se va realiza
manual.
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Oprirea, in regim automat, a hidrogeneratorului, se poate desfasura in dou` variante:
oprirea normal` ]i oprirea de avarie.
Oprirea normal` se face pornind de la situa\ia grupului [n func\ionare ]i [nc`rcat cu
putere. Generatorul se consider` în func\iune, cuplat la re\ea, când sunt realizate cumulativ
condii\iile: întreruptor borne închis ]i tensiune corect` pe barele de 6,3kV.
Secven\a de oprire normal`, în regim automat, a hidrogeneratorului este prezentat` în
continuare.
- se ac\ioneaz` butonul de oprire din plan]a sinoptic` de pornire - oprire de pe sta\ia de
lucru sau se ac\ioneaz` butonul de STOP aflat pe u]a dulapului DCI;
- se genereaz` comanda “scade puterea activ`”;
- se genereaz` comanda “scade puterea reactiv`”;
- aparatul director începe s` se închid`;
- puterea activ` a ajuns la valoarea de cca. 400 kW;
- puterea reactiv` a ajuns la valoarea de cca. 200 kVA;
- când aceste dou` condi\ii sunt realizate simultan, se comand` deschiderea
întreruptorului de borne;
- se deconecteaz` regulatorul automat de excita\ie SAREX;
- se comand` [nchiderea complet` a limitatorului de deschidere;
- aparatul director se închide complet;
- se comand` decuplarea electrodistribuitorului;
- se comand` [nchiderea vanei fluture.
Oprirea de avarie se face pornind de la situa\ia grupului cuplat la re\ea ]i înc`rcat sau de
la orice secven\` din timpul pornirii sau opririi. Oprirea de avarie se ini\iaz` prin comand`
manual`, prin ac\ionarea butonului special de pe u]a dulapului DCI din camera operator sau
prin ac\iunea unei protec\ii electrice, mecanice sau constructive, cum ar fi: protec\ia
diferen\ial`, maximal` de curent, etc., ambalarea ma]inii la 120% nN, inundare central` etc.
Secven\a de oprire de avarie, în regim automat, a hidrogeneratorului este prezentat` [n
continuare:
- s-a ac\ionat butonul de oprire de avarie, sau a lucrat o protec\ie;
- se comand` deschiderea întreruptorului de borne;
- se deconecteaz` regulatorul automat de excita\ie SAREX;
- aparatul director se comand` pân` la închiderea complet`;
- se d` comanda de închidere a electrodistribuitorului;
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- se d` comanda de [nchidere a limitatorului de deschidere;
- se comand` închiderea vanei fluture.
In timpul secven\ei de oprire, când tura\ia ma]inii ajunge la valoarea de 30 % din tura\ia
nominal`, se comand` frânarea. Frânarea [nceteaz` la 120 de secunde dup` oprirea ma]inii.
In leg`tur` cu procesul automat de pornire – oprire, se fac urm`toarele preciz`ri:
- dac` pornirea s-a f`cut prin ac\ionarea butonului START aflat pe u]a dulapului DCI,
atunci [nc`rcarea ]i desc`rcarea cu/de putere activ` ]i reactiv` se fac utilizând cheile de
comand` corespunz`toare aflate pe panoul PA1-3;
- dac` pornirea s-a f`cut utilizând interfe\a om-ma]in` (prin ac\ionarea butonului virtual
START aflat [n plan]a sinoptic` de pornire-oprire HA), atunci [nc`rcarea ]i desc`rcarea cu/de
putere activ` ]i reactiv` se fac utilizând deasemenea interfa\a om-ma]in` implementat` pe sta\ia
de lucru.
Urm`rirea func\ion`rii automaticii electronice ]i a procesului automat de pornire – oprire
se face cu ajutorul interfe\ei om-ma]in` implementat` pe sta\ia de lucru, a]a cum se va ar`ta la
capitolul respectiv.
In caz de indisponibilitate a serverului sau/]i a sta\iei de lucru, urm`rirea func\ion`rii
corecte a instala\iei de automatizare electronic` se poate face urm`rind diodele
electroluminiscente aflate pe panoul frontal al automatului programabil (vezi Anexa 2). Aceste
diode urm`resc starea logic` a intr`rilor ]i ie]irilor numerice.

6. AUTOMATUL PROGRAMABIL AP2
Automatul programabil AP2 este destinat realiz`rii controlului termic la hidroagregatul
HA1, din cadul CHE Izvoarele.
Automatul programabil AP2 asigur` monitorizarea temperaturilor în diverse puncte ale
hidrogeneratorului ]i semnalizarea, [n dou` trepte, a dep`]irilor. La dep`]irea primei trepte
situa\ia este semnalizat`. La dep`]irea celei de a doua trepte se d` comanda de oprire de
avarie, comand` care se transmite automatului programabil AP1.
6.1. Descriere
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Procesul tehnologic de monitorizare a temperaturilor, realizat cu ajutorul automatului
programabil AP2, este [n func\iune permanent. Func\ionarea sa nu este afectat` de pozi\ia
cheilor de selec\ie SA 1 ]i SA2.
Automatul programabil AP2 este de tip FACON, fabricat de firma FATEK din TAIWAN.
Automatul programabil AP2 este alc`tuit din urm`toarele module:
- unitate central` tip FBe - 20 MCT;
- modul extensie tip FB – 2AH (T) 4: 3 buc..
In aceast` alc`tuire automatul programabil AP2 are urm`toarea configura\ie:
- intr`ri analogice 4 ... 20 mA: 6 buc.;
- intr`ri analogice pentru termorezisten\e Pt 100: 12 buc.
- intr`ri numerice: 12 buc.;
- ie]iri numerice: 8 buc.
Alimentarea automatului AP2 se face astfel:
- unitatea central`, de la bateria de 220 V a centralei, printr-o siguran\` automat` de 0,1
A amplasat` [n apropierea automatului;
- cele trei module de extensie, de la sursa intern` de 24 V a unit`\ii centrale;
- ie]irile numerice (2 buc. relee), de la sursa intern` de 24 V a unit`\ii centrale;
Unitatea central` tip FBe - 20 MCT asigur` leg`tura cu calculatorul prin re\eaua RS 485
]i alimentarea modulelor extensie prin sursa proprie de 24 V c.c. Deasemenea este prev`zut`
cu un num`r de 12 intr`ri numerice (notate X0 ... X11) ]i un num`r de 8 ie]iri numerice (notate
Y0 ...Y7).
Modulele de extensie tip FB – 2 AH (T) au câte dou` intr`ri analogice de tip curent [n
gama 4 ... 20 mA ]i c@te patru intr`ri analogice pentru termorezisten\e Pt 100.
Alocarea intr`rilor ]i ie]irilor aferente automatului AP2 este prezentat` [n Anexa 2.
Automatul programabil AP2 este amplasat [n partea din spate a dulapului de control
termic al hidroagregatului nr. 1, dulap notat P1–4.
Cele dou` relee reprezint` ie]irile numerice (de comand`) ale automatului AP2 ]i sunt
montate [n exteriorul automatului, [n imediata sa apropiere. Fiecare releu este montat pe un
soclu. S-a ales aceast` solu\ie pentru a avea o mentenan\` corespunz`toare. Releele au
tensiunea nominal` a bobine 24 V c.c. ]i câte un contact comutator cu puterea de 10 A la 250
V c.a. Activarea (trecerea [n starea “logic 1") a unei ie]iri numerice, este semnalizat` prin
aprinderea unui led aflat pe panoul frontal al automatului programabil.
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6.2. Func\ionarea automatiz`rii electronice
Traductoarele aferente automatului programabil AP2, sunt urm`toarele:
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
lag`rul radial superior al hidroagregatului, pastila nr. 4;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
lag`rul axial al hidroagregatului, pastila nr. 4;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
[nf`]ur`rile (de cupru) ale hidrogeneratorului, faza R;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
[nf`]ur`rile (de cupru) ale hidrogeneratorului, faza S;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
[nf`]ur`rile (de cupru) ale hidrogeneratorului, faza T;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
miezul statoric (de fier) al hidrogeneratorului, faza R;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
miezul statoric (de fier) al hidrogeneratorului, faza S;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
miezul statoric (de fier) al hidrogeneratorului, faza T;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
lag`rul radial inferior al hidroagregatului, pastila nr. 2;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii [n
lag`rul turbinei;
- 1 buc. traductor de temperatur` tip Pt 100 pentru m`surarea temperaturii aerului
de ie]ire din r`citoarele hidrogeneratorului;
Fiecare din traductoarele men\ionate mai sus sunt conectate la câte o intrare
specializat` pentru termorezisten\e tip Pt 100.
Evolu\ia temperaturilor este înregistrat` permanent, pentru a putea sesiza la timp
apari\ia unor tendin\e de cre]tere periculoase.
Limitele de temperatur` sunt urm`toarele ([n grade Celsius):
- lag`r radial superior: semnalizare = 60, avarie = 70;
- lag`r axial: semnalizare = 60, avarie = 70;
- [nf`]urare statoric` (cupru) faza R: semnalizare = 70, avarie = 80;
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- [nf`]urare statoric` (cupru) faza S: semnalizare = 70, avarie = 80;
- [nf`]urare statoric` (cupru) faza T: semnalizare = 70, avarie = 80;
- miez (fier) statoric faza R: semnalizare = 80, avarie = 90;
- miez (fier) statoric faza S: semnalizare = 80, avarie = 90;
- miez (fier) statoric faza T: semnalizare = 80, avarie = 90;
- lag`r radial inferior, pastila nr. 2: semnalizare = 60, avarie 70;
- lag`r turbin`: semnalizare = 60, avarie 70;
- aer ie]ire r`citor: semnalizare = 35, avarie = 40.
Urm`rirea func\ion`rii automaticii electronice ]i a procesului tehnologic de monitorizare a
temperaturilor se face cu ajutorul interfe\ei om-ma]in` implementat` pe sta\ia de lucru, a]a cum
se va ar`ta la capitolul respectiv. Nefunc\ionarea serverului sau a sta\iei de lucru nu
influien\eaz` func\ia de protec\ie a automatului AP2, dar valorile m`surate nu se mai
achizi\ioneaz` ([n cazul indisponibiliz`rii serverului) sau nu se pot vizualiza ([n cazul
indisponibiliz`rii sta\iei de lucru sau a serverului).

7. INTERFATA OPERATOR LA NIVEL CHE IZVOARELE
Sta\ia de lucru a sistemului de conducere este amplasat` pe masa de lucru din camera
de comand`. Ea este cuplat` la server. Acesta este legat la re\eaua care cuprinde automatele
programabile ]i contorul inteligent ]i preia toate informa\iile existente în acestea. Informa\iile
preluate sunt prelucrate ]i oferite operatorului într-o form` convenabil`, u]or de în\eles, prin
intermediul interfe\ei om-ma]in`.
Ecranul monitorului este împ`r\it în urm`toarele zone distincte (vezi, de exemplu
schema electric` monofilar` a CHE Izvoarele, figura nr. 5):
- numele centralei ]i denumirea executantului, în partea superioar`;
- fereastra principal`, în partea central`, ocup@nd cel mai mare spa\iu;
- zona de avertizare global` ]i butoane, în partea lateral` dreapta.
- zona ultimilor evenimente curente, în partea din stînga jos;
- zona reprezent`rii grafice a evolu\iei în timp real a maxim 5 m`rimi analogice, în
partea din dreapta jos.
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Fereastra principal`, ocup` cea mai mare por\iune din ecran ]i este utilizat` pentru
vizualizarea schemei electrice monofilare a centralei sau uneia din schemele tehnologice
aferente hidroagregatului HA 1.
Zona de avertizare global` ]i butoane este situat` [n partea dreapt` a ferestrei plan]elor
sinoptice curente ]i implementeaz`, sub forma unor butoane ]i becuri, urm`toarele op\iuni
pentru gestionarea aplica\iei:
- ora curent`;
- bec "TCP", indic` starea comunica\iei [ntre server ]i sta\ia de lucru: verde [nseamn`
comunica\ie valid`, ro]u [nseamn` comunica\ie invalid`;
- bec "C1", indic` starea comunica\iei [ntre server ]i contorul electric electronic: verde
[nseamn` comunica\ie valid`, ro]u [nseamn` comunica\ie invalid`;
- bec "AP1", indic` starea comunica\iei [ntre server ]i automatul programabil AP1: verde
[nseamn` comunica\ie valid`, ro]u [nseamn` comunica\ie invalid`;
- bec "AP2", indic` starea comunica\iei [ntre server ]i automatul programabil AP2: verde
[nseamn` comunica\ie valid`, ro]u [nseamn` comunica\ie invalid`;
- buton "Pornire / oprire HA1" = se trece în plan]a sinoptic` util` în cazul pornirii sau
opririi normale a hidroagregatului;

SC ICEMENERG SA MANUAL DE PREZENTARE - UTILIZARE
34
Bucure]ti
Sistem de automatizare – CHE Izvoarele Pag. / 68
CPEET – SAHME Seria de modific`ri: 1

Figura nr. 5
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- buton RESET, permite anularea situa\iilor de defect ap`rute [n cazul [n care s-a
generat comanda de pornire a unui electromotor ]i, dup` trei secunde, nu a ap`rut tensiune
trifazat` corect` pe bornele sale;
- celelalte butoane indic`, prin culorile verde, ro]u ]i portocaliu, apari\ia unei situa\ii
normale (de ex. pornirea unei pompe), sau a unei situa\ii de avarie sau de preventiv, [n
respectiva instala\ie. Dând clik pe butonul dorit se trece direct [n plan]a sinoptic` a instala\iei
tehnologice respective;
- zona evenimentelor curente, în partea din stînga jos; pe aceast` zon` se vizualizeaz`
ultimile înregistr`ri de tip "eveniment" efectuate;
- zona reprezent`rii grafice a evolu\iei în timp real a maxim 5 m`rimi analogice, în
partea din dreapta jos; pe aceast` zon` se vizualizeaz` ultimile înregistr`ri de tip "grafic";
Trecând de la o plan]` sinoptic` la alt` plan]` sinoptic`, se schimb` numai fereastra
principal`. Butoanele virtuale din partea dreapt` a imaginii, precum ]i zona evenimentelor
curente ]i zona graficelor r`mân neschimbate.
7.1. Principiul de realizare a interfe\ei om – ma]in`
La pornirea calculatorului, pe ecranul monitorului apare shema electric` monofilar` a
hidrocentralei Izvoarele.
Trecerea la alte plan]e sinoptice (aflate "[n spatele" plan]ei curente) se face dând click
pe diferite elemente ale acesteia, dup` cum se va ar`ta mai jos. Revenirea la plan]a sinoptic`
precedent` (“[ntoarcerea”), se face d@nd click dreapta, oriunde pe suprafa\a plan]ei curente.
Plan]ele sinoptice care reprezint` instala\ii tehnologice (de exemplu instala\ia de
producere a uleiului sub presiune, figura nr. 6) prezint`, [n partea dreapt`-jos a ferestrei
curente, o serie de indica\ii cu urm`toarele semnifica\ii:
- Ore func\ionare C1/C2 (P1/P2), se indic` timpul (ore, minute, secunde) de func\ionare
a ma]inii de lucru respective. Dac` se dore]te resetarea (aducerea la zero) a acestui timp
atunci se d` click chiar pe orele afi]ate ]i se deschide o fereastr` cu [ntrebarea "Dori\i resetarea
acestui timp ?" (vezi figura nr. 7). In cazul [n care se r`spunde "yes" (d@nd click pe aceast`
op\iune), respectivul timp de func\ionare va fi resetat. Dac` se r`spunde “no”, atunci fereastra
se va [nchide. Resetarea timpului de func\ionare se [nregistreaz` ca un "eveniment" [n baza
de date a calculatorului, odat` cu memorarea orelor ]terse;
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Figura nr. 6
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Figura nr. 7
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- Date generale; dând click pe acest buton se deschide o fereastr` blank (vezi figura
nr.8). Aceast` fereastr` are semnifica\ia unei pagini albe pe care operatorul poate s` scrie de la
tastatur` orice informa\ii referitoare la respectiva instala\ie sau echipament. Aceste informa\ii
pot s` cuprind`, de exemplu: datele tehnice nominale ale instala\iei, momentele efectu`rii
repara\iilor, [n ce au constat acestea, cine le-a efectuat, precum ]i orice informa\ii pe care
personalul de exploatare le consider` utile. Ie]irea din aceast` pagin` se face dând click pe
simbolul "ie]ire", aflat` [n partea superioar`.
Schimbarea ma]inii de lucru cu cea de rezerv` se face dând click pe respectiva ma]in`.
In figura nr. 9 se indic`, de exemplu, situa\ia pompei P2 a grupului de ulei sub presiune de la
hidroagregatul nr. 1. Se deschide o fereastr` care indic` starea curent` a respectivei pompe.
Dând click pe aceast` inscrip\ie, se realizeaz` schimbarea pompei de lucru cu cea de rezerv` ]i
fereastra se [nchide.
Legenda din partea dreapt` a imaginii ne indic`, prin culori, starea curent` a
electropompelor ([n cazul GUP – ului), respectiv:
- alb – electropompa este de lucru;
- galben – electropompa este de rezerv`;
- verde – electropompa este [n func\iune;
- ro]u – electropompa este defect`.
Func\ionarea unei pompe este [nso\it` de indicarea curgerii dinamice a uleiului prin
respectiva pomp` ]i prin conductele aferente.
Varia\iile m`rimilor fizice care au o evolu\ie continu`, sunt [nregistrate ca atare [n baza
de date. Aceste m`rimi provin de la traductoarele de m`rimi hidromecanice (presiuni, debite,
nivele, temperaturi, deplas`ri liniare) ]i de la contorul electric inteligent (tensiuni, curen\i ]i
puteri). Evolu\ia [n timp a acestor m`rimi se poate vizualiza (]i tip`ri), folosind facilitatea
"Grafice".
Tot [n baza de date sunt [nregistrate ]i "evenimentele". Prin eveniment [n\elegem:
- comutarea unui aparat bipozi\ional ([ntreruptor, electrodistribuitor etc.);
- pornire - oprirea unei ma]ini de lucru (electropomp`, electrocompresor);
- ac\ionarea unui limitator de curs` (vana fluture la tasare I etc.);
- dep`]irea "preventiv`" a limitei impuse, de c`tre o m`rime fizic` cu varia\ie continu` (de
ex. sc`derea presiunii [n instala\ia de ac\ionare a vanei fluture sub 6 bari);
- dep`]irea "de avarie" a limitei impuse, de c`tre o m`rime fizic` cu varia\ie continu` (de
ex. cre]terea temperaturii [ntr-un punct de m`surare);
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Figura nr. 8
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Figura nr. 9
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- executarea unei manevre de c`tre operator (de ex. schimbarea electropompei de lucru
cu cea de rezerv`).
Toate aceste evenimente sunt [nregistrate [n baza de date, [nso\ite de eticheta de timp,
care precizeaz` momentul când au avut loc. Vizualizarea evenimentelor din baza de date se
face folosind facilitatea "Evenimente".
In toate plan]ele sinoptice, pozi\iile diferitelor elemente fizice mobile, corespund
pozi\iilor reale ale acestora.
7.2. Descrierea interfe\ei om – ma]in`
7.2.1. Fereastra principal`
Fereastra principal` prezint`, la alegerea operatorului, diferite instala\ii tehnologice, în
situa\ia real` existent` în momentul vizualiz`rii. Algoritmul de accesare a plan]elor sinoptice din
cadrul câmpului principal este prezentat, simbolic, [n figura nr. 10, pentru cazul
hidroagregatului nr. 1 din cadrul CHE Izvoarele.

Schema electric` monofilar` a CHE Izvoarele

Circuitul hidraulic

Aparatul analogic aflat lâng` HG1
Parametrii electrici ai generatorului

Vana
fluture

Instala\ii tehnologice
GUP Ap` r`cire Temperaturi

Date generale

M`rimi electrice
detaliate

Date generale
Figura nr. 10
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7.2.2. Plan]a sinoptic` “Schema electric` monofilar`”
Analiz@nd plan]a sinoptic` care reprezint` schema electric` monofilar` a hidrocentralei
(figura nr. 5), se observ` urm`toarele:
- la generator se indic`: curentul mediu pe faze, tensiunea la borne medie pe cele trei
faze, puterile activ` ]i reactiv`;
Intreruptorul de borne este reprezentat [n pozi\ie real`.
Din plan]a sinoptic` reprezent@nd schema monofilar`, se poate trece [n alte plan]e,
executând click dup` cum urmeaz`:
a) - click pe aparatul analogic aflat lâng` generatorul G1, se trece [n plan]a sinoptic`:
"M`rimi electrice Generator" (figura nr. 11);
b) - click pe simbolul generatorului G, se trece [n plan]a sinoptic`: "Schema hidraulic`"
(figura nr. 14).
a) In cadrul plan]ei sinoptice: "M`rimi electrice Generator" se arat` principalele aparate
de m`sur` aferente hidrogeneratorului (figura nr. 11). Sunt indica\i, analogic ]i numeric,
urm`torii parametri:
- tensiunile de linie [ntre cele trei faze;
- curen\ii pe cele trei faze;
- puterea activ` total` pe cele trei faze;
- puterea reactiv` total` pe cele trei faze;
- frecven\a pe faza R.
Din

butonul "M`rimi electrice

detaliate" se

poate trece [n

plan]a

sinoptic`

corespunz`toare (figura nr. 13).
Deoarece contorul electronic care m`soar` parametrii electrici men\iona\i este montat
pe bornele generatorului, se va putea urm`rii evolu\ia acestor parametrii ]i [n momentele când
generatorul nu este cuplat la re\ea.
Tot din plan]a sinoptic` “Parametrii electrici Generator” se pot da comenzi de cre]te /
scade puterea activ` / reactiv`. Pentru aceasta se d` click pe semnul (+ -) aflat pe scala MW –
metrului, respectiv pe scala MVAr - metrului. Se va deschide o fereastr` pe care va putea
stabilii puterea dorit` (exemplu, pentru puterea activ`, figura nr. 12). Stabilirea puterii dorite se
face cu ajutorul cursoarelor cre]te - scade sau se scrie direct [n loca]ul rezervat pentru acesta.
Dup` stabilirea puterii dorite, se va da click pe butonul "Trimitere comand`".
Pentru puterea reactiv` se procedeaz` [n mod similar.
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Figura nr. 11
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Figura nr. 12
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Figura nr. 13
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In plan]a sinoptic` "M`rimi electrice detaliate" aferent` generatorului (figura nr. 13) se
indic` [n timp real:
- pe aparate analogice virtuale:
- media tensiunilor de faz`, pe cele trei faze;
- media tensiunilor de linie, [ntre cele trei faze;
- factorul de putere mediu;
- curentul mediu pe cele trei faze;
- puterea activ` pe cele trei faze;
- puterea reactiv` pe cele trei faze;
- pe indicatoare digitale:
- tensiunile de linie ]i media lor;
- tensiunile de faz` ]i media lor;
- curen\ii pe fiecare faz` ]i media lor;
- factorii de putere pe fiecare faz` ]i media lor;
- puterile activ` pe fiecare faz` ]i suma lor;
- puterile reactive pe fiecare faz` ]i suma lor;
- factorul total de distorsiuni al tensiunii pe cele trei faze;
- factorul total de distorsiuni al curentului pe cele trei faze;
- frecven\a pe faza R;
- puterea aparent` total`;
- energia activ` livrat`;
- energia reactiv` livrat`;
b) In cadrul schemei sinoptice " Schema hidraulic`" (figura nr. 14) se prezint` o sec\iune
longitudinal` prin hidrocentral`. Se indic`, [n timp real ]i [n mod dinamic, urm`toarele:
- cota corespunz`toare suprafe\ei apei [n polderul aval ]i varia\ia ei;
- pozi\ia curent` a vanei fluture;
- pozi\ia curent` a vanei de ocolire;
- curgerea apei prin turbin`;
- curgerea apei de r`cire prin r`citoarele generatorului.
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Figura nr. 14
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Deasemenea se indic` numeric, urm`torii parametri:
- presiunea amonte de vana fluture (ne ofer` indica\ii asupra nivelului din lacul
Mâneciu);
- presiunea aval de vana fluture;
- debitul turbinat ([n mþ/sec.);
- tura\ia hidroagregatului ([n procente);
- deschiderea aparatului director ([n procente);
7.2.3. Plan]a sinoptic` “Schema hidraulic`”
Din plan]a sinoptic` "Schema hidraulic`" (figura nr. 14) se poate trece [n alte plan]e
sinoptice, dând click pe urm`toarele elemente:
- excitatrice, se trece [n plan]a sinoptic`: "M`rimi electrice generator" (figura nr. 11), care
a fost descris` mai sus;
a) - GUP, se trece [n plan]a sinoptic` aferent` grupului de ulei sub presiune (figura 6);
b) - statorul hidrogeneratorului, se trece [n plan]a sinoptic`: "Temperaturi HA" (figura nr.
15);
c) - r`citoarele hidrogeneratorului, se trece [n plan]a sinoptic`: "Ap` de r`cire" (vezi figura
nr. 16);
d) – vana fluture, se trece [n plan]a sinoptic`: "Vana fluture" (vezi figura nr. 17).
a) Plan]a sinoptic` “Instala\ia grupului de ulei sub presiune” (figura nr. 6) indic` [n timp
real:

- schema tehnologic` a grupului de ulei sub presiune;
- valoarea [n bari a presiunii [n rezervorul tampon, pe un indicator analogic ]i pe
unul numeric;
- starea curent` a electropompelor, respectiv: de lucru, de rezerv`, [n func\iune,
defect`;
- num`rul de ore de func\ionare al fiec`rei pompe;
Presiunea este indicat` pe fond colorat, astfel:
- fond alb = valorile sunt [n limite admise (35 ... 40 bari);
- fond portocaliu = valorile au dep`]it limitele admise (sunt [n zonele de
preventiv), respectiv 34 ... 35 bari ]i 40 ... 41 bari;
- fond ro]u = valorile au ajuns la limitele de avarie, respectiv sub 33 bari ]i peste
42 bari.
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Figura nr. 15
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b) Plan]a sinoptic` “Temperaturi HA” (figura nr. 15) indic` [n timp real:
- amplasarea pe hidroagregat a punctelor de m`surare;
- valoarea numeric` a temperaturii [n punctele de m`surare;
- varia\ia temperaturii [n punctele de m`surare (indicare tip cursor – cursorul are
culoarea albastr`);
Temperaturile sunt indicate pe zone colorate, astfel:
- zona verde = temperaturile sunt [n limite admise;
- zona portocalie = temperaturile au dep`]it limitele admise (sunt [n zonele
de preventiv);
- zona ro]ie = temperaturile au ajuns la limitele de avarie.
c) Plan]a sinoptic` “Instala\ia de ap` de r`cire” (figura nr. 16) indic` [n timp real:
- schema tehnologic` a instala\iei de asigurare a apei de r`cire;
- amplasarea punctelor de m`surare a presiunii ]i valoarea acestora [n bari, pe
indicatoare analogice ]i numerice;
- amplasarea punctelor de m`surare a debitului ]i valoarea acestora [n procente;
- starea curent` a electropompelor, respectiv: de lucru, de rezerv`, [n func\iune,
defect`;
- num`rul de ore de func\ionare al fiec`rei pompe;
Presiunile ]i debitele sunt indicate pe fond colorat, astfel:
- fond alb = valorile sunt [n limite admise;
- fond portocaliu = valorile au dep`]it limitele admise (sunt [n zonele de
preventiv);
- fond ro]u = valorile au ajuns la limitele de avarie.
d) Plan]a sinoptic` “Instala\ia vanei fluture” (figura nr. 17) indic` [n timp real:
- schema tehnologic` a vanei fluture ]i a instala\iei de ac\ionare;
- pozi\ia curent` a vanei fluture, respectiv: [nchis`, deschis`, [n pozi\ie
intermediar`;
- pozi\ia curent` a electrodistribuitorului vanei fluture, respectiv: la [nchidere sau
la deschidere;
- pozi\ia curent` a vanei de ocolire, respectiv: [nchis`, deschis`, [n pozi\ie
intermediar`;
- pozi\ia curent` a electrodistribuitorului vanei de ocolire, respectiv: la [nchidere
sau la deschidere;
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Figura nr. 16
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Figura nr. 17
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- presiunea [n conducta for\at`, amonte de vana fluture [n bari, pe indicator
numeric;
- presiunea [n tronsonul intermediar, aval de vana fluture [n bari, pe indicator
numeric;
- presiunea [n instala\ia de ac\ionare a vanei fluture [n bari, pe indicator numeric;
- presiunea [n instala\ia grupului de ulei sub presiune [n bari, pe indicator
numeric;
- starea curent` a electropompelor, respectiv: de lucru, de rezerv`, [n func\iune,
defect`;
- num`rul de ore de func\ionare al fiec`rei pompe;
Presiunile sunt indicate pe fond colorat, astfel:
- fond alb = valorile sunt [n limite admise;
- fond portocaliu = valorile au dep`]it limitele admise (sunt [n zonele de
preventiv);
- fond ro]u = valorile au ajuns la limitele de avarie.
7.2.4. Plan]a sinoptic` de pornire – oprire
In partea dreapt` a imaginii s-a prev`zut un buton notat "Pornire/oprire HA1". Dând
"click" pe acest buton se intr` [n plan]a sinoptic` de pornire-oprire hidroagregat. Plan]a
sinoptic` de pornire-oprire hidroagregat (figura nr. 18) cuprinde toate informa\iile necesare
urm`ririi on-line a respectivelor opera\ii. Plan]a este alc`tuit` din trei câmpuri:
- câmpul condi\iilor de func\ionare;
- câmpul condi\iilor de pornire;
- câmpul de pornire-oprire propriu-zise.
In cadrul câmpului condi\iilor de func\ionare, se prezint` situa\ia [ndeplinirii acestor
condi\ii. In partea st@ng` a fiec`rei condi\ii este marcat` on-line realizarea respectivei condi\ii.
Numai c`nd toate condi\iile de func\ionare sunt simultan [ndeplinite, grupul poate s`
func\ioneze. Neîndeplinirea unei singure condi\ii duce la oprirea de avarie a grupului, acest
lucru indicându-se imediat ]i [n aceast` plan]` sinoptic`.
In cadrul câmpului condi\iilor de pornire se prezint` situa\ia [ndeplinirii acestor condi\ii.
In partea st@ng` a fiec`rei condi\ii este marcat` on-line realizarea respectivei condi\ii.
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In cadrul câmpului de pornire - oprire propriu-zise se prezint` evolu\iile proceselor
tehnologice specifice respective, pe etape. Incepând de la situa\ia de "grup preg`tit pentru
pornire", respectiv când sunt [ndeplinite simultan condi\iile de func\ionare ]i de pornire, ]i dând
comanda de START, se pot urm`rii etapele de pornire pân` la situa\ia de "grup [n func\iune"
(conectat la re\ea).
Pentru cazul opririi grupului se porne]te de la situa\ia de grup [n func\iune ]i se ajunge
la situa\ia "grup oprit".
Tot [n interiorul câmpului de pornire - oprire propriu-zise, se indic` on - line:
- viteza de rota\ie a ma]inii, [n rot/min;
- tensiunea de la borne, [n kV;
- puterea activ` debitat`, [n MW.
7.2.5. Zona graficelor on - line
Pe graficul aflat [n partea dreapt` jos a imaginii, se poate urm`rii evolu\ia, [n timp real, a
maximum cinci parametrii func\ionali. Dând click pe cuvântul “legenda” situat în col\ul dreapta
jos, se deschide o fereastr` care indic` culoarea care corespunde fiec`rui parametru afi]at pe
grafic. In exemplul prezentat [n figura nr. 18, culoarea ro]ie corespunde graficului evolu\iei
presiunii [n rezervorul tampon al GUP – ului.
Pentru a pune pe grafic un anumit parametru, se deschide o plan]` sinoptic` [n care
este afi]at` valoarea curent` a acelui parametru, ]i se execut` click, chiar pe valoarea
respectiv`. In acest caz se deschide o fereastr` care prezint`, pentru parametrul respectiv,
urm`toarele informa\ii (vezi figura nr. 20, de exemplu pentru presiunea din rezervorul tampon
al GUP – ului):
- denumirea punctului de m`surare;
- punctul de achizi\ie (instala\ia tehnologic`);
- domeniul de m`surare;
- unit`\ile tehnice de m`surare folosite;
- limitele maxim` ]i minim` de varia\ie a parametrului;
- limitele maxim` ]i minim` de semnalizare (preventiv) reglate;
- limitele maxim` ]i minim` de avarie reglate.
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Figura nr. 18
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Figura nr. 19
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Figura nr. 20
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Executând click pe desenul care reprezint` un grafic, evolu\ia [n timp a respectivului
parametru va fi afi]at` pe graficul din partea dreapta jos a ecranului.
Dac` dorim ca evolu\ia unui parametru s` nu mai fie afi]at` pe graficul on-line, atunci
având deschis` fereastra ‘’Legenda-grafice selectate’’ (vezi figura nr. 19), se execut` click
dreapta chiar pe parametrul respectiv. Astfel, evolu\ia sa nu va mai fi reprezentat` pe grafic.
7.2.6. Arhiva de grafice
Facilitatea de afi]are a graficelor istorice se acceseaz` minimizând plan]a sinoptic`
curent` ]i deschizând programul dedicat, a]a cum se arat` [n figura nr. 21. Imaginea care apare
este ar`tat` [n figura nr. 22. In aceast` figur`, se observ` dou` perechi de axe ortogonale, care
se intersecteaz` [n dou` puncte de origine. Tot [n aceast` figur` se observ` o cruciuli\` de
culoare neagr`.
Pentru exemplificare, presupunem c` dorim s` vizualiz`m varia\ia curentului statoric
mediu, pe perioada 13-21.11.2005, iar culoarea graficului dorim s` fie ro]ie. In acest caz, se
procedeaz` dup` cum urmeaz`:
- [n partea stâng`-jos a plan]ei sinoptice se introduc datele de [nceput ]i de sfâr]it ale
perioadei de vizualizare a graficului, respectiv 13.11.2005 ]i 21.11.2005;
- se execut` click pe spa\iul alb existent [n partea dreapt` a patratului de culoare ro]ie.
Se deschide o fereastr` (vezi figura nr. 23) care cuprinde to\i parametrii a c`ror varia\ie se
[nregistreaz` [n baza de date istorice. Select`m parametrul dorit, respectiv ”curent mediu” ]i
execut`m click pe butonul ”Afi]eaz`”.
Varia\ia curentului [n perioada men\ionat` va fi reprezentat` pe grafic. Ore 24 a fiec`rei
zile va fi reprezentat` printr-o linie [ntrerupt`, vertical`.
Dac` dorim s` detaliem o zon` a graficului, atunci utiliz`m facilitatea ZOOM. Pentru
aceasta, [ncadr`m zona pe care dorim s` o m`rim, cu cele dou` perechi de axe ortogonale.
Axele le mut`m cu ajutorul mouse-ului fixat [n originea axelor. Apoi ac\ion`m butonul ZOOM.
Opera\iunea se poate repeta. Pentru revenirea la graficul ini\ial, se ac\ioneaz` butonul
corespunz`tor.
Pentru a vedea valoarea momentan` a parametrului [nregistrat ]i momentul când a fost
realizat` aceast` valoare, se utilizeaz` cruciuli\a neagr`. Pentru aceasta, cruciuli\a neagr` se
pune, cu ajutorul mouse-ului, pe curba care reprezint` varia\ia grafic` a parametrului dorit.
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Figura nr. 21
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Figura nr. 22
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Figura nr. 23
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Figura nr. 24
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Mi]carea cruciuli\ei se face cu ajutorul s`ge\ilor. In partea dreapt`-jos a ecranului se
prezint` valoarea curent` a respectivului parametru ]i momentul când a fost realizat` aceast`
valoare.
In figura nr. 24 este prezentat un exemplu care ilustreaz` cele ar`tate mai sus.
Butonul ‘’Stergere’’ se folose]te pentru ]tergerea graficelor afi]ate.
7.2.7. Zona evenimentelor curente
Zona evenimentelor curente este situat` [n partea stâng` - jos a imaginii. In aceast` zon`
se arat` ultimile opt evenimente, [n ordinea apari\iei lor. Pentru fiecare eveniment se prezint`
denumirea evenimentului ]i eticheta de timp, respectiv momentul [n care a avut loc (an, lun`,
zi, or`, minut, secund`, sutime de secund`).
Evenimentele afi]ate ]i evenimentele [nregistrate aferente hidroagregatului nr. 1, sunt
prezentate [n Anexa 3. Ele au urm`toarele provenien\e:
- evenimente de natur` numeric`, sunt evenimente ob\inute prin prelucrarea semnalelor
primite de automatul programabil pe intr`rile numerice ]i generate de automat pe ie]irile
numerice. Aceste evenimente precizeaz` starea unei instala\ii la un moment dat;
- evenimentele de natur` analogic`, sunt evenimente ob\inute [n urma prelucr`rii
semnalelor primite de automatul programabil pe intr`rile analogice. Ele eviden\iaz` st`rile când
un anumit parametru a dep`]it, [n sens ceresc`tor sau descresc`tor, limitele impuse din
considerente tehnologice.
Din categoria evenimentelor de natur` numeric` fac parte ]i ac\iunile personalului, de
exemplu; schimbarea electromotorului de lucru cu cel de rezerv`, sau resetarea num`rului de
ore de func\ionare al unui echipament. In acest din urm` caz evenimentul respectiv este
[nregistrat [mpreun` cu num`rul de ore de func\ionare care a fost ]ters.
Evenimentele de gen “Avarie” sunt scrise cu culoare ro]ie.
Evenimentele de gen “Preventiv” sunt scrise cu culoare portocalie.
7.2.8. Arhiva de evenimente
In baza de date a serverului se [nregistreaz` toate evenimentele care au loc [n
instala\iile tehnologice ale hidroagregatului nr. 1 (vezi Anexa 3). Capacitatea de [nregistrare
este de un an de zile. Fiecare eveniment [nregistrat este [nso\it de eticheta de timp [n cadrul
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c`reia se precizeaz`: ora, minutul, secunda ]i sutimea de secund`. Pentru fiecare zi se
genereaz` câte un tabel cu evenimente, astfel [ncât când se dore]te vizualizarea unor
evenimente [nregistrate, trebuie precizat` ziua.
Pentru a accesa arhiva de evenimente se procedeaz` astfel:
- se deschide programul “Evenimente”, din bara inferioar` a utilitarului Windows, a]a
cum s-a procedat [n cazul “Graficelor din arhiv`” (vezi figura nr. 21);
- plan]a sinoptic` care apare este ar`tat` [n figura nr. 25;
- preciz`m ziua de [nceput ]i de sfâr]it a listei de evenimente pe care vrem s` le
vizualiz`m;
- execut`m click pe butonul virtual “Sortare”;
- se deschide o fereastr`, a]a cum se arat` [n figura nr. 26;
- executând click pe sps\iul alb existent [n partea dreapt` a expresiei: “dup` instala\ii”, se
deschide o list` de instala\ii tehnologice, a]a cum se arat` [n figura nr. 27;
- select`m instala\ia dorit` dând click pe denumirea ei; denumirea instala\iei va apare [n
spa\iul existent [n partea dreapt` a expresiei: “dup` instala\ii”. In exemplul nostru s-a selectat
instala\ia de GUP aferent` HA1;
- introducem cuvintele cheie dup` care dorim s` se fac` selec\ia evenimentelor. In
exemplu s-a introdus cuvântul “GUP1” ]i se introduce cuvântul “pompa” (vezi figura nr. 28).
Dup` ce se scrie fiecare cuvânt, se apas` “Enter”. Ca urmare vor fi listate toate evenimentele
care con\in, [n corpul lor, cele dou` cuvinte: “GUP1” ]i “pompa”;
- pentru a vizualiza lista cu evenimentele selectate, se execut` click pe butonul:
“afi]eaz`”;
- lista evenimentelor selectate va fi prezentat` [n panelul de evenimente, a]a cum se
arat` [n figura nr. 29.
Facilitatea de sortare u]ureaz` mult accesul la informa\ia c`utat`, având [n vedere c`
lista tuturor evenimentelor dintr-o singur` zi este foarte lung`.
Dac` se dore]te, lista cu evenimente poate fi tip`rit`, folosind butonul corespunz`tor.
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Figura nr. 25
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Figura nr. 26
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Figura nr. 27
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Figura nr. 28
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Figura nr. 29

