
warszawa, dnia listopada 20'J,B r.

PREzEs
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

D RE.WOS E,7 12B.1,5 6.2,20 18.|Sz

DEcYZJA

Na podstawie art, 7 ust. 1i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/637 zdnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie
przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz,U. UE L 1I2 z 27.04.2076) w związku
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz,U. z 2018 r.
poz. 755 ze zm.) oraz z art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 7960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2077 r., poz. L257, z późn. zm,),

po rozpatrzeniu wniosku:

Polontex SA
z siedzibą w Poraiu,

zwanego dalej,,Przedsiębiorstwem"

z dnia 15 maja 2078 r., bez znaku, zwanego dalej ,,Wnioskióm", o zatwierdzenie
wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci
zgodnie z art.7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016 /63t z dnia 14 kwietnia 20L6 r.
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący Wmogów w zakresie przyłączenia jednostek
wytwórczych do sieci (Dz.U. UE Lll2 z27.04.2016) (dalej:,,Rozporządzenie (UE)
20,1,6/637"),

zatwierdzam

wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych określone przez
Przedsiębiorstwo w dokumencie zatytułowanym: ,,Propozycja OSD wymogów ogólnego
stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016 /631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia
jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)", z dnia 17 kwietnia 2018 r., stanowiącym
załączniknr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Rozporządzeniem (UE) 2076/637 ustanowiony został kodeks sieci do
przyłączenia do sieci modułów wytwarzania energii. Regulacją
synchroniczne moduły vvytwarzania energii oraz moduły parku energii, w
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Rozporządzenie [UE) 2016 /63I, które weszło w życie w dniu 17 maja 2016 r., określa
w tytule IL Wymogi ogólne dotyczące poszczególnych kategorii (typów) modułów
wytwarzania energii - A, B, C i D1 (rozdział I), wymogi dotyczące synchronicznych
modułów energii (rozdział II) i modułów parku energii (rozdział III) i morskich
modułów parku energii (rozdział IY).

}ednocześnie w art, 7 ust. t Rozporządzenie (UE) 2016 /631, stanowi, że wymogi
ogólnego stosowania ustanowione przez właściwych operatorów systemów lub
operatora systemu przesyłowego na podstawie przepisów tego rozporządzenia,
podlegają zatwierdzeniu przez podmiot :vqtznaczony przez państwo członkowskie
i są publikowane. Podmiotem Wznaczonym jest organ regulacyjny, chyba że państwo
członkowskie postanowi inaczej,

Ze względu na przepiŚ art,7 ust.3 Rozporządzenia tUE) 20I6/63L propozycje
brzmienia wymogów podlegały procesowi konsultacji z innymi operatorami systemów
dystrybucyjnych. Proces ten został zorganizowany i przeprowadzony w dniach
od 15 września 2077 r, do 31 grudnia 2017 r. przez operatora systemu przesyłowego,
odpowiadającego za pracę krajowego systemu elektroenergetycznego. W ramach
procesu konsultacji i opiniowania propozycji wymogów ogólnego stosowania dla
modułów wytwarzania energii zorganizowane zostały także spotkania z uczestnikami
rynku. Uwagi zgloszone w procesie konsultacji i opiniowania zostały rozpatrzone,
odpowiednio uwzględnione, a raport z konsultacji zawierający z$oszone uwagi i sposób
ich uwzględnienia został przedstawiony przez operatora systemu przesyłowego jako

załącznik do wniosku o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosoWania d|aprzyłączania
jednostek wytwórczych,

Przedsiębiorca :vq1znaczony operatorem systemu dystrybucyjnego na obszarze
określonym w udzielonej mu koncesji na dystrybucję energii elektrycznej,przy Wniosku
przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: ,,Prezes URE")
do zatwi erdzenia propozycj ę wymo gów o gólnego stosowinia dla przył ączaniaj ednostek
wytwórczych, o której mowa w art, 7 ust. 4Rozporządzenia (UE) 2016 /63L.

Na podstawie zgromadzonego w toku postępowania materiału Prezes URE ustalił
co następuie.

Rozporządzenie (UE) 2016 /637 ustanawia kodeks sieci określający wymogi dotyczące
przyłączenia do sieci zakładów wytwarzania energii, a mianowicie synchronicznych
modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku
energii, do systemu wzajemnie połączonego. Celem regulacji jest wprowadzenie
uczciwych warunków konkurencji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej,
zapewnienie bezpieczeństwa systemu oraz integracja odnawialnych źródeł energii
elektrycznej, a także ułatwienie obrotu energią elektryczną w całej Unii. Rozporządzenie
(UE) 20L6/63I ustanawia również obowiązki zapewniające

l progi mocy dla poszczególnych §pów modułów wytwarzania zatrąlięrdzone zostaĘ
DRE.WOSE.7I28.184,3.2018.ZJ z dnia 16lipca 20l8 r., na wniosek Polskich Sieci
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, będących operatorem systemu przesyłowego na
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wykorzystanie zdolności zakładów wytwarzania energii przez operatorów systemów
w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób w celu zapewnienia równych szans
podmiotom w całej Unii.

Zakres stosowania wymogów dotyczących przyłączenia określony został w art. 3

Rozporządzenia (UE) 2016 /63I, którego brzmienie w ust. 1 przesądza, że wymogi
doĘczące przyłączenia stosuje się do nowych modułów wytwarzania energii uznanych
za istotne, zgodnie z kryteriami określonymi w art, 5, chyba, że postanowiono inaczej.
Treść ust. 2 tego artykułu zawiera katalog modułów wytwarzaniaiurządzeń, do których
przepisy Rozporządzenia (UE) 2016 /637 nie mają zastosowania.

Na mocy art. 4 ust 2. Rozporządzenia (UE) 2016 /631 moduł wytwarzania energii uznaje
się za istniejący, a więc zwolniony z obowiązku stosowania nowych wymogów
doĘczących przyłączenia, jeżeli był jużprzyłączony do sieci w dniu wejścia w życie
Rozporząd zenia (UE) 2 0 1 6 / 63 1 lub j eżeli właścici el zaw arł o stateczną i wiążącą umowę
zakupu podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do dwóch lat od wejścia w życie
tego rozporządzenia (t1, do dnia 17 maja 2018 r.) i powiadomił o zawarciu umowy
właŚciwego operatora systemu w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia (tj, do dnia L7 listopada 2018 r.).

Zakres stosowania poszerzony jest jednaĘ na mocy zapisów art. 4 ust. 1 lit a),

o istniejące moduły wytwarzania określonego typu (C lub D), jeśli zostają one
zmodyfikowane w takim stopniu, że jego umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona.
Decyzję w sprawie konieczności zmiany umowy przyłączeniowej oraz zakresu
wymogów, które w danym przypadku znajdą zastosowanie, podejmie Prezes URE,
po powiadomieniu przez właściwego operatora systemu, zgodnie z procedurą opisaną
ww.w. przepisie,

Istniejący moduł wytwarzania energii może zostać objęty wszystkimi lub niektórymi
wymogami także w przypadkach szczególnych, na wniosek operatora systemu
przesyłowego (art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016 /63L), zgodnie z procedurą
ustanowi oną przepi sami tego r ozp orządzenia,

Na podstawie zapisów Rozporządzenia (UE) 2016 /637 (art. 5 ust. 1), nowe moduły
wytwarzania energii muszą spełniać wymogi określone w ,zależności od poziomu
napięcia punktu przyłączenia oraz mocy maksymalnej modułu. Art. 5 ust. 2

Rozporządzenia (UE) 2016 /63I określa graniczne wartości progów mocowych dla
modułów Wh^rarzania energii typu B, C i D, litóre determinują przypisanie modułów
wytwarzania energii do poszczególnych typów. Dla terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
progi mocy d|a poszczególnych typów modułów wytwarzania zatwierdzone zostały
przez Prezesa URE decyzją DRE.WOSE.7L2B.7B4,3.201,B.Z| z dnia 16 lipca 2018 r., na
wniosek operatora systemu przesyłowego - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A,,

z siedzibą W Konstancinie-|eziornie.

Art. 7 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2016/63I nakłada na właścivvych
systemu obowiązek opracowania, zgodnie z zasadami wskazanymi w
Rozporządzenia (UE) 2016/63I, propozycji wymogów dla modułów &
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energii. Wymogi ogólnego stosowania muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia
podmiotowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie, którym jest organ
regulacyjny, chyba, że państwo członkowskie postanowi inaczej. Termin przedłożenia
wymogów do zatwierdzenia okreŚlony został na dwa lata od daty wejścia w życie
Rozporządzenia (UEJ 2016 /63t i przypadał na dzień 77 maja 20L8 r. Ze względu
na fakt, że Rzeczpospolita Polska nie v,lyznaczyła innego organu, który miałby
zatwierdziĆ wymogi ogólnego stosowania, w ww. terminie przedmiotowe wymogi
zostały przedłożone do zatwierdzenia Prezesowi URE.

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytvvórczych do sieci zostały
przedłożone przez Przedsiębiorcę, będącego operatorem systemu dystrybucyjnego
do zatwierdzenia organowi regulacji - Prezesowi URE.

W toku postępowania organ ocenił, że propozycja wymogów ogólnego stosowania dla
przyłączania jednostek wytwórczych do sieci przedłożona została zgodnie z procedurą
i w terminie określonym w art, 7 ust, 4 Rozporządzenia (UE) 2016 /63I, stanowiła
przedmiot konsultacji z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych, czym
wypełniony został przepis art, 7 ust. 3 tego rozporządzenia, oraz nie sprzeciwia się
innym jego przepisom.

Mając na względzie powyższe ustalenia postanowiono orzecjak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejsz ej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
orazart, 47946 pkt 1 i art, 479a7 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 7964 r. - Kodelrs
postępowania cywilnego [Dz. U.z2018r,poz.1,55,zpóźn,zm.)]. Odwołanie na|eży przesłać
na adres: Urząd Regulacji Energetyki, AL |erozolimskie 181, 02-?22 Warszawa

Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym
dla pisma procesowego orazzavńerać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zvńęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a talże
zavńerać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479+s Kodeksu
postępowania rywilnego).

Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie Ia} zł, zgodnie
zart.32ust.3wzvńąz|al,zart.3ust.2pkt9ustawyzdnia28 lipca2005r.okosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U, z 201,8 r, poz. 300, z późn, zm.). Strona może
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów
art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. Kodeks
postępowania cywilnego.

4, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania
do wniesienia odwołania wobec organu administracji
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(art,127a § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracfnego). Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art, 1Z7a § 2 ustawy

- Kodeks postępowania admini

Na podstawie art. 7 ust, 1 1,6/631, wymogi ogólnego stosowania,
po ich zatvvterdzeniu, podlega

Prezes
Regulacii Energetyki

ienia

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 16.05,2018 roku

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

RADCA PryEZESA
S-l-'

larostaw Szymanowski

Otrzymuje:

Polontex S.A.
ul, Armii Krajowej43
42-36aPoraj
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Propozycja §SD wymogów ogólnego stosowania
wynikających z Rozporządzenia Komisji {UE} 2016163L

z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks

sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia
jednostek wytwórczych do sieci {NC RfG}

P5E 5,A.
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Wstęp

L Wstęp

Niniejsza Propozycja wyn"lagów agólnega stosowunia (dalej: Propozycja), to dokunlent zawierającv

rozstrz;lgniqcia rnerytoryczne dotyczące vlymogór,v technicznych, wynikających z NC RfG 1,,

podlegających zatwierdzeniu przez v;laścir,^-,y organ regulacyjny, do których opracotvalria Operatorzy
Systemów Dystrybucyjnych zostali zohorviązani jako właściwi operatorzy systemow iciia nrodułór,v

przyłączanych clo sieci właściwego operatora). Wynlogi te opracowane zostaty przez P§E S.A.

i podlegaly procesowi konsultacji z OSD oraz opilliowatlia z innytni uczestnikanli rynku.

Następnie PSE S.A. irdostępniły opIacolvalle wymogi na swojej stronie internetowej wraz

z upoważnieniem do ich wykorzystarria przez operatorów systemów dystrybucyjrlych {OSD) w celu
przedłoźenia ich do zatwierdzenia przez Prezesa Llrzqdu Regulacji Energetyki. W przypadku

przedłożenia przez OSD do Prezesa URE propozycji wyrrłogów zgodnyclr z opublikowanyrni przez PSE

S.A., przyjmrrje się, że lvymogi te zostaly skorlsultorvane7'uzgodnione/opracowane w porozumieniu
: OSP,

.jeśll nie wskazano inaczej, artykuły r"^; niniejszVm dokumencie odnosza się do artykułów
z NC RfG

VJ poniższej tabeli przedstawiono skróty wykorzystane w niniejszej Propozycji, ktore nie są

zdefiniowane bezpośrednio w NC RfG. W pozostałym zakresie skróty i pojęcia uŻyte

vł Propozycji są zgodne z definicjami okreś|onymi w NC RfG.

Zciotl9S! do pozostania w pracy Rodclas zv.larcia 
{Fault 
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: Krajowy Systenl Elektroenergetyczny

, Moduł Wytwarzania Ertergii (ang, PGtr4 - Power Generatirrg N4odule)

Moduł Parku Energii (ang. PPM - Power Park Modulei

Praca modułu rlrytrvarzatlia energii na potrzeby właslre

] PGM
I

PPM

PPW

uRzAl) iiuclL ł]ji Elłulicl", t {ą
Depańament Ryntótv ElelEii ĘI*ty:,_!l,,j;pj l
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Vłymogi ogółnego stosowanio, oprocowane przez wlaściwego OS

2 Wymogi ogólnego §t§sowania, opracowane przez właściwego OS

Artykuł 13 ust. 6 * zdalne sterowanie PGM

r Podmiot cldpowiedzialny: właściwy OS

Wymaga się ocl PGlr4 przystosowania cjo zrlalnego sterowania przez właŚciwego OS obiektern

w zakresie zaprzestania gerleracji mocv cz1lnliej. Stanclardy telekonlunikacyjne określa właŚciwy OS.

Artykul 14 ust. 2 lit. b - zdalne sterowanie P6M typu B
'r Podmiot odpowiedzialny: właściwy OS

Wymaga się zclolności PGM do zclalrlego sterowania obiektem w zakresie redukcji mocy czynnej

tla polecenie wlaściwego OS. Wynlóg redukcji pozostaje aktyrvny również w przypadku, gdY Źródło

energii pierwotrrej jest rriewystarczające do osiągnięcia zadanej wartoŚci ograniczenia.

W celu umożliwienia zdalnego sterowania generolvaną mocą czynną poprzez dodai,kowe urządzenia

rtależy spełnić standardy telekomunikacyjtle określone i opublikowane prżeZ wlaŚciwego OS.

Artykul 14 ust. 5 lit. d pkt {a}- wymiana danych
'r Podrniot odpowiedzialny: właściwy OS

Wynragane jest, aby właściciei zakłar]u wytwarzania energii zapewnił zdolrloŚĆ nlodulu wYtwarzania

energii do wymiany informacji w czasie rzeczywistym:

. iypu B z vlłaściwyrl, OS

. typtl C i D z v,ilaścilvym 05 oraz OSP.

Artykuł 14 ust. 5 lit. d pkt {ii} - wymiana danych czasu rzeczywistego
'i Podmiot odpowiedzialny: rvlaściwy OS

Zakres danych czasu l,zeczywistego powinien obejnrować co najmniej:

r polożenie łączników iiniowych w punkcie przyłączenia; oraz

. rozpływy l1"locy czynnej i biernej, prąd i napięcie w purikcie przyłączenia

Właściwy oS w porozumieniu z o5p ma plawo wymagać szerszego zakresu wYmienianYch infornlacji

w czasie rzeczywistvm, niezbędnych clo planowania i prowadzenia pracy systemu.

Artykuł 15 ust. 2 lit. a * automatyczna regulacja mocy

r Podmiot odpovliedzialny: wlaściwy OS

okres, v^v ciągtr którego musi zostać osiągnięta zmodyfikowana wartośc ltastarvy lT'tocy czyllne] nie moźe

być dłuższy niż 15 min,

Dokładnośc regulacjipovrinna być nie mniejsza niż ].9ó wartościnlocy ntaksymalltejdla sYnchrotlicznYch

łnodułów wytwarzania energii orazżyo mocy zadanej dla nlodulów parkLl energii.

tlF_ZĄD R ŁGŁrŁn CJi EliERG ŁTYKI
Artykuł 15 ust. 2 lit. b - m3

'r Podmiot odpowiedzialny: właściwy OS

tltlńń 4.i$ /&
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Wymogi ago!nega stoscw,ania, opracar|/ane przez tvlasciweąo 05

Okl,es, w ciągLr lłtórego rrlusi zostać osiągnięta zrnodyfłko,.,łatra vl,;rtosć naśta\.vV lllocy czyrlllej. gdy

urząclzenia autoł]]atvcznej regulacji nie działają, nię rnoże hyc dtuźszy niż 30 nlin od motlre ntu wydarria

polecenia przez lvłaścilłego operaiora syslefi]u. Dok{adność legulacji pcrlvinna być nie mtliejsza niz2ó,/a

yrańosci nrocy nlaksyma|nej dla synchronicznych modulów wytv,,ariarria energii oraz52Ą rrloc,; zadarrej

dla modułów 1larku eIlergii

Artykuł 15 ust. 2 lit. g pkt {ii}- §y§naĘ d* rnonitaringu F§M

W przypadku ucze§tniczenia danego moduiu P€M w procesie regulacji §zę§totłi\ir/ości F§M dodatkowe
sygnały, które mają być przekazywane przez moduł wytwarzania energii za pomscą urządzeń

monitorowania i urządzeń rejestrujących, w celu weryfikacji dliałania rezerwy odpowiedz1

częstotliwoś€iowej mocy czynnej obejmują co najmniej;

- loŁalną częstotliwość lub prędkcść obrotową;

- tryb pracy PGM {tj. tryb LF5M-UILFSM-O, PPW ołaz praca wyspawa - jeżeli PGM jest do niej
przystosowany),

przy czym na etapie przyłączania obiektu do sieci lub rozpoczęcia wykorzystania przez OS zdglnoŚci

P6M do regulacji częstotliwości w systemie, właściwy O5 w porozumieniu z OSP określa dodatkowe
sygnaĘ niezbędne dla monitorowania, przy uwzgtędnienia technologii wytwaruania.

AńyŁuł 15 ust.3 - zabelpieczeni;} napięciowe

Warunki d|a rzecrywiste§* odlącuenia modułów PGM:

Jeźeli właściwy O5, w porozumieniu z O§P postanowi o dopuszczeniu, ze względów systemowych, do

stcsowania tych zabezpieczeń, wówczas wartości plogowe napięć w punkcie prryłączenia, prry których

mcże nastąpać aL,tomatyczne odłączenie obiektu powinny być skorelowane z wańoŚciamigranicznymi
napięć dopuszczalnymi przez właściwego OS w sieci SN, którą zasządza, tj,:

. nastawa zabezpieczeń podnapięciowych powinna być niźsza niź mlnimal*a wartość napięcia,

przy której PGM powinien zachować zdolność do pracy w sieci

r natomiast nastalrya zabezpieczeń nadnapięciowych powinna być wyższa niż maksymalna

wartość napięcia, przy której PGM powinien zachować zdolność do pracy w sieci,

Zabezpieczenia napięciowe w punkcie pnyłączenia ni* powinny być aktywne, o i}e nie są

wykorzystywane do przygotowania jednostki do obrony/odbudowy KSt np. poprz€l wypIżedżające

przejście do PPW, Nie powinny być wykorzy§tywane do ocłlrony PGM przed uszkod;eniami * temu

slużą zabezpieczenia instalowane bezpośrednio na urząd:eniu, o ktdrych mouia w ait, 14 u§!. § lit b

pkt.{iii}.

Ustawienia poliomów napięć driałania zabezpie*eń są ustalane indywidualnie .iak* specyficzne dla

obiektu.

Artykuł 15 ust. 5 lit. c pkt {iii} - praca na potrzeby własne

Podmiot odpowiedzialny: wlaściwy OS 
[a,*;" 
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Wymogi ogolnego stasalvania, apraclrvane prze; wiaśćiwego 05

lr4ininlaln_v wyl]lagany czas l]rac\y' na 1:otrzeby v,,lasne modttlóvr lvytwa|za|lia ellergii niezdolnych
clo szybkiej resyllchrollizacli jest ustalany irldywiduainie uwlglęclniając techno|ogię wykorlania, przy

Izym czas ielr nie mc,że byc krótszy niż 2 goci:iny.

Praca na potrzeby wlastre nie moźe byc przerival]a po pl,zekrc.zeniu okreśłonego porłyże1

rnirritnalnegc 2 grrdzinnego lilrritu czasowego, o ile tla|sza jego 1lraca trie z,agraża trezpieczelistwu pracy

lLrdzi iurządieri.

DILlźszy cża§ pracy na potrleby wlasne bęclzie !Ąjyrna8all,y, r.v ralllach orJrębnych ustaIełi, r;cl modulóiv
PGM przewidzianych do wykorzystania w procesie obrony i odbudowy K§E, w szczególności
przvstosowanych do pracy rvysporvej.

Artykuł ].5 ust. 5 lit. a - stabilność kątowa
. Porlnlło1 odpowiecj;ialn1,: własciwy OS

§ynchroniczrle moduly wytwarzania erlergii muszą byc wyposaźoł]e v/ zabezpiec:enia reagujące na

poŚli:g biegunów wirnika, w którynl wielkością kryterialną jest irlpedancja, Dopuszczalne jesi

zastosowanie innego, rótvrrov,rażtrego zabezpieczenia do wykryrvaliia utraty stabilności kątorł,e1

Artykut 15 ust. 6 lit. b pkt {i)- rejestrator zwarć

r Pcldl,niot odpowied;ialny: właściwy OS

O ile właściwy OS nie postanowi inaczej zakłady wytwarzania etlergii lIl|_iszą być wyposażorle
w instalac.ię zapewniającą rejestrację ksztaltu fali napiqcia i prąclu podczas usterek/zv;arc
inronitorowanie zachorvania dynanricznego 5ystemt] z dokładrlością {dIa rvartości norrlinalnych
lv starrie ustalonynl):

. napięcie , dokiadnośc 0,5ró,

: prąd - dokladność0,5%,

. moc czvilna - dokladnoś c I,a%,

. trroc bierrra - dokładnoś ć 1,a%,

r częstotliwość - dokładnośc 0,02o/o.

Rejestrować naleźy v,;artości chwilowe prądtl i

!t,yn-]aga ną przez lvlaśliwego OS.

Artykuł 15 ust. 6 lit. b} pkt {ii}- kryteria wyzwalania i wielkoŚci próbek

- Podmiol r:dpr:wiedzialny: wlaściwy OS

O ile nie zostalrie określone irlacze.i, pro1;onuje się przyjąc do ustaleń; tvlaścicielem uakladu

i,..,y!vlarzania naslqpr:jące v;artości progovl wyzlvaIającyrh rejestrację;

. dla rlapiqcia (iłartość skulcczna jednookresorva al<ttlalizolval]a ct: 10 r,trs w polniarowr7rl okrrie

pł,zesuvltlym}:

a) d|a sieci o napięciu 220 kV i 110 kV: U.,ll. <0,9 pu lub Ur,i,i. >].,118 PLl,

napięcia z c:ęstością zapisu iz synclrrorrizacją c;astl

b) dla sieci o trapięciu poniżej ].10 kV:

dla częstotłiwości:

f< 49,8 |{z luli f>50,ż Hz.
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Wymoai ogolłlego stosowania, opr{}cowon€ przez w|asciwegcs OS

Ańykuł 1§ ust. § lit. b} pkt tiii}- alarm oscylacii
", Podmiot odpowiedziałny: wlaściwy 05

W ram*ch wykrywania sła}:o tlumionych osrylacji fiocy. przyjęto monitorowanie oscylaeji
o częstelliwoŚciod 0,1 Hz do 5 §z, i równocześnie propanuje się:a§to§gwłłrie następujących progów
wYzwalających rejestrację osrylacji {zakłada się jednoczesne przłkroczenie progów 2 ,iń/3]t3_,aci}:

r amplitudy oscylacji ^ Awzgl > ż%

gd:ie Awzgl=A/P, A - amplituda oscylacji [MW], P * moc cżynna generatora |MW}

. urspólczynnikatłunienia -Ę. 5%

gdeie: Ę=(Al-A2)/A1, A],, A2 * kolejne amplitudy oscylacji

ZaproPonowane podejście nie wyklucza stosowania rejestracji ciągłej, poddanej obróbre, w trakcie
której zostaną zidentyfikowane przekroczenia ustalcnych progów.

ArĘkuł 15 ust. 6lit. b} pkt {iv}- protok§ły komunikacyjne
'z Podmiot odpowiedzialny: właściwy OS

Modele symulacyjne, które odpowiednio odzwierciedtają zachowanie modułu wytwarzania energii
zarówno w stani€ ustalonym, jak i dta symulacji dynamicznych (składowa 5§ Hz} lub w k:ótkotnnalych
symulacjach elektromagneĘcznych powinny być zgodne ze standardem C6Mi§ ż.ą.15, o ile nie
uzgodniono inaczej międry właścicietem zakładu wytwarzania energii, właściwym OS i OSP.

Artyk§ł 15 ust. § |it. c pkt (iii}- model€ §yrnulacyjne
'ł Podmiot odpowiedzialny: właściwy OS

Na wniosek wlaŚciwego operatora systemu, wiaściciel zakiadu wytwarzania energii musi zapewniać
modele symularyjne, Modele symularyjne, które odpowiednio odzwierciedlają zachowanie nrodułu
wytwarzania energii zarówno w stanie ustalonyrn, jak i d|a symulacji dynarnicznych iskładowa 50 Hz)

lub w krótkotrwaĘch symulacjach elekiromagnetycznych powinny być zgodne ze standarden CGME5
ż.Ą.75lub nowszym, o ile OS w kaordynacji z OSP nie postanowili inaczej.

ArĘkuł 15 ust. 6 lit. e - prędkość zmian mocy
'ż Podmiot odpowiedzialny: właściwy O5

JeŻeli wlaŚciwy operaior systemu iwłaściciel modułu wytwarzania energii w porozumierliu z OSP nie
uzgodnią inaczej, to mininlalne i maksymalne wartości graniczne prędkości zmiany generowanej rnocy

czynnej {wartościgraniczne zmian} zarówno w zakresie dodatniej, jak i ujemnej zmiany generowanej
mocy czynnej modulu wytwarzania energłi, z uwzględnieniem specyfiki technalogii napędu
podstawowego, rnieszczą się w zakresach podanych w poniższej taŁeli.

Rodz;l j rnodilltl rt,ytv;arzalrił enel,gii
6rłniczn* prędkości zmiany gen*rowanej mocy

czynllej w kierunku ujelnnyłn idodatniłr!
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jecincsłŁi ciepine ga:arłe {obieg
zamknięty}

f:e

Je.in3§ii,i .isplnć gazcwe iobieg
r:twa rf y 

)

tż + 20

jr:dnoslk! ciep|łle n;pęd:ane
silrlii,iern spa lil,]owyl1l

8t] + 100

jedrłostIi,,vodrrł ćC+50

jedric;stki wiatlowe !ł0 + 100

jeclnłst ki foirłrvt;Ita icane |i0 + 100

Podatle w talleli wartości grallicznvch prędkości zmial1 rrlocy (,żyllnej oznaczają wal,tości Średnie

prędkości żll1ial]y obciąźerria bazou;ego \tr zakresie od inirlimul,n iechniczriego 11o nlocy l.naksymalnej

PGM, W uzasadnionvch technicznie przypadkach, dla jednostek cieplriych w zakresi8 od 0,9 mocy

rr]ak§y.ltalnej do 1,0 mOcy maksvn,talnej dopuszc;a się tllniejs;e glallic.lle prędkoŚci zmiall mocy

czvnnej, które nluszą byĆ uzgodnione z właściv,lyl]1 OS \,v poI0żtln]ieniu z OSP,

Artykuł 16 ust. 2 lit. c - zabezpieczenaa napięciowe
u Podrniot odpowiedzialny: właściv",y (JS, w porozr_lmietliu z OSP

Jeżeli vlłaściwy OS, w porozumieniu z OSP postallowi o dopuszczr:niu, że względów svslen]owych, do

5tosowallia zabezpieczeti, wótrlczas warto§ci progowe napięc v,l pu|lkcię przylączellia. przy ktorych

rlloźe nastąpic autontaiyczne odłączellie obiektrr powintly l.:yć skorelcwal]e z lval,toŚcialrrigrarlicznlltrli

lrlefiniowanymi dla nastavJ podnapiqcioy,,ych inadnapięciol,v,;cll (na !:oclstaiłlie ar-l, 16 ust.2lit. a pkt

(i)} dla PGM przylączorlych do sieci 110 kV iwyżej oraz okres|orl\inli przez tnylasciv^yego OS llla PGlv4

i;rz,,tiączonycil dc sieci r: napiqcir: ni;szl,irt lli: 11C k\./, tj.:

. nastawa zabezpieczeń pocłnapięcio\,Jvch pOwinna byc trizsza niż nlinimaltla wańośc napięcia,

przy której PGM polvinien zachowac zdolnosć do pracy i,v sieci;

. na§tawa zabeupiecleń naclnapięciowych povJillna być v,lyższa niź rrraksyrrlaltla wartrrŚc

llapięcia, przy której PGM powirriell zachowac zdoltlośc do pracy w sieci.

Zalrezpieczenia poclrlapięciorlre w punkcie przylączenia rrie powinny byc aktyvlne, o ile rlie są

wykorzystywane clo przygotov/allia PGM do oblony/odbuclow1, KSL np, poprzez wyprzedzające

przejście do Pt]\Ąi. l,.lie por^,iirlny byc wr,lk6l2ystvwal]e c|cl rlchrolly PGlr.ł przecl Llszkodzeriiami * tenlu

:łużą zaLlezpieczenia irlstalowane bezpośrecirlio lra llrząclzenił,l, rl klorych mowa !,J aIt. 14 us1.5 lit. l))

pl<t (iii). Ustawienia dla automatvcżnć8D odłączarria PGM są llstalane inclywidualnie Iako na§taWV

specyliczne dla obiektLl.

Artykuł 3.6 ust. 4 lit. d - warunki synchronizacji

r Podtrliot odllłrwiedzialrly: wlaścir,vy OS

O ile; właścicielenl zaklaclLl wytlvarzania nie uzgodnicno inac:ej okresia się rrastępujące wYmogi

rlotVc;ące syrlcht,cnizacji z srecIą :

{i) napięcie, przy czVm

sieri:

uzgodniolra róźnica napięć po,utlinna byc w;akresie r:cl 0% do *59ó napięcia

{ii) częstotliwość, przy czym uzgodn

0,067 Hz;

llra być tłiększa rtiż
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Wymogi agolnego stosovJartio, op!,acawtcne przeż wlasciVł€go OS

(iii} zakr*s kąta fazowe8o, przy czym łzgodniona różnica kąta farowego powinna być w załresie od
0" do +].0', pr?y azym znak,,+"oznacza wyprzedzenie fazy generat§fa względem sieci;

{iv) kolejność faz {sprawdzenie kolejności faz przed synchronizacją};

{v} odchylenia napięcia i częstotliwości - synchronizacja powinna być nlożliwa w zakresie
częstctliwoŚcisieciwynikających z zapisćw Ań. 13 ust 1 lit a} *raz w zakresłe napięć:

. zdefiniorłałlych w art, 16 u§t, 2. lit. a. pkt ii} dla PGlVi przylączonych do sieci 110 kV i wyżej},

r okreŚlonych przez wlaściwego OS (dla PGM przyłączonych do sieci o napięciu niźs:ym niź
110 kV}.

Artykuł 17 ust. ? lit. a - mgc bierna
'ż Podmiot odpowiedzialny: wlaściwy OS

JeŻeli wlaŚciv.ry GS nie określi inaczej, synchroniczny moduł wytwarzania energii, przy generowanej
maksYmalnej mccy czynnej musi*rieć zdolność do zapewnienia {na zaciskach urządzenia} mocy biernej
ze współczynnikiern mocy w zakresie cosrg=$,$5 w kierunku produkcji moą,l biernej icosp=9,95
w kierunku poboru mocy biernej, Przy generowanej mocy czynnej ponizej mocy maksymalnej
iP<Pmax), synchroniczny moduł wwwarzania energii musi mieć zdolność do generacji mocy biernej
{Mvar) w zakresie wynikająrym z wykresu kołowego zdolności P-Q synchronicznegc modułu
wytwanania energii.

ArĘkul 18 ust. Z lit. b pkt. {i},{ii},{iii}- moc bierna

Zdo}noŚĆ synchronicznego modułu wytwarzania energiitypu D prryiączonego do sieci 110 kV i pawyźej,
do generacji mocy biernej, pray mocy n:aksymalnej zdefiniawano w poniźszej tabeli oraz na poaiższym

rysunku.

Paranletry obrviedni wewnętrznej

Napięcie
znamionowe sieci

l"4 a ksyrll a in y

zakres Q/Pmax
lrł a ksynla irl1, z a k res poziotll tl n apięcia r^,,

stanie ilstalonym w jednostkach wzglednych

400 kV 0,82 0,225

220 kV l 110 kV 0,82 0,225

+,{]

uRzĄD REGuL.i c ji Ł-l... Łłd§iĘi
Depalanent Rynrótv Ęnetgri Ii:rkycznej i Ciepla
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Wymogi oqolnega stzsowania, oprzcowone prłez wlaścivłeqo OS

Profil U-Q/Pmax §Vnchronicznego modulu wytwarzania energii

\

i"{,M

,

t

i
!
i
I

I

!l

x §|ą|6 obwied*ia zewnętrtna

§ ł . Prolil U-Ql'Prnax dła Un=4.00kV

U lp.ul §.{€:jJa

Proii; Lj"O,iP|]ia>: rila |Jrl żż(_lłV illi]kt;

1.10 l

i

i

1.05 i

*"na* 
a la ta *rt tl *}! 9at§*a

0.*0;1,§3 :

1,00

095

-§.§§ ,0,5§ -o,4o -o.30 -o.20 -0.10 0.§8 0,10

,

-0.40; r,Oó ].

non

l

|_

0.20 0.3CI §.40 0.5o

Produkcja (opóźnieniei

§,60 c.70

Q/PrnaxPobór {wyprzed:eniel

Na wykresie przedstarviono grarlice, profilu LJ-Q_/['rlla>: z podzialen tla v"ańcsci rlalliecia r,, p:rllir_ ę

przyłączerlia, wyrażane jako stosunek 1ego rzeczywiste1 tł,artosci inapięcia referenc"jnegc 1 pu,

vi poróvrttarliu ze stostrtlkiem mocy biernej (Q) rlo nlocy maksymalrlej (Pmax). Polożenie, wielkoŚĆ

ikształt obwieclrli wevr'l]ętIżnej zoslały osobno zazllaczot]e dla rlapięcia sieci 400 kV (czerwoną lirlia

kropkowatlą) oraz dla sieci o rlapięcitr 220 lrV i 110 kV {porllarallczową lirlią kreslłowaną}, WtaściwV OS

zastrzega sobie prawo do lnodyfikacji przedstav;ionego zal<resu profilLr U-OJPrrlax irv ramach

lrraksyntalnych wal,tości oraz stałej obwiedni zewrrętrznej przewidzianyclr w rozporządzeniu },

tv przypadku, gdy potlzebę taką r,vykaźe ekspertyza plzyiączeniowa.

]eżeli r,łłaścilrly OS nie określi inaczej, synchroniczrly moduI rł;}itv,;arzania energii tyPu C lLlb D

przyłączony do sieci poniżej 110 kV, plzy 8enerowarlej maksynralnej nrocy czynrlej tlltlsi nliec zdOlllOsĆ

do zapev,,nienia ina zaciskach urządzenia) nlocy [,iiernej ze rvspółczynnil<ienl lllocv V/ Zal<l'esie COS

q=O,E5 w kieruliku plor.lLlkc]i nlocy biernej ictls ę=6,95 w kierr-rrlku poboru rtlilcy biernej.

Artykul 18 ust. 2 lit. b pkt. {iv} - prędkość zmian mocy biernej

- Podnlioi odpowiedzialny: rvlaścivly OS

§ynchronicztly nlodul wytwarzania energii tllusi mieć zdolnclść rio przeclttlclzenia do dowolnego Purrktu

pracy zaclanego prze; v;laściwego OS r,v gratlicach profilu U-Ql/Prrlax w rz;sie do 150 sekurrr,l.

Czas regulacji jest ł_lstalany irlclvrvirJtlalnie w przypaclku. gdy znliana pLlnkttl F]racV \^JylllUsza zmiatre

5tallu |]racy stótyc.nyclr śrorlków do komperl5ac1i_r:irreł bjelngl:tg§amllns:,pęćliadlli translor nralrrra

s ieł:iowego syllc h roir iczłrego tnodulLt wvtwa

Powyższy wynló5 określa rrlaksyrllalrlą zdol ji nlocy bierrle,;, jeśli

wynika to ze lviasciwości naclrzędtrego układ ań sił:ciowych.

5lr cr,l.-i 10 l 16
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|ilymogi ogólłlego stosowania, opracatvane przez wlasciwego OS

Artykuł 20 ust. 2 lit. a - moc bierna
) Podnriot odpowiedzialny: wlaściwy OS
r Kwalifikacia wvl,tlogu: wylllóg ogólnegcl slosr:warlla
- Vlyrnó8 opcjonallly

Jeżeli właściwy OS nie ;lostanowi irraczej, PPM typtl B nrtlsi lllieć iclollrość do zapewnienia w 6liltrkcir.:

przyłaczenia, prży nlocy maksymalnej, rllocy biernej wyrlikające1 z cus qJ =0,95 tv kierunku poboru

iprodrlkcji mocy biernej. Pr:lr 6[61ą2eniu PPlVl rnocą czynną lv zakresie poniźej mclcy rllaksyrnalrrej do

0, 1 rl:ocy maksyrnalnej należy udostępnić calą dostępną moc bierłlą, zgodnie z moźliwościanli

lechnic;llymi, jeclnak rrie nlniej rliz rł,,Yllika to ? CL)5 (|t =0,95 idla aktr:alne.j lrlocy c;ynnej), rarÓ','łno

w kiertlrlku poborLl jak i produkcji mocy bie rrlej, Przy obcią;eniu PPM mocą crynllą w zakresie poniżej

0, 1 rllccy maksylllalrlej naleźv tlclcstęprlic całą dostępl]ą l1,1o. bierną, zgodrlie r nrożliwoŚciarni

technicznymi, przy czl,rrl szczegó{orve lvynlagartia dla modtrłu i1.1y|rvarzania erlergii rJo generac1l lnocy
i.lierne1 będą ustalane illclyv.lidualnie z rłllaścirvym OS.

Profil P-Q/Pmax modulu parku energii typu B

P [p,u]

1.G3

0.90

0.8§

0.70

§.§o

0.50

o.40

0.30

0,]J: ].00

0.2o

0.1o

0.0o
-0,40 -o.30 -o.20 -o.10

Pobór {ł:ryprzecjzen i* i

0.10 0.20 o.30 §.40

produkcja topóźnienie} QlPmar
i- CLa

Artykuł 20 ust. 2 lit. b - szybki prąd zwarciowy {zwarcia symetryczne}

- Podmiot oclpowiedziaIny: właściwy OS

O ile właściwy OS nie postatltlwi inaczej, PPtl powiniell byc rdoirly do genetacji dodatkov;ego,

szybkiego prądtr zwarciowego, zgodnie z pclniższą charakterystyką staiyczrrą z nastawialtią wartOŚcią

,łspólczynnika K r,; zakresie 2"10 v; czasre:

(i) 90% dodatkowego prącitr bierrlego

w czasie nie rlłuzs:ym niż 60 nls,

ila zacisk.rch pOdstawowych irist;llacji wytwórczyrlt

{ii) Wartość. clocelclwa tego prądu pr:win +20;o,o w czasie

Stlr:nł 11 ; 16

100 nrs od chtvili wystąpienia odcltylki

h,,il

ffiłru§l
ałlsl|9: ],;,: ir, ł§-!l,vv" - -. ii;i;;ił--*,"" -*-l
c,,-;ory5 xli ^0-B,,ił, L--= I-.-.
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Wymogi ogóltlego stosowania, cpracow,ane przez włości,,wego OS

przy zwarciach skutkujących zapaclem rrapięcia poniźej 0,2 LJn na zaciskach podstawowei iednostki

wytwórczei dopuszcza się brak generacji doclatkowego prąc!u biernego,

§,8

§,&

§-t

0,0

-0,ż

-*.4

-0.6

.§,8

Wartośćnapięcianazaciskachpodstawowejinstatacjiwytwórczej

Artykuł20ust.2lit.c-szYbkiprądzwarciowy{zwarcianiesymetryczne)
') Podmiot oclpov-riedzialny: właściwy OS

o ile właściwv os nie postanowi inaczej, nrocJuł parkr,r errergii powinien byc zclolnv cio generacli

szybkiego prąciu zwarciowego poclczas zwarć niesyrrletllcznycil r,v fa;ach oblettch oL,r-,i:ka nap:c 3

Przedrniotorva zclolnośc ma być zapewniona przy spełrlieniu wynragań w zakresie palaIl]elro\1

statycznych idynamicznych jak clla zrłlarć symetrycznych oraz utvzglęclniełliu ograniczeń wyrlikających

z niesymetrycznego obciążenia podstawowej instalacji wytwórczej,

Artykut2lust.3lit.bpkt{i)-mocbiernaprzYmocymaksymalnej
,r Podmiot oclpowiedzialrly: właściwy OS

zdolność ppM tvpu D przylączonego do sieci 110 kv i powyżej, do gerreracji mocy biernej, przy mocv

maksynralnej zdefiniowano rł poniższej tabeli oraz na poniższynl rysurrku,

Parametry obwiedni wewnętrznej

ziomu napięcia w stanie
Maksymalrry zakres po

ustalonvnl w jednostkaclr wzglĘdrrvch _Napięcie
znamionr:we sieci

Maksymalny
zakres Qy'Pmax

a,?2:

a,2?-5

400 kV 0,66

0,66220 kV i 1]-0 kV
.-. _--...,--. .'-*a

?0tB -11- 0 8

-ó>o,
o'óh,o (E
ćJcc.-
0JU.-J

sl3o_c
o9ho;
9E3 a,"
9§o
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Wymogi ogóitlego stosawoIlicl, op1,ocovlane przez w!aśtiwegło OS

Profil U-QlPmax modułu parku e§er8ii

- 
§t3|6 obwiednia iewnętruna

r r l plgfi| U-Q./Pmax dla Un=400ktl

u [p.u].

Pro{ii U-Q/Pmax dla Uł 2:§kV i 1lSkV

-f.33i 1,10 :0l&1,1_{
; 1,10
]

:

j

; 1.05

:

;

. ',*

0.95

f.i.l!:1.lii . §.33l t.S§

t
!

a
a

a

a

t

a
a
a:

-0.33;0.95
oa

Oas i -:_0.60 {.5o _o.4o -o.3o _o,2o -o.1o

0.165;0.875 0.33;0.875
i i ,l,- i -: -- ;

0,o0 0.1o 0.2o 0.3o 0.4o o,50

'I

0.6§

a

_l

ł

0,70 i
l

/rmax i
l
,
l

poi-1,3 i, { t?.Y :,1i iż ::e r, ie i Prodł.rkcja iopoźnienie}

Na t'vYkresie Prżed5ta!'"/iono grarlice rlrr-.filLl 1_1-ĘPnlax; pc]rjżiałpll-r na vJartOści natrlięcia v,l Jltltlkcie
PrzYlączenia, rvVlaZ3ne jako stosutrek jego rzec:yrłlislej wartości inapięcia referencyjrlego 1pu,
',t' P6rór""rnaniu ee stosunkierll tllocy bielrle,j (Q) rlo nlocy lrlaksyrllainej (Prllax), Po,łożerlie, lvielkośc
iksztalt obY,iiedrli rvewrtętrzne.j zostały osobno żaznacżol"}e clla napięcia sieci 400 kV (cze,rworlą linia
kt,opllor,,.,aną) olaz dla sieci o napięciu 220 kV i 110 kV iL,crłrarańr"zovłą lillią kresl<ovłarlą). WlaŚciwy
OPeratol SYstenltl Zastrze8a sobie prarvo do nlorJyfikacji 1:r,zerlstarviorlego zakrestl profiltl U,Qipnrar
(w ramacll nlaksyrllałnych wartości oraż stałej obwiedni zeivnętrznej przewidzianych
rv ro:Porządzenrili,',ł Pr.-1'1ladllu,8d,/ potrzelrę taką r,vykaże eksp€rtyża przyląc.zeniorva.

.]eŻeli rvłasciv,'Y OS l1ie postanor,vi inaczej, r.vówczas PPM typtr C lub D przylączony do sieci poniże1
110 kV, musi mieć zdolnośc do zapewniełlia w purrkcie przylaczenia, przy ntocy nlaksyrrralllej, tlrocy
bierne1 i^,,ynikającej ż cOs 9 -0,95 w kie rtrnku poboru iprodLlkc;i l.}1ocl,; §ig169j,

Artykul 21 ust. 3 lit. c pkt {i}- moc bierna poniżej mocy maksymalnej
r Podmiot odpov;ierizialny: r,viaścirvy OS

lVYnlagana zdoirloŚc PPlr,,1 do gerlelacji lllocy biernej poniźej trlccy nraksytltalnej została zcJefiniotvana
poll iżej :

l,,
ri r\

fl,ut \
l1]n1: ] .

Napięcie
;namionowe sieci

lvlaksynalny
zakres Q/Plrlax

il.i-.,i,;;lj.'i
eklri,:znej i Cl,:pia

ó z oryginatem

4oCI kV l IR;,,A[} litŁi i. r. c -lt

220 kV i ].it] kV
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Vlymogi agolłlega sto;orvani$, aprocoryGne przez włosciwega L-)S

Profil P-QlPrnax modułu parku energii
\

{-,il #/

P Ip.ul

.1.00

B.9B

0.80

0.70

0.60

0,50

0,ł0

0.30

a].20

ó.10

§ stała obwiedrria zewnćtrZlla

e Qpoirór_P ] pu

*ł.*- P16 p6111pyyarl;r char a kterystyka

Qproilukcja*['.l p;,t

0,10 0.ż0 0,30 0,40 0.50 0,6B 0.70

produkcja{"T1"'"::"l QlPmax

_0.6{.] -0.30 _0.40 -0 30 _0.20 _l].10 0.00

§Ja wykresie przedstarviono granice profiłu P-Q/Prllax rv purikcie pr-zyłączełlia, ,,.;yrażotle jako stosLlnek
jegcl rzeczywistej nlocy czynnej do mocy maksyrllalnej w jednostkach vizglednycll {pLl ),,",,,:3]ecjerl

siosunkł: mocy biernej ia) cio nlocy nrai<sylllainej iPrnaxi, vVłasciwy C)perator Systelllu zastr;ega sobie

plav,/o dcl rnodyfikacji przedstawionego zakresu profilu P-Q/Pnrax (w ranlach tlraksyrnalrlych wartości

oraz stalej obwiedni zewnętrznej przewidzianych w rozporządzenir.r), w przypaclku, gdy potłzebę taką

wykaże ekspertyza przyłączenior,va.

Jeżeli wlaściwy OS trie postarrowi inaczej, PPM typu C lLlb D 1;rzyłączony do sieci poniżej ].10 kV, rntlsi

tnieć zdolność clo zal:er,t,rlienia w punkcie przyłączenia, w zakresie poni;ej r"llocy maksymalrlej clo 0,1

lnocy nraksytrrallrej całej clostęprlej nlocy biernej, egodnie z nlożlir^rościarni techtlicznymi, jednak rlie

mrliej niż wyllika ttr z cos tg =0,95 (dla aktualnej nrocy czynnej}, zarowllo w kierunku poboru 1ak

iprodukcji nlrrcy biernej Przy obciążeniu PPM nlocą czynnił r,v zakresie poniżej 0,1 Prrlax należy

uclostępllic całą dostępr,}ą moc bierną, zgoclnie z rrlożliwoscianlitechnicznyrlli, przy czym szczególowe

rr.lytriagania dla moclułtt wytlłarzania errergii do generacji tllocy bierrlej hędą Llslaiane indywidualnie

z właściwyrrr OS.

20i8 -11- 0 8
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|!y.ptli ogólnego stosowotlio, oprocowane przez vłlaściwego OS

Profil P-Q/Pmax modułu parku energii typu C lub D przylączonego do sieci poniżej 110 kV

g,lB

0.60

o,5o

o.4o

!,- ,:
a .r

- --+-__j-
Za\re! Q !slJ,łrv i,loy*idullrię

{.4{, -03o {2o -t.1o 0.oo o,10 0.20 o.ao o,oo I
1

Pobór (wyprredzenle} produkcja {opóźłienie} ąlPmax l

Artykuł 21 ust. 3 lit. c pkt {iv} * prędkość regulacji mocy biernej
- Podnliot odpotvicdzialnv: u,laściwy O5

lModul Parku ellergii mrrsi nliec zcJolnosc do przechoctzenia 11o clowolrlegc 1lr_rnkti.ł pracy w grarlicach
ProfilLl P- Q/Prllax, zdefirliowarlego na podstawie art.2] ust. 3lit. c. pkt (i) w czasie clo 150 s., o ile clla
danego trYbu regLllacji, zgodnie z wylllo8ałlli określorlymi na podstalvie an,?]. Lrst,3lit. cl. nie
określono illaclej,

\lj PrzYPadku zaStosowania statyczrlych środkóvł clo regLllacii rnoc.y lriernej clopuszcza sie clłtlższy cu as
regulacji PrzejŚciu między skrajnyrni wartościarni rnocy biernej (ale nie c|luższy niź _15 min}. Dlttźszy c;as
regulacji zostanie ilstalony porniędzy lłlaściwym OS a wlaścicielenl zaktadu wytwarzania.

JeŹeli PrzejŚcie Pomiędzy dwoma punktanri pracy PGlvł vJvlllaga ztlliany połozenia przekladrli
Podobciązenitlwego Pr;elaczllika zac;epótv transformatola PGlrł to wska:any czas na|ezy rvyłJłuźyć
o czas regLllacji poloźenia przełącznika zaczepow.

Artykuł 21 ust. 3 lit. d pkt {iv} - dynamika aktywacji mocy biernej w
funkcji napięcia

r Pcldmiclt octpowiedzialny: wlaściwy OS

PPlM rrluszą sPallliaĆ następujące dcldatkoi.ue wyrllogi clcltyczące stairilrlego ptlziotllu napięcra;

, przv pracy w trybie regtllacji na;:ięcia (zgorlnie z ustawirlną charakte 5tatVczllą,
(ii) i {iii)),

olrrosc dt;

J arosłąw Szy n ia t ptv s i<t

pa ra nletryzorva tlą i ndyrvidualn ie r.^r ;a kresie
w naśiępslwie skokowej zmiany llapięcia

rfic/r;
podpis.....""",.-==,

15z16

!

l

l
i

l P lp.uj

ffi FJymagana zdolność _ - 1§}i Fmax

u/,fi



l

lVlymogi ogóltlega stasawanio, opracavvane przez vłlaściwego aS

osiągnięcia 90% zrrriany gel,}erowanej nrocy biernej rv czasie nie dłuzszynl niż t:=5 sektIrld.

i nlusi osiągnąć ivartośc określoną 1:rzez zlrocze w crasie nie dłuzszynl niz t2=§6 sekund.

Artykuł 21 ust. 3 lit. d pkt (vi}- dynamika regulacji współczynnika mocy

. Podtlriot orlpowieclzialny: właściwy OS

Przy pracy w trybie regtllac ji wspólczynrlika mocy, dokladrlość osiągnięcia doceIov,iej lva rtosci

współczynnika mocy w następstwie nagłej zlrliany generolvanej rnocy czyrlrlej jest ivyraźolta za ptlllrOcą

iolerancji dotyczącej odpowiadającej tej zmianie nlocy biernej i powinrla lryc nie r,viększa nl; 5?ó

rrraksymalnei mocv biernej lub 5 MVAr (w zależności oel lego, która z tyclr wartości jest nlniejsza}

i 05iągllięta w czasie nie dłuższynl niż ]_50 sekuncl.

Artykuł 21 ust. 3 lit. d pkt {vii} - tryby pracy układów regulacji mocy
biernej

- Podmiot odpowiedzialn1,: v7lrg.'*u O'

Celern wylroru trybu regulacji mocy biernej oraz określettia związanych z llimi nastav./ należy zallewtlic
wlaściwenru operatorowi możliwość zdalriego wyboru jednego z trzeclr trybóv.,i regtrlacji oraz

zadawanie punktu pracy, o ile wlaściwy OS llie postallowi inaczej w porozutllieniu z właŚcicie|em

nlodułu parku energii.
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