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PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ 

Warszawa, dnia 	stycznia 2019 r. 

III 	I III 
FEEO19El1 390153 

DECYZJA 
Na podstawie art. 155 w zwi ązku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z pó źn. zm.) oraz art. 9ga 
ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 755, z pó źn. zm.) w zwi ązku z art. 8 ust. 2 i art. 14 ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2348), 

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
Spółka Akcyjna 

z siedzibą  w Konstancinie-Jeziornie, 

zwanego dalej „Przedsi ębiorstwem" 

Kancelaria Ogólna 
PSE S.A. 
Wp ł yn ęł o 

S ł ero. 	ni ........... 

z dnia 18 grudnia 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2018.21, zwanego dalej „Wnioskiem", 
o zmian ę  decyzji z dnia 9 listopada 2018 r. dotycz ącej zatwierdzenia wymogów ogólnego 
stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci zgodnie z art. 7 ust. 4 
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiaj ącego 
kodeks sieci dotycz ący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych 
do sieci (Dz. U. UE L 112 z 27.04.2016) (dalej: „Rozporz ądzenie (UE) 2016/631"), 

postanawiam 

zmieni ć  decyzj ę  Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, 
z dnia 9 listopada 2018 r. zatwierdzaj ącą  wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania 
jednostek wytwórczych okre ś lone przez Przedsi ębiorstwo w dokumencie stanowi ącym 
załącznik Nr 1 do decyzji zmienianej, 

poprzez 

zmianę  tre ści załącznika Nr 1 do decyzji zmienianej w drodze zast ąpienia jego tre ś ci 
tre ścią  okre ś loną  w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji zmieniaj ącej, zatytu łowanym: 
„Wymogi ogólnego stosowania wynikaj ące z Rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/63 1 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiaj ącego kodeks sieci dotycz ący wymogów w zakresie 
przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)", z dnia 18 grudnia 2018 r. 
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UZASADNIENIE 

Na wniosek Przedsi ębiorstwa, decyzj ą  Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki 
Nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, z dnia 9 listopada 2018 r. zatwierdzone zosta ły 

w załączniku Nr 1 wymogi ogólnego stosowania dla przy łączania jednostek wytwórczych 
do sieci. Przed wydaniem decyzji zmienianej, ze wzgl ędu na przepis art. 7 ust. 3 

Rozporz ądzenia (UE) 2016/631, propozycje brzmienia wymogów podlega ły procesowi 
konsultacji z innymi operatorami systemów. Proces ten zosta ł  zorganizowany 
i przeprowadzony w dniach od 15 wrze śnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przez 
Przedsi ębiorcę, jako operatora systemu przesy łowego (dalej : „OSP"), odpowiadaj ącego 

za pracę  krajowego systemu el ektroenergetycz nego (dalej: KSE). 

Jednocze śnie maj ąc na uwadze wskazan ą  w art. 7 ust. 9 Rozporz ądzenia (UE) 2016/631, 
możliwość  przeniesienia obowi ązku ustanowienia wymogów ogólnego stosowania 

z właściwych operatorów systemu na Przedsi ębiorstwo wyznaczone OSP na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, jak równie ż  konieczność  ustanowienia równych, 

niedyskryminuj ących wymogów dla przyłączania modu łów wytwarzania energii 
do krajowego systemu elektroenergetycznego, konieczno ść  zapewnienia bezpiecze ństwa 

pracy KSE, a także konieczno ść  optymalizacji dzia łań  związanych z wdra żaniem 
kodeksów sieci, Przedsi ębiorstwo opracowa ło propozycj ę  wszystkich wymogów, 
o których mowa w Rozporz ądzeniu (UE) 2016/631, przewidzianych do opracowania 
przez wszystkich operatorów systemów. Opracowane przez Przedsi ębiorstwo 
wymogi poddano konsultacjom z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz 
z zainteresowanymi podmiotami. Po zako ńczeniu konsultacji Przedsi ębiorca opracowa ł  
finalną  propozycj ę  brzmienia wymogów oraz, ze wzgl ędu na obowiązujące w tamtym 
czasie regulacje prawne, dokona ły podziału wymogów ogólnego stosowania na: 
- wymogi, do których opracowania zobligowany by ł  OSP zarówno jako OSP 

(dla wszystkich modu łów danego typu i rodzaju, bez wzgl ędu na miejsce 
przyłączenia), jak i jako w łaściwy operator systemu (dla modu łów przyłączanych 

do sieci OSP), 
- wymogi, do których opracowania zobligowani byli operatorzy systemów 

dystrybucyjnych (OSD), jako właściwi operatorzy systemów. 

W dniu 18 grudnia wszed ł  w życie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie 
ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2348), 
zwanej dalej „ustawą  zmieniaj ącą  ustawę  - Prawo energetyczne", którym uzupe łniono 
tekst ustawy - Prawo energetyczne o nowy art. 9ga. Tym samym wype łnione zosta ło 

uprawnienie wynikaj ące z art. 7 ust. 9 Rozporz ądzenia (UE) 2016/631, do przeniesienia 
odpowiedzialno ści za opracowanie wymogów ogólnego stosowania z w łaściwych 

operatorów na Przedsi ębiorcę , jako OSP. 

Zgodnie z brzmieniem przepisu przej ściowego zawartego w art. 8 ust. 2 ustawy 
zmieniaj ącej ustawę  - Prawo energetyczne, decyzja wydana przed dniem wej ścia w życie 

ustawy (14 dni po dniu og łoszenia) przez Prezesa Urz ędu Regulacji (dalej: „Prezes URE") 
Energetyki na wniosek operatora systemu przesy łowego elektroenergetycznego, 
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pozostaje w mocy i stanowi wype łnienie obowiązku, o którym mowa w art. 9ga ustawy 
- Prawo energetyczne. Ponadto, zgodnie z zapisem art. 8 ustawy zmieniaj ącej ustawę  
- Prawo energetyczne, decyzje wydane przed dniem wej ścia w życie ww. ustawy przez 
Prezesa URE na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, 
wygasaj ą  z dniem wej ścia w życie tego przepisu. 

Mając na uwadze powyższe okoliczno ści, w tym w szczególno ści zapisy art. 9ga ust. 1 
ustawy - Prawo energetyczne, nak ładające na Przedsi ębiorcę  obowiązek opracowania 
wszystkich wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w Rozporz ądzeniu (UE) 
2016/631, do opracowania których zobowi ązani byli OSP i wła ściwi operatorzy systemu, 
a następnie przeprowadzenia przez Przedsi ębiorcę  pełnego procesu konsultacji 
ww. wymogów, wraz z opracowaniem i przekazaniem Prezesowi URE Raportu 
z konsultacji, oraz wydanie przez Prezesa URE decyzji zatwierdzaj ącej wymogi 
przed łożone przez Przedsi ębiorcę, Przedsi ębiorca zwróci ł  się  do Prezesa URE 
zwnioskiem o zmianę  decyzji Nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, z dnia 9 listopada 
2018 r., polegającą  na zatwierdzeniu za łączonych do Wniosku zmienionych wymogów 
ogólnego stosowania dla przy łączania jednostek wytwórczych do sieci, obejmuj ących 
wszystkie wymogi wynikaj ące z Rozporz ądzenia (UE) 2016/631, do których opracowania 
zobowiązany został  OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 ustawy zmieniaj ącej ustawę  - Prawo 
energetyczne. 

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci 
przesyłowej zostały przed łożone przez Przedsi ębiorcę, będącego operatorem systemu 
przesyłowego do zatwierdzenia organowi regulacji - Prezesowi URE, zgodnie z art. 9ga 
ustawy - Prawo energetyczne w zwi ązku z art. 8 ust. 2 ustawy zmieniaj ącej ustawę  
- Prawo energetyczne. 

W toku post ępowania Prezes URE oceni ł , że zmienione wymogi ogólnego stosowania dla 
przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, w stosunku do wymogów wcze śniej 
zatwierdzonych, poszerzone zosta ły o wymogi, które zgodnie z Rozporz ądzeniem (UE) 
2016/63 1 zobowiązani byli opracowa ć  OSD jako właściwi operatorzy systemu. Tre ść  tych 
wymogów jest to żsama z propozycj ą  OSD wymogów ogólnego stosowania, która zosta ła 
opracowana przez Przedsi ębiorcę, po przeprowadzonym procesie konsultacji, 
i udostępniona na stronie internetowej Przedsi ębiorcy na potrzeby wykorzystania 
przez OSD, w celu przed łożenia wymogów ogólnego stosowania wynikaj ących 
z Rozporządzenia (UE) 2016/63 1 do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Wszystkie 
wymogi zawarto w jednolitym dokumencie. 

Prezes URE oceni ł  ponadto, że propozycja wymogów ogólnego stosowania 
dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci przed łożona została przez właściwy 
podmiot, zgodnie z wymagan ą  procedurą  i w przepisanym terminie oraz stanowi ła 
przedmiot konsultacji z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych, czym 
wypełniony został  przepis art. 7 ust. 3 Rozporz ądzenia (UE) 2016/631, oraz 
nie sprzeciwia si ę  innym przepisom prawa. 

\ 
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W związku z tym Prezes URE postanowi ł  przychyli ć  się  do wniosku Przedsi ębiorstwa 

i zmieni ć  swoj ą  decyzj ę  z dnia 9 listopada 2018 r. Nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, 
poprzez zast ąpienie tre ści załącznika Nr 1 do decyzji zmienianej tre ś cią  okre ś loną  
w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji zmieniaj ącej, zatytu łowanym: „Wymogi ogólnego 

stosowania wynikaj ące z Rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 
2016 r. ustanawiaj ącego kodeks sieci dotycz ący wymogów w zakresie przy łączenia 
jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)", z dnia 18 grudnia 2018 r., dzia łaj ąc w tym 
przypadku na podstawie art. 155 Kodeksu post ępowania administracyjnego. 

Powołany przepis stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona naby ła prawo, 
może być  w ka żdym czasie za zgod ą  strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który j ą  wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj ą  
się  uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spo łeczny lub słuszny 
interes strony. 

Maj ąc na wzgl ędzie powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - S ądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po średnictwem Prezesa URE, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne 
oraz art. 47946  pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post ępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z pó źn. zm.)]. Odwołanie należy przesłać  na adres: Urz ąd 
Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno czyni ć  zadość  wymaganiom przepisanym 
dla pisma procesowego oraz zawiera ć  oznaczenie zaskar żonej decyzji i warto ści przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwi ęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak że 

zawiera ć  wniosek o uchylenie albo zmian ę  decyzji w całości lub części (art. 47949  Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega op łacie sta łej w kwocie 100 z ł, zgodnie 
z art. 32 ust. 3 w zwi ązku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z pó źn. zm.). Op łatę  należy 
uiś ci ć  na rachunek bankowy S ądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydzia łu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Strona mo że ubiegać  się  o zwolnienie od kosztów s ądowych, 

stosownie do przepisów art. 101 i nast ępne ustawy o kosztach s ądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - 
Kodeks postępowania cywilnego. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo łania strona mo że zrzec si ę  prawa 

do wniesienia odwo łania wobec organu administracji publicznej, który wyda ł  decyzj ę  
(art. 127a § 1 ustawy - Kodeks post ępowania administracyjnego). Z dniem dor ęczenia 

organowi administracji publicznej o świadczenia o zrzeczeniu si ę  prawa do wniesienia 
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odwołania przez stron ę , decyzja staje si ę  ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego). 

S. Decyzja podlega wykonaniu przed up ływem terminu do wniesienia odwo łania, jeżeli jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron lub je żeli wszystkie strony zrzek ły się  prawa 

do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu post ępowania cywilnego). 

6. Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporz ądzenia (UE) 2016/631 wymogi ogólnego stosowania, 

po ich zatwierdzeniu, podlegaj ą  obowiązkowi publikacji. 
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Urzędu Regulacji Energetyki 

Z upoważnienia 
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Niniejsza decyzja zwolniona jest z op łaty skarbowej na 
podstawie art. 4 ustawy o op łacie skarbowej w zwi ązku 

z tre ś cią  załącznika do tej ustawy 

Otrzymuje: 

PSE S.A. 
ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna 
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DO DECYZJI PREZESA URF 

z dnia 

55QQQ 7 

Wymogi ogólnego stosowania 

wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiaj ącego kodeks 

sieci dotycz ący wymogów w zakresie przyłączenia 

jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) 

PSE S.A. 

Konstancin - Jeziorna, dn. 18-12-2018 
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Wstęp 

Wstęp 

Niniejsze wymogi ogólnego stosowania wynikaj ące z Rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 
14 kwietnia 2016 r. ustanawiaj ącego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłą czenia 
jednostek wytwórczych do sieci (dalej: Wymogi), to dokument zawieraj ący rozstrzygni ę cia 

merytoryczne dotycz ące wymogów technicznych, wynikaj ących z NC RfG", podlegaj ących 
zatwierdzeniu przez w ła ściwy organ regulacyjny, do których opracowania PSE S.A. zosta ły zobowi ązane 
na podstawie NC RfG oraz art. 9 ga ust. 1 Ustawy - Prawo energetyczne 2 . Wymogi ogólnego stosowania, 
zgodnie z NC RfG zobowi ązany jest opracowa ć  właściwy dla miejsca przy łączenia operator systemu 
tj. OSP lub OSD, jak i wyznaczony operator systemu przesy łowego. Rzeczpospolita Polska wykorzysta ła 
mo ż liwość  przeniesienia obowi ązku ustanowienia wymogów ogólnego stosowania z w ła ściwych 
operatorów systemu na PSE S.A. jako operatora systemu przesy łowego o której mowa w art. 7 ust. 9 
NC RfG,. Opracowane przez PSE S.A. Wymogi podlega ły procesowi konsultacji z OSD i opiniowania 
z uczestnikami rynku. 

Dokument podzielony zosta ł  zgodnie z systematyk ą  zawartą  w NC RfG i odnosi si ę  kolejno do PGM typu 

A, B C i D, zgodnie z zakwalifikowaniem, dokonanym przez OSP na podstawie art. 5 ust. 3 NC RfG. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 „ art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 NC RfG modu ły wyższego typu muszą  spełnia ć  
także, co do zasady, wymogi dla modu łów ni ższego typu (A<B<C<D). 

Je ś li nie wskazano inaczej, artyku ły w niniejszym dokumencie odnoszą  się  do artyku łów z NC RfG 

1  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiaj ące kodeks sieci dotycz ący 
wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, Dz.U. UE z 27.4.2016 L11211 (NC RfG). 

2  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z pó ź n. zm .) 
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Wymogi ogólnego stosowania 

Artykuł  13 ust. 1 lit. a) pkt (i) - parametry cz ęstotliwościowe 

Minimalne czasy pracy modu łu wytwarzania energii przy cz ęstotliwo ściach, odbiegających od warto ści 

znamionowej: 	 - -- 

Zakres częstotliwości Czas pracy 

47,5 Hz-48,5 Hz 30 minut 

48,5 Hz-49,0 Hz 30 minut 

Artykuł  13 ust. 1 lit. b) - pr ędkość  zmian częstotliwo ści 

Wymagana jest zdolno ść  PGM do pozostania w pracy przy prędko ściach zmian częstotliwo ści 

nie wi ększych ni ż : 

ldfmaxl 2 , 0 
[Hz1 

gdzie warto ść  ta mierzona by łaby jako warto ść  ś rednia w przesuwnym oknie pomiarowym o d ługości 

500 ms. 

Wymóg 	= 2,0 [] jest wymaganiem minimalnym. W przypadku, gdy wykorzystywana 

technologia umo ż liwia połączenie z sieci ą  oraz pracę  przy wię kszych warto ściach prędko ści zmian 

częstotliwo ści, nie jest dopuszczalne ograniczanie pracy modu łu PGM do wielko ści zdefiniowanej 

powyżej, o ile nie wynika to z uzgodnionej nastawy zabezpieczenia od utraty sieci 

(ang Lost of Mains - LOM). 

Artyku ł  13 ust. 2 lit. a) - parametry statyczne trybu LFSM-O 

• Zdolno ść  do ustawienia progu cz ęstotliwo ści trybu LFSM-O w zakresie: 50,2 Hz-50,5 Hz, warto ść  
domyś lna 50,2 Hz. 

• Zdolno ść  do ustawienia statyzmu trybu LFSM—O w zakresie: 2-12%, warto ść  domyś lna 5%. 

• Dla modu łów parków energii warto ść  Pref oznacza moc czynn ą  maksymaln ą . 

Nale ży zapewni ć  mo ż liwość  wyboru ustawienia na polecenie OSP progu cz ęstotliwo ści aktywacji 

trybu LFSM-O oraz statyzmu w wymaganym zakresie. 

Niezale żnie od nadrzędno ści warto ści zadanej mocy trybu LFSM-O, nale ży zapewni ć : mo ż liwość  
blokowania trybu LFSM-O oraz zdolno ść  do realizacji pracy interwencyjnej z warto ściami zadanymi 

wskazanymi przez w ła ściwego OS. 

Artykuł  13 ust. 2 lit. b) - odstawianie PGM typu A zamiast trybu LFSM-O 

Nie dopuszcza si ę  wyłączania PGM typu A zamiast zapewniania zdolno ści do trybu LFSM-O. 

Powyższe rozstrzygniecie nie wyklucza przystosowania PGM typu A do trybu LFSM-O poprzez 

stopniowe wyłączanie poszczególnych ź róde ł  wytwórczych wchodz ących w skład PGM, 

w szczególno ści PPM. 
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Artyku ł  13 ust. 2 lit. f) - minimum regulacyjne trybu LFSM-O 

Wymaga si ę , aby po osi ągnięciu minimalnego poziomu regulacji w trybie LFSM-O, modu ł  wytwarzania 
energii mia ł  zdolno ść  do stabilnej pracy na tym poziomie. Nie wymaga si ę  pracy poni żej minimalnego 
poziomu regulacji, o ile taki wymóg nie zosta ł  okre ś lony indywidualnie w ramach przystosowania PGM 
do pracy wyspowej. 

Redukcja mocy czynnej PPM wynikaj ąca z pracy w trybie LFSM-O jest realizowana od warto ści 

wyj ściowej mocy czynnej w momencie osi ągnięcia progu aktywacji trybu LFSM-O do warto ści mocy 

wynikającej z charakterystyki statycznej trybu LFSM-O, o ile nie nast ą pi ło zmniejszenie mocy no śnika 

energii pierwotnej poni żej poziomu umo ż liwiaj ącego uzyskanie wymaganego poziomu mocy. 

Artyku ł  13 ust. 4— dopuszczalna redukcja mocy 

Dopuszczalna redukcja mocy czynnej w stosunku do maksymalnej generowanej mocy (zdefiniowanej 
przy częstotliwo ści 50 Hz), przy zmniejszaj ącej si ę  częstotliwo ści wynosi: 

dla synchronicznych modu łów wytwarzania energii z wyłączeniem synchronicznych modu łów 
wytwarzania energii, o których mowa w punkcie b): 10% mocy maksymalnej na 1 Hz, 
przy spadku częstotliwo ści poni żej częstotliwo ści 49 Hz (rys. a); 

dla synchronicznych modu łów wytwarzania energii typu blok gazowy lub gazowo-parowy: 4% 
mocy maksymalnej na 1 Hz, przy spadku cz ęstotliwo ści poni żej częstotliwo ści 49,5 Hz (rys. b); 

dla modu łów parku energii: 2% mocy maksymalnej na 1 Hz przy spadku cz ęstotliwo ści poni żej 
częstotliwo ści 49 Hz (rys. c). 

W przypadku, gdy dany PGM mo że pracowa ć  z mniejszą  redukcj ą  mocy powinien tak ą  prac ę  zapewni ć  
(dotyczy w szczególno ści PPM). 

Rys. Maksymalny spadek zdolno ści do generacji mocy przy spadku cz ęstotliwo ści. 
a) 	 b) 

zakres v.,g NC R(G 	 zakres v,,g NC RfG 

wymóg dla synchronicznego modu ł u wytwarzania energii 	 wymóg dla synchr. modu łu wytwarzania energii (gaz) 
[Hz] 	 f [Hz] 

/ --- 
47.0 	47.5 	48.0 	48.5 .49.0 	49.5 	50.0 

7  10 

-15 

-20 

-25 

c) 

47.0 	47.5 	48.0 	48.5 	 49.5 	50.0 

-5 

-10 

-15 

-20 

C 

-25 
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Wymogi ogólnego stosowania 

zakres wg NC RfG 

wymóg dla modu łu parku energii 

f(Hz] 

470 	475 	48.0 	485 	490 	495 	500 

-5 

-10 

-15 

-20 

-25 

Zgodnie z art. 13 ust. 5 wymóg dopuszczalnej redukcji mocy czynnej jest okre ś lony dla nominalnych 

warunków otoczenia, które obejmuj ą  w szczególno ści nastę puj ące parametry: 

ci śnienie, 

temperaturę , 

o wilgotność  wzgl ędn ą . 

W przypadku, gdy parametry otoczenia maj ą  znaczący wp ływ na zdolność  do generacji mocy 

maksymalnej, w ła ściciel zakładu wytwarzania energii dostarczy w ła ściwemu OS odpowiednie 

charakterystyki, identyfikuj ące te ograniczenia. 

Artyku ł  13 ust. 6— zdalne sterowanie PGM 

Wymaga si ę  od PGM przystosowania do zdalnego sterowania przez w ła ściwego OS obiektem 

w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej. Standardy telekomunikacyjne okre ś la właściwy OS. 

Artyku ł  13 ust. 7— automatyczne przyłączanie do sieci 

Warunki automatycznego przyłączania PGM do sieci (musz ą  być  spe łnione łą cznie): 

o częstotliwo ść  napi ęcia w sieci mie ści si ę  w przedziale od 49,00 Hz do 50,05 Hz, oraz 

• zw łoka czasowa (rozumiana jako czas pomi ędzy chwilą , w której warto ść  częstotliwo ś ci 

powraca do przedzia łu zdefiniowanego powy żej, a momentem za łączenia modu łu 

wytwarzania energii do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz 

• Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej wynosi 10% mocy 

maksymalnej na minutę . 

Artyku ł  14 ust. 2 lit. b) - zdalne sterowanie PGM typu B 

Wymaga si ę  zdolności PGM do zdalnego sterowania obiektem w zakresie redukcji mocy czynnej 

na polecenie w ła ściwego OS. Wymóg redukcji pozostaje aktywny równie ż  w przypadku, gdy ź ród ło 

energii pierwotnej jest niewystarczaj ące do osi ągni ęcia zadanej warto ści ograniczenia. 

W celu umo ż liwienia zdalnego sterowania generowan ą  mocą  czynną  poprzez dodatkowe urz ądzenia 

nale ży spe łni ć  standardy telekomunikacyjne okre ś lone i opublikowane przez w ła ściwego OS. 
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Wymogi ogólnego stosowania 

Artyku ł  14 ust. 3 lit. a) pkt (i) - FRT dla zwar ć  symetrycznych 

PGM może odłą czyć  si ę  od sieci podczas zwarcia w przypadku, gdy napi ęcie międzyfazowe w punkcie 

przyłączenia obni ży się  poni żej wymaganego profilu pozostawania w pracy podczas zwarcia, a warto ści 

napięcia w punkcie przyłączenia bezpo ś rednio przed zwarciem przekrocz ą  wartość  dopuszczaln ą  
okre ś loną  we wła ściwych regulacjach prawnych. 

• Synchroniczne modu ły wytwarzania energii muszą  spe łnia ć  wymogi dotycz ące zdolno ści 

do pozostania w pracy podczas zwarcia opisane w poni ższej tabeli oraz na poni ższym rysunku. 

Parametry w zakresie zdolno ści synchronicznych modu łów wytwarzania energii do pozostania 

w pracy podczas zwarcia: 

Parametry napi ęcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret: 0,05 tclear: 0,15 

Uciear: 0,70 trecl: 0,15 

Ureci: 0,70 trec2: 0,70 

Urec2: 0,85 trec3: 1,50 

Wymagany profil pozostawania podczas zwarcia dla synchronicznego modu łu wytwarzania energii: 

U[puj 

U re(2=0,85 	- 

U reci =U ciear=0,70 	- 

U r,t=0,05 	-. 

O 	ttciear=trecl 	t re(2=0,70 	 trec3=1,50 	t [s] 
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• Modu ły parku energii muszą  spe łnia ć  wymogi dotycz ące zdolno ści do pozostania w pracy podczas 

zwarcia opisane w poni ższej tabeli oraz na poni ższym rysunku: 

- 	Parametry w zakresie zdolno ści moduTow parkurgii do pozostania w pracy podczas zwarcia: 

Parametry naoi ęcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret: 0,05 tclear: 0,15 

Uclear: 0,05 treci: 0,15 

Ureci: 0,05 trec2: 0,15 

Urec2: 0,85 trec3: 2,50 

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla modu łu parku energii: 

U[pu] 

U rec2=O,85 

u ret U c i ear= 

O ttc i ear=t rec i=t rec2=0,15 	 trec3=2150 	
T LS] 

Artyku ł  14 ust. 3 lit. b) - FRT dla zwar ć  niesymetrycznych 

Wymagane zdolno ści PGM do utrzymywania si ę  w pracy podczas zwarć  w przypadku wystąpienia zwarć  
niesymetrycznych dotycz ą  przebiegu napi ęcia mi ędzyfazowego o najmniejszej amplitudzie. 

PGM mo że odłączyć  si ę  od sieci podczas zwarcia niesymetrycznego w przypadku, gdy co najmniej jedno 

z napi ęć  mi ędzyfazowych w punkcie przy łączenia obni ży si ę  poni żej wymaganego profilu pozostawania 

w pracy podczas zwarcia, a warto ści napięcia w punkcie przyłączenia bezpo ś rednio przed zwarciem 

przekroczą  wartość  dopuszczaln ą  okre ś loną  we wła ściwych regulacjach prawnych. 
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• Synchroniczne modu ły wytwarzania energii muszą  spe łnia ć  wymogi dotyczące zdolno ści 

do pozostania w pracy podczas zwarcia opisane w poni ższej tabeli oraz na poni ższym rysunku. 

Parametry w zakresie zdolno ści synchronicznych modu łów wytwarzania energii do pozostania 

w pracy podczas zwarcia: 

Parametry napi ęcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret: 0,05 tclear: 0,15 

Uciear: 0,70 treci: 0,15 

Urecl: 0,70 trec2: 0,70 

Urec2: 0,85 trec3: 1,50 

Wymagany profil pozostawania podczas zwarcia dla synchronicznego modu łu wytwarzania energii. 

U[pu] 

U recż=0,85 	- 

U reci=U c i ear=0,70 	- 

U ret=0,05 	- 

O 	ttc l ear=t (ecl =OplS 	t re2 =0,70 	 t(e(3=1,50 	t [s] 

• Modu ły parku energii muszą  spe łnia ć  wymogi dotycz ące zdolno ści do pozostania w pracy podczas 

zwarcia opisane w poni ższej tabeli oraz na poni ższym rysunku: 
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O t tc iear=tri trecz=O,15 	 tr3=2,50 	
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Wymogi ogólnego stosowania 

Parametry w zakresie zdolno ści modu łów parku energii do pozostania w pracy podczas zwarcia: 

Parametry napięcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret: 0,05 tclear: 0,15 

Uclear: 0,05 treci: 0,15 

Ureci: 0,05 trec2: 0,15 

Urec2: 0,85 trec3: 2,50 

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla modu łu parku energii. 

U[pu] 

U recz=O,85 

U ret= Uc i ear= 

Artyku ł  14 ust. 4 lit. a) - ponowne przyłączanie PGM do sieci 

Warunki do ponownego przy łączenia PGM do sieci po jego przypadkowym od łączeniu spowodowanym 
zakłóceniem w sieci (musz ą  być  spe łnione łą cznie): 

o częstotliwo ść  napi ęcia w sieci mie ści się  w przedziale od 49,00 Hz do 50,05 Hz, oraz 

• warto ść  napięcia w punkcie przyłączenia mie ści się  w przedziale napi ęć  dopuszczalnych 

okre ś lonych we w ła ściwych regulacjach prawnych, oraz 

• zw łoka czasowa (rozumiana jako czas pomi ędzy chwil ą , w której warto ść  ww. parametrów 

powraca do przedzia łu zdefiniowanego powy żej, a momentem za łączenia modu łu 

wytwarzania energii do sieci) - co najmniej 60 sek. 

Je żeli odłączenie PGM od sieci nast ą pi ło w wyniku otwarcia wy łącznika w torze wyprowadzenia mocy, 

jego ponowne za łączenie dla PGM typu C i D mo że odbyć  się  wyłącznie za zgod ą  lub na polecenie 

wła ściwego OS. Dopuszcza si ę  wykorzystanie przez w ła ściwego OS czasu opó źnienia w celu blokowania 

automatycznego ponownego przy łączania w zale żności od lokalizacji stacji elektroenergetycznej 

i konfiguracji sieci, do której jest przy łą czony modu ł  wytwarzania energii. 
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Artyku ł  14 ust. 5 lit. d) pkt (i) - wymiana danych 

Wymagane jest, aby modu ły wytwarzania energii zapewni ły zdolność  zakładu wytwarzania energii 

do wymiany informacji w czasie rzeczywistym: 

• typu B z wła ściwym OS 

• typu C i D z wła ściwym OS oraz OSP. 

Artyku ł  14 ust. 5 lit. d) pkt (ii) - wymiana danych czasu rzeczywistego 

Dla podmiotów przyłączonych do sieci OSD zakres danych czasu rzeczywistego powinien obejmowa ć  
co najmniej: 

po ło żenie łączników liniowych w punkcie przyłączenia; oraz 

rozp ływy mocy czynnej i biernej, pr ąd i napięcie w punkcie przyłączenia 

Wła ściwy OS w porozumieniu z OSP ma prawo wymaga ć  szerszego zakresu wymienianych informacji 

w czasie rzeczywistym, niezb ędnych do planowania i prowadzenia pracy systemu. 

Dla podmiotów przyłączonych do sieci OSP zakres danych czasu rzeczywistego powinien obejmowa ć  
co najmniej: 

• po ło żenie łączników liniowych w punkcie przy łączenia lub w innym punkcie interakcji 

uzgodnionym z OSP; 

• rozpływy mocy czynnej i biernej, pr ąd i napięcie w punkcie przyłączenia lub w innym punkcie 

interakcji uzgodnionym z OSP; 

• w przypadku zakładu wytwarzania energii zu żywaj ącego energi ę  na potrzeby inne ni ż  potrzeby 

własne - moc czynn ą  netto i moc biern ą  netto w punkcie przyłączenia lub w innym punkcie 

interakcji uzgodnionym z OSP. 

OSP ma prawo wymaga ć  szerszego zakresu wymienianych informacji w czasie rzeczywistym, 

niezbędnych do planowania i prowadzenia pracy systemu. 

Artyku ł  15 ust. 2 lit. a) - automatyczna regulacja mocy 

Okres, wci ągu którego musi zosta ć  osi ągni ę ta zmodyfikowana warto ść  nastawy mocy czynnej nie mo że 
być  d łu ższy ni ż  15 min. 

Dokładno ść  regulacji powinna by ć  nie mniejsza ni ż  1% warto ści mocy maksymalnej dla synchronicznych 

modu łów wytwarzania energii oraz 2% mocy zadanej dla modu łów parku energii. 

Artyku ł  15 ust. 2 lit. b) - manualna regulacja mocy 

Okres, w ciągu którego musi zosta ć  osi ągni ę ta zmodyfikowana warto ść  nastawy mocy czynnej, gdy 

urządzenia automatycznej regulacji nie dzia łaj ą , nie mo że być  d łuższy ni ż  30 min od momentu wydania 

polecenia przez w ła ściwego OS. Dokładność  regulacji powinna być  nie mniejsza ni ż  2% warto ści mocy 

maksymalnej dla synchronicznych modu łów wytwarzania energii oraz 5% mocy zadanej dla modu łów 

parku energii. 
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Artykuł  15 ust. 2 lit. c) pkt (i) - parametry statyczne trybu LFSM-U 

• Zdolność  do ustawienia progu czę stotliwo ści trybu LFSM-U w zakresie: 49,5Hz - 49,8Hz, warto ść  
domyś lna 49,8 Hz 

• Zdolność  do ustawienia statyzmu trybu LFSM—U w zakresie: 2-12%, warto ść  domyś lna 5% 

• Dla modułów parków energii PPM wartość  Pref oznacza moc czynn ą  maksymaln ą . 

Nale ży zapewni ć  mo ż liwość  wyboru ustawienia w wymaganym zakresie, na polecenie OSP: 

• progu cz ęstotliwo ści aktywacji trybu LFSM-U, 

o statyzmu. 

Nale ży zapewni ć  mo ż liwość  blokowania przez w ła ściwego OS funkcji trybu LFSM-U w przypadku 

wystąpienia ogranicze ń  sieciowych obserwowanych w czasie rzeczywistym (a nie zidentyfikowanych 

w oparciu o prognozy). Stosowanie blokady trybu LFSM-U ograniczone by ć  powinno do obszaru 

systemu, w którym wyst ą piły ograniczenia sieciowe. W ła ściwy OS powinien przekaza ć  do OSP 

informacj ę  o aktywnych blokadach trybu LFSM-U. Warunki sieciowe umo ż liwiające blokowanie trybu 

LFSM-U powinny zosta ć  uzgodnione pomi ędzy wła ściwym OS i OSP. 

Artyku ł  15 ust. 2 lit. d) pkt (i) - parametry statyczne trybu FSM 

Wymagane parametry dotycz ące odpowiedzi cz ę stotliwo ściowej mocy czynnej w trybie FSM. 

Parametry 
Zakresy lub 

wartosci 

Zakres mocy czynnej zwi ązany z moc ą  maksymaln ą  
JAp i l 5% 
max 

ILJ 10mHz 

Niewra ż liwość  odpowiedzi cz ęstotliwo ściowej 

in 
0,02% 

Strefa nieczu ł o ści odpowiedzi częstotliwo ściowej 0-500 mHz 

Statyzm si 2-12% 

L 	 3 
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Artyku ł  15 ust. 2 lit. d) pkt (iii) - parametry dynamiczne trybu FSM 

Parametry pe łnej aktywacji mocy czynnej w odpowiedzi na zmian ę  częstotliwo ści wynikaj ące ze zmiany 
skokowej częstotliwo ści: 

Parametry Zakresy lub 
wartosci 

Zakres mocy czynnej zwi ązany z moc ą  maksymaln ą  (zakres odpowiedzi 
lPt ł  częstotliwosciowej)  5% 
Pref 

W przypadku modu łów wytwarzania energii z inercj ą  maksymalna 
dopuszczalna zw łoka począ tkowa tl, o ile nie uzasadniono inaczej zgodnie 2 5 

z art. 15 ust. 2 lit. d) pkt (Iv) 

W przypadku modu łów wytwarzania energii bez inercji maksymalna 
dopuszczalna zw łoka początkowa tl, o ile nie uzasadniono inaczej zgodnie 0,5 s 

z art. 15 ust. 2 lit. d) pkt (Iv) 

Maksymalny dopuszczalny wybór czasu pełnego uruchomienia t2 30 s 

Artykuł  15 ust. 2 lit. d) pkt (iy) - zw łoka początkowa trybu FSM 

Dla modu łów wytwarzania energii bez inercji, maksymalna dopuszczalna zw łoka począ tkowa 
ti powinna wynosi ć  0,5 s. zgodnie z Tabel ą  5 z NC RfG. 

Artyku ł  15 ust. 2 lit. d) pkt (y) - czas dzia łania trybu FSM 

Modu ł  wytwarzania energii musi mie ć  zdolność  do zapewnienia pe łnej odpowiedzi cz ęstotliwo ściowej 

mocy czynnej przez co najmniej 30 minut, pod warunkiem dost ępno ści ź ród ła energii pierwotnej. 

Sygna ł  korekcji mocy od cz ęstotliwo ści musi pozosta ć  aktywny dopóki występuj ą  warunki 
częstotliwo ściowe dla dzia łania automatyki FSM. Nie dopuszcza si ę  wycofania sygna łu korekcji mocy 
od częstotliwo ści w przypadku chwilowej utraty ź ród ła energii pierwotnej. 

Artyku ł  15 ust. 2 lit. g) pkt (i) - transmisja sygna łów do monitoringu 
trybu FSM 

W przypadku uczestniczenia danego modu łu PGM w procesie regulacji cz ęstotliwo ści trybu FSM, 
sygna ły do monitorowania dzia łania odpowiedzi częstotliwo ściowej mocy czynnej FSM maj ą  być  
przesy łane do OSP. 

Artyku ł  15 ust. 2 lit. g) pkt (ii) - sygna ły do monitoringu trybu FSM 

W przypadku uczestniczenia danego modu łu PGM w procesie regulacji częstotliwo ści FSM dodatkowe 
sygna ły, które maj ą  być  przekazywane przez modu ł  wytwarzania energii za pomoc ą  urządze ń  
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monitorowania i urz ądze ń  rejestruj ących, w celu weryfikacji dzia łania rezerwy odpowiedzi 

częstotliwo ściowej mocy czynnej obejmuj ą  co najmniej: 

o lokaln ą  częstotliwo ść  lub prędko ść  obrotową ; 

• tryb pracy PGM (tj. tryb LFSM-U/LFSM-O, PPW oraz praca wyspowa —je żeli PGM jest do niej 

przystosowany), 

przy czym na etapie przy łączania obiektu do sieci lub rozpocz ęcia wykorzystania przez OSP zdolno ści 

PGM do regulacji cz ęstotliwo ści w systemie, w ła ściwy OS w porozumieniu z OSP okre ś la dodatkowe 

sygna ły niezbędne dla monitorowania, przy uwzgl ędnieniu technologii wytwarzania. 

Artyku ł  15 ust. 3 - zabezpieczenia napi ęciowe 

Warunki dla rzeczywistego od łączenia modu łów PGM: 

Jeżeli wła ściwy 05, w porozumieniu z OSP postanowi o dopuszczeniu, ze wzgl ędów systemowych, 

do stosowania tych zabezpiecze ń , wówczas warto ści progowe napięć  w punkcie przyłą czenia, 

przy których mo że nastąpi ć  automatyczne od łączenie obiektu powinny by ć  skorelowane z warto ściami 

granicznymi napi ęć  dopuszczalnymi przez w łaściwego OS w sieci SN, któr ą  zarządza, tj.: 

• nastawa zabezpiecze ń  podnapi ęciowych powinna by ć  ni ższa ni ż  minimalna warto ść  napi ęcia, 

przy której PGM powinien zachowa ć  zdolno ść  do pracy w sieci 

• natomiast nastawa zabezpiecze ń  nadnapięciowych powinna by ć  wyższa ni ż  maksymalna 

warto ść  napi ęcia, przy której PGM powinien zachowa ć  zdolno ść  do pracy w sieci. 

Zabezpieczenia 	napięciowe 	w 	punkcie 	przyłą czenia 	nie 	powinny 	być 	aktywne, 

o ile nie są  wykorzystywane do przygotowania jednostki do obrony/odbudowy KSE np. poprzez 

wyprzedzaj ące przej ście do PPW. Nie powinny by ć  wykorzystywane do ochrony PGM przed 

uszkodzeniami — temu s łu żą  zabezpieczenia instalowane bezpo ś rednio na urządzeniu, o których mowa 

w art. 14 ust. 5 lit. b) pkt (iii). 

Ustawienia poziomów napi ęć  dzia łania zabezpieczeń  są  ustalane indywidualnie jako specyficzne 

dla obiektu. 

Artykuł  15 ust. 5 lit. c) pkt (iii) - praca na potrzeby w łasne 

Minimalny wymagany czas pracy na potrzeby w łasne modu łów wytwarzania energii niezdolnych 
do szybkiej resynchronizacji b ędzie ustalany indywidualnie uwzgl ędniaj ąc technologi ę  wykonania, 
przy czym czas ten nie mo że być  krótszy ni ż  2 godziny. 

Praca na potrzeby w łasne nie mo że być  przerwana po przekroczeniu okre ś lonego powy żej 

minimalnego 2 godzinnego limitu czasowego, o ile dalsza jego praca nie zagra ża bezpiecze ństwu pracy 

ludzi i urz ądze ń . 

D łu ższy czas pracy na potrzeby w łasne będzie wymagany, w ramach odrębnych ustale ń , od modu łów 

PGM przewidzianych do wykorzystania w procesie obrony i odbudowy KSE, w szczególno ści 

przystosowanych do pracy wyspowej. 

Strona 15 z 33 



Wymogi ogólnego stosowania 

Artyku ł  15 ust. 6 lit. a) - stabilno ść  kątowa 

Synchroniczne modu ły wytwarzania energii musz ą  być  wyposa żone w zabezpieczenia reagujące 
na po ś lizg biegunów wirnika, w którym wielko ści ą  kryterialn ą  jest impedancja. 
Dopuszczalne jest zastosowanie innego, równowa żnego zabezpieczenia do wykrywania utraty 
stabilno ści kątowej. 

Artyku ł  15 ust. 6 lit. b) pkt (i) - rejestrator zwar ć  

O ile wła ściwy OS nie postanowi inaczej zakłady wytwarzania energii musz ą  być  wyposa żone 
w instalacj ę  zapewniaj ą cą  rejestracj ę  kszta łtu fali napi ęcia i prądu podczas usterek/zwarć  
i monitorowanie zachowania dynamicznego systemu z dok ładno ścią  (dla warto ści nominalnych 
wstanie ustalonym): 

• napi ęcie - dok ładność  0,5%, 

• prąd - dok ładność  0,5%, 

• moc czynna - dok ładno ść  1,0%, 

• moc bierna - dok ładność  1,0%, 

• częstotliwo ść  - dok ładność  0,02%. 

Rejestrowa ć  nale ży warto ści chwilowe prądu i napi ęcia z często ści ą  zapisu i z synchronizacj ą  czasu 
wymaganą  przez w ła ściwego OS. 

Artyku ł  15 ust. 6 lit. b) pkt (ii) - kryteria wyzwalania i wielko ści próbek 

O ile nie zostanie okre ś lone inaczej, proponuje si ę  przyj ąć  do ustale ń  z wła ścicielem zak ładu 
wytwarzania nast ępuj ące warto ści progów wyzwalaj ących rejestracj ę : 

• dla napięcia (warto ść  skuteczna jednookresowa aktualizowana co 10 ms w pomiarowym oknie 
przesuwnym): 

dla sieci o napi ęciu 400 kV i wy ższym: URMS<0,9 pu lub URMS>l,OS pu, 

dla sieci o napi ęciu 220 ky i 110 kV: URMS<0,9 pu lub URMS>1,118 pu, 

dla sieci o napi ęciu poni ż ej 110 kV: URMS <0,9 pu lub URMS >1,1 pu 

dla częstotliwo ści: 

f< 49,8 Hz lub f>50,2 Hz. 

Artyku ł  15 ust. 6 lit. b) pkt (iii) - alarm oscylacji 

W ramach wykrywania s łabo tłumionych oscylacji mocy przyj ęto monitorowanie oscylacji 
o częstotliwo ści od 0,1 Hz do 5 Hz, i równocze ś nie zastosowanie następujących progów wyzwalaj ących 
rejestrację  oscylacji (zak łada się  jednoczesne przekroczenie progów 2 warto ści): 

o amplitudy oscylacji - Awzgl > 2% 

gdzie Awzgl=A/P, A - amplituda oscylacji [MW], P - moc czynna generatora [MW] 

o wspó łczynnika t łumienia - <5% 

gdzie: =(A1-A2)/A1, Al, A2 - kolejne amplitudy oscylacji 

Powyższe podej ście nie wyklucza stosowania rejestracji ci ągłej, poddanej obróbce, w trakcie której 
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zostan ą  zidentyfikowane przekroczenia ustalonych progów. 

Artyku ł  15 ust. 6 lit. b) pkt (iy) - protoko ły komunikacyjne 

Modi.e symuiacijne, które oópowiednio odzwiercied$aj ą  zactrowanie modułu wytwarzania energii 

zarówno w stanie ustalonym, jak i dla symulacji dynamicznych (sk ładowa 50 Hz) lub w krótkotrwa łych 

symulacjach elektromagnetycznych powinny by ć  zgodne ze standardem CGMES 2.4.15 lub nowszym, 

o ile uzgodniono inaczej mi ędzy wła ścicielem zakładu wytwarzania energii a w ła ściwym OS i OSP. 

Artyku ł  15 ust. 6 lit. c) pkt (iii) - modele symulacyjne 

Na wniosek właściwego 05, wła ściciel zakładu wytwarzania energii musi zapewnia ć  modele 

symulacyjne. Modele symulacyjne, które odpowiednio odzwierciedlaj ą  zachowanie modu łu 

wytwarzania energii zarówno w stanie ustalonym, jak i dla symulacji dynamicznych (sk ładowa 50 Hz) 

lub w krótkotrwa łych symulacjach elektromagnetycznych powinny być  zgodne ze standardem CGMES 

2.4.15 lub nowszym, o ile w ła ściwy OS w koordynacji z OSP nie postanowi ł  inaczej. 

Artyku ł  15 ust. 6 lit. e) - prędkość  zmian mocy 

Je żeli w ła ściwy os i wła ściciel modu łu wytwarzania energii w porozumieniu z OSP nie uzgodni ą  inaczej, 

to minimalne i maksymalne warto ści graniczne prędko ści zmiany generowanej mocy czynnej 

(warto ści graniczne zmian) zarówno w zakresie dodatniej, jak i ujemnej zmiany generowanej mocy 

czynnej modu ł u wytwarzania energii, z uwzgl ędnieniem specyfiki technologii nap ędu podstawowego, 

mieszczą  si ę  w zakresach podanych w poni ższej tabeli. 

Graniczne prędko ści zmiany generowanej mocy 

Rodzaj modu łu wytwarzania energii czynnej w kierunku ujemnym i dodatnim 

(% mocy maksymalnej / minutę ] 

jednostki ciepine (w ęgiel kamienny) 4 	6 

jednostki ciepine (w ęgiel brunatny) 3 	4 

jednostki ciepine gazowe (obieg 

zamkni ę ty) 
5 	8 

jednostki ciepine gazowe (obieg 

otwarty) 
12 - 20 

jednostki ciepine nap ędzane 

silnikiem spalinowym 
- 100 

jednostki wodne 40 + 50 

jednostki wiatrowe 90 —, 100 

jednostki fotowoltaiczne 90 ~ 100 

Podane w tabeli warto ści granicznych prędko ści zmian mocy czynnej oznaczaj ą  warto ści ś rednie 

prę dko ści zmiany obci ążenia bazowego w zakresie od minimum technicznego do mocy maksymalnej 

PGM. W uzasadnionych technicznie przypadkach, dla jednostek ciepinych w zakresie od 0,9 mocy 
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maksymalnej do 1,0 mocy maksymalnej dopuszcza si ę  mniejsze graniczne prędko ści zmian mocy 

czynnej, które musz ą  być  uzgodnione z w ła ściwym OS w porozumieniu z OSP. 

Artyku ł  16 ust. 2 lit. a) pkt (i) - warunki napi ęciowe 

Minimalny czas, w trakcie którego modu ł  wytwarzania energii musi mie ć  zdolność  do pracy 

przy napi ęciach odbiegaj ących od napi ęcia referencyjnego 1 pu w punkcie przy łączenia bez odłączenia 

od sieci wynoszą : 

• dla napi ęcia bazowego od 110 ky do 300 kV: 

Zakres napięcia 	Czas pracy 

1,118 pu - 1,15 pu 	60 minut 

o dla napięcia bazowego od 300 ky do 400 kV: 

Zakres napięcia 	Czas pracy 

1,OSpu - 1,10 pu 	60 minut 

Artyku ł  16 ust. 2 lit. a) pkt (ii) - warunki napi ęciowe i częstotliwo ściowe 

W przypadku wyst ąpienia jednoczesnego przepięcia i spadku cz ęstotliwo ści lub jednoczesnego 
przepi ęcia i wzrostu cz ęstotliwo ści wymagany czasy pracy będzie czasem krótszym, wynikaj ącym 
rozdzielnie z wymaga ń  częstotliwo ściowych i napi ęciowych. 

Artyku ł  16 ust. 2 lit. c) - zabezpieczenia napi ęciowe 

Je żeli wła ściwy 05, w porozumieniu z OSP postanowi o dopuszczeniu, ze wzgl ędów systemowych, 
do stosowania zabezpiecze ń , wówczas warto ści progowe napi ęć  w punkcie przy łączenia, 
przy których mo że nastą pi ć  automatyczne odłączenie obiektu powinny być  skorelowane z warto ściami 
granicznymi zdefiniowanymi dla nastaw podnapi ęciowych i nadnapi ęciowych (na podstawie 
art. 16 ust. 2 lit. a) pkt (i)) dla PGM przy łączonych do sieci 110 kV i wy żej oraz okre ś lonymi 
przez wła ściwego OS dla PGM przy łączonych do sieci o napi ęciu ni ższym ni ż  110 ky, tj.: 

• nastawa zabezpiecze ń  podnapi ęciowych powinna by ć  ni ższa ni ż  minimalna warto ść  napi ę cia, 

przy której PGM powinien zachowa ć  zdolno ść  do pracy w sieci; 

• nastawa zabezpiecze ń  nadnapi ęciowych powinna by ć  wyższa ni ż  maksymalna wartość  
napięcia, przy której PGM powinien zachowa ć  zdolno ść  do pracy w sieci. 

Zabezpieczenia podnapi ęciowe w punkcie przy łączenia nie powinny być  aktywne, 

o ile nie s ą  wykorzystywane do przygotowania PGM do obrony/odbudowy KSE np. poprzez 

wyprzedzaj ące przej ście do PPW. Nie powinny by ć  wykorzystywane do ochrony PGM przed 

uszkodzeniami — temu s łużą  zabezpieczenia instalowane bezpo ś rednio na urz ądzeniu, o których mowa 

w art. 14 ust.5 lit. b) pkt (iii). Ustawienia dla automatycznego od łączania PGM s ą  ustalane 

indywidualnie jako nastawy specyficzne dla obiektu. 
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Artyku ł  16 ust. 3 lit. a) pkt (i) - FRT dla zwar ć  symetrycznych 

PGM mo że od łą czyć  się  od sieci podczas zwarcia w przypadku, gdy napi ęcie międzyfazowe w punkcie 
przyłączenia obni ży się  poni żej wymaganego profilu pozostawania w pracy podczai zwarcia, 
a warto ść  napi ęcia w punkcie przy łączenia bezpo ś rednio przed zwarciem przekroczy: 

o warto ść  okre ś loną  w art. 16 ust. 2 lit. a) (dla sieci 110 kV i powy żej); 

o warto ść  dopuszczaln ą  okre ś lon ą  we w ła ściwych regulacjach prawnych (dla sieci poni żej 

110 ky); 

• Synchroniczne PGM typu D musz ą  spe łnia ć  wymogi dotyczące zdolno ści do pozostania w pracy 

podczas zwarcia opisane w poni ższej tabeli oraz na poni ższym rysunku. 

Parametry w zakresie zdolno ści synchronicznych modu łów wytwarzania energii do pozostania 
w pracy podczas zwarcia 

Parametry napi ęcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret: 0,00 tclear: 0,15 

Uciear: 0,25 treci: 0,45 

Ureci: 0,50 trec2: 0,70 

Urec2: 0,85 trec3: 1,50 

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla synchronicznego modu łu wytwarzania 
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energii. 

U [pu] 

U rec2 =O,SS 

U rec i=O,SO 

U c i ear=0,25 

U ret=O,OO 

 

O ttc Iear=OlS 	t rec2=0,70 	 trec3=150 	
t [s] trecl=O,4S 

• PPM typu D muszą  spełnia ć  wymogi dotycz ące zdolno ści do pozostania w pracy podczas 

zwarcia opisane w poni ższej tabeli oraz na poni ższym rysunku: 

Parametry w zakresie zdolno ści modu łów parku energii do pozostania w pracy podczas zwarcia 

Parametry napi ęcia [pu] Parametry czasu [s) 

Uret: 0,00 tclear: 0,15 

Uciear: 0,00 treci: 0,15 

Ureci: 0,00 trec2: 0,15 

Urec2: 0,85 trec3: 2,5 
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O ttc l ear=t recl=t rec2=0,15 	 trec3:2,50 	
Łs] 

Wymogi ogólnego stosowania 

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla modu łów parku energii. 

U[pu]  

1--------------------------------------------------- 

U ret= Uciear= 

Artyku ł  16 ust. 3 lit. c) - FRT dla zwar ć  niesymetrycznych 

Wymogi dla pozostawania w pracy podczas zwarć  niesymetrycznych odnoszą  się  do przebiegu napi ę cia 

międzyfazowego o najmniejszej amplitudzie. 

Moduł  wytwarzania energii mo że odłączyć  się  od sieci podczas zwarcia niesymetrycznego 

w przypadku, gdy co najmniej jedno z napi ęć  mi ędzyfazowych w punkcie przy łączenia obni ży si ę  
poni żej krzywej przedstawionej na odpowiednim rysunku poni żej, a warto ść  napi ęcia w punkcie 

przyłączenia bezpo ś rednio przed zwarciem przekroczy: 

o wartość  okre ś lon ą  w art. 16 ust. 2 lit. a) (dla sieci 110 kV i powy żej); 

o wartość  dopuszczaln ą  okre ś lon ą  we wła ściwych regulacjach prawnych(dla sieci poni żej 110 kV) 

• Synchroniczne PGM typu D muszą  spełnia ć  wymogi dotyczące zdolno ści do pozostania w pracy 

podczas zwarcia opisane w poni ższej tabeli oraz na poni ższym rysunku. 

Parametry w zakresie zdolno ści synchronicznych modu łów wytwarzania energii do pozostania 
w pracy podczas zwarcia 

Parametry napi ęcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret: 0,00 tclear: 0,15 

L 
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Uciear: 0,25 treci: 0,45 

Ureci: 0,50 trec2: 0,70 

Urec2: 0,85 trec3: 1,50 

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla synchronicznego modu łu wytwarzania 
energii. 

U [pu] H 

U recz=O8S 

U reci=050 

U,ie, r=0,25 

U ret=O,00 

treci=O45 

• PPM typu D muszą  spełnia ć  wymogi dotycz ące zdolno ści do pozostania w pracy podczas 

zwarcia opisane w poni ższej tabeli oraz na poni ższym rysunku: 

Parametry w zakresie zdolno ści modu łów parku energii do pozostania w pracy podczas zwarcia 

Parametry napi ęcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret: 0,00 tclear: 015 

Uciear: 0,00 treci: 0,15 

Ureci: 0,00 trec2: 0,15 

Urec2: 0,85 trec3: 2,5 
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Wymogi ogólnego stosowania 

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla modu łów parku energii. 

U[pu] 

Urecz=O,85 

U ret= U c i ear= 

Artyku ł  16 ust. 4 lit. d) - warunki synchronizacji 

o ile w ła ściwy OS z w ła ścicielem zak ładu wytwarzania nie uzgodnili inaczej, okre ś la się  następuj ą ce 

wymogi dotyczące synchronizacji z sieci ą : 

napięcie, przy czym uzgodniona ró żnica napi ęć  powinna być  w zakresie od 0% do +5% napi ęcia 

sieci; 

czę stotliwo ść , przy czym uzgodniona ró żnica cz ę stotliwo ści nie powinna by ć  wię ksza 

ni ż  0,067 Hz; 

zakres kąta fazowego, przy czym uzgodniona ró żnica ką ta fazowego powinna by ć  w zakresie 

od 0° do +10°, przy czym znak „+ „oznacza wyprzedzenie fazy generatora wzgl ędem sieci; 

(iy) kolejno ść  faz (sprawdzenie kolejno ści faz przed synchronizacj ą ); 

(y) odchylenia napi ęcia i cz ę stotliwo ści - synchronizacja powinna by ć  mo ż liwa w zakresie 

czę stotliwo ści sieci wynikaj ących z zapisów Art. 13 ust. 1 lit. a) oraz w zakresie napi ęć : 

o zdefiniowanych w art. 16.2.a.(i) (dla PGM przy łą czonych do sieci 110 ky i wy żej), 

• okre ś lonych przez w ła ściwego OS (dla PGM przyłączonych do sieci o napi ęciu ni ższym 

ni ż  110 ky). 
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Artykuł  17 ust. 2 lit. a) - moc bierna 

Je żeli wła ściwy OS nie okre ś li inaczej, synchroniczny modu ł  wytwarzania energii, przy generowanej 

maksymalnej mocy czynnej musi mie ć  zdolno ść  do zapewnienia (na zaciskach urządzenia) mocy biernej 

ze wspó łczynnikiem mocy w zakresie cosq=0,85 w kierunku produkcji mocy biernej i cosp=0,95 

w kierunku poboru mocy biernej. Przy generowanej mocy czynnej poni żej mocy maksymalnej 

(PzPmax), synchroniczny modu ł  wytwarzania energii musi mie ć  zdolność  do generacji mocy biernej 

(Myar) w zakresie wynikaj ącym z wykresu ko łowego zdolno ści P-U synchronicznego modu łu 

wytwarzania energii. 

Artyku ł  17 ust. 3 - odbudowa mocy czynnej po zwarciu 

Pozakłóceniowe odtworzenie mocy czynnej przez synchroniczny modu ł  PGM powinno nastą pi ć  
bez zbędnej zwłoki, zgodnie z naturalnymi w ła ściwo ściami maszyny synchronicznej. 

W przypadku stosowania automatyki szybkiego zaworowania (z ang. fast yalying), pozakłóceniowe 

odtworzenia mocy czynnej mo że odbywa ć  si ę  z inn ą  charakterystyk ą  ni ż  wynikaj ąca z naturalnych 

wła ściwo ści synchronicznego modu łu PGM, uzgodnioną  z wła ściwym OS w porozumieniu z OSP. 

Artyku ł  18 ust. 2 lit. b) pkt (i),(ii),(iii) - moc bierna 

Zdolno ść  synchronicznego modu łu wytwarzania energii typu D przy łączonego do sieci 110 kV i powy żej, 

do generacji mocy biernej, przy mocy maksymalnej zdefiniowano w poni ższej tabeli oraz na poni ższym 

rysunku. 

Parametry obwiedni wewn ętrznej 

Napięcie 

znamionowe sieci 

Maksymalny 

zakres Q/Pmax 

Maksymalny zakres poziomu napi ęcia w 

stanie ustalonym wjednostkach wzgl ędnych 

400 kV 0,82 0,225 

220 kV i 110 kV 0,82 0,225 

R 	
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Profil U-QjPmax synchronicznego modu łu wytwarzania energii 

Sta ła obwiednia zewnę trzna 	 Profil U-Q/Pmax dla Un 2 20kv i 110kv 

• 	Profil U-Q/Pmax dla Un=400kV 

U [p.u] 
0.30;_110 

1.10  
• 	•. 
• 	• 
• 	 S. 

• 	 S. • 	 •• 
• 	 S. 

1.05  
• 	 0.00; 1.05 
S  
S 
S 	 . 
S 

1.00 	 • 5 	 S  

095 	 •. 	 : 

0.90 	
.. 	

: 

. 	: 042; 0.875 
•55 

0 35; 0. 875 
0.85 

-0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 

	

Pobór (wyprzedzenie) 	 Produkcja (opó źnienie) 	Q/Pmax 

Na wykresie przedstawiono granice profilu U-Q/Pmax z podzia łem na warto ści napięcia w punkcie 

przyłączenia, wyra żane jako stosunek jego rzeczywistej warto ści i napi ęcia referencyjnego 1 pu, 

w porównaniu ze stosunkiem mocy biernej (Q)  do mocy maksymalnej (Pmax). Po łożenie, wielko ść  
i kszta łt obwiedni wewn ę trznej zosta ły osobno zaznaczone dla napi ęcia sieci 400 ky (czerwon ą  linia 

kropkowan ą ) oraz dla sieci o napi ęciu 220 kV i 110 ky (pomara ńczową  linią  kreskowan ą ). Wła ściwy OS 

ma prawo do modyfikacji przedstawionego zakresu profilu U-Q/Pmax (w ramach maksymalnych 

warto ści oraz sta łej obwiedni zewn ętrznej przewidzianych w rozporz ądzeniu) w przypadku, 

gdy potrzebę  taką  wyka że ekspertyza przyłączeniowa. 

Je żeli wła ściwy OS nie okre ś li inaczej, synchroniczny modu ł  wytwarzania energii typu C lub D 

przyłą czony do sieci poni żej 110 ky, przy generowanej maksymalnej mocy czynnej musi mie ć  zdolno ść  
do zapewnienia (na zaciskach urz ądzenia) mocy biernej ze wspó łczynnikiem mocy w zakresie 

cosp=0,85 w kierunku produkcji mocy biernej i cosq0,95 w kierunku poboru mocy biernej. 
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Artyku ł  18 ust. 2 lit. b) pkt (iy) - prędkość  zmian mocy biernej 

Synchroniczny modu ł  wytwarzania energii musi mie ć  zdolno ść  do przechodzenia do dowolnego punktu 

pracy zadanego przez w ła ściwego OS w granicach profilu U-O.JPmax  w czasie do 150 sekund. 

Czas regulacji jest ustalany indywidualnie w przypadku, gdy zmiana punktu pracy wymusza zmian ę  

stanu pracy statycznych ś rodków do kompensacji mocy biernej lub zmian ę  przekładni transformatora 

sieciowego synchronicznego modu łu wytwarzania „ je ś li takowy wystę puje. 

Powyższy wymóg okre ś la maksymaln ą  zdolność  i nie wyklucza wolniejszej aktywacji mocy biernej, 

je ś li wynika to z w ła ściwo ści nadrzędnego układu regulacji napięcia lub innych uwarunkowa ń  

sieciowych. 

Artykuł  19 ust. 2 lit. b) pkt (y) - P55 

Celem zapewnienia stabilnej pracy systemu wszystkie synchroniczne modu ły PGM 

typu D o mocy maksymalnej równej i powy żej 20 MW musz ą  być  wyposażone w funkcj ę  PSS 

(tłumienia oscylacji mocy). 

Artykuł  20 ust. 2 lit. a) - moc bierna 

Jeżeli wła ściwy OS nie postanowi inaczej, PPM typu B musi mie ć  zdolność  do zapewnienia w punkcie 

przyłączenia, przy mocy maksymalnej, mocy biernej wynikaj ącej z cosp=0,95 w kierunku poboru 

i produkcji mocy biernej. Przy obci ążeniu PPM mocą  czynn ą  w zakresie poni żej mocy maksymalnej 

do 0,1 mocy maksymalnej nale ży udostępnić  całą  dostępną  moc biern ą, zgodnie z mo ż liwo ściami 

technicznymi, jednak nie mniej ni ż  wynika to z cosp=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), 

zarówno w kierunku poboru jak i produkcji mocy biernej. Przy obci ążeniu PPM mocą  czynn ą  w zakresie 

poni żej 0,1 mocy maksymalnej nale ży udostępni ć  ca łą  dostę pną  moc biern ą , zgodnie z mo ż liwo ściami 

technicznymi, przy czym szczegó łowe wymagania dla modu łu wytwarzania energii do generacji mocy 

biernej b ęd ą  ustalane indywidualnie z w ła ściwym OS. 
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Profil P-QJPmax  modu łu parku energii typu B 

-- wymagana zdolno ść  - - 10% Pmax 

P[p.u] 
-0.33; 1.00 
	

0.33; 1.00 

1.00 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 - 

-0.40 

PM 
= 

o 

	

-0.03; 0.10 	 0.03; 0.10 

zakres Q usta"any indywidualnie 

-0.30 	-0.20 	-0.10 	0.00 	0.10 	0.20 	0.30 	0.40 

Pobór (wyprzedzenie) 	 Produkcja (opó źnienie) 	q/Pmax 

Artyku ł  20 ust. 2 lit. b) - szybki pr ąd zwarciowy (zwarcia symetryczne) 

o ile wła ściwy OS w porozumieniu z OSP nie postanowi inaczej, PPM powinien by ć  zdolny do generacji 
dodatkowego, szybkiego prądu zwarciowego, zgodnie z poni ższą  charakterystyk ą  statyczn ą  
z nastawialn ą  warto ś ci ą  wspó łczynnika K w zakresie 2-10 w czasie: 

(i) 	90% dodatkowego pr ądu biernego na zaciskach podstawowych instalacji wytwórczych 

w czasie nie d łu ższym ni ż  60 ms. 

(li) 	Warto ść  docelowa tego pr ądu powinna by ć  osi ągni ęta z dok ładno ści ą  -10%/+20% w czasie 

100 ms od chwili wyst ąpienia odchy łki napi ę cia. 

Przy zwarciach skutkuj ących zapadem napi ęcia poni żej 0,2 Un na zaciskach podstawowej jednostki 

wytwórczej dopuszcza si ę  brak generacji dodatkowego prądu biernego. 

.1 	
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Wymogi ogólnego stosowania 

Wartość  napięcia na zaciskach podstawowej instalacji wytwórczej 

Artyku ł  20 ust. 2 lit. c) - szybki prąd zwarciowy (zwarcia niesymetryczne) 

o ile wła ściwy OS w porozumieniu z OSP nie postanowi inaczej, modu ł  parku energii powinien 

być  zdolny do generacji szybkiego pr ądu zwarciowego podczas zwar ć  niesymetrycznych w fazach 

obję tych obni żką  napięcia. Przedmiotowa zdolność  ma by ć  zapewniona przy spe łnieniu wymaga ń  
w zakresie parametrów statycznych i dynamicznych jak dla zwar ć  symetrycznych oraz uwzgl ędnieniu 

ogra nicze ń  wynikaj ących z niesymetrycznego obci ążenia podstawowej instalacji wytwórczej. 

Artyku ł  20 ust. 3 lit. a) - odbudowa mocy czynnej po zwarciu 

W odniesieniu do pozak łóceniowego odtwarzania mocy czynnej, PPM maj ą  spe łnia ć  następuj ące 

wymogi: 

Pozakłóceniowe odtwarzanie mocy czynnej rozpoczyna si ę , gdy napi ęcie pozakłóceniowe 

zostanie odtworzone do warto ści nie mniejszej ni ż  90% Un na podstawowej instalacji 

wytwórczej wchodz ącej w sk ład PPM. 

Maksymalny czas na pozak łóceniowe odtwarzanie mocy czynnej (czasy liczone od usuni ę cia 

zwarcia): 5 sekund. 

Wielko ść  odtworzonej mocy czynnej: 90% mocy przedzak łóceniowej, o ile dost ępne jest ź ród ło 

energii pierwotnej. 

(iy) Dok ładność  odtworzenia mocy czynnej, rozumiana jako uchyb ustalony: 10% 

(y) Nie dopuszcza si ę  występowania niet łumionych oscylacji po odbudowie mocy czynnej. 
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Artyku ł  21 ust. 2 lit. a) - inercja syntetyczna 

Nie wymaga si ę  stosowania inercji syntetycznej, a tym samym nie definiuje ich parametrów 

eksploatacyjnych. 

Artyku ł  21 ust. 3 lit. b) pkt (i) - moc bierna przy mocy maksymalnej 

Zdolność  PPM typu D przy łączonego do sieci 110 ky i powy żej, do generacji mocy biernej, 

przy mocy maksymalnej zdefiniowano w poni ższej tabeli oraz na poni ższym rysunku. 

Parametry obwiedni wewn ętrznej 

Napięcie 

znamionowe sieci 
Maksymalny 

zakres QjPmax 

Maksymalny zakres poziomu napi ęcia w stanie 

ustalonym wjednostkach wzgl ędnych 

400 kV 0,66 0,225 

220 ky i 110 kV 0,66 0,225 

Profil U-QjPmax modu łu parku energii 

	

- Sta ła obwiednia zewnę trzna 	 Profil U-QjPmax dla Un 2 20kv i 110kv 

Profil U-Oj"Pmax dla Un=400kV 

U[p.u] 
033110 	0.24110 

1.10 
• 
• 	 t 

• 	 • 
• 	 S . 
• 	 •. 

	

1.05 	 : 	
•.•• 

0.00; 1.05 
S 
S 
S 

	

1.00 	 S 

S 

S 
S 

• -0.33; 0.95 

	

0.95 	 S. 

S .. 
.. 

... 
S S. 
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Pobór (wyprzedzenie) 	 Produkcja (opó źnienie) 	Q/Pmax 

Na wykresie przedstawiono granice profilu U-Q/Pmax z podzia łem na warto ści napi ęcia w punkcie 

przyłączenia, wyra żane jako stosunek jego rzeczywistej warto ści i napi ęcia referencyjnego 1 pu, 
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w porównaniu ze stosunkiem mocy biernej (Q) do mocy maksymalnej (Pmax). Po łożenie, wielko ść  
i kszta łt obwiedni wewn ętrznej zosta ły osobno zaznaczone dla napi ęcia sieci 400 kV (czerwon ą  linia 

kropkowan ą ) oraz dla sieci o napi ęciu 220 kV i 110 ky (pomara ńczową  lini ą  kreskowan ą ). 

Wła ściwy OS mo że zmodyfikowa ć  przedstawiony zakres profilu U-QJPmax  (w ramach maksymalnych 

warto ści oraz sta łej obwiedni zewn ętrznej przewidzianych w rozporz ądzeniu) w przypadku, 

gdy potrzeb ę  taką  wyka że ekspertyza przyłączeniowa. 

Jeżeli wła ściwy OS nie postanowi inaczej, wówczas PPM typu C lub D przy łączony do sieci poni żej 

110 ky, musi mie ć  zdolność  do zapewnienia w punkcie przyłączenia, przy mocy maksymalnej, 

mocy biernej wynikaj ącej z cos p  =0,95 w kierunku poboru i produkcji mocy biernej. 

Artykuł  21 ust. 3 lit. c) pkt (i) - moc bierna poni żej mocy maksymalnej 

Wymagana zdolność  PPM do generacji mocy biernej poni żej mocy maksymalnej zosta ła zdefiniowana 

poni żej: 

Napięcie 

znamionowe sieci 

Maksymalny 

zakres QJPmax 

400kV 0,75 

220 kV i 110 kV 0,75 

Profil P-QjPmax modu łu parku energii 

Sta ła obwiednia zewnetrzna 	- Proponowana charakterystyka 

• Qpobór_Plpu 	 Qprodukcja_Plpu 
P[p.u] 
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Pobór (wyprzedzenie) 	 Produkcja (opó ź nienie) 

Na wykresie przedstawiono granice profilu P-O./Pmax w punkcie przy łączenia, wyra żone jako stosunek 

jego rzeczywistej mocy czynnej do mocy maksymalnej w jednostkach wzgl ędnych (pu), 

wzgl ędem stosunku mocy biernej (Q) do mocy maksymalnej (Pmax). W łaściwy OS mo że zmodyfikowa ć  

Strona 30 z 33 

Zta Janis:ews1(z 



-0.33; 1.00 
1.00 

0.33; 1.00 

0.40 

Q/Pmax Pobór (wyprzedzenie) 	 Produkcja (opó źnienie) 

Wymogi ogólnego stosowania 

przedstawiony zakresu profilu P-Q/Pmax (w ramach maksymalnych warto ści oraz sta łej obwiedni 

zewnętrznej przewidzianych w NC RfG), w przypadku, gdy potrzeb ę  taką  wyka że ekspertyza 

przyłączeniowa. 

Jeżeti wactwy 05 niep tasewi4.z.e, PPM typu C lub D przyłączony do sieci poni żej 110 ky, 

musi mie ć  zdolno ść  do zapewnienia w punkcie przy łączenia, w zakresie poni żej mocy maksymalnej 

do 0,1 mocy maksymalnej ca łej dostępnej mocy biernej, zgodnie z mo ż liwo ściami technicznymi, 

jednak nie mniej ni ż  wynika to z cos p  =0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zarówno w kierunku poboru 

jak i produkcji mocy biernej. Przy obci ążeniu PPM mocą  czynn ą  w zakresie poni żej 0,1 Pmax nale ży 

udostę pni ć  całą  dostę pną  moc biern ą , zgodnie z mo ż liwo ściami technicznymi, przy czym szczegó łowe 

wymagania dla modu łu wytwarzania energii do generacji mocy biernej b ędą  ustalane indywidualnie 

z wła ściwym OS. 

Profil P-QJPmax  modułu parku energii typu C lub D przy łączonego do sieci poniżej 110 kV 

wymagana zdolno ść  - - 10% Pmax 

P[p.u] 

Artyku ł  21 ust. 3 lit. c) pkt (iy) - pr ędkość  regulacji mocy biernej 

Modu ł  parku energii musi mie ć  zdolność  do przechodzenia do dowolnego punktu pracy w granicach 

profilu P- Q/Pmax, zdefiniowanego na podstawie art. 21 ust. 3 lit. c) pkt (i) w czasie do 150 s., 

o ile dla danego trybu regulacji, zgodnie z wymogami okre ś lonymi na podstawie art. 21 ust. 3 lit. d) 

nie okre ś lono inaczej. 
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W przypadku zastosowania statycznych ś rodków do regulacji mocy biernej dopuszcza si ę  d łuższy czas 

regulacji przej ściu między skrajnymi warto ściami mocy biernej (ale nie d łuższy ni ż  15 mm). 

D łu ższy czas regulacji zostanie ustalony pomi ędzy wła ściwym OS a w ła ścicielem zak ładu wytwarzania. 

Je żeli przej ście pomi ędzy dwoma punktami pracy PGM wymaga zmiany po ło żenia przek ładni 

podobci ążeniowego prze łącznika zaczepów transformatora PGM to wskazany czas nale ży wyd ł u żyć  

o czas regulacji po ło żenia przełącznika zaczepów. 

Artykuł  21 ust. 3 lit. d) pkt (iy) - dynamika aktywacji mocy biernej w funkcji 

napięcia 

PPM muszą  spełnia ć  następuj ące dodatkowe wymogi dotycz ące stabilnego poziomu napi ęcia: 

• Przy pracy w trybie regulacji napi ęcia (zgodnie z ustawion ą  charakterystyką  statyczn ą , 

parametryzowan ą  indywidualnie w zakresie wynikaj ącym z art. 21 ust. 3 lit. d) pkt (ii), (iii)), 

w następstwie skokowej zmiany napi ęcia modu ł  parku energii musi mie ć  zdolność  
do osiągnięcia 90% zmiany generowanej mocy biernej w czasie nie d łu ższym ni ż  ti=5 sekund, 

i musi osiągnąć  warto ść  okre ś lon ą  przez zbocze w czasie nie d łu ższym ni ż  t2=60 sekund. 

Artyku ł  21 ust. 3 lit. d) pkt (yi) - dynamika regulacji wspó łczynnika mocy 

Przy pracy w trybie regulacji wspó łczynnika mocy, dok ładno ść  osiągnięcia docelowej warto ści 

wspó łczynnika mocy w nast ępstwie nag łej zmiany generowanej mocy czynnej jest wyra żona za pomoc ą  
tolerancji dotycz ącej odpowiadaj ącej tej zmianie mocy biernej i powinna by ć  nie większa ni ż  5% 

maksymalnej mocy biernej lub 5 MVAr (w zale żno ści od tego, która z tych warto ści jest mniejsza) 

i osiągnięta w czasie nie d łu ższym ni ż  150 sekund. 

Artyku ł  21 ust. 3 lit. d) pkt (vii) - tryby pracy uk ładów regulacji mocy biernej 

Celem wyboru trybu regulacji mocy biernej oraz okre ś lenia zwi ązanych z nimi nastaw nale ży zapewni ć  
wła ściwemu OS mo ż liwość  zdalnego wyboru jednego z trzech trybów regulacji oraz zadawanie punktu 

pracy, o ile w ła ściwy OS nie postanowi inaczej w porozumieniu z w ła ścicielem modu łu parku energii. 

Artyku ł  21 ust. 3 lit. e) - priorytet wk ładu mocy czynnej lub biernej 

W trakcie zwar ć, przy których wymagana jest zdolno ść  do pozostania w pracy, pierwsze ń stwo 

w generacji ma moc bierna. 

Artyku ł  21 ust. 3 lit. f) - t łumienie oscylacji 

Nie wymaga si ę  od PPM zdolno ści do przyczyniania si ę  do tłumienia oscylacji mocy. 
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Artykuł  25 ust. 1 - warunki napięciowe 

Morski modu ł  parku energii musi mie ć  zdolność  do zachowania po łączenia z sieci ą  i pracy w zakresach 
napięcia sieciowego w punkcie przyłączenia, wyra żanego za pomocą  stosunku napi ęcia w punkcie 
przyłączenia do napięcia referencyjnego 1 pu iw okresach okre ś lonych w poni ższej tabeli: 

Zakres napięcia Czas pracy 

1,118 pu - 1,15 pu (*) 60 minut 

1,05 pu - 1,10 pu (**) 60 minut 

(*) Dotyczy sieci o napi ęciu bazowym poni żej 300 ky. 

(**) Dotyczy sieci o napi ęciu bazowym od 300 kV do 400 ky. 
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