Instrukcja Współpracy Ruchowej
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IWR

IWR jest dokumentem zawieranym jest pomiędzy służbami ruchu Użytkownika
Systemu i OSD z uwzględnieniem warunków określonych w Instrukcji Ruchu i

Co to jest Instrukcja
Współpracy
Ruchowej i dla kogo
jest przeznaczona?

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Przedmiotem instrukcji jest określenie szczegółowych zasad współpracy służb
ruchowych Odbiorcy (zwanym dalej Użytkownikiem Sytemu) oraz TAURON

Dystrybucja S.A. zwanym dalej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, (w skrócie
OSD)

w

celu

zapewnienia

prawidłowej

i

bezpiecznej

pracy

systemu

elektroenergetycznego i przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci w warunkach

normalnych i awaryjnych.
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Kto jest zobowiązany
do zawarcia IWR?

 Podmioty zobowiązane do opracowania Instrukcji Współpracy Ruchowej:
- podmioty zaliczone do I, II, III lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączone
bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
- wytwórcy niezależnie od poziomu napięcia, z wyłączeniem mikroinstalacji,
- inne podmioty wskazane przez OSD
 Instrukcja Współpracy Ruchowej jest dokumentem wymaganym do zawarcia
Umowy Dystrybucyjnej/Kompleksowej

 Postanowienia Instrukcji Współpracy Ruchowej obowiązują również
podmioty, którym zlecano prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji lub
sieci elektroenergetycznych będących przedmiotem niniejszej Instrukcji.
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Dlaczego jest ważna?

 Aspekty prawne:
a) Wynika z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w TAURON
Dystrybucja S.A.
b) Wynika z zapisów umowy dystrybucyjnej/kompleksowej
c) Wymagana również przez PIP
 Aspekty organizacyjne:
a) Ustala zasady komunikacji i współpracy służb ruchowych
b) Definiuje kompetencje i odpowiedzialność
c) Pozwala na organizację prac na styku Użytkownik Systemu oraz OSD
d) Zapewnia dotrzymanie uzgodnionych czasów przerw
 Aspekty techniczne:
a) Zapewnia prawidłowe działanie sieci dystrybucyjnej i właściwy poziom jakości
energii poprzez dostosowanie parametrów przyłączonych urządzeń do sieci
OSD
b) Poprzez dostarczenie służbom dyspozytorskim wiedzy o urządzeniach
będących w gestii Użytkownika Systemu zapewnia właściwy stopień
reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń sieciowych
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https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania
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Gdzie znaleźć ?
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Instrukcję Współpracy Ruchowej należy uzgadniać z dedykowanymi pracownikami
Dyspozycji Ruchu właściwego oddziału (najczęściej są to specjaliści ds. planowania
lub koordynator ds. ruchu sieci SN i nN).

Z kim uzgadniać?

Początkową korespondencję należy kierować na adres :

info@tauron-dystrybucja.pl
zaznaczając w tytule IWR i podając nazwę oddziału (np. IWR oddział Opole)

Następnie pracownicy Dyspozycji Ruchu skontaktują się z Państwem celem
udzielenia wsparcia w opracowaniu Instrukcji Współpracy Ruchowej.
.
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Jak wprowadzać
aktualizacje?

1. Instrukcja Współpracy Ruchowej podlega aktualizacji w przypadkach:
a) zmiany przez Użytkownika Systemu warunków przyłączenia, zmiany
parametrów technicznych lub warunków pracy urządzeń, instalacji i sieci
Użytkownika Systemu,
b) zmian organizacyjnych lub danych teleadresowych Stron (w tym właściciela
Obiektu),
c) zmian w wykazach osób upoważnionych.
2. Aktualizacja Instrukcji jest dokonywana poprzez wypełnienie karty aktualizacji
lub nową edycję. Karta aktualizacji stanowi integralną część Instrukcji i jest
zamieszczana bezpośrednio po stronie tytułowej, natomiast wzór karty
aktualizacji stanowi Załącznik nr 11.

7

IWR

Co zawiera część
ogólna ?

 Dane Użytkownika Systemu
nr umowy, czasy przerw
 Odpowiedzialność Służb Ruchowych
Kompetencje i odpowiedzialność Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Kompetencje i odpowiedzialność Służb Ruchowych Użytkownika Systemu
 Zasady planowania wyłączeń w sieci OSD
Planowanie i uzgadnianie wyłączeń w sieci dystrybucyjnej
Przyłączanie nowych lub odłączanie istniejących urządzeń
Opracowywanie programów łączeniowych
 Zasady postępowania przy realizacji prac eksploatacyjnych
 Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
 Zasady komunikacji
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Co zawiera część
techniczna ?
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Część A dla Użytkowników Systemu przyłączonych do sieci WN
Część B dla Użytkowników Systemu przyłączonych do sieci SN oraz wskazanych
przez OSD podmiotów przyłączonych do sieci nN
Cześć C dla Użytkowników Systemu posiadających jednostki wytwórcze
załączniki do IWR:
Załącznik 1a
Załącznik 1b
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 13

Wykaz osób Użytkownika Systemu
Wykaz osób Użytkownika Systemu do prowadzenia ruchu JW
Wzór zgłoszenia przyłączenia lub odłączenia
Wzór harmonogramu prac i wyłączeń
Obieg informacji i dokumentów dot. planowania wyłączeń
Wzór karty aktualizacji
Automatyka zabezpieczeniowa w stacji

IWR

1. Układ zasilania
2. Lokalizacja oraz obsługa ruchowa stacji elektroenergetycznej Użytkownika Systemu
3. Granice własności i eksploatacji

Część dla
użytkowników
przyłączonych do
sieci WN

4. Układ zasilania awaryjnego
5. Kompensacja mocy biernej
6. Parametry techniczne transformatorów Użytkownika Systemu

7. Parametry techniczne linii napowietrznych/kablowych Użytkownika Systemu
8. Automatyka zabezpieczeniowa w stacji
9. Telemechanika/sygnalizacja w stacji

10. Warunki pracy równoległej
11. Wymiana Informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego
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1. Układ zasilania
2. Granice własności
3. Granice eksploatacji

Część dla
użytkowników
przyłączonych do
sieci SN

4. Układ zasilania awaryjnego
5. Kompensacja mocy biernej
6. Parametry techniczne transformatorów Użytkownika Systemu
7. Parametry techniczne linii napowietrznych/kablowych Użytkownika Systemu
8. Urządzenia odbiorcze powyżej 300 kW
9. Automatyka zabezpieczeniowa w stacji
10. Telemechanika/sygnalizacja w stacji

11. Warunki pracy równoległej
12. Podział kompetencji pomiędzy OSD, a Użytkownikiem Systemu
13. Wykonywanie czynności łączeniowych
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Część dla
użytkowników
posiadających
jednostki wytwórcze
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1. Dane techniczne układu zasilania urządzeń Użytkownika Systemu
a) Dane techniczne jednostek wytwórczych - ogniwa fotowoltaliczne
- Charakterystyka elektrowni
- Dane modułów fotowoltaicznych
b) Dane techniczne jednostek wytwórczych - farmy wiatrowe
- Charakterystyka turbin
- Inne parametry
c) Dane techniczne jednostek wytwórczych – źródła pozostałe
- Charakterystyka generatora
- Parametry układu wzbudzenia
- Parametry turbiny
- Inne
2. Zabezpieczenia Jednostek Wytwórczych
3. Wyprowadzenie mocy oraz struktura sieci elektroenergetycznej Użytkownika
Systemu
4. Obieg informacji ruchowych

Pracownicy uprawnieni do obsługi oraz wykonywania prac i czynności łączeniowych
na stacji elektroenergetycznej ……………………………………………(nazwa stacji)

IWR

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail

Telefon

1
2

Wykaz osób
użytkownika systemu

Pracownicy uprawnieni do uzgadniania prac i wyłączeń oraz do udzielania i zasięgania
informacji ruchowych:
Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail

Telefon

1
2

Wykaz adresów e-mail i numerów telefonów dedykowanych do powiadomienia o
planowanym wyłączeniu energii elektrycznej
Lp.
1
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Imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail

Telefon

Załącznik nr 8 - Wzór zgłoszenia przyłączenia lub odłączenia

IWR

Wzór zgłoszenia
przyłączenia lub
odłączenia
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Załącznik nr 9 - Wzór harmonogramu prac i wyłączeń.
Wykonawca:

Data:

Harmonogram prac i wyłączeń

Strona

Tytuł zadania:

IWR

Harmonogram prac i
wyłączeń

Potwierdzam gotowość zespołu wykonawczego do podjęcia realizacji zadania od strony materiałowej i sprzętowej.
...............................................................
podpis osoby odpowiedzialnej
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac
(imię nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy):
Załączniki (zaznaczyć te, które dołączone zostaną do harmonogramu):
1. schematy pracy sieci podczas realizacji zadania
2.schematy układów awaryjnych,
3.plan sytuacyjny,
4.wykaz pracowników,
5.wykaz ciężkiego sprzętu,
6.zlecenie na wyłączenie od klientów obcych,
7.instrukcja stanowiskowa organizacji bezpiecznej pracy,
8.inne.....................................................................................................................................................
..........................................................................

L.p.
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Zaznaczyć odpowiednie pole
jeśli dołączono załącznik

Lista wyłączeń elementów sieci
Obiekt wyłączany
Data Data Godz Godz. Rodzaj Got.
wył. zał.
.
zał. wyłącz ruch.
wył.
.
*)

Opis prac
Zakres prac

Data
pracy

Uwagi
Planowe
godziny
pracy

Załącznik nr 10 – Obieg informacji i dokumentów dotyczących planowania wyłączeń
Forma przekazu

IWR

Planowanie wyłączeń
(wybrane dane)
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lp

Nazwa danych

Zakres danych

Termin zgłaszania
do OSD

Termin
przekazania z
ODM

Termin akceptacji
przez ODS

Plan tygodniowy
sobota – piątek

Elementy sieci zamkniętej
110kV koordynowanej przez
OSP

Telefon, system
planowania
wyłączeń

Wtorek
poprzedzający
planowany
tydzień

Czwartek
poprzedzający
planowany
tydzień

Piątek
poprzedzający
planowany
tydzień

Plan tygodniowy
sobota – następna
niedziela

Elementy sieci 110 kV nie
pracujące w sieci zamkniętej
oraz urządzenia SN i nN w
stacjach GPZ

Telefon, system
planowania
wyłączeń

Środa
poprzedzający
planowany
tydzień

Nie dotyczy

Piątek
poprzedzający
planowany
tydzień

Zgłoszenia do planu
dobowego na dzień
następny (korekta
planu tygodniowego)

Elementy sieci 110kV

Telefon, system
planowania
wyłączeń

Codziennie do
godz. 9.00

Codziennie do
godz. 11.00

Codziennie do
godz. 15.00

Zgłoszenia do planu
dobowego na dzień
następny (korekta
planu tygodniowego)

Transformatory WN/SN,
urządzenia SN i nN w stacjach
GPZ

Telefon, system
planowania
wyłączeń

Codziennie do
godz. 9.00

Nie dotyczy

Codziennie do
godz. 15.00

Zgłoszenia nowych
obiektów

Elementy sieci zamkniętej
110kV koordynowanej przez
OSP

pismo

20 dni przed
uruchomieniem
lub rozpoczęciem
prac

15 dni przed
uruchomieniem
lub rozpoczęciem
prac

5 dni przed
uruchomieniem
lub rozpoczęciem
prac

Zgłoszenia nowych
obiektów

Elementy sieci 110 kV nie
pracujące w sieci zamkniętej
oraz urządzenia SN i nN w
stacjach GPZ

pismo

10 dni przed
uruchomieniem
lub rozpoczęciem
prac

Nie dotyczy

5 dni przed
uruchomieniem
lub rozpoczęciem
prac

Załącznik nr 13 - Automatyka zabezpieczeniowa w stacji

IWR

W formularzu należy wpisać informacje na temat zastosowanych zabezpieczeń w
poszczególnych polach stacji/rozdzielni elektroenergetycznej Użytkownika Systemu (np.
pola liniowe … kV, pola sprzęgła … kV, pola transformatorów … kV / nN).

Automatyka
zabezpieczeniowa

lp

1
2
3
4
5
6
n…
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Miejsce zabudowania
Typ
zabezpieczenia
zabezpiecz
(Nazwa rozdzielni, nr
enia
pola i nazwa pola)

Wartości rozruchowe zabezpieczenia
Przekła
dnia
Funkcja
prądow Pierwotne
tryb pracy
i
wtórne
Czas
zabezpiecz
a,
(sygnał,
wartości
działania
napięci
enia
wyłączeni
rozruchowe
t [s]
owa
e)
Ir, Ur

Andrzej Korpol
andrzej.korpol@tauron-dystrybucja.pl

