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SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone:
- kartą aktualizacji 1/2008 z dnia 28.10.2008 roku
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Instrukcja obowiązuje od 3 lipca 2008 roku

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej składa siĊ z nastĊpujących czĊĞci:
•

Wprowadzenie

•

CzĊĞü ogólna

•

CzĊĞü

szczegółowa – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie
ograniczeniami systemowymi (zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 21maja
2008 r. wraz z póĨniejszymi zmianami),
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WPROWADZENIE
EnergiaPro S.A. działa na obszarze 27 429 km2, na terenie województw: dolnoĞląskiego i
opolskiego. Swoją działalnoĞü w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz obsługi
Klientów prowadzi w piĊciu Oddziałach: Jelenia Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych i Wrocław
(rys. 1). EnergiaPro
wykorzystując

S.A. dostarcza energiĊ elektryczną do ponad 1,6 mln odbiorców

elektroenergetyczną

elektroenergetycznych

o

łącznej

sieü

dystrybucyjną

długoĞci

68 975

km

składającą
oraz

19 593

elektroenergetycznych.

Legnica
Jelenia Góra

Wrocław

Opole
Wałbrzych

Rys. 1. Obszar działania EnergiaPro S.A.
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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1.

EnergiaPro S.A. jako OSD wprowadza niniejszą InstrukcjĊ ruchu i eksploatacji
sieci dystrybucyjnej (zwaną dalej IRiESD), na podstawie zapisów ustawy Prawo
energetyczne.

I.2.

EnergiaPro
S.A.
jako
OSD
prowadzi
i rozwój sieci dystrybucyjnej zgodnie z niniejszą IRiESD.
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Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej –czĊĞü ogólna

Niniejsza IRiESD uwzglĊdnia w szczególnoĞci:
a) wymagania zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
(Dz. U. z 1997r., nr 54, poz. 348 wraz z póĨniejszymi zmianami) oraz
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, aktualnymi na dzieĔ
wejĞcia w Īycie niniejszej instrukcji,
b) wymagania zawarte w ustawie Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974r., nr 24, poz. 141),
c) koncesjĊ EnergiaPro S.A. na przesył i dystrybucjĊ energii elektrycznej nr
PEE/19/2698/U/1/98/JK z dnia 16 listopada 1998 r. wraz z póĨniejszymi
decyzjami i postanowieniem zmieniającym,
d) decyzjĊ
Prezesa
UrzĊdu
Regulacji
Energetyki
nr
DPE-4734(21)/2698/2007/PKo z 30 czerwca 2007 r. o ustanowieniu EnergiaPro
Koncern Energetyczny SA Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
Elektroenergetycznego,
e) wymagania okreĞlone w opracowanej przez OSP
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwanej dalej IRiESP),

Instrukcji

Ruchu

f) wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 wraz z póĨniejszymi zmianami).
I.4.

Dokumentami związanymi z IRiESD są takĪe przyjĊte do stosowania przez OSD
instrukcje eksploatacji obiektów i urządzeĔ, instrukcje ruchowe oraz instrukcje
organizacji bezpiecznej pracy.

I.5.

Niniejsza IRiESD okreĞla szczegółowe warunki korzystania z sieci
dystrybucyjnych przez jej uĪytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych, w szczególnoĞci
dotyczące:
1) przyłączania urządzeĔ wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeĔ
odbiorców koĔcowych, połączeĔ miĊdzysystemowych oraz linii bezpoĞrednich,
2) wymagaĔ technicznych dla urządzeĔ, instalacji i sieci wraz z niezbĊdną
infrastrukturą pomocniczą,
3) kryteriów bezpieczeĔstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
w tym uzgadniania planów działania na wypadek zagroĪenia wystąpienia
awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz
odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii,
4) współpracy pomiĊdzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym
w zakresie koordynowanej sieci 110 kV,
5) przekazywania informacji pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami energetycznymi oraz
pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami energetycznymi a odbiorcami,
6) parametrów jakoĞciowych energii elektrycznej i standardów jakoĞciowych
obsługi uĪytkowników systemu.

I.6.

W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnoĞci związanych z ruchem
sieciowym i eksploatacją sieci postanowienia IRiESD dotyczą stacji
i rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych za których
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ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD, niezaleĪnie od praw własnoĞci.
W zakresie sieci o napiĊciu powyĪej 110 kV, bĊdącej własnoĞcią OSD, naleĪy
stosowaü stosowne zapisy IRiESP.
I.7.

Postanowienia IRiESD obowiązują nastĊpujące podmioty:
1) OSD,
2) wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
3) odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
4) przedsiĊbiorstwa obrotu,
5) sprzedawców,
6) podmioty ubiegające siĊ o przyłączenie (przyłączane) do sieci dystrybucyjnej,
7) operatorów handlowych i handlowo-technicznych działających w imieniu
podmiotów wymienionych w powyĪszych podpunktach od 1) do 6).

I.8.

Dodatkowo poniĪsze podmioty obowiązują równieĪ postanowienia IRiESP:
1) OSD,
2) podmioty korzystające z usług Ğwiadczonych przez OSP,
3) podmioty, do których sieci o napiĊciu znamionowym 110 kV i wyĪszym
przyłączone są urządzenia, instalacje lub sieci uĪytkowników systemu
i odbiorców,
4) podmioty okreĞlające warunki przyłączenia i dokonujące przyłączenia do sieci
o napiĊciu znamionowym 110 kV i wyĪszym,
5) wytwórców posiadających jednostki wytwórcze, za których dysponowanie
mocą, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, odpowiada
OSP.

I.9.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych do
niej, OSD jest odpowiedzialny za:
a) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny,
z zachowaniem wymaganej niezawodnoĞci dostarczania energii elektrycznej
i
jakoĞci
jej
dostarczania
oraz
we
współpracy
z
OSP,
w obszarze koordynowanej sieci 110 kV,
b) eksploatacjĊ, konserwacjĊ i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób
gwarantujący niezawodnoĞü funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
c) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy połączeĔ miĊdzysystemowych w obszarze swego działania,
d) współpracĊ z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych i przesyłowych
lub przedsiĊbiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójnoĞci
działania systemów elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a
takĪe niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemów,
e) dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej, z wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej
równej 50 MW lub wyĪszej, przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV,
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f) bilansowanie systemu, z wyjątkiem równowaĪenia bieĪącego zapotrzebowania
na energiĊ elektryczną z dostawami tej energii, zarządzanie ograniczeniami
systemowymi oraz prowadzenie z uĪytkownikami tego systemu rozliczeĔ
wynikających z:
•

niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej
dystrybucyjnego i pobranej z tego systemu,

•

zarządzania ograniczeniami systemowymi,

do

systemu

g) zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz
współpracĊ z OSP elektroenergetycznego w zakresie zarządzania przepływami
energii elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV,
h) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci
dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz
stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy
zakupie tej energii,
i) dostarczanie uĪytkownikom sieci i operatorom innych systemów
elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji
o warunkach Ğwiadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz
zarządzaniu siecią, niezbĊdnych do uzyskania dostĊpu do sieci dystrybucyjnej
i korzystania z tej sieci,
j) współpracĊ z OSP elektroenergetycznego przy opracowywaniu planów
działania na wypadek zagroĪenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach
w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu
awarii,
k) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzglĊdnieniem przedsiĊwziĊü
związanych z efektywnoĞcią energetyczną, zarządzaniem popytem na energiĊ
elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci
dystrybucyjnej,
l) stosowanie siĊ do warunków współpracy z OSP elektroenergetycznego
w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV,
m) opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu
z sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych
oraz współpracĊ z OSP elektroenergetycznego przy opracowywaniu
normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV,
n) poĞwiadczanie iloĞci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych
Ĩródłach energii elektrycznej i kogeneracji, na podstawie układów
pomiarowych zlokalizowanych zgodnie z zapisami wniosku na podstawie
którego została udzielona koncesja na Wytwarzanie Energii Elektrycznej.
I.10.

Koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV
oraz dysponowanie mocą przyłączonych do niej jednostek wytwórczych o mocy
osiągalnej równej 50 MW lub wyĪszej jest realizowane przez OSP, w sposób
zapewniający bezpieczną pracĊ systemu elektroenergetycznego i równe
traktowanie stron.

I.11.

Wykaz jednostek wytwórczych oraz elementów koordynowanej sieci 110 kV,
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o których mowa w punkcie I.10 jest zamieszczony w załączniku nr 1.
I.12.

OSD ponoszą odpowiedzialnoĞü za skutki zaniechania działaĔ lub skutki swoich
działaĔ.

I.13.

OSP ponosi odpowiedzialnoĞü za skutki zaniechania działaĔ lub skutki swoich
działaĔ, w tym takĪe działaĔ wynikających z koordynowania prowadzenia ruchu
sieci 110 kV oraz dysponowania mocą jednostek wytwórczych o których mowa w
punkcie I.10.

I.14.

IRiESD przestaje obowiązywaü podmioty z datą łącznego spełnienia nastĊpujących
dwóch warunków:
1) odłączenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej,
2) rozwiązanie umowy
kompleksowej.

o

Ğwiadczenie

usług

dystrybucji

lub

umowy

I.15.

OSD udostĊpnia do wglądu IRiESD w swojej siedzibie oraz zamieszcza ją na
swoich stronach internetowych. UdostĊpnienie IRiESD do wglądu jest bezpłatne,
natomiast przekazanie egzemplarza IRiESD zainteresowanym podmiotom odbywa
siĊ po kosztach jej powielenia.

I.16.

W zaleĪnoĞci od potrzeb OSD przeprowadza aktualizacjĊ IRiESD.
W szczególnoĞci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymogów prawa.

I.17.

Aktualizacja IRiESD jest dokonywana poprzez wydanie karty aktualizacji lub
poprzez opracowanie i wydanie nowej IRiESD. Karty aktualizacji stanowią
integralną czĊĞü IRiESD.

I.18.

Karta aktualizacji IRiESD powinna zawieraü w szczególnoĞci:
1. nr karty aktualizacji,
2. datĊ wprowadzenie w Īycie aktualizacji,
3. liczbĊ porządkową kolejnych zmian, wraz z jednoznacznym okreĞleniem
miejsca zmiany oraz zmienionym tekstem,
4. podpis osoby zatwierdzającej aktualizacjĊ.
W przypadku rozbieĪnoĞci pomiĊdzy dotychczasowymi postanowieniami IRiESD,
a zapisami karty aktualizacji, rozstrzygające są postanowienia zawarte w karcie
aktualizacji.
Karty aktualizacji stanowią Załącznik nr 4 do IRiESD.

I.19.

OSD informuje uĪytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego
Ğrodka komunikowania przyjĊtego przez operatora systemu (strony internetowej
dostĊpnej pod adresem www.energiapro.pl), o publicznym dostĊpie do projektu
instrukcji lub jej zmian oraz moĪliwoĞci zgłaszania uwag, okreĞlając miejsce i
termin ich zgłaszania, nie krótszy niĪ 14 dni od dnia udostĊpnienia projektu
instrukcji lub jej zmian.
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PRZYŁĄCZANIE
DO
SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ
URZĄDZEē
WYTWÓRCZYCH, SIECI, URZĄDZEē ODBIORCÓW KOēCOWYCH,
POŁĄCZEē MIĉDZYSYSTEMOWYCH ORAZ LINII BEZPOĝREDNICH

II.1.

Zasady przyłączania

II.1.1.

Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nastĊpuje na podstawie umowy
o przyłączenie do sieci i po spełnieniu warunków przyłączenia, okreĞlonych przez
OSD, do którego sieci podmiot ubiega siĊ o przyłączenie.

II.1.2.

Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obejmuje:
1) pozyskanie przez podmiot od OSD, wzoru wniosku o okreĞlenie warunków
przyłączenia,
2) złoĪenie przez podmiot u OSD, kompletnego wniosku o okreĞlenie warunków
przyłączenia, zgodnego ze wzorem obowiązującym u danego OSD,
3) wydanie przez OSD warunków przyłączenia i projektu umowy o przyłączenie
do sieci,
4) zawarcie umowy o przyłączenie do sieci,
5) realizacjĊ przyłącza(-y) i niezbĊdnej rozbudowy sieci,
6) przeprowadzenie prób i odbiorów czĊĞciowych oraz prób koĔcowych
i ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci, przyłącza i przyłączanych
instalacji,
7) zawarcie przez podmiot umowy o Ğwiadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej,
8) przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

II.1.3.

Podmiot ubiegający siĊ o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej urządzeĔ
wytwórczych,
sieci,
urządzeĔ
odbiorców
koĔcowych,
połączeĔ
miĊdzysystemowych lub linii bezpoĞrednich składa wniosek o okreĞlenie warunków
przyłączenia u OSD, do którego sieci ubiega siĊ o przyłączenie.

II.1.4.

Wzory wniosków o okreĞlenie warunków przyłączenia ustala oraz udostĊpnia OSD.
We wzorze wniosku dla podmiotu zaliczanego do II grupy przyłączeniowej
powinien byü okreĞlony co najmniej taki zakres informacji, jaki zawiera wzór
wniosku ustalony przez OSP.

II.1.5.

Przepisy okreĞlone w punktach II.1.3. oraz II.1.4. stosuje siĊ odpowiednio w
przypadku zwiĊkszenia, przez podmiot przyłączany do sieci, zapotrzebowania na
moc przyłączeniową lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów
technicznych pracy urządzeĔ, instalacji i sieci przyłączanego podmiotu.

II.1.6.

Wzory wniosków o okreĞlenie warunków przyłączenia mogą byü zróĪnicowane dla
poszczególnych grup przyłączeniowych oraz w zaleĪnoĞci od rodzaju
przyłączanego obiektu.

II.1.7.

Do wniosku, o którym mowa w punkcie II.1.3 naleĪy załączyü:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z obiektu,
w którym bĊdą uĪywane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci,
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b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreĞlający usytuowanie obiektu,
w którym bĊdą uĪywane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, wzglĊdem
istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
c) wyciąg ze sprawozdania z badaĔ jakoĞci energii elektrycznej wytworzonej przez
turbiny wiatrowe, jeĪeli wniosek dotyczy warunków przyłączenia farm
wiatrowych,
d) ekspertyzĊ wpływu przyłączanych urządzeĔ, instalacji lub sieci na system
elektroenergetyczny, z wyłączeniem:
- jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie wiĊkszej niĪ 2 MW
(w przypadku kiedy wniosek o okreĞlenie warunków przyłączenia składa
wytwórca),
- urządzeĔ o łącznej mocy przyłączeniowej nie wiĊkszej niĪ 5 MW (w
przypadku kiedy wniosek o okreĞlenie warunków przyłączenia składa odbiorca
koĔcowy),
wykonaną
w
zakresie
i
na
warunkach
uzgodnionych
z operatorem, na którego obszarze działania nastąpi przyłączenie, jeĪeli wniosek
składają podmioty zaliczane do I grupy przyłączeniowej albo podmioty
zaliczane do II grupy przyłączeniowej,
oraz inne dokumenty wymienione we wniosku o okreĞlenie warunków
przyłączenia.
II.1.8.

Warunki przyłączenia w zaleĪnoĞci od danych prezentowanych we wniosku, o
którym mowa w punkcie II.1.3., zawierają w szczególnoĞci:
1) miejsce przyłączenia, rozumiane jako punkt w sieci, w którym przyłącze łączy
siĊ z siecią,
2) miejsce dostarczania energii elektrycznej,
3) moc przyłączeniową,
4) rodzaj przyłącza,
5) zakres niezbĊdnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem,
6) dane znamionowe urządzeĔ, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne
parametry ich pracy,
7) dopuszczalny
elektrycznej,

poziom

zmiennoĞci

parametrów

technicznych

energii

8) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego,
9) wymagania dotyczące układu
pomiarowo-rozliczeniowego,

pomiarowo-rozliczeniowego

i

systemu

10) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz inne
niezbĊdne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej.
II.1.9.

Ponadto warunki przyłączenia, odpowiednio do potrzeb okreĞlają w szczególnoĞci:
1) dane umoĪliwiające okreĞlenie w miejscu przyłączenia wartoĞci:
a) prądów zwarü wielofazowych i czasów ich wyłączenia,
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b) prądów zwarcia doziemnego i czasów ich wyłączeĔ lub ich trwania.
2) wymagany stopieĔ skompensowania mocy biernej,
3) wymagania w zakresie:
a) dostosowania przyłączanych urządzeĔ, instalacji lub sieci do systemów
sterowania i nadzoru dyspozytorskiego,
b) przystosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego
odczytu danych pomiarowych,
c) zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi, powodowanymi
przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy,
d) wyposaĪenia urządzeĔ, instalacji lub sieci, niezbĊdnego do współpracy z
siecią, do której ma nastąpiü przyłączenie,
e) ochrony przeciwporaĪeniowej i przepiĊciowej przyłączanych sieci lub
instalacji,
f) dostosowania istniejącej sieci do zmienionych warunków pracy,
4) dane i informacje dotyczące sieci, niezbĊdne w celu doboru systemu ochrony
przed poraĪeniami w instalacji lub sieci przyłączanego podmiotu, którego
instalacje lub sieci bĊdą przyłączane,
5) moĪliwoĞci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,
6) ustalone, dla poszczególnych grup przyłączeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburzeĔ parametrów technicznych energii elektrycznej nie powodujących
pogorszenia parametrów okreĞlonych w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne albo ustalonych w umowie o Ğwiadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej.
II.1.10.

Warunki przyłączenia wytwórcy jako odbiorcy mocy i energii czynnej na potrzeby
własne powinny okreĞlaü: wymagania, dane i informacje, o których mowa w
punktach II.1.8. i II.1.9., oraz wymagany stopieĔ skompensowania mocy biernej
podczas wprowadzania przez wytwórcĊ do sieci wyprodukowanej energii
elektrycznej czynnej.

II.1.11.

OSD okreĞla warunki przyłączenia w nastĊpujących terminach:
1) 14 dni od dnia złoĪenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcĊ zaliczonego
do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napiĊciu nie
wyĪszym niĪ 1 kV,
2) 30 dni od dnia złoĪenia kompletnego wniosku przez wytwórcĊ energii
elektrycznej zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego
do sieci o napiĊciu nie wyĪszym niĪ 1 kV
3) 60 dni od dnia złoĪenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcĊ zaliczonego
do III lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napiĊciu powyĪej
1 kV;
4) 90 dni od dnia złoĪenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcĊ zaliczonego
do I lub II grupy przyłączeniowej
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II.1.12.

Warunki przyłączenia są waĪne dwa lata od dnia ich okreĞlenia. W przypadku
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci warunki przyłączenia stanowią załącznik
do tej umowy i są waĪne do czasu jej zrealizowania.

II.1.13.

OSD moĪe odmówiü okreĞlenia warunków przyłączenia w przypadku, gdy nie ma
moĪliwoĞci technicznych realizacji przyłączenia lub przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej jest ekonomicznie nieuzasadnione.

II.1.14.

Wraz z okreĞlonymi przez OSD warunkami przyłączenia wnioskodawca otrzymuje
projekt umowy o przyłączenie do sieci.

II.1.15.

W przypadkach, gdy przyłączenie do sieci danego OSD na podstawie
opracowywanych przez tego operatora warunków przyłączenia moĪe wpłynąü na
warunki pracy sieci innego OSD, operatorzy dokonują miĊdzy sobą uzgodnieĔ,
w zakresie wzajemnego ponoszenia skutków wynikających z przyłączenia do sieci.

II.1.16.

OSD okreĞlający warunki przyłączenia jest odpowiedzialny za dokonanie
uzgodnieĔ pomiĊdzy operatorami, o których mowa w punkcie II.1.15.

II.1.17.

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz zakres i warunki wykonania
ekspertyzy, o której mowa w punkcie II.1.7, wymagają uzgodnienia z OSP w
przypadku:
a) urządzeĔ, instalacji i sieci naleĪących do podmiotów zaliczanych do II grupy
przyłączeniowej,
b) połączeĔ sieci krajowych i miĊdzynarodowych o napiĊciu znamionowym
110 kV.

II.1.18.

PrzedsiĊbiorstwo energetyczne niebĊdące operatorem, przed wydaniem warunków
przyłączenia dla podmiotu zaliczanego do I lub II grupy przyłączeniowej, uzgadnia
je z operatorem, do którego sieci przedsiĊbiorstwo te jest przyłączone.

II.1.19.

Uzgodnienie, o którym mowa w punktach II.1.17 i II.1.18 obejmuje:
1) uzgodnienie zakresu i przekazanie
przyłączanych instalacji lub sieci na KSE,

wykonanej

ekspertyzy

wpływu

2) uzgodnienie technicznych ustaleĔ zawartych w warunkach przyłączenia.
PowyĪsze uzgodnienia są dokonywane przez operatorów w terminie
nieprzekraczającym 60 dni od dnia złoĪenia dokumentacji dotyczącej warunków
przyłączenia.
II.1.20.

Uzgodnienie, o którym mowa w punkcie II.1.17, w zakresie warunków
przyłączenia, jest realizowane po przekazaniu przez OSD do OSP, projektu
warunków przyłączenia wraz z dokumentami:
1) kopią wniosku podmiotu do OSD o okreĞlenie warunków przyłączenia,
2) ekspertyzą wpływu przyłączanych instalacji lub sieci na KSE.

II.1.21.

W okresie waĪnoĞci warunków przyłączenia, OSD jest zobowiązany do zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci z podmiotem ubiegającym siĊ o przyłączenie, na
zasadzie równoprawnego traktowania, jeĪeli istnieją techniczne i ekonomiczne
warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej.

II.1.22.

Umowa o przyłączenie do sieci stanowi podstawĊ do rozpoczĊcia realizacji prac
projektowych i budowlano-montaĪowych na zasadach okreĞlonych w tej umowie.
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Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawieraü co najmniej:
1) strony zawierające umowĊ,
2) przedmiot umowy wynikający z warunków przyłączenia,
3) termin realizacji przyłączenia,
4) wysokoĞü opłaty za przyłączenie, obliczoną zgodnie z taryfą obowiązującą
w dniu podpisania umowy oraz sposób jej regulowania,
5) miejsce rozgraniczenia własnoĞci sieci przedsiĊbiorstwa energetycznego
i instalacji podmiotu przyłączanego,
6) zakres robót niezbĊdnych przy realizacji przyłączenia,
7) warunki udostĊpnienia przedsiĊbiorstwu energetycznemu nieruchomoĞci
naleĪącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci
niezbĊdnej do realizacji przyłączenia,
8) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi
dostarczanie lub pobieranie energii,
9) planowane iloĞci energii elektrycznej odbieranej lub pobieranej,
10) moc przyłączeniową,
11) odpowiedzialnoĞü stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w
szczególnoĞci za opóĨnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w
umowie,
12) okres obowiązywania umowy i warunki jej zmiany oraz rozwiązania,
13) wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrów.

II.1.24.

OSD ma prawo do kontroli spełniania, przez przyłączane oraz przyłączone do sieci
dystrybucyjnej urządzenia, instalacje i sieci, wymagaĔ okreĞlonych w warunkach
przyłączenia, zawartych umowach oraz do kontroli układów pomiarowych.

II.1.25.

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli, o których mowa w punkcie II.1.24,
reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporządzenia wykonawcze do niej.

II.1.26.

Szczegółowe warunki techniczne jakie powinny spełniaü przyłączane do sieci
dystrybucyjnej urządzenia, instalacje, sieci i jednostki wytwórcze okreĞla punkt III.

II.1.27.

Podmioty ubiegające siĊ o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej urządzeĔ, instalacji
i sieci są zobowiązane do projektowania obiektów, urządzeĔ, instalacji i sieci
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o otrzymane
warunki przyłączenia.

II.1.28.

W celu umoĪliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej,
wskazane przez OSD podmioty ubiegające siĊ o przyłączenie oraz przyłączone do
sieci dystrybucyjnej przekazują temu operatorowi dane okreĞlone w punkcie VI.

II.1.29.

Wytwórcy przyłączani do sieci dystrybucyjnej oraz wytwórcy dokonujący zmian w
zakresie mocy, posiadający koncesjĊ na wytwarzanie energii elektrycznej, są
zobowiązani do dokonania zgłoszenia wielkoĞci mocy znamionowej, osiągalnej
i minimalnej technicznej do centralnego rejestru jednostek wytwórczych,
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prowadzonego przez OSP, zgodnie z zapisami IRiESP. Kopie zgłoszeĔ przesyłane
są równieĪ do OSD.
II.2.

Zasady połączenia

II.2.1.

Warunki połączenia koordynowanej sieci 110 kV pomiĊdzy operatorami systemów
dystrybucyjnych oraz warunki połączenia sieci pomiĊdzy OSD a operatorem
zagranicznym okreĞla umowa, warunki te wymagają uzgodnienia z OSP.
Warunki połączenia sieci pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami energetycznymi
zajmującymi siĊ przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej niebĊdącymi
operatorami okreĞla umowa; warunki te wymagają uzgodnienia z operatorem lub
operatorami prowadzącymi ruch tej sieci.
PowyĪsze uzgodnienia są dokonywane przez operatorów w terminie
nieprzekraczającym 60 dni od dnia złoĪenia dokumentów dotyczących warunków
połączenia sieci okreĞlonych w umowie.

II.2.2.

Umowa, o której mowa w punkcie II.2.1, w zakresie połączenia sieci róĪnych OSD
powinna okreĞlaü w szczególnoĞci:
1) strony zawierające umowĊ,
2) przedmiot umowy wynikający z warunków połączenia,
3) termin realizacji połączenia,
4) wysokoĞü opłaty za połączenie i zasady rozliczeĔ,
5) zakres i sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunków
połączenia,
6) zakres robót niezbĊdnych przy realizacji połączenia,
7) wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrów,
8) terminy przeprowadzania prób, odbiorów czĊĞciowych, prób koĔcowych
i ostatecznego odbioru połączenia,
9) miejsce rozgraniczenia praw własnoĞci połączonych sieci,
10) odpowiedzialnoĞü stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w
szczególnoĞci za opóĨnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w
umowie,
11) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania,
12) wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrów.

II.2.3.

Warunki połączenia okreĞlają w szczególnoĞci:
a) moc przyłączeniową,
b) miejsca połączenia sieci róĪnych OSD,
c) zakres niezbĊdnych zmian w sieci związanych z połączeniem,
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d) miejsce zainstalowania i rodzaj układów pomiarowo-rozliczeniowych,
e) wartoĞci prądów zwarü wielofazowych i jednofazowych doziemnych oraz
czasów ich wyłączania w punktach połączenia sieci u obydwu operatorów,
f) miejsce zainstalowania i warunki współpracy automatyki zabezpieczeniowej
i sieciowej,
g) wymagania w zakresie telemechaniki i łącznoĞci, w tym transmisji danych
pomiarowych,
h) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki współpracy
systemów sterowania dyspozytorskiego,
i) podział kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.
II.2.4.

Informacje, o których mowa w punkcie II.2.2.5), dotyczą w szczególnoĞci wpływu
połączenia sieci lub zmiany warunków połączenia sieci na pracĊ sieci innych
operatorów. Związane to jest ze zmianą:
a) przepływów energii elektrycznej na transformatorach i liniach wymiany
pomiĊdzy sieciami róĪnych operatorów,
b) poziomu mocy i prądów zwarciowych,
c) pewnoĞci dostaw energii elektrycznej,
d) sposobu likwidacji przerw i zakłóceĔ w dostawie energii elektrycznej.

II.2.5.

OkreĞlone w umowie, o której mowa w punkcie II.2.1, próby i odbiory czĊĞciowe
oraz odbiór koĔcowy zrealizowanego połączenia przeprowadzane są przy udziale
upowaĪnionych przedstawicieli stron, które zawarły umowĊ.

II.2.6.

Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w punkcie II.2.5, są potwierdzane przez
strony w protokołach z przeprowadzenia prób i odbiorów.

II.3.

Zasady odłączania oraz wstrzymywania i wznowienia dostarczania energii
elektrycznej

II.3.1.

Zasady odłączania

II.3.1.1.

Zasady odłączania podmiotów od sieci dystrybucyjnej, okreĞlone w niniejszym
rozdziale obowiązują OSD oraz podmioty odłączane, jeĪeli umowa o Ğwiadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowa kompleksowa nie stanowi inaczej.

II.3.1.2.

OSD odłącza podmioty od sieci dystrybucyjnej:
a) w przypadku złoĪenia przez podmiot wniosku o odłączenie od sieci
dystrybucyjnej,
b) w przypadku rozwiązania lub wygaĞniĊcia umowy o Ğwiadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

II.3.1.3.

Wniosek o odłączenie od sieci dystrybucyjnej składany przez podmiot zawiera
w szczególnoĞci:
a) miejsca przyłączenia urządzeĔ, instalacji lub sieci podmiotu, których dotyczy
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odłączenie,
b) przyczynĊ odłączenia,
c) proponowany termin odłączenia.
II.3.1.4.

OSD ustala termin odłączenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej uwzglĊdniający
techniczne moĪliwoĞci realizacji procesu odłączenia podmiotu. Odłączany podmiot
jest zawiadamiany przez OSD o dacie odłączenia, w terminie nie krótszym niĪ 14
dni od daty planowanego odłączenia. W ww. zawiadomieniu OSD informuje
podmiot o warunkach ponownego przyłączenia do sieci o których mowa w punkcie
II.3.1.9.

II.3.1.5.

OSD dokonuje zmian w układzie sieci dystrybucyjnej umoĪliwiających odłączenie
podmiotu od sieci. Podmiot odłączany od sieci dystrybucyjnej, uzgadnia z OSD
tryb, terminy oraz warunki niezbĊdnej przebudowy lub likwidacji urządzeĔ,
instalacji lub sieci podmiotu, wynikające z odłączenia od sieci dystrybucyjnej.

II.3.1.6.

OSD uzgadnia z OSP i sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych tryb
odłączenia podmiotu, w zakresie w jakim odłączenie podmiotu od sieci
dystrybucyjnej ma wpływ na warunki pracy sieci innych operatorów.

II.3.1.7.

OSD uzgadnia z OSP odłączenie podmiotów, o których mowa w punkcie II.1.17.

II.3.1.8.

W niezbĊdnych przypadkach OSD zapewnia sporządzenie i zatwierdza zgłoszenie
obiektu elektroenergetycznego do odłączenia od sieci dystrybucyjnej, okreĞlające w
szczególnoĞci:
a) miejsce przyłączenia urządzeĔ, instalacji lub sieci podmiotu, których dotyczy
odłączenie,
b) termin odłączenia,
c) dane osoby odpowiedzialnej ze strony OSD za prawidłowe odłączenie
podmiotu,
d) sposób odłączenia urządzeĔ, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujący: zakres
prac niezbĊdnych do wykonania przed odłączeniem podmiotu, połoĪenie
łączników niezbĊdnych do wykonania planowanego odłączenia podmiotu oraz
harmonogram czynnoĞci łączeniowych w poszczególnych stacjach
elektroenergetycznych,
e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujący stacje elektroenergetyczne
oraz linie, w otoczeniu urządzeĔ, instalacji i sieci odłączanego podmiotu.

II.3.1.9.

Ponowne przyłączenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej odbywa siĊ na zasadach
okreĞlonych w punkcie II.1.

II.3.2.

Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

II.3.2.1.

OSD wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej podmiotom przyłączonym do
sieci dystrybucyjnej, bez wniosku podmiotu, o ile w wyniku przeprowadzenia
kontroli, o której mowa w punkcie II.1.24, OSD stwierdzi, Īe:
a) urządzenia, instalacja lub sieü podmiotu stwarza bezpoĞrednie zagroĪenie dla
Īycia, zdrowia albo Ğrodowiska,
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b) nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej.
lub teĪ w przypadku nieuzasadnionej odmowy podmiotu przyłączonego na
zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach
okreĞlonych w ustawie Prawo energetyczne,
II.3.2.2.

OSD moĪe wstrzymaü dostarczanie energii elektrycznej:
a) gdy podmiot przyłączony zwleka z zapłatą za pobraną energiĊ elektryczną albo
Ğwiadczone usługi dystrybucyjne co najmniej miesiąc po upływie terminu
płatnoĞci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piĞmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu
do zapłaty zaległych i bieĪących naleĪnoĞci,
b) na wniosek sprzedawcy, z tytułu o którym mowa w ust a), na zasadach
okreĞlonych w ustawie Prawo Energetyczne i Generalnej Umowie o
ĝwiadczenie Usług Dystrybucji.

II.3.2.3.

OSD bezzwłocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej wstrzymanej z
powodów, o których mowa w punkcie II.3.2.1. oraz punkcie II.3.2.2., jeĪeli ustaną
przyczyny uzasadniające wstrzymanie jej dostarczania i na wniosek sprzedawcy, gdy
to sprzedawca wnioskował o wstrzymanie dostaw energii.

II.3.2.4.

Ponowne wznowienie dostarczania energii elektrycznej do podmiotu, u którego w
wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono przypadki opisane w punkcie
II.3.2.1b), moĪe byü uzaleĪnione od realizacji zaleceĔ pokontrolnych.
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WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEē WYTWÓRCZYCH,
SIECI, URZĄDZEē ODBIORCÓW, POŁĄCZEē
MIĉDZYSYSTEMOWYCH ORAZ LINII BEZPOĝREDNICH
Postanowienia ogólne
Wymagania techniczne dla urządzeĔ, instalacji i sieci podmiotów ubiegających siĊ o
przyłączenie oraz podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, okreĞlone w
niniejszej IRiESD obowiązują z dniem jej wejĞcia w Īycie dla urządzeĔ, instalacji i
sieci nowobudowanych i modernizowanych, za wyjątkiem wymagaĔ, dla których
termin dostosowania został okreĞlony (punkty III.3.1.7, III.6.3.13 i III.6.3.20).
Obowiązek dostosowania spoczywa na właĞcicielu urządzeĔ, instalacji i sieci.

III.1.2.

Urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających siĊ o przyłączenie oraz
podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, muszą spełniaü wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
1) bezpieczeĔstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
2) zabezpieczenie
systemu
elektroenergetycznego
przed
uszkodzeniami
spowodowanymi niewłaĞciwą pracą przyłączonych urządzeĔ, instalacji i sieci,
3) zabezpieczenie przyłączonych urządzeĔ, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w
przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeĔ w poborze lub dostarczaniu
energii,
4) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeĔ, instalacji i sieci parametrów
jakoĞciowych energii,
5) spełnianie wymagaĔ w zakresie ochrony Ğrodowiska, okreĞlonych w odrĊbnych
przepisach,
6) moĪliwoĞü dokonywania pomiarów wielkoĞci i parametrów niezbĊdnych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeĔ.

III.1.3.

Urządzenia, instalacje i sieci, o których mowa w punkcie III.1.2., muszą spełniaü
takĪe wymagania okreĞlone w odrĊbnych przepisach, w szczególnoĞci przepisach:
prawa
budowlanego,
o
ochronie
przeciwporaĪeniowej,
o
ochronie
przeciwprzepiĊciowej, o ochronie przeciwpoĪarowej, o systemie oceny zgodnoĞci
oraz w przepisach dotyczących technologii wytwarzania energii.

III.1.4.

Budowa linii bezpoĞredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowĊ w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa
UrzĊdu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.

III.1.5.

Urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających siĊ o przyłączenie oraz
podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej nie mogą wprowadzaü do sieci
zaburzeĔ parametrów technicznych energii elektrycznej powyĪej dopuszczalnych
poziomów okreĞlonych w:
a) warunkach przyłączenia,
b) punkcie VIII.2. niniejszej IRiESD „Poziomy zaburzeĔ parametrów jakoĞciowych
energii elektrycznej”,
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c) rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo
energetyczne,
d) umowie o Ğwiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
e) umowie kompleksowej.
III.2.

Wymagania techniczne dla urządzeĔ, instalacji i sieci odbiorców

III.2.1.

Urządzenia przyłączone do sieci 110 kV, SN i nN muszą byü przystosowane do
warunków zwarciowych w miejscu ich przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

III.2.2.

Czasy trwania zwarü wyłączanych przez zabezpieczenie podstawowe
w strefie podstawowej w urządzeniach przyłączonych do sieci 110 kV mają byü nie
dłuĪsze niĪ 150 ms.

III.2.3.

Czas wyłączania zwarü w urządzeniach przyłączonych do sieci 110 kV przez
zabezpieczenie rezerwowe ma byü nie dłuĪszy niĪ ustalony przez OSD.

III.2.4.

OSD
okreĞla
warunki
stosowania
elektroenergetycznej
automatyki
zabezpieczeniowej przez podmioty przyłączone do sieci 110 kV, SN i nN.

III.2.5.

Nastawienia
automatyk
i
układów
elektroenergetycznej
automatyki
zabezpieczeniowej urządzeĔ i instalacji podmiotów przyłączanych do sieci 110 kV
muszą byü skoordynowane i liczone przez OSP.
Nastawienia automatyk i zabezpieczeĔ urządzeĔ i instalacji podmiotów
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej muszą byü skoordynowane z nastawieniami
automatyk i zabezpieczeĔ sieci dystrybucyjnej.
OSD okreĞla indywidualnie rodzaj lub warunki współpracy automatyk
i zabezpieczeĔ oraz Ğrodków ochrony przeciwporaĪeniowej stosowanych przez
podmioty przyłączone do sieci SN i nN, przy wydaniu lub zmianie warunków
przyłączenia oraz przy zmianie warunków pracy sieci dystrybucyjnej.

III.2.6.

Urządzenia pierwotne przyłączone bezpoĞrednio do sieci 110 kV, powinny byü
wyposaĪone w układy lokalnej rezerwy wyłącznikowej. Czasy likwidacji zwarü przez
układy rezerwy lokalnej nie mogą przekraczaü 500 ms.

III.2.7.

Nowo budowane, przebudowywane i remontowane rozdzielnie 110 kV naleĪy
wyposaĪyü w niezaleĪne układy zabezpieczenia szyn zbiorczych.
W stacjach uproszczonych 110 kV typu „H” dopuszcza siĊ moĪliwoĞü rozwiązania
zabezpieczenia szyn zbiorczych w oparciu o wsteczne strefy zabezpieczeĔ
odległoĞciowych pól liniowych.

III.2.8.

Transformatory przyłączone do sieci o napiĊciu znamionowym 110 kV i wyĪszym,
poprzez które zasilane są urządzenia, instalacje i sieci odbiorców, powinny byü:
1) wyposaĪone w regulacjĊ zaczepową działającą pod obciąĪeniem,
2) przystosowane do współpracy z nadrzĊdnymi układami regulacji.

III.2.9.

Uzwojenia transformatorów o napiĊciu znamionowym 110 kV powinny byü
połączone w gwiazdĊ z punktem neutralnym, przystosowanym do uziemienia lub
odziemienia.
- 21 -

EnergiaPro S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej –czĊĞü ogólna

III.2.10.

W celu dotrzymania wymaganych parametrów jakoĞciowych energii elektrycznej do
sieci o napiĊciu znamionowym 110 kV naleĪy przyłączaü urządzenia eliminujące
wprowadzanie odkształceĔ napiĊcia i prądu.

III.2.11.

JeĪeli do instalacji odbiorcy przyłączonej do sieci o napiĊciu znamionowym 110 kV
przyłączane są jednostki wytwórcze, powinny one spełniaü wymagania techniczne, o
których mowa w punkcie III.3.

III.3.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych

III.3.1.

Postanowienia ogólne

III.3.1.1.

Wymagania techniczne oraz zalecenia dla jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej
równej 50 MW lub wyĪszej przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV są
okreĞlone przez OSP w IRiESP.

III.3.1.2.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych innych niĪ okreĞlone w punkcie
III.3.1.1 są ustalane indywidualnie pomiĊdzy wytwórcą, a OSD, z uwzglĊdnieniem
szczegółowych wymagaĔ technicznych dla jednostek wytwórczych przyłączanych do
sieci dystrybucyjnej okreĞlonych w niniejszej instrukcji.

III.3.1.3.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych, o których mowa w punkcie
III.3.1.2 obejmują, w zaleĪnoĞci od potrzeb, wymagania w zakresie:
a) układów wzbudzenia,
b) układów regulacji napiĊcia,
c) sposobów wykorzystania układów grupowej regulacji napiĊü jednostek
wytwórczych (ARNE),
d) systemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urządzeĔ regulacji pierwotnej,
f) czasów rozruchu i minimalnej liczby rozruchów w ciągu roku,
g) ograniczników maksymalnych prądów stojana i wirnika,
h) moĪliwoĞci synchronizacji jednostki wytwórczej z siecią,
i) wytwarzanych mocy czynnych i biernych,
j) wyposaĪenia linii blokowych w układy automatyki.

III.3.1.4.

Czasy trwania zwarü wyłączanych przez zabezpieczenia podstawowe
w jednostkach wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej jak
i w urządzeniach i instalacjach sieci dystrybucyjnej w otoczeniu miejsca przyłączenia
urządzeĔ i instalacji wytwórczych powinny zostaü ustalone w warunkach
przyłączenia i nie powinny byü dla stref podstawowych dłuĪsze niĪ 150 ms.

III.3.1.5.

Czasy wyłączania zwarü przez zabezpieczenie rezerwowe w jednostkach
wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz w urządzeniach
i instalacjach sieci dystrybucyjnej w otoczeniu wĊzła przyłączenia jednostek
wytwórczych nie powinny byü dłuĪsze niĪ 500 ms.
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III.3.1.6.

Nastawienia automatyk i zabezpieczeĔ jednostek wytwórczych przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej powinny byü skoordynowane przez OSD z nastawieniami
automatyk i zabezpieczeĔ sieci dystrybucyjnej i sieci przesyłowej w otoczeniu
wĊzłów przyłączenia jednostek wytwórczych.

III.3.1.7.

Wymagania zawarte w punktach od III.3.1.8 do III.3.6.9 dotyczą jednostek
wytwórczych przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej. Dla istniejących
jednostek wytwórczych nie spełniających przedmiotowych wymagaĔ technicznych
ustala siĊ okres dostosowawczy na ich spełnienie obowiązujący do koĔca 2010 r.

III.3.1.8.

OSD okreĞla warunki przyłączenia do sieci dla jednostek wytwórczych, w tym ustala
do sieci o jakim poziomie napiĊcia znamionowego naleĪy przyłączyü jednostki
wytwórcze, w zaleĪnoĞci od wielkoĞci mocy przyłączeniowej i lokalnych warunków
pracy sieci dystrybucyjnej oraz z uwzglĊdnieniem wyników ekspertyzy wpływu
przyłączanych instalacji na system elektroenergetyczny. Zakres ekspertyzy
wykonywanej i dostarczanej przez wytwórcĊ wraz z wnioskiem o okreĞlenie
warunków przyłączenia, wymaga wczeĞniejszego uzgodnienia z OSD.

III.3.1.9.

Sposób przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej, powinien
umoĪliwiaü ich odłączenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposób
nieograniczony dla OSD.

III.3.1.10.

Jednostki wytwórcze o mocy
dystrybucyjnej powinny byü
sterowania. OSD decyduje o
jednostkĊ wytwórczą z siecią
sterowanie.

III.3.1.11.

Moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
dystrybucyjnej powinna byü przynajmniej 20 razy wiĊksza od ich mocy
przyłączeniowej.

III.3.1.12.

Praca wyspowa jednostek wytwórczych jest moĪliwa jedynie na wyspĊ urządzeĔ tego
wytwórcy, o ile uwzglĊdniono to w warunkach przyłączenia.

III.3.2.

Urządzenia łączeniowe jednostek wytwórczych

III.3.2.1.

Jednostki wytwórcze muszą posiadaü nastĊpujące urządzenia łączeniowe:

osiągalnej powyĪej 150 kVA przyłączane do sieci
zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego
koniecznoĞci wyposaĪenia łącznika sprzĊgającego
dystrybucyjną w urządzenia umoĪliwiające zdalne

a) łącznik dostosowany do wyłączania jednostki wytwórczej,
b) łącznik do odłączania jednostki wytwórczej i stwarzania przerwy izolacyjnej.
III.3.2.2.

W przypadku, gdy w układzie sieci jest moĪliwa praca wyspowa jednostki
wytwórczej, musi ona posiadaü dodatkowy łącznik dostosowany do oddzielenia
wyspy od pozostałej czĊĞci sieci dystrybucyjnej.

III.3.2.3.

OSD koordynuje pracĊ łączników, o którym mowa w punkcie III.3.2.1. i decyduje o
koniecznoĞci ich wyposaĪenia w system zdalnego sterowania lub odwzorowania
stanu pracy.

III.3.2.4.

Urządzenia łączeniowe jednostek wytwórczych współpracujących z falownikami,
powinny byü zlokalizowane po stronie prądu przemiennego falownika.
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III.3.2.5.

Impuls wyłączający przesłany od zabezpieczeĔ do urządzenia łączeniowego musi
powodowaü bezzwłoczne wyłączenie jednostki wytwórczej przez to urządzenie.

III.3.2.6.

Jednostki wytwórcze musza byü wyposaĪone w synchronizatory umoĪliwiające
synchroniczne łączenie z siecią.

III.3.2.7.

W przypadku przyłączenia do sieci zamkniĊtej jednostek wytwórczych OSD
decyduje o koniecznoĞci instalowania synchronizatorów dla potrzeb odbudowy
systemu.

III.3.2.8.

Sposób przyłączenia sieci wytwórcy powinien zapewniaü moĪliwoĞü jej zdalnego
odłączenia podczas lokalizacji uszkodzenia w sieci elektroenergetycznej.

III.3.3.

Zabezpieczenia jednostek wytwórczych

III.3.3.1.

Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwórczych powinny zostaü dobrane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zabezpieczenia te powinny działaü
na urządzenie łączeniowe okreĞlone w punkcie III.3.2.1.a), powodując wyłączenie
jednostki wytwórczej z ruchu.

III.3.3.2.

Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej do 100 kVA z generatorami
asynchronicznymi lub synchronicznymi powinny byü wyposaĪone w zabezpieczenia
dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia zerowo-nadnapiĊciowe oraz zabezpieczenia
do ochrony przed: obniĪeniem napiĊcia, wzrostem napiĊcia oraz wzrostem prĊdkoĞci
obrotowej.

III.3.3.3.

Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyĪej 100 kVA powinny byü wyposaĪone
w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia zerowo-nadnapiĊciowe
oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obniĪeniem napiĊcia, wzrostem napiĊcia,
obniĪeniem czĊstotliwoĞci oraz wzrostem czĊstotliwoĞci.

III.3.3.4.

Jednostki wytwórcze współpracujące z falownikami powinny byü wyposaĪone
w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia do ochrony przed
obniĪeniem napiĊcia oraz wzrostem napiĊcia, jak równieĪ w urządzenia pozwalające
na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrów jakoĞciowych energii
elektrycznej.

III.3.3.5.

OSD decyduje o potrzebie wyposaĪenia jednostek wytwórczych w zabezpieczenie od
mocy zwrotnej i pracy wyspowej.

III.3.3.6.

Zabezpieczenia dodatkowe powinny powodowaü otwarcie łącznika sprzĊgającego
jednostkĊ wytwórczą z siecią dystrybucyjną. W zaleĪnoĞci od rodzaju pracy jednostki
wytwórczej łącznikiem sprzĊgającym jest:
a) łącznik okreĞlony w punkcie III.3.2.1.a), gdy jednostka wytwórcza nie ma
moĪliwoĞci pracy wyspowej,
b) łącznik okreĞlony w punkcie III.3.2.2, gdy jednostka wytwórcza ma moĪliwoĞü
pracy wyspowej.

III.3.3.7.

OSD ustala nastawy oraz zwłokĊ czasową działania zabezpieczeĔ dodatkowych, w
zaleĪnoĞci od miejsca przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej.

III.3.3.8.

Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obniĪeniem lub wzrostem napiĊcia
musi byü wykonane trójfazowo. Jednostka wytwórcza przy obniĪeniu lub wzroĞcie
- 24 -

EnergiaPro S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej –czĊĞü ogólna

napiĊcia miĊdzyfazowego musi byü odłączona od sieci trójbiegunowo.
III.3.3.9.

Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci nN bez moĪliwoĞci pracy
wyspowej, zabezpieczenia dodatkowe mogą byü zawarte w zestawie zabezpieczeĔ
podstawowych generatora. Natomiast dla jednostek wytwórczych z moĪliwoĞcią
pracy wyspowej, zabezpieczenia dodatkowe powinny stanowiü oddzielny zestaw
zabezpieczeĔ.

III.3.3.10.

Dla zabezpieczeĔ dodatkowych do ochrony przed: wzrostem czĊstotliwoĞci,
obniĪeniem czĊstotliwoĞci oraz obniĪeniem napiĊcia, wielkoĞci pomiarowe powinny
byü pobierane po stronie nN. Dla zabezpieczeĔ dodatkowych: zerowonadnapiĊciowych oraz do ochrony przed wzrostem napiĊcia, wielkoĞci pomiarowe
powinny byü pobierane po stronie SN.
W przypadku przyłączania jednostek wytwórczych do sieci nN zastosowane
zabezpieczenie od przetĊĪeĔ w obwodach fazowych winno zapewniaü ochronĊ od
zwarü z ziemią. Natomiast zabezpieczenie przez wzrostem napiĊcia wielkoĞci
pomiarowe winno pobieraü z zacisków generatora.

III.3.3.11.

Dla generatorów synchronicznych lub asynchronicznych czas działania zabezpieczeĔ
dodatkowych i czas własny łącznika sprzĊgającego muszą byü tak dobrane, aby
wyłączenie generatora nastąpiło podczas zaników napiĊcia spowodowanych
zadziałaniem automatyki SPZ lub SZR.

III.3.3.12.

Farmy wiatrowe z generatorami asynchronicznymi naleĪy wyposaĪyü
w automatykĊ bezzwłocznego wyłączania farmy po przejĞciu do pracy na wydzieloną
sieü.

III.3.3.13.

W przypadku zwarcia w linii, do której przyłączona jest farma wiatrowa automatyka
zabezpieczeniowa farmy powinna:
a) wyłączaü ją w czasie krótszym od czasu działania istniejącego zabezpieczenia
linii,
b) załączaü farmĊ samoczynnie po czasie nie krótszym niĪ 30 s, liczonym od
zakoĔczenia udanego cyklu SPZ.

III.3.3.14.

W przypadku zwarcia w farmie wiatrowej z generatorem asynchronicznym
automatyka zabezpieczeniowa powinna wyłączaü ją bezzwłocznie lub ze zwłoką
czasową uzgodnioną z OSD.

III.3.3.15.

W przypadku zadziałania SZR w stacji, do której przyłączona jest farma wiatrowa,
automatyka zabezpieczeniowa farmy powinna:
a) wyłączaü ją w czasie krótszym od nastawionego w stacji czasu działania SZR,
b) załączaü farmĊ samoczynnie po czasie 30 s, liczonym od zakoĔczenia cyklu SZR.

III.3.3.16.

OSD moĪe zdecydowaü o potrzebie stosowania zabezpieczeĔ róĪnicowoprądowych
dla poszczególnych rodzajów jednostek wytwórczych.
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III.3.4.

Kompensacja mocy biernej jednostek wytwórczych

III.3.4.1.

Wymagany stopieĔ skompensowania mocy biernej okreĞla OSD w warunkach
przyłączenia.

III.3.4.2.

Nie jest wymagane stosowanie urządzeĔ do kompensacji mocy biernej
w przypadku jednostek wytwórczych, których moc osiągalna okreĞlona na przewód
fazowy nie przekracza 4,6 kVA (5 kWp dla jednostek wytwórczych
fotowoltaicznych). W pozostałych jednostkach wytwórczych naleĪy stosowaü
urządzenia do kompensacji mocy biernej. W jednostkach wytwórczych
charakteryzujących siĊ pracą ze zmienną mocą, w szczególnoĞci w farmach
wiatrowych naleĪy stosowaü układy automatycznej regulacji mocy biernej.

III.3.4.3.

Moc bierną przy generatorach synchronicznych naleĪy regulowaü przy pomocy
wzbudzenia. W jednostkach wytwórczych charakteryzujących siĊ pracą ze zmienną
mocą, w szczególnoĞci w farmach wiatrowych naleĪy stosowaü układy
automatycznej regulacji wzbudzenia.

III.3.4.4.

W przypadku generatorów asynchronicznych układ słuĪący do automatycznego bądĨ
rĊcznego załączania kondensatorów do kompensacji mocy biernej powinien byü tak
skonstruowany, aby nie było moĪliwe załączenie baterii kondensatorów przed
dokonaniem rozruchu generatora. Wyłączenie generatora i baterii kondensatorów
nastĊpuje równoczeĞnie.

III.3.4.5.

Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej poprzez falowniki
sieciowzbudne obowiązują warunki dotyczące załączania i odłączania
kondensatorów oraz warunki ich doboru takie same, jak przy generatorach
asynchronicznych. W jednostkach wytwórczych z falownikami niezaleĪnymi
kompensacja mocy biernej nie jest wymagana.

III.3.5.

Załączanie jednostek wytwórczych

III.3.5.1.

Załączenie jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej jest moĪliwe tylko, gdy
napiĊcie sieci istnieje we wszystkich trzech fazach i posiada odpowiednie parametry.
W przypadku stosowania ochrony przed obniĪeniem napiĊcia powodującej
odłączenie jednostki wytwórczej od sieci dystrybucyjnej, powinna ona mieü zwłokĊ
czasową rzĊdu kilku minut pomiĊdzy powrotem napiĊcia w sieci dystrybucyjnej, a
ponownym załączeniem jednostki wytwórczej.

III.3.5.2.

Dla generatorów asynchronicznych, których rozruch odbywa siĊ przy wykorzystaniu
silnika napĊdowego, załączenie do sieci dystrybucyjnej powinno nastĊpowaü przy
prĊdkoĞci obrotowej pomiĊdzy 95 ÷ 105 % prĊdkoĞci synchronicznej. Przy zdolnych
do pracy wyspowej, samowzbudnych generatorach asynchronicznych naleĪy
dotrzymaü warunków jak dla załączania generatorów synchronicznych, okreĞlonych
w punkcie III.3.5.4.

III.3.5.3.

Dla generatorów asynchronicznych, które dokonują rozruchu jako silnik obowiązują
warunki jak dla przyłączania silników elektrycznych. Dla generatorów o mocy
osiągalnej do 100 kVA przyłączonych do sieci dystrybucyjnej nN prąd rozruchu nie
powinien przekraczaü wartoĞci 60 A. Dla pozostałych jednostek wytwórczych prąd
rozruchu naleĪy ograniczyü w sposób zapobiegający ujemnemu wpływowi na sieü
dystrybucyjną.
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Dla generatorów synchronicznych wymagane jest urządzenie synchronizujące,
umoĪliwiające załączenie generatora z zachowaniem nastĊpujących warunków
synchronizacji:
a) róĪnica napiĊü

–

ǻU < ± 10 % Un,

b) róĪnica czĊstotliwoĞci

–

ǻf < ± 0,5 Hz,

c) róĪnica kąta fazowego

–

ǻĳ < ± 10°,

III.3.5.5.

OSD moĪe ustaliü wĊĪsze granice warunków synchronizacji w momencie załączania
generatorów synchronicznych niĪ podane w punkcie III.3.5.4.

III.3.5.6.

Falowniki załącza siĊ tylko, gdy są one bez napiĊcia po stronie prądu przemiennego.
Przy
zdolnych
do
pracy
wyspowej
jednostkach
wytwórczych
z falownikami, które nie są przyłączane beznapiĊciowo, naleĪy dotrzymaü warunków
jak dla załączania generatorów synchronicznych.

III.3.5.7.

Załączanie generatorów do ruchu powinno odbywaü siĊ sekwencyjnie, w trybie
uzgodnionym z OSD.

III.3.6.

CzĊstotliwoĞü i napiĊcie jednostek wytwórczych

III.3.6.1.

Oddziaływanie jednostek wytwórczych na warunki pracy sieci dystrybucyjnej naleĪy
ograniczaü w takim stopniu, aby nie zostały przekroczone, w miejscu dostarczania
energii elektrycznej z jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej, wymagania
okreĞlone w punktach od III.3.6.2 do III.3.6.9.

III.3.6.2.

CzĊstotliwoĞü znamionowa wynosi 50 Hz z dopuszczalnym odchyleniem
zawierającym siĊ w przedziale od -0,5Hz do +0,2 Hz, przez 99,5% czasu tygodnia.

III.3.6.3.

Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, w kaĪdym
tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych Ğrednich wartoĞci skutecznych napiĊcia
zasilającego powinno mieĞciü siĊ w przedziale odchyleĔ ±5% napiĊcia
znamionowego lub deklarowanego (w sieciach niskiego napiĊcia wartoĞci napiĊü
deklarowanych i znamionowych są równe).

III.3.6.4.

Szybkie zmiany napiĊcia spowodowane pulsacją mocy w farmy wiatrowej
o czĊstotliwoĞci rzĊdu 1 Hz powinny mieü amplitudĊ nie wiĊkszą niĪ 0,7%.

III.3.6.5.

ZawartoĞü poszczególnych harmonicznych odniesionych
podstawowej nie moĪe przekraczaü odpowiednio:

do

harmonicznej

a) 1,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napiĊciu znamionowym nie wyĪszym
niĪ 110 kV i wyĪszym niĪ 30 kV,
b) 2,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napiĊciu znamionowym nie wyĪszym
niĪ 30 kV i wyĪszym niĪ 1 kV,
c) 3,5 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napiĊciu znamionowym nie wyĪszym
niĪ 1 kV.
III.3.6.6.

Współczynnik THD (uwzglĊdniający wszystkie harmoniczne, aĪ do rzĊdu 40)
odkształcenia napiĊcia nie moĪe przekraczaü odpowiednio:
a) 2 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napiĊciu znamionowym nie wyĪszym niĪ
110 kV i wyĪszym niĪ 30 kV,
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b) 4,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napiĊciu znamionowym nie wyĪszym
niĪ 30 kV i wyĪszym niĪ 1 kV,
c) 6,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napiĊciu znamionowym nie wyĪszym
niĪ 1 kV.
III.3.6.7.

Dla jednostek wytwórczych współpracujących z przekształtnikami, w których nie są
stosowane szczególne Ğrodki do redukcji wyĪszych harmonicznych, powinien byü
spełniony nastĊpujący warunek:
S rA
1
<
S kV 120
gdzie:
SrA – moc osiągalna jednostki wytwórczej,
SkV – moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci
dystrybucyjnej, okreĞlona jako iloraz kwadratu napiĊcia znamionowego sieci
oraz sumy impedancji linii od transformatora do miejsca przyłączenia
i impedancji transformatora.

III.3.6.8.

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciągu kaĪdego tygodnia,
wskaĨnik długookresowego migotania Ğwiatła Plt spowodowanego wahaniami
napiĊcia, przez 95 % czasu, powinien spełniaü warunek: Plt ≤ 0,6 za wyjątkiem farm
wiatrowych dla których współczynnik Plt okreĞlono w punkcie III.4.7.2.

III.3.6.9.

Wymaganie okreĞlone w punkcie III.3.6.8 jest równieĪ spełnione w przypadkach,
gdy:
- dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci SN zasilanych z szyn stacji
110/SN:
S rA
× 100% < 2 N
S kV
- dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci nN:

S rA
3%
× 100% <
S kV
k
gdzie:
SrA

– moc osiągalna jednostki wytwórczej,

SkV

– moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci
dystrybucyjnej,

N

– liczba przekształtników tyrystorowych o jednakowych lub zbliĪonych do
siebie mocach znamionowych, współpracujących z jednostką wytwórczą,

k

– współczynnik wynoszący:
1

- dla generatorów synchronicznych,

2

- dla generatorów asynchronicznych, które są załączane przy
95 % ÷ 105 % ich prĊdkoĞci synchronicznej,

Ia/Ir - dla generatorów asynchronicznych, które są wprowadzane na
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obroty jako silnik,
8

- dla przypadków, gdy nie jest znany prąd rozruchu,

Ia

– prąd rozruchowy,

Ir

– znamionowy prąd ciągły.

III.4.

Wymagania techniczne dla farm wiatrowych

III.4.1.

Postanowienia ogólne

III.4.1.1.

Wymagania techniczne oraz zalecenia dla farm wiatrowych o mocy osiągalnej równej
50 MW lub wyĪszej przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV są okreĞlone
przez OSP w IRiESP.

III.4.1.2.

Farmy wiatrowe przyłączane bezpoĞrednio do sieci dystrybucyjnej powinny spełniaü
ogólne wymagania i procedury przewidziane dla podmiotów przyłączanych do sieci
dystrybucyjnej okreĞlone w pozostałych punktach niniejszej IRiESD.

III.4.1.3.

Wymagania techniczne dla farm wiatrowych o mocy znamionowej w miejscu
przyłączenia wiĊkszej niĪ 50 MW stosuje siĊ takĪe do farm wiatrowych o mocy
znamionowej w miejscu przyłączenia, równej i niĪszej niĪ 50 MW, w przypadku gdy
suma mocy znamionowych farm wiatrowych przyłączonych:
1) do jednej rozdzielni o napiĊciu znamionowym 110 kV poprzez transformatory
110/SN przekracza 50 MW,
2) do linii promieniowej o napiĊciu znamionowym 110 kV i wyĪszym przekracza
50 MW,
3) do ciągu liniowego o napiĊciu znamionowym 110 kV łączącego co najmniej dwie
stacje elektroenergetyczne przekracza 50 MW.

III.4.1.4.

Wymagania techniczne i zalecenia zapisane w punkcie III.4. obowiązują farmy
wiatrowe przyłączane do sieci dystrybucyjnej. CzĊĞü wymagaĔ dotyczy tylko farm
wiatrowych przyłączanych do sieci o napiĊciu 110 kV.

III.4.1.5.

Farmy wiatrowe które w dniu wejĞcia w Īycie niniejszej IRiESD są przyłączone do
sieci lub mają podpisane umowy o przyłączenie do sieci, obowiązane są wypełniü
wymagania punktu III.4. tylko w przypadku modernizacji farmy wiatrowej. Farmy
wiatrowe posiadające waĪne warunki przyłączenia do sieci uzgodnią z OSD zakres i
harmonogram dostosowania siĊ do wymagaĔ okreĞlonych w IRiESD w terminie
6 miesiĊcy od daty wejĞcia w Īycie niniejszej IRiESD.

III.4.1.6.

Wymagania techniczne dla farm wiatrowych obejmują nastĊpujące zagadnienia:
a) regulacja mocy czynnej,
b) praca przy róĪnym napiĊciu i czĊstotliwoĞci,
c) załączanie do pracy i wyłączanie z sieci,
d) regulacja napiĊcia i mocy biernej,
e) wymagania dla pracy przy zakłóceniach w sieci,
f) dotrzymywanie standardów jakoĞci energii,
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g) elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
h) monitoring i systemy telekomunikacji,
i) testy sprawdzające.
III.4.1.7.

Farma wiatrowa powinna byü wyposaĪona w zabezpieczenia chroniące ją przed
skutkami prądów zwarciowych, napiĊü powrotnych po wyłączeniu zwarü w systemie
elektroenergetycznym, pracy asynchronicznej tej farmy i innymi oddziaływaniami
zakłóceĔ systemowych. Nastawy tych zabezpieczeĔ powinny uwzglĊdniaü
wymagania dla pracy farmy wiatrowej w warunkach zakłóceniowych okreĞlone w
instrukcji.

III.4.1.8.

OSD ma prawo do kontroli realizacji warunków przyłączenia i moĪe zaĪądaü
udostĊpnienia przez wytwórcĊ dokumentacji stwierdzającej, Īe farma wiatrowa
wypełnia wymagania okreĞlone w IRiESD i w warunkach przyłączenia do sieci. W
szczególnoĞci dokumentacja ta powinna zawieraü wyniki pomiarów konieczne dla
oceny wpływu farmy wiatrowej na jakoĞü energii elektrycznej oraz - dla farm
przyłączanych do sieci 110 kV - symulacje komputerowe, na akceptowanym przez
odpowiedniego operatora modelu systemu, pokazujące reakcjĊ farmy wiatrowej na
zakłócenia sieciowe.

III.4.1.9.

W przypadku, gdy dwie lub wiĊcej farm wiatrowych przyłączanych jest do szyn
zbiorczych tej samej rozdzielni 110 kV przez wydzielone transformatory 110 kV/SN,
naleĪy traktowaü te farmy jako pojedynczą farmĊ wiatrową z miejscem przyłączenia
na napiĊciu 110 kV z punktu widzenia wymogów niniejszej IRiESD.

III.4.1.10.

Farmy wiatrowe przyłączane do sieci dystrybucyjnej powinny byü wyposaĪone w
urządzenia o technologii umoĪliwiającej bezpieczną współpracĊ z systemem
elektroenergetycznym w róĪnych moĪliwych sytuacjach ruchowych.

III.4.1.11.

Szczegółowe wymagania dla kaĪdej farmy wiatrowej są okreĞlane przez OSD w
warunkach przyłączenia do sieci, w zaleĪnoĞci od mocy farmy wiatrowej, jej
lokalizacji w sieci, sytuacji w systemie elektroenergetycznym i wyników ekspertyzy
wpływu przyłączanej farmy wiatrowej na system elektroenergetyczny.

III.4.1.12.

OSD moĪe w warunkach przyłączenia okreĞliü dla farmy wiatrowej wymóg
przystosowania farmy do automatycznej regulacji mocy.

III.4.2.

Moc czynna farmy wiatrowej

III.4.2.1.

Farma wiatrowa przyłączona do sieci 110 kV powinna byü wyposaĪona w system
sterowania i regulacji mocy umoĪliwiający pracĊ w nastĊpujących reĪimach:
a) praca bez ograniczeĔ, odpowiednio do warunków wiatrowych,
b) praca interwencyjna według wymagaĔ odpowiedniego operatora systemu, w
sytuacjach zakłóceĔ i zagroĪeĔ w pracy systemu elektroenergetycznego,
c) udział w regulacji czĊstotliwoĞci (dotyczy farm wiatrowych o mocy znamionowej
50 MW i wiĊkszej),
d) z ograniczeniami mocy generowanej do wielkoĞci okreĞlonej w ekspertyzie lub
umowie.
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III.4.2.2.

W normalnych warunkach pracy systemu i farmy wiatrowej moc czynna
wprowadzana do sieci przez farmĊ wiatrową nie moĪe przekraczaü limitu mocy (z
dokładnoĞcią ± 5 %) przydzielonego operatywnie przez odpowiedniego operatora
systemu i mocy przyłączeniowej okreĞlonej w umowie o przyłączenie.

III.4.2.3.

W normalnych warunkach pracy farmy wiatrowej przyłączanej do sieci 110 kV, w
tym równieĪ podczas normalnych uruchomieĔ i odstawieĔ, gradient Ğredni zmiany
mocy czynnej farmy wiatrowej za okres 15 minut nie moĪe przekraczaü 10% mocy
znamionowej farmy wiatrowej na minutĊ. Gradient Ğredni w okresie 1 minuty nie
powinien przekraczaü 30 % mocy znamionowej na minutĊ.

III.4.2.4.

W sytuacjach zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym wyĪej okreĞlony
gradient zmian obciąĪenia moĪe byü przekroczony przez farmy wiatrowe
uczestniczące w regulacji czĊstotliwoĞci, lub w sytuacji, gdy operator systemu poleci
szybkie odciąĪenie lub, jeĞli jest to technicznie moĪliwe, dociąĪenie farmy wiatrowej

III.4.2.5.

Układ regulacji mocy poszczególnych jednostek wytwórczych powinien zapewniü
zmniejszenie mocy do co najmniej 20% mocy znamionowej w czasie mniejszym od
2s.

III.4.2.6.

Operator systemu ma prawo ograniczyü czasowo moc farmy wiatrowej przyłączonej
do sieci 110 kV, do wartoĞci nie mniejszej niĪ 5% mocy znamionowej tej farmy
wiatrowej. Ograniczenie mocy moĪe byü zadawane przez sygnał zewnĊtrzny w MW
lub % aktualnej mocy farmy wiatrowej, lub teĪ w postaci zaleĪnoĞci od
czĊstotliwoĞci i/lub napiĊcia sieci. Algorytm regulacji mocy czynnej farmy wiatrowej
musi byü dostosowany do realizacji tego wymagania. SzybkoĞü zmniejszania mocy w
celu osiągniĊcia zadanej wartoĞci powinna wynosiü co najmniej 10% mocy
znamionowej farmy wiatrowej na minutĊ.

III.4.2.7.

OSD, z co najmniej piĊciodniowym wyprzedzeniem, powiadamia właĞciciela farmy
wiatrowej o koniecznoĞci jej wyłączenia, w celu dokonania okreĞlonych planowych
prac remontowych lub naprawczych w sieci elektroenergetycznej.

III.4.2.8.

W sytuacjach zagroĪenia bezpieczeĔstwa pracy systemu elektroenergetycznego
odpowiedni operator systemu, moĪe poleciü całkowite wyłączenie farmy wiatrowej.
OSD okreĞla w warunkach przyłączenia do sieci wymagania w zakresie
przystosowania farmy wiatrowej do zdalnego wyłączania.

III.4.3.

Praca farmy wiatrowej w zaleĪnoĞci od czĊstotliwoĞci i napiĊcia

III.4.3.1.

Farma wiatrowa powinna mieü moĪliwoĞü pracy w nastĊpującym zakresie
czĊstotliwoĞci:
a) Przy 49,5  f  50,5 Hz farma wiatrowa musi mieü moĪliwoĞü pracy trwałej z
mocą znamionową,
b) Przy 48,5  f < 49,5 Hz farma wiatrowa musi mieü moĪliwoĞü pracy z mocą
wiĊkszą niĪ 90% mocy wynikającej z aktualnej prĊdkoĞci wiatru, przez co
najmniej 30 min.,
c) Przy 48,0  f < 48,5 Hz farma wiatrowa musi mieü moĪliwoĞü pracy z mocą
wiĊkszą niĪ 85% mocy wynikającej z aktualnej prĊdkoĞci wiatru, przez co
najmniej 20 min.,
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d) Przy 47,5  f < 48,0 Hz farma wiatrowa musi mieü moĪliwoĞü pracy z mocą
wiĊkszą niĪ 80% mocy wynikającej z aktualnej prĊdkoĞci wiatru, przez co
najmniej 10 min.,
e) Przy f < 47,5 Hz farmĊ wiatrową moĪna odłączyü od sieci ze zwłoką czasową
uzgodnioną z operatorem systemu,
f) Przy 50,5 < f  51,5 Hz farma wiatrowa musi mieü moĪliwoĞü trwałej pracy z
mocą ograniczaną wraz ze wzrostem czĊstotliwoĞci, do zera przy czĊstotliwoĞci
51,5 Hz,
g) Przy f > 51,5 Hz farmĊ wiatrową naleĪy odłączyü od sieci w ciągu maks. 0,3 s, o
ile operator systemu nie okreĞli inaczej w warunkach przyłączenia do sieci.
III.4.3.2.

Farma wiatrowa powinna spełniaü warunki wymienione w punkcie III.4.3.1.a) i
punkcie III.4.3.1.b) przy zmianach napiĊcia w miejscu przyłączenia do sieci w
nastĊpującym zakresie:
a) 105 kV ÷ 123 kV – dla sieci 110 kV,
b) +/-10 % Un – dla sieci SN.

III.4.3.3.

WartoĞci napiĊcia i czĊstotliwoĞci podane powyĪej są quasi-stacjonarnymi, z
gradientem zmian dla czĊstotliwoĞci mniejszym niĪ 0,5%/min, a dla napiĊcia
mniejszym niĪ 5%/min.

III.4.3.4.

Zmniejszanie mocy wymagane przy zwyĪce czĊstotliwoĞci ponad 50,5 Hz moĪe byü
realizowane poprzez kolejne wyłączanie jednostek pracujących w farmy wiatrowej.

III.4.3.5.

Farmy wiatrowe o mocy znamionowej 50 MW i wiĊkszej powinny byü
przystosowane do udziału w regulacji czĊstotliwoĞci w systemie
elektroenergetycznym, poprzez zmianĊ mocy po zmianie czĊstotliwoĞci. Wymaganie
to dotyczy pełnego zakresu obciąĪenia farmy wiatrowej.

III.4.3.6.

OSD w uzgodnieniu z OSP okreĞla w warunkach przyłączenia do sieci farmy
wiatrowej o mocy znamionowej 50 MW i wiĊkszej warunki udziału tej farmy w
regulacji czĊstotliwoĞci i wymagane parametry regulacji.

III.4.3.7.

W zaleĪnoĞci od lokalizacji i skali rozwoju energetyki wiatrowej operator systemu
moĪe w warunkach przyłączenia do sieci dopuĞciü odstĊpstwa od podanych
wymagaĔ okreĞlonych w punktach od III.4.3.1. do III.4.3.6.

III.4.4.

Załączanie i wyłączanie farm wiatrowych

III.4.4.1.

Farma wiatrowa powinna przekazywaü do odpowiedniego operatora systemu sygnał
informujący o aktualnym stanie jej jednostek wytwórczych. Sygnał ten powinien byü
generowany na podstawie identyfikacji stanu i przyczyn odstawienia jednostki.

III.4.4.2.

Gradient przyrostu mocy farmy wiatrowej nie moĪe przekraczaü wartoĞci okreĞlonej
w punkcie III.4.2.3., równieĪ podczas ponownego uruchamiania tej farmy po
zmniejszeniu prĊdkoĞci wiatru poniĪej wartoĞci granicznej, wymagającej wyłączenia
farmy wiatrowej.

III.4.4.3.

Algorytm uruchamiania farmy wiatrowej przyłączanej do sieci 110 kV musi zawieraü
kontrolĊ warunków napiĊciowych w miejscu przyłączenia do sieci.
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III.4.4.4.

W przypadku farmy wiatrowej przyłączanej do sieci 110 kV OSD musi byü
poinformowany z 15 minutowym wyprzedzeniem o planowanym uruchomieniu
farmy wiatrowej, po postoju dłuĪszym niĪ 1 minuta spowodowanym wyłączeniem
awaryjnym lub przekroczeniem granicznej prĊdkoĞci wiatru. Powiadomienie nie jest
konieczne jeĪeli prognozowane na najbliĪszą godzinĊ obciąĪenie farmy wiatrowej
nie przekroczy 5 MW, lub jeĪeli uruchomienie nastĊpuje wskutek wzrostu prĊdkoĞci
wiatru ponad wartoĞü minimalną, niezbĊdną dla wytwarzania mocy.

III.4.4.5.

Z wyjątkiem przypadków zakłóceĔ w sieci i awarii w farmie wiatrowej redukcja
mocy farmy wiatrowej powinna byü realizowana w miarĊ moĪliwoĞci zgodnie ze
zdefiniowanym w punkcie III.4.2.3. gradientem zmiany mocy czynnej.

III.4.5.

Regulacja napiĊcia i mocy biernej

III.4.5.1.

WyposaĪenie farmy wiatrowej musi byü tak dobrane, aby zapewniü utrzymanie,
okreĞlonych w warunkach przyłączenia, warunków napiĊciowych w miejscu
przyłączenia do sieci i stabilnoĞü współpracy z systemem elektroenergetycznym.

III.4.5.2.

Farma wiatrowa musi mieü moĪliwoĞü regulacji współczynnika mocy lub napiĊcia w
miejscu przyłączenia do sieci. OSD w warunkach przyłączenia do sieci okreĞla
powyĪsze wymagania, w tym potrzebĊ zastosowania automatycznej regulacji zdalnej.

III.4.5.3.

Podczas produkcji mocy czynnej farma wiatrowa przyłączona do sieci 110 kV musi
mieü moĪliwoĞü pracy ze współczynnikiem mocy w miejscu przyłączenia do sieci w
granicach od 0,975 (indukcyjny) do 0,975 (pojemnoĞciowy), w pełnym zakresie
obciąĪenia farmy.

III.4.5.4.

W zaleĪnoĞci od warunków napiĊciowych w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej
do sieci, odpowiedni operator systemu moĪe w trybie operatywnym zmieniaü w/w
zakres regulacji współczynnika mocy lub wymagaü pracy z okreĞlonym stałym
współczynnikiem mocy. Dla farm wiatrowych przyłączanych do sieci 110 kV zmiana
zakresu regulacji powinna odbywaü siĊ w sposób zdalny.

III.4.5.5.

Dla farm wiatrowych o mocy znamionowej, w miejscu przyłączenia, równej 50 MW
i wyĪszej naleĪy zapewniü system zdalnego sterowania napiĊciem farmy i mocą
bierną z zachowaniem moĪliwoĞci współpracy z nadrzĊdnymi układami regulacji
napiĊcia i mocy biernej, w tym takĪe z istniejącymi układami regulacji napiĊcia na
stacji ARST.

III.4.6.

Praca farm wiatrowych przy zakłóceniach w sieci

III.4.6.1.

Farmy wiatrowe przyłączone do sieci zamkniĊtej powinny byü przystosowane do
utrzymania siĊ w pracy w przypadku wystąpienia zwarü w sieci skutkujących obniĪką
napiĊcia w punkcie przyłączenia do sieci. Krzywa przedstawiona na rysunku poniĪej
przedstawia obszar, powyĪej którego jednostki wytwórcze farmy wiatrowej nie mogą
byü wyłączane.
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Charakterystyka wymaganego zakresu pracy farmy wiatrowej w przypadku
wystąpienia zakłóceĔ w sieci.
III.4.6.2.

W niektórych lokalizacjach, OSD moĪe wymagaü by farmy wiatrowe podczas
zakłóceĔ w systemie produkowały moĪliwie duĪą, w ramach ograniczeĔ
technicznych, moc bierną. Wymaganie to okreĞla operator systemu w warunkach
przyłączenia do sieci.

III.4.6.3.

Wymagania w zakresie pracy farmy wiatrowej przy zakłóceniach w sieci, OSD
okreĞla w warunkach przyłączenia do sieci, biorąc pod uwagĊ rodzaj zastosowanych
generatorów, moc farmy wiatrowej, jej połoĪenie w sieci, koncentracjĊ generacji
wiatrowej w systemie i wyniki ekspertyzy wpływu przyłączanej farmy wiatrowej na
system.

III.4.6.4.

Podczas zakłóceĔ skutkujących zmianami napiĊcia farma wiatrowa przyłączana do
sieci 110 kV nie moĪe utraciü zdolnoĞci regulacji mocy biernej i musi aktywnie
oddziaływaü w kierunku podtrzymania napiĊcia.

III.4.6.5.

W farmie wiatrowej przyłączanej do sieci 110 kV powinny byü zainstalowane
rejestratory przebiegów zakłóceniowych. Rejestratory powinny zapewniaü rejestracjĊ
przebiegów przez 10 s przed zakłóceniem i 60 s po zakłóceniu oraz:
a) rejestrowaü w kaĪdym polu sygnały analogowe – 3 napiĊcia i 3 prądy fazowe,
napiĊcie 3U0 i prąd 3I0 oraz napiĊcia prądu stałego zasilającego aparaturĊ w polu,
b) rejestrowaü sygnały o pobudzeniu zabezpieczeĔ podstawowych, wszystkie
sygnały o zadziałaniu zabezpieczeĔ lub automatyk na wyłączenie, wszystkie
sygnały telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbiór), sygnały załączające od
układów SPZ oraz połoĪenie biegunów aparatury łączeniowej.

III.4.7.

Dotrzymanie standardów jakoĞci energii

III.4.7.1.

Farma wiatrowa nie powinna powodowaü nagłych zmian i skoków napiĊcia
przekraczających 3%. W przypadku gdy zakłócenia napiĊcia spowodowane pracą
farmy wiatrowej mają charakter powtarzający siĊ, zakres jednorazowej szybkiej
zmiany wartoĞci skutecznej napiĊcia nie moĪe przekraczaü 2,5% dla czĊstoĞci do 10
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zakłóceĔ/godz. i 1,5% dla czĊstoĞci do 100 zakłóceĔ/godz. Wymagania powyĪsze
dotyczą równieĪ przypadków rozruchu i wyłączeĔ jednostek.
III.4.7.2.

WskaĨniki krótkookresowego (Pst) i długookresowego (Plt) migotania napiĊcia farm
wiatrowych przyłączonych do sieci 110 kV oraz SN nie powinny przekraczaü
odpowiednio wartoĞci:
a) P st < 0,35 dla sieci 110 kV i P st < 0,45 dla sieci SN,
b) P lt < 0,25 dla sieci 110 kV i P lt < 0,35 dla sieci SN.

III.4.7.3.

Farmy wiatrowe nie powinny powodowaü w miejscu przyłączenia emisji
pojedynczych harmonicznych napiĊcia rzĊdu od 2 do 50 wiĊkszych niĪ 0,7% dla sieci
110 kV oraz 1,5 dla sieci SN. Współczynnik dystorsji harmonicznych THD w
miejscu przyłączenia do sieci powinien byü mniejszy od 2,0% dla sieci 110 kV oraz
4% dla sieci SN.

III.4.7.4.

Dla farm wiatrowych przyłączonych do sieci 110 kV podane w punktach od III.4.7.1.
do III.4.7.3. wymagania dotyczące jakoĞci energii powinny byü spełnione w okresie
kaĪdego tygodnia, przez 99% czasu tygodnia, a dla farm przyłączonych do sieci SN
przez 95% czasu tygodnia.

III.4.7.5.

Farmy wiatrowe przyłączane do sieci powyĪej 1 kV powinny byü wyposaĪone w
system pomiaru i rejestracji parametrów jakoĞci energii, z którego dane powinny byü
przesyłane do OSD.

III.4.7.6.

Współczynnik zakłóceĔ harmonicznymi telefonii THFF powinien byü poniĪej 1%.

III.4.7.7.

Ze wzglĊdu na ochronĊ urządzeĔ telekomunikacyjnych poziom zakłóceĔ
powodowany przez farmĊ wiatrową w miejscu przyłączenia do sieci powinien
spełniaü wymagania odpowiednich przepisów telekomunikacyjnych.

III.4.8.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

III.4.8.1.

WłaĞciciel farmy wiatrowej ponosi odpowiedzialnoĞü za projekt i instalacjĊ
zabezpieczeĔ chroniących farmĊ przed skutkami prądów zwarciowych, napiĊü
powrotnych po wyłączeniu zwarü w systemie, pracy asynchronicznej tej farmy oraz
innymi oddziaływaniami zakłóceĔ systemowych.

III.4.8.2.

Nastawienia zabezpieczeĔ farmy wiatrowej powinny byü skoordynowane z
zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci elektroenergetycznej.

III.4.8.3.

Nastawy zabezpieczeĔ farmy wiatrowej muszą zapewniaü selektywnoĞü
współdziałania z zabezpieczeniami sieci dla zwarü w sieci i w tej farmie wiatrowej.

III.4.8.4.

Zwarcia wewnątrz farmy wiatrowej powinny byü likwidowane selektywnie i
powodowaü moĪliwie jak najmniejszy ubytek mocy tej farmy.

III.4.8.5.

Na etapie opracowywania projektu podstawowego farmy wiatrowej naleĪy
przeprowadziü i uzgodniü z odpowiednim operatorem systemu analizĊ zabezpieczeĔ
obejmującą sprawdzenie:
a) kompletnoĞci zabezpieczeĔ,
b) poprawnoĞci nastaw na poszczególnych jednostkach i w rozdzielni farmy
wiatrowej,
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c) koordynacji z zabezpieczeniami systemu rozdzielczego i/lub przesyłowego.
Wyniki analiz naleĪy przekazaü OSD.

III.4.9.

Monitoring i komunikacja farmy wiatrowej z operatorem systemu

III.4.9.1.

Operator systemu, do sieci którego przyłączana jest farma wiatrowa, musi mieü
zapewnioną dostĊpnoĞü sygnałów pomiarowych i parametrów rejestrowanych, wg
zasad uzgodnionych z tym operatorem.

III.4.9.2.

Minimalny zakres udostĊpnianych operatorowi systemu pomiarów wielkoĞci
analogowych z farmy wiatrowej obejmuje wartoĞci chwilowe:
a) mocy czynnej,
b) mocy biernej,
c) napiĊcia w miejscu przyłączenia do sieci,
d) Ğredniej dla farmy prĊdkoĞci wiatru.

III.4.9.3.

Minimalny zakres udostĊpnianych operatorowi systemu danych dwustanowych
obejmuje:
a) aktualny stan jednostek wytwórczych farmy, w tym liczbĊ jednostek pracujących,
gotowych do pracy i przyczyny postoju pozostałych,
b) stan układu regulacji czĊstotliwoĞci dla farm wiatrowych o mocy 50MW i
wiĊkszej,
c) inne dane mogące skutkowaü wyłączeniem farmy wiatrowej, na warunkach
uzgodnionych w umowie o przyłączenie.

III.4.9.4.

Jako standardowe wyposaĪenie farmy wiatrowej przyłączanej na napiĊcie 110 kV
powinien byü stosowany system monitorowania w czasie rzeczywistym stanu i
parametrów pracy, z zapewnieniem przesyłu danych do operatorów systemu.

III.4.9.5.

WłaĞciciel farmy wiatrowej przyłączanej do sieci 110 kV zapewni dostarczanie
operatorowi systemu prognozy Ğredniej godzinnej mocy farmy wiatrowej z co
najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem i aktualizacją prognozy co 6 godzin. Sposób
realizacji tego obowiązku definiuje siĊ w warunkach przyłączenia i uzgadnia na
etapie projektu.

III.4.9.6.

WłaĞciciel farmy wiatrowej dostarcza odpowiedniemu operatorowi systemu aktualne
parametry wyposaĪenia farmy wiatrowej (urządzeĔ podstawowych i układów
regulacji), niezbĊdne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie przed
uruchomieniem farmy wiatrowej są to dane producentów urządzeĔ.

III.4.9.7.

Operator systemu okreĞla w warunkach przyłączenia do sieci zakres danych
technicznych dla danej farmy wiatrowej, które są niezbĊdne do prowadzenia i
planowania ruchu systemu.

III.4.9.8.

Parametry techniczne systemu wymiany informacji pomiĊdzy farmą wiatrową i OSD,
okreĞla operator systemu na etapie projektowania.
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III.4.10.

Testy sprawdzające

III.4.10.1.

Farmy wiatrowe przyłączane do sieci dystrybucyjnej są zobowiązane do
przeprowadzenia w okresie pierwszego roku pracy farmy, testów sprawdzających
spełnienie wymagaĔ okreĞlonych dla danej farmy wiatrowej. Sposób
przeprowadzenia testów farmy wiatrowej uzgadniany jest w ramach umowy o
przyłączenie.

III.4.10.2.

WłaĞciciel farmy wiatrowej na co najmniej 2 miesiące przed terminem uruchomienia
farmy wiatrowej przedstawia odpowiedniemu operatorowi systemu zakres i program
testów, dostarczając równoczeĞnie inne niezbĊdne dokumenty, jak instrukcje
układów regulacji i instrukcjĊ współpracy ruchowej. Proces uzgodnieĔ planu testów
powinien byü zakoĔczony na miesiąc przed terminem uruchomienia farmy wiatrowej.

III.4.10.3.

Testy dotyczyü powinny w szczególnoĞci:
a) charakterystyki mocy farmy wiatrowej w funkcji prĊdkoĞci wiatru,
b) uruchomienia farmy wiatrowej przy wietrze umoĪliwiającym osiągniĊcie co
najmniej 75% mocy znamionowej, z kontrolą gradientu wzrostu mocy i zmian
napiĊcia,
c) odstawiania farmy wiatrowej przy prĊdkoĞci wiatru przekraczającej wartoĞü, przy
której osiągana jest moc znamionowa,
d) szybkoĞci zmian napiĊcia przez układ regulacji napiĊcia,
e) działania układu regulacji mocy i czĊstotliwoĞci,
f) wpływu farmy wiatrowej na jakoĞü energii,
g) regulacji mocy biernej oraz pracy farmy wiatrowej przy okreĞlonym w punkcie
III.4.5.3. współczynniku mocy.

III.4.10.4.

Operator systemu wydaje zgodĊ na pierwsze uruchomienie farmy wiatrowej i
przeprowadzenie testów.

III.4.10.5.

Szczegółowy raport z przeprowadzonych testów dostarczany jest OSD w terminie do
6 tygodni po ich zakoĔczeniu.

III.5.

Wymagania techniczne dla połączeĔ miĊdzysystemowych oraz linii
bezpoĞrednich

III.5.1.

Warunkiem przystąpienia do budowy linii bezpoĞrednich jest wczeĞniejsze spełnienie
wymagaĔ zawartych w ustawie Prawo energetyczne.

III.5.2.

Budowa i przyłączanie linii bezpoĞrednich winno odbywaü siĊ z zachowaniem zasad
dotyczących przyłączania okreĞlonych w punkcie II.1. IRiESD.

III.5.3.

W uzasadnionych przypadkach OSD moĪe podjąü decyzjĊ o odstąpieniu od
koniecznoĞci realizacji czĊĞci lub całoĞci zasad, o których mowa w punkcie III.5.2.

III.5.4.

Linie bezpoĞrednie oraz łączone za ich poĞrednictwem urządzenia, instalacje, sieci
oraz jednostki wytwórcze winny spełniaü wymagania techniczne okreĞlone
w punkcie III.2. oraz III.3. IRiESD.
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III.5.5.

Linie bezpoĞrednie naleĪy wyposaĪaü w układy i systemy pomiarowo-rozliczeniowe
zgodnie z zapisami punktu III.8. IRiESD.

III.5.6.

OSD moĪe okreĞliü w warunkach przyłączenia inne lub dodatkowe wymagania
techniczne związane z przyłączaniem linii bezpoĞrednich niĪ okreĞlone w niniejszej
IRiESD.

III.5.7.

OSD moĪe zdecydowaü o czasowym wyłączeniu lub załączeniu linii bezpoĞrednich
w tym takĪe do pracy w układach innych niĪ normalny, jeĪeli jest to podyktowane
wzglĊdami bezpieczeĔstwa pracy systemu elektroenergetycznego.

III.5.8.

Przyłączanie i praca linii bezpoĞrednich nie moĪe powodowaü negatywnych skutków
dla pozostałych uĪytkowników sieci dystrybucyjnej.

III.6.

Wymagania techniczne dla układów elektroenergetycznej
zabezpieczeniowej i urządzeĔ współpracujących

III.6.1.

Postanowienia ogólne

III.6.1.1.

Wymagania i zalecenia dotyczące układów elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej obowiązują OSD oraz podmioty przyłączone do sieci
dystrybucyjnej.

III.6.1.2.

Poszczególne elementy sieci dystrybucyjnej (linie napowietrzne i kablowe, linie
odbiorców energii elektrycznej, transformatory, dławiki łączniki szyn i szyny
zbiorcze) powinny byü wyposaĪone w układy elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urządzenia współpracujące zwane dalej „układami i
urządzeniami EAZ”, niezbĊdne do:

automatyki

1) samoczynnej selektywnej likwidacji zakłóceĔ sieciowych,
2) regulacji rozpływów mocy biernej i poziomów napiĊcia,
3) prowadzenia ruchu stacji o górnym napiĊciu 110 kV, z uĪyciem Ğrodków
sterowniczych, lokalnych urządzeĔ pomiarów i sygnalizacyjnych,
4) odtwarzania przebiegu zakłóceĔ z uĪyciem rejestratorów zakłóceĔ i zdarzeĔ.
III.6.1.3.

Układy i urządzenia EAZ powinny reagowaü na zakłócenia w pracy elementów sieci
elektroenergetycznej oraz zakłócenia w pracy jednostek wytwórczych, urządzeĔ i
sieci podmiotów przyłączonych do sieci elektroenergetycznych, takie jak:
1) zwarcia doziemne i miĊdzyfazowe,
2) zwarcia metaliczne i wysokooporowe,
3) zwarcia przemijające i trwałe,
4) zwarcia rozwijające siĊ,
5) praca niepełnofazowa i asymetria,
6) przeciąĪenia elementów sieci,
7) zakłócenia o charakterze technologicznym w urządzeniach,
8) nieprawidłowe działanie wyłącznika,
9) niebezpieczny wzrost napiĊcia na liniach elektroenergetycznych,
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10) zagroĪenie utraty równowagi systemu elektroenergetycznego.
III.6.1.4.

Ogólne wymagania techniczne dla układów i urządzeĔ EAZ podyktowane wzglĊdami
niezawodnoĞciowymi są nastĊpujące:
1) zabezpieczenia i automatyki poszczególnych elementów sieci i elementów do niej
przyłączonych naleĪy dostosowaü do sposobu ich pracy i parametrów,
2) nastawienia automatyk i układów EAZ, urządzeĔ i instalacji podmiotów
przyłączonych do sieci o górnym napiĊciu 110 kV muszą byü skoordynowane
i liczone przez operatora sieci przesyłowej,
3) poszczególne elementy sieci 110 kV powinny byü wyposaĪone w przynajmniej
dwa niezaleĪne urządzenia zabezpieczeniowe,
4) dla zwiĊkszenia pewnoĞci likwidacji zakłóceĔ przez układy i urządzenia EAZ,
uwzglĊdniając moĪliwoĞü zawiedzenia elementów tych układów, naleĪy stosowaü
rezerwowanie urządzeĔ EAZ,
5) w celu zapewnienia niezaleĪnoĞci poszczególnych zestawów urządzeĔ EAZ kaĪde
z nich ma współpracowaü z oddzielnymi: obwodami pomiarowymi prądowymi i
napiĊciowymi, obwodami napiĊcia pomocniczego (sterowniczymi) oraz
obwodami wyłączającymi (cewkami wyłączającymi),
6) obwody sterownicze napiĊcia pomocniczego poszczególnych obwodów urządzeĔ
EAZ powinny byü zasilane z róĪnych sekcji rozdzielni prądu stałego
współpracujących z oddzielnymi bateriami akumulatorowymi,
7) dla zapewnienia wysokiej dyspozycyjnoĞci urządzeniom EAZ zasadne jest
stosowanie urządzeĔ z układami ciągłej kontroli, testowania,
8) zapewnienie wzajemnego bezpieczeĔstwa obwodów wtórnych przez stosowanie:
elementów o odpowiedniej izolacji, właĞciwej ochrony przeciwprzepiĊciowej,
wysokiej jakoĞci osprzĊtu instalacyjnego (zacisków, wtyków, złącz itp.) i
narzĊdzi instalacyjnych, urządzeĔ odpornych na zakłócenia (kompatybilnoĞü
elektromagnetyczna) w obwodach wtórnych stacji oraz zapewnienie przejrzystej
architektury obwodów wtórnych,
9) wyposaĪenie urządzeĔ EAZ podstawowych w układy kontroli ciągłoĞci obwodów
wyłączania.

III.6.1.5.

Wymagania techniczne dla układów EAZ w zakresie zapewnienia w krótkim czasie
likwidacji zakłóceĔ powinny dotyczyü:
1) zachowania warunków równowagi dynamicznej sieci,
2) zmniejszenia zakresu zniszczeĔ w miejscach powstałych zakłóceĔ,
3) zapobiegania starzeniu siĊ urządzeĔ sieciowych i elektrownianych,
4) zmniejszenia zakłóceĔ technologicznych odbiorców koĔcowych,
5) poprawy warunków bezpieczeĔstwa ludzi i urządzeĔ w obiektach sieci.

III.6.2.

Zabezpieczenia i automatyka linii 110 kV

III.6.2.1.

Zabezpieczenia i automatykĊ linii 110 kV naleĪy dostosowaü do sposobu pracy
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i parametrów linii.
III.6.2.2.

Linie o napiĊciu 110 kV pracujące w układzie pierĞcieniowym wyposaĪa siĊ w:
a) zabezpieczenie podstawowe odcinkowe lub odległoĞciowe. W przypadku linii
kablowych lub napowietrznych krótkich (tj. o długoĞci do 4 km) zaleca siĊ
stosowaü zabezpieczenia odcinkowe,
b) zabezpieczenie rezerwowe odległoĞciowe lub reagujące na zwarcie z ziemią. W
przypadku, gdy zabezpieczenie odcinkowe jest zabezpieczeniem podstawowym,
jako rezerwowe naleĪy stosowaü zabezpieczenie odległoĞciowe,
c) urządzenia automatyki 3 fazowej SPZ (dla linii napowietrznych), kable linii
kablowych nowobudowanych lub kablowanych odcinków linii napowietrznych
naleĪy dostosowaü do pracy z czynną automatyką 3-fazową SPZ,
d) w uzasadnionych przypadkach urządzenia synchronizacji np. w wĊzłach sieci
połączonych liniami 110 kV bezpoĞrednio z elektrowniami,

III.6.2.3.

Linie o napiĊciu 110 kV pracujące w układzie promieniowym wyposaĪa siĊ w:
a) zabezpieczenia podstawowe – odległoĞciowe lub nadprądowe oraz rezerwowe
reagujące na zwarcia z ziemią,
b) urządzenia automatyki 3 faz SPZ(dla linii napowietrznych).

III.6.2.4.

Linie blokowe powinny byü wyposaĪone w nastĊpujące układy EAZ
i urządzenia współpracujące (wszystkie zabezpieczenia linii blokowej powinny
działaü na 3-fazowe wyłączenie wyłącznika blokowego):
a) dwa zabezpieczenia podstawowe umoĪliwiające wyłączenia 3 fazowe,
b) zabezpieczenie rezerwowe reagujące na niesymetryczne zwarcia z ziemią w linii
blokowej i sieci zewnĊtrznej,
c) elementy układów automatyki zapobiegającej kołysaniom
przeciąĪeniom elementów sieci (APKO), jeĞli są wymagane,

mocy

d) układ bezwarunkowego wyłączenia
przesłanego z nastawni blokowej.

od

wyłącznika

blokowego

oraz

sygnału

III.6.3.

Zabezpieczenia i automatyka transformatorów mocy 110 kV/SN

III.6.3.1.

Transformatory mocy dwu i wielouzwojeniowe 110 kV/SN powinny byü
w
nastĊpujące
układy
elektroenergetycznej
automatyki
wyposaĪone
zabezpieczeniowej i urządzenia współpracujące:
a) zabezpieczenia podstawowe reagujące na zwarcie w transformatorze (zwarciowoprądowe, a dla transformatorów powyĪej 5 MVA - róĪnicowe),
b) kaĪda strona transformatora powinna byü wyposaĪona w zabezpieczenia
nadprądowo - zwłoczne,
c) kaĪda strona transformatora winna byü wyposaĪona w zabezpieczenia
przeciąĪeniowe (transformatory dwuuzwojeniowe zabezpiecza siĊ tylko po
stronie WN),
d) zaleca siĊ, aby kaĪda ze stron SN transformatora była wyposaĪona w
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zabezpieczenia umoĪliwiające skracanie czasu zwarcia na szynach SN,
e) zabezpieczenia fabryczne transformatorów: temperaturowe oraz gazowoprzepływowe kadzi i gazowo-podmuchowe przełącznika zaczepów,
f) zabezpieczenia transformatora reagujące na zwarcia wewnĊtrzne i zewnĊtrzne
powinny działaü na wyłączenie.
III.6.3.2.

Automatyczna regulacja napiĊcia transformatora winna realizowaü nastĊpujące
funkcje:
a) utrzymanie zadanego poziomu napiĊcia na szynach rozdzielni SN poprzez
sterowanie napĊdem przełącznika zaczepów,
b) kontrola prawidłowoĞci utrzymania napiĊcia w ramach dopuszczalnego zakresu.

III.6.3.3.

Pola łączników szyn rozdzielni 110 kV wyposaĪone w wyłącznik mocy naleĪy
wyposaĪyü w nastĊpujące układy EAZ:
a) jedno zabezpieczenie podstawowe, pracujące w trybie na rozcinanie spiĊtych
szyn zbiorczych działające na wyłączenie 3 fazowe własnego wyłącznika,
b) w przypadku gdy pole łącznika szyn przeznaczone jest do zastĊpowania pól linii
110 kV naleĪy wyposaĪyü je w zestaw zabezpieczeĔ i automatyk umoĪliwiający
realizacjĊ wszystkich funkcji zabezpieczeniowych niezbĊdnych przy uĪyciu pola
łącznika szyn do zastąpienia tych pól.

III.6.3.4.

Dla zapewnienia synchronicznego łączenia linii i transformatorów do sieci
zamkniĊtej niezbĊdne jest wyposaĪenie tych elementów sieci w układy kontroli
synchronizacji. Wymaganie to stosuje siĊ do pola łącznika szyn zbiorczych słuĪącego
do zastĊpowania tych pól.

III.6.3.5.

Szyny zbiorcze rozdzielni 110 kV, naleĪy wyposaĪyü w jeden zespół zabezpieczenia
szyn, zapewniający selektywne wyłączenie systemów (sekcji) szyn zbiorczych, w tym
takĪe zwarü zlokalizowanych miĊdzy wyłącznikiem, a przekładnikiem prądowym
w polach łączników szyn.

III.6.3.6.

Wszystkie rozdzielnie 110 kV systemu dystrybucyjnego naleĪy wyposaĪaü w układy
lokalnej rezerwy wyłącznikowej niezaleĪne od układów zabezpieczeĔ szyn
zbiorczych, przy czym za zgodą OSP dopuszcza siĊ stosowanie układów lokalnej
rezerwy wyłącznikowej zintegrowanych z zabezpieczeniem szyn zbiorczych. Przed
wyłączeniem odpowiedniego systemu szyn powinno byü dokonane sterowanie
uzupełniające przez element układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej przypisany
polu, w którym nie zadziałał wyłącznik. Ponadto:
a) do kontroli wyłączenia siĊ wyłącznika powinno byü stosowane kryterium
prądowe lub wyłącznikowe, przy wykorzystaniu styków sygnałowych
wyłącznika, a w uzasadnionych przypadkach oba te kryteria,
b) wyłączenie odpowiedniego systemu szyn, powinno byü poprzedzone
sterowaniem uzupełniającym poprzez element układu lokalnej rezerwy
wyłącznikowej przypisany polu, w którym nastąpiło nieprawidłowe działanie
wyłącznika.

III.6.3.7.

Wszystkie rozdzielnie 110 kV systemu dystrybucyjnego naleĪy wyposaĪaü w
zaleĪnoĞci od układu pracy rozdzielni, w układy zdalnego rezerwowania
wyłączników – w przypadku działania EAZ szyn zbiorczych. Układy te winny
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działaü gdy nie działa wyłącznik w polu linii blokowej – przesłaü sygnał wyłączający
transformator po stronie dolnego napiĊcia lub sygnał odwzbudzania generatora – gdy
nie ma wyłącznika generatorowego.
Układy zdalnego rezerwowania wyłączników powinny takĪe, gdy nie zadziała
dowolny wyłącznik wyłączany przez układy i urządzenia EAZ szyn zbiorczych,
zrealizowaü próbĊ bezzwłocznego powtórnego wyłączenia uszkodzonego
wyłącznika.
III.6.3.8.

W układach EAZ stosuje siĊ nastĊpujące przekładniki prądowe:
1) wolno stojące lub kombinowane, piĊciordzeniowe zainstalowane w polach
elementów sieci przesyłowej elektroenergetycznej, w których rdzenie 3, 4 i 5 są
rdzeniami zabezpieczeniowymi klasy 5P20 o mocy odpowiedniej dla danych
obwodów i zasilanych układów i urządzeĔ EAZ,
2) zainstalowane w przepustach transformatorów - przewiduje siĊ wykorzystywanie
dla układów i urządzeĔ EAZ nie mniej niĪ dwóch rdzeni
o odpowiednich parametrach,
3) zainstalowane w przewodach uziemiających punkt gwiazdowy transformatorów.

III.6.3.9.

W układach EAZ stosuje siĊ nastĊpujące przekładniki napiĊciowe: wolno stojące lub
kombinowane, cztero lub trzyuzwojeniowe zainstalowane w polach elementów sieci
dystrybucyjnej 110 kV, w których dwa uzwojenia są uzwojeniami
zabezpieczeniowymi klasy 3P, przy czym jedno z nich jest uzwojeniem dla
zabezpieczeĔ ziemnozwarciowych. Uzwojenia te winny byü o mocy odpowiedniej
dla zasilanych obwodów, układów i urządzeĔ EAZ.

III.6.3.10.

Odłączniki powinny byü wyposaĪone w komplet zestyków, w liczbie i konfiguracji
dostosowanej do potrzeb układów sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeĔ szyn
zbiorczych i układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej. Układy i urządzenia EAZ
powinny spełniaü szczegółowe wymagania okreĞlone przez OSD. Dotyczy to
zarówno urządzeĔ czynnych, jak i nowo projektowanych. Układy i urządzenia EAZ
nowo projektowane powinny byü na etapie projektów wstĊpnych technicznomontaĪowych uzgadniane i zatwierdzane przez OSD.

III.6.3.11.

Urządzenia, układy i urządzenia EAZ, aparaty, osprzĊt instalacyjny oraz ich elementy
powinny posiadaü certyfikaty jakoĞci i Ğwiadectwa dopuszczające zastosowanie ich w
obiektach sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dotyczy to w szczególnoĞci:
1) Ğwiadectw jakoĞci i protokołów z wynikami badaĔ laboratoriów
potwierdzających zgodnoĞü wykonania urządzeĔ z wymaganiami norm
miĊdzynarodowych i europejskich,
2) Ğwiadectw jakoĞci i protokołów z wynikami badaĔ przeprowadzonych przez
jednostki badawcze,
3) aktualnego certyfikatu dopuszczającego do stosowania w sieci.

III.6.3.12.

Łącza w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej powinny
zapewniü realizacjĊ podstawowych funkcji zabezpieczeniowych. NaleĪy dla
realizacji tego celu stosowaü dedykowane łącze o parametrach wymaganych dla
danego typu zabezpieczeĔ. W swojej konstrukcji, zasadach działania i sposobach
eksploatacji urządzenia zabezpieczeĔ linii elektroenergetycznych i współpracujące z
nimi łącza powinny byü traktowane jako jeden zespół urządzeĔ.
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III.6.3.13.

Rejestratory zakłóceĔ przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu zakłóceĔ
i działania urządzeĔ elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz
wyłączników powinny byü instalowane w stacjach i rozdzielniach sieci
dystrybucyjnej zgodnie ze znaczeniem stacji w systemie, spełniające wymagania
podane w punkcie II.B.3.7.22. IRiESP. Ustala siĊ okres dostosowawczy na spełnienie
przedmiotowych wymagaĔ technicznych do koĔca 2015 r.
W nowobudowanych i modernizowanych obiektach, w niezaleĪny system rejestracji
naleĪy wyposaĪaü kaĪde pole o napiĊciu 110 kV (dopuszcza siĊ stosowanie
zabezpieczeĔ wyposaĪonych w wewnĊtrzne układy rejestracji zakłóceĔ).

III.6.3.14.

Linie SN wyposaĪa siĊ w:
a) zabezpieczenia od zwarü wielofazowych działające na wyłączenie wyłącznika
w polu danej linii,
b) zabezpieczenia od zwarü doziemnych działające na wyłączenie lub na
sygnalizacjĊ. Działanie zabezpieczeĔ ziemnozwarciowych na sygnalizacjĊ jest
dopuszczalne (z wyjątkiem sieci uziemionej przez rezystor) w wypadku braku
technicznej moĪliwoĞci zapewnienia selektywnego wyłączania pod warunkiem
nie przekraczaniu maksymalnych prądów zwarcia doziemnego,
c) pola linii napowietrznych i napowietrzno – kablowych SN powinny byü
wyposaĪone w układy automatyki wielokrotnego SPZ z moĪliwoĞcią jej
programowania i blokowania.

III.6.3.15.

Transformatory olejowe SN/SN i SN/nN o mocy wiĊkszej niĪ 1000 kVA posiadające
wyłącznik przynajmniej po stronie wyĪszego napiĊcia wyposaĪa siĊ w nastĊpujące
układy automatyki zabezpieczeniowej:
a) zabezpieczenie reagujące na zwarcia zlokalizowane w transformatorze
(zabezpieczenie róĪnicowe dla transformatorów powyĪej 5 MVA lub zwarciowo
– prądowe bezzwłoczne) działające na wyłączenie,
b) zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne od zwarü zewnĊtrznych działające na
wyłączenie,
c) zabezpieczenia fabryczne transformatora,
d) układ sygnalizujący przeciąĪenie transformatora.

III.6.3.16.

Łączniki szyn SN wyposaĪa siĊ w nastĊpujące zabezpieczenia działające na
wyłączenie własnego wyłącznika:
a) zabezpieczenie rezerwujące działanie zabezpieczeĔ nadprądowych w polach
odpływowych,
b) zabezpieczenie zwarciowoprądowe działające przy załączeniu pola łącznika szyn
na zwarcie,
c) w sieci z rezystorem wymagane jest zabezpieczenie ziemnozwarciowe lub
dedykowany impuls wyłączający od transformatora uziemiającego.

III.6.3.17.

Pola pomiaru napiĊcia w rozdzielniach SN w stacjach 110/SN powinny byü
wyposaĪone w sygnalizacjĊ:
a) zaniku napiĊcia na szynach SN,
b) zwarcia doziemnego w zasilanej sieci SN,
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oraz rejestratory parametrów jakoĞci energii elektrycznej.
III.6.3.18.

Pola SN baterii kondensatorów wyposaĪa siĊ w nastĊpujące zabezpieczenia:
a) nadprądowe od przeciąĪeĔ i zwarü zewnĊtrznych działające na wyłączenie baterii,
b) od zwarü wewnĊtrznych działające na wyłączenie baterii.

III.6.3.19.

Dobór zabezpieczeĔ dla ochrony transformatorów potrzeb własnych zaleĪy od mocy
transformatora oraz sposobu pracy punktu neutralnego sieci SN i jest ĞciĞle związany
z pracującymi na danej rozdzielni zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi. KaĪdy
transformator potrzeb własnych powinien byü zabezpieczony przed skutkami zwarü
wewnĊtrznych i zewnĊtrznych.

III.6.3.20.

Pola linii odpływowych rozdzielni SN w stacjach 110/SN powinny byü wyposaĪone
w układy umoĪliwiaü realizacjĊ zadaĔ automatyki SCO i automatyki SPZ po SCO z
moĪliwoĞcią ich zablokowania. PrzekaĨniki realizujące funkcjĊ SCO powinny
spełniaü wymagania podane w punkcie II.B.3.7.23. IRiESP. Ustala siĊ okres
dostosowawczy na spełnienie przedmiotowych wymagaĔ technicznych do koĔca
2010 r.

III.6.3.21.

Rozdzielnia SN w stacjach 110/SN posiadająca przynajmniej dwa zasilania powinna
byü wyposaĪona w automatykĊ SZR.

III.6.3.22.

OSD okreĞla indywidualnie rodzaj lub warunki współpracy automatyk i zabezpieczeĔ
oraz Ğrodków ochrony przeciwporaĪeniowej stosowanych przez odbiorców
przyłączonych do sieci SN i nN, przy wydawaniu warunków przyłączania oraz
zmianie warunków pracy sieci dystrybucyjnej.

III.7.

Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki

III.7.1.

Wymagania i zalecenia dotyczące nadzoru stacji elektroenergetycznych obowiązują
OSD oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej.

III.7.2.

Wszystkie stacje o górnym napiĊciu 110 kV i wyĪszym powinny byü wyposaĪone w
układy telesygnalizacji, telepomiarów i telesterowania umoĪliwiające zdalne
prowadzenie ruchu stacji przez właĞciwe słuĪby dyspozytorskie.
OSD w ramach aktualizacji warunków przyłączenia moĪe zobowiązaü podmiot
przyłączony do uruchomienia telemechaniki obiektowej.

III.7.3.

Ogólne wymagania stawiane dyspozytorskiemu i stacyjnemu systemowi nadzoru, a
podyktowane głównie wzglĊdami optymalizacyjnymi i niezawodnoĞciowymi są
nastĊpujące:
a) Obiektowe systemy nadzoru muszą byü kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru muszą spełniaü
wymagania jakoĞciowe i konfiguracyjne oraz zawieraü oznaczenia i kolorystykĊ
zgodnie z dyspozytorskim SSiN,
b) Przesyłanie danych telemechanicznych z obiektowego systemu sterowania i
nadzoru (SSiN) do centrów nadzoru powinno odbywaü siĊ z wykorzystaniem
niezawodnych i o właĞciwej przepływnoĞci łączy transmisyjnych, aby zapewniü
odpowiednią szybkoĞü przepływu informacji z/do centrów dyspozytorskich,
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c) Systemy nadzoru powinny zapewniaü archiwizacjĊ danych na okres zgodny z
wymaganiami norm bezpieczeĔstwa informacji oraz umoĪliwiü utrzymanie
ciągłoĞci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,
d) Połączenie systemów sterowania i nadzoru w dyspozycjach winne byü wykonane
jako redundantne. Zaleca siĊ realizacjĊ z wykorzystaniem sieci komputerowej,
e) NaleĪy dąĪyü do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systemów
dyspozytorskich posiadały znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych
sygnałów telemechaniki winna zapewniü niezawodnoĞü i optymalizacjĊ
przepływu informacji. Komunikacja winna byü realizowana dwoma
redundantnymi kanałami łącznoĞci. Jako rezerwową drogĊ transmisji dopuszcza
siĊ transmisje pakietowe,
f) Protokół transmisji musi byü dostosowany do systemu sterowania posiadanego
przez OSD,
g) NaleĪy dąĪyü do tego, aby czas reakcji całego systemu nadzoru (stacyjnego
i nadrzĊdnego) nie przekraczał kilku sekund, a rozdzielczoĞü czasowa
przesyłanych sygnałów zawierała siĊ w granicach 1–100 ms.
III.7.4.

Rozdzielnie 110kV powinny byü objĊte co najmniej telemechaniką umoĪliwiającą:
a) Telesterowanie:
•

sterowanie wszystkimi łącznikami,

•

sterowanie urządzeniami automatyk stacyjnych,

•

zdalne kasowanie sygnalizacji.

b) TelesygnalizacjĊ:
•

stanu połoĪenia łączników (dwubitowo),

•

stanu automatyk stacyjnych (dwubitowo),

•

sygnalizacjĊ awaryjną indywidualną z poszczególnych pól rozdzielni,

•

sygnalizacją zadziałania poszczególnych zabezpieczeĔ,

•

sygnalizacjĊ awaryjną z potrzeb własnych prądu stałego dotyczącą
w szczególnoĞci: uszkodzenia prostownika, braku ciągłoĞci obwodów prądu
stałego wraz z baterią oraz doziemienia w obwodach prądu stałego,

•

sygnalizacjĊ awaryjną z urządzeĔ zasilania bezprzerwowego,

•

sygnalizacjĊ alarmową, włamaniową i przeciwpoĪarową.

c) TelemetriĊ:

III.7.5.

•

pomiar mocy biernej i czynnej ( oddanie i pobór ),

•

pomiar prądu w poszczególnych polach,

•

pomiar napiĊcia na poszczególnych układach szyn.

Rozdzielnie 110kV podmiotów zewnĊtrznych powinny retransmitowaü do dyspozycji
prowadzącej ruch tej sieci co najmniej nastĊpujące informacje:
a) sygnalizacjĊ połoĪenia wszystkich łączników na rozdzielni 110kV,
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b) zbiorczą sygnalizacjĊ awaryjną,
c) zbiorczą sygnalizacjĊ zadziałania zabezpieczeĔ,
d) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobór) oraz prądu w poszczególnych
polach odpływowych rozdzielni 110 kV, a takĪe napiĊcia na poszczególnych
układach szyn.
III.7.6.

Rozdzielnie SN w stacjach 110/SN, a takĪe waĪne ruchowo rozdzielnie SN
wyposaĪone w wyłączniki powinny byü objĊte co najmniej telemechaniką
umoĪliwiającą:
a) Telesterowanie:
•

sterowanie wszystkimi łącznikami,

•

sterowanie urządzeniami automatyk stacyjnych,

•

zdalne kasowanie sygnalizacji.

b) TelesygnalizacjĊ:
•

stanu połoĪenia wyłączników, odłączników szynowych i liniowych oraz
uziemników (dwubitowo),

•

stanu automatyk stacyjnych (dwubitowo),

•

sygnalizacjĊ awaryjną indywidualną z poszczególnych pól rozdzielni,

•

sygnalizacją zadziałania poszczególnych zabezpieczeĔ,

•

sygnalizacjĊ awaryjną z potrzeb własnych prądu stałego dotyczącą
w szczególnoĞci: uszkodzenia prostownika, braku ciągłoĞci obwodów prądu
stałego wraz z baterią oraz doziemienia w obwodach prądu stałego,

•

sygnalizacjĊ awaryjną z urządzeĔ zasilania bezprzerwowego,

•

sygnalizacjĊ włamaniową i przeciwpoĪarową.

c) TelemetriĊ:
•

pomiar prądu w poszczególnych polach,

•

pomiar napiĊcia na poszczególnych układach szyn.

III.7.7.

Urządzenia telemechaniki stacyjnej winny byü wyposaĪone w co najmniej dwa porty
komunikacyjne do transmisji danych.

III.7.8.

Urządzenia telekomunikacyjne oraz telemechaniki stacyjnej powinny posiadaü
zasilanie ze Ĩródeł odpornych na awarie zasilania podstawowego zapewniające
ciągłoĞü pracy w okresie co najmniej 8 godzin od zaniku zasilania podstawowego.

III.8.

Wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych

III.8.1.

Postanowienia ogólne

III.8.1.1.

Wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów
pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspólnie równieĪ układami pomiarowymi,
okreĞlone w niniejszej IRiESD obowiązują z dniem jej wejĞcia w Īycie w
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przypadkach:
a) układów pomiarowych nowobudowanych i modernizowanych,
b) układów pomiarowych zainstalowanych u URD bĊdących wytwórcami lub
odbiorcami, którzy po wejĞciu w Īycie niniejszej IRiESD skorzystają z prawa
wyboru sprzedawcy, w zakresie rodzaju liczników i transmisji danych
pomiarowych.
Obowiązek dostosowania układów pomiarowych spoczywa na ich właĞcicielu.
III.8.1.2.

Urządzenia wchodzące w skład kaĪdego układu pomiarowo-rozliczeniowego muszą
posiadaü zatwierdzenie typu, legalizacjĊ, certyfikat zgodnoĞci z wymaganiami
zasadniczymi (MID) i/lub homologacjĊ zgodną z wymaganiami okreĞlonymi dla
danego urządzenia. W przypadku urządzeĔ, dla których nie jest wymagana
legalizacja lub homologacja, urządzenie musi posiadaü odpowiednie Ğwiadectwo
potwierdzające poprawnoĞü działania (Ğwiadectwo wzorcowania – licznik, protokół
lub Ğwiadectwo badania kontrolnego – przekładnik). Ww. badania powinny byü
wykonane przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami. Okres pomiĊdzy kolejnymi wzorcowaniami tych urządzeĔ (za wyjątkiem
przekładników) nie powinien przekraczaü okresu legalizacji licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

III.8.1.3.

Przekładniki prądowe i napiĊciowe podlegają sprawdzeniu przed zainstalowaniem.
Dla urządzeĔ wczeĞniej uĪytkowanych, właĞciciel przekładników dostarcza protokół
ze sprawdzenia potwierdzający poprawnoĞü i zgodnoĞü danych znamionowych i
oznaczeĔ przekładnika ze stanem faktycznym, który wraz z wczeĞniej
wystawionym Ğwiadectwem legalizacji, protokołem lub Ğwiadectwem badaĔ
kontrolnych przekazuje do OSD. W przypadku braku wczeĞniej wystawionych
Ğwiadectw lub protokółów, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie
badaĔ w uprawnionym laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami. Ww. urządzenia powinny posiadaü cechĊ zabezpieczającą
potwierdzającą dokonanie badaĔ przez uprawnione laboratorium.

III.8.1.4.

Układy pomiarowe półpoĞrednie i poĞrednie muszą byü wyposaĪone w przekładniki
pomiarowe w kaĪdej z trzech faz oraz w liczniki trójsystemowe.

III.8.1.5.

Układy pomiarowe muszą byü zainstalowane:
a) w przypadku wytwórców – po stronie górnego napiĊcia transformatorów
blokowych i transformatorów potrzeb ogólnych,
b) w przypadku odbiorców – na napiĊciu sieci, do której dany odbiorca jest
przyłączony,
c) w innych lokalizacjach, niĪ podane w punktach a) i b), w miejscach okreĞlonych
w warunkach przyłączenia lub umowie o Ğwiadczenie usług dystrybucji lub
umowie kompleksowej
d) w przypadku wytwórców posiadających odnawialne Ĩródła energii oraz Ĩródła
pracujące w skojarzeniu dodatkowo na zaciskach generatora w celu
potwierdzania iloĞci energii dla potrzeb wydawania Ğwiadectw pochodzenia,
Za zgodą OSD, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza siĊ instalacjĊ układów
pomiarowych po stronie niskiego napiĊcia transformatora, dla odbiorców III grupy
przyłączeniowej o mocy znamionowej transformatora do 630 kVA włącznie.
- 47 -

EnergiaPro S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej –czĊĞü ogólna

III.8.1.6.

Miejsce zainstalowania układu pomiarowego okreĞlone jest w warunkach
przyłączenia lub umowie dystrybucji lub umowie kompleksowej. W miarĊ
moĪliwoĞci technicznych, układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny byü
instalowane na granicy własnoĞci urządzeĔ obu stron.

III.8.1.7.

Podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej, bĊdące Uczestnikami Rynku
Bilansującego instalują dla celów kontrolnych, bilansowych i rozliczeniowych,
układy pomiarowe energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi przez
Operatora Systemu Przesyłowego w IRiESP.

III.8.1.8.

OSD wraz z OSP uzgadniają wspólne protokoły pobierania oraz przetwarzania
danych pomiarowych z LSPR, dla potrzeb transmisji danych do Operatora Systemu
Przesyłowego i ich zabezpieczenia przed utratą danych.

III.8.1.9.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych uzgadniają protokół transmisji danych
pomiarowych pomiĊdzy sobą oraz okreĞlają standardy protokołu transmisji
obowiązujący wszystkie podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej.

III.8.1.10.

Układy transmisyjne typu „on line” muszą umoĪliwiaü automatyczny odczyt danych
poprzez LSPR OSD, bez ograniczeĔ czasowych, dedykowanym dla LSPR kanałem o
przepustowoĞci co najmniej 4800 bitów/sek, za poĞrednictwem wyjĞü cyfrowych
liczników energii elektrycznej,

III.8.1.11

Układy transmisyjne „off-line” są to pozostałe układy transmisji, umoĪliwiające
automatyczny odczyt zdalny danych poprzez LSPR OSD za poĞrednictwem wyjĞü
cyfrowych liczników energii elektrycznej.
NiezaleĪnie od trybu w jakim układy pomiarowe są odczytywane, powinny
umoĪliwiaü lokalny odczyt urządzeĔ w przypadku uszkodzenia torów
transmisyjnych.

III.8.1.12.

OSD dopuszcza stosowanie systemów informatycznych do przekazywania danych.
Muszą one udostĊpniaü lub przekazywaü dane pomiarowo-rozliczeniowe w sposób
pozwalający automatycznie pozyskiwaü je do LSPR nie rzadziej niĪ raz na dobĊ.
W celu kontroli poprawnoĞci działania systemu, właĞciciel układu pomiarowego
oprócz udostĊpniania danych poprzez system informatyczny, umoĪliwi dostĊp do
urządzeĔ pomiarowych w trybie uzgodnionym z OSD.
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Rozwiązania techniczne poszczególnych układów pomiarowych dzieli siĊ na
10 kategorii:
a) kat. A1 -układy pomiarowe na napiĊciu przyłączenia podmiotu 110 kV
i wyĪszym, dla pomiarów energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urządzenia, instalacji lub sieci 30 MVA i wyĪszej,
b) kat. A2 -układy pomiarowe na napiĊciu przyłączenia podmiotu 110 kV
i wyĪszym, dla pomiarów energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urządzenia, instalacji lub sieci zawartej w przedziale od 1 MVA do 30 MVA,
c) kat. A3 - układy pomiarowe na napiĊciu przyłączenia podmiotu 110 kV
i wyĪszym, dla pomiarów energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urządzenia, instalacji lub sieci mniejszej niĪ 1 MVA,
d) kat. B1 - układy pomiarowe dla urządzeĔ, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napiĊciu niĪszym niĪ 110 kV i wyĪszym niĪ 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niĪ 30 MW lub rocznym zuĪyciu energii elektrycznej nie
mniejszym niĪ 200 GWh,
e) kat. B2 - układy pomiarowe dla urządzeĔ, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napiĊciu niĪszym niĪ 110 kV i wyĪszym niĪ 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niĪ 5 MW i mniejszej niĪ 30 MW lub rocznym zuĪyciu
energii elektrycznej nie mniejszym niĪ 30 GWh i mniejszym niĪ 200 GWh,
f) kat. B3 - układy pomiarowe dla urządzeĔ, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napiĊciu niĪszym niĪ 110 kV i wyĪszym niĪ 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niĪ 800 kW i mniejszej niĪ 5 MW lub rocznym zuĪyciu
energii elektrycznej nie mniejszym niĪ 4 GWh i mniejszym niĪ 30 GWh,
g) kat. B4 - układy pomiarowe dla urządzeĔ, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napiĊciu niĪszym niĪ 110 kV i wyĪszym niĪ 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niĪ 40 kW i mniejszej niĪ 800 kW lub rocznym zuĪyciu
energii elektrycznej nie mniejszym niĪ 200 MWh i mniejszym niĪ 4 GWh,
h) kat. B5 – układy pomiarowe dla urządzeĔ, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napiĊciu niĪszym niĪ 110 kV i wyĪszym niĪ 1 kV, o mocy
pobieranej mniejszej niĪ 40 kW lub rocznym zuĪyciu energii elektrycznej
mniejszym niĪ 200 MWh,
i) kat. C1 - układy pomiarowe dla podmiotów przyłączonych na napiĊciu nie
wyĪszym niĪ 1 kV o mocy pobieranej mniejszej niĪ 40 kW lub rocznym zuĪyciu
energii elektrycznej mniejszym niĪ 200 MWh,
j) kat. C2 - układy pomiarowe dla podmiotów przyłączonych na napiĊciu nie
wyĪszym niĪ 1 kV o mocy pobieranej nie mniejszej niĪ 40 kW lub rocznym
zuĪyciu energii elektrycznej nie mniejszym niĪ 200 MWh.
W przypadku układów pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do poszczególnych
grup jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej wartoĞci jednego z dwóch
wymienionych kryteriów tj. mocy pobieranej lub rocznego zuĪycia energii.

III.8.1.14.

Liczniki energii elektrycznej powinny posiadaü, co najmniej klasĊ dokładnoĞci
odpowiednią dla kategorii pomiaru oraz umoĪliwiaü:
a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytwórców i odbiorców
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posiadających Ĩródła wytwórcze mierzonej w czterech kwadrantach z rejestracją
profili obciąĪenia,
b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej
z rejestracją profili obciąĪenia dla odbiorców nie posiadających Ĩródeł
wytwórczych oraz mocy przyłączeniowej nie mniejszej niĪ 40 kW,
c) jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych przypadkach
pomiar energii biernej – dotyczy tylko układów pomiarowo-rozliczeniowych
odbiorców zaliczonych do kategorii C1,
d) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracją profili obciąĪenia – dla
pomiaru na zaciskach generatora, w celu potwierdzania iloĞci wytworzonej
energii dla potrzeb wydawania Ğwiadectw pochodzenia.
III.8.1.15.

Dla układów pomiarowych energii elektrycznej poszczególnych kategorii wymagane
jest:
a) dla kategorii: A1 i A2 – stosowanie dwóch równowaĪnych układów pomiarowych
– układu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego i układu pomiaroworozliczeniowego rezerwowego,
b) dla kategorii: B1 i B2 – stosowanie dwóch układów pomiarowych – układu
pomiarowo-rozliczeniowego i układu pomiarowo-kontrolnego.
Dla pozostałych kategorii dopuszcza siĊ stosowanie układów pomiarowokontrolnych, przy czym mogą byü one przyłączone do uzwojenia przekładników
układu pomiarowo-rozliczeniowego.

III.8.1.16.

Moc umowna dla kaĪdego z przyłączy musi siĊ mieĞciü w zakresie mocy optymalnej,
ze wzglĊdu na własnoĞci metrologiczne zainstalowanych przekładników prądowych i
liczników energii elektrycznej uwzglĊdnieniem charakterystyki poboru mocy przez
odbiorcĊ.
Przekładniki prądowe i napiĊciowe powinny byü tak dobrane, aby obciąĪenie strony
wtórnej zawierało siĊ miedzy 25%, a 100% wartoĞci nominalnej mocy
uzwojeĔ/rdzeni przekładników. W przypadku wystąpienia koniecznoĞci dociąĪenia
rdzenia pomiarowego jako dociąĪenie naleĪy zastosowaü atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

III.8.1.17.

Do uzwojenia wtórnego przekładników prądowych w układach pomiarowych nie
moĪna przyłączaü innych przyrządów poza licznikami energii elektrycznej oraz w
uzasadnionych przypadkach rezystorów dociąĪających.

III.8.1.18.

Współczynnik bezpieczeĔstwa przyrządu (FS) dla przekładników prądowych w
układach pomiarowych podstawowych i rezerwowych istniejących powinien byü
10, zaĞ w nowobudowanych układach pomiarowo-rozliczeniowych podstawowych i
rezerwowych 5.

III.8.1.19.

Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład
układu pomiarowego energii elektrycznej muszą byü przystosowane do
plombowania.

III.8.1.20.

W przypadku zmian mocy umownej lub iloĞci pobieranej energii elektrycznej
powodujących zmianĊ kwalifikacji układu pomiarowego do kategorii okreĞlonej
w punkcie III.8.1.13., dostosowanie układu do wymagaĔ nowej kategorii spoczywa
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na właĞcicielu układu pomiarowego.
III.8.1.21.

W przypadku zmiany charakteru odbioru, OSD moĪe nakazaü wprowadzenie zmian
w istniejącym układzie pomiarowo-rozliczeniowym (np. pomiar energii biernej).

III.8.1.22.

Wszelkie stwierdzone nieprawidłowoĞci w działaniu układu pomiarowego lub jego
elementu winny byü niezwłocznie wzajemnie zgłaszane przez Strony umowy
o Ğwiadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

III.8.1.23.

W przypadku podejrzenia nieprawidłowoĞci działania układu pomiarowego lub jego
elementu, kaĪda ze Stron umowy o Ğwiadczenie usług dystrybucji lub umowy
kompleksowej, ma prawo Īądaü laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowoĞci
działania układu pomiarowego lub jego elementu.

III.8.1.24.

W przypadku zgłoszenia Īądania laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowoĞci
działania układu pomiarowego lub jego elementu, właĞciciel układu pomiarowego na
swój koszt i swoim staraniem demontuje wskazany element układu pomiarowego w
obecnoĞci przedstawiciela drugiej Strony umowy o Ğwiadczenie usług dystrybucji lub
umowy kompleksowej w terminie do 7-miu dni od dnia zgłoszenia Īądania.

III.8.1.25.

OSD przekazuje zdemontowany element układu pomiarowego do laboratoryjnego
sprawdzenia prawidłowoĞci działania w terminie 14-stu dni od dnia zgłoszenia
Īądania. JeĪeli właĞcicielem układu pomiarowego jest podmiot inny niĪ OSD, to
podmiot ten ma obowiązek przekazaü OSD zdemontowany element układu
pomiarowego bezpoĞrednio po jego demontaĪu.

III.8.1.26.

JeĪeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaĪe błĊdów w działaniu zdemontowanego
elementu układu pomiarowego, to podmiot wnioskujący o sprawdzenie ponosi koszty
demontaĪu i sprawdzenia.

III.8.1.27.

OSD przekazuje odbiorcy/wytwórcy kopiĊ wyniku laboratoryjnego sprawdzenia,
niezwłocznie po jego otrzymaniu.

III.8.1.28.

JeĪeli OSD nie jest właĞcicielem układu pomiarowego, OSD zwraca zdemontowany
element układu pomiarowego właĞcicielowi w terminie do 60-go dnia, od dnia jego
otrzymania od podmiotu wykonującego laboratoryjne sprawdzenie prawidłowoĞci
jego działania, o ile Īadna ze Stron nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w
punkcie III.8.1.29.

III.8.1.29.

W ciągu 30-stu dni od dnia otrzymania kopii wyniku badania laboratoryjnego, kaĪda
ze Stron umowy o Ğwiadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej moĪe
zleciü wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio zdemontowanego
elementu układu pomiarowego. OSD ma obowiązek umoĪliwiü przeprowadzenie
takiej ekspertyzy.

III.8.1.30.

Koszt ekspertyzy, o której mowa w punkcie III.8.1.29. pokrywa podmiot, który
wnioskuje o jej przeprowadzenie.

III.8.1.31.

Na czas niesprawnoĞci elementu układu pomiarowego, właĞciciel układu
pomiarowego zapewni zastĊpczy element układu pomiarowego, który bĊdzie spełniał
wymagania techniczne okreĞlone w niniejszej IRiESD. W uzasadnionych
przypadkach, na okres trwania niesprawnoĞci elementu układu pomiarowego, OSD
moĪe odpłatnie uĪyczyü zastĊpczy element układu pomiarowego, który bĊdzie
spełniał wymagania techniczne okreĞlone w niniejszej instrukcji.
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III.8.1.32.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoĞci w działaniu układu pomiarowego,
z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, właĞciciel układu
pomiarowego zwraca koszty, o których mowa w punktach III.8.1.26. i III.8.1.30., a
OSD dokonuje korekty dostarczonej/odebranej energii elektrycznej, na podstawie
której dokonywane są korekty rozliczeĔ pomiĊdzy podmiotami prowadzącymi
rozliczenia tego podmiotu, o ile do rozliczeĔ nie moĪna było wykorzystaü wskazaĔ
innego układu pomiarowego.

III.8.1.33

W przypadku stwierdzenia prawidłowoĞci w działaniu układu pomiarowego energii
elektrycznej, strona wnioskująca o sprawdzenie układu pomiarowego pokrywa
uzasadnione koszty związane z demontaĪem, montaĪem i wypoĪyczeniem
zastĊpczego elementu układu pomiarowego.

III.8.1.34.

W przypadku wymiany układu pomiarowego lub jego elementu w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a takĪe po zakoĔczeniu jej dostarczania, OSD
wydaje odbiorcy/wytwórcy dokument zawierający dane identyfikujące układ
pomiarowy i stan wskazaĔ licznika w chwili demontaĪu.

III.8.2.

Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kat. A

III.8.2.1

Układy pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A1 powinny spełniaü nastĊpujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napiĊciowe w układach pomiarowych powinny mieü dwa
rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe o klasie dokładnoĞci nie gorszej niĪ 0,2
słuĪące do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowych powinny mieü klasĊ
dokładnoĞci nie gorszą niĪ 0,2 dla energii czynnej i nie gorszą niĪ
1 dla energii biernej,
c) liczniki energii elektrycznej powinny umoĪliwiaü współpracĊ z LSPR OSD.

III.8.2.2.

Układy pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A2 powinny spełniaü nastĊpujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napiĊciowe w układach pomiarowych powinny mieü klasĊ
dokładnoĞci nie gorszą niĪ 0,5,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowych powinny mieü klasĊ
dokładnoĞci
nie
gorszą
niĪ
0,5
dla
energii
czynnej
i nie gorszą niĪ 3 dla energii biernej,
c) liczniki energii elektrycznej powinny umoĪliwiaü współpracĊ z LSPR OSD.

III.8.2.3.

Układy pomiarowo - rozliczeniowe kategorii A3 powinny spełniaü nastĊpujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napiĊciowe w układach pomiarowych powinny mieü klasĊ
dokładnoĞci nie gorszą niĪ 0,5,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowych powinny mieü klasĊ
dokładnoĞci nie gorszą niĪ 1 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej,
c) liczniki energii elektrycznej powinny umoĪliwiaü współpracĊ z LSPR OSD.

III.8.2.4.

Dla układów pomiarowych kategorii A1 i A2 wymaga siĊ stosowania równowaĪnych
układów pomiarowych: pomiarowo - rozliczeniowego podstawowego i pomiarowo rozliczeniowego rezerwowego, przy czym:
a) w układach pomiarowych kategorii A1 zasilanie układu podstawowego
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i rezerwowego odbywa siĊ z oddzielnych rdzeni/uzwojeĔ przekładników
zainstalowanych w tym samym miejscu oraz oba układy spełniają wymagania
okreĞlone w punkcie III.8.2.1.,
b) w układach pomiarowych kategorii A2 spełnione są wymagania okreĞlone
w punkcie III.8.2.2.
III.8.2.5.

Ponadto układy pomiarowe kategorii A1, A2, A3 powinny:
a) posiadaü układy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobĊ oraz
układy podtrzymania zasilania Ĩródłami zewnĊtrznymi,
b) umoĪliwiaü automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego, rejestracjĊ
i przechowywanie w pamiĊci pomiarów mocy czynnej 15 minutowej przez
co najmniej 63 dni,
c) umoĪliwiaü półautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii łączy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

III.8.2.6.

Transmisja danych z układów pomiarowo - rozliczeniowych kategorii A1, A2, i A3
powinna byü realizowana w trybie „on line”.

III.8.2.7.

Kanały telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych z układu podstawowego i
rezerwowego powinny posiadaü pełną, fizycznie niezaleĪną rezerwacjĊ łączy
telekomunikacyjnych – dwa niezaleĪne tory transmisji.

III.8.3.

Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kat. B

III.8.3.1.

Dla układów pomiarowych kategorii B1, o których mowa w punkcie III.8.1.13.
powinny byü spełnione nastĊpujące wymagania:
a) konieczne jest stosowanie dwóch układów pomiarowych – układu pomiaroworozliczeniowego i układu pomiarowo-kontrolnego, zasilanych z przekładników
prądowych i napiĊciowych, przy czym dopuszcza siĊ stosowanie przekładników z
dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu,
b) przekładniki prądowe i napiĊciowe w układach pomiarowych powinny mieü
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładnoĞci nie gorszej niĪ 0,5
(zalecana klasa 0,2) słuĪące do pomiaru energii czynnej,
c) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mieü klasĊ nie gorszą niĪ 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niĪ 1 dla energii
biernej,
d) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-kontrolnych powinny mieü
klasĊ dokładnoĞci nie gorszą niĪ 1 dla energii czynnej i nie gorszą niĪ 2 dla
energii biernej,
e) układy pomiarowe powinny umoĪliwiaü rejestrowanie i przechowywanie w
pamiĊci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni (nie dłuĪej jednak niĪ dwa okresy rozliczeniowe) i
automatycznie zamykaü okres rozliczeniowy,
f) układy pomiarowe powinny posiadaü układy synchronizacji czasu rzeczywistego
co najmniej raz na dobĊ oraz podtrzymanie zasilania Ĩródłami zewnĊtrznymi,
g) układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien umoĪliwiaü transmisjĊ danych w
trybie „on-line”,
h) układ pomiarowo-kontrolny powinien umoĪliwiaü transmisjĊ danych w trybie
„off-line”,
i) dla układu pomiarowo-rozliczeniowego wymagana jest rezerwowa droga
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transmisji danych pomiarowych.
III.8.3.2.

Dla układów pomiarowych kategorii B2, powinny byü spełnione nastĊpujące
wymagania:
a) konieczne jest stosowanie dwóch układów pomiarowych – układu pomiaroworozliczeniowego i układ pomiarowo-kontrolnego; układy mogą byü zasilane
z jednego uzwojenia przekładnika,
b) przekładniki prądowe i napiĊciowe w układach pomiarowych powinny mieü
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładnoĞci nie gorszej niĪ 0,5
(zalecana klasa 0,2) słuĪące do pomiaru energii czynnej,
c) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mieü klasĊ nie gorszą niĪ 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niĪ 1 dla energii
biernej,
d) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-kontrolnych powinny mieü
klasĊ nie gorszą niĪ 1 dla energii czynnej i nie gorszą niĪ 2 dla energii biernej,
e) układy pomiarowe powinny umoĪliwiaü rejestrowanie i przechowywanie
w pamiĊci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni (nie dłuĪej jednak niĪ dwa okresy rozliczeniowe) i
automatycznie zamykaü okres rozliczeniowy,
f) układy pomiarowe powinny posiadaü układy synchronizacji czasu rzeczywistego
co najmniej raz na dobĊ oraz podtrzymanie zasilania ze Ĩródeł zewnĊtrznych,
g) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umoĪliwiaü transmisjĊ danych
pomiarowych w trybie „off line”, jednak nie rzadziej niĪ raz na dobĊ,
h) powinien byü moĪliwy lokalny, pełny odczyt układów pomiarowych w przypadku
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

III.8.3.3.

Dla układów pomiarowych kategorii B3, powinny byü spełnione nastĊpujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napiĊciowe w układach pomiarowych powinny mieü
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładnoĞci nie gorszej niĪ 0,5
(zalecana klasa 0,2) słuĪące do pomiaru energii czynnej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mieü klasĊ nie gorszą niĪ 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niĪ 1 dla energii
biernej,
c) układy pomiarowe powinny umoĪliwiaü rejestrowanie i przechowywanie
w pamiĊci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni (nie dłuĪej jednak niĪ dwa okresy rozliczeniowe) i
automatycznie zamykaü okres rozliczeniowy,
d) układy pomiarowe powinny posiadaü układy synchronizacji czasu rzeczywistego
co najmniej raz na dobĊ oraz podtrzymanie zasilania ze Ĩródeł zewnĊtrznych,
e) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umoĪliwiaü transmisjĊ danych
pomiarowych w trybie „off line”, jednak nie rzadziej niĪ raz na dobĊ,
f) powinien byü moĪliwy lokalny pełny odczyt układów pomiarowych w przypadku
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

III.8.3.4.

Dla układów pomiarowych kategorii B4 i B5, powinny byü spełnione nastĊpujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napiĊciowe w układach pomiarowych powinny mieü
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładnoĞci nie gorszej niĪ 1 (zalecana
klasa 0,5) słuĪące do pomiaru energii czynnej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny
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mieü klasĊ nie gorszą niĪ 1 dla energii czynnej i nie gorszą niĪ 2 dla energii
biernej,
układy pomiarowe powinny umoĪliwiaü rejestrowanie i przechowywanie
w pamiĊci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni (nie dłuĪej jednak niĪ dwa okresy rozliczeniowe) i
automatycznie zamykaü okres rozliczeniowy,
układy pomiarowe powinny posiadaü układy synchronizacji czasu rzeczywistego
co najmniej raz na dobĊ,
układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umoĪliwiaü transmisjĊ danych
pomiarowych w trybie „off line”, jednak nie rzadziej niĪ raz na dobĊ,
powinien byü moĪliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

III.8.4.

Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kat. C

III.8.4.1.

Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C1, o których mowa w punkcie
III.8.1.13. są nastĊpujące:
a) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mieü klasĊ dokładnoĞci nie gorszą niĪ 2 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej,
b) w przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili
zuĪycia, wymaganych wzglĊdami technicznymi lub wymaganych wzglĊdami
ekonomicznymi, OSD moĪe zadecydowaü o koniecznoĞci instalacji układu
pomiarowego umoĪliwiającego:
• rejestrowanie i przechowywanie w pamiĊci pomiarów mocy czynnej w
okresach 15 lub 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie dłuĪej jednak niĪ
przez dwa okresy rozliczeniowe). Układy te powinny automatycznie zamykaü
okres rozliczeniowy,
• transmisjĊ danych pomiarowych energii w trybie „off-line”.

III.8.4.2.

Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C2, o których mowa w punkcie
III.8.1.13. są nastĊpujące:
a) przekładniki prądowe i napiĊciowe w układach pomiarowych powinny mieü
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładnoĞci nie gorszej niĪ 1 (zalecana
klasa 0,5) słuĪące do pomiaru energii czynnej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny
mieü klasĊ nie gorszą niĪ 1 dla energii czynnej i nie gorszą niĪ 2 dla energii
biernej,
c) układy pomiarowe powinny umoĪliwiaü rejestrowanie i przechowywanie
w pamiĊci pomiarów mocy czynnej w okresach 15 minut przez co najmniej 63
dni (nie dłuĪej jednak niĪ dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykaü
okres rozliczeniowy,
d) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umoĪliwiaü transmisjĊ danych
w trybie „off-line”,
e) powinien byü moĪliwy lokalny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii
łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
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III.8.5.

Wymagania dla układów pomiarowych słuĪących do poĞwiadczania energii
z odnawialnych Ĩródeł energii i kogeneracji

III.8.5.1

Sposób i zasady potwierdzania energii z odnawialnych Ĩródeł energii i kogeneracji
okreĞlone są w Ustawie Prawo energetyczne i w umowie o Ğwiadczenie usług
dystrybucji.

III.8.5.2

Układy pomiarowe dla Ĩródeł wytwórczych o mocy znamionowej 1 MVA i wyĪszej
powinny składaü siĊ z:
a) przekładników prądowych klasy nie gorszej niĪ 0,5 oraz przekładników
napiĊciowych klasy dokładnoĞci nie gorszej niĪ 0,5 w pełnym układzie
gwiazdowym (jeĪeli są wymagane),
b) liczników elektronicznych jednokierunkowych do pomiaru mocy i energii
czynnej klasy dokładnoĞci nie gorszej niĪ 0,5 lub C, posiadających:
• zapamiĊtywanie stanu liczydeł energii na koniec okresu rozliczeniowego,
• pomiar profilu obciąĪenia,
• układy zasilania awaryjnego, umoĪliwiające zdalny odczyt danych równieĪ
w przypadku braku napiĊü pomiarowych przez czas min. 8h,
• układy synchronizacji czasu, synchronizowane z zewnĊtrznego Ĩródła
DCF77 lub GPS, co najmniej raz na dobĊ,
• układy umoĪliwiające zdalną transmisjĊ danych pomiarowych realizowaną
w sposób „off-line” do LSPR OSD,
c) listwy pomiarowo-kontrolnej modułowej w obwodach wtórnych.

III.8.5.3

Układy pomiarowe dla Ĩródeł wytwórczych o mocy znamionowej poniĪej 1 MVA
powinny składaü siĊ z:
a) przekładników prądowych klasy nie gorszej niĪ 1 oraz przekładników
napiĊciowych klasy dokładnoĞci nie gorszej niĪ 1 w pełnym układzie
gwiazdowym (jeĪeli są wymagane),
b) liczników elektronicznych jednokierunkowych do pomiaru mocy i energii
czynnej klasy dokładnoĞci nie gorszej niĪ 1 lub B, posiadających:
• zapamiĊtywanie stanu liczydeł energii na koniec okresu rozliczeniowego,
• pomiar profilu obciąĪenia,
• układy zasilania awaryjnego, umoĪliwiające zdalny odczyt danych równieĪ
w przypadku braku napiĊü pomiarowych przez czas min. 8h,
• układy synchronizacji czasu, synchronizowane z zewnĊtrznego Ĩródła
DCF77 lub GPS, co najmniej raz na dobĊ,
• układy umoĪliwiające zdalną transmisjĊ danych pomiarowych realizowaną
w sposób „off-line” do LSPR OSD,
c) listwy pomiarowo-kontrolnej modułowej w obwodach wtórnych.

III.8.5.4

Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład
układu pomiarowego energii elektrycznej muszą byü przystosowane do
plombowania.
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EKSPLOATACJA URZĄDZEē, INSTALACJI I SIECI

IV.1.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji

IV.1.1.

Przepisy ogólne

IV.1.1.1.

Urządzenia przyłączone do sieci dystrybucyjnej muszą spełniaü warunki
legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatów, znaku bezpieczeĔstwa
oraz innych wymagaĔ okreĞlonych odrĊbnymi przepisami.

IV.1.1.2.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej obejmują
zagadnienia związane z:
a) przyjmowaniem urządzeĔ i instalacji do eksploatacji,
b) prowadzeniem zabiegów eksploatacyjnych,
c) przekazaniem urządzeĔ do remontu lub wycofywaniem z eksploatacji,
d) dokonywaniem uzgodnieĔ z OSP i operatorami systemów dystrybucyjnych
przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych,
e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej.

IV.1.1.3.

WłaĞciciel urządzeĔ, instalacji lub sieci przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
odpowiada za ich naleĪyty stan techniczny, w tym za prawidłowe ich utrzymanie
oraz prowadzenie eksploatacji z uwzglĊdnieniem zasad okreĞlonych w niniejszej
IRiESD.

IV.1.1.4.

WłaĞciciel urządzeĔ, instalacji lub sieci moĪe na podstawie umowy powierzyü
prowadzenie eksploatacji swoich urządzeĔ, instalacji lub sieci innemu podmiotowi,
z uwzglĊdnieniem zasad okreĞlonych w niniejszej IRiESD.

IV.1.1.5.

Dopuszcza siĊ w umowie zawartej pomiĊdzy właĞcicielem urządzeĔ, instalacji lub
sieci oraz OSD, uzgodnienie innych niĪ okreĞlone w IRiESD standardów
eksploatacji urządzeĔ, instalacji lub sieci.

IV.1.1.6.

Eksploatacja układów automatyki i zabezpieczeĔ, pomiarowych, regulacyjnych
i sterowniczo-sygnalizacyjnych urządzeĔ elektrycznych sieci dystrybucyjnej
powinna byü prowadzona zgodnie z zasadami okreĞlonymi dla danych urządzeĔ
oraz z uwzglĊdnieniem wymagaĔ niniejszej instrukcji.

IV.1.1.7.

Utrzymanie sieci dystrybucyjnej w naleĪytym stanie technicznym jest zapewniane
miĊdzy innymi przez poddanie sieci oglĊdzinom, przeglądom, konserwacjom i
remontom oraz pomiarom i próbom eksploatacyjnym.

IV.1.2.

Przyjmowanie urządzeĔ i instalacji do eksploatacji

IV.1.2.1.

PrzyjĊcie do eksploatacji nowych urządzeĔ i instalacji, przebudowanych i po
remoncie nastĊpuje po przeprowadzeniu prób i pomiarów oraz stwierdzeniu
spełniania przez przyjmowane do eksploatacji urządzenia i instalacje warunków
zawartych w punktach II.1., II.2. oraz III, warunków okreĞlonych w zawartych
umowach, warunków technicznych budowy urządzeĔ elektroenergetycznych,
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wykonywania i odbioru robót, a takĪe warunków zawartych w dokumentacji
projektowej i fabrycznej. Ponadto przyjmowane do eksploatacji urządzenia
i instalacje muszą posiadaü wymaganą dokumentacjĊ prawną i techniczną.
IV.1.2.2.

Jednostki wytwórcze, transformatory 110 kV/SN, transformatory blokowe,
rozdzielnie o napiĊciu znamionowym 110 kV, linie kablowe o napiĊciu
znamionowym 110 kV oraz inne urządzenia okreĞlone przez OSD przyłączane lub
przyłączone do sieci 110 kV, SN i nN, po dokonaniu remontu lub modernizacji,
przed przyjĊciem do eksploatacji są poddawane specjalnej procedurze przy
wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi próbnemu.

IV.1.2.3.

Specjalne procedury, o których mowa w punkcie IV.1.2.2. są ustalane pomiĊdzy
właĞcicielem lub podmiotem prowadzącym eksploatacjĊ urządzeĔ, OSD
i wykonawcą prac, z uwzglĊdnieniem wymagaĔ producenta urządzeĔ.

IV.1.2.4.

WłaĞciciel urządzeĔ w uzgodnieniu z OSD dokonuje odbioru urządzeĔ i instalacji
oraz sporządza protokół stwierdzający spełnianie przez przyjmowane do
eksploatacji urządzenia i instalacje wymagaĔ okreĞlonych w niniejszej IRiESD.

IV.1.2.5.

PrzyjĊcie do eksploatacji (rozumianej wg uregulowaĔ ustawy Prawo ochrony
Ğrodowiska jako uĪytkowanie i utrzymywanie w sprawnoĞci) od odbiorcy lub
wytwórcy w drodze tytułu prawnego, urządzenia elektroenergetycznego które
zawiera olej elektroizolacyjny, nastĊpuje po dokonaniu badania próbki oleju na
zawartoĞü PCB metodą chromatografii gazowej, o ile urządzenie to znajduje siĊ na
liĞcie urządzeĔ mogących zawieraü PCB, ogłoszonej w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie okreĞlenia urządzeĔ, w których mogły byü wykorzystywane
substancje stwarzające szczególne zagroĪenie dla Ğrodowiska (Dz.U.02.173.1416)
lub urządzenie to było poddane ostatniemu remontowi/naprawie powiązanemu
z wymianą/uzupełnieniem oleju przed rokiem 1990.
Badania nie przeprowadza siĊ, jeĞli właĞciciel (dotychczasowy właĞciciel)
udokumentuje wykonanie takiego badania wspomnianą metodą i udostĊpni jego
wyniki.
W przypadku przejmowanych kondensatorów naleĪy dokonaü przeglądu, o którym
mowa w przywołanym rozporządzeniu, w celu stwierdzenia lub wykluczenia
zawartoĞci PCB w przejmowanych typach kondensatorów.

IV.1.3.

Przekazanie urządzeĔ do remontu lub wycofywanie z eksploatacji

IV.1.3.1.

Przekazanie urządzeĔ do remontu lub wycofanie z eksploatacji nastĊpuje na
podstawie decyzji właĞciciela urządzeĔ.

IV.1.3.2.

DatĊ i sposób przekazania urządzeĔ do remontu lub wycofania z eksploatacji
naleĪy uzgodniü z właĞciwym OSD.

IV.1.4.

Uzgadnianie prac eksploatacyjnych z OSP i operatorami systemów
dystrybucyjnych

IV.1.4.1.

Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych są prowadzone
w uzgodnieniu z OSD odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu sieci
dystrybucyjnej, w której mają byü wykonane prace eksploatacyjne.
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IV.1.4.2.

W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urządzeĔ innemu podmiotowi
szczegółowe zasady i terminy dokonywania uzgodnieĔ prac eksploatacyjnych
z OSD reguluje umowa.

IV.1.4.3.

OSD dokonuje niezbĊdnych uzgodnieĔ z OSP w zakresie terminów planowanych
prac eksploatacyjnych prowadzonych w koordynowanej sieci 110 kV, zgodnie z
IRiESP.

IV.1.4.4.

OSD dokonuje niezbĊdnych uzgodnieĔ planowanych prac eksploatacyjnych w
zakresie, w jakim mogą one mieü wpływ na pracĊ sieci, której ruch prowadzą inni
operatorzy.

IV.1.5.

Dokumentacja techniczna i prawna

IV.1.5.1.

WłaĞciciel obiektu elektroenergetycznego lub urządzenia prowadzi i na bieĪąco
aktualizuje nastĊpującą dokumentacjĊ:
a) dla obiektu elektroenergetycznego – dokumentacjĊ techniczną i prawną,
b) dla urządzeĔ – dokumentacjĊ techniczną.

IV.1.5.2.

Dokumentacja techniczna w zaleĪnoĞci od potrzeb, rodzaju obiektu, urządzenia lub
grupy urządzeĔ obejmuje m.in.:
a) dokumentacjĊ powykonawczą,
b) w zaleĪnoĞci od potrzeb, protokół zakwalifikowania pomieszczeĔ i ich stref lub
przestrzeni zewnĊtrznych do kategorii niebezpieczeĔstwa poĪarowego
i zagroĪenia wybuchem,
c) dokumentacjĊ fabryczną urządzenia, w tym: Ğwiadectwa, karty gwarancyjne,
fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne,
montaĪowe i zestawieniowe,
d) dokumentacjĊ związaną z ochroną Ğrodowiska naturalnego,
e) dokumentacjĊ eksploatacyjną i ruchową.

IV.1.5.3.

Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleĪnoĞci od potrzeb, rodzaju obiektu,
urządzenia lub grupy urządzeĔ obejmuje m.in.:
a) dokumenty przyjĊcia do eksploatacji, w tym protokoły przeprowadzonych prób,
b) instrukcjĊ eksploatacji wraz z niezbĊdnymi załącznikami,
c) dokumenty dotyczące oglĊdzin, przeglądów, konserwacji, napraw
i remontów, w tym dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeĔ
i napraw,
d) protokoły zawierające wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów,
e) wykaz niezbĊdnych czĊĞci zamiennych,
f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,
g) dziennik operacyjny,
h) schemat elektryczny obiektu,
i) wykaz nastawieĔ zabezpieczeĔ i automatyki,
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j) wykaz osób upowaĪnionych do realizacji operacji ruchowych,
k) karty przełączeĔ,
l) ewidencjĊ załoĪonych uziemieĔ,
m) programy łączeniowe.
IV.1.5.4.

Instrukcja eksploatacji obiektu, urządzenia lub grupy urządzeĔ w zaleĪnoĞci od
potrzeb i rodzaju obiektu, urządzenia lub grupy urządzeĔ zawiera m.in.:
a) ogólną charakterystykĊ urządzenia,
b) niezbĊdne warunki eksploatacji urządzenia,
c) okreĞlenie czynnoĞci związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy
i zatrzymaniem urządzenia w warunkach normalnej eksploatacji,
d) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,
e) zasady postĊpowania w razie awarii, poĪaru i w przypadku innych zakłóceĔ
w pracy urządzenia,
f) zakresy wykonywania zapisów ruchowych, w tym wskazaĔ aparatury
kontrolno-pomiarowej,
g) zakresy przeprowadzania oglĊdzin, przeglądów oraz prób i pomiarów,
h) wymagania dotyczące ochrony przed poraĪeniem, poĪarem, wybuchem oraz
inne wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa obsługi i otoczenia,
i) wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących siĊ eksploatacją,
j) wykaz niezbĊdnego sprzĊtu ochronnego oraz informacje o Ğrodkach łącznoĞci,
k) wymagania związane z ochroną Ğrodowiska.

IV.1.5.5.

Dokumentacja prawna
w szczególnoĞci:

obiektu

elektroenergetycznego

powinna

zawieraü

a) decyzjĊ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeĪeli jest
wymagana,
b) stan prawno-własnoĞciowy nieruchomoĞci,
c) pozwolenie na budowĊ,
d) prawo do uĪytkowania – jeĪeli jest wymagane.

IV.1.6.

Rezerwa urządzeĔ i czĊĞci zapasowych

IV.1.6.1.

OSD, w zakresie posiadanego majątku, zapewnia rezerwy urządzeĔ i czĊĞci
zapasowych, niezbĊdne z punktu widzenia bezpiecznej pracy systemu
elektroenergetycznego.

IV.1.6.2.

W przypadku powierzenia OSD prowadzenia eksploatacji przez właĞciciela
urządzeĔ zawarta umowa powinna regulowaü zasady utrzymywania niezbĊdnej
rezerwy urządzeĔ i czĊĞci zapasowych.
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IV.1.7.

Ochrona Ğrodowiska naturalnego

IV.1.7.1.

OSD oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej są zobowiązane do
przestrzegania zasad ochrony Ğrodowiska, okreĞlonych odrĊbnymi przepisami
i normami.

IV.1.7.2.

OSD oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej stosują Ğrodki techniczne
i organizacyjne wpływające na ograniczenie zagroĪenia Ğrodowiska naturalnego
wywołanego pracą urządzeĔ elektrycznych.

IV.1.7.3.

WłaĞciciel urządzenia lub obiektu, bądĨ władający nimi na podstawie posiadanego
tytułu prawnego, jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony Ğrodowiska
przy wykorzystywaniu substancji stwarzających zagroĪenie dla Ğrodowiska,
stosowanych w obiektach i urządzeniach sieci dystrybucyjnej, a takĪe podczas
gospodarowania ich odpadami. Podmiot ten zapewnia zgodną z regulacjami
dotyczącymi ochrony przyrody i Ğrodowiska wycinkĊ drzew, krzewów i gałĊzi
wokół obiektów i urządzeĔ sieci dystrybucyjnej, a takĪe dokłada staraĔ związanych
z naleĪytym zabezpieczeniem juĪ istniejących lub powstających gniazd bocianich
zlokalizowanych na elementach sieci (montaĪ platform i przeniesienie gniazd w
okresie niekolidującym z gniazdowaniem ptaków).

IV.1.7.4.

Dokumentacja eksploatacyjna oraz projektowa obiektów i urządzeĔ sieci
dystrybucyjnej jest uzgadniana w zakresie wymogów ochrony Ğrodowiska z
właĞciwymi organami, jeĞli uzgodnienia takie są wymagane odrĊbnymi przepisami.

IV.1.8.

Ochrona przeciwpoĪarowa

IV.1.8.1.

WłaĞciciel urządzeĔ, instalacji i sieci zapewnia ich ochronĊ przeciwpoĪarową
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

IV.1.8.2.

W uzasadnionych przypadkach właĞciciel zapewnia opracowanie instrukcji
przeciwpoĪarowych dla urządzeĔ, instalacji i sieci.

IV.1.9.

Planowanie prac eksploatacyjnych

IV.1.9.1.

OSD opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urządzeĔ, instalacji i
sieci dystrybucyjnej obejmujące:
a) oglĊdziny, przeglądy oraz pomiary i próby eksploatacyjne,
b) konserwacje,
c) prace planowane przez podmioty zaliczane do I, II, III i VI grupy
przyłączeniowej, o ile mogą one mieü wpływ na pracĊ sieci dystrybucyjnej.

IV.1.9.2.

Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych OSD
zapewnia realizacjĊ doraĨnych prac eksploatacyjnych, mających na celu naprawĊ
szkód zagraĪających prawidłowemu funkcjonowaniu urządzeĔ, instalacji, sieci
dystrybucyjnej lub stwarzających zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa ludzi i
Ğrodowiska naturalnego.

IV.1.9.3.

Podmioty zaliczane do I, II, III oraz VI grupy przyłączeniowej przyłączone do sieci
o napiĊciu znamionowym wyĪszym niĪ 1 kV, uzgadniają z OSD prace
eksploatacyjne w zakresie, w jakim mogą mieü wpływ na ruch i eksploatacjĊ sieci
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dystrybucyjnej.
IV.1.9.4.

Podmioty planujące realizacjĊ prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeĔ
elementów sieci dystrybucyjnej są zobowiązane do przestrzegania zasad i trybu
planowania wyłączeĔ w sieci dystrybucyjnej ustalonego przez OSD w rozdziale
VII.6.

IV.1.9.5.

Podmioty planujące realizacjĊ prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeĔ
elementów sieci dystrybucyjnej przekazują do OSD zgłoszenia wyłączeĔ
elementów sieci. ZawartoĞü i terminy przekazywania zgłoszeĔ okreĞlono w
rozdziale VII.6.

IV.1.10.

Warunki bezpiecznego wykonywania prac

IV.1.10.1. OSD opracowuje instrukcjĊ organizacji bezpiecznej pracy, obowiązującą osoby
eksploatujące jego urządzenia, instalacje i sieci.
IV.1.10.2. Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeĔ, instalacji i sieci
elektroenergetycznych powinni posiadaü odpowiednie kwalifikacje i spełniaü
okreĞlone wymagania zdrowotne oraz byü przeszkoleni na zajmowanych
stanowiskach.

IV.2.

Zasady dokonywania oglĊdzin, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz
konserwacji i remontów

IV.2.1.

OglĊdziny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

IV.2.1.1.

OglĊdziny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej powinny byü wykonywane w
miarĊ moĪliwoĞci podczas ruchu sieci, w zakresie niezbĊdnym do ustalenia jej
zdolnoĞci do pracy.

IV.2.1.2.

OglĊdziny linii napowietrznych o napiĊciu znamionowym 110 kV są
przeprowadzane nie rzadziej niĪ raz w roku. OglĊdziny linii napowietrznych o
napiĊciu znamionowym niĪszym niĪ 110 kV są przeprowadzane nie rzadziej niĪ
raz na 5 lat.

IV.2.1.3.

Podczas przeprowadzania
w szczególnoĞci:

oglĊdzin

linii

napowietrznych

sprawdza

siĊ

a) stan konstrukcji wsporczych, fundamentów i izbic,
b) stan przewodów i ich osprzĊtu,
c) stan podwieszonej linii Ğwiatłowodowej wraz z osprzĊtem lub innych
systemów łącznoĞci montowanych na linii,
d) stan łączników, ochrony przeciwprzepiĊciowej i przeciwporaĪeniowej,
e) stan odcinków kablowych sprawdzanej linii napowietrznej,
f) stan izolacji linii,
g) stan napisów: informacyjnych i ostrzegawczych oraz zgodnoĞü oznaczeĔ
z dokumentacją techniczną,
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h) stan instalacji oĞwietleniowej i jej elementów,
i) zachowanie prawidłowej odległoĞci przewodów od ziemi, zaroĞli, gałĊzi drzew
oraz od obiektów znajdujących siĊ w pobliĪu linii,
j) zachowanie prawidłowej odległoĞci od składowisk materiałów łatwo
zapalnych,
k) wpływ na konstrukcje linii działania wód lub osiadania gruntu,
l) istotne zmiany w otoczeniu mające wpływ na istniejącą infrastrukturĊ sieci.
IV.2.1.4.

OglĊdziny linii kablowych są przeprowadzane:
a) nie rzadziej niĪ raz w roku, dla kabli o napiĊciu znamionowym 110 kV w
zakresie okreĞlonym w punkcie IV.2.1.5.,
b) nie rzadziej niĪ raz na 5 lat, dla kabli o napiĊciu znamionowym niĪszym niĪ
110 kV w zakresie widocznych elementów linii kablowej.

IV.2.1.5.

Podczas przeprowadzania oglĊdzin linii kablowych 110 kV sprawdza siĊ w
szczególnoĞci:
a) stan oznaczników linii kablowych i tablic ostrzegawczych na brzegach rzek,
b) stan wejĞü do tuneli, kanałów i studzienek kablowych,
c) stan osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
d) stan głowic kablowych,
e) stan połączeĔ przewodów uziemiających i zacisków,
f) stan urządzeĔ dodatkowego wyposaĪenia linii,
g) stan instalacji i urządzeĔ przeciwpoĪarowych i sprzĊtu poĪarniczego,
h) czy w pobliĪu tras linii kablowych nie prowadzi siĊ wykopów oraz czy na
trasach linii kablowych nie są składowane duĪe i ciĊĪkie elementy, mogące
utrudniaü dostĊp do kabla,
i) istotne zmiany w otoczeniu mające wpływ na istniejącą infrastrukturĊ sieci.

IV.2.1.6.

OglĊdziny stacji przeprowadza siĊ w terminach:
a) stacji o napiĊciu znamionowym 110 kV ze stałą obsługą: w skróconym
zakresie – raz na zmianĊ, w pełnym zakresie – nie rzadziej niĪ raz na kwartał,
b) stacji o napiĊciu znamionowym 110 kV bez stałej obsługi: w skróconym
zakresie – raz na miesiąc, w pełnym zakresie – nie rzadziej niĪ raz na kwartał,
c) stacji o napiĊciu znamionowym niĪszym niĪ 110 kV – nie rzadziej niĪ raz na 2
lata,
d) stacji SN/SN i SN/nN wyposaĪonych w elektroenergetyczną automatykĊ
zabezpieczeniową współpracującą z wyłącznikami SN – w skróconym zakresie
– raz na kwartał, pełnym zakresie nie rzadziej niĪ raz w roku.

IV.2.1.7.

Podczas przeprowadzania oglĊdzin stacji w skróconym zakresie, w zaleĪnoĞci od
wyposaĪenia sprawdza siĊ w szczególnoĞci:
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a) stan i gotowoĞü potrzeb własnych prądu przemiennego,
b) stan prostowników oraz baterii akumulatorów w zakresie okreĞlonym
odrĊbnymi przepisami,
c) zgodnoĞü połoĪenia przełączników automatyki z aktualnym układem połączeĔ
stacji,
d) działanie oĞwietlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji,
e) stan techniczny transformatorów, przekładników, wyłączników, odłączników,
dławików gaszących, rezystorów i ograniczników przepiĊü,
f) gotowoĞü ruchową układów zabezpieczeĔ, automatyki i sygnalizacji oraz
central telemechaniki,
g) działanie rejestratorów zakłóceĔ,
h) działanie systemów nadzoru pracy stacji,
i) stan i gotowoĞü ruchową aparatury i napĊdów łączników,
ruchową
j) gotowoĞü
teletechnicznych,

przetwornic

awaryjnego

zasilania

urządzeĔ

k) działanie łączy teletechnicznych oraz innych urządzeĔ stacji, okreĞlonych
w instrukcji eksploatacji,
l) stan zewnĊtrzny izolatorów i głowic kablowych,
m) poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach,
n) metodą „na słuch” poziomu emitowanego hałasu w stacjach zlokalizowanych
w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,
o) istotne zmiany w otoczeniu mające wpływ na istniejącą infrastrukturĊ sieci.
IV.2.1.8.

Podczas przeprowadzania oglĊdzin stacji w pełnym zakresie, w zaleĪnoĞci od
wyposaĪenia sprawdza siĊ w szczególnoĞci:
a) spełnienie warunków przewidzianych w zakresie skróconych oglĊdzin,
b) stan i warunki przechowywania oraz przydatnoĞü do uĪytku sprzĊtu
ochronnego,
c) zgodnoĞü schematu stacji ze stanem faktycznym,
d) zgodnoĞü układu połączeĔ stacji z ustalonym w układzie pracy,
e) stan urządzeĔ i instalacji sprĊĪonego powietrza,
f) stan układów i urządzeĔ elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
stan napisów i oznaczeĔ informacyjno-ostrzegawczych,
g) stan baterii kondensatorów,
h) poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach,
i) działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych,
j) aktualny stan liczników rejestrujących zadziałanie ochronników, wyłączników,
przełączników zaczepów i układów automatyki łączeniowej,
k) stan dróg, przejĞü, pomieszczeĔ, ogrodzeĔ i zamkniĊü przy wejĞciach do
- 64 -

EnergiaPro S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej –czĊĞü ogólna

pomieszczeĔ ruchu elektrycznego i na teren stacji,
l) stan fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, instalacji
wodno-kanalizacyjnych,
m) stan ochrony przeciwprzepiĊciowej, kabli, przewodów i ich osprzĊtu,
n) stan urządzeĔ grzewczych i wentylacyjnych oraz wysokoĞci temperatury
w pomieszczeniach, a takĪe warunki chłodzenia urządzeĔ,
o) działanie lokalizatorów uszkodzeĔ linii oraz innych urządzeĔ stacji,
okreĞlonych w instrukcji eksploatacji,
p) kompletnoĞü dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdującej siĊ w stacji,
q) stan instalacji i urządzeĔ przeciwpoĪarowych oraz sprzĊtu poĪarniczego,
r) istotne zmiany w otoczeniu mające wpływ na istniejącą infrastrukturĊ sieci.

IV.2.2.

Przeglądy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

IV.2.2.1.

Terminy i zakresy przeglądów poszczególnych urządzeĔ elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej powinny wynikaü z przeprowadzonych oglĊdzin oraz oceny stanu
technicznego sieci, z uwzglĊdnieniem zapisów dotyczących wykonywania
pomiarów i prób okreĞlonych w załączniku nr 2.

IV.2.2.2.

Przegląd linii napowietrznych obejmuje w szczególnoĞci:
a) oglĊdziny w zakresie okreĞlonym w punkcie IV.2.1.3.,
b) pomiary i próby eksploatacyjne okreĞlone w załączniku nr 2,
c) konserwacje i naprawy.

IV.2.2.3.

Przegląd linii kablowej obejmuje w szczególnoĞci:
a) oglĊdziny w zakresie okreĞlonym w punkcie IV.2.1.5.,
b) pomiary i próby eksploatacyjne okreĞlone w załączniku nr 2,
c) konserwacje i naprawy.

IV.2.2.4.

Przegląd urządzeĔ stacji obejmuje w szczególnoĞci:
a) oglĊdziny w zakresie okreĞlonym w punkcie IV.2.1.8.,
b) pomiary i próby eksploatacyjne okreĞlone w załączniku nr 2,
c) sprawdzenie działania układów zabezpieczeĔ, automatyki,
telemechaniki i sygnalizacji oraz Ğrodków łącznoĞci,

pomiarów,

d) sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego,
e) sprawdzenie działania urządzeĔ i instalacji sprĊĪonego powietrza,
f) sprawdzenie działania urządzeĔ potrzeb własnych stacji, prądu przemiennego
i stałego,
g) sprawdzenie ciągłoĞci i stanu połączeĔ głównych torów prądowych,
h) sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeĔ ostrzegawczych i innych urządzeĔ
zapewniających bezpieczeĔstwo pracy,
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i) konserwacje i naprawy.

IV.2.3.

Ocena stanu technicznego sieci dystrybucyjnej

IV.2.3.1.

Oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej dokonuje siĊ
nie rzadziej niĪ raz na 5 lat.

IV.2.3.2.

Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego
dystrybucyjnej uwzglĊdnia siĊ w szczególnoĞci:

elektroenergetycznej

sieci

a) wyniki oglĊdzin, przeglądów, prób i pomiarów eksploatacyjnych,
b) zalecenia wynikające z programu pracy tych sieci, o których mowa w punkcie
VII.5,
c) dane statystyczne o uszkodzeniach i zakłóceniach w pracy sieci,
d) wymagania okreĞlone w dokumentacji fabrycznej,
e) wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji,
f) wiek sieci oraz zakresy i terminy wykonanych zabiegów konserwacyjnych
napraw i remontów,
g) warunki wynikające z planowanej rozbudowy sieci,
h) warunki bezpieczeĔstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoĪarowej,
i) warunki ochrony przeciwporaĪeniowej,
j) warunki ochrony Ğrodowiska naturalnego.

IV.2.4.

Remonty sieci dystrybucyjnej

IV.2.4.1.

Remonty urządzeĔ, instalacji i sieci przeprowadza siĊ w terminach i zakresach
wynikających z dokonanej oceny stanu technicznego, uwzglĊdniając spodziewane
efekty techniczno-ekonomiczne planowanych remontów.

IV.2.5.

OglĊdziny, przeglądy, ocena stanu technicznego i remonty instalacji

IV.2.5.1.

WłaĞciciel instalacji odpowiada za ich naleĪyty stan techniczny, w tym za
prawidłowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji, zgodnie z załącznikiem
nr 2 oraz odrĊbnymi przepisami.

IV.2.5.2.

OglĊdziny instalacji przeprowadza siĊ nie rzadziej niĪ co 5 lat, sprawdzając
w szczególnoĞci:
a) stan widocznych czĊĞci przewodów, izolatorów i ich zamocowania,
b) stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do
przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzĊtu,

skrzynek

c) stan osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów,
d) stan ochrony przeciwporaĪeniowej,
e) gotowoĞü ruchową urządzeĔ zabezpieczających, automatyki i sterowania,
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f) stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeĔ, a takĪe ich
zgodnoĞü z dokumentacją techniczną.
IV.2.5.3.

Przegląd instalacji obejmuje w szczególnoĞci:
a) oglĊdziny w zakresie okreĞlonym w punkcie IV.2.5.2,
b) pomiary i próby eksploatacyjne okreĞlone w załączniku nr 2,
c) sprawdzenie ciągłoĞci przewodów ochrony przeciwporaĪeniowej,
d) konserwacje i naprawy.
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V.

BEZPIECZEēSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

V.1.

Stan zagroĪenia KSE, awaria sieciowa i awaria w systemie

V.1.1.

OSP, zgodnie z IRiESP, na bieĪąco kontroluje warunki pracy KSE.
W szczególnych przypadkach OSP moĪe ogłosiü stan zagroĪenia KSE.

V.1.2.

Stan zagroĪenia KSE jest ogłaszany w przypadku stwierdzenia realnego
niebezpieczeĔstwa niestabilnoĞci systemu, podziału sieci przesyłowej lub
ograniczenia dostaw energii elektrycznej do odbiorców. W szczególnoĞci stan
zagroĪenia KSE moĪe byü spowodowany:
a) brakiem mocy dyspozycyjnej jednostek wytwórczych, pokrywającej
zapotrzebowanie energii elektrycznej oraz zapewniającej odpowiedni poziom
rezerwy mocy, przy uwzglĊdnieniu salda mocy wymiany miĊdzysystemowej,
dyspozycyjnoĞci
zdolnoĞci
przesyłowych,
zapewniających
b) brakiem
dotrzymanie parametrów jakoĞciowo-niezawodnoĞciowych w wĊzłach
odbiorczych lub bezpieczne wyprowadzenie mocy z jednostek wytwórczych,
zapewniających zrównowaĪenie bilansu mocy w KSE,
c) niedyspozycyjnoĞcią systemowej infrastruktury technicznej, wymaganej dla
sterowania pracą KSE w czasie rzeczywistym.

V.1.3.

Poprzez ogłoszenie stanu zagroĪenia KSE OSP zawiesza realizacjĊ (rozliczanie)
umów sprzedaĪy energii elektrycznej zgłoszonych na rynku bilansującym, według
normalnych procedur obowiązujących na tym rynku i stosuje procedury awaryjne.
Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansującym okreĞla IRiESP.

V.1.4.

OSP moĪe stosowaü procedury awaryjne rynku bilansującego, o których mowa w
punkcie V.1.3 w przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie
powodujących powstania stanu zagroĪenia KSE. Wówczas procedury te dotyczą
podmiotów objĊtych skutkami awarii.

V.1.5.

W stanie zagroĪenia KSE ogłoszonym przez OSP, JWCD przyłączone do sieci
dystrybucyjnej stosują siĊ do bezpoĞrednich poleceĔ OSP. Pozostali wytwórcy oraz
odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej stosują siĊ do poleceĔ właĞciwego
OSD. W przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie powodujących
wystąpienia stanu zagroĪenia KSE bezpoĞrednie polecenia właĞciwych operatorów
realizują podmioty bezpoĞrednio zaangaĪowane w proces usuniĊcia skutków
awarii.

V.1.6.

OSD wraz z OSP podejmują, zgodnie z IRiESP, niezwłoczne działania
zmierzające do likwidacji stanu zagroĪenia KSE, awarii sieciowej lub awarii w
systemie.

V.2.

BezpieczeĔstwo pracy systemu dystrybucyjnego

V.2.1.

OSD prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposób zapewniający bezpieczeĔstwo
realizacji dostaw energii elektrycznej przesyłanej siecią dystrybucyjną.

V.2.2.

OSD dotrzymuje standardowych parametrów jakoĞciowych energii elektrycznej
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poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy oraz
regulacyjnych usług systemowych, w zakresie wynikającym z umowy zawieranej z
OSP.
V.2.3.

W przypadku braku umowy, o której mowa w punkcie V.2.2 odpowiedni poziom
oraz struktura rezerw mocy i regulacyjnych usług systemowych są zapewniane
zgodnie z IRiESP przez OSP.

V.2.4.

OSD opracowuje i aktualizuje:
a) plany działania mające zastosowanie w przypadku wystąpienia awarii w
krajowym systemie elektroenergetycznym,
b) procedury postĊpowania słuĪb dyspozytorskich w przypadku zagroĪenia
wystąpienia
lub
wystąpienia
awarii
w
krajowym
systemie
elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu.

V.2.5.

Procedury postĊpowania w przypadku wystąpienia zagroĪenia lub awarii w
krajowym systemie elektroenergetycznym lub jego czĊĞci powinni opracowaü i je
aktualizowaü:
a) wytwórcy - w zakresie wynikającym z opracowanych przez operatorów planów
zapobiegania i usuwania awarii oraz zapewnienia gotowoĞci swoich urządzeĔ
do udziału w odbudowie systemu dystrybucyjnego,
b) odbiorcy koĔcowi przyłączeni do sieci o napiĊciu znamionowym wyĪszym niĪ
110 kV,
c) odbiorcy niebĊdący odbiorcami koĔcowymi, jeĪeli uczestniczą w odbudowie
krajowego systemu dystrybucyjnego lub jego czĊĞci, po wystąpieniu awarii w
tym systemie.

V.2.6.

Procedury, o których mowa w punkcie V.2.5 uzgadnia siĊ z operatorem:
a) systemu przesyłowego elektroenergetycznego - w przypadku wytwórców,
których urządzenia są przyłączone do sieci przesyłowej elektroenergetycznej i
odbiorców, o których mowa w punkcie V.2.5 b),
b) systemu przesyłowego i dystrybucyjnego elektroenergetycznego - w przypadku
wytwórców, których urządzenia są przyłączone do koordynowanej sieci
110 kV i odbiorców, o których mowa w punkcie V.2.5 c), których urządzenia
lub instalacje są przyłączone do sieci koordynowanej 110 kV; uzgodnieĔ z
operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje operator
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego właĞciwy dla miejsca
przyłączenia do sieci urządzeĔ lub instalacji danego odbiorcy,
c) systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - w przypadku wytwórców i
odbiorców, o których mowa w punkcie V.2.5 c).

V.2.7.

W przypadku wystąpienia awarii lub zagroĪeĔ, o których mowa w punkcie V.2.4,
oraz stanu zagroĪenia bezpieczeĔstwa systemu dystrybucyjnego operator moĪe
dokonaü awaryjnych wyłączeĔ urządzeĔ, instalacji i sieci, w trybie okreĞlonym
w Instrukcji, niezaleĪnie od czasu trwania planowanych lub nieplanowanych
przerw, lub wyłączeĔ awaryjnych.
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V.3.

Zasady wprowadzania przerw i ograniczeĔ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej

V.3.1.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza siĊ
wg nastĊpujących trybów:
a) tryb normalny,
b) tryb awaryjny.

V.3.2.

Zagadnienia związane z wprowadzaniem ograniczeĔ w dostawie energii
elektrycznej wg trybu normalnego są regulowane w rozporządzeniu wydanym na
podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne oraz w niniejszym
rozdziale, natomiast z wprowadzaniem ograniczeĔ w dostawie energii elektrycznej
wg trybu awaryjnego są regulowane w niniejszym rozdziale.

V.3.3.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą byü
wprowadzane wg trybu normalnego po wyczerpaniu przez OSP i OSD, we
współpracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostĊpnych Ğrodków
słuĪących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego przy dołoĪeniu naleĪytej starannoĞci.

V.3.4.

Zgodnie z delegacją zawartą w ustawie Prawo energetyczne Rada Ministrów w
drodze rozporządzenia moĪe wprowadziü na wniosek ministra właĞciwego do
spraw gospodarki ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
czas okreĞlony, na terytorium kraju lub jego czĊĞci, w przypadku moĪliwoĞci
wystąpienia:
a) zagroĪenia bezpieczeĔstwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej
polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowoenergetycznym,
b) zagroĪenia bezpieczeĔstwa osób,
c) zagroĪenia wystąpienia znacznych strat materialnych.

V.3.5.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym mogą dotyczyü odbiorców objĊtych ograniczeniami o mocy umownej
powyĪej 300 kW.

V.3.6.

OSD podejmuje działania niezbĊdne dla zapewnienia ciągłoĞci dostaw energii
elektrycznej i zapobiegania moĪliwoĞci wystąpienia awarii w sieci, a takĪe
ograniczania skutków i czasu trwania takich awarii, przy współpracy
z wytwórcami i odbiorcami koĔcowymi przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej
oraz innymi operatorami systemów dystrybucyjnych, a takĪe z OSP.

V.3.7.

W ramach działaĔ, o których mowa w punkcie V.3.6, OSD:
a) opracowuje plany wprowadzania ograniczeĔ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie delegacji
zawartej w ustawie Prawo energetyczne,
b) stosuje automatykĊ SCO.

V.3.8.

OSD uzgadniają plany wprowadzania ograniczeĔ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej z OSP.
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V.3.9.

Ograniczenia wprowadzane zgodnie z planem wprowadzania ograniczeĔ
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej okreĞla siĊ w stopniach zasilania od
11 do 20.

V.3.10.

OSD realizuje w obszarze swojej sieci ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej wynikające z decyzji Rady Ministrów.

V.3.11.

Odbiorcy objĊci ograniczeniami o mocy umownej powyĪej 300 kW, przyłączeni
do sieci dystrybucyjnej, przekazują do właĞciwego OSD informacje dotyczące
poboru mocy w przypadku wprowadzania ograniczeĔ.

V.3.12.

OSD powiadamia odbiorców o mocy umownej powyĪej 300 kW objĊtych
ograniczeniami przyłączonych do sieci, o przyjĊtym planie wprowadzania
ograniczeĔ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz o jego corocznych
aktualizacjach.

V.3.13.

Procedura przygotowania planu ograniczeĔ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej obejmuje:
a) przygotowanie przez OSD wstĊpnego planu ograniczeĔ w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej,
b) uzgodnienie planu ograniczeĔ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
z OSP,
c) powiadomienie odbiorców, w sposób przyjĊty zwyczajowo przez OSD,
o uzgodnionym pomiĊdzy Prezesem URE, a OSP planie ograniczeĔ w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej co najmniej na 30 dni przed dniem
obowiązywania ograniczeĔ tj. do 1 sierpnia kaĪdego roku.

V.3.14.

Powiadomienie odbiorców o mocy umownej powyĪej 300 kW objĊtych
ograniczeniami, o procedurze wprowadzania ograniczeĔ wg trybu normalnego,
o którym mowa w punkcie V.3.1.a), obejmuje nastĊpujące informacje:
a) sposób powiadomienia odbiorcy o wprowadzaniu ograniczeĔ,
b) właĞciwy organ dyspozytorski uprawniony do przekazania poleceĔ,
c) wielkoĞci dopuszczalnego poboru mocy w poszczególnych okresach i na
poszczególnych stopniach zasilania.

V.3.15.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej są realizowane
przez odbiorców, stosownie do komunikatów OSP o obowiązujących stopniach
zasilania.
Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowiązujące w
najbliĪszych 12 godzinach i przewidywanych na nastĊpne 12 godzin, są ogłaszane
w radiowych komunikatach energetycznych w I Programie Polskiego Radia o
godz. 7:55 i 19:55 i obowiązują w czasie okreĞlonym w tych komunikatach.

V.3.16.

Zasady i warunki wprowadzania ograniczeĔ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej wg trybu awaryjnego są okreĞlone przez OSP. Ograniczenia
wprowadzane w tym trybie realizuje siĊ jako wyłączenie awaryjne lub
katastrofalne oraz samoczynnie za pomocą automatyki SCO.

V.3.17.

Wyłączenia awaryjne lub katastrofalne odbiorców realizuje siĊ na polecenie OSP.
Wyłączenia awaryjne i katastrofalne mogą byü wprowadzone na polecenie OSD
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w przypadku zagroĪenia Īycia i mienia ludzi, moĪliwoĞci wystąpienia lub
wystąpienia awarii sieciowej. W takich przypadkach OSD jest zobowiązany
powiadomiü o tym słuĪby dyspozytorskie OSP. Załączenia odbiorców,
wyłączonych w trybie awaryjnym wprowadzania ograniczeĔ w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, powinny byü dokonywane w porozumieniu z OSP.
V.3.18.

Wyłączenia awaryjne odbiorców powinny byü zrealizowane w czasie do 1 godziny
od wydania polecenia, poprzez wyłączenie linii i stacji SN. Przyjmuje siĊ
dziewiĊciostopniową skalĊ wyłączeĔ awaryjnych od A1 do A9. Stopnie A1-A9
powinny zapewniü równomierny spadek poboru mocy Wyłączenie awaryjne w
stopniu A9 powinno zapewniü zmniejszenie poboru mocy o 15%.

V.3.19.

Wyłączenie katastrofalne odbiorcy powinno byü zrealizowane w czasie do 30 min.,
poprzez wyłączenia linii 110 kV i transformatorów 110 kV/SN, od wydania
polecenia. Przyjmuje siĊ trójstopniową skalĊ wyłączeĔ katastrofalnych od SK1 do
SK3. Wyłączenie katastrofalne w skali SK3 powinno zapewniü zmniejszenie
poboru mocy o 15%.

V.3.20.

Sumaryczne wprowadzenie ograniczeĔ w trybie awaryjnym w stopniach A9 i SK3
powinno zapewniü zmniejszenie poboru mocy o 30%, niezaleĪnie od ograniczeĔ
wprowadzonych w trybie normalnym.

V.3.21.

OSP w porozumieniu z operatorami systemów dystrybucyjnych ustala wartoĞci
obniĪenia poboru mocy z sieci przesyłowej przez sieci dystrybucyjne, w
poszczególnych stopniach wyłączeĔ awaryjnych i katastrofalnych.

V.3.22.

OSP okreĞla zmiany wartoĞci mocy wyłączanych przez automatykĊ SCO z
podziałem pomiĊdzy poszczególnych OSD, w terminach do koĔca marca kaĪdego
roku. WartoĞci mocy są obliczane dla poszczególnych stopni SCO w odniesieniu
do szczytowego obciąĪenia KSE. Poszczególne stopnie SCO są ustalane dla
zakresu czĊstotliwoĞci miĊdzy wartoĞcią górną 49 Hz i dolną 47,5 Hz. PowyĪsze
wymagania OSD realizują do 30 wrzeĞnia kaĪdego roku.

V.3.23.

OSD jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSP o zakresie
wprowadzanych ograniczeĔ wg trybu awaryjnego zgodnie z ustalonymi przez OSP
procedurami informacyjnymi.

V.3.24.

OSD w uzgodnieniu z OSP opracowuje i na bieĪąco aktualizuje procedury
dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania KSE w zakresie sieci dystrybucyjnej,
której pracą kieruje i podmiotów do niej przyłączonych.

V.3.25.

Procedury te obejmują w szczególnoĞci:
a) podział kompetencji słuĪb dyspozytorskich,
b) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczególnych fazach
odbudowy zasilania,
c) dane techniczne niezbĊdne do odbudowy zasilania,
d) tryb i zasady wymiany informacji i poleceĔ dyspozytorskich.

V.3.26.

JeĪeli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz stan zagroĪenia KSE lub teĪ
przewidziana procedura likwidacji awarii lub stanu zagroĪenia KSE stanowi
zagroĪenie dla uĪytkowników systemu nie objĊtych awarią lub stanem zagroĪenia,
OSD udziela tym uĪytkownikom niezbĊdnych informacji o zagroĪeniu i sposobach
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przeciwdziałania rozszerzaniu siĊ awarii lub stanu zagroĪenia.
V.3.27.

W procesie likwidacji awarii sieciowej, awarii w systemie i stanu zagroĪenia KSE
dopuszcza siĊ wprowadzenie ograniczeĔ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej realizowanych jako wyłączenia awaryjne zgodnie z punktem V.3.16.

V.3.28.

OSD nie ponosi odpowiedzialnoĞci za skutki ograniczeĔ w dostawach energii
elektrycznej wprowadzonych wg. rozporządzenia wydanego na podstawie delegacji
zawartej w ustawie Prawo energetyczne, jak i w wyniku ochrony systemu
realizowanej przez automatykĊ SCO oraz wyłączeĔ awaryjnych i katastrofalnych
wprowadzanych na polecenie OSP.
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VI.

WSPÓŁPRACA OSD Z INNYMI OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE
INFORMACJI POMIĉDZY OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI A
UĩYTKOWNIKAMI SYSTEMU

VI.1.

Postanowienia ogólne

VI.1.1.

OSD i podmioty przyłączone i przyłączane prowadzące eksploatacjĊ sieci
dystrybucyjnej wymieniają wzajemnie informacje niezbĊdne do prowadzenia
eksploatacji i ruchu sieci. Ww. podmioty mogą uzyskaü przedmiotowe informacje
o sieci dystrybucyjnej w zakresie ograniczonym bezpieczeĔstwem pracy ich
urządzeĔ i instalacji.

VI.1.2.

OSD współpracuje z nastĊpującymi krajowymi operatorami:
a) OSP,
b) operatorami systemów dystrybucyjnych,
c) operatorami handlowo-technicznymi,
d) operatorami handlowymi,
e) operatorami pomiarów.

VI.1.3.

Zasady, zakres współpracy OSD z OSP okreĞla oprócz IRiESD równieĪ IRiESP.

VI.1.4.

Jednostki wytwórcze oraz farmy wiatrowe przyłączone do sieci dystrybucyjnej o
mocy osiągalnej równej 5MW i wyĪszej, przekazują dane do Centralnego rejestru
jednostek wytwórczych prowadzonego przez OSP zgodnie z zasadami opisanymi
w IRiESP.

VI.1.5.

Współpraca OSD z operatorami handlowo-technicznymi oraz operatorami
handlowymi jest okreĞlona w IRiESD, w czĊĞci szczegółowej IRiESDBilansowanie.

VI.1.6.

Operatorzy handlowo-techniczni oraz operatorzy handlowi są zobowiązani do
podpisania stosownej umowy z OSP oraz z właĞciwymi operatorami systemu
dystrybucyjnego, jeĪeli ich działalnoĞü dotyczy podmiotów przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej.

VI.1.7.

PrzedsiĊbiorstwa energetyczne posiadające koncesjĊ na obrót energią elektryczną
przekazują OSD prognozy zapotrzebowania na moc i energiĊ elektryczną dla
swoich odbiorców lub wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, w
zakresie i terminach okreĞlonych przez OSD.

VI.1.8.

Wytwórcy, w zakresie jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej, innych niĪ JWCD, przekazują do OSD dane niezbĊdne do
opracowania koordynacyjnych planów produkcji energii elektrycznej oraz
utrzymywania wielkoĞci mocy Ĩródeł pozostających w gotowoĞci do wytwarzania
energii elektrycznej, o których mowa w punkcie VII.3.1., w zakresie i terminach
okreĞlonych przez OSD.

VI.1.9.

Odbiorcy przyłączeni do sieci OSD o napiĊciu powyĪej 1 kV oraz wszyscy
wytwórcy opracowują instrukcjĊ współpracy, która podlega uzgodnieniu z OSD.
Zakres instrukcji oraz formĊ okreĞla OSD w zaleĪnoĞci od potrzeb z
uwzglĊdnieniem zapisów zawartych w punkcie VI niniejszej instrukcji.
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Dane przekazywane do OSD przez podmioty przyłączone i przyłączane do sieci
dystrybucyjnej obejmują:
a) dane opisujące stan istniejący,
b) dane prognozowane dla perspektywy okreĞlonej przez OSD,
c) dane pomiarowe.

VI.2.

Dane opisujące stan istniejący

VI.2.1.

Wymiana informacji obejmuje w zaleĪnoĞci od potrzeb:
a) informacje niezbĊdne do sporządzenia schematów sieci dystrybucyjnej,
b) wyniki oglĊdzin, przeglądów i oceny stanu technicznego,
c) wyniki pomiarów i prób eksploatacyjnych,
d) parametry obiektów, urządzeĔ i sieci zmienione w wyniku podjĊcia działaĔ
eksploatacyjnych,
e) informacje związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową,
f) imienne wykazy osób odpowiedzialnych za eksploatacjĊ i ruch urządzeĔ, wraz
z danymi teleadresowymi.

VI.2.2.

Informacje zawarte w instrukcji współpracy oraz inne podlegające wymianie
zgodnie z niniejszą IRiESD powinny byü aktualizowane i przekazywane na
bieĪąco.

VI.2.3.

OSP, OSD oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej stosują jednolite
nazewnictwo i numeracjĊ swoich obiektów i urządzeĔ.

VI.2.4.

Spory wynikające z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej 110 kV rozstrzyga OSP, a w zakresie pozostałej sieci
dystrybucyjnej spory rozstrzyga OSD.

VI.2.5.

OSD sporządza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej.

VI.2.6.

Wytwórcy przekazują do OSD nastĊpujące dane opisujące stany istniejące swoich
instalacji i urządzeĔ:
a) schematy główne układów elektrycznych,
b) dane jednostek wytwórczych,
c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterującej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.

VI.2.7.

Odbiorcy przyłączeni do sieci 110 kV i SN oraz odbiorcy nN posiadający
przyłączone do sieci rezerwowe wytwórcze Ĩródła zasilania, a takĪe inni wskazani
przez OSD odbiorcy przyłączeni do sieci nN, przekazują do OSD nastĊpujące dane
opisujące stan istniejący swoich instalacji i urządzeĔ:
a) dane o wĊzłach i ich wyposaĪeniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,
b) dane o ewentualnych jednostkach wytwórczych,
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c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterującej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.
VI.2.8.

Dane o wĊzłach obejmują w szczególnoĞci:
a) nazwĊ wĊzła,
b) rodzaj i schemat stacji,
c) rodzaj pól i ich wyposaĪenie,
d) zapotrzebowanie na moc czynną i bierną w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglĊdnieniem i bez uwzglĊdnienia mocy osiągalnych
jednostek wytwórczych,
e) roczne zapotrzebowanie na energiĊ elektryczną z uwzglĊdnieniem i bez
uwzglĊdnienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytwórczych,
f) iloĞü energii elektrycznej kupowanej w ramach bezpoĞrednich umów
z wytwórcami,
g) udział odbiorców przemysłowych w szczytowym obciąĪeniu stacji,
h) moc bierną kompensującą, moc bierną pojemnoĞciową ze znakiem „+”, moc
bierną indukcyjną ze znakiem „-”,
i) układ normalny pracy.

VI.2.9.

Dane o liniach obejmują w szczególnoĞci:
a) nazwĊ wĊzła początkowego,
b) nazwĊ wĊzła koĔcowego,
c) rezystancjĊ linii,
d) reaktancjĊ dla składowej zgodnej,
e) susceptancjĊ poprzeczną pojemnoĞciową,
f) stosunek reaktancji dla składowej zerowej do reaktancji dla składowej zgodnej,
g) konduktancjĊ poprzeczną,
h) długoĞü linii, typ i przekrój przewodów,
i) obciąĪalnoĞü termiczną linii w sezonie zimowym,
j) obciąĪalnoĞü termiczną linii w sezonie letnim.

VI.2.10.

Dane o transformatorach obejmują w szczególnoĞci:
a) nazwy wĊzłów, do których jest przyłączony transformator,
b) dane znamionowe,
c) model zwarciowy.

VI.2.11.

Dane o jednostkach wytwórczych obejmują w szczególnoĞci:
a) nazwĊ wĊzła, do którego jednostka wytwórcza jest przyłączona,
b) rezystancjĊ i reaktancjĊ gałĊzi generator-transformator blokowy,
c) reaktancjĊ zastĊpczą bloku z uwzglĊdnieniem X’d generatora,
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d) maksymalną wartoĞü siły elektromotorycznej E’max podaną na poziomie
napiĊcia wĊzła, do którego przyłączona jest jednostka wytwórcza,
e) stosunek reaktancji dla składowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla
składowej symetrycznej zgodnej dla gałĊzi jednostka wytwórcza-transformator
blokowy,
f) znamionową moc pozorną jednostki wytwórczej,
g) napiĊcie znamionowe jednostki wytwórczej,
h) znamionowy współczynnik mocy jednostki wytwórczej,
i) reaktancjĊ transformatora blokowego odniesioną do napiĊcia wĊzła, do którego
jest przyłączony transformator,
j) moduł przekładni transformatora blokowego w jednostkach wzglĊdnych,
k) moc czynną potrzeb własnych,
l) współczynnik mocy potrzeb własnych,
m) maksymalną generowaną moc czynną,
n) minimalną generowaną moc czynną,
o) dla jednostek wytwórczych u wytwórców energii elektrycznej minimalną
i maksymalną generowaną moc czynną w sezonie letnim i zimowym,
p) statyzm turbiny,
q) reaktancjĊ podprzejĞciową generatora w osi d w jednostkach wzglĊdnych,
r) reaktancjĊ zastĊpczą gałĊzi jednostka wytwórcza-transformator blokowy
odniesioną do napiĊcia wĊzła, do którego jest przyłączona jednostka wytwórcza
s) reaktancjĊ przejĞciową wstĊpną Xdwtór.
VI.2.12.

FormĊ przekazywanych danych, termin oraz sposób przekazania podmioty
uzgadniają z OSD.

VI.3.

Dane prognozowane dla perspektywy okreĞlonej przez OSD

VI.3.1.

Dane prognozowane opisujące warunki pracy urządzeĔ, instalacji i sieci
podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej obejmują dla kaĪdego roku w
zaleĪnoĞci od potrzeb:
a) informacje o jednostkach wytwórczych,
b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energiĊ elektryczną,
c) informacje o zawarciu kontraktów na zakup energii elektrycznej,
d) informacje o wymianie miĊdzysystemowej,
e) informacje o projektach zarządzania popytem,
f) inne dane w zakresie uzgodnionym przez OSD i podmiot przyłączony do sieci
dystrybucyjnej.

VI.3.2.

Informacje o jednostkach wytwórczych, o których mowa w punkcie VI.3.1,
obejmują w zaleĪnoĞci od potrzeb:
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a) rodzaje jednostek wytwórczych, lokalizacjĊ i charakter ich pracy,
b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
c) przewidywaną elastycznoĞü pracy,
d) techniczny i ksiĊgowy czas eksploatacji,
e) sprawnoĞci wytwarzania energii elektrycznej,
f) przewidywane nakłady inwestycyjne na modernizacjĊ lub budowĊ nowych
jednostek wytwórczych,
g) rodzaj paliwa, jego charakterystykĊ i moĪliwoĞci pozyskania,
h) skutecznoĞci instalacji oczyszczania spalin,
i) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach związanych
z ochroną Ğrodowiska oraz czas ich obowiązywania,
j) dla jednostek wytwórczych pompowych sprawnoĞci
wytwarzania oraz pojemnoĞü zbiornika górnego.
VI.3.3.

pompowania

i

Odbiorcy przyłączeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez OSD odbiorcy
przyłączeni do sieci SN i nN, przekazują do OSD nastĊpujące informacje o
zapotrzebowaniu na moc i energiĊ elektryczną, o których mowa w punkcie VI.3.1:
a) zapotrzebowanie na moc i energiĊ elektryczną,
b) krzywe obciąĪeĔ w wybranych dobach reprezentatywnych,
c) miesiĊczne bilanse mocy i energii.

VI.3.4.

Informacje o wymianie miĊdzysystemowej, o których mowa w punkcie VI.3.1,
obejmują:
a) zakontraktowaną moc i energiĊ elektryczną,
b) czas obowiązywania kontraktu.

VI.3.5.

Informacje o projektach zarządzania popytem, o których mowa w punkcie VI.3.1,
obejmują:
a) opis i harmonogram projektu,
b) przewidywaną wielkoĞü ograniczenia zapotrzebowania na moc i energiĊ
elektryczną.

VI.3.6.

FormĊ przekazywanych danych prognozowanych, stopieĔ szczegółowoĞci, termin
oraz sposób przekazania podmioty uzgadniają z OSD.

VI.4.

Dane pomiarowe

VI.4.1.

Wskazani przez OSD wytwórcy oraz inne podmioty przyłączone do sieci o
napiĊciu powyĪej 1kV przekazują dane pomiarowe dotyczące bieĪącego
obciąĪenia lub produkcji dla kaĪdej godziny doby. Zakres i sposób przekazywania
danych okreĞla instrukcja współpracy.

VI.4.2.

Wytwórcy i odbiorcy przyłączeni do sieci 110 kV oraz inni wskazani przez OSD,
dla wybranej doby letniej i doby zimowej, przeprowadzają rejestracjĊ stanów pracy
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sieci dystrybucyjnej 110 kV obejmującą:
a) bilanse mocy czynnej i biernej wĊzłów sieci,
b) napiĊcia w wĊzłach sieci,
c) rozpływy mocy czynnej i biernej.
VI.4.3.

OSD dokonuje wyboru dni oraz godzin rejestracji stanów pracy sieci i zawiadamia
o tym wytwórców oraz odbiorców przyłączonych do sieci 110 kV oraz innych
wskazanych przez OSD z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

VI.4.4.

Wytwórcy i odbiorcy przyłączeni do sieci 110 kV oraz inni wskazani przez OSD
dostarczają OSD wyniki rejestracji stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV nie
póĨniej niĪ po upływie 14 dni od dnia przeprowadzenia ewidencji.

VI.4.5.

FormĊ przekazywanych danych pomiarowych oraz sposób przekazania podmioty
uzgadniają z OSD.
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VII.

PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VII.1.

Obowiązki OSD

VII.1.1.

W zakresie prowadzenia ruchu OSD na obszarze kierowanej przez niego sieci
dystrybucyjnej:
a) planuje pracĊ sieci dystrybucyjnej, w tym opracowuje: programy pracy sieci,
plany wyłączeĔ oraz planuje i kieruje operacjami łączeniowymi,
b) planuje i kieruje pracą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej, innych niĪ JWCD, w tym planuje techniczne moĪliwoĞci
pokrycia zapotrzebowania w ramach sporządzania koordynacyjnych planów
produkcji energii elektrycznej,
c) prowadzi działania sterownicze, o których mowa w rozdziale VII.2,
d) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzglĊdniając zawarte umowy
sprzedaĪy energii elektrycznej, umowy o Ğwiadczenie usług dystrybucji oraz
przesyłania, utrzymywanie rezerw mocy i Ğwiadczenie regulacyjnych usług
systemowych,
e) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy
i regulacyjnych usług systemowych, w celu dotrzymania standardowych
parametrów technicznych energii elektrycznej, m.in. w zakresie wynikającym z
umowy zawartej z OSP,
f) wprowadza plany ograniczeĔ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
g) likwiduje wystĊpujące w sieci dystrybucyjnej awarie sieciowe, awarie w
systemie i stany zagroĪenia KSE, samodzielnie oraz we współpracy z OSP oraz
innymi operatorami systemów dystrybucyjnych,
h) zbiera i przekazuje do OSP dane oraz informacje niezbĊdne dla prowadzenia
ruchu sieciowego i bezpieczeĔstwa energetycznego kraju zgodnie z IRiESP.

VII.1.2.

Planowanie pracy systemu dystrybucyjnego odbywa siĊ w okresach dobowych,
tygodniowych, miesiĊcznych, kwartalnych, rocznych i trzyletnich.

VII.1.3.

Działania OSD w zakresie bilansowania i regulacji w obszarze sieci
dystrybucyjnej, jako czĊĞci składowej KSE są ustalane w drodze umowy z OSP.

VII.1.4.

W przypadku, gdy OSD i zarządzany przez niego obszar sieci dystrybucyjnej
spełniają samodzielnie kryteria współpracy równoległej ustalone przez UCTE i
zostanie utworzony tam samodzielny obszar regulacyjny, zasady współdziałania z
OSP, jako koordynatorem KSE i ewentualnie innych systemów regulowane są wg
procedur UCTE. Regulacje te muszą uwzglĊdniaü polskie uwarunkowania prawne.

VII.1.5.

Dla utworzenia obszarów regulacyjnych OSD mogą łączyü czĊĞci bądĨ całe
obszary sieci dystrybucyjnej, których ruch prowadzą.

VII.1.6.

OSP koordynuje prowadzenie ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV
oraz dysponuje mocą przyłączonych do niej jednostek wytwórczych o mocy
osiągalnej równej 50 MW lub wyĪszej, okreĞlonych w załączniku nr 1.
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VII.1.7.

OSD na obszarze sieci dystrybucyjnej, za której ruch odpowiada, koordynuje
nastawienia zabezpieczeĔ i automatyk sieciowych oraz uziemienia punktów
neutralnych transformatorów, przy czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej dokonuje niezbĊdnych uzgodnieĔ z OSP. Dane
niezbĊdne do okreĞlenia nastaw automatyk w koordynowanej sieci 110 kV, OSD
otrzymuje od OSP.

VII.2.

Struktura i podział kompetencji słuĪb dyspozytorskich OSD

VII.2.1.

Dla realizacji zadaĔ wymienionych w rozdziale VII.1, OSD organizuje słuĪby
dyspozytorskie i ustala zakres oraz tryb współdziałania tych słuĪb.

VII.2.2.

Struktura zaleĪnoĞci słuĪb dyspozytorskich organizowanych przez OSD i inne
podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej ma charakter hierarchiczny, słuĪby
dyspozytorskie niĪszego szczebla są podporządkowane ruchowo słuĪbom
dyspozytorskim wyĪszego szczebla.

VII.2.3.

Organem koordynującym prace słuĪb dyspozytorskich, o których mowa
w punkcie VII.2.2 są właĞciwi OSD.

VII.2.4.

SłuĪby dyspozytorskie OSD działają za poĞrednictwem własnego personelu
dyĪurnego i/lub personelu dyĪurnego innych podmiotów, na podstawie zawartych
umów, o których mowa w punkcie VII.2.10.

VII.2.5.

OSD przy pomocy słuĪb dyspozytorskich, na obszarze sieci dystrybucyjnej za
której ruch odpowiada, operatywnie kieruje:
a) układami pracy sieci dystrybucyjnej,
b) pracą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, innych niĪ
JWCD,
c) urządzeniami sieci dystrybucyjnej,
d) liniami wymiany z siecią dystrybucyjną, za której ruch odpowiadają inni OSD,
na podstawie zawartych umów,
e) czynnoĞciami łączeniowymi wg podziału kompetencji.

VII.2.6.

SłuĪby dyspozytorskie o których mowa w punkcie VII.2.5., sprawują operatywne
kierownictwo nad urządzeniami systemu dystrybucyjnego, polegające na:
a) Ğledzeniu pracy urządzeĔ,
b) dokonywaniu operacji ruchowych, bądĨ wydawaniu poleceĔ dokonywania
operacji ruchowych – z tym Īe w koordynowanej sieci 110 kV po uzgodnieniu
z OSP, a dla elementów sieci innych podmiotów na podstawie zawartych
umów,
c) rejestrowaniu stanów pracy urządzeĔ,
d) prowadzeniu analiz z pracy urządzeĔ systemu dystrybucyjnego.

VII.2.7.

SłuĪby dyspozytorskie OSD na obszarze sieci dystrybucyjnej, za której ruch
odpowiada, sprawują operatywny nadzór nad:
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a) układami pracy sieci dystrybucyjnej operatywnie kierowanymi przez podległe
mu słuĪby dyspozytorskie,
b) urządzeniami sieci dystrybucyjnej operatywnie kierowanymi przez podległe mu
słuĪby dyspozytorskie,
c) czynnoĞciami łączeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez personel
dyĪurny wg podziału kompetencji,
d) Ĩródłami energii elektrycznej czynnej i biernej operatywnie kierowanymi przez
podległe mu słuĪby dyspozytorskie.
VII.2.8.

SłuĪby dyspozytorskie o których mowa w punkcie VII.2.7. sprawują operatywny
nadzór nad okreĞlonymi urządzeniami systemu dystrybucyjnego, polegający na:
a) bieĪącym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urządzeĔ,
b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad
urządzeniami,
c) wydawaniu zgody na wykonanie czynnoĞci ruchowych.

VII.2.9.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez słuĪby dyspozytorskie OSD w
ramach wykonywania funkcji okreĞlonych w punktach VII.2.5 do VII.2.8. powinny
byü rejestrowane na noĞniku magnetycznym lub cyfrowym. OSD ustala okres ich
przechowywania.

VII.2.10. OSD moĪe zawieraü umowy regulujące zasady współpracy własnych słuĪb
dyspozytorskich ze słuĪbami dyspozytorskimi innych OSD oraz słuĪbami
dyspozytorskimi innych podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.
VII.2.11. Przedmiotem umowy, o której mowa w punkcie VII.2.10 jest w zaleĪnoĞci od
potrzeb:
a) podział kompetencji i odpowiedzialnoĞci w zakresie działaĔ sterowniczych,
b) organizacja przerw i ograniczeĔ w dostawach energii elektrycznej,
c) okreĞlenie zasad i warunków związanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementów sieci dystrybucyjnej,
d) szczegółowe ustalenia sposobów
wymienionych w rozdziale VII.1,

realizacji

poszczególnych

zadaĔ

e) okreĞlenie zasad wzajemnego wykorzystywania słuĪb dyspozytorskich,
f) koordynacja
i sieciowej,

pracy

elektroenergetycznej

automatyki

zabezpieczeniowej

g) wykazy osób upowaĪnionych do prowadzenia uzgodnieĔ,
h) zakres i tryb obiegu informacji,
i) okreĞlenie zasad i odpowiedzialnoĞci związanej z usuwaniem zakłóceĔ i awarii
oraz prowadzeniem prac eksploatacyjnych.
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VII.3.

Planowanie produkcji energii elektrycznej

VII.3.1.

OSD sporządza i udostĊpnia koordynacyjne plany produkcji energii elektrycznej
oraz utrzymywania wielkoĞci mocy Ĩródeł pozostających w gotowoĞci do
wytwarzania energii elektrycznej, w tym plan sporządzany na okres roku.

VII.3.2.

OSD sporządza i udostĊpnia dobowe plany pracy jednostek wytwórczych
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z uwzglĊdnieniem współpracy z OSP.

VII.3.3.

Jednostki wytwórcze i odbiorcy koĔcowi przyłączeni do sieci dystrybucyjnej
uczestniczący w rynku bilansującym podlegają procesowi planowania
technicznych moĪliwoĞci pokrycia zapotrzebowania na moc i energiĊ elektryczną,
w tym sporządzania dobowych planów pracy jednostek wytwórczych,
realizowanemu przez OSP. Jednostki wytwórcze i odbiorców koĔcowych
obowiązują w tym zakresie zapisy IRiESP.

VII.3.4.

Analizy sieciowo-systemowe dla koordynowanej sieci 110 kV są realizowane,
zgodnie z IRiESP, przez OSP.

VII.3.5.

Jednym z elementów analiz, o których mowa w punkcie VII.3.4 jest okreĞlenie
jednostek wytwórczych o generacji wymuszonej. Jednostki wytwórcze o generacji
wymuszonej przyłączone do koordynowanej sieci 110 kV obowiązują w tym
zakresie zapisy IRiESP.

VII.3.6.

OSD ustala sposób udostĊpniania planów o których mowa w punkcie VII.3.1. i
punkcie VII.3.2. Natomiast dane do tworzenia planów, w zakresie oraz terminach
okreĞlonych w IRiESP, są przekazywane do OSP.

VII.3.7.

OSD sporządza i udostĊpnia plany:
a) o których mowa w punkcie VII.3.1. - do 15 grudnia kaĪdego roku na okres 3
kolejnych lat,
b) o których mowa w punkcie VII.3.2. - do godz. 16:00 doby n-1,

VII.3.8.

OSD zatwierdza harmonogramy remontów jednostek wytwórczych przyłączonych
do sieci dystrybucyjnej, innych niĪ JWCD oraz JWCK. Dla jednostek
wytwórczych koordynowanych przez OSP, OSD uzgadnia harmonogramy
remontów z OSP.

VII.3.9.

OSD przesyła do wytwórców zatwierdzone harmonogramy remontów w
terminach:
a) plan roczny - do 30 listopada kaĪdego roku na nastĊpne 3 lata kalendarzowe,
b) kaĪdorazowo przy zmianie harmonogramu remontów w roku bieĪącym.

VII.3.10. OSD, na podstawie wykonanych analiz technicznych, okreĞla ograniczenia
sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej, za wyjątkiem jednostek wytwórczych przyłączonych do
koordynowanej sieci 110 kV.
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VII.4.

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiĊ elektryczną oraz plany
wymiany miĊdzysystemowej

VII.4.1.

OSD sporządza prognozy zapotrzebowania na moc i energiĊ elektryczną w sieci
dystrybucyjnej przez siebie zarządzanej.

VII.4.2.

OSD planuje wymianĊ miĊdzysystemową mocy i energii elektrycznej realizowaną
poprzez sieü dystrybucyjną w podziale na wymianĊ realizowaną siecią 110 kV oraz
sieciami SN i nN łącznie.

VII.4.3.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energiĊ elektryczną oraz plany wymiany
miĊdzysystemowej o których mowa w punkcie VII.4.1. i punkcie VII.4.2., w
zakresie oraz terminach okreĞlonych w IRiESP, są przekazywane do OSP.

VII.4.4.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energiĊ elektryczną sporządzone przez OSD
uwzglĊdniają prognozy przygotowane przez podmioty uczestniczące w rynku
lokalnym.

VII.5.

Programy pracy sieci dystrybucyjnej

VII.5.1.

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napiĊciu znamionowym wyĪszym
niĪ 1 kV jest prowadzony na podstawie programu pracy. Dla poszczególnych
czĊĞci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej mogą byü opracowane odrĊbne
programy pracy.

VII.5.2.

OSD okreĞla przypadki, dla których wystĊpuje koniecznoĞü opracowania
programów pracy sieci o napiĊciu znamionowym niĪszym niĪ 1 kV.

VII.5.3.

Program pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, w zaleĪnoĞci od potrzeb,
powinien obejmowaü:
a) układy połączeĔ sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych
stanach szczególnych,
b) wymagane poziomy napiĊcia,
c) wartoĞci mocy zwarciowych,
d) rozpływy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
e) dopuszczalne obciąĪenia,
f) warunki uruchomienia urządzeĔ rezerwowych i dodatkowych Ĩródeł mocy
biernej,
g) nastawienia zabezpieczeĔ oraz automatyki łączeniowej i regulacyjnej,
h) nastawienia zaczepów dławików gaszących,
i) ograniczenia poboru mocy elektrycznej,
j) miejsca uziemienia punktów gwiazdowych transformatorów,
k) charakterystyka odbioru,
l) harmonogram pracy transformatorów.
- 84 -

EnergiaPro S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej –czĊĞü ogólna

VII.5.4.

Program pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napiĊciu poniĪej 110 kV
jest aktualizowany nie rzadziej niĪ co 5 lat.

VII.5.5.

Programy pracy sieci 110 kV są opracowywane przez OSD do dnia:
a) 30 paĨdziernika kaĪdego roku - na okres zimowy,
b) 30 kwietnia kaĪdego roku - na okres letni.

VII.6.

Plany wyłączeĔ elementów sieci dystrybucyjnej

VII.6.1.

OSD opracowuje roczny, miesiĊczny, tygodniowy i dobowy plan wyłączeĔ
elementów sieci dystrybucyjnej.

VII.6.2.

OSD opracowuje i zgłasza do uzgodnienia OSP w zakresie koordynowanej sieci
110 kV, nastĊpujące plany wyłączeĔ elementów sieci dystrybucyjnej:
a) plan roczny do dnia 1 paĨdziernika roku poprzedzającego na 3 kolejne lata
kalendarzowe,
b) plan miesiĊczny do 10 dnia miesiąca poprzedzającego na kolejny miesiąc
kalendarzowy,
c) plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzającego na 1 tydzieĔ liczony od
soboty,
d) plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzającego na 1 dobĊ lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.

VII.6.3.

Podmioty zgłaszają OSD propozycjĊ wyłączenia elementu sieci dystrybucyjnej co
najmniej na 14 dni przed planowaną datą wyłączenia, z zastrzeĪeniem
punktu VII.6.4.

VII.6.4.

Podmiot opracowuje i zgłasza do uzgodnienia OSD w zakresie elementów
koordynowanej sieci 110 kV, propozycje wyłączeĔ elementów sieci
dystrybucyjnej:
a) do planu rocznego – w terminie do dnia 15 wrzeĞnia roku poprzedzającego na
3 kolejne lata kalendarzowe,
b) do planu miesiĊcznego – w terminie do 5 dnia miesiąca poprzedzającego na
kolejny miesiąc kalendarzowy,
c) do planu tygodniowego – w terminie do wtorku do godziny 10:00 tygodnia
poprzedzającego na 1 tydzieĔ liczony od soboty,
d) do planu dobowego – do godz. 9:00 dnia poprzedzającego na 1 dobĊ lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.

VII.6.5.

Podmiot zgłaszający do OSD propozycjĊ wyłączenia elementu sieci dystrybucyjnej
okreĞla:
a) nazwĊ elementu,
b) proponowany termin wyłączenia,
c) operatywną gotowoĞü,
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d) typ wyłączenia (np.: trwałe, codzienne),
e) opis wykonywanych prac,
f) w zaleĪnoĞci od potrzeb harmonogram prac i program łączeniowy.
VII.6.6.

Podmiot zgłaszający do OSD wyłączenie o czasie trwania powyĪej 1 tygodnia,
przedstawia celem uzgodnienia harmonogram wykonywanych prac. OSD ma
prawo zaĪądaü od podmiotu zgłaszającego wyłączenie szczegółowego
harmonogramu prac równieĪ w przypadku wyłączeĔ krótszych.
Harmonogramy te dostarczane są do OSD w terminie co najmniej 14 dni przed
planowanym wyłączeniem.

VII.6.7.

OSD podejmuje decyzjĊ zatwierdzającą lub odrzucającą propozycjĊ wyłączenia
elementu sieci dystrybucyjnej w terminie do 5 dni od daty dostarczenia propozycji
wyłączenia, z zastrzeĪeniem punkcie VII.6.8.

VII.6.8.

OSD podejmuje decyzjĊ zatwierdzającą lub odrzucającą propozycjĊ wyłączenia
elementów koordynowanej sieci 110 kV w terminie:
a) do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego – w ramach planu rocznego,
b) do 28 dnia miesiąca poprzedzającego – w ramach planu miesiĊcznego,
c) do piątku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzającego – w ramach planu
tygodniowego,
d) do godz. 15:00 dnia poprzedzającego – w ramach planu dobowego.

VII.6.9.

OSD jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnieĔ z OSP zgłoszonych przez
podmioty propozycji wyłączeĔ w koordynowanej sieci 110 kV.

VII.6.10. Przyjmuje siĊ ogólną zasadĊ, Īe terminy wyłączeĔ zatwierdzone w planach o
dłuĪszym horyzoncie czasowym mają priorytet w stosunku do propozycji wyłączeĔ
zgłaszanych do planów o krótszym horyzoncie czasowym.

VII.7.

Programy łączeniowe

VII.7.1.

SłuĪby dyspozytorskie OSD, okreĞlają przypadki w których naleĪy sporządzaü
programy łączeniowe.

VII.7.2.

Za opracowanie programu łączeniowego odpowiedzialny jest właĞciciel danego
elementu sieci.

VII.7.3.

Programy łączeniowe zawierają co najmniej:
a) charakterystykĊ załączanego elementu sieci,
b) opis stanu łączników przed realizacją programu,
c) szczegółowy opis operacji
wykonywanych czynnoĞci,

łączeniowych

z

zachowaniem

kolejnoĞci

d) opisy stanów pracy i nastawieĔ zabezpieczeĔ i automatyk w poszczególnych
fazach programu,
e) schematy ułatwiające ocenĊ stanu pracy sieci w poszczególnych fazach
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programu,
f) czas rozpoczĊcia i czas przewidywanego zakoĔczenia realizacji programu,
g) osoby odpowiedzialne za realizacjĊ programu łączeniowego.
VII.7.4.

Propozycje programów łączeniowych naleĪy przekazywaü do zatwierdzenia OSD
w terminie min. 15 dni przed planowaną datą realizacji programu.

VII.7.5.

OSD moĪe przedstawiü uwagi do przekazanych propozycji programów
łączeniowych nie póĨniej niĪ 2 dni przed planowanym terminem realizacji.

VII.7.6.

OSD zatwierdza programy łączeniowe nie póĨniej niĪ do godz. 15.00 dnia
poprzedzającego rozpoczĊcie programu. W przypadku przekazania przez OSD
uwag do propozycji programu, zgodnie z punktem VII.7.5., warunkiem
zatwierdzenia programu jest uwzglĊdnienie w nim wszystkich zgłoszonych przez
OSD uwag.

VII.7.7.

W przypadku, gdy programy łączeniowe dotyczą elementów koordynowanej sieci
110 kV lub jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
koordynowanych przez OSP, zgodnie z IRiESP, OSD uzgadnia programy
łączeniowe z OSP.

VII.7.8.

Terminy wymienione w punktach VII.7.4., VII.7.5. i VII.7.6. nie dotyczą
programów łączeniowych wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub
awarii w systemie.

VII.8.

Zasady dysponowania mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej

VII.8.1.

Wytwórcy posiadający przyłączone do sieci dystrybucyjnej JWCD lub jednostki
wytwórcze uczestniczące w rynku bilansującym inne niĪ JWCD, biorą udział w
procesie dysponowania mocą, zgodnie z procedurami okreĞlonymi przez OSP w
IRiESP.

VII.8.2.

Wytwórcy posiadający JWCD przyłączone do sieci dystrybucyjnej, uzgadniają
z OSD plany maksymalnych i minimalnych mocy dyspozycyjnych oraz
harmonogramy remontów planowych, przed ich przekazaniem OSP.

VII.8.3.

UwzglĊdniając otrzymane zgłoszenia umów sprzedaĪy energii elektrycznej, OSD
okreĞla dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, innych
niĪ podane w punkcie VII.8.1:
a) czas synchronizacji,
b) czas osiągniĊcia pełnych zdolnoĞci wytwórczych,
c) planowane obciąĪenie mocą czynną,
d) czas odstawienia.

VII.8.4.

OSD uzgadnia z OSP parametry pracy jednostek wytwórczych, o których mowa w
punkcie VII.8.3, w przypadku jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej, których mocą dysponuje OSP.

VII.8.5.

OSD i OSP uzgadniają, zgodnie z IRiESP, zmiany w planach produkcji jednostek
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wytwórczych nie uczestniczących w rynku bilansującym, jeĪeli wymaga tego
bezpieczeĔstwo pracy KSE.
VII.8.6.

OSD moĪe poleciü pracĊ jednostek wytwórczych z przeciąĪeniem lub zaniĪeniem
mocy wytwarzanej poniĪej dopuszczalnego minimum jeĞli przewidują to
dwustronne umowy lub w przypadku zagroĪenia bezpieczeĔstwa pracy systemu
dystrybucyjnego.

VII.8.7.

Wytwórcy w zakresie jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej są zobowiązani do niezwłocznego przekazywania OSD informacji o
zmianie mocy dyspozycyjnej.

VII.8.8.

BezpoĞrednio przed synchronizacją lub odstawieniem jednostki wytwórczej,
wytwórca jest zobowiązany uzyskaü zgodĊ OSD.

VII.9.

Wymagania związane z systemami teletransmisyjnymi

VII.9.1

OSD odpowiada za zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej i
informatycznej niezbĊdnej do właĞciwego prowadzenia ruchu dla obszaru swojego
działania.

VII.9.2.

Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umoĪliwiaü współpracĊ z operatorami
sąsiednich systemów dystrybucyjnych, OSP oraz odbiorcami koĔcowymi
zaliczonymi do I, II i III grupy przyłączeniowej.

VII.9.3.

W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w punkcie VII.9.1 zainteresowane strony wzajemnie uzgadniają
miĊdzy sobą zakres i szczegółowe wymagania, wraz z okreĞleniem sposobów
sfinansowania niezbĊdnych działaĔ.
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VIII.

STANDARDY TECHNICZNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ORAZ
PARAMETRY
JAKOĝCIOWE
ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
I
STANDARDY JAKOĝCIOWE OBSŁUGI UĩYTKOWNIKÓW SYSTEMU

VIII.1.

Standardy techniczne pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakoĞciowe
energii elektrycznej

VIII.1.1.

WyróĪnia siĊ nastĊpujące dane znamionowe sieci dystrybucyjnej:
a) napiĊcia znamionowe,
b) czĊstotliwoĞü znamionowa.

VIII.1.2.

Regulacja czĊstotliwoĞci w KSE jest prowadzona przez OSP.

VIII.1.3.

O ile umowa o Ğwiadczenie usług dystrybucji lub umowa kompleksowa nie stanowi
inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci (wyłączając przerwy w zasilaniu), w
kaĪdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych Ğrednich wartoĞci skutecznych
napiĊcia zasilającego powinno mieĞciü siĊ w przedziale odchyleĔ ±10% napiĊcia
znamionowego lub deklarowanego (przy współczynniku tg ϕ nie wiĊkszym niĪ 0,4)
dla sieci o napiĊciu znamionowym nie wyĪszym niĪ 110 kV - w sieciach niskiego
napiĊcia wartoĞci napiĊü deklarowanych i znamionowych są równe.

VIII.1.4.

O ile umowa o Ğwiadczenie usług dystrybucji lub umowa kompleksowa nie stanowi
inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorców których urządzenia,
instalacje lub sieci przyłączone są bezpoĞrednio do sieci o napiĊciu znamionowym
nie wyĪszym niĪ 110 kV ustala siĊ nastĊpujące parametry techniczne energii
elektrycznej dla sieci funkcjonującej bez zakłóceĔ:
1) wartoĞü Ğrednia czĊstotliwoĞci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przyłączenia, powinna byü zawarta w przedziale:
a) 50 Hz ± 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,
2) przez 95% czasu kaĪdego tygodnia, wskaĨnik długookresowego migotania
Ğwiatła Plt spowodowanego wahaniami napiĊcia zasilającego nie powinien byü
wiĊkszy od 0,8 dla sieci o napiĊciu 110 kV oraz 1 dla sieci napiĊciu
znamionowym mniejszym od 110 kV,
3) w ciągu kaĪdego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych Ğrednich wartoĞci
skutecznych:
a) składowej symetrycznej kolejnoĞci przeciwnej napiĊcia zasilającego,
powinno mieĞciü siĊ w przedziale od 0% do 1% wartoĞci składowej
kolejnoĞci zgodnej dla sieci o napiĊciu 110 kV oraz od 0% do 2% dla sieci o
napiĊciu znamionowym mniejszym od 110 kV,
b) dla kaĪdej harmonicznej napiĊcia zasilającego, powinno byü mniejsze lub
równe wartoĞciom okreĞlonym w poniĪszych tabelach:
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dla sieci o napiĊciu znamionowym niĪszym od 110 kV:

Harmoniczne nieparzyste
nie bĊdące krotnoĞcią 3
bĊdące krotnoĞcią 3
Rząd
WartoĞü wzglĊdna
WartoĞü wzglĊdna
Rząd
harmo- napiĊcia wyraĪona harmo- napiĊcia wyraĪona
nicznej
nicznej
w procentach
w procentach
(h)
(h)
składowej
składowej
podstawowej (uh)
podstawowej (uh)
5%
3
6%
5
1,5%
9
5%
7
0,5%
15
3,5%
11
0,5%
>15
3%
13
2%
17
1,5%
19
1,5%
23
1,5%
25

Harmoniczne parzyste
Rząd
WartoĞü wzglĊdna
harmonapiĊcia wyraĪona
w procentach
nicznej
składowej
(h)
podstawowej (uh)
2
4
>4

2%
1%
0,5%

dla sieci o napiĊciu znamionowym 110 kV:

Harmoniczne nieparzyste
nie bĊdące krotnoĞcią 3
bĊdące krotnoĞcią 3
Rząd
WartoĞü wzglĊdna
WartoĞü wzglĊdna
Rząd
harmo- napiĊcia wyraĪona harmo- napiĊcia wyraĪona
w procentach
w procentach
nicznej
nicznej
składowej
składowej
(h)
(h)
podstawowej (uh)
podstawowej (uh)
3
2%
5
2%
9
1%
7
2%
15
0,5%
11
1,5%
>21
0,5%
13
1,5%
1%
17
1%
19
0,7%
23
0,7%
25
25
>25
0,2 + 0,5 ×
h

Harmoniczne parzyste
Rząd
WartoĞü wzglĊdna
harmonapiĊcia wyraĪona
nicznej
w procentach
(h)
składowej
podstawowej (uh)
2
4
>4

1,5%
1%
0,5%

4) współczynnik odkształcenia harmonicznymi napiĊcia zasilającego THD,
uwzglĊdniający wyĪsze harmoniczne do rzĊdu 40, powinien byü mniejszy lub
równy 3% dla sieci o napiĊciu 110 kV oraz 8 % dla sieci napiĊciu
znamionowym mniejszym od 110 kV,
Warunkiem utrzymania dolnych parametrów napiĊcia zasilającego w granicach
okreĞlonych w powyĪszych podpunktach 1-4, jest pobieranie przez odbiorcĊ mocy
nie wiĊkszej od mocy umownej, przy współczynniku tgϕ nie wiĊkszym niĪ 0,4.
VIII.1.5.

W normalnym układzie pracy sieci dystrybucyjnej powinny byü spełnione
nastĊpujące warunki techniczne:
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a) obciąĪenia prądowe poszczególnych elementów sieci powinny byü niĪsze od
dopuszczalnych długotrwale,
b) napiĊcia w poszczególnych wĊzłach sieci powinny mieĞciü siĊ w granicach
dopuszczalnych, zgodnie z punktem VIII.1.3,
c) moce (prądy) wyłączalne zainstalowanych wyłączników powinny byü wyĪsze
niĪ moce (prądy) zwarciowe w danym punkcie sieci,
d) elektrownie przyłączone do sieci dystrybucyjnej o mocy osiągalnej równej
50MW lub wyĪszej powinny pracowaü, zgodnie z IRiESP, z zapasem
równowagi statycznej wiĊkszym lub równym 1Ң%, w zaleĪnoĞci od sposobu
regulacji napiĊcia wzbudzenia. Przyjmuje siĊ, Īe w przypadku braku
moĪliwoĞci regulacji napiĊcia wzbudzenia jednostka wytwórcza powinna
pracowaü z 20 % zapasem równowagi statycznej.
VIII.1.6.

Sieü dystrybucyjna 110 kV pracuje z bezpoĞrednio uziemionym punktem
neutralnym w taki sposób, aby we wszystkich stanach ruchowych, współczynnik
zwarcia doziemnego nie przekraczał wartoĞci 1,4.

VIII.1.7.

Spełnienie wymagaĔ okreĞlonych w punkcie VIII.1.6 jest moĪliwe, gdy spełnione
są nastĊpujące zaleĪnoĞci:
1≤

R
X0
≤3 oraz 0 ≤ 1,
X1
X1

gdzie
X1 -

reaktancja zastĊpcza dla składowej symetrycznej zgodnej obwodu
zwarcia doziemnego,

X0 i R0 - odpowiednio reaktancja i rezystancja dla składowej symetrycznej zerowej
obwodu zwarcia doziemnego.
VIII.1.8.

Warunki pracy punktu neutralnego transformatorów 110 kV/SN i SN/nN okreĞla
OSD. W przypadku transformatorów 110 kV/SN warunki te okreĞla siĊ w
porozumieniu z OSP.

VIII.1.9.

Dopuszcza siĊ okresowo w sieci dystrybucyjnej pracĊ wyłączników z przekroczoną
mocą wyłączalną, po wyraĪeniu zgody na taką pracĊ przez OSD.

VIII.1.10.

KaĪda stacja, w której wystĊpuje napiĊcie znamionowe 110 kV musi mieü
zapewnione rezerwowe zasilanie potrzeb własnych, na czas niezbĊdny dla
zachowania bezpieczeĔstwa jej obsługi w stanach awaryjnych.

VIII.1.11.

Wymagany czas rezerwowego zasilania
elektroenergetycznych ustala siĊ na 6 godzin.

VIII.2.

Poziomy zaburzeĔ parametrów jakoĞciowych energii elektrycznej

VIII.2.1.

Ustala siĊ poniĪsze dopuszczalne poziomy zaburzeĔ parametrów jakoĞciowych
energii elektrycznej.
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Dopuszczalne poziomy zaburzeĔ parametrów jakoĞciowych energii
elektrycznej wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napiĊü

VIII.2.2.1. Dopuszczalne poziomy wahaĔ napiĊcia i migotania Ğwiatła
VIII.2.2.1.1. W przypadku odbiorników o fazowym prądzie znamionowym 75A, wprowadza
siĊ nastĊpujące maksymalnie dopuszczalne poziomy:
a) wartoĞü Pst nie powinna byü wiĊksza niĪ 1,
b) wartoĞü Plt nie powinna byü wiĊksza niĪ 0,65,
c) wzglĊdna zmiana napiĊcia d =

∆U
nie powinna przekraczaü 3%, gdzie:
Un

∆U - róĪnica dowolnych dwóch kolejnych skutecznych wartoĞci napiĊcia
fazowego.

VIII.2.2.1.2. W przypadku odbiorników o fazowym prądzie znamionowym wiĊkszym od 75A
wartoĞü Pst powinna mieĞciü siĊ w granicach 0,6< Pst<1 natomiast wartoĞü Plt
powinna wynosiü Plt=0,65 Pst.

VIII.2.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu
VIII.2.2.2.1. W celu wyznaczenia maksymalnych poziomów emisji harmonicznych odbiorniki
dzieli siĊ wg. nastĊpującej klasyfikacji:
a) Klasa A – symetryczne, trójfazowe odbiorniki i wszystkie inne z wyjątkiem
zakwalifikowanych do jednej z poniĪszych klas,
b) Klasa B – narzĊdzia przenoĞne tj. narzĊdzia elektryczne, które podczas
normalnej pracy trzymane są w rĊkach i uĪywane tylko przez krótki czas (kilka
minut),
c) Klasa C – sprzĊt oĞwietleniowy wraz ze Ğciemniaczami.
VIII.2.2.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu powodowane przez odbiorniki
o fazowym prądzie znamionowym 16A zakwalifikowane do:
a) Klasy A podano w Tablicy 1.,
b) Klasy B podano w Tablicy 2.,
c) Klasy C podano w Tablicy 3.
Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy A.
Rząd harmonicznej [n]
Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej [A]
Harmoniczne nieparzyste
3
2,3
5
1,14
7
0,77
9
0,4
11
0,33
13
0,21
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0,15

15  n  39

15
n

Harmoniczne parzyste
2
4
6

1,08
0,43
0,3
8
0,23
n

8  n 40

Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy B.
Rząd harmonicznej [n]
Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej [A]
Harmoniczne nieparzyste
3
3,45
5
1,71
7
1,15
9
0,6
11
0,49
13
0,31
15  n  39
15
0,22
n
Harmoniczne parzyste
2
1,62
4
0,64
6
0,45
8  n 40
8
0,34
n
Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy C.
Rząd harmonicznej [n]
Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej, wyraĪony w %
harmonicznej podstawowej prądu
zasilającego [%]
2
2
3
30Ȝ*
5
10
7
7
9
5
11  n  39
3
(tylko harmoniczne nieparzyste)
*
Ȝ – współczynnik mocy obwodu
VIII.2.2.2.3. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu powodowane przez odbiorniki
o fazowym prądzie znamionowym >16A
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Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu powodowane przez odbiorniki
o fazowym prądzie znamionowym >16A zakwalifikowane do Klasy A, Klasy B
oraz Klasy C podano w Tablicy 4.
Tablica 4.
Rząd harmonicznej [n]

3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej, wyraĪony w % harmonicznej
podstawowej prądu zasilającego [%]
21,6
10,7
7,2
3,8
3,1
2
0,7
1,2
1,1
0,6
0,9
0,8
0,6
0,7
0,7
0,6

VIII.2.2.2.4. Ustala siĊ nastĊpujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
1. planowane – wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej, czas trwania przerwy jest liczony od momentu otwarcia
wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej,
–
spowodowane
wystąpieniem
awarii
w
sieci
2. nieplanowane
elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od
momentu uzyskania przez OSD informacji o jej wystąpieniu do czasu
wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
Przerwa planowana, o której odbiorca nie został powiadomiony w wymaganej
przepisami formie jest traktowana jako przerwa nieplanowana.
VIII.2.2.2.5. Standardowy dopuszczalny czas trwania przerw ustala siĊ na:
1. dla jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej:
a) przerwy planowanej nie wiĊcej niĪ 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej nie wiĊcej niĪ 24 godziny.
2. dla przerw w ciągu roku (stanowiący sumĊ czasów trwania przerw
jednorazowych długich i bardzo długich):
a) przerw planowanych nie dłuĪej niĪ 35 godzin,
b) przerwy nieplanowanej nie dłuĪej niĪ 48 godzin.
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VIII.2.2.2.6. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I-III i VI, które nie okreĞliły
w umowie o Ğwiadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowie
kompleksowej odmiennych od standardowych czasów trwania przerw
planowanych i nieplanowanych stosuje siĊ standardowy dopuszczalny czas trwania
przerw okreĞlony w VIII.2.2.2.5.

VIII.3.

Standardy jakoĞciowe obsługi uĪytkowników systemu

VIII.3.1.

Ustala siĊ nastĊpujące standardy jakoĞciowe obsługi odbiorców:
1) przyjmowanie od odbiorców, przez całą dobĊ, zgłoszeĔ i reklamacji związanych
z dostarczaniem energii elektrycznej,
2) bezzwłoczne przystĊpowanie do usuwania zakłóceĔ w dostarczaniu energii
elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,
3) udzielanie odbiorcom, na ich Īądanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w
sieci,
4) powiadamianie odbiorców, z co najmniej piĊciodniowym wyprzedzeniem, o
terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w
formie:
a) ogłoszeĔ prasowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny
sposób zwyczajowo przyjĊty na danym terenie - odbiorców zasilanych z
sieci o napiĊciu znamionowym nie wyĪszym niĪ 1 kV,
b) indywidualnych zawiadomieĔ pisemnych, telefonicznych lub za pomocą
innego Ğrodka komunikowania siĊ - odbiorców zasilanych z sieci o napiĊciu
znamionowym wyĪszym niĪ 1 kV,
5) informowanie na piĞmie, z co najmniej:
a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napiĊciu
znamionowym wyĪszym niĪ 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawieĔ
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na
współpracĊ ruchową z siecią,
b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napiĊciu
znamionowym nie wyĪszym niĪ 1 kV, o koniecznoĞci dostosowania
instalacji do zmienionego napiĊcia znamionowego, podwyĪszonego
poziomu prądów zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci,
c) 3-letnim wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napiĊciu
znamionowym wyĪszym niĪ 1 kV, o koniecznoĞci dostosowania instalacji
do zmienionego napiĊcia znamionowego, podwyĪszonego poziomu prądów
zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania sieci.
6) odpłatne podejmowanie stosownych czynnoĞci w sieci w celu umoĪliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorcĊ lub inny podmiot, prac w obszarze
oddziaływania tej sieci,
7) nieodpłatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczeĔ oraz aktualnych
taryf,
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8) rozpatrywanie wniosków i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczeĔ i udzielanie
odpowiedzi, nie póĨniej niĪ w terminie 14 dni od dnia złoĪenia wniosku lub
zgłoszenia reklamacji, chyba Īe w umowie miĊdzy stronami okreĞlono inny
termin, z wyłączeniem spraw okreĞlonych w podpunkcie 9, które są
rozpatrywane w terminie 14 dni od zakoĔczenia stosownych kontroli i
pomiarów,
9) na wniosek odbiorcy, w miarĊ moĪliwoĞci technicznych i organizacyjnych,
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametrów technicznych energii
elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreĞlonych w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiarów. W przypadku zgodnoĞci zmierzonych
parametrów ze standardami okreĞlonymi w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD, koszty sprawdzenia
i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach okreĞlonych w taryfie
przedsiĊbiorstwa energetycznego.
10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnoĞci,
udzielanie bonifikat w wysokoĞci okreĞlonej w taryfie za niedotrzymanie
parametrów jakoĞciowych energii elektrycznej, o których mowa w aktach
wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej
IRiESD.
VIII.3.2.

Na Īądanie odbiorcy OSD dokonuje sprawdzenia prawidłowoĞci działania układu
pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach okreĞlonych w ustawie
Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do niej.

VIII.3.3.

Odbiorca ma prawo Īądaü laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowoĞci działania
układu pomiarowo-rozliczeniowego, badanie laboratoryjne przeprowadza siĊ w
ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia Īądania

VIII.3.4.

Podmiot niebĊdący właĞcicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa
koszty sprawdzenia prawidłowoĞci działania tego układu oraz badania
laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowoĞci w
działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego.

VIII.3.5.

W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym
mowa w punkcie VIII.3.4, odbiorca moĪe zleciü wykonanie dodatkowej ekspertyzy
badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego, OSD umoĪliwia
przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

VIII.3.6.

Koszty ekspertyzy, o której mowa w punkcie VIII.3.5 pokrywa odbiorca.

VIII.3.7.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoĞci w działaniu układu pomiaroworozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, OSD
zwraca koszty, o których mowa w punktach VIII.3.4 i VIII.3.6, a takĪe dokonuje
korekty naleĪnoĞci za dostarczoną energiĊ elektryczną.

VIII.3.8.

W przypadku wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania
energii elektrycznej, a takĪe po zakoĔczeniu jej dostarczania OSD wydaje odbiorcy
dokument zawierający dane identyfikujące układ pomiarowo-rozliczeniowy i stan
wskazaĔ licznika w chwili demontaĪu.
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Załącznik nr 1
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

WYKAZ ELEMENTÓW KOORDYNOWANEJ SIECI 110 kV ORAZ JEDNOSTEK
WYTWÓRCZYCH DYSPONOWANYCH PRZEZ OSP
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EnergiaPro S.A. nie posiada na swoim terenie działania jednostek wytwórczych
dysponowanych przez OSP.

ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE
Rozdzielnie 110kV
Lp.

Stacja

Skrót

1.

Mikułowa

MIK

2.

Cieplice

CPC

3.

Bolesławiec Matejki

BLM

4.

Turów

TUE

Linie 110 kV
Lp.

Linia

Skrót

1.

Mikułowa – Turów tor 305

MIK - TUE

2.

Mikułowa – Turów tor 306

MIK - TUE

3.

Mikułowa – Bartoszówka

MIK- BTS

4.

Bartoszówka - Cieplice

BTS - CPC

5.

Mikułowa – LubaĔ ĝląski

MIK - LBA

6.

Mikułowa – Bolesławiec Matejki

MIK - BLM

7.

LubaĔ ĝląski – Lwówek

LBA - LWO

8.

Lwówek – Raciborowice

LWO - RCB

O. Legnica

9.

Bolesławiec Tysiąclecia - Konrad

BLT - KRD

O. Legnica

10.

Bolesławiec Matejki – Jankowa
ĩagaĔska / ĝwiĊtoszów

BLM - JAZ / STS

11.

Kamienna Góra - Boguszów

KAG - BOG

12.

Kamienna Góra - Kowary

KAG - KOW

13.

Kowary – Cieplice

KOW - CPC

14.

Turów – Kopalnia Turów 1

TUE-TU1

15.

Kopalnia Turów 1 - Neueibau

TU1-NEU

16.

Bolesławiec Matejki –
Bolesławiec Tysiąclecia

17.

Mikułowa – Bolesławiec
Tysiąclecia

BLM - BLT
MIK - BLT
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Lista stacji koordynowanych w zakresie zachowania przesyłu mocy na ciągach koordynowanych
110 kV:
Bartoszówka

BTS

Kamienna Góra

KAG

Kopalnia Turów 1

TU1

Kowary

KOW

LubaĔ ĝląski

LBA

Lwówek

LWO

Bolesławiec Tysiąclecia

BLT
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ODDZIAŁ W LEGNICY
Rozdzielnie 110kV
Lp.

Stacja

Skrót

1.

Czarna

CRN

2.

Pawłowice

PAW

3.

Polkowice

POL

4.

ĩukowice

ĩUK

5.

Konrad

KRD

Linie 110kV
Lp.

Linia

Skrót

1.

Czarna – ĝcinawa

CRN – SCI

2.

Czarna – Pawłowice

CRN – PAW

3.

Czarna – Chojnów

CRN – CJO

4.

Chojnów – Konrad

CJO – KRD

5.

Konrad – Raciborowice

KRD – RCB

6.

Raciborowice – Lwówek

RCB – LWO

O. Jelenia Góra

7.

Konrad – Bolesławiec

KRD – BLT

O. Jelenia Góra

8.

Pawłowice – ĝwiebodzice

PAW – SWI

O. Wałbrzych

9.

Pawłowice – Jawor

PAW – JWR

10.

Jawor – Graby

JWR – STG

11.

Pawłowice – Kąty Wrocławskie

PAW – KWR

O. Wrocław

12.

Przybków/Górka – Klecina

LGS/LGG – KLE

O. Wrocław

13.

Pawłowice – Przybków

PAW – LGS

14.

Czarna – Przylesie

CRN – PRL

15.

Przylesie – Polkowice

PRL – POL

16.

Czarna – Pieszkowice

CRN – KRP

17.

Pieszkowice – Polkowice

KRP – POL

18.

Czarna – Kalinówka

CRN – KLI

19.

Kalinówka – Grodowiec

KLI – KRC

20.

Grodowiec – Tarnówek

KRC – KRT

21.

Tarnówek – Rudna Główna

KRT – KRG

22.

Rudna Główna – Polkowice

KRG – POL

23.

Polkowice – Polkowice Strefa

POL – PLS
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24.

Polkowice Strefa – Potoczek

PLS – KSP

25.

Potoczek – ĩukowice/Łagoszów

KSP – ĩUK/LGS

26.

ĩukowice – Przemków

ĩUK – PMK

27.

Przemków – Szprotawa

PMK – SZP

28.

ĩukowice – Huta Głogów 2

ĩUK – HG2

29.

ĩukowice – Huta Głogów 2

ĩUK – HG2

30.

Huta Głogów 2 – Wschowa

HG2 – WSH

31.

ĩukowice – Huta Cedynia

ĩUK – HCD

32.

Huta Cedynia – ĝcinawa

HCD – SCI

33.

ĝcinawa – Wołów

SCI – WOW

O. Wrocław

34.

Czarna – Rokita

CRN – ROK

O. Wrocław

35.

ĝroda ĝl.-Prochowice

SRS – PRO

O. Wrocław

36.

Komorniki-Rudna Zachodnia

KRK – KRZ

37.

ĩarków-Tarnówek

ZRK – KRT

38.

Polkowice-Rudna Główna

POL – KRG

39.

Polkowice-Rudna Zachodnia tor 1

POL – KRZ

40.

Czarna/Górka - Północna

CRN/LGG – LGP

41.

Sieroszowice-Jakubów

KSR – KSJ

42.

Polkowice-Polkowice Zachodnie

POL – KPZ

43.

Polkowice-Sieroszowice

POL – KSR

44.

Polkowice ZachodnieSieroszowice

Enea Operator S.A.

Enea Operator S.A.

KPZ – KSR

45.

Pawłowice-Zosinek

PAW – LGZ

46.

Zosinek-Północna

LGZ – LGP

47.

ĩukowice-Brzostów

ĩUK – BST

48.

Brzostów-ĩarków

BST – ZRK

49.

ĩukowice-Jakubów

ĩUK – KSJ

50.

Tarnówek-Komorniki

KRT – KRK

51.

Czarna-Prochowice

CRN - PRO

Lista stacji koordynowanych w zakresie zachowania przesyłu mocy na ciągach koordynowanych
110 kV:
Chojnów

CJO

Grodowiec

KRC

Huta Cedynia

HCD
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Huta Głogów 2

HG2

Jawor

JWR

Kalinówka

KLI

Rudna Główna

KRG

Pieszkowice

KRP

Polkowice Strefa

PLS

Potoczek

KSP

Przemków

PMK

Przylesie

PRL

Raciborowice

RCB

ĝcinawa

SCI

Tarnówek

KRT

Jakubów

KSJ

Komorniki

KRK

Polkowice Zachodnie

KPZ

Północna

LGP

Prochowice

PRO

Przybków

LGS

Rudna Zachodnia

KRZ

Sieroszowice

KSR

Zosinek

LGZ

ĩarków

ZRK
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ODDZIAŁ W OPOLU
Rozdzielnie 220kV
1.

KĊdzierzyn

KED2

Linie 220 kV
Lp.
1.
2.

Linia
KĊdzierzyn-Wielopole
(odcinek słup nr 110 – KED)
KĊdzierzyn-Groszowice
(odcinek słup nr 111 – KED)

Skrót
KED2-WIE2
KED2-GRO2

Rozdzielnie 110kV
Lp.

Stacja

Skrót

1.

Blachownia

BLA

2.

Borki

BKI

3.

Bodzanów

BOD

4.

Bierdzany

BRD

5.

Kronotex

CES

6.

Ceglana

CGL

7.

Chemik

CHI

8.

DobrzeĔ

DBN

9.

Grodków

GDK

10.

Głubczyce

GLU

11.

GóraĪdĪe

GOE

12.

Gosławice

GOS

13.

Gracze

GRA

14.

Grodzicka

GRD

15.

Proszowice

GRO

16.

Gorwap

GWA

17.

Hajduki

HAJ

18.

Harcerska

HAR

19.

Hermanowice

HMN

20.

KĊdzierzyn

KED
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21.

Kluczbork

KLU

22.

Kostów

KOS

23.

Krapkowice

KRE

24.

Krupski Młyn

KRM

25.

Kietrz

KTZ

26.

Kuniów

KUN

27.

Koksochemia Zdzieszowice

KZD

28.

Namysłów

NAM

29.

OrlĊta

ORL

30.

Ozimek

OZI

31

Pawłów

PAW

32.

Paczków

PCK

33.

Pokój

POK

34.

Polska Cerekiew

CER

35.

Prudnik

PRU

36.

Siołkowice

SIO

37.

Strzelce Opolskie

STC

38.

Strzelce Piastów

STP

39.

Sudecka

SUD

40.

Tarnów Opolski

TAO

41.

Wołczyn

WCZ

42.

Zakrzów

ZAK

43.

Zawadzkie

ZAW

44.

Zdzieszowice

ZDZ

Linie 110kV
Lp.
1.

Linia
Blachownia – Huta ŁabĊdy

Skrót

Graniczna z:

BLA-HLB

VATTENFALL
DISTRIBUTION
POLAND S.A.

2.

Blachownia - ŁabĊdy

BLA-LAB

VATTENFALL
DISTRIBUTION
POLAND S.A.

3.

KĊdzierzyn-SoĞnica tor 1

KED-SOS

VATTENFALL
DISTRIBUTION
POLAND S.A.

4.

KĊdzierzyn-SoĞnica tor 2

KED-SOS

VATTENFALL
DISTRIBUTION
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POLAND S.A.
5.

Rokitnica-Zawadzkie

ROK-ZAW

VATTENFALL
DISTRIBUTION
POLAND S.A.

6.

Rokitnica-Krupski Młyn

ROK-KRM

VATTENFALL
DISTRIBUTION
POLAND S.A.

7.

Lubliniec-Zawadzkie

LBN-ZAW

ENION S.A.

8.

Polska Cerekiew-Studzienna

CER-STU

VATTENFALL
DISTRIBUTION
POLAND S.A.

9.

Studzienna-Kietrz

STU-KTZ

VATTENFALL
DISTRIBUTION
POLAND S.A.

10.

KĊdzierzyn-KuĨnia Raciborska

KED-KUR

VATTENFALL
DISTRIBUTION
POLAND S.A.

11.

DobrodzieĔ-Zawadzkie

DBR-ZAW

ENION S.A.

12.

Kluczbork-Olesno

KLU-OLE

ENION S.A.

13.

Kluczbork-Praszka

KLU-PRA

ENION S.A.

14.

Hermanowice-Oława

HMN-OLA

O. Wrocław

15.

Hermanowice-Zacharzyce

HMN-ZAC

O. Wrocław

16.

OrlĊta-ZiĊbice

ORL-ZBC

O. Wałbrzych

17.

KĊpno-Kostów

KEP-KOS

ENERGAOPERATOR S.A.

18.

Kamieniec Ząbkowicki-Paczków

KZB-PCK

O. Wałbrzych

19.

Gracze-Groszowice

GRA-GRO

20.

Hajduki-Zdzieszowice

HAJ-ZDZ

21.

Blachownia-Strzelce Piastów

BLA-STP

22.

Blachownia-Strzelce

BLA-STC

23.

GóraĪdĪe-Zdzieszowice

GOE-ZDZ

24.

Koksochemia ZdzieszowiceBlachownia

KZD-BLA

25.

Hermanowice-Groszowice

HMN-GRO

26.

Blachownia-Ceglana

BLA-CGL

27.

Hajduki-Grodków

HAJ-GDK

28.

Hajduki-OrlĊta

HAJ-ORL

29.

Blachownia-KĊdzierzyn tor 1

BLA-KED
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30.

Blachownia-KĊdzierzyn tor 2

BLA-KED

31.

Grudzicka-Groszowice

GRD-GRO

32.

Groszowice-Harcerska

GRO-HAR

33.

Groszowice-Ozimek

GRO-OZI

34.

Groszowice-Zdzieszowice

GRO-ZDZ

35.

Krapkowice-Zdzieszowice

KRE-ZDZ

36.

Groszowice-Krapkowice

GRO-KRE

37.

Kluczbork-Kostów

KLU-KOS

38.

Krupski Młyn-Zawadzkie

KRM-ZAW

39.

Zawadzkie-Ozimek tor 1

ZAW-OZI

40.

Zawadzkie-Ozimek tor 2

ZAW-OZI

41.

Bierdzany-Kuniów

BRD-KUN

42.

Kluczbork-Wołczyn

KLU-WCZ

43.

Koksochemia ZdzieszowiceZdzieszowice

KZD-ZDZ

44.

Groszowice-GóraĪdĪe

GRO-GOE

45.

Kuniów-Kluczbork

KUN-KLU

46.

Wołczyn-Namysłów

WCZ-NAM

47.

Kronotex – Ozimek

CES-OZI

48.

Pokój-Namysłów

POK-NAM

49.

DobrzeĔ-Borki

DBN-BKI

50.

Gorwap-Blachownia

GWA-BLA

51.

Głubczyce-Prudnik

GLU-PRU

52.

Strzelce-Ozimek

STC-OZI

53.

DobrzeĔ-Groszowice

DBN-GRO

54.

DobrzeĔ-Sudecka

DBN-SUD

55.

Grudzicka-Gosławice

GRD-GOS

56.

Gosławice-DobrzeĔ

GOS-DBN

57.

Strzelce Piastów- Kronotex

STP-CES

58.

Borki-Pokój

BKI-POK

59.

Bodzanów-Prudnik

BOD-PRU

60.

Ozimek-Bierdzany

OZI-BRD

61.

Gracze-Grodków

GRA-GDK

62.

Hajduki-Paczków

HAJ-PCK
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63.

Groszowice-Tarnów Opolski

GRO-TAO

64.

Siołkowice-Pawłów

SIO-PAW

65.

DobrzeĔ-Hermanowice

DBN-HMN

66.

DobrzeĔ-Siołkowice

DBN-SIO

67.

Hermanowice-Pawłów

HMN-PAW

68.

Sudecka-Groszowice

SUD-GRO

69.

Harcerska-Zakrzów

DBN-ZAK

70.

DobrzeĔ-Zakrzów

DBN-ZAK

71.

DobrzeĔ-Ozimek tor 1

DBN-OZI

72.

DobrzeĔ-Ozimek tor 2

DBN-OZI

73.

Głubczyce-Kietrz

GLU-KTZ

74.

Blachownia-Chemik

BLA-CHI

75.

Tarnów Opolski-Gorwap

TAO-GWA

76.

Ceglana-Hajduki

CGL-HAJ

77.

Gracze-Hermanowice

GRA-HMN

78.

Chemik-Polska Cerekiew

CHI-CER

79.

Hajduki-Bodzanów

HAJ-BOD

80.

Hajduki-Prudnik

HAJ-PRU
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ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
Rozdzielnie 110 kV
1.

Boguszów

BOG

2.

ĝwiebodzice

SWI

3.

Ząbkowice

ZBK

Linie 110 kV
Lp.

Linia

Skrót

Graniczna z:

1.

Boguszów - Porici tor 1

BOG - PRC

Czechy

2.

Boguszów - Porici tor 2

BOG - PRC

Czechy

3.

Kudowa - Nachod - Police

KUD - NAH - PLC

Czechy

4.

Boguszów - Kamienna Góra

BOG - KAG

5.

Boguszów - Biały KamieĔ

BOG - BIK

6.

Boguszów - Podzamcze

BOG - PDZ

7.

ĝwiebodzice - Biały KamieĔ

SWI - BIK

8.

ĝwiebodzice - Podzamcze

SWI - PDZ

9.

ĝwiebodzice - Pawłowice/Paszowice

SWI - PAW/PSW

10.

ĝwiebodzice - Graby

SWI - STG

11.

Graby - Jawor

STG - JWR

O. Legnica

12.

Ząbkowice - Strzelin

ZBK- SLN

O. Wrocław

13.

Ząbkowice - ZiĊbice

ZBK - ZBC

14.

Ząbkowice - Kamieniec Ząbk.

ZBK - KZB

15.

Kamieniec Ząbk. - Paczków

KZB - PCK

O. Opole

16.

ZiĊbice - OrlĊta/Cieszanowice

ZBC – ORL/CSN

O. Opole

17.

ĝwiebodzice – Bielawa

SWI – BLW

18.

Bielawa – Ząbkowice

BLW – ZBK

19.

ĝwiebodzice – ĝwidnica

SWI – SDC

20.

SDC – DZI

22.

ĝwidnica – DzierĪoniów
DzierĪoniów –
Ząbkowice/Bielawa/Uciechów
Boguszów – Victoria

23.

Victoria – Nowa Ruda/Rusinowa

WIK – NWR/RSN

24.

Nowa Ruda – Ząbkowice

NWR – ZBK

25.

Boguszów – Marciszów

BOG – MAR

21.

O. Jelenia Góra

O. Legnica

DZI – ZBK/BLW/UCI
BOG – WIK
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Lista stacji koordynowanych w zakresie zachowania przesyłu mocy na ciągach koordynowanych
110 kV:
Biały KamieĔ

BIK

Kamieniec Ząbkowicki

KZB

Kudowa

KUD

Podzamcze

PDZ

Graby

STG

ZiĊbice

ZBC

Bielawa

BLW

ĝwidnica

SDC

DzierĪoniów

DZI

Victoria

WIK

Nowa Ruda

NWR
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ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
Rozdzielnie 110 kV
1.

Klecina

KLE

2.

Pasikurowice

PAS

3.

Rokita

ROK

4.

Długa

WDL

5.

Czechnica

CCC

Linie 110 kV
Lp.

Linia

Skrót

Graniczna z:

1.

Czechnica - Oława

CCC - OLA

2.

Oława - Hermanowice

OLA - HMN

3.

Klecina - Zacharzyce

KLE - ZAC

4.

Zacharzyce - Hermanowice

ZAC - HMN

5.

Klecina - Bielany Wrocławskie

KLE - BIW

6.

Bielany Wrocławskie - ĩórawina

BIW - ZUW

7.

ĩórawina - Strzelin

ZUW - SLN

8.

Strzelin -- Ząbkowice

SLN - ZBK

9.

Pasikurowice Oborniki ĝląskie

PAS - OBS

10.

Oborniki ĝląskie - ĩmigród

OBS - ZMI

11.

ĩmigród - Rawicz

ZMI - RAW

12.

Klecina - Czechnica

KLE - CCC

13.

Pasikurowice - Rokita

PAS - ROK

14.

Rokita - Czarna

ROK - CRN

15.

Pasikurowice – Wołów/Rokita

PAS - WOW/ROK

16.

Wołów - ĝcinawa

WOW - SCI

17.

Pasikurowice - Trzebnica

PAS - TRB

18.

Trzebnica - Milicz

TRB - MLC

19.

Milicz - Krotoszyn Północ

MLC - KTS

20.

Pasikurowice - OleĞnica

PAS - OLN

21.

OleĞnica - Twardogóra

OLN - TWA

22.

Twardogóra - SoĞnie

TWA - SSE

ENERGA-Operator S.A.

23.

OleĞnica – Syców

OLN - SYC

ENERGA-Operator S.A.

24.

Klecina – Kąty Wrocławskie

KLE – KWR

25.

Kąty Wrocławskie – Pawłowice

KWR – PAW
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26.

Klecina – Pawłowice/ Legnica

KLE – PAW/LGG

27.

Klecina – Długa / Hutmen

KLE – WDL / HUT

28.

Klecina – Pafawag / Skarbowców

KLE – PAF / WRS

29.

Pafawag – Długa

PAF – WDL

30.

Długa – Pasikurowice /
Krzywoustego

31.

WDL – PAS / WRK

Długa – ĩmigrodzka

WDL – WZM

ĩmigrodzka – Pasikurowice /

WZM – PAS / WRK /

Krzywoustego / Walecznych

WWA

33.

Pasikurowice – Psie Pole

PAS – PSP

34.

Psie Pole - Czechnica

PSP - CCC

32.

35.

Pasikurowice – Swojec /
Walecznych

36.
37.

Swojec – Czechnica
Czechnica – Wieczysta/Wilcza –
Pułaskiego

38.

Wieczysta – Klecina /
Skarbowców

39.

Klecina – Czechnica/Wilcza –
Pułaskiego

O. Legnica

PAS – SWO / WWA
SWO – CCC
CCC – WWI / WRW - PUL
WWI – KLE / WRS
KLE – CCC / WRW - PUL

40.

Czechnica – OleĞnica / Miłoszyce

CCC – OLN / MLS

41.

Miłoszyce - Jelcz

MLS – JEL

42.

Jelcz - Oława

JEL –OLA

43.

ĝroda ĝląska - Prochowice

SRS – PRO

44.

ĝroda – ĝląska - LeĞnica

SRS – WRL

45.

LeĞnica - Długa

WRL - WDL

O. Legnica

Lista stacji koordynowanych w zakresie zachowania przesyłu mocy na ciągach koordynowanych
110 kV:
Bielany Wrocławskie

BIW

Czechnica

CCC

Kąty Wrocławskie

KWR

Milicz

MLC

Oborniki ĝląskie

OBS

OleĞnica

OLN
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Oława

OLA

Strzelin

SLN

Trzebnica

TRB

Twardogóra

TWA

Wołów

WOW

Zacharzyce

ZAC

ĩmigród

ZMI

ĩórawina

ZUW

Pafawag

PAF

Psie Pole

PSP

Swojec

SWO

Wieczysta

WWI

Miłoszyce

MLS

Jelcz

JEL

ĝroda ĝląska

SRS

LeĞnica

WRL
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Załącznik nr 2
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEē SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA
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Linie kablowe o napiĊciu
znamionowym 110 kV
z izolacją papierowo –
olejową.

2.

Linie kablowe o napiĊciu
znamionowym 110 kV
z izolacją polietylenową.

Nazwa urządzenia
Linie napowietrzne
o napiĊciu znamionowym
wyĪszym niĪ 1 kV

Lp.
1.

EnergiaPro S.A.

Powłoka powinna wytrzymaü w czasie 1 min. napiĊcie wyprostowane o
wartoĞci 10 kV.

Zgodna z dokumentacją techniczną.

Zgodna z danymi wytwórcy.

Próba napiĊciowa dodatkowej powłoki
polwinitowej lub polietylenowej.

Pomiar prĊdkoĞci propagacji fal dla ustalenia
nierównomiernoĞci impedancji falowej.

Pomiar rezystancji Īył
(roboczych i powrotnych).
Pomiar rezystancji izolacji.
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Rezystancja izolacji w linii o długoĞci do 1 km przy temperaturze 20°C
powinna byü nie mniejsza niĪ 1000 Mȍ.
W linii o długoĞci powyĪej 1 km wartoĞü rezystancji izolacji
przeliczona na 1 km długoĞci linii powinna byü nie mniejsza niĪ podana
wyĪej wartoĞü.

95 % wartoĞci okreĞlonej w dokumentacji technicznej

PojemnoĞü kabla.

Sprawdzenie układu kontroli ciĞnienia oleju.

Próba napiĊciowa izolacji.

Pomiar rezystancji Īył.
Pomiar rezystancji izolacji.

Wymagania techniczne
Rezystancja uziemienia słupów linii z przewodami odgromowymi
powinna byü nie wiĊksza niĪ 10Ω (dopuszcza siĊ rezystancjĊ
uziemienia do 15Ω jeĪeli rezystywnoĞü gruntu 1000Ωm).
Rezystancja uziemienia słupów linii z przewodami odgromowymi na
podejĞciach do stacji oraz z zejĞciem kablowym o długoĞci nie
mniejszej niĪ 500m powinna byü nie wiĊksza od 10Ω.
Rezystancja uziemienia słupów ograniczających przĊsła specjalne w
liniach z przewodami odgromowymi powinna byü nie wiĊksza niĪ 10Ω.
Rezystancja uziemienia ograniczników przepiĊü powinna byü nie
wiĊksza niĪ 10Ω.
Zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii wiĊksza od
1 000 MΩ.
Izolacja powinna wytrzymaü w czasie 15 min. napiĊcie wyprostowane o
wartoĞci równej 4,5 krotnemu napiĊciu znamionowemu fazowemu dla
kabli 64/110 kV.
SprawnoĞü działania.

Rodzaj pomiarów i prób eksploatacyjnych
Pomiar rezystancji uziemieĔ przewodów
odgromowych oraz uziemieĔ ograniczników
przepiĊü i/lub iskierników
Pomiar rezystancji uziemieĔ ochronnych słupów
lub/i napiĊü raĪenia.

Nie rzadziej niĪ raz na 2
lata oraz w przypadku
wyłączenia na okres dłuĪszy
niĪ 30 dni
Po wykonaniu naprawy oraz
w przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni
Po wykonaniu naprawy oraz
nie rzadziej niĪ raz na 5 lat,
a takĪe w przypadku
wyłączenia na okres dłuĪszy
niĪ 30 dni
Po wykonaniu naprawy oraz
w przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni
Po wykonaniu naprawy oraz
w przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni.

Po wykonaniu naprawy oraz
w przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni.

Terminy wykonania/Uwagi
Po wykonaniu naprawy
uziemieĔ. Nie rzadziej niĪ
raz na 5 lat.
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Lp.

Linie kablowe z izolacją

Linie kablowe z izolacją
papierową przesyconą
o napiĊciu znamionowym
od 1 kV do 30 kV włącznie.

Linie kablowe z izolacją
papierową o napiĊciu
znamionowym wyĪszym od
30 kV do 110 kV.

Nazwa urządzenia

EnergiaPro S.A.

Próba napiĊciowa dodatkowej powłoki
polwinitowej lub polietylenowej.
Sprawdzenie ciągłoĞci Īył.

Próba napiĊciowa izolacji.

Sprawdzenie ciągłoĞci Īył.
Pomiar rezystancji izolacji.

PojemnoĞü kabla.
Próba napiĊciowa dodatkowej powłoki
polwinitowej lub polietylenowej.

Próba napiĊciowa izolacji .

PojemnoĞü kabla.
Pomiar prĊdkoĞci propagacji fal dla ustalenia
nierównomiernoĞci impedancji falowej.
Sprawdzenie ciągłoĞci Īył.
Pomiar rezystancji izolacji.

Próba napiĊciowa powłoki polwinitowej lub
polietylenowej.

Rodzaj pomiarów i prób eksploatacyjnych
Próba napiĊciowa izolacji.
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Wymagania techniczne
Terminy wykonania/Uwagi
Izolacja powinna wytrzymaü w czasie 15 min. napiĊcie wyprostowane o
wartoĞci równej 3,0 U0, lub w czasie 60 min. NapiĊcie wolnozmienne
01, Hz o wartoĞci równej 3,0U0, gdzie U0 – napiĊcie miĊdzy Īyłą a
ziemią
Powłoka powinna wytrzymaü w czasie 1 min. napiĊcie wyprostowane o Po wykonaniu naprawy oraz
wartoĞci 10 kV.
nie rzadziej niĪ raz na 5 lat,
a takĪe w przypadku
wyłączenia na okres dłuĪszy
niĪ 30 dni.
95 % wartoĞci okreĞlonej w dokumentacji technicznej.
Po wykonaniu naprawy oraz
w przypadku wyłączenia na
Zgodna z dokumentacją techniczną.
okres dłuĪszy niĪ 30 dni.
Brak przerwy w Īyłach.
Po wykonaniu naprawy oraz
Rezystancja izolacji w linii o długoĞci do 1 km przy temperaturze 20°C w przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni.
powinna byü nie mniejsza niĪ 50 Mȍ.
W linii o długoĞci powyĪej 1 km wartoĞü rezystancji izolacji
przeliczona na 1 km długoĞci linii powinna byü nie mniejsza niĪ podana
wyĪej wartoĞü.
Izolacja powinna wytrzymaü w czasie 10 min. 0,75 wartoĞci napiĊcia
wyprostowanego, wymaganej przy próbie fabrycznej.
95 % wartoĞci okreĞlonej w dokumentacji technicznej.
Powłoka powinna wytrzymaü w czasie 1 min. napiĊcie wyprostowane o Po wykonaniu naprawy oraz
wartoĞci 10 kV.
nie rzadziej niĪ raz na 5 lat
oraz w przypadku
wyłączenia na okres dłuĪszy
niĪ 30 dni
Po wykonaniu naprawy oraz
Brak przerwy w Īyłach.
Rezystancja izolacji w linii o długoĞci do 1 km przy temperaturze 20°C w przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni.
powinna byü nie mniejsza niĪ 50 Mȍ.
W linii o długoĞci powyĪej 1 km wartoĞü rezystancji izolacji
przeliczona na 1 km długoĞci linii powinna byü nie mniejsza niĪ podana
wyĪej wartoĞü.
Izolacja powinna wytrzymaü próbĊ napiĊciem wyprostowanym o
wartoĞci 0,75 napiĊcia wymaganego przy próbie fabrycznej w czasie 10
min. lub izolacja powinna wytrzymaü próbĊ napiĊciem wolnozmiennym
(0,1 Hz) o wartoĞci 3-krotnego napiĊcia fazowego kabla w czasie 60
minut
Powłoka powinna wytrzymaü w czasie 1 min. napiĊcie wyprostowane o
wartoĞci 5 kV.
Brak przerwy w Īyłach.
Po wykonaniu naprawy oraz
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Lp.

Linie kablowe o napiĊciu

Linie kablowe z izolacją
polwinitową o napiĊciu
znamionowym 6 kV.

Nazwa urządzenia
polietylenową o napiĊciu
znamionowym od 1 kV do
30 kV włącznie.

EnergiaPro S.A.

Próba napiĊciowa dodatkowej powłoki
polwinitowej lub polietylenowej.
Sprawdzenie ciągłoĞci Īyły.

Próba napiĊciowa izolacji.

Próba napiĊciowa dodatkowej powłoki
polwinitowej lub polietylenowej.
Sprawdzenie ciągłoĞci Īył.
Pomiar rezystancji izolacji.

Próba napiĊciowa izolacji.

Rodzaj pomiarów i prób eksploatacyjnych
Pomiar rezystancji izolacji.
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Izolacja powinna wytrzymaü próbĊ napiĊciem wyprostowanym o
wartoĞci 0,75 napiĊcia wymaganego przy próbie fabrycznej (w
przypadkach uzasadnionych technicznie dla kabli o izolacji z PE
nieusieciowanego napiĊciem wyprostowanym o wartoĞci min. 1,5 Uf)
w czasie 10 min. lub izolacja powinna wytrzymaü próbĊ napiĊciem
wolnozmiennym (0,1 Hz) o wartoĞci 3-krotnego napiĊcia fazowego
kabla w czasie 60 minut
Powłoka powinna wytrzymaü w czasie 1 min. napiĊcie wyprostowane o
wartoĞci 5 kV.
Brak przerwy w Īyłach.

Po wykonaniu naprawy.

Izolacja powinna wytrzymaü próbĊ napiĊciem wyprostowanym o
wartoĞci 0,75 napiĊcia wymaganego przy próbie fabrycznej (w
przypadkach uzasadnionych technicznie dla kabli o izolacji z PE
nieusieciowanego - napiĊciem wyprostowanym o wartoĞci min. 1,5
Uf) w czasie 10 min. lub izolacja powinna wytrzymaü próbĊ napiĊciem
wolnozmiennym (0,1 Hz) o wartoĞci 3-krotnego napiĊcia fazowego
kabla w czasie 60 minut
Powłoka powinna wytrzymaü w czasie 1 min. napiĊcie wyprostowane o
wartoĞci 5 kV.
Po wykonaniu naprawy oraz
Brak przerwy w Īyłach.
Rezystancja izolacji w linii o długoĞci do 1 km przy temperaturze 20°C w przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni.
powinna byü nie mniejsza niĪ 40 Mȍ.
W linii o długoĞci powyĪej 1 km wartoĞü rezystancji izolacji
przeliczona na 1 km długoĞci linii powinna byü nie mniejsza niĪ podana
wyĪej wartoĞü.

Wymagania techniczne
Terminy wykonania/Uwagi
Rezystancja izolacji w linii o długoĞci do 1 km przy temperaturze 20°C w przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni.
powinna byü nie mniejsza niĪ 100 Mȍ.
W linii o długoĞci powyĪej 1 km wartoĞü rezystancji izolacji
przeliczona na 1 km długoĞci linii powinna byü nie mniejsza niĪ podana
wyĪej wartoĞü.
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Nazwa urządzenia
niĪszym niĪ 1 kV.

Wyłączniki i zwierniki
o napiĊciu znamionowym
wyĪszym niĪ 1 kV.

Lp.

3.

EnergiaPro S.A.

Badanie olejów wyłączników olejowych
(dla wyłączników 110 kV).
Pomiar zuĪycia powietrza wyłącznika
powietrznego, jeĪeli wymaga tego wytwórca.

Pomiar rezystancji głównych torów prądowych
wyłącznika.
Pomiar czasów własnych i czasów
niejednoczesnoĞci otwierania i zamykania
wyłącznika.
Badania gazów wyłączników z gazem SF6, jeĪeli
wymaga tego wytwórca.
Próba szczelnoĞci wyłącznika powietrznego lub
z gazem SF6,, jeĪeli wymaga tego wytwórca.

Pomiar rezystancji izolacji głównej wyłącznika.

Rodzaj pomiarów i prób eksploatacyjnych
Pomiar rezystancji izolacji.
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Wymagania obowiązujące przy przyjmowaniu wyłącznika do
eksploatacji.
Spadek ciĞnienia powietrza w wyłączniku powietrznym lub ciĞnienie
gazu SF6, powinno odpowiadaü wymaganiom obowiązującym przy
przyjmowaniu wyłącznika do eksploatacji.
1/ zawartoĞü wody – brak wody wydzielonej
2/ napiĊcie przebicia nie niĪsze niĪ 30 kV przy temperaturze 20°C.
ZuĪycie powietrza na przewietrzenie i na cykl łączeniowy, powinno
odpowiadaü wymaganiom obwiązującym przy przyjmowaniu
wyłącznika do eksploatacji.

Wymagania techniczne
Rezystancja izolacji w linii o długoĞci do 1 km przy temperaturze 20°C
powinna byü nie mniejsza niĪ:
20 Mȍ – dla kabla z izolacją papierową,
20 Mȍ – dla kabla z izolacją polwinitową,
100 Mȍ – dla kabla z izolacją polietylenową.
W linii o długoĞci powyĪej 1 km wartoĞü rezystancji izolacji
przeliczona na 1 km długoĞci linii powinna byü nie mniejsza niĪ podane
wyĪej wartoĞci.
Odpowiadające wymaganiom przy przyjmowaniu do eksploatacji, dla
wyłączników małoolejowych rezystancja powinna wynosiü co najmniej
50 % wartoĞci rezystancji okreĞlonej przy przyjmowaniu wyłącznika do
eksploatacji.
Odpowiadające wymaganiom przy przyjmowaniu wyłącznika do
eksploatacji.
Odpowiadające wymaganiom przy przyjmowaniu wyłącznika do
eksploatacji.
- pozostałych – zgodnie z
zaleceniami producenta.

- małoolejowych - nie
rzadziej niĪ raz na piĊü lat
oraz w przypadku
wyłączenia na okres dłuĪszy
niĪ 30 dni,

Po przeglądzie
wewnĊtrznym wyłącznika z
tym, Īe dla:

Terminy wykonania/Uwagi
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Lp.
4.

Nazwa urządzenia
Połączenia prądowe
w GPZ i RS.

EnergiaPro S.A.

Rodzaj pomiarów i prób eksploatacyjnych
Zaleca siĊ badanie stanu dostĊpnych połączeĔ
prądowych metodą termowizyjną.

≥2

<2

≥2

<2

PrĊdkoĞü
wiatru
[m/s]

Usuwanie usterki

Pilnie
Niezwłocznie
Pilnie
Niezwłocznie
Pilnie
Niezwłocznie
Pilnie
Niezwłocznie

Dopuszczalny przyrost
temperatury
[°C]
10-30
PowyĪej 30
10-20
PowyĪej 20
10-50
PowyĪej 50
10-35
PowyĪej 35
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Niezwłocznie- koniecznoĞü natychmiastowego poprawienia stanu zacisku
Pilnie - potrzeba poprawienia stanu zacisku przy najbliĪszym wyłączeniu linii lub przed
przewidywanym wzrostem obciąĪenia

PowyĪej 60

30-60

StopieĔ
obciąĪenia
[%]

Wymagania techniczne
Zaleca siĊ aby obciąĪenie prądowe badanych połączeĔ było nie
mniejsze od 30 % obciąĪenia znamionowego, temperatura badanego
połączenia nie powinna byü wyĪsza od temperatury okreĞlonej w tabeli:

Terminy wykonania/Uwagi
Nie rzadziej niĪ raz na 5 lat.
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Przekładniki napiĊciowe
i prądowe o napiĊciu
znamionowym wyĪszym niĪ
1 kV.

Ograniczniki przepiĊü
w stacjach o napiĊciu
110 kV.

Transformatory suche.

5.

6.

7.

EnergiaPro S.A.

Pomiar rezystancji uzwojeĔ lub pomiar
przekładni.

Pomiar rezystancji uziemienia lub rezystancji
przejĞcia do sprawdzonego układu uziomowego.
Sprawdzenie liczników zadziałaĔ ograniczników
przepiĊü.
Pomiar prądu upływu.
Pomiar statycznego napiĊcia zapłonu (tylko dla
ograniczników iskiernikowych)
Pomiar napiĊcia odniesienia (tylko dla
ograniczników beziskiernikowych)
Pomiar rezystancji izolacji R60.

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeĔ pierwotnych
i wtórnych.
Badania oleju w przekładnikach olejowych
niehermetyzowanych, wyposaĪonych we
wskaĨniki poziomu oleju, wykonane w razie
uzyskania negatywnych wyników pomiaru
rezystancji izolacji.
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Zgodnie z danymi w karcie prób transformatora – dla transformatorów
nowych i po remoncie lub R60 ≥ 20 Mȍ dla napiĊü powyĪej 10 kV, R60
≥15 Mȍ dla pozostałych
przy 30°C – dla transformatorów w eksploatacji.
Zgodnie z danymi w karcie prób transformatora – dla transformatorów
nowych i po remoncie oraz w eksploatacji.

Wg zaleceĔ producenta

Wg zaleceĔ producenta.
Wg zaleceĔ producenta.

Rezystancja uziemienia nie wiĊksza niĪ 5 Ω, a rezystancja przejĞcia nie
wiĊksza niĪ 0,1 Ω
Licznik powinien zadziałaü przy impulsie prądowym z kondensatora

70 % wartoĞci wymaganej przy przyjmowaniu przekładników do
eksploatacji.
Olej przekładnika o napiĊciu znamionowym 110 kV lub niĪszym
powinien spełniaü wymagania jak dla transformatorów o mocy do 100
MVA.

Przed uruchomieniem
transformatora po pracach
mogących mieü wpływ na
pogorszenie siĊ lub zmianĊ
stanu technicznego
transformatora oraz w
przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni
oraz po stwierdzeniu
nieprawidłowej pracy.
Nie wymaga siĊ badania
transformatora w czasie
jego prawidłowej
eksploatacji.

Nie rzadziej niĪ raz na 5 lat
chyba, Īe instrukcja
fabryczna przewiduje
inaczej oraz przed
uruchomieniem
ogranicznika oraz po
stwierdzeniu
nieprawidłowej pracy.

Nie rzadziej niĪ raz na 10
lat chyba, Īe instrukcja
fabryczna przewiduje
inaczej oraz przed
uruchomieniem
przekładnika, po remoncie
oraz po stwierdzeniu
nieprawidłowej pracy.
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Transformatory olejowe
o mocy wiĊkszej od
1,6 MVA i mniejszej lub
równej 100 MVA
oraz napiĊciu znamionowym
nie wyĪszym niĪ 110 kV.

StopieĔ I
Badania podstawowe
Zakres badaĔ:
− oglĊdziny zewnĊtrzne,
− analiza chromatograficzna składu gazów
rozpuszczonych w oleju,
− badanie oleju w zakresie:
• wyglądu,
• liczby kwasowej,
• temperatury zapłonu,
• napiĊcia przebicia,
• rezystywnoĞü,
• współczynnik stratnoĞci tgδ,
• zawartoĞü wody mierzona metodą
K. Fischera.
StopieĔ II
Badania dodatkowe
Zakres badaĔ:

- napiĊcia przebicia.

- rezystywnoĞci,

Transformatory olejowe
Pomiar rezystancji izolacji R60.
o mocy 0,02 – 1,6 MVA oraz
dławiki do kompensacji
ziemnozwarciowej.
Pomiar rezystancji uzwojeĔ lub pomiar
przekładni.
Badanie oleju (transformator
z konserwatorem) w zakresie:
- wyglądu,

EnergiaPro S.A.
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− Brak gazów rozpuszczonych w oleju wskazujących na uszkodzenie,
− Olej:
• Wygląd klarowny, brak wody wydzielonej i zawartoĞci stałych ciał
obcych
• Liczba kwasowa nie wyĪsza niĪ 0,4mg KOH/g
• Temperatura zapłonu nie niĪsza niĪ 130° C
• NapiĊcie przebicia nie mniejsze niĪ 40 kV przy 20°C
• RezystywnoĞü nie mniejsza niĪ 2x109 ȍm przy 50°C
• Współczynnik stratnoĞci nie wyĪszy niĪ 0,1 przy 50°C i 50 Hz
• ZawartoĞü wody niĪsza od 40 ppm

NapiĊcie przebicia nie niĪsze niĪ 35 kV przy temp. otoczenia.

RezystywnoĞü nie niĪsza niĪ 1x109 ȍ m przy 50°C.

Wygląd klarowny, brak wody wydzielonej i zawartoĞü ciał obcych.

Zgodnie z danymi w karcie prób transformatora – dla transformatorów
nowych i po remoncie lub R60 ≥ 35 Mȍ przy 30 C – dla
transformatorów w eksploatacji.
Zgodnie z danymi w karcie prób transformatora – dla transformatorów
nowych i po remoncie w eksploatacji.

Wykonywane w przypadku
uzyskania negatywnych
wyników badaĔ z zakresu
podstawowego.

Przed uruchomieniem
transformatora po pracach
mogących mieü wpływ na
pogorszenie siĊ lub zmianĊ
stanu technicznego
transformatora oraz w
przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni
oraz po stwierdzeniu
nieprawidłowej pracy.
Nie wymaga siĊ badania
transformatora w czasie
jego prawidłowej
eksploatacji.
Po pierwszym roku
eksploatacji a nastĊpnie nie
rzadziej niĪ raz na 5 lat. W
przypadku wyłączenia na
okres dłuĪszy niĪ 30 dni (z
wyjątkiem analizy
chromatograficznej). Przed
uruchomieniem
transformatora po
zdarzeniach mogących mieü
wpływ na pogorszenie siĊ
lub zmianĊ stanu
technicznego.
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8.

8.1. Układy
elektroenergetycznej
automatyki
zabezpieczeniowej.

Obwody wtórne

EnergiaPro S.A.

Zgodnie z danymi wytwórcy.

Zgodnie z wymaganiami wytwórcy.

Pomiar prądów magnesujących.

Przegląd i badanie podobciąĪeniowego
przełącznika zaczepów.

Pomiar rezystancji izolacji przekładników
prądowych i napiĊciowych wraz z
przynaleĪnymi obwodami.
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Rezystancja izolacji nie mniejsza niĪ 1 MΩ, z tym Īe samego
przekładnika nie mniejsza niĪ 50 MΩ.

Rezystancja izolacji nie mniejsza niĪ 1 MΩ, z tym Īe dla kaĪdego z
elementów wchodzących w skład obwodów nie mniejsza niĪ 10 MΩ.

Zgodnie z danymi wytwórcy.

Pomiar rezystancji uzwojeĔ lub przekładni.

Pomiar rezystancji izolacji układu.

Rezystancja izolacji w układzie doziemnym R300 ≥ 75 Mȍ przy temp.
30°C dla uzwojeĔ o napiĊciu znamionowym do
40 kV,
R300 ≥ 100 Mȍ przy temp. 30°C dla uzwojeĔ o napiĊciu znamionowym
powyĪej 50 kV.
Rezystancja izolacji w układzie miĊdzy uzwojeniami
R300 ≥ 250 Mȍ przy temp. 30°C

Pomiar rezystancji izolacji R300.

Nie rzadziej niĪ raz na piĊü
lat.

Nie rzadziej niĪ raz na trzy
lata.

Nie rzadziej niĪ
raz na 3 lata lub 15 tys.
przełączeĔ (o ile producent
nie wydłuĪa tych okresów).

Przed uruchomieniem
transformatora po
zdarzeniach mogących mieü
wpływ na pogorszenie siĊ
lub zmianĊ parametrów
wymienionych w badaniach
dodatkowych.
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EnergiaPro S.A.

kp  1,15

dla przekaĨników „pod”

napiĊciowych

i

Zgodnie z przyjĊtym programem działania układów rejestrujących.

Sprawdzenie funkcjonalne działania układów
rejestrujących.
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Sprawdzenie funkcjonalne lokalizatorów miejsca Zgodnie z przyjĊtym programem działania lokalizatorów.
zwarcia.

Zgodnie z przyjĊtym programem działania układu elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.

Wyłączniki mocy powinny pewnie działaü przy zasilaniu cewek
zbijakowych obniĪonym napiĊciem sterowniczym do 0,7 Un.

Badane zabezpieczenia powinny pewnie działaü przy obniĪonym
napiĊciu pomocniczym do 0,8 Un.

DokładnoĞü działania członów czĊstotliwoĞciowych powinna byü nie
gorsza niĪ ±0,1 Hz, przy zasilaniu napiĊciem pomiarowym w zakresie
od 0,7 do 1,1 Un.

DokładnoĞü działania członów nie moĪe byü gorsza niĪ ±5%.

przewidziano ostrzejszych wymagaĔ.

o ile w celu zapewnienia poprawnoĞci działania układu nie

kp  0,85

dla przekaĨników „nad”

Współczynnik powrotu dla członów „nad” i „pod” :

DokładnoĞü działania członów prądowych,
impedancyjnych nie moĪe byü gorsza niĪ ±5%.

Sprawdzenie funkcjonalne.

Sprawdzenie wartoĞci nastawionych.

Nie rzadziej niĪ raz na piĊü
lat.

Nie rzadziej niĪ raz na trzy
lata.

Nie rzadziej niĪ raz na trzy
lata.

Nie rzadziej niĪ raz na piĊü
lat.
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Sprawdzenie baterii akumulatorów.

Sprawdzenie baterii akumulatorów za pomocą
testu.

Sprawdzenie baterii akumulatorów za pomocą
testu.

8.3. Baterie akumulatorów
stacyjnych.

8.4. Baterie zewnĊtrzne przy
UPS od 2-5kVA.

8.5. Baterie zewnĊtrzne w
UPS poniĪej 2kVA i baterie
akumulatorów 12V i 24V.

Sprawdzenia funkcjonalne.

8.2. Układy sterowania i Pomiar rezystancji izolacji układu.
sygnalizacji.

EnergiaPro S.A.
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Minimalne napiĊcie rozładowania wynosi 1.8 V/ogniwo.

OkreĞlenie stanu technicznego przez pomiar napiĊcia w trakcie testu
rozładowania baterii prądem I=0,1InUPS.

Sprawdzenie wskaĨnika diodowego pojemnoĞci baterii.

Minimalne napiĊcie rozładowania wynosi 1.8 V/ogniwo.

OkreĞlenie stanu technicznego przez pomiar w trakcie testu
rozładowania baterii prądem I=0,2InUPS.

GĊstoĞü elektrolitu dla poszczególnych typów baterii w stanie
naładowanym w temperaturze 20 oC powinna byü zgodna z instrukcja
fabryczną baterii.

Minimalne napiĊcie rozładowania wynosi 1,80 V/ogniwo.

Zmierzona pojemnoĞü baterii, po przeliczeniu wzglĊdem temperatury
odniesienia, nie moĪe byü mniejsza niĪ 80% pojemnoĞci znamionowej.

Rezystancja izolacji baterii wzglĊdem ziemi powinna wynosiü co
najmniej 500 Ω/V, lecz nie mniej niĪ 10 kΩ.

Zgodnie z przyjĊtym programem działania układów sterowania, blokad
i sygnalizacji.

Rezystancja izolacji nie mniejsza niĪ 1 MΩ, z tym Īe dla kaĪdego z
elementów wchodzących w skład obwodów nie mniejsza niĪ 10 MΩ.

Pomiar moĪe byü
wykonywany w dłuĪszych
odstĊpach czasowych o ile
dopuszcza to producent i
pozwala na to wiek i stan
baterii.

Nie rzadziej niĪ raz na rok.

Pomiar moĪe byü
wykonywany w dłuĪszych
odstĊpach czasowych o ile
dopuszcza to producent i
pozwala na to wiek i stan
baterii.

Nie rzadziej niĪ raz na rok.

Pomiar moĪe byü
wykonywany w dłuĪszych
odstĊpach czasowych o ile
dopuszcza to producent i
pozwala na to wiek i stan
baterii.

Nie rzadziej niĪ raz na rok.

Nie rzadziej niĪ raz na trzy
lata.

Nie rzadziej niĪ raz na trzy
lata.
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Rezystancja izolacji nie mniejsza niĪ 1 MΩ, a nie mniejsza niĪ 10 MΩ
dla poszczególnych elementów obwodu.

DokładnoĞü do 5% przy zasilaniu napiĊciem pomocniczym w zakresie
0,8 – 1,1 Un.
Pozytywny wynik sprawdzenia działania układów sterowania i
sygnalizacji.

Pomiar rezystancji izolacji.

Sprawdzenie wartoĞci nastawionych.

Próby funkcjonalne.

8.8. Urządzenia i obwody
telemechaniki.
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Sygnalizacja i telesygnalizacja z prostownika zgodnie z programem
działania.

TĊtnienia napiĊcia wyjĞciowego prostownika współpracującego z
baterią „VRLA” nie mogą byü wiĊksze niĪ 1%.

NapiĊcie wyjĞciowe prostownika przy pracy buforowej z baterią
akumulatorów powinno wynosiü, zaleĪnie od typu baterii, od 2,23 do
2,31 V/ogniwo.

Rezystancja izolacji obwodów głównych i pomocniczych powinna
wynosiü co najmniej 1000 Ω/V, lecz nie mniej niĪ 500 kΩ.

DokładnoĞü wskazaĔ przyrządów pomiarowych (amperomierzy i
woltomierzy) zabudowanych w prostownikach nie powinna byü gorsza
niĪ ±2,5%.

Sprawdzenie prostowników.

8.7. Prostowniki do
ładowania baterii
akumulatorów.

OkreĞlenie stanu baterii poprzez pomiar spadku napiĊcia podczas prób
funkcjonalnych rozłącznika. Dopuszczalny spadek napiĊcia wynosi do
3V.

Sprawdzenie baterii.

Prawidłowe działanie moĪe
byü zaliczone jako badanie
funkcjonalne.

Nie rzadziej niĪ raz na rok.

Nie rzadziej niĪ raz na
cztery lata.

Pomiar moĪe byü
wykonywany w dłuĪszych
odstĊpach czasowych o ile
dopuszcza to producent i
pozwala na to wiek i stan
urządzenia.

Nie rzadziej niĪ raz na rok.

Pomiar moĪe byü
wykonywany w dłuĪszych
odstĊpach czasowych o ile
dopuszcza to producent i
pozwala na to wiek i stan
baterii.

Nie rzadziej niĪ raz na trzy
lata.
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8.6. Baterie akumulatorów
24V dla rozłączników
słupowych.

EnergiaPro S.A.

Ochrona
przeciwporaĪeniowa
w elektroenergetycznych
stacjach i rozdzielniach o
napiĊciu znamionowym 110
kV.
Ochrona
przeciwporaĪeniowa
w elektroenergetycznych
stacjach i rozdzielniach o
napiĊciu znamionowym
wyĪszym od 1 kV, a niĪszym
niĪ 110 kV.

Linia o napiĊciu
znamionowym do 1 kV.

9.

10.

Zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Sprawdzenie skutecznoĞci działania Ğrodków
ochrony przeciwporaĪeniowej.

Pomiar rezystancji uziemieĔ roboczych.
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Zgodnie z przepisami w sprawie obciąĪeĔ prądem przewodów
i kabli.

Zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Pomiar rezystancji uziemienia.
Pomiar napiĊcia raĪenia.

Pomiar napiĊü i obciąĪeĔ.

Zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
Przy wyznaczaniu napiĊcia raĪenia i sprawdzaniu zagroĪenia
spowodowanego wynoszeniem potencjału dopuszcza siĊ stosowanie
metod obliczeniowych.

Pozytywny wynik kontroli-prawidłowa praca i właĞciwe
wskazania przyrządów.

Zakres zgodny z DTR agregatu, w tym w zaleĪnoĞci od potrzeb miĊdzy
innymi:
oglĊdziny i czyszczenie zewnĊtrzne agregatu,
sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego,
sprawdzenie paska napĊdu,
uruchomienie agregatu,
wymiana filtru paliwa,
wymiana filtru powietrza,
sprawdzenie wskazaĔ przyrządów i sygnalizacji na
panelu sterowniczym.

Nie rzadziej niĪ raz na 5 lat.

Nie rzadziej niĪ raz na 5 lat.

Nie rzadziej niĪ raz na 5 lat,
w miarĊ moĪliwoĞci
w czasie najwiĊkszego
obciąĪenia.

Nie rzadziej niĪ raz na 5 lat
oraz po zmianie warunków
wpływających na jakoĞü
ochrony.

Nie rzadziej niĪ raz na 5 lat
oraz po zmianie warunków
wpływających na jakoĞü
ochrony.

Terminy zgodne z DTR
agregatu, jednak oglĊdziny
po kaĪdym automatycznym
uruchomieniu a przegląd
nie rzadziej niĪ raz na rok.
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Pomiar rezystancji uziemienia.
Pomiar napiĊcia raĪenia.
Sprawdzenie zagroĪenia spowodowanego
wynoszeniem z rozdzielni wysokiego potencjału
ziemnozwarciowego.

8.9. Agregat prądotwórczy w Kontrole i przeglądy zgodne z DTR agregatu.
układach zasilania
awaryjnego.

EnergiaPro S.A.

11.

Instalacje odbiorcze
w budynkach, o napiĊciu
znamionowym do 1 kV.

EnergiaPro S.A.
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Zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Sprawdzenie skutecznoĞci działania Ğrodków
ochrony przeciwporaĪeniowej.
Pomiar rezystancji uziemieĔ roboczych
i ochronnych.

Sprawdzenie ciągłoĞci przewodów ochrony
przeciwporaĪeniowej.

Zgodnie z przepisami w sprawie obciąĪeĔ prądem przewodów i kabli.

Pomiar napiĊü i obciąĪeĔ.

1. Instalacje na otwartym
powietrzu albo w
pomieszczeniach o
wilgotnoĞci wzglĊdnej ok.
100 %, o temperaturze
powietrza wyĪszej od +
35°C lub o wyziewach
Īrących – nie rzadziej niĪ
raz w roku.
2. Instalacje w
pomieszczeniach o
wilgotnoĞci wzglĊdnej
wyĪszej od 75 % do 100 %
zapylonych oraz
zaliczonych do kategorii
ZLI, ZLII, ZLIII, ZLV
zagroĪenia ludzi – nie
rzadziej niĪ raz na 5 lat.
3. Instalacje w pozostałych
pomieszczeniach – nie
rzadziej niĪ raz na 5 lat, w
przypadku zainstalowania
wyłączników róĪnicowo –
prądowych moĪna nie
wykonywaü pomiarów
rezystancji izolacji.

Nie rzadziej niĪ raz na 5 lat,
w miarĊ moĪliwoĞci
w czasie najwiĊkszego
obciąĪenia.
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Pomiar rezystancji izolacji przewodów
roboczych instalacji.
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Odpowiadające wymaganiom przy przyjmowaniu instalacji do
eksploatacji.

1. Instalacje w
pomieszczeniach o
wyziewach Īrących lub
zaliczonych do kategorii
ZLI, ZLII, ZLIII, ZLV
zagroĪenia ludzi – nie
rzadziej niĪ raz w roku.
2. Instalacje na otwartym
powietrzu lub
w pomieszczeniach o
wilgotnoĞci wzglĊdnej
wyĪszej od 75 % do 100
% o temperaturze
powietrza wyĪszej od
35°C lub zapylonych –
nie rzadziej niĪ raz na 5
lat.
3. Instalacje w pozostałych
pomieszczeniach – nie
rzadziej niĪ raz na 5 lat.
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Załącznik nr 3
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

SKRÓTY, POJĉCIA I DEFINICJE
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Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych przyjĊto
nastĊpujące oznaczenia skrótów i definicje stosowanych pojĊü.

1. OZNACZENIA SKRÓTÓW
ARNE

Automatyczna regulacja napiĊcia elektrowni

EAZ

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

FS

Współczynnik bezpieczeĔstwa przyrządu

IRiESD

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (całoĞü)

IRiESDBilansowanie

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej – czĊĞü szczegółowa:
bilansowanie systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

IRiESP

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej (całoĞü)

IRiESPBilansowanie

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej - Bilansowanie systemu i
zarządzanie ograniczeniami systemowymi

JWCD

Jednostka wytwórcza centralnie dysponowana – jednostka wytwórcza
przyłączona do koordynowanej sieci 110kV podlegająca centralnemu
dysponowaniu przez OSP

JWCK

Jednostka wytwórcza centralnie koordynowana – jednostka wytwórcza której
praca podlega koordynacji przez OSP

KSE

Krajowy system elektroenergetyczny

LSPR

Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy

nJWCD

Jednostka wytwórcza przyłączona do koordynowanej sieci 110kV nie
podlegająca centralnemu dysponowaniu przez OSP

nN

Niskie napiĊcie

OH

Operator handlowy

OHT

Operator handlowo-techniczny

OP

Operator pomiarowy

OSD

Operator systemu dystrybucyjnego

OSP

Operator systemu przesyłowego

PKD

Plan koordynacyjny dobowy

PKM

Plan koordynacyjny miesiĊczny

PKR

Plan koordynacyjny roczny

Plt

WskaĨnik długookresowego migotania Ğwiatła, obliczany z sekwencji 12
kolejnych wartoĞci Pst, zgodnie ze wzorem:

Psti3
¦
i =1 12 ,
12

Plt = 3
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gdzie: i – rząd harmonicznej

Pst

WskaĨnik
10 minut.

SCO

Samoczynne czĊstotliwoĞciowe odciąĪanie

SN

ĝrednie napiĊcie

SPZ

Samoczynne ponowne załączanie - automatyka elektroenergetyczna, której
działanie polega na samoczynnym podaniu impulsu załączającego wyłącznik
liniowy bezzwłocznie lub po upływie odpowiednio dobranego czasu, po
przejĞciu tego wyłącznika w stan otwarcia.

SSiN

System sterowania i nadzoru.

SZR

Samoczynne załączanie rezerwy - automatyka elektroenergetyczna, której
odbiorców
działanie
polega
na
samoczynnym
przełączeniu
z zasilania ze Ĩródła podstawowego na zasilanie ze Ĩródła rezerwowego, w
przypadku nadmiernego obniĪenia siĊ napiĊcia lub zaniku napiĊcia.

THD

Współczynnik odkształcenia napiĊcia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze
wzorem:

krótkookresowego

Ğwiatła,

migotania

40

THD =

przez

2

¦ (U )
h

h=2

mierzony

,

gdzie: i – rząd harmonicznej
Uh – wartoĞü wzglĊdna napiĊcia w procentach składowej podstawowej

UCTE

Unia Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej

URE

Urząd Regulacji Energetyki
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2. POJĉCIA I DEFINICJE
Automatyczny układ
regulacji napiĊcia
elektrowni (ARNE)

Układ automatycznej regulacji napiĊcia i mocy biernej
w wĊĨle wytwórczym.

Awaria sieciowa

Zdarzenie ruchowe, w wyniku którego nastĊpuje wyłączenie
z ruchu synchronicznego czĊĞci KSE, która produkuje lub
pobiera z sieci energiĊ elektryczną w iloĞci nie wiĊkszej niĪ
5 % całkowitej bieĪącej produkcji.

Awaria w systemie

Zdarzenie ruchowe, w wyniku którego nastĊpuje wyłączenie
z ruchu synchronicznego czĊĞci KSE, która produkuje lub
pobiera z sieci energiĊ elektryczną w iloĞci co najmniej 5 %
całkowitej bieĪącej produkcji.

Bilansowanie systemu

DziałalnoĞü gospodarczą wykonywaną przez operatora
systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach
Ğwiadczonych usług przesyłania lub dystrybucji, polegającą na
równowaĪeniu zapotrzebowania na energiĊ elektryczną z
dostawami tej energii.

Dystrybucja energii
elektrycznej

Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w
celu jej dostarczania odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaĪy
energii.

Elektrownia wiatrowa

Pojedyncza jednostka wytwórcza lub zespół jednostek
wytwórczych wykorzystujących do wytwarzania energii
elektrycznej energiĊ wiatru, przyłączonych do sieci w jednym
miejscu przyłączenia (lub przyłączonych do sieci na podstawie
jednej umowy o przyłączenie).

Generalna umowa
dystrybucyjna

Umowa o Ğwiadczenie usług dystrybucji przez OSD na rzecz
Sprzedawców, sprzedających energiĊ elektryczną URD

Grupy przyłączeniowe

Grupy podmiotów przyłączanych do sieci w podziale na:
a) grupa I - przyłączane bezpoĞrednio do sieci o napiĊciu
znamionowym wyĪszym niĪ 110 kV,
b) grupa II - przyłączane bezpoĞrednio do sieci dystrybucyjnej
o napiĊciu znamionowym 110 kV,
c) grupa III - przyłączane bezpoĞrednio do sieci o napiĊciu
znamionowym wyĪszym niĪ 1 kV, lecz niĪszym niĪ
110 kV,
d) grupa IV - przyłączane bezpoĞrednio do sieci o napiĊciu
znamionowym nie wyĪszym niĪ 1 kV oraz mocy
przyłączeniowej wiĊkszej niĪ 40 kW lub prądzie
znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze
prądowym wiĊkszym niĪ 63 A,
e) grupa V - przyłączane bezpoĞrednio do sieci o napiĊciu
znamionowym nie wyĪszym niĪ 1 kV oraz mocy
przyłączeniowej nie wiĊkszej niĪ 40 kW i prądzie
znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie
wiĊkszym niĪ 63 A,
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f) grupa VI - przyłączane do sieci poprzez tymczasowe
przyłącze, które bĊdzie, na zasadach okreĞlonych w
umowie, zastąpione przyłączem docelowym lub podmioty
przyłączane do sieci na czas okreĞlony, lecz nie dłuĪszy niĪ
rok.

Jednostka wytwórcza

Opisany poprzez dane techniczne i handlowe wyodrĊbniony
zespół
urządzeĔ
naleĪących
do
przedsiĊbiorstwa
energetycznego, słuĪący do wytwarzania energii elektrycznej i
wyprowadzania mocy. Jednostka wytwórcza obejmuje zatem
takĪe transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z
łącznikami w miejscu przyłączenia jednostki do sieci.

Koordynowana sieü 110kV CzĊĞü sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy energii
elektrycznej zaleĪą takĪe od warunków pracy sieci
przesyłowej,
Krajowy system
elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny na terenie kraju.

Linia bezpoĞrednia

Linia elektroenergetyczna łącząca wydzieloną jednostkĊ
wytwarzania energii elektrycznej bezpoĞrednio z odbiorcą lub
linia elektroenergetyczna łączącą jednostkĊ wytwarzania
energii elektrycznej przedsiĊbiorstwa energetycznego z
instalacjami naleĪącymi do tego przedsiĊbiorstwa albo
instalacjami naleĪącymi do przedsiĊbiorstw od niego
zaleĪnych.

Miejsce dostarczania

Punkt w sieci, do którego przedsiĊbiorstwo energetyczne
dostarcza energiĊ elektryczną, okreĞlony w umowie o
przyłączenie, w umowie o Ğwiadczenie usług dystrybucji,
w umowie sprzedaĪy energii elektrycznej albo umowie
kompleksowej.

Miejsce przyłączenia

Punkt w sieci, w którym przyłącze łączy siĊ z siecią.

Moc osiągalna

Potwierdzona testami najwiĊksza moc trwała jednostki
wytwórczej lub wytwórcy, przy znamionowych warunkach
pracy, utrzymywana:
a) przez wytwórcĊ cieplnego w sposób ciągły przez
przynajmniej 15 godzin,
b) przez wytwórcĊ wodnego przepływowego w sposób ciągły
przez przynajmniej 5 godzin,
c) przez wytwórcĊ szczytowo-pompowego w sposób ciągły
przez okres zaleĪny od pojemnoĞci zbiornika górnego.
Dla farmy wiatrowej przyjmuje siĊ, Īe moc osiągalna jest
równa mocy znamionowej lub niĪszej, gdy testy wykaĪą, Īe
nawet w korzystnych warunkach wiatrowych moc znamionowa
farmy wiatrowej nie jest osiągana.

Moc przyłączeniowa

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do
sieci, okreĞlona w umowie o przyłączenie jako wartoĞü
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maksymalna ze Ğrednich wartoĞci tej mocy w okresie 15 minut,
słuĪąca do zaprojektowania przyłącza.

Moc umowna

Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okreĞlona
w:
a) umowie o Ğwiadczenie usług dystrybucji lub umowie
kompleksowej, jako wartoĞü maksymalna wyznaczoną w
ciągu kaĪdej godziny okresu rozliczeniowego ze Ğrednich
wartoĞci tej mocy rejestrowanych w okresach 15 minutowych,
b) umowie o Ğwiadczenie usług dystrybucji zawieranej
pomiĊdzy operatorami systemu dystrybucji posiadającymi
miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci
przesyłowej, jako wartoĞü maksymalną ze Ğrednich
wartoĞci tej mocy, w okresie godziny.

Nielegalne pobieranie
energii elektrycznej

Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, z
całkowitym
albo
czĊĞciowym
pominiĊciem
układu
pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencjĊ w ten
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów
dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Normalny układ pracy
sieci

Układ pracy sieci i przyłączonych Ĩródeł wytwórczych,
zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i
ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spełnienie
kryteriów niezawodnoĞci pracy sieci i jakoĞci energii
elektrycznej dostarczanej uĪytkownikom sieci.

Obrót energią elektryczną DziałalnoĞü gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo
detalicznym energią elektryczną.
Obszar regulacyjny

Sieü elektroenergetyczna wraz z przyłączonymi do niej
urządzeniami do wytwarzania lub pobierania energii
elektrycznej, współpracujące na zasadach okreĞlonych w
odrĊbnych przepisach, zdolne do trwałego utrzymywania
okreĞlonych parametrów niezawodnoĞciowych i jakoĞciowych
dostaw energii elektrycznej oraz spełniania warunków
obowiązujących we współpracy z innymi połączonymi
systemami elektroenergetycznymi.

Odbiorca

KaĪdy, kto otrzymuje lub pobiera energiĊ elektryczną na
podstawie umowy z przedsiĊbiorstwem energetycznym.

Ograniczenia sieciowe

Maksymalne dopuszczalne lub minimalnie niezbĊdne
wytwarzanie mocy w danym wĊĨle, lub w danym obszarze, lub
maksymalny dopuszczalny przesył mocy przez dany przekrój
sieciowy, w tym dla wymiany miĊdzysystemowej, z
uwzglĊdnieniem bieĪących warunków eksploatacji KSE.

Operator

Operator systemu
dystrybucyjnego.

Operator systemu
przesyłowego

PrzedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ przesyłaniem
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
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systemie
przesyłowym,
bieĪące
i
długookresowe
bezpieczeĔstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacjĊ,
konserwacjĊ, remonty oraz niezbĊdną rozbudowĊ sieci
przesyłowej, w tym połączeĔ z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Operator systemu
dystrybucyjnego

PrzedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ dystrybucją
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie dystrybucyjnym, bieĪące i długookresowe
bezpieczeĔstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacjĊ,
konserwacjĊ, remonty oraz niezbĊdną rozbudowĊ sieci
dystrybucyjnej, w tym połączeĔ z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegający siĊ o
przyłączenie do sieci
(podmiot przyłączony do
sieci)

Podmiot ubiegający siĊ o przyłączenie do sieci swoich
urządzeĔ, instalacji lub sieci elektroenergetycznej (podmiot
którego urządzenia, instalacje i sieci są przyłączone do sieci
elektroenergetycznej).

Programy łączeniowe

Procedury i czynnoĞci związane z operacjami łączeniowymi,
próbami napiĊciowymi, tworzeniem układów przejĞciowych
oraz włączeniami do systemu dystrybucyjnego nowych
obiektów, a takĪe po dłuĪszym postoju związanym
z modernizacją lub przebudową.

PrzedsiĊbiorstwo
energetyczne

Podmiot prowadzący działalnoĞü gospodarczą w zakresie
wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii lub obrotu nią.

PrzedsiĊbiorstwo obrotu

PrzedsiĊbiorstwo energetyczne prowadzące działalnoĞü
gospodarczą polegającą na handlu hurtowym lub detalicznym
energią elektryczną, niezaleĪnie od innych rodzajów
prowadzonych działalnoĞci.

Przesyłanie - transport
energii elektrycznej

Przesyłanie-transport
energii
elektrycznej
sieciami
przesyłowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych
lub odbiorcom koĔcowym przyłączonym do sieci
przesyłowych, z wyłączeniem sprzedaĪy energii.

Przyłącze

Odcinek lub element sieci słuĪący do połączenia urządzeĔ,
instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy
przyłączeniowej z siecią przedsiĊbiorstwa energetycznego
Ğwiadczącego na rzecz tego odbiorcy usługĊ przesyłania lub
dystrybucji.

Rezerwa mocy

Niewykorzystana w danym okresie, zdolnoĞü jednostek
wytwórczych do wytwarzania i dostarczania energii
elektrycznej do sieci.

Ruch próbny

Nieprzerwana praca urządzeĔ, instalacji lub sieci, przez okres
co najmniej 72 godzin, z parametrami pracy okreĞlonymi przez
operatora systemu dystrybucyjnego.

Rynek bilansujący

Mechanizm bieĪącego bilansowania zapotrzebowania na
energiĊ elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE.
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Samoczynne
czĊstotliwoĞciowe
odciąĪanie – SCO

Samoczynne wyłączanie odbiorców w przypadku obniĪenia siĊ
czĊstotliwoĞci do okreĞlonej wielkoĞci, spowodowanego
deficytem mocy w systemie elektroenergetycznym.

Sieci

Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, słuĪące do
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, naleĪące do
przedsiĊbiorstwa energetycznego,

Sieü przesyłowa

Sieü elektroenergetyczna najwyĪszych lub wysokich napiĊü, za
której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesyłowego.

Sieü dystrybucyjna

Sieü elektroenergetyczna wysokich, Ğrednich i niskich napiĊü,
za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego.

Sprzedawca

PrzedsiĊbiorstwo energetyczne prowadzące działalnoĞü
gospodarczą polegającą na sprzedaĪy energii elektrycznej
przez niego wytworzonej lub przedsiĊbiorstwo energetyczne
prowadzące działalnoĞü gospodarczą polegającą na obrocie
energią elektryczną.

Stan zagroĪenia KSE

Warunki pracy, w których istnieje niebezpieczeĔstwo
wystąpienia: niestabilnoĞci systemu, podziału sieci przesyłowej
lub ograniczenia dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

System
elektroenergetyczny

Sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia
i instalacje, współpracujące z siecią.

System sterowania i
nadzoru (SSiN)

Zespół Ğrodków przeznaczonych do sterowania aparaturą
łączeniową i automatykami oraz słuĪący do nadzoru i
monitorowania urządzeĔ i układów stacyjnych.

System pomiaroworozliczeniowy

Teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i
danych
pomiarowych
i
pomiarowoudostĊpniania
rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu
danych oraz z innych systemów.

ĝrednie napiĊcie

NapiĊcie wyĪsze od 1 kV i niĪsze od 110 kV.

Układ pomiaroworozliczeniowy

Liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowopomiarowe, a takĪe układy połączeĔ miĊdzy nimi, słuĪące do
pomiarów i rozliczeĔ mocy i energii elektrycznej.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy, którego wskazania stanowią
Układ pomiaroworozliczeniowy podstawowy podstawĊ do rozliczeĔ iloĞciowych i wartoĞciowych
(finansowych) mocy i energii elektrycznej.

Układ pomiaroworozliczeniowy rezerwowy

Układ pomiarowo-rozliczeniowy, którego wskazania stanowią
podstawĊ do rozliczeĔ iloĞciowych i wartoĞciowych
(finansowych) mocy i energii elektrycznej, w przypadku
nieprawidłowego
działania
układu
pomiaroworozliczeniowego podstawowego.

Umowa kompleksowa

Umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaĪy i umowy
o Ğwiadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
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Umowa o Ğwiadczenie
usługi dystrybucji energii
elektrycznej

Umowa , której stroną jest operator systemu dystrybucyjnego i
odbiorca
energii
elektrycznej
lub
przedsiĊbiorstwo
energetyczne zajmujące siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej
lub podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

Umowa o Ğwiadczenie
usług przesyłania energii
elektrycznej

Umowa zawarta z operatorem systemu przesyłowego

Urządzenia

Urządzenia
techniczne
energetycznych.

Usługi systemowe

Usługi niezbĊdne do prawidłowego funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego, zapewniające zachowanie okreĞlonych
parametrów niezawodnoĞciowych dostarczania energii
elektrycznej i jej jakoĞci.

Ustawa

Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne z
póĨniejszymi zmianami.

stosowane

w

procesach

Stosunek znamionowego prądu bezpiecznego przyrządu do
Współczynnik
bezpieczeĔstwa przyrządu znamionowego prądu pierwotnego. Przy czym znamionowy
prąd bezpieczny przyrządu okreĞla siĊ jako wartoĞü skuteczną
– FS
minimalnego prądu pierwotnego, przy którym błąd całkowity
przekładnika prądowego do pomiarów jest równy lub wiĊkszy
niĪ 10 % przy obciąĪeniu znamionowym.

Wyłączenie awaryjne

Wyłączenie urządzeĔ automatyczne lub rĊczne, w przypadku
zagroĪenia bezpieczeĔstwa tego urządzenia lub innych
urządzeĔ, instalacji i sieci albo zagroĪenia bezpieczeĔstwa
osób, mienia lub Ğrodowiska.

Wymiana
miĊdzysystemowa

Wymiana mocy i energii elektrycznej pomiĊdzy KSE i innymi
systemami elektroenergetycznymi.

Wytwórca

PrzedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ wytwarzaniem
energii elektrycznej, którego urządzenia współpracują z siecią.

Zarządzanie
ograniczeniami
systemowymi

DziałalnoĞü gospodarczą wykonywaną przez operatora
systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach
Ğwiadczonych usług przesyłania lub dystrybucji w celu
zapewnienia
bezpiecznego
funkcjonowania
systemu
dystrybucyjnego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej w
przypadku
wystąpienia
ograniczeĔ
technicznych
w
przepustowoĞci tych systemów.
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