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1

WSTĘP

Standardowe specyfikacje techniczne zawierają wymagania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
(PSE S.A.) w zakresie budowy systemów sterowania i nadzoru dla nowych i modernizowanych stacji
elektroenergetycznych o napięciu 750, 400, 220 i 110 kV.
Specyfikacje przeznaczone są do wykorzystania przy projektowaniu, dostawie i realizacji systemów
sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych.
Nowe podejście do eksploatacji, zgodne z zasadą RCM (Reliability Centered Maintenance), czyli
eksploatacji ukierunkowanej na niezawodność, wymaga zastosowania w maksymalnym możliwym
stopniu monitoringu i diagnostyki w czasie rzeczywistym sieci i jej głównych elementów, stacji i linii. Wiąże
się to z dążeniem do racjonalizacji eksploatacji, w tym wdrożeniem trybu pracy stacji bez stałej obsługi
ruchowej i przekształceniem tej obsługi w zespoły eksploatacyjne i diagnostyczne sieci i jej elementów.
Obecne trendy w rozwoju techniki w elektroenergetyce zmierzają w kierunku tzw. „inteligentnej stacji”.
Zawierają się one w trzech obszarach:
a. Otwartego i bezpiecznego dostępu do informacji o warunkach pracy stacji i jej zasadniczych
elementów wyposażenia,
b. nowoczesnej strategii prowadzenia ruchu i eksploatacji,
c. integracji systemów sterowania, zabezpieczeń i automatyki w tzw. „system automatyki
stacyjnej” (SAS).
2 ZAKRES
Niniejszy standard przedstawia podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne oraz środowiskowe dla
zdalnego systemu sterowania i nadzoru (SSiN) stacji elektroenergetycznych PSE S.A. Przedstawiono
wymagania dla ogólnej struktury systemu. Stacje te nie będą posiadały stałej obsługi ruchowej i będą
docelowo sterowane i nadzorowane odpowiednio przez:
a. służby dyspozytorskie KDM i ODM,
b. służby nadzoru eksploatacji CN i RCN.
Na poziomie stacji system SSiN stanowi podsystem zdefiniowanego w normie PN-EN 61850 Systemu
Automatyki Stacyjnej (SAS) rozumianego jako system obejmujący urządzenia automatyki stacji oraz
wszystkie elementy umożliwiające komunikację zarazem tych urządzeń pomiędzy sobą, jak też
komunikację z ich otoczeniem sieciowym oraz centrami nadzoru.
3 NORMY TOWARZYSZĄCE
Wymienione niżej normy zawierają postanowienia, które przez powołanie w treści niniejszego opracowania
stają się również postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Normy te należy stosować w aktualnym wydaniu.
W przypadku, gdy wymagania niniejszego standardu są bardziej rygorystyczne niż wymagania norm, należy
przyjąć wymagania podane w niniejszym standardzie.
Wykonawca powinien zagwarantować, że w projektowaniu, produkcji, montażu i serwisie systemu SSiN,
zastosowano system jakości określony normą ISO 9001/2000 lub równorzędny system jakości.
Terminologia stosowana w tym standardzie jest zgodna z określeniami Międzynarodowego Słownika
Elektrotechnicznego (IEC 60050) oraz wyżej wymienionych norm. W przypadku użycia określeń, które nie
są zdefiniowane w publikacjach IEC, podane jest odpowiednie objaśnienie w treści poniższego standardu.
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Vocabulary.

Międzynarodowy

słownik

PN-IEC 60050

International
Electrotechnical
elektrotechniczny.

PN-EN 60073

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów
manipulacyjnych.

PN-EN 61175

Systemy przemysłowe, instalacje i wyposażenie oraz produkty przemysłowe.
Oznaczenie sygnałów.

PN-EN ISO 9001

Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production,
installation and servicing.
System jakości - Model zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju, produkcji,
instalacji i serwisie.

PN-EN 61869-2

Przekładniki. Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników
prądowych.

PN-EN 61869-3

Przekładniki. Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników
napięciowych indukcyjnych.

PN-EN 60044-7

Przekładniki. Część 7: Przekładniki napięciowe elektroniczne.

PN-EN 60044-8

Przekładniki. Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne.

PN-EN 60654-1

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Warunki
pracy. Warunki klimatyczne.

PN-EN 60654-3

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi.
Czynniki mechaniczne.

PN-EN 60654-4

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi.
Czynniki korozyjne i erozyjne.

PN-EN 60664-1

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.
Część 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60664-3

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.
Część 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed
zanieczyszczeniem.

PN-EN 60688

Przetworniki pomiarowe elektryczne do przetwarzania wielkości elektrycznych
prądu przemiennego i prądu stałego na sygnały analogowe lub cyfrowe.

PN-EN 60770-1

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami
przemysłowymi. Część 1: Metody wyznaczania właściwości.

PN-EN 60770-2

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami
przemysłowymi. Część 2: Metody badań i procedury.

PN-EN 60870-2-1

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 2-1: Warunki pracy. Zasilanie i
kompatybilność elektromagnetyczna.

PN-EN 60870-2-2

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 2-2: Warunki pracy. Warunki
środowiskowe (klimatyczne, mechaniczne i inne oddziaływania nieelektryczne).

PN-EN 60870-5-1

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 5-1: Protokoły transmisyjne.
Formaty ramek transmisyjnych.
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PN-EN 60870-5-101

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 5-101: Protokoły transmisji. Norma
wspólna dotycząca podstawowych zadań zdalnego sterowania.

PN-EN 60870-5-102

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 5-102: Protokoły transmisyjne.
Norma towarzysząca dotycząca transmisji sumarycznych pomiarów energii
w elektrycznych systemach energetycznych.

PN-EN 60870-5-103

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 5-103: Protokoły transmisyjne.
Norma towarzysząca dotycząca interfejsu informacyjnego urządzeń
zabezpieczających.

PN-EN 60870-5-104

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 5-104: Protokoły transmisyjne.
Dostęp do sieci dla PN-EN 60870-5-101 z wykorzystaniem standardowych profili
transportu.

PN-EN 60870-5-2

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 5-2: Protokoły transmisyjne.
Procedury transmisyjne.

PN-EN 60870-5-3

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 5-3: Protokoły transmisyjne. Ogólna
struktura danych aplikacyjnych.

PN-EN 60870-5-4

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 5-4: Protokoły transmisyjne.
Definiowanie i kodowanie elementów informacyjnych aplikacji.

PN-EN 60870-5-5

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 5-5: Protokoły transmisyjne.
Funkcje podstawowe aplikacji.

PN-EN 60870-6-2

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 6-2: Protokoły telesterowania
zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T. Wykorzystanie norm podstawowych
(Warstwy 1-4 OSI).

PN-EN 60870-6-501

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 6-501: Protokoły telesterowania
zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T. Definicje usług TASE.1.

PN-EN 60870-6-502

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 6-502: Protokoły telesterowania
zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T. Definicje protokołu TASE.1

PN-EN 60870-6-503

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 6-503: Protokoły telesterowania
zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T. Usługi i protokół TASE.2.

PN-EN 60870-6-601

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 6-601: Protokoły telesterowania
zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T. Profil funkcjonalny dla zapewnienia
usługi transportowej w trybie połączeniowym w systemie końcowym połączonym
łączem trwałym do sieci z komutacją pakietów.

PN-EN 60870-6-701

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 6-701: Protokoły telesterowania
zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T. Funkcjonalny profil dla zapewnienia
TASE.1 aplikacji obsługi w systemach końcowych.

PN-EN 60870-6-702

Urządzenia i systemy telesterowania. Część 6-702: Protokoły telesterowania
zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T. Funkcjonalny profil dla zapewnienia
TASE.2 aplikacji obsługi w systemach końcowych.

PN-EN 60870-6-802

Urządzenia i systemy telesterowania -- Część 6-802: Protokoły telesterowania
zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T -- TASE.2 modele obiektów.

PN-EN 61000-4-2

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badanie
odporności na wyładowania elektrostatyczne.
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PN-EN 61000-4-3

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-3: Metody badań i
pomiarów. Badania odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości
radiowej.

PN-EN 61000-4-4

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badanie
odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.

PN-EN 61000-4-5

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badanie
odporności na udary.

PN-EN 61000-4-6

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów.
Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości
radiowej .

PN-EN 61000-4-7

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-7: Metody badań i
pomiarów. Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i
interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych
dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń.

PN-EN 61000-4-8

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-8: Metody badań i
pomiarów. Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci
elektroenergetycznej.

PN-EN 61000-4-9

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badanie
odporności na impulsowe pole magnetyczne (Zmiana A1).

PN-EN 61000-4-10

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badanie
odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione (Zmiana A1).

PN-EN 61000-4-11

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-11: Metody badań i
pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany
napięcia.

PN-EN 61000-4-12

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-12: Metody badań i
pomiarów. Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

PN-EN 61000-4-13

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-13: Metody badań i
pomiarów -- Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w
przyłączu zasilającym prądu przemiennego. Badania odporności na zaburzenia
małej częstotliwości.

PN-EN 61000-4-14

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-14: Metody badań i
pomiarów. Badanie odporności na wahania napięcia.

PN-EN 61000-4-15

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-15: Metody badań i
pomiarów. Miernik migotania światła. Specyfikacja funkcjonalna i projektowa.

PN-EN 61000-4-16

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badanie
odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości
od 0 Hz do 150 kHz.

PN-EN 61000-4-17

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-17: Metody badań i
pomiarów. Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym
napięciu zasilającym.

PN-EN 61000-4-20

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-20: Metody badań i
pomiarów – Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą
elektromagnetyczną (TEM).
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PN-EN 61000-4-21

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-21: Metody badań i
pomiarów. Metody badań w komorze rewerberacyjnej.

PN-EN 61000-4-23

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-23: Metody badań i
pomiarów. Metody badań przyrządów ochronnych dotyczących zaburzeń
przewodzonych HEMP i innych zaburzeń promieniowanych.

PN-EN 61000-4-24

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-24: Metody badań i
pomiarów. Metody badań urządzeń ochronnych przed zaburzeniami
przewodzonymi HEMP. Publikacja podstawowa EMC.

PN-EN 61000-4-25

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-25: Metody badań i
pomiarów. Badania odporności urządzeń i systemów na HEMP.

PN-EN 61000-4-27

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-27: Metody badań i
pomiarów. Badanie odporności na asymetrię napięcia.

PN-EN 61000-4-28

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-28: Metody badań i
pomiarów. Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej.

PN-EN 61000-4-29

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-29: Metody badań i
pomiarów. Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany
napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego.

PN-EN 61000-5-5

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 5: Wytyczne dotyczące
instalowania urządzeń i ograniczania zakłóceń. Zalecenia dotyczące przyrządów
do ochrony przed zaburzeniami przewodzonymi HEMP. Publikacja podstawowa
EMC.

PN-EN 61000-5-7

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 5-7: Wytyczne instalowania
urządzeń i ograniczania zaburzeń. Stopnie ochrony przed zaburzeniami
elektromagnetycznymi zapewniane przez obudowy (kod EM).

PN-EN 61000-6-2

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne.
Odporność w środowiskach przemysłowych.

PN-EN 61300-3-39

Światłowodowe złącza i elementy bierne. Podstawowe procedury badań i
pomiarów. Część 3-39: Badania i pomiary. Wybór optycznego wtyku odniesienia
z kontaktem fizycznym (PC) do pomiarów tłumienności odbiciowej.

PN-EN 62271-100

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 100: Wyłączniki
wysokiego napięcia prądu przemiennego.

PN-EN 61850

Systemy i sieci telekomunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych (seria
norm).

PN-EN 61850-6

Communication networks and systems for power utility automation - Part 6:
Configuration description language for communication in electrical substations
related to IEDs.

PN-EN 61850-7-2

Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-2:
Basic information and communication structure – Abstract communication
service interface (ACSI).

PN-EN 61850-7-3

Communication networks and Systems for power utility automation – Part 7-3:
Basic communication structure - Common data classes.

9

Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych

PN-EN 61850-7-4

IEC 61850-80-1

Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-4:
Basic communication structure – Compatible logical node classes and data
object classes.
Communication networks and systems for power utility automation - Part 80-1:
Guideline to exchange information from a CDC based data model using PN-EN
60870-5-101/104.

IEC 61850-90-1

Communication networks and systems for power utility automation - Part 901:Use of PN-EN 61850 for the communication between substations

Dyrektywy
niskonapięciowa LVD
2006/95/WE
Dyrektywa 2014/35/UE

Dyrektywy niskonapięciowa LVD 2006/95/WE.

Dyrektywa 2014/35/UE.

Stosowane normy powinny być w wersji aktualnej w czasie składania oferty.

4 STANDARDY ZWIĄZANE
Standard niniejszy obejmuje podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące projektowania
i budowy systemów SSiN w stacjach elektroenergetycznych NN, WN, SN i nN. Standardy należy stosować
w aktualnym wydaniu. Oprócz niniejszego standardu wymaga się stosowania między innymi poniżej
wymienionych standardów związanych:
Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych.
Algorytmy sekwencji łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych.
Standard list sygnałów stacji elektroenergetycznej.
Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją.
Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową a Stacją Elektroenergetyczną PSE S.A..
Panele sterowania rezerwowego.
Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych.
Interfejs użytkownika systemu sterowania i nadzoru.
Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, Administracyjnych, SAT oraz
Testów końcowych zdalnego sterowania.
4.10. Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące,
stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN.
4.11. Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych.
4.12. Standard Architektury sieci IP na stacjach elektroenergetycznych.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Obowiązują również wszystkie standardy PSE S.A. udostępnione na stronie www.pse.pl/dokumenty.
5 DEFINICJE
Dla poniższego standardu oraz standardów związanych dotyczących SSiN (4.1 – 4.8) przyjęto następującą
terminologię:
ALGORYTMY BLOKAD ŁĄCZENIOWYCH – system blokad logicznych zaimplementowany w SSiN
zapewniający bezpieczną kolejność łączeń w stacjach elektroenergetycznych.
ARST - automatyka regulacji napięcia w sieci przesyłowej wykorzystująca regulację wzdłużną poprzeczną
transformatorów sieciowych i współpracująca z ARNE w węźle przy źródle wytwarzania.
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AWARIA – zakłócenie, które powoduje trwałą utratę funkcjonalności systemu lub/i pogorszenie
parametrów jakościowych.
BLOKADA ELEKTRYCZNA – blokada sprzętowa realizowana w obwodach elektrycznych zapobiegająca
wykonaniu błędnego polecenia sterowniczego.
BLOKADA LOGICZNA – blokada programowa realizowana przez systemy i urządzenia cyfrowe SSiN
zapobiegająca wykonaniu błędnego polecenia sterowniczego.
BLOKADA MECHANICZNA – blokada sprzętowa wynikająca z konstrukcji urządzeń realizowana przez
elementy mechaniczne napędów łączników.
BLOKADA STEROWANIA – uniemożliwienie wykonania polecenia sterowniczego z powodu działania
blokad logicznych, elektrycznych lub sprzętowych.
BRAMA KOMUNIKACYJNA SSiN – urządzenie pośredniczące w komunikacji między systemem SSiN
a innymi systemami (np. systemami stacyjnymi i nadrzędnymi), terminujące ruch w warstwie
aplikacyjnej (L7 modelu OSI).
CENTRUM NADZORU (CN) – Komórka organizacyjna w Departamencie Eksploatacji PSE S.A., której
podstawowym zadaniem jest sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą i stanem technicznym
elementów majątku sieciowego będących własnością PSE S.A.
FLAGA JAKOŚCI (quality flag) – dodatkowa informacja zawarta w ramce komunikacyjnej, na podstawie
której określa się aktualny status sygnału.
FORSOWANIE ZMIENNEJ – forsowanie stanu zdarzenia, alarmu lub pomiaru. Forsowanie zmiennej
polega na zastąpieniu wartości zmiennej widzianej przez SSiN (wartość zastępowana) wartością
ustaloną przez użytkownika (wartość zastępcza). Forsowanie zmiennej jest odpowiednio
sygnalizowane w SSiN i systemach nadrzędnych.
HMI (dla SSiN) (Human Machine Interface) – stanowisko operatora stacji umożliwiające dostęp do funkcji
systemu SSiN.
IED (Intelligent Electronic Device) - urządzenie mikroprocesorowe umożliwiające wymianę danych
z urządzeniami zewnętrznymi np. z wielofunkcyjnymi miernikami elektronicznymi, zabezpieczeniami,
sterownikami.
INTERFEJS (Sprzęg) – może być fizyczny lub logiczny. Stanowi wspólną granicę między dwoma
funkcjonalnymi urządzeniami (lub węzłami logicznymi), zdefiniowana przez właściwości funkcjonalne
np. właściwości połączenia fizycznego, parametry sygnałów lub inne właściwości i realizację
zadeklarowanego zbioru usług.
LAN (Local Area Network) – lokalna sieć łączności. Sieć, która typowo pokrywa obszar wewnątrz budynku
lub małego kompleksu przemysłowego. W kontekście tego standardu (i normy PN-EN 61850) jest
siecią łączności do komunikowania się z IED oraz innych urządzeń mikroprocesorowych
podłączonych do tej sieci.
LISTA SYGNAŁÓW – zbiór sygnałów pogrupowanych według ich i przetwarzanych w SSiN.
Obejmuje:
a.

LISTĘ SYGNAŁÓW ALARMOWYCH – sygnały binarne zawierające:



informacje o wyłączeniach elementów sieci,



ostrzeżenia/ alarmy o zakłóceniach pracy, uszkodzeniach urządzeń i aparatury w stacji.

Sygnały odwzorowujące działania celowe, które mogą skutkować
funkcjonalności danego urządzenia nie są sygnałami alarmowymi.

ograniczeniem
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Pojawienie się sygnału alarmowego wymaga podjęcia działań przez operatorów lub personel
eksploatacyjny.
b. LISTĘ SYGNAŁÓW POMIAROWYCH – wielkości mierzone w stacji.
c.

LISTĘ SYGNAŁÓW STEROWNICZYCH – polecenia sterownicze.

d. LISTĘ SYGNAŁÓW ZDARZEŃ – sygnały binarne inne niż sygnały alarmowe.
MODEL OSI – model opisujący strukturę komunikacji dla urządzeń sieciowych. Podzielony na siedem
warstw współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób.
Warstwa 1 - Warstwa fizyczna
Warstwa 2 - warstwa łącza danych
Warstwa 3 - Warstwa sieciowa
Warstwa 4 - Warstwa transportowa
Warstwa 5 - Warstwa sesji
Warstwa 6 - Warstwa prezentacji
Warstwa 7 - Warstwa aplikacji
OTWARCIE - otwarcie odłącznika lub uziemnika.
PANEL STEROWANIA REZERWOWEGO (PSR) – schemat synoptyczny umożliwiający wykonanie
niezbędnych sterowań ruchowych wraz z lokalnymi miernikami i wskaźnikami.
PARTNER ENERGETYCZNY – podmiot przyłączony do obiektu będącego własnością OSP.
POLE W PRZEGLĄDZIE – stan pracy pola wybierany na panelu sterowania rezerwowego (PSR)
sygnalizowany odpowiednio w SSiN.
PROTOKÓŁ TCP/IP – (ang. Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) to stos protokołów
sieciowych umiejscowionych zgodnie z modelem referencyjnym dla protokołów komunikacyjnych
OSI/ISO. Stos TCP/IP działa w warstwie transportowej (TCP) i sieciowej (IP). Aplikacje w celu
wymiany informacji korzystają ze stosu TCP/IP, gdzie dane podlegają odpowiedniemu przetwarzaniu
i parametryzacji w celu ich wysłania/ obioru.
REDUNDANCJA – występowanie więcej niż jednego środka dla realizacji wymaganej funkcji w danym
układzie. Odnosi się do rezerwowej lub powielonej funkcjonalności pozwalającej systemowi na
działanie bez pogorszenia parametrów w przypadku pojedynczego uszkodzenia lub zakłócenia
w każdym z rezerwowanych obszarów aktualnie pracującego systemu. (wg PN-EN 61850).
REGIONALNE CENTRUM NADZORU (RCN) – Komórka organizacyjna w Pionie Usług Sieciowych, której
podstawowym zadaniem jest sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą i stanem technicznym
elementów majątku sieciowego będących własnością PSE S.A., na określonym obszarze działania
Oddziału PSE SA..
SEGMENT – dedykowana podsieć terminowana i filtrowana na urządzeniu bezpieczeństwa typu firewall.
SEKWENCJA ŁĄCZENIOWA – cykl co najmniej dwóch poleceń sterowniczych wykonywanych dla grupy
łączników.
SERWER WEB (dla SSiN) (ang. Web server) – komputer i oprogramowanie świadczące usługi zdalnego
interfejsu SSiN przez protokół https, RDP.
SOT – system ochrony technicznej stosowany w PSE S.A. obejmujący zainstalowane elektroniczne
systemy ochrony technicznej, zabezpieczenia mechaniczne, zabezpieczenia budowlane.
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STANDARD – zbiór ogólnych wymagań funkcjonalnych, technicznych, jakościowych, środowiskowych
o uniwersalnej treści (tzn. w odróżnieniu do specyfikacji, nie odnoszący się do konkretnych
zastosowań na konkretnych obiektach).
STEROWANIE LOKALNE - sterowanie urządzeniami z ich napędu lub szafki kablowej lub szafki LCC
w rozdzielnicach GIS.
STEROWANIE ZDALNE - sterowanie urządzeniami z SSiN lub PSR.
STEROWNIK CENTRALNY – podstawowy element systemu odpowiedzialne za akwizycje danych ze
wszystkich urządzeń na stacji (bezpośrednią lub poprzez sterowniki komunikacyjne) oraz ich
selektywną dystrybucje do centrów oddalonych, HMI oraz partnerów energetycznych.
STEROWNIK KOMUNIKACYJNY SSiN – komponent SSiN odpowiedzialny za utrzymanie komunikacji
sterowników centralnych z otoczeniem SSiN (innymi systemami PSE S.A. na stacji
elektroenergetycznej, systemów nadrzędnych PSE S.A. oraz systemami i urządzeniami Partnerów
energetycznych) poprzez sieć teleinformatyczną oraz łącza szeregowe.
STEROWNIK POLOWY – urządzenie wyposażone w CPU, będące podstawową częścią systemu SSiN,
pełniąc w polu funkcje sterownicze, zbierania danych (pomiary i sygnalizacje) z urządzeń
zabudowanych w danym polu. Urządzenie to nadaje sygnatury czasowe sygnałom.
SYSTEM AUTOMATYKI STACJI (SAS) – system o architekturze zgodnej z normą PN-EN 61850
wykonujący na poziomie stacji zadania związane ze sterowaniem, monitorowaniem, realizacją
funkcji zabezpieczeniowych i automatyk, komunikacją, itp. i zapewniający:
a. lokalny i zdalny dostęp do urządzeń i układów stacyjnych,
b. ręczną i automatyczną realizację funkcji dostępnych w stacji,
c.

łącza komunikacyjne i interfejsy do urządzeń energetycznych, zarówno wewnętrzne systemu
automatyki stacji, jak i do systemów zarządzania systemem elektroenergetycznym.

System SSiN stanowi jeden z zasadniczych elementów systemu SAS na poziomie obiektowym.
SYSTEM STEROWANIA i NADZORU (SSiN) - zespół środków przeznaczonych do sterowania aparaturą
łączeniową i automatykami oraz monitorowania, diagnostyki urządzeń i układów stacyjnych. SSiN
stanowi część SAS.
URZĄDZENIA STANDARDOWE - przez urządzenia standardowe rozumie się powszechnie dostępne na
rynku, powtarzalne urządzenia, spełniające wymagania ogólnie przyjętych standardów europejskich
lub międzynarodowych, posiadające referencje potwierdzające poprawność ich działania.
Rozwiązaniom tym powinny towarzyszyć dostępne opisy, instrukcje i listy części zamiennych.
USTERKA – zakłócenie w danym układzie lub jego otoczeniu powodujące przejściowe pogorszenie jego
parametrów jakościowych. Przy usterce ustąpienie lub usunięcie zakłócenia powoduje powrót układu
do stanu normalnego pracy.
USZKODZENIE KRYTYCZNE – takie uszkodzenie, które jest w stanie spowodować uszkodzenie zdrowia
człowieka lub groźne rozszerzenie awarii na inne elementy systemu SSiN (PN-EN 61850).
UŻYTKOWNIK SYSTEMU PRZESYŁOWEGO (PARTNER ENERGETYCZNY) – podmiot przyłączony do
obiektu będącego własnością OSP (np. OSD/ Elektrownia/ Farma wiatrowa).
WĘZEŁ LOGICZNY – jedna z warstw obiektowego modelu danych w standardzie IEC61850, która zawiera
ustandaryzowane dane oraz ich atrybuty.
WYŁĄCZENIE - wyłączenie wyłącznika.
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ZAGROŻENIE - zakłócenie, przy którym normalna praca systemu elektroenergetycznego lub jego
elementu jest dopuszczalna przez pewien okres czasu, przed którego upływem powinna być
usunięta przyczyna powodująca zagrożenie.
ZAŁĄCZENIE - załączenie wyłącznika.
ZAMKNIĘCIE - zamknięcie odłącznika lub uziemnika.
ZAPORA SIECIOWA NASTĘPNEJ GENERACJI (NGFW) – system zabezpieczający występujący
w postaci maszyny wirtualnej lub dedykowanego urządzenia, który wprowadza politykę
bezpieczeństwa na poziomie aplikacji, portów i protokołów.
ZDARZENIE - zmiana stanu sygnału binarnego.
ZDOLNOŚĆ DO WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY (interoperability) - zdolność dwu lub więcej IED
pochodzących od tego samego dostawcy, lub od różnych dostawców, do wymiany informacji i użycia
tych informacji do właściwego wykonywania wyspecyfikowanych funkcji (wg PN-EN 61850).
ZKO – Zamiejscowa Komórka Organizacyjna – jednostka organizacyjna PSE S.A.
6 SKRÓTY
AL1 – Alarm pilny
AL2 – Alarm ostrzegawczy
AO – Automatyka Odciążająca
APP – Automatyka Przeciwprzepięciowa
ARNE – Automatyczna Regulacja Napięcia Elektrowni
ARST – Automatyczna Regulacja Stacji Transformatorowej
AT/TR – auto/ transformator
AW – Awaryjne Wyłączenie
CN/RCN – Centrum Nadzoru/ Regionalne Centrum Nadzoru
EAZ – Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa
GN – strona górnego napięcia ATx/TRx
DN – strona dolnego napięcia ATx/TRx
HMI – Interfejs Użytkownika
FW – Farma Wiatrowa
GIS – Rozdzielnica okapturzona w izolacji SF6
HIS – Rozdzielnica hybrydowa
KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny
KDM – Krajowa Dyspozycja Mocy
LAN - (Local Area Network) lokalna sieć łączności komputerowej
LED - (light-emitting diode) dioda elektroluminescencyjna
LFC – (Load Freqency Control) regulacja częstotliwości-mocy
MTBF – Średni czas pomiędzy kolejnymi uszkodzeniami
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MTR – Średni czas naprawy
MTTR – Średni czas przywrócenia zdolności do działania
ODM – Obszarowa Dyspozycja Mocy
OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSP – Operator Systemu Przesyłowego
PPZ – Podobciążeniowy Przełącznik Zaczepów
PSE S.A. – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
PSR – Panel sterowania rezerwowego
PZ – przełącznik zaczepówSPZ odst. – Automatyka Samoczynnego Ponownego Załączenia
odstawiona/ odstaw
SPZ zał. – Automatyka Samoczynnego Ponownego Załączenia załączona/ załącz
SSP - system sygnalizacji pożaru
SSiN – System Sterowania i Nadzoru
SVC – Układ kompensacji mocy biernej
UZDA – Układ zdalnego dostępu do urządzeń automatyki stacji
Wył. – wyłącz/ otwórz
Zał. – załącz/ zamknij
NN – Najwyższe Napięcie

od 220 do 750 kV

WN – Wysokie Napięcie

110 kV

SN – Średnie Napięcie

od 1 do 60 kV

nN – niskie Napięcie

do 1 kV

PW – Potrzeby Własne stacji (do 0,4 kV)
NGFW – (Next-generation Firewall) zapora sieciowa następnej generacji

7 WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMU SSiN
7.1

System, począwszy od poziomu pola (w zakres poziomu pola wlicza się PSR, mierniki lokalne,
sterowniki polowe) poprzez poziom stacji (w zakres poziomu stacji wlicza się wszystkie urządzenia
składające się na SSiN i zainstalowane na obiekcie) do poziomu ośrodków nadrzędnych (w zakres
poziomu ośrodków nadrzędnych wlicza się KDM, ODM, CN i RCN), powinien mieć strukturę otwartą,
tzn. spełniać wymagania rozbudowy i elastyczności, czyli przede wszystkim powinien zapewniać:
a. zgodną ze standardem współpracę urządzeń pochodzących z różnych rodzin wyrobów danego
wytwórcy jak i urządzeń pochodzących od różnych wytwórców,
b. łatwą i efektywną rozbudowę sprzętową (w tym instalację urządzeń pochodzących od innych
wytwórców) bez pogorszenia parametrów systemu SSiN i jego elementów.

7.2

System SSiN powinien mieć strukturę dostosowaną do zastosowanych rozwiązań obwodów wtórnych
w rozdzielni i stacji, w której jest instalowany z uwzględnieniem modernizacji i rozbudowy w sensie
fizycznym i funkcjonalnym. System poziomu stacji powinien spełniać podstawowe wymaganie norm
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PN-EN 61850, tzn. wykazać pełną gotowość do podłączenia IED komunikujących się zgodnie z PNEN 61850.
7.3

System SSiN powinien być tak zaprojektowany, aby został zapewniony warunek redundancji
w zakresie komunikacji i zasilania poczynając od poziomu sterowników polowych.

7.4

Przy instalowaniu i uruchamianiu systemu Wykonawca powinien zapewnić taką technologię realizacji,
aby w jak największym stopniu możliwe było przekazywanie do eksploatacji kolejnych nowo
budowanych elementów systemu SSiN bez konieczności odstawiania z pracy elementów już
uruchomionych. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w uruchomionych elementach systemu,
a każdorazowa ingerencja powinna być uzgodniona z PSE S.A.. Prace związane ze zmianami muszą
się zakończyć odpowiednimi testami i sprawdzeniami, dopuszczającymi dany element systemu do
eksploatacji.

7.5

Stacja powinna zachować zdolność do funkcjonowania zgodnie z zasadą „płynnego zmniejszenia
efektywności”, tzn. w przypadku, jeśli jakikolwiek składnik systemu SSiN ulegnie awarii, nie powinno to
powodować niesprawności całego systemu. Żaden rodzaj awarii elementu systemu nie powinien
spowodować takiej sytuacji, że stacja stałaby się niezdolna do funkcjonowania.

7.6

Awaria jakiegokolwiek elementu nie może powodować nie wykrytej utraty funkcji ani wielokrotnej
i kaskadowej awarii komponentów składowych systemu. Np.: awaria jakiegokolwiek komponentu
sterownika określonego pola (przy braku redundancji sterownika) powinna spowodować wykrycie
wszystkich utraconych funkcji systemu SSiN wynikłych z uszkodzenia tego komponentu oraz nie
powinna powodować kaskadowej awarii całego sterownika tego pola ani innych elementów systemu.
W takich warunkach system SSiN powinien realizować wszystkie swoje funkcje, za wyjątkiem funkcji
realizowanych za pośrednictwem uszkodzonego komponentu sterownika. Powyższe nie dotyczy
modułów CPU i zasilaczy.

7.7

Żadna usterka, czy awaria, nie może spowodować zainicjowania przez SSiN działania sterującego,
takiego jak samoczynne wyłączenie lub załączenie łącznika, przestawienie stanu automatyki itp.
Awarie i usterki systemu SSiN nie mogą unieruchomić żadnych innych niż zabudowanych w PSR
dostępnych lokalnie w stacji funkcji pomiarowych i sterowania.

7.8

Wizualizacja, grafika, realizacja sterowań na stanowiskach HMI oraz panelach sterowniczych
sterowników polowych będzie zrealizowana przy uwzględnieniu załączonych wymagań zawartych
w standardach „Interfejs użytkownika systemu sterowania i nadzoru” (pkt. 4.8 Standardów
Związanych) oraz „Panele sterowania rezerwowego” (pkt. 4.6 Standardów Związanych). Szczegółowe
wymagania zostaną doprecyzowane na etapie uzgodnień w trakcie realizacji projektu wykonawczego.

7.9

Sposób archiwizacji zdarzeń, pomiarów(w tym przekroczeń), sterowań i innych danych w dedykowanej
systemowi SSiN bazie danych układu HMI zawarty jest w standardzie „Interfejs użytkownika systemu
sterowania i nadzoru” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).

7.10

System SSiN powinien realizować blokady logiczne sterowań. Wymagania dotyczące blokad zawarto
w oddzielnym standardzie „Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych” (pkt. 4.1
Standardów Związanych).

7.11

System SSiN powinien być wyposażony w Serwer WEB. Funkcje i wymagania dotyczące Serwera
WEB są określone w odrębnym pkt. 8.9 niniejszego standardu oraz w standardzie „Interfejs
użytkownika systemu sterowania i nadzoru na stacji” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).

16

Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych

7.12

W przypadku zakłóceń, np. utraty zasilania, system nie powinien wprowadzać błędnych informacji
(sygnałów binarnych, pomiarów, sterowań), a po powrocie zasilania system powinien się odbudować
i automatycznie uaktualnić stany urządzeń.

7.13

System (w tym jego elementy) powinien zapewniać synchronizację zegara czasu rzeczywistego.

7.14

Kompletny system powinien być systemem autotestującym. Konfiguracja systemu powinna zapewniać
możliwość izolowania głównych zespołów w celu łatwego i dokładnego wykrywania usterek.

7.15

Zdarzenia i sygnalizacja alarmowa powinny być zestawiane zgodnie z przypisanym priorytetem. Forma
wizualizacji informacji o różnym priorytecie powinna być zgodna z wymaganiami PSE S.A. oraz zgodna
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach „Standard list sygnałów stacji elektroenergetycznej” (pkt.
4.3 Standardów Związanych), „Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów
telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych.” (pkt. 4.11 Standardów Związanych), „Sposób oznaczeń
rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych”, (pkt. 4.7 Standardów Związanych) oraz
„Interfejs użytkownika systemu sterowania i nadzoru” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).

7.16

Akwizycja i przetwarzanie danych powinny być realizowane przy zachowaniu wymaganych
parametrów jakościowych i niezawodnościowych. Akwizycja i przetwarzanie obejmuje dane ze stacji
jak również z obiektów Partnerów energetycznych (elektrowni, stacji lub rozdzielni innych właścicieli)
oraz zgodna z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach: „Standard list sygnałów stacji
elektroenergetycznej” (pkt. 4.3 Standardów Związanych), „Standardowe wymagania funkcjonalne dla
systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych” (pkt. 4.11 Standardów Związanych) oraz „Panele
sterowania rezerwowego” (pkt. 4.6 Standardów Związanych). W przypadku sygnałów pozyskiwanych
redundantnymi drogami system SSiN w dalszym etapie przetwarzania powinien wykorzystywać tylko
jeden z odebranych sygnałów. Drugi z odebranych sygnałów powinien być jedynie archiwizowany.

7.17

Realizacja podstawowych funkcji systemu SSiN powinna być zachowana przy rozbudowie systemu
wynikającej z:
a. modernizacji lub rozbudowy stacji, modernizacji lub rozbudowy urządzeń wtórnych (np. o nowe
układy EAZ, systemy rejestracji zakłóceń, systemy diagnostyki urządzeń, itp.),
b. implementacji układów monitoringu i diagnostyki urządzeń pierwotnych.

7.18

Należy zastosować standardowy sprzęt i oprogramowanie w możliwie najszerszym zakresie.
Możliwość przyszłej rozbudowy systemu powinna być zapewniona poprzez spełnienie wymagań
odnośnie rozbudowy i elastyczności, co winno uwzględniać możliwość rozbudowy i zamienności
sprzętu dostarczanego również przez innych producentów niż Wykonawca/ Dostawca, jak i z innej
rodziny sprzętu tego samego Wykonawcy.

8 WYMAGANE FUNKCJE SYSTEMU SSiN
8.1

FUNKCJE PODSTAWOWE SYSTEMU SSIN

System SSiN powinien realizować co najmniej następujące podstawowe funkcje:
8.1.1

Akwizycja i przetwarzanie danych:
a. pomiary analogowe,
b. pomiary cyfrowe,
c. stykowe sygnały zdarzeń i stanu (dwubitowe i jednobitowe),
d. sygnały cyfrowe.
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8.1.2

Sterowania:
a. poziomy sterowań,
b. uprawnienia odnośnie sterowań,
c. sterowania binarne,
d. sterowania wartością analogową.
8.1.3 Blokady logiczne.
8.1.4 Sekwencje łączeniowe.
8.1.5 Kontrola synchronizmu w zakresie wizualizacji, załączania/ odstawiania i parametryzacji
zewnętrznych urządzeń kontroli.
8.1.6 Rejestracja zdarzeń.
8.1.7 Współpraca z systemami:
a. „Dyster” nadzoru ruchowego (KDM/ODM),
b. „WindEx” nadzoru eksploatacyj (CN/RCN),
c. systemem akwizycji danych FW,
d. systemem akwizycji danych Elektrowni,
e. systemem akwizycji danych OSD, R110 kV nie będącej własnością PSE S.A.,
f.
innych Partnerów energetycznych.
8.1.8 Serwera WEB.
8.1.9 HMI, w tym archiwizacja danych.
8.1.10 Współpraca z systemami i urządzeniami stacyjnymi.
8.1.11 Współpraca z urządzeniami analogowymi.
8.1.12 Synchronizacja czasu.
8.1.13 Kontrola dostępu do funkcji systemu.
8.1.14 Funkcje obsługi i zdalnego nadzoru systemu łączności SSiN.
8.1.15 Współpracować z systemami PSE S.A. zgodnie z 10.5.3 Wymagania dotyczące integracji z
usługami infrastrukturalnymi udostępnionymi przez PSE S.A..
Powyżej wymienione funkcje powinny być realizowane w następujący sposób:
8.2 AKWIZYCJA I PRZETWARZANIE DANYCH
8.2.1

Pomiary analogowe

8.2.1.1 Do sygnałów pomiarów analogowych zalicza się:
a.
b.
c.
d.
8.2.1.2

pomiary prądów zasilane z uzwojeń wtórnych przekładników prądowych,
pomiary napięcia zasilane z uzwojeń wtórnych przekładników napięciowych,
pomiary prądu i napięcia (np. potrzeb własnych DC i AC),
pomiary innych wielkości (np. temperatury, ciśnienia) uzyskane z innych przetworników i czujników.

Wymagania dotyczące akwizycji pomiarów analogowych:
a. Wejścia pomiarowe prądowe wewnętrznie muszą być separowane galwanicznie.
b. Obwody pomiaru prądu fazowego w sterowniku SSiN muszą być wyposażone w zaciski
zewnętrzne wejścia i wyjścia. Obwody pomiaru napięcia muszą być separowane galwanicznie
względem „ziemi”. Dopuszcza się wewnętrzne połączenie punktu neutralnego i wyprowadzenie
tego punktu jednym zaciskiem zewnętrznym.
c. Akwizycja pomiarów analogowych jest preferowanym sposobem pozyskiwania sygnałów dla pól
NN, WN, SN.
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8.2.2

Pomiary cyfrowe
Do pomiarów cyfrowych zalicza się:

8.2.2.1

a.
b.

wszystkie pomiary pozyskiwane protokołem komunikacyjnym,
pomiary numeru zaczepu w przełączniku zaczepów.

8.2.2.2 Wymagania dotyczące akwizycji pomiarów cyfrowych:
a.

akwizycja sygnałów łączem cyfrowym z urządzeń IED w protokołach Producentów
koncentratorów np. rejestratorów zdarzeń stosowanych w szafach FQ pomiaru energii i jakości
energii, koncentratorów pomiarów i zdarzeń zainstalowanych w transformatorach, łącznikach
NN, WN, SN.

Stykowe sygnały zdarzeń i stanu (dwubitowe i jednobitowe)

8.2.3

8.2.3.1 Do sygnałów stykowych zalicza się:
a.
b.
c.
d.
e.

sygnały stanu łączników NN, WN, SN i nN,
sygnały stanu łączników układów pomocniczych,
sygnały stanu automatyk polowych i stacyjnych,
sygnały binarne alarmowe,
sygnały binarne zdarzeń.

8.2.3.2 Wymagania odnośnie przetwarzania stykowych sygnałów jedno- i dwubitowych:
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

h.

i.
j.

Tworzenie sygnałów zbiorczych zgodnie ze standardem „Standard list sygnałów stacji
elektroenergetycznej” (pkt. 4.3 Standardów Związanych).
Przyporządkowanie sygnałom stykowym, których źródłem są styki sterownika, cechy czasu, na
poziomie sterownika pola, w chwili powstania sygnału, z zachowaniem wymaganej
rozdzielczości czasowej.
Przyporządkowanie sygnałom stykowym innych cech sygnału jak: miejsca (źródła) powstania
sygnału, kategorii (grupy), opisu, itp.
Rozróżnianie stanu przejściowego („0,0”) i awaryjny („1,1”) łączników z wykorzystaniem
sygnalizacji dwubitowej tzn.:
 („0,0”) dla stanu przejściowego łącznika,
 („1,1”) dla stanu zakłóceniowego łącznika.
Nastawienie czasu trwania przełączania powinno być indywidualne dla danego modelu łącznika
i uwzględniać czas własny tego łącznika.
Generowanie sygnału alarmowego zakłóceniowego („1,1”) w momencie jego wystąpienia.
Sygnalizacja ta powinna być przedstawiana w dzienniku zdarzeń stacyjnym, jako stan („1,1”).
Generowanie sygnału alarmowego przejściowego („0,0”) w systemie po przekroczeniu
nastawionych wartości czasu trwania przełączania. Sygnalizacja ta powinna być przedstawiana
w dzienniku zdarzeń stacyjnym, jako stan („0,0”).
Rozróżnianie stanu przejściowego i zakłóceniowego łączników z wykorzystaniem sygnalizacji
dwubitowej tzn. („0,0”) dla stanu przejściowego łącznika, („1,1”) dla stanu zakłóceniowego
łącznika.
Generowanie sygnałów alarmowych w systemie po przekroczeniu nastawionych wartości czasu
trwania stanu przejściowego.
Kojarzenie dwubitowych sygnałów stanu poszczególnych faz wyłącznika (łącznika) w sygnał
trójfazowego stanu wyłącznika. Określanie niejednoczesności zamykania (otwierania)
biegunów z generowaniem sygnału przekroczenia zadanej wartości. Identyfikacja bieguna
w przypadku niezgodności położenia.
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W przypadku odłączników i uziemników sygnalizacja wszystkich faz jest połączona szeregowo.
Sygnały jednobitowe mogą być sygnałami o zboczu narastającym (0-1) lub zboczu opadającym
(1-0) lub impulsowe (0-1-0 lub 1-0-1).
m. Nie dopuszcza się wykorzystania wspólnego napięcia pomocniczego do sygnałów binarnych
z różnych pól rozdzielni NN, WN i SN oraz połączenia galwanicznego napięć pomocniczych
różnych pól w łączeniach wejść sterowników.
k.
l.

8.2.4
8.2.4.1

8.2.5

Wymagania odnośnie testowania i parametryzacji danych
Wymaga się zapewnienia możliwości testowania i parametryzacji pomiarów analogowych, pomiarów
cyfrowych oraz sygnałów binarnych (lokalnie poprzez interfejs sterownika dla użytkownika lub HMI
oraz zdalnie przez sieć LAN/WAN - przez personel PSE S.A.).
Zasady przełączania sygnałów redundantnych
Zasady opisane poniżej mają zastosowanie do sygnałów redundantnych (wzajemnie się
zastępujących), tj. takich, które opisane są tą samą nazwą i statusami lecz pozyskiwane są w różny
sposób.
Za źródło sygnału uważa się każdy sterownik przekazujący (również niebezpośrednio) daną zmienną
do sterownika centralnego.
SSIN wybiera sygnał, który będzie wybrany do dalszego przetwarzania (transmisja do systemów
WindEx/ Dyster, składnik kalkulacji) wg. poniższych zasad. Przywołane niżej wagi flag jakości
sygnałów redundantnych opisane są w specyfikacji „Standard list sygnałów stacji
elektroenergetycznej” (pkt. 4.3 Standardów Związanych).

8.2.5.1 Przełączanie sygnałów stykowych/ cyfrowych mających wspólne źródło
a. Dotyczy sygnału stykowego i cyfrowego, którego źródłem jest to samo urządzenie IED.
b. Sygnał stykowy jest wybierany do dalszego przetwarzania jedynie w przypadku, gdy sygnał
cyfrowy nie jest aktualizowany w SSIN z powodu braku łączności w warstwie aplikacyjnej ze
źródłem sygnału.
W pozostałych przypadkach do dalszego przetwarzania wybierany jest sygnał cyfrowy.
8.2.5.2 Przełączanie sygnałów stykowych/ cyfrowych innych niż opisanych w punkcie 8.2.5.1
Sygnał pozyskany stykowo jest wybierany do dalszego przetwarzania jedynie w przypadku, gdy
waga jego flagi jakości (nadawana przez sterownik polowy) jest niższa niż waga flagi jakości sygnału
cyfrowego.
W pozostałych przypadkach do dalszego przetwarzania wybierany jest sygnał cyfrowy.
8.2.5.3 Sygnalizacja z telezabezpieczeń
a. W przypadku pozyskania sygnału stykowego oraz cyfrowego, które stanowią tą samą informację
na temat stanu położenia łącznika biorącego udział w blokadach, do dalszego przetwarzania
powinien zostać wykorzystany wyłącznie sygnał stykowy.
b. W przypadku pozyskania sygnału stykowego oraz cyfrowego, które stanowią tą samą informację
na temat stanu położenia łącznika lub którego źródłem jest to samo urządzenie IED, należy
stosować wymaganie z pkt. 8.2.5.1 b). Tego typu redundancja sygnalizacji podlega również
kontroli zgodnie z pkt. 8.2.5.2.
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Przełączanie sygnałów cyfrowych/ cyfrowych.

8.2.5.4

a. Dotyczy sygnału cyfrowego udostępnianego jednostkom centralnym przez:

to samo urządzenie IED co najmniej dwoma różnymi drogami.
lub

dwa lub więcej różnych urządzeń IED.
b. Do dalszego przetwarzania wybierany jest sygnał opatrzony flagą jakości o najniższej wadze.
Sygnały cyfrowe

8.2.6

8.2.6.1 Do sygnałów cyfrowych zalicza się:
a.

wszystkie sygnały cyfrowe pozyskiwane protokołem komunikacyjnym.

8.2.6.2 Wymagania dotyczące sygnałów cyfrowych:
a. wymiana danych cyfrowych (w tym akwizycja) w systemie SSiN powinna być realizowana łączami
cyfrowymi bezpośrednio z portów komunikacyjnych urządzeń stacji przyłączonych do sterowników
polowych lub za pośrednictwem dedykowanej sieci LAN jeśli urządzenia posiadają porty sieciowe,
b. system za pośrednictwem sieci LAN lub bezpośrednich połączeń pomiędzy sterownikami polowymi
i urządzeniami stacji powinien umożliwić komunikację wszystkich urządzeń IED. Powinna zostać
zachowana integralność przesyłanych danych i niezależność od stanu pracy systemu SSiN.

8.2.7

Wymagania odnośnie przetwarzania danych pomiarowych

8.2.7.1

Obliczanie wartości pomiarów (mocy czynnych, biernych, pozornych, cos φ, częstotliwości), zgodnie
z zasadami elektrotechniki.

8.2.7.2

Dokładność obliczeń określona w wymaganiach technicznych niniejszego standardu.

8.2.7.3

Przyporządkowanie pomiarom grupy (rodzaju) pomiaru, nazwy, miejsca wykonania pomiaru.

8.2.7.4

Możliwość parametryzacji pomiarów (lokalnie poprzez interfejs sterownika dla użytkownika oraz zdalnie
przez sieć LAN/WAN - przez personel PSE S.A.).

8.2.7.5

Weryfikacja wiarygodności pomiarów (na poziome sterownika centralnego) przy wykorzystaniu np.
identyfikacji wartości spoza zakresu pomiaru oraz innych sposobów oceny wiarygodności pomiarów.

8.2.7.6

Lokalna wizualizacja pomiarów mierzonych i obliczanych zgodnie ze standardem „Interfejs użytkownika
systemu sterowania i nadzoru.” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).

8.2.7.7

Przekroczenie zakresu pomiarowego powinno być wizualizowane w HMI zgodnie ze standardami
„Interfejs użytkownika systemu sterowania i nadzoru.” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).

8.2.7.8

Przekroczenie zakresu pomiarowego jest opatrywane flagą niewiarygodności lub overflow.

8.3 STEROWANIA
8.3.1

Poziomy sterowań

a. W systemie SSiN występują następujące poziomy sterowań zdalnych:
 sterowanie z SSiN (z ośrodka nadrzędnego lub z HMI stacji - wymaga przyznanych uprawnień (Poz.
1. Sterowanie z SSiN)),
 sterowanie z panelu sterowania rezerwowego z uwzględnieniem funkcji SSiN - nie uwzględnia
przyznanych uprawnień (Poz. 2. Sterowanie z panelu z uwzględnieniem SSiN),
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 sterowanie z panelu sterowania bez uwzględnienia funkcji SSiN (Poz. 3. Sterowanie z panelu
z pominięciem SSiN).
b. Poza systemem SSiN rozróżniamy następujące poziomy sterowań lokalnych:
 Sterowanie bezpośrednie z napędu łączników.
 Sterowanie z szafki łączników lub kablowej.
8.3.2

Tryby uprawnień dla obsługi HMI

Uprawnienia (poziomy logowania się) w HMI powinny być zgodnie ze standardami „Interfejs użytkownika
systemu sterowania i nadzoru.” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).
8.3.3

Uprawnienia do sterowania

a. SSiN posiada uprawnienia do sterowania opisane w standardzie „Algorytmy blokad łączeniowych
w stacjach elektroenergetycznych” (pkt. 4.1 Standardów Związanych).
b. Zarządzanie uprawnieniami do sterowania z SSiN realizowane są na poziomie sterowników
centralnych.
8.3.4

Przekazywanie uprawnień do sterowania

a. System SSiN umożliwia pobieranie uprawnień do sterowania łącznikami i automatykami przez ośrodki
nadrzędne KDM/ODM/CN/RCN oraz przekazywania przez KDM/ODM uprawnień do sterowania
wybranymi łącznikami do Partnera energetycznego.
b. Przekazywanie i pobieranie uprawnień do sterowania z ośrodków nadrzędnych KDM/ODM/CN/RCN
należy zrealizować na zasadach opisanych w standardzie „Algorytmy blokad łączeniowych
w stacjach elektroenergetycznych” (pkt. 4.1 Standardów Związanych).
c.

Przekazywanie uprawnień do sterowania do Partnera energetycznego:
 Zrealizować System przekazywania uprawnień za pomocą dedykowanych obwodów
sterowniczych, zapewniając separowane galwanicznie obwodów.
 System przekazywania uprawnień należy zrealizować za pomocą połącznia punkt-punkt bez
łączenia sieci LAN z dedykowanego portu sterownika centralnego podstawowego i rezerwowego
do systemem akwizycji danych od Partnera energetycznego. Dedykowane połączenie może być
jednocześnie wykorzystywane dla potrzeb transmisji do systemu SCADA współwłaściciela obiektu.
 Decyzja o sposobie realizacji przekazywania uprawnień podejmuje PSE S.A..
 Przekazywanie danych uprawnień dotyczy odłączników systemowych zainstalowanych w polach
ATx/TRx w rozdzielniach Partnera energetycznego, wyłączników pól linii blokowych, gdy Partner
energetyczny może przeprowadzać synchronizację bloku/ FW z siecią na wyłączniku w stacji,
wyłączników pól transformatorów potrzeb ogólnych elektrowni, gdy w elektrowni brak wyłącznika
po stronie górnego napięcia transformatora.
 Po przekazaniu uprawnień do Partnera energetycznego sterowania łącznikami pola z ośrodków
PSE S.A. są zablokowane (nie dotyczy wyłączenia wyłącznika, które nie jest blokowane).

d. Współpracę SSiN z Elektrownią należy zrealizować zgodnie z zapisami standardu „Sygnały
przesyłane między elektrownią a stacją” (pkt. 4.4 Standardów Związanych).
e. Współpracę SSiN z FW należy zrealizować zgodnie z zapisami standardu „Sygnały przesyłane
między Farmą Wiatrową a Stacją Elektroenergetyczną PSE S.A.” (pkt. 4.5 Standardów Związanych).
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8.3.5
8.3.5.1

Realizacja sterowania
Sterowanie za pośrednictwem systemu SSiN powinno obejmować co najmniej:

a. załączania i wyłączania wyłączników NN, WN, SN i nN,
b. zamykania i otwierania odłączników i uziemników NN, WN, SN i nN,
c. przełączania zaczepu PPZ ATx lub TRx (wartości modułu i/lub kąta przekładni transformatorów mocy)
i automatyki sterowania PPZ,
d. zamykania i otwierania łączników układów pomocniczych, w tym rozdzielni potrzeb własnych,
e. sterowania przełącznikami automatyki oraz układów pomocniczych umożliwiające:
 realizację przełączeń układów automatyki stacyjnej lub polowej, dotyczy to załączenia lub
odstawienia automatyki lub przełączenia na wybrany tryb pracy,
 realizację sterowań układów napięć pomocniczych,
 realizacje sterowań innych układów pomocniczych w zakresie odstawienia lub wyłączenia oraz
zmiany trybu pracy,
f. realizację sekwencji.
8.3.5.2

System SSiN umożliwia sterowanie urządzeniami stacji przy spełnieniu poniższych wymagań:

a. kontroli dostępu do sterowania z zachowaniem zasad i procedur stosowanych w ośrodkach
nadrzędnych KDM/ODM/CN/RCN oraz Partnera energetycznego,
b. rejestracji miejsca sterowania, sygnałów sterowniczych oraz identyfikacji osób realizujących sterowania
z poziomu HMI,
c. obowiązującej zasady, iż sterowanie urządzeniami stacji powinno odbywać się z jednego miejsca
sterowania przez uprawniony i zidentyfikowany personel. Zasada ta powinna być zrealizowana przez
odpowiednio zaprojektowany sposób kontroli dostępu oraz przydziału i realizacji uprawnień (przy czym
sterowanie ARNE/ARST z MK SORN oraz sterowanie AO z terminali w KDM/ODM oraz zakres opisany
w pkt 8.3.3. ppkt. a nie jest kontrolowane przez SSiN).
8.3.5.3

Kontrola odstępu czasu między kolejnymi rozkazami sterowniczymi

a. W systemie SSiN powinna zostać zaimplementowana możliwość ustawienia niezależnego czasu
blokady sterowania dla łączników i automatyk. W trakcie czasu blokady odrzucane są wszystkie inne
sterowania. W trakcie czasu blokady SSiN oczekuje na wykonanie sterowania przez sterowany obiekt.
Wymagane max. zakresy czasu blokady dla łączników i automatyk po upłynięciu którego zaistnieje
możliwość realizacji kolejnego sterowania:







b.

c.

Wyłącznik
- 1 s od momentu wysłania impulsu sterującego.
Odłączniki
- 30 s od momentu wysłania impulsu sterującego.
Uziemniki
- 30 s od momentu wysłania impulsu sterującego.
Automatyki
- 30 s od momentu wysłania impulsu sterującego.
Sekwencje
- blokada na czas realizacji sekwencji.
Kontrola synchronizmu (synchrocheck)
- 10 s.
Kontrola synchronizmu (synchronizator) - 60 s.

Czasy blokady dla sterowanych urządzeń należy dostosować do rzeczywistych urządzeń (ich
parametrów technicznych) na etapie ich uruchomienia. Zmiana musi być udokumentowana
i zatwierdzona przez PSE S.A..
Czas blokady dla sterowania na załączenie wyłącznika z użyciem urządzenia kontroli synchronizmu
musi być powiększony o czas sprawdzania spełnienia warunków synchronizacji dla banku
o najdłuższym czasie w którym to czasie może nastąpić wysłanie impulsu na załącz. Czas
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d.
e.
f.

g.
h.

oczekiwania na warunki do synchronizacji jest czasem niezależnym od czasu oczekiwania na
wykonanie załączenia przez wyłącznik.
Czasy blokady dla poszczególnych elementów należy wskazać w projekcie SSiN oraz w Instrukcji
SSiN i Instrukcji Eksploatacji Stacji.
Po potwierdzonej oczekiwanej zmianie stanu położenia sterowanego łącznika lub automatyki blokada
czasowa przestaje być aktywna (potwierdzona oczekiwana zmiana stanu zdejmuje czas blokady).
System SSiN powinien generować informację o stanie sterowania elementem sterowanym (łączniki
lub automatyki) jeśli rozkaz sterujący został wysłany przez sterownik polowy a sterowanie nie
zakończyło się poprawnie. W takim wypadku generowany jest sygnał „Element nie wykonał
sterowania” świadczący o nieprawidłowym zakończeniu sterowania, bądź gdy element nie
zareagował na sterowanie. Sygnał ten powinien się pojawić na stacji i w ośrodku zdalnego
sterowania, z którego wysłany został rozkaz sterowniczy po czasie opisanym w powyższym pkt. a.
SSiN nie może przyjąć do realizacji polecenia sterowniczego jeśli poprzednie sterowanie nie zostało
uznane za zakończone.
Polecenie sterujące pobieraniem uprawnień sterowniczych podlega blokadzie czasowej:
 w trakcie realizacji rozkazu sterowniczego,
 30 sekund od zakończenia sterowania wysłanego przez ośrodek z uprawnieniami.
Próba przejęcia uprawnień w trakcie tej blokady generuje sygnał: „Brak uprawnień”.

8.3.5.4

Sposób realizacji poleceń sterowniczych

Proces realizacji sterowań, począwszy od momentu odebrania polecenia sterowniczego przez SSiN do
momentu ukształtowania impulsu sterującego na wyjściu SSiN, musi być realizowany w taki sposób, by
działał zawsze zgodnie z przyjętymi założeniami, tj. w sposób pewny, powtarzalny i bezpieczny. Dotyczy to
w szczególności:







odbierania przez SSiN zdalnych poleceń sterowniczych,
analizy dopuszczalności wykonania sterowania,
przekazywania poleceń do sterowników fizycznie realizujących sterowanie,
weryfikacji sprawności kart wyjściowych,
pobudzenia odpowiednich wyjść sterujących,
weryfikacja ważności czasu sterowania.

8.4 BLOKADY LOGICZNE
System SSiN powinien realizować blokady logiczne sterowań. Sygnały pozyskiwane z urządzeń oraz od
Partnerów energetycznych i biorące udział w blokadach logicznych SSiN należy wprowadzać do SSiN
stykowo. Wymagania dotyczące blokad zawarto w oddzielnym standardzie „Algorytmy blokad łączeniowych
w stacjach elektroenergetycznych” (pkt. 4.1 Standardów Związanych).
8.5 SEKWENCJE ŁĄCZENIOWE
System SSiN powinien realizować sekwencje sterownicze. Powinna być zapewniona możliwość zdalnego
uruchamiania sekwencji i śledzenia postępu sekwencji na ekranach HMI. Wymagania dotyczące sekwencji
zostały zawarte w oddzielnym standardzie „Standardowe specyfikacje techniczne. Algorytmy sekwencji
łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych” (pkt. 4.2 Standardów Związanych).
8.6 KONTROLA SYNCHRONIZMU
8.6.1 SSIN wizualizuje funkcję kontroli synchronizmu realizowaną w odrębnych urządzeniach
(dedykowanych urządzeniach EAZ) zgodnie ze standardem „Interfejs użytkownika systemu sterowania
i nadzoru.” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).
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8.6.2 SSiN realizuje (przekazując sygnały i sterując) funkcję odstawienia kontroli synchronizmu z HMI, PSR
oraz z KDM, ODM, CN i RCN (odstawienie kontroli synchronizmu umożliwia załączenie wyłącznika
bez kontroli synchronizmu z fizycznym pominięciem urządzeń kontroli synchronizmu).
8.6.3 SSiN realizuje funkcje wyboru urządzenia kontroli synchronizmu.
8.7 WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI W KDM, ODM I CENTRACH NADZORU
8.7.1 Wykonawca systemu SSiN poziomu stacji zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych danych
w celu implementacji stacji w systemach dyspozytorskich KDM/ODM oraz w systemach nadzoru
eksploatacyj CN/RCN.
8.7.2 SSiN dokonuje wymiany danych ze zdalnymi stanowiskami obsługi w celu zdalnej diagnostyki.
8.7.3 System SSiN powinien komunikować się z systemami:
a. Krajowej Dyspozycji Mocy i Obszarowej Dyspozycji Mocy.
b. Centrum Nadzoru i Regionalnego Centrum Nadzoru.
c. Zewnętrznymi ośrodkami wymiany informacji z SSiN:
 systemami sterowania i nadzoru z części stacji (np. rozdzielni w stacji) nie należących do PSE
S.A.,
 systemami sterowania i nadzoru sąsiadujących elektrowni lub FW (nie należących do PSE S.A.),
 z systemami LFC Mysia i LFC Bielawa w stacjach z liniami wymiany międzynarodowej (wymaga
zastosowania dedykowanych interfejsów sieciowych),
8.7.4 Powinna być przy tym możliwa wizualizacja na stanowisku HMI stacji stanu obiektów sąsiednich
(partnerów) zdefiniowanych przez PSE S.A.. Oznaczenia elementów będących własnością partnera
energetycznego powinny być takie jak używa ten partner energetyczny.

8.8 WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI DO PARTNERA ENERGETYCZNEGO
8.8.1

8.8.2

8.8.3

Dla stacjach dzielonych należy wykorzystać dedykowany sterownik do komunikacji z partnerem
energetycznym na potrzeby transmisji do systemu SCADA współwłaściciela obiektu. Należy uzgodnić
z partnerem energetycznym sposób budowy i wykorzystania tych połączeń transmisyjnych.
Dopuszczalne protokoły transmisji to:
a. PN-EN 60870-5-104,
b. DNP3,
c. Inne uzgodnione na poziomie projektu wykonawczego.
W stacjach przyelektrownianych (w tym w stacjach z wprowadzeniem mocy z FW) uruchamiana jest
redundantna wymiana danych pomiędzy SSiN, a systemem akwizycji danych w elektrowni lub FW.
Wymiana danych odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego sterownika do komunikacji
z partnerem energetycznym Należy uzgodnić z partnerem energetycznym sposób budowy
i wykorzystania tych połączeń transmisyjnych. Dopuszczalne protokoły transmisji to:
a. PN-EN 60870-5-104,
b. DNP3,
c. Inne uzgodnione na poziomie projektu wykonawczego.
W stacjach w całości należących do PSE S.A. nie przewiduje się udostępniania bezpośrednich portów
transmisyjnych dla potrzeb spółek dystrybucyjnych (SD). Dane te będą udostępniane na poziomie
łącza wymiany pomiędzy systemami SCADA w ODM i spółek dystrybucyjnych. W przypadku braku
takiego łącza decyzję w sprawie udostępnienia portu transmisyjnego na poziomie SSiN w stacji
podejmują PSE S.A. w uzgodnieniu z OSD.
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8.8.4

W systemie SSiN należy odwzorować uzgodniony zakres rozdzielni i/lub stacji Partnera
energetycznego.

8.9 REALIZACJA ZDALNEGO NADZORU Z WYKORZYSTANIEM USŁUG WEB
8.9.1 Realizacja funkcji Serwera WEB
a. Serwer WEB prezentuje w trybie tylko do odczytu informacje w zakresie analogicznym
do serwera HMI w formie graficznej.
b. Serwer WEB musi działać niezależnie od serwera HMI. Awaria serwera HMI nie może
spowodować braku dostępności usług serwera WEB.
c. PSE wymaga zablokowania możliwości sterowania z poziomu serwera WEB. Ograniczenie
funkcji sterowniczych poprzez role i uprawnienia na serwerze WEB nie jest wystarczające
do spełnienia wymagania. PSE preferuje niezależne blokowanie funkcji sterowniczych
na poziomie sterownika centralnego SSIN.
d. Wymaga się, aby serwer WEB był co najmniej logicznie wydzielony od serwera HMI. Oznacza
to konieczność użycia dedykowanego sprzętu lub systemu operacyjnego w przypadku
wirtualizacji, z dedykowanymi kartami sieciowymi, umożliwiając przypisanie do różnych
segmentów sieci.
e. Komunikacja Serwera WEB z klientami poprzez sieć rozległą WAN określonymi systemami SE
z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.
f. Serwer WEB musi obsługiwać wyłącznie połączenia w protokole HTTPS z użyciem TLS
w wersjach, dla których nie są znane krytyczne podatności (na dzień publikacji standardu, jest
to TLS w wersji co najmniej 1.2).
g. Serwer WEB musi obsługiwać protokół RDP wyłącznie w celu umożliwienia administracji
serwerem.
h. Rozwiązanie dostawcy usługi (tworzącego funkcję Serwera WEB) nie może wymagać:
i) instalacji środowiska Java na komputerze klienta,
ii) obsługi apletów Javy,
iii) instalacji dedykowanego oprogramowania na PC klienta.
8.9.2 Realizacja funkcji klienta WEB
Zapewnienie bezpieczeństwa sieciowego, uproszczenie administracji oraz konieczność uniknięcia
ewentualnych konfliktów oprogramowania wymaga dostarczania usługi Serwera WEB ze stacji zgodnie
z następującymi założeniami:
a. jako oprogramowanie klienta może być stosowana powszechnie dostępna przeglądarka
(uzgodniona z PSE S.A.),
b. połączenie z Serwerem WEB musi być zrealizowane przy pomocy protokołu HTTPS,
c. klient przy starcie powinien automatycznie pobrać wszystkie dane z Serwera WEB,
d. automatyczne niezwłoczne odświeżanie listy sygnałów, listy alarmów, aktualnie wyświetlanych
sygnałów ekranów (np. danych z topologii, pomiarów), itd.,
e. konfiguracja klienta umożliwiająca pracę tylko w trybie informacyjnym – tzn. podglądu stanu stacji,
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f. zmiany edycyjne w systemie sterowania i nadzoru danej stacji powinny być automatycznie
aktualizowane w komputerze klienta przy jego kolejnym restarcie.
8.10 WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI I URZĄDZENIAMI STACYJNYMI
System SSiN powinien posiadać architekturę otwartą i przygotowana na wymianę danych z urządzeniami
IED w stacji. System SSiN powinien umożliwiać wymianę danych z zastosowaniem różnych protokołów
wymiany danych i za pomocą różnych mediów transmisyjnych.
W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z PSE S.A., dopuszcza się do stosowania
urządzenia pośredniczące – translatory protokołów.
8.10.1 Identyfikacja sygnałów
Jednoznaczna identyfikacja sygnałów binarnych ze zboczem narastającym, opadającym oraz impulsowych
z eliminacją efektu „wibracji styków” poprzez filtry czasowe. Uwzględnienie nastawialnych progów
napięciowych identyfikacji sygnału binarnego (realizowanych programowo lub sprzętowo).
8.10.2 Współpraca z urządzeniami analogowymi
Z urządzeń wtórnych wykonanych w technice analogowej dane pobierane są za pośrednictwem sterowników
polowych, przyporządkowanych określonym polom rozdzielni, grupie pól lub urządzeń stacji.
8.10.3 Sterowania
8.10.3.1 System SSiN przekazuje sygnały wyjściowe sterowań do urządzeń stacji za pośrednictwem
dedykowanych wyjść sterowników polowych. Sygnały wyjściowe sterowań są zasilane napięciami
pomocniczymi sterowania przyporządkowanymi określonym polom rozdzielni.
8.10.3.2 Nie dopuszcza się wykorzystania wspólnego napięcia pomocniczego sterowania do sygnałów
sterowań w różnych polach rozdzielni NN, WN oraz połączenia galwanicznego napięć
pomocniczych sterowania różnych pól w łączeniach wyjść sterowników.
8.10.3.3 Należy przyjąć zasadę, że dla każdego rozkazu sterowniczego zostanie przez docelowe
urządzenie wygenerowane zdarzenie binarne stanowiące jego odpowiedz.
8.10.4 Współpraca z układami automatyk
8.10.4.1 Przez układy automatyki współpracujące z systemem SSiN rozumie się układy:
a.

ARST - regulacji napięcia i mocy biernej przez zmianę przekładni transformatorów,

b.

ARNE/ARST - regulacji napięcia i mocy biernej przy współdziałaniu układu ARST stacji
z układami regulacji mocy biernej w sąsiednich elektrowniach,

c.

ARNE/ARST - rozbudowane
kompensacyjnych w stacji,

d.

inne automatyki wskazane przez PSE S.A. dla konkretnej stacji (np. APP, AO).

o

automatyczne

włączanie/

wyłączanie

dławików

8.10.4.2 System SSiN powinien realizować następujące funkcje współpracy z układami automatyk
stacyjnych i systemowych:
a.

udostępnianie danych o stanie obiektu dla określonego układu automatyki,

b.

realizację sterowań pochodzących z układu automatyki.
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Układy automatyki wymieniają dane z SSiN. Integracja może obejmować w zależności od potrzeby
przetwarzanie danych o stanie obiektu z SSiN (pomiary napięć i mocy, stany wyłączników
odłączników stacji lub/oraz sąsiedniej elektrowni) oraz sterowania łącznikami lub przełącznikiem
zaczepów poprzez SSiN.
8.10.4.3 Autonomiczne sterowniki układów automatyki odpowiedzialne są za komunikację z SSiN,
realizację swoich algorytmów oraz wypracowywanie decyzji o realizacji i realizację sterowania lub
przesłanie rozkazu sterowniczego do SSiN.
8.10.4.4 Wizualizacja procesu działania automatyki (procesu regulacji) realizowanego przez autonomiczny
sterownik automatyki odbywać się powinna na terminalach HMI zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacjach „Interfejs użytkownika systemu sterowania i nadzoru” (pkt. 4.8 Standardów
Związanych) oraz w ośrodkach nadrzędnych.
8.10.4.5 Do komunikacji z układami automatyk należy przewidzieć standardowe protokoły komunikacyjne
zgodnie z normą PN-EN 61850 do realizacji łączności w stacji.
8.10.4.6 Dopuszcza się stosowanie innych protokołów komunikacyjnych np.: PN-EN 60870-5-104 do
realizacji komunikacji układów automatyki (np. ARNE/ ARST) z SSiN, po wcześniejszym
uzgodnieniu z PSE S.A..
8.10.4.7 Komunikacja układów automatyki z ośrodkami nadrzędnymi KDM/ODM/CN/RCN (dane
i sterowania zdalne), winna być realizowana poprzez sterownik do komunikacji z systemami
nadrzędnymi systemu SSiN z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych np.: PN-EN 60870-5104. Nie stanowi to ograniczenia dla realizacji odrębnych terminali np. MK SORN, terminali dla AO.
8.10.4.8 Zakres wymiany danych między SSiN i układami automatyki obejmuje co najmniej:
a.

wartości wielkości analogowych wykorzystywanych w procesie,

b.

sygnały dwustanowe informujące o aktualnym układzie pracy rozdzielni w zakresie
niezbędnym do prawidłowego prowadzenia procesu regulacji,

c.

nowe wartości zadane oraz kryteria działania układu automatyki,

d.

sterowanie przełącznikiem zaczepów.

8.10.5 Współpraca z urządzeniami SOT i SSP
a.

Komunikację zrealizować jedynie za pomocą połączeń binarnych

8.11 WSPÓŁPRACA Z UKŁADAMI EAZ
8.11.1

System SSiN komunikuje się z urządzeniami EAZ w następujący sposób:

8.11.1.1 System SSiN powinien zapewnić akwizycję danych pochodzących z eksploatowanych układów
EAZ:
a.

z zabezpieczeń elektromechanicznych i statycznych wymaga się akwizycji sygnałów
stykowych zdarzeń,

b.

z układów cyfrowych EAZ wyposażonych w port komunikacyjny obsługujący protokół PN-EN
60870-5-103 sygnały będą przekazywane do sterownika komunikacyjnego przy użyciu
połączeń światłowodowych zgodnych ze specyfikacją tej normy,

c.

sygnały cyfrowe z EAZ wyposażonych w port komunikacyjny obsługujący protokół PN-EN
60870-5-104 będą przekazywane do sterownika komunikacyjnego przy użyciu połączeń
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światłowodowych zgodnych ze specyfikacją tej normy za pośrednictwem dedykowanej sieci
LAN,
d.

z/do układów cyfrowych EAZ wyposażonych w porty z protokołem zgodnym z normą PN-EN
61850, wymiana wiadomości powinna się odbywać do sterownika komunikacyjnego przy
użyciu połączeń światłowodowych zgodnych ze specyfikacją tej normy za pośrednictwem
dedykowanej sieci LAN,

e.

z układów cyfrowych EAZ wyposażonych w protokoły inne niż wymienione powyżej – sygnały
będą przekazywane łączem komunikacji szeregowej do sterownika komunikacyjnego przy
użyciu połączeń światłowodowych zgodnych ze specyfikacją tej normy.

8.11.1.2 Wybrane sygnały z cyfrowych EAZ (np. sygnał wyłączenia ogólnego z EAZ, pobudzenie ogólne
z EAZ, uszkodzenie EAZ lub, zablokowanie EAZ, załączenie z cyklu SPZ, uszkodzenie łącza
w zabezpieczeniu odcinkowym) niezależnie od łącza cyfrowego pozyskuje się jako sygnały
redundantne stykowe.
8.11.1.3 Dla budowanych i modernizowanych stacji elektroenergetycznych do komunikacji z urządzeniami
EAZ należy stosować protokół komunikacyjny PN-EN 61850.
8.11.1.4 W przypadku komunikacji z urządzeniami EAZ zgodnej z PN-EN 61850, dla potrzeb obsługi
mechanizmu raportowania protokołu MMS, system SSiN zapewnia:

8.11.2

a.

możliwość wykorzystania
i niebuforowanego,

mechanizmów

raportowania

zarówno

buforowanego,

jak

b.

możliwość wykorzystania, dla potrzeb raportowania, statycznie (po stronie serwera w urządzeniu
EAZ) skonfigurowanych oraz przypisanych do bloków raportowania zestawów danych (DataSet),

c.

możliwość dynamicznej konfiguracji (z poziomu klientów SSiN) zestawów danych (DataSet) oraz
ich przypisania do bloków raportowania serwera w urządzeniu EAZ, dla potrzeb raportowania,

d.

redundancję (co najmniej dwóch) klientów MMS możliwych do skonfigurowania i równoległego
uruchomienia dla każdego serwera urządzeń EAZ, z którego SSiN będzie otrzymywał raporty.

Integracja układów EAZ

8.11.2.1 Układy EAZ stacji realizują swoje funkcje w pełni niezależnie od systemu SSiN.
8.11.2.2 Parametryzacja urządzeń, układów i automatyk EAZ jest integralną ich funkcją.
8.12 FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE URZĄDZENIA SSIN
8.12.1 Wymagane funkcje sterownika centralnego
a.

Wymaga się pełnej redundancji sterownika centralnego (również szaf).

b.

Sterownik powinien realizować funkcje komunikacji określone w odrębnych standardach
przywołanych w niniejszym standardzie.

c.

W przypadku braku dedykowanego sterownika polowego sterownik centralny powinien
realizować:
 akwizycję pomiarów z układów centralnych a nie realizowanych przez sterowniki polowe,
 akwizycję sygnałów binarnych i cyfrowych (w tym centralnych EAZ, ARST, topologii
łączników), a nie realizowanych przez sterowniki polowe,
 akwizycję sygnałów z systemów ochrony technicznej stacji.
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d.

W przypadku braku dedykowanego sterownika realizacja sekwencji sterowań łącznikami NN, WN,
SN i w obrębie rozdzielni i stacji, za pośrednictwem sterowników polowych.

e.

Weryfikację wiarygodności (m.in. weryfikacja prądów, mocy, weryfikacja z uwzględnieniem
redundancji pomiarów w stacji).

f.

Sterownik powinien być wyposażony w zegar czasu rzeczywistego.

g.

Sterownik centralne musi być wyposażony w dodatkowy fizyczny port pełniący rolę interfejsu
konfiguracyjnego (IK).

h.

Realizacja usługi czasu zgodnie z (10.7).

8.12.2 Parametryzacja komunikacji sterowników centralnych do systemów dyspozytorskich KDM/ ODM
a. Transmisja danych w kierunku KDM/ ODM jest realizowana w protokole IEC60870-5-104.
Przyjmuje się domyślny numer portu Ethernet – 2404. Dopuszcza się stosowanie innych
numerów portów z zastrzeżeniem, że para serwerów CFE, o których mowa jest w punkcie
(b.ii) ma nadany ten sam numer portu.
b. Opis modułów komunikacyjnych systemów Dyster
i.

Z SSIN danej stacji transmisja jest realizowana do systemów Dyster: KDM Bielawa, KDM
Mysia, właściwego ODM.

ii.

Po stronie każdego z wymienionych wyżej systemów Dyster komunikacja z danym SSIN
realizowana jest przez dwa redundantne serwery CFE. Każdy z serwerów posiada
unikatowy adres ip,

iii.

Serwery CFE Dyster KDM Bielawa komunikują się tylko z serwerem podstawowym SSiN,

iv.

Serwery CFE Dyster KDM Mysia komunikują się tylko z serwerem rezerwowym SSiN,

v.

Jeden z serwerów CFE Dyster ODM komunikuje się tylko z serwerem podstawowym
SSiN, natomiast drugi z serwerów komunikuje się tylko z serwerem rezerwowym SSiN.

c.

W każdym systemie Dyster, w danej chwili, funkcję pozyskiwania danych aplikacyjnych pełni
zawsze tylko jeden z dwu serwerów Dyster.

d. Zmiany sygnalizacji w SSIN obsługiwane są niezależnie dla każdego systemu Dyster. Warunki
usuwania zdarzeń:
i.

Odczytanie zdarzenia przez Dyster KDM Bielawa z serwera podstawowego SSiN
skutkuje usunięciem tego zdarzenia wyłącznie z bufora zmian (dedykowanego dla
kanałów Dyster KDM Bielawa) serwera podstawowego SSIN.

ii.

Odczytanie zdarzenia przez Dyster KDM Mysia z serwera rezerwowego SSiN skutkuje
usunięciem tego zdarzenia wyłącznie z bufora zmian (dedykowanego dla kanałów Dyster
KDM Mysia) serwera rezerwowego SSIN.

iii.

W systemie Dyster ODM - bez względu na układ pracy serwerów SSIN – zdarzenie,
którego odczytanie zostało potwierdzone przez Dyster ODM w warstwie aplikacyjnej
skutkuje usunięciem tego zdarzenia z bufora zmian (dedykowanego dla kanałów Dyster
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ODM) zarówno serwera podstawowego i rezerwowego SSIN. Odczytane zdarzenie przez
Dyster ODM nie może być wysłane ponownie przez serwery SSiN.

8.12.3 Wymagane funkcje sterowników komunikacyjnych systemu SSiN.
W celu zabezpieczenia sterownika centralnego wraz z urządzeniami polowymi przed negatywnym
wpływem otoczenia SSiN, w szczególności systemów znajdujących się poza stacją elektroenergetyczną,
wymaga się ich separacji zgodnie z poniższymi wymaganiami.
a.

Redundantny sterownik do komunikacji wewnątrz stacji z:
i.

innymi układami stacji elektroenergetycznej (np. EAZ, ARST, AO, liczniki energii, inne
urządzenia IED, monitoringi) wykorzystując route’owalne protokoły sieciowe np. IEC
60870-5-104, IEC61850,

ii.

innymi układami stacji elektroenergetycznej (np. EAZ, ARST, AO, SZR, RPW, liczniki
energii, inne urządzenia, monitoringi) wykorzystując połączenia szeregowe,

UWAGA: Redundantne urządzenia winny być podłączone do obu sterowników, zaś urządzenia
nieposiadające redundancji, do jednego z nich.
PSE dopuszcza rozwiązanie zamienne i równoważne dla sterownika do komunikacji wewnątrz
stacji, które zakłada:
Wykorzystanie Firewalla warstwy 7 modelu OSI (NGFW) dla monitorowania poprawności
ramek (kontrola syntaktyczna) protokołów przemysłowych pomiędzy SSIN, a innymi
systemami stacyjnym; jeżeli zachodzić będzie konieczność komunikacji między systemem
SSIN, a innym systemem stacyjnym w protokole szeregowym należy dodatkowo
zastosować konwerter protokołów szeregowych na IP w dedykowanym segmencie sieci.
b.

Redundantny sterownik do komunikacji z systemami nadrzędnymi PSE S.A. z:
i.

c.

ośrodkami nadrzędnymi prowadzenia ruchu elektroenergetycznego i nadzoru eksploatacyj
PSE S.A. przy wykorzystaniu protokołu sieciowego IEC 60870-5-104 poprzez węzeł WAN
SE.

Redundantny sterownik do komunikacji z systemami partnerów energetycznych z:
i.
ii.

systemami partnerów energetycznych wykorzystując protokół sieciowy IEC 60870-5-104
(np. elektrownie w SE przyelektrownianych oraz część obca na stacjach współdzielonych).
systemami partnerów energetycznych wykorzystując komunikację szeregową DNP3.0 (np.
elektrownie w SE przyelektrownianych oraz część obca na stacjach współdzielonych).

d.

Sterowniki komunikacyjne realizujące poszczególne typy komunikacji (do wewnątrz stacji,
systemów nadrzędnych PSE S.A. oraz partnerów energetycznych) mają być wzajemnie
oddzielne i oddzielne względem innych urządzeń SSiN.

e.

Wymaga się, aby interfejsy sieciowe sterowników do komunikacji:
i. do wewnątrz systemu SSiN oraz
ii. poza system SSiN (z wyłączeniem łączy szeregowych),
były w odrębnych, dedykowanych segmentach sieciowych. Komunikacja taka musi
wykorzystywać jedynie routowalne protokoły TCP, UDP, SCTP, ICMP.

f.

Sterownik do komunikacji inicjuje i terminuje komunikację w warstwie L4 modelu OSI z innymi
systemami.
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g.

Sterownik do komunikacji przekazuje wyłącznie komunikację w protokołach warstwy L7 modelu
OSI określonych w niniejszym standardzie, zgodnie ze specyfikacją tych protokołów
(komunikaty niezgodne ze specyfikacją muszą być odrzucane).

h.

Sterowniki do komunikacji muszą wspierać wysoką dostępność tej komunikacji poprzez:
i.
ii.
iii.

redundancję sprzętową (liczba zgodna z liczbą sterowników centralnych),
poprawną współpracę z redundantnymi komponentami SSiN i pozostałych systemów,
oprogramowanie określające, które z rezerwujących się komponentów w danej chwili jest
urządzeniem aktywnym.

Sterowniki do komunikacji z systemami poza stacją elektroenergetyczną (do systemów
nadrzędnych PSE S.A. oraz partnerów energetycznych) w protokole IEC 60870-5-104 (IEC104)
muszą mieć możliwość:

i.

i.
ii.
iii.

wykorzystania kryptograficznej ochrony komunikacji zgodnej ze standardami IEC-623515, IEC-62351-3,
użycia także algorytmu szyfrowania NULL dla umożliwienia analizy ruchu odrębnymi
urządzeniami (np. IDS),
obsługi mechanizmów zarządzania kluczami kryptograficznymi/ certyfikatami zgodnie
z IEC 62351-9.

Sterowniki komunikacyjne uczestniczą wyłącznie w wymianie danych biznesowych/
procesowych. Komunikacja zarządcza, taka jak synchronizacja czasu, realizacja kopi
zapasowej urządzeń SSiN i inne zgodne z rozdziałem 10.5.3 „Wymagania dotyczące integracji
z usługami infrastrukturalnymi udostępnionymi przez PSE S.A.” oraz połączenia do
UZDA_SSIN i Serwera WEB są realizowane bezpośrednio z pominięciem sterowników
komunikacyjnych.

j.

8.12.4 Wymagane funkcje sterownika pola lub sterownika ogólnostacyjnego
Poprzez sterownik pola należy rozumieć element systemu SSiN realizujący swoje funkcje w zakresie
pola rozdzielni (lub określonej grupy urządzeń związanych ze stacją lub rozdzielnią NN, WN, SN i nN).
Fizycznie może to być jedno urządzenie lub rozproszona sprzętowo grupa urządzeń. Wykaz
wymaganych funkcji sterownika pola podano poniżej:
a.

Akwizycja danych analogowych z przekładników prądowych i napięciowych, zgodnie
z niniejszym standardem.

b.

Akwizycja pomiarów analogowych z zewnętrznych przetworników A/A.

c.

Akwizycja pomiarów cyfrowych z zewnętrznych przetworników A/C.

d.

Akwizycja sygnałów stykowych, w tym topologii łączników (sygnały jedno- i dwubitowe),
zgodnie z niniejszym standardem.

e.

Komunikacja z układami IED, w szczególności:
 akwizycja pomiarów i zdarzeń z układów diagnostyki i monitorowania zainstalowanych przez
innych wykonawców urządzeń (w tym urządzeń EAZ),
 akwizycja sygnałów z koncentratora pomiarów i zdarzeń zainstalowanego w transformatorze,
w protokole koncentratora zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji: „Standard list
sygnałów stacji elektroenergetycznej” (pkt. 4.3 Standardów Związanych).

f.

Obliczanie wartości pomiarów nie mierzonych bezpośrednio (mocy czynnych, biernych,
pozornych, cos φ, częstotliwości).
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g.

Możliwość testowania i parametryzacji sterownika pola oraz całego układu SSiN (lokalnie
poprzez interfejs sterownika dla użytkownika oraz zdalnie przez sieć LAN/WAN - przez
personel PSE S.A.).

h.

Przypisywanie cechy czasu sygnałom na poziomie sterownika pola w chwili zarejestrowania
zdarzenia lub wykonania pomiaru z cechą czasu z zachowaniem wymaganej rozdzielczości
czasowej.

i.

Autotestowanie w zakresie sprawności realizacji podstawowych funkcji i alarmowanie
w przypadku wykrytych niesprawności, w tym autotestowanie ciągłości wybranych obwodów
zewnętrznych (co najmniej aktywnych aktualnie obwodów sterowania).

j.

Realizacja sterowań łącznikami NN, WN, SN, nN pola.

k.

Realizacja specyficznych funkcji sterowania dla określonych urządzeń zainstalowanych
w polu.

l.

Realizacja logicznych funkcji blokad łączników NN, WN, SN, nN w obrębie pola rozdzielni, przy
realizacji sterowań łącznikami pola.

m.

Zarządzanie sygnałami binarnymi.

n.

Diagnostyka urządzeń i wyposażenia sterowników polowych.

o.

Zgodnie z zasadą nie łączenia dwu funkcji w jednym urządzeniu każde z pól transformatora
(przesuwnika fazowego) NN/WN/SN powinno być wyposażone w osobny sterownik.

p.

Realizację akwizycji danych, pomiarów i realizacja sterowań dla pól nN należy wykonać
w dedykowanym sterowniku obejmującym całość urządzeń potrzeb własnych.

q.

Sterownik pola musi być wyposażony w dodatkowy fizyczny port pełniący rolę interfejsu
konfiguracyjnego (IK).

8.12.5 Wymagane funkcje HMI
a.

Powinny być spełnione wymagania zawarte w standardzie „Interfejs Użytkownika Systemu
Sterowania i Nadzoru” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).

b.

Komunikacja z sterownikiem centralnym lub sterownikiem komunikacyjnym za pośrednictwem
dedykowanej sieci LAN. Wymagane jest, aby wykorzystany protokół komunikacyjny
obsługiwał znaczniki czasu wszystkich przesyłanych sygnałów.

c.

Wizualizacja układu pracy stacji na edytowanym schemacie synoptycznym w kilku poziomach
szczegółowości (co najmniej poziom pola, poziom rozdzielni, poziom stacji) w formie
i symbolice uzgodnionej z PSE S.A..

d.

Wizualizacja pomiarów na schemacie synoptycznym stacji oraz w standardowych tabelach.

e.

Generowanie chronologicznej listy zdarzeń z czasem rzeczywistym każdego zdarzenia
w formatach uzgodnionych z PSE S.A..

f.

Generowanie sygnałów alarmowych w kilku definiowanych kategoriach ważności (trzy grupy
alarmowe dla zdarzeń z urządzeń energetycznych + alarmy systemowe).

g.

Generowanie raportów edytowanych na ekranie oraz inicjowanie wydruku raportu na drukarce
w zakresie uzgodnionym z PSE S.A. zgodnie ze standardem „Interfejs użytkownika systemu
sterowania i nadzoru” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).

h.

Możliwość wydruku, zawartości ekranu oraz generowanych raportów i zestawień.
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i.

Archiwizacja zdarzeń, pomiarów (w tym przekroczeń), sterowań i innych danych
w dedykowanej systemowi SSiN bazie danych. Pojemność pamięci dla potrzeb bazy danych
powinna zapewnić rejestrację danych minimum w okresie 1 roku. Powinna być zapewniona
możliwość „zrzutu danych” do zewnętrznych nośników oraz zdalny import danych (w tym
zestawień i raportów), przez jednostki uprawnione np. CN/RCN. Możliwość edycji zestawień
i raportów w formatach powszechnie stosowanych aplikacji, np. MS Office.

j.

Realizacja sterowań zdalnych urządzeniami rozdzielni, przy współpracy z systemem blokad
polowych i międzypolowych (rozdzielni).

k.

Wizualizację aktualnego stanu elementów wchodzących w skład systemu blokad polowych
i międzypolowych (rozdzielni).

l.

Uruchamianie sekwencji łączeniowych:
 w trybie krokowym,
 w trybie automatycznym.

m.

Sygnalizacja alarmowa zakłóceń w systemie (terminalach polowych, koncentratorze)
i kreowanie komunikatów o zakłóceniach.

n.

Pomiary analogowe powinny być przedstawiane za pomocą liczb i powinny obejmować (wybór
przez PSE S.A.) wraz z jednostkami:
 temperatury uzwojeń i oleju w transformatorze,
 temperatury otoczenia w uzasadnionych przypadkach,
 nr pozycji przełącznika zaczepu transformatora (pozycja przełącznika zaczepów),
 wartości skuteczne napięć fazowych i międzyfazowych,
 wartości skuteczne prądów,
 moce (MVA, MVar, MW) (wyskalowane),
 kąty fazowe i współczynniki mocy,
 częstotliwość,
 ciśnienia,
 inne pomiary realizowane przez system SSiN,
 bilanse mocy czynnych i biernych rozdzielni NN i WN.

o.

Obliczanie i wizualizacja bilansów mocy czynnej i biernej rozdzielni NN i WN.

p.

Należy przewidzieć dynamiczną zmianę barwy obwodów lub urządzeń, w zależności od ich
stanu zgodnie z kolorystyką przyjętą przez PSE S.A..

q.

Oprogramowanie powinno umożliwiać szeroki zakres wielokryterialnego filtrowania zdarzeń
i pomiarów oraz ich obróbki dla umożliwienia tworzenia raportów dla różnych celów (np.
analizy awarii lub zagregowanych zestawień).

r.

Forma wykazów i zestawień zgodnie z załączonymi wymaganiami zawartymi w standardzie
„Interfejs użytkownika systemu sterowania i nadzoru” (pkt. 4.8 Standardów Związanych).

s.

W przypadku utraty zasilania komputer HMI powinien po przywróceniu zasilania –
wystartować automatycznie dokonując aktualizacji stanu urządzeń i pomiarów.
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t.

Filtrowanie sygnałów binarnych na stanowisku HMI według zadanych kryteriów (według daty,
przedziału czasu lub czasu wystąpienia, źródła sygnału - urządzenia, rodzaju sygnału, rodzaju
kategorii – według dowolnej kombinacji kryteriów).

u.

Lokalnym interfejsem użytkownika w stacji jest stanowisko HMI zainstalowane w wydzielonej
szafie oraz dodatkowe wyniesione w formie innej niż w rozwiązaniu szafowym. Stanowiska
powinno obejmować, co najmniej:
 komputer stanowiska HMI współpracujący z pozostałymi składnikami systemu SSiN za
pośrednictwem dedykowanej sieci LAN,
 monitor ekranowy LCD,
 klawiaturę,
 myszkę,
 kolorową drukarkę laserową,
 czytnik kart dostępu (opcja w zależności od sposobu identyfikacji użytkownika).

v.

Stanowisko HMI powinno być wyposażone w kontrolę dostępu określoną w pkt. 8.16
niniejszego standardu.

w.

Szafa stanowiska HMI powinna być zabezpieczona przed otwarciem przez osoby
niepowołane.

x.

Uruchomiony mechanizm przełączania uprawnień tak, aby dozwolone było sterowanie tylko
z jednego stanowiska HMI w danej chwili.

8.12.6 Wymagane funkcje PSR
a.

Powinny być spełnione wymagania zawarte w standardzie „Panele sterowania rezerwowego”
(pkt. 4.6 Standardów Związanych).

b.

Panel stanowi integralny element SSiN umożliwiający sterowanie łącznikami NN, WN, SN i nN
pola.

c.

Lokalnym interfejsem na poziomie pola w stacji jest PSR.

d.

PSR umożliwia sterowanie urządzeniami pola przy niesprawnym (odstawionym) stanowisku
HMI stacji.

e.

Integralną częścią panelu są mierniki lokalne i wskaźniki np. PPZ. Zaleca się lokalizację PSR,
jako niezależnego modułu umieszczonego na części czołowej szafy z urządzeniami SSiN na
wysokości umożliwiającej realizację sterowań i śledzenie wskazań panelu.

f.

Dopuszcza się dla układów PW zastosowanie np. dotykowego panelu LCD jako interfejsu
poziomu pola z zachowaniem jego niezależności od ewentualnej podstawowej funkcji EAZ.

8.13 INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA
Typy interfejsów:
i.

Interfejs operatora,

na poziomie pola – panel sterowania,

na poziomie stacji – HMI.
ii. Interfejs zdalnego sterowania i monitorowania.
Interfejs używany do zdalnego sterowania oraz monitorowania obiektu z ośrodków nadrzędnych.
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8.14 FORSOWANIE ZMIENNEJ
a.

Celem forsowania jest przywrócenie funkcjonalności zdalnego sterowania przy pobudzeniu się
blokad logicznych z powodu błędnych wartości zmiennych uwikłanych w te blokady.

b.

Forsowanie zmiennej to funkcjonalność polegająca na wymuszeniu przez użytkownika wartości
zmiennej przetwarzanej przez SSiN. Wymuszenie to w żaden sposób nie może wpływać na
zewnętrzne – względem SSiN - źródło informacji dostarczające daną zmienną.
c.Forsowanie musi skutkować automatycznym nadaniem i transmitowaniem do ośrodków
nadrzędnych przez SSiN odpowiedniej flagi jakości wymuszonej zmiennej. W protokole IEC 608705-104 jest to flaga substituted:
SB Substituted quality flag:
 <0> = not substituted,
 <1> = substituted.

d.

Forsowane mogą być wyłącznie stany położenia łączników,

e.

Zmienna sforsowana jest traktowana w algorytmach blokad logicznych jako zmienna w pełni
wiarygodna.

f.

Zmienna sforsowana nie może zmienić swojej wartości i flagi jakości do czasu operacyjnego
usunięcia cechy forsowania. Zanik napięcia, komunikacji lub inne tego typu zdarzenia nie mogą
powodować zmiany wartości i flagi sforsowanej zmiennej.

g.

Należy wdrożyć mechanizm uniemożliwiający wykonanie sterowania łącznikiem w sytuacji, gdy
jego stan położenia jest sforsowany. Odpowiedzią na sterowanie zmienną sforsowaną jest sygnał
„Blokada sterowania” wysłany do ośrodka sterującego i HMI.

h.

Zmienna sforsowana występująca w algorytmie sekwencji blokuje uruchomienie tej sekwencji na
poziomie sprawdzania warunków wstępnych.

i.

Sforsowana zmienna nie ma wpływu na sterowania z trybu 3.

j.

Forsowanie zmiennych wykonuje się z poziomu aplikacji HMI. Sama zmienna jest forsowana jak
najbliżej źródła samej zmiennej w sterowniku polowym, ogólnostacyjnym, lub dedykowanym do
realizacji blokad.

k.

Forsowanie zmiennych podlega mechanizmowi uprawnień sterowniczych.

l.

Nie dopuszcza się ustawiania – poprzez forsowanie - stanów niedozwolonych (np. 00, 11).

m.

Forsowanie zmiennej może nie być możliwe w przypadku awarii samego sterownika polowego
(jeżeli technologicznie zmienne forsowane są w tymże sterowniku).

8.15 KONTROLA DOSTĘPU DO FUNKCJI SYSTEMU
a. System sterowania SSiN powinien zapewniać mechanizmy umożliwiające stworzenie gradacji
poziomów dostępu do funkcji systemu SSiN.
b.

Dostęp do funkcji systemu powinien być zabezpieczony. Kontrola dostępu powinna obejmować:
 dostęp do funkcji sterowań,
 dostęp do funkcji nadzoru stacji (tylko do odczytu),
 dostęp do funkcji zarządzania i obsługi systemu SSiN.
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c. Zabezpieczenie dostępu do funkcji sterowania z SSiN powinno uwzględniać wymagania opisane
w pkt 8.3 niniejszego standardu.
d. Zabezpieczenie dostępu do funkcji nadzoru stacji powinno uwzględniać wymagania opisane w pkt.
8.3.2 niniejszego standardu.
e. Zabezpieczenie dostępu do funkcji zarządzania i obsługi systemu SSiN powinno być zgodne
z uprawnieniami Administratora (zgodnie z pkt. 8.3.2 niniejszego standardu) i obejmować co
najmniej dwa poziomy:
 poziom diagnostyki,
 poziom parametryzacji.
f. Każdy dostęp do funkcji obsługi powinien być rejestrowany przez system. Powinny być rejestrowane:
 osoba i data dostępu,
 zakres dokonanych zmian w parametrach systemu.
Zarejestrowane dane dostępu powinny być niemożliwe do skasowania przez dostęp z poziomu obsługi,
sterowania i podglądu. Nie dopuszcza się używania haseł niewygasających, za wyjątkiem kont używanych
jedynie do odzyskiwania dostępu lub braku możliwości innego dostępu.

8.16 FUNKCJE OBSŁUGI SSIN
a. System SSiN powinien zapewniać pełną obsługę eksploatacyjną i zarządzanie systemem. Obsługa
powinna obejmować, lecz nie ograniczać się do:
 diagnostyki poszczególnych elementów oraz całego systemu,
 parametryzacji elementów systemu.
b. Funkcje obsługi systemu powinny być realizowane:
 zdalnie ze stanowiska centrum sterowania oraz ze stanowiska centrum nadzoru
eksploatacji (CN/RCN),
 zdalnie (po ustaleniu i zaakceptowaniu przez PSE S.A.) ze stanowiska Wykonawcy lub
firmy serwisowej w zakresie diagnostyki bez uprawnień w zakresie wprowadzania
jakichkolwiek zmian lub/i parametryzacji,
 lokalnie w stacji z poziomu sterownika pola lub stanowiska HMI.
c. Zarządzanie i nadzór nad pracą systemu SSiN powinny obejmować:
 zdalne monitorowanie i diagnostykę systemu,
 możliwość implementacji w systemie SSiN nowych elementów wyposażenia stacji
(uzupełnienie bazy danych SSiN oraz parametryzację).
Dostęp do funkcji obsługi i zarządzania systemu powinien być zabezpieczony. Zasady dostępu określono
w pkt. 8.16 niniejszego standardu.

8.17 DIAGNOSTYKA
a. Wytwórca powinien dostarczyć specjalne środki diagnostyczne dla lokalizowania uszkodzeń
wewnątrz dostarczonego systemu stacyjnego SSiN (uwzględniając wszystkie dostarczone
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elementy). Diagnozowanie uszkodzeń powinno być również możliwe zdalnie poprzez sieć WAN PSE
S.A..
b. Narzędzia diagnostyczne powinny być przystosowane do zdalnego operowania nimi.
c. Należy dostarczyć opis rekomendowanej profilaktyki eksploatacyjnej.
d. Oferowane środki diagnostyczne powinny nie tylko raportować o nieprawidłowym działaniu
(zakłóceniach w systemie), ale powinny automatycznie korygować i dostosowywać system do
zapewnienia ciągłej jego dyspozycyjności. Środki te powinny obejmować:
 sprawdzanie funkcji akwizycji danych,
 sprawdzanie funkcji sterowniczych,
 sprawdzanie funkcji wyszukiwania,
 sprawdzanie funkcji przepytywania,
 sprawdzanie funkcji logowania,
 nadzór nad kolejnością przy przeciążeniu przepływu danych,
 sprawdzenie kalibracji,
 automatyczny restart po zakłóceniu w zasilaniu,
 systemy samo testowania urządzeń,
 automatyczne przełączanie funkcji lub urządzenia,
 funkcjve wewnętrznej sygnalizacji i alarmów,
 odbudowę zdolności komunikacyjnych.
e. System powinien alarmować, jeśli tylko jakakolwiek funkcja lub element sytemu zostaje uszkodzona,
informacje te powinny być raportowane i archiwizowane.
f. Wszystkie fakty zadziałania automatycznego lub ręcznego przełączania redundantnych urządzeń
lub elementów powinny być raportowane i archiwizowane.
g. Błędy przejściowe, takie jak przypadkowo wykryte błędy transmisji lub chwilowe przeciążenia,
powinny być raportowane i archiwizowane.
h. Poprawność pracy kanałów komunikacyjnych powinna być nadzorowana w sposób ciągły, przez
zastosowanie normalnych procedur transmisyjnych lub okresowo przez specjalne testowe
komunikaty.
9

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

9.1 WYMAGANIA NIEZAWODNOŚCIOWE
Poniżej podano wymagania szczegółowe odnośnie poszczególnych parametrów niezawodnościowych
systemu SSiN jak i jego elementów składowych.
Wykonawca powinien jednoznacznie podać wartości MTBF dostarczanego wyposażenia (np.
pojedynczych sterowników) jak i całego systemu, łącznie z powołaniem się na znormalizowaną metodę ich
wyznaczania.
9.2 DYSPOZYCYJNOŚĆ
a. Wymagana Dyspozycyjność
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Dyspozycyjność jest wartością prawdopodobieństwa, dotyczącą działania w danym momencie
w odróżnieniu do niezawodności, która dotyczy określonego przedziału czasowego. Dyspozycyjność
„A” danego urządzenia lub systemu charakteryzuje jego zdolność do przeprowadzania wymaganych
funkcji w dowolnej chwili i określana jest zależnością:
A = MTBF * 100 % / (MTBF + MTTR).
Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt o dyspozycyjności A2 > 99,75 % (PN-EN 60870).
b. Automatyczny powrót systemu do stanu normalnego.
Tam gdzie jest stosowane rezerwowanie, awaria pojedynczego modułu SSiN nie powinna
powodować utraty danych ani uniemożliwiać normalnego funkcjonowania systemu. Po naprawie
powrót do normalnej konfiguracji może wymagać ręcznej interwencji.
c. Płynne zmniejszenie efektywności i usuwanie błędów.
Rosnący udział błędów nie powinien powodować nagłego wyłączenia systemu, lecz płynne
zmniejszenie efektywności. Wykonawca powinien posiadać środki do usuwania błędów, w celu
przywrócenia niezawodnego działania systemu.
9.3

BEZPIECZEŃSTWO

9.3.1 System powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa rozumiane jako zdolność do uniknięcia
znalezienia się systemu SSiN w potencjalnie niebezpiecznej lub niestabilnej sytuacji. Dotyczy to:
a. konsekwencji zakłóceń nie wynikających z błędnego działania systemu SSiN,
b. błędów nie wykrytych informacji,
c. utraconych informacji.
9.3.2 Celem podwyższenia bezpieczeństwa powinny być zastosowane następujące zasady:
a. awaria jakiegokolwiek pojedynczego komponentu, gdziekolwiek w systemie SSiN, nie powinna
powodować uszkodzenia krytycznego,
b. unikanie uszkodzeń w systemie SSiN powodowanych wspólną przyczyną,
c. zastosowanie programowanych procedur eksploatacyjnych,
d. lokalne blokady wewnętrzne w urządzeniach systemu SSiN,
e. sygnalizowanie wewnętrznych uszkodzeń,
Bezpieczeństwo, z punktu widzenia dostępu osób niepowołanych do systemu, musi być zrealizowane
zgodnie z zapisami pkt. 8.16 niniejszego standardu.
9.4

INTEGRALNOŚĆ DANYCH

Integralność danych zdefiniowana jest, jako niezmienność zawartości informacji między źródłem jej
powstania, a miejscem przeznaczenia.
System komunikacyjny w systemie SSiN powinien dostarczać niezawodnych danych w przypadku
występowania błędów transmisji i proceduralnych, zmieniających się opóźnień w dostarczaniu danych oraz
awarii sprzętu związanego z zapewnieniem komunikacji. Musi on, zatem zapewniać:
a. wykrywanie błędów transmisji w przesyle informacji zawierającym szumy w otoczeniu stacji,
b. powrót do normalnego stanu po przeciążeniu łącza,
c. obsługę opcjonalną dla połączenia, nośnika i redundancji urządzeń.
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Wymagana klasa integralności systemu SSiN dla przesyłania informacji, od miejsca jej powstania
do miejsca odbioru, to klasa I2 (PN-EN 60870), tzn. IE 10-10.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH

9.5

Wymaga się zachowania podanych niżej parametrów jakościowych systemu SSiN:
Tablica nr 1 - Zbiorcze zestawienie wymaganych parametrów jakościowych systemu SSiN

Wymagane
Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

1.
a.

dla pojedynczego sterownika

10 lat

2.

Dyspozycyjność A całego systemu

> 99,75 %

3.

Maksymalny czas przystąpienia do naprawy MTR
(kategoria „awaria”)

≤6h

4.

Maksymalny czas przystąpienia do naprawy MTR
(kategoria „usterka”)

≤6h

5.

Średni czas przywrócenia zdolności do pracy

≤ 18 h

(kategoria „awaria”) (MTTR)
6.

Średni czas przywrócenia zdolności do pracy

≤ 72 h

(kategoria „usterka”) (MTTR)
7.

10

Wymagana klasa integralności SSiN dla transferu informacji od klasa I2 tzn. BER ≤ 10 -10
miejsca jej powstania do miejsca odbioru

WYMAGANIA TECHNICZNE

W przypadku wymagań technicznych nie sprecyzowanych w niniejszym standardzie należy spełniać wymogi
zawarte w obowiązujących pozostałych specyfikacjach PSE S.A. dotyczących obwodów wtórnych w tym
specyfikacji „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące,
8stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (pkt. 4.10 Standardów Związanych).
10.1 STRUKTURA BUDOWY SYSTEMU
Powinna to być struktura rozproszona sprzętowo.
System składa się ze dwóch sterowników centralnych, sterownika lub sterowników ogólnostacyjnych, HMI,
WEB Serwera, sterowników komunikacyjnych, zestawów urządzeń polowych realizujących kompletną
obsługę pola w tym sterowania elektryczne.
SSiN synchronizowany jest ze źródła czasu zgodnie z rozdziałem 10.7 Wymagane parametry odnośnie
czasu i synchronizacji czasu.
Zestaw polowy realizujący obsługę pola zabudowany w dedykowanej szafie powinien posiadać co najmniej:
a. Układy zasilania (zasilanie sterownika, napięcie blokad, napięcie telesygnalizacji pola) wraz
z kontrolą napięcia zasilającego i sygnalizacją jego zaniku.
b. Sterownik polowy.
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c.

PSR.

d. Układy realizujące sterowania operacyjne łącznikami i automatykami pola.
W szafie ilość sterowników uzależniona jest od ilości przełączników trybu sterowania znajdujących się na
PSR i opisanych w standardzie „Panele sterowania rezerwowego” (pkt. 4.6 Standardów Związanych).
Komunikacja między elementami systemu SSiN powinna być zrealizowana przy wykorzystaniu zamkniętej
sieci LAN rozdzielni oraz niezawodnych i odpornych na zakłócenia urządzeń sprzęgających i łączy.
Wymagane są łącza światłowodowe. Wymagania dla sieci LAN oraz jej strukturę przedstawiono
w dokumencie „Standard Architektury Sieci IP na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.” (pkt. 4.12
Standardów Związanych) i są uzupełnione w rozdziale 10.5 poniżej.

10.2 WYMAGANIA DLA STEROWNIKÓW
Wymaga się stosowania poniższych rozwiązań szczegółowych w odniesieniu do sterowników:
a. nie dopuszcza się stosowania dodatkowych przekaźników pośredniczących w obwodach wejść/
wyjść cyfrowych (binarnych), a w przypadku konieczności ich zastosowania należy na etapie
opiniowania dokumentacji wykonawczej uzyskać aprobatę Zamawiającego (PSE S.A.),
b. przy utracie komunikacji z siecią LAN sterownik powinien pracować niezależnie, zachowywać
wszystkie dane, po przywróceniu komunikacji zachowane dane udostępnić automatycznie dla
systemu; przy czym pojemność bufora powinna zapewnić zapamiętanie co najmniej 300 zdarzeń
(nie wliczając w to pomiarów). Nowe nie wysłane zdarzenia zapisywane w buforze muszą
nadpisywać najstarsze,
c. przy utracie zasilania sterownik nie może tracić ustawionych parametrów,
d. przy utracie zasilania i po jego przywróceniu sterownik nie może generować przypadkowych
sygnałów; wymagany jest automatyczny start systemu,
e. nie dopuszcza się stosowania elementów wirujących (typu napędy dysków, wentylatory itp.),
f. wymagana możliwość wymiany modułów/ kart bez potrzeby lutowania obwodów,
g. zalecana architektura wieloprocesorowa,
h. w przypadku układów redundantnych wymagana jest gorąca rezerwa,
i. w przypadku wymagań dla sterowników nie sprecyzowanych w niniejszym standardzie należy
spełniać wymogi zawarte w obowiązujących pozostałych specyfikacjach PSE S.A. dotyczących
obwodów wtórnych w tym specyfikacji „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN
i NN” (pkt. 4.10 Standardów Związanych).
j. Zgodnie z PN-EN 60255-1 spełnianie wybranych wymagań powinno być przedmiotem testów typu,
czyli testów laboratoryjnych wykonywanych jednorazowo na opracowanym urządzeniu przed jego
komercyjnym zastosowaniem.
k. W przypadku potrzeby rozszerzenia konstrukcji sterownika polowego o dodatkowe moduły
dopuszcza się możliwość wydłużenia wewnętrznej magistrali komunikacyjnej z wykorzystaniem
zewnętrznego, fizycznego interfejsu komunikacyjnego.
l. Dla połączeń wewnątrz systemu SSiN należy zastosować porty Ethernet optyczne, nie
wykorzystujące zewnętrznych konwerterów mediów. W przypadku odstępstwa wymagana jest
każdorazowa zgoda PSE S.A. na etapie uzgadniania danych gwarantowanych.
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10.3 WYMAGANIA DLA SERWERA WEB
a. Rozwiązanie musi być zgodne z zapisami pkt. 8.9 niniejszego standardu.
b. Zgodnie z PN-EN 60255-1 spełnianie wybranych wymagań powinno być przedmiotem testów typu,
czyli testów laboratoryjnych wykonywanych jednorazowo na opracowanym urządzeniu przed jego
komercyjnym zastosowaniem.
10.4 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMU UZDA_SSIN (ŁĄCZE INŻYNIERSKIE)
Układ ten pozwala na uzyskanie z poziomu wskazanych komputerów służb eksploatacyjnych w sieci
teleinformatycznej PSE S.A. dostępu do urządzeń systemu SSiN stacji w tym określenia ich stanu
(monitoring), zmiany ustawień parametrów pracy (zmiana nastaw), odczyt plików zawierających dane, itp.
Układ ten jest odrębnym układem w stosunku do UZDA_EAZ (jest to układ zdalnego dostępu do urządzeń
automatyki stacji (UZDA) opisany w specyfikacji „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN”
(pkt. 4.10 Standardów Związanych)) służącego do komunikacji z urządzeniami EAZ.
Jednostką centralną tego układu musi być urządzenie zdalnego dostępu do urządzeń systemu SSiN
nazywane UZDA_SSIN.
Obwód lub obwody zasilania urządzenia UZDA_SSIN musi mieć zabezpieczenia wyposażone w wyjścia
dwustanowe (w postaci zestyku pomocniczego NO lub NC, przystosowanego do współpracy z wejściami
dwustanowymi urządzeń automatyki wykorzystującymi napięcie pomocnicze stacji o wartości 220 VDC),
sygnalizujące zanik zasilania.
Wymiana danych między jednostką centralną UZDA_SSIN a urządzeniami SSiN musi być prowadzona
poprzez przełącznik Ethernet (główna funkcja przełącznik Ethernet - 16ES) bezpośrednio (w przypadku
urządzeń automatyki wyposażonych w porty Ethernet).
Nie dopuszczalne jest zastosowanie konwertera Ethernet elektryczny na łącze optyczne Ethernet, w takim
wypadku należy zastosować przełączniki wyposażone w porty optyczne i elektryczne.
W układzie zdalnego dostępu do urządzeń SSiN (UZDA_SSIN) musi być również zastosowana
Jednostka centralna UZDA_SSIN będąca dedykowanym komputerem przemysłowym. Dopuszcza się
zastosowanie monitora i klawiatury (KVM) współdzielonego z innymi urządzeniami w danej szafie.
Jednostka centralna systemu, czyli UZDA_SSIN musi zostać wydzielona do dedykowanego segmentu.
Jakakolwiek łączność spoza stacji elektroenergetycznej z komponentami stacyjnymi i UZDA_SSIN musi
być realizowana z wykorzystaniem dedykowanej maszyny PSE S.A..
Połączenia z wykorzystaniem klienta RDP wykorzystywane są wyłącznie do celów administracyjnych,
każdorazowo wykorzystując centralne rozwiązanie klasy PIM (zgodnie z rozdziałem 10.5.3). Wymaganie
to dotyczy zarówno połączeń z ZKO jak i terminali krytycznych znajdujących się na stacji
elektroenergetycznej.
Wymaga się, aby interfejsy konfiguracyjne wydzielone zostały do dedykowanych segmentów, oddzielonych
logicznie i fizycznie zarówno od systemu stacyjnego, którego dotyczą, jak i od segmentu UZDA_SSIN.
System UZDA_SSIN musi być jedynym kanałem dostępu inżynierskiego dla potrzeb konfiguracji danego
systemu stacyjnego SSiN (poza bezpośrednim podłączeniem do pojedynczego urządzenia tego systemu
przez jego interfejs serwisowy).
Komunikacja między interfejsem konfiguracyjnym sterownika a urządzeniem UZDA_SSIN musi odbywać
się w warstwie L3 modelu OSI (musi umożliwiać routowanie komunikacji).
Sterowniki centralne i polowe posiadają dodatkowy fizyczny port pełniący rolę interfejsu konfiguracyjnego
(IK).
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Sterowniki muszą umożliwić niezależne adresowanie interfejsów konfiguracyjnych w innych segmentach
sieci niż interfejsy biznesowe.
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Systemów
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Połączenia Ethernet / L2 (możliwe GOOSE)
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Połączenia Ethernet / L3 (protokoły routowalne)
Połączenia szeregowe

Sterownik polowy

Wersja 0.5
24.03.2021; 14:00

Rysunek 1. Architektura UZDA_SSiN i głównych elementów jego otoczenia – schemat fizyczny
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Rysunek 2. Architektura UZDA_SSIN i głównych elementów jego otoczenia – przepływ danych dostępu
administracyjnego

10.5 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMU SSIN W ZAKRESIE TELEINFORMATYKI
Wymagania dla infrastruktury sieci teleinformatycznych stacji elektroenergetycznej są zawarte
w specyfikacji „Standard architektury sieci IP na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.” W niniejszym
rozdziale przedstawione są dodatkowe wymagania w zakresie teleinformatyki, jakie muszą zostać
spełnione przez systemy stacyjne1 (w skrócie: system) instalowane w stacjach elektroenergetycznych PSE
S.A. Obowiązują przy tym wymagania ogólne, dotyczące infrastruktury sieci teleinformatycznych systemów
stacyjnych:
a. Infrastruktura sieci teleinformatycznych komponentów systemu SSiN musi wykorzystywać standard
Ethernet. Wykorzystanie innych rodzajów łączy (np. łączy szeregowych asynchronicznych)
dopuszczalne jest (jedynie w niezbędnym zakresie) tylko w przypadkach:
 istnienia uzasadnienia technologicznego (w szczególności wewnątrz poszczególnych
systemów stacyjnych),
 konieczności zapewnienia kompatybilności z istniejącymi i niemodernizowanymi systemami
w stacji elektroenergetycznej,
 konieczności zapewnienia kompatybilności z istniejącymi systemami podmiotu zewnętrznego.

Jako systemy stacyjne rozumiane będą, w tym rozdziale, mikroprocesorowe/komputerowe urządzenia automatyki stacyjnej i/lub ich
integralne układy, realizujące określoną funkcjonalność technologiczną (zabezpieczeniową, automatyki stacyjnej, dostępu
inżynierskiego, itd.) i mogące komunikować się cyfrowo z innymi urządzeniami. W skład (tak rozumianego) systemu stacyjnego
wchodzą np. urządzenia IED czy komputery przemysłowe, ale nie wchodzą już chociażby przekaźniki pośredniczące czy
niezarządzalne konwertery mediów transmisyjnych i/lub standardów komunikacyjnych.
1
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b. Infrastruktura sieci teleinformatycznych systemu SSiN, wykorzystująca standard Ethernet, musi być
zaprojektowana, wykonana i eksploatowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji „Standard
architektury sieci IP na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”.
c. Zabronione jest ukrywanie rutowalnych i nierutowalnych podsieci wewnątrz systemu SSiN.
W przypadku uzasadnienia technologicznego zastosowania takich podsieci, uzasadnienie to musi
zostać przedstawione PSE S.A., wraz z charakterystyką wymaganych podsieci i każdorazowo
uzyskać akceptację PSE S.A..
d. Komponenty systemu SSiN muszą być projektowane w taki sposób, aby eliminować zastosowanie
dodatkowych konwerterów protokołów komunikacyjnych i konwerterów mediów transmisyjnych.
Wykorzystanie takich konwerterów jest dopuszczalne (jedynie w niezbędnym zakresie)
w przypadkach:
 istnienia uzasadnienia technologicznego,
 konieczności zapewnienia kompatybilności z istniejącymi i niemodernizowanymi systemami
w stacji elektroenergetycznej,
 konieczności zapewnienia kompatybilności z istniejącymi systemami podmiotu zewnętrznego.
e. Połączenia sieci teleinformatycznych pomiędzy szafami w stacjach elektroenergetycznych muszą
być bezwzględnie realizowane przy użyciu kabli światłowodowych. Wymaganie to dotyczy każdego
rodzaju standardu komunikacyjnego i każdego rodzaju łącza.
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46

Na poniższych diagramach przedstawiono perspektywy architektoniczne głównych komponentów SSIN bez uwzględnienia komunikacji opisanej w rozdziałach
10.4 Wymagania techniczne dla systemu UZDA_SSIN (łącze inżynierskie) oraz 10.5.3 :


Rysunek 3prezentuje architekturę fizyczną (połączenia urządzeń)



Rysunek prezentuje podział sieci na segmenty (VLAN)



Rysunek oraz Rysunek prezentują przepływ danych pomiędzy poszczególnymi komponentami (dla uproszczenia pominięto przełączniki sieciowe)
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Rysunek 3. Architektura SSiN i głównych elementów jego otoczenia – schemat fizyczny. Wariant ze sterownikiem do komunikacji wewnątrz stacji.
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Rysunek 4. Architektura SSiN i głównych elementów jego otoczenia – schemat fizyczny. Wariant z Firewallem warstwy 7 i konwerterem portów szeregowych.
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Rysunek 5. Architektura SSiN i głównych elementów jego otoczenia – podział na segmenty (VLAN). Wariant ze sterownikiem do komunikacji wewnątrz stacji.

49

Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych

50

Terminal systemów
krytycznych

WAN

Systemy
nadrzędne

Wersja 0.3
05.03.2021; 12:00

Partner

Router brzegowy

Stacja
Elektroenergetyczna

Firewall Stacyjny
VLAN SSIN

Przełącznik Strefy
Systemów
Krytycznych

VLAN-y: WEB, HMI, SK11, SK12,
SK21, SK22, SK31, SK32, Terminali
OT, innych systemów stacyjnych.
(Trunk)

VLAN innego systemu stacyjnego

K1/K2

System SSIN

VLAN HMI
VLAN WEB

Segment
SSIN

Sterownik centralny

Inne
systemy
stacyjne,
np. EAZ

VLAN Kon

VLAN SK22
VLAN SK32
VLAN SK21
VLAN SK31

VLAN Terminali OT

A1/A2

Sterownik
ogólnostacyjny

Sterownik polowy

Serwer
WEB

Serwer
HMI

Konwerter RS/IP

Segment
WWW

Segment
HMI

Segment
konwertera
protokołów

Sterownik do
komunikacji z
systemami
nadrzędnymi
PSE

Sterownik do
komunikacji z
systemami
partnerów
energetycznych

Segment
sterownika
komunikacyjnego
ZEW

Segment
sterownika
komunikacyjnego
PAR

Stacja robocza

Urządzenie
(np. EAZ)

Segment terminali
systemów krytycznych
na SE

Segment
systemu
stacyjnego

RS FO

Rysunek 6. Architektura SSiN i głównych elementów jego otoczenia – podział na segmenty (VLAN). Wariant z Firewallem warstwy 7 i konwerterem portów szeregowych.
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Rysunek 7. Architektura SSiN i głównych elementów jego otoczenia – przepływ danych wewnątrz stacji. Wariant ze sterownikiem do komunikacji wewnątrz stacji.
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4. Przepływ danych między urządzeniami na stacji a serwerem czasu

VLAN NTP

Firewall
Stacyjny

Sterownik polowy

VLAN SSIN

VLAN innego
systemu stacyjnego

Inny system stacyjny,
np.. EAZ

Sterownik centralny

Sterownik
ogólnostacyjny

Rysunek 8. Architektura SSiN i głównych elementów jego otoczenia – przepływ danych wewnątrz stacji. Wariant z Firewallem warstwy 7 i konwerterem portów szeregowych.
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Stacja Elektroenergetyczna
1. Przepływ danych między sterownikiem centralny, a systemem nadrzędnym PSE
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2. Przepływ danych między sterownikiem centralny, a serwerem WEB i terminalem systemów krytycznych poza stacją
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3. . Przepływ danych między sterownikiem centralny, a systemem partnera energetycznego
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Rysunek 9. Architektura SSiN i głównych elementów jego otoczenia – przepływ danych poza stację.
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10.5.1.1 Wymagania dotyczące podziału systemu SSiN na segmenty
a. Obowiązuje zakaz rozciągania warstwy L2 modelu ISO/OSI sieci IP między lokalizacjami
geograficznymi. Komunikacja taka musi odbywać się na warstwie L3 modelu ISO/OSI.
b. Minimalny poziom separacji logicznej urządzeń wchodzących w skład systemu SSiN obejmuje
jego podział na:
 segment automatyki SSiN – podsieć, w której znajdują się sterowniki centralne, polowe
i ogólnostacyjne;
 segment HMI – podsieć, w której znajdują się serwery aplikacyjne i serwery bazodanowe
systemu SSiN;
 segment WEB – podsieć, w której znajduje się Serwer WEB;
 dwa segmenty sterownika do komunikacji wewnątrz stacji - segment zawierający karty obu
sterowników redundantnych służące do połączenia do wnętrza SSiN oraz segment
zawierający karty obu sterowników redundantnych służące do połączenia z systemami
nadrzędnymi;
 dwa segmenty sterownika do komunikacji z systemami nadrzędnymi PSE S.A. - segment
zawierający karty obu sterowników redundantnych służące do połączenia do wnętrza SSiN
oraz segment zawierający karty obu sterowników redundantnych służące do połączenia z
systemami nadrzędnymi;
 dwa segmenty sterownika do komunikacji z systemami partnera energetycznego - segment
zawierający karty obu sterowników redundantnych służące do połączenia do wnętrza SSiN
oraz segment zawierający karty obu sterowników redundantnych służące do połączenia
z systemami partnera energetycznego;
 segment terminali systemów stacyjnych – podsieć, w której znajdują się terminale systemów
stacyjnych;
 Segment interfejsów konfiguracyjnych sterowników (IK);
 Segment UZDA SSiN.
Dopuszczalny jest podział na większą liczbę segmentów.
c. W przypadku współdzielenia warstwy sprzętowej pomiędzy segmentami, konieczne jest
wydzielanie, dla każdego z systemów/ segmentów, osobnych instancji systemów operacyjnych
i dedykowanych (dla każdego z tych systemów/ segmentów) interfejsów sieciowych oraz
zastosowanie filtracji ruchu, z wykorzystaniem firewalla, w komunikacji między nimi.
d. Komunikacja pomiędzy segmentami (między różnymi podsieciami) musi być realizowana za
pośrednictwem
rutowalnych, dobrze udokumentowanych
protokołów
aplikacyjnych
wykorzystujących w warstwie 3 OSI protokół IP. Wewnątrz jednego segmentu dopuszczalne jest
wykorzystywanie komunikacji multicastowej i broadcastowej.
e. Komunikacja między segmentacji odbywa się poprzez firewalle dostarczone przez
Zamawiającego – dozwolone są jedynie uzasadnione przepływy udokumentowane w Projekcie
Wykonawczym (12.3)
f. Żaden z komponentów systemu SSiN (wirtualnych w przypadku wirtualizacji) nie może posiadać
interfejsów sieciowych (logicznych) służących do przesyłania danych biznesowych i/lub
produkcyjnych w różnych segmentach sieci, co ma na celu uniknięcia architektury serwerowej
zwanej dual-homing (serwer posiadający interfejsy sieciowe w dwóch segmentach sieciowych).
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Wyjątkiem od tej zasady są interfejsy do sieci nieroutowalnych (takich, z poziomu których nie jest
dostępna żadna inna podsieć) oraz interfejsy zarządcze (10.5.1.2).
10.5.1.2 Wymagania dotyczące interfejsów zarządczych
a. Dostęp do konfiguracji sterowników (centralnych, polowych, komunikacyjnych) systemu SSiN
musi odbywać się za pomocą dedykowanego, wydzielonego interfejsu konfiguracyjnego (IK). To
wymaganie, jest szczególnym przypadkiem architektury dual-home dopuszczalnym dla stacji
elektroenergetycznych.
b. Każde z urządzeń sieciowych (np. przełączniki sieciowe) wchodzących w skład systemu musi
posiadać fizyczny interfejs sieciowy OOB (Out-Of-Band) dedykowany na potrzeby zarządzania
urządzeniem przez PSE S.A. Podsieć zarządzania musi działać w przestrzeni adresowej
oddzielnej od reszty sieci danych produkcyjnych. Interfejs OOB na urządzeniu musi być
umieszczony w osobnej tablicy routingu (np. vrf mgmt), która posiada wyłącznie interfejs OOB.
c. Serwery muszą mieć dedykowany interfejs do zarządzania sprzętem podłączony do
dedykowanego VLAN’u.
d. Usługi infrastrukturalne określone w pkt. 10.5.3 (np. backup) mogą być dostępne przez opisane
powyżej interfejsy produkcyjne (nie muszą być wydzielane).
10.5.2 Wymagania dotyczące komunikacji systemu SSiN z podmiotami zewnętrznymi
a. Komunikacja z systemami poza stacją elektroenergetyczną musi być realizowana zgodnie
z zapisami pkt. 8.12.3.
b. Komponenty komunikujące się z systemami zewnętrznymi (z systemami partnerów PSE S.A.)
muszą stosować takie protokoły komunikacyjne i ich implementacje, które umożliwią ochronę
kryptograficzną tej komunikacji typowymi narzędziami (np. VPN z wykorzystaniem IPSec).
c. W przypadku wykorzystania protokołów szeregowych (np. DNP3, IEC101) z podmiotami
zewnętrznymi (np. Elektrownie, partnerzy zagraniczni) należy zapewnić:
 Odpowiednią fizyczną ochronę dostępnych punktów połączeń, w obrębie stacji
elektroenergetycznej, w których mogłaby nastąpić fizyczna ingerencja w połączenie (np. szafki
łączeniowe, pomieszczenia w których znajdują się te urządzenia itp.).
 Wyłączenie nieużywanych portów i funkcji protokołu.
10.5.3 Wymagania dotyczące integracji z usługami infrastrukturalnymi udostępnionymi przez
PSE S.A.
Wykonawca musi umożliwiać i udokumentować (patrz rozdział 12) integrację komponentów systemu
SSiN (stosownie do ich funkcji) z następującymi centralnymi systemami wspierającymi/ zarządczymi
przy równoczesnym zapewnieniu ciągłości działania stacji elektroenergetycznej w przypadku awarii
połączenia z lokalizacjami serwującymi te usługi:
a. Usługa katalogowa dla komputerów przemysłowych, serwerów i stacji roboczych:
 Active Directory do urządzeń pracujących w oparciu o systemy rodziny Windows.
 RedHat IPA dla urządzeń pracujących w oparciu o systemy rodziny Linux.
b. Ochrona antywirusowa dla komputerów przemysłowych, serwerów i stacji roboczych:
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 Dla urządzeń pracujących w oparciu o systemy rodziny Windows – instalacja, praca w tle
i aktualizacje agenta Systemu SEP (Symantec Endpoint Protection), licencje dostarczy PSE
S.A..
 Dla urządzeń pracujących w oparciu o systemy rodziny Linux, gdzie istnieje możliwość
bezpośredniego umieszczania plików przez użytkownika końcowego:
a) instalacja, praca w tle i aktualizacje agenta SEP (Symantec Endpoint Protection)
dostarczonego przez Zamawiającego (poprzez usługę Satellite), lub
b) konfiguracja SELinux przedstawiona przez Wykonawcę.
c. Monitorowanie bezpieczeństwa:
a) Komputery przemysłowe, serwery i stacje robocze wchodzące w skład SSiN muszą
umożliwiać zapis do dzienników zdarzeń informacji o zdarzeniach związanych
z bezpieczeństwem dla następujących kategorii: uruchomienie, zatrzymanie i błędy/ wyjątki
działania systemu jako całości oraz usług systemowych i sieciowych, kontrola dostępu, w tym
zmiany jej konfiguracji, użycie uprawnień uprzywilejowanych, tworzenia i przywracania kopii
zapasowych, zmiany konfiguracji, potencjalne typowe działania rozpoznawcze, awarie
i naruszenia integralności.
b) Pojedyncze zapisy audytu muszą zawierać znacznik czasu (z dokładnością nie gorszą niż 1s),
źródło (np. urządzenie inicjujące, proces oprogramowania, konto użytkownika), kategorię, typ,
identyfikator zdarzenia i wynik zdarzenia. Dziennik nie może zawierać wrażliwych danych
uwierzytelniających (jak np. identyfikatory sesji, hasła, tokeny API).
c) Zdarzenia zapisywane w logach muszą być przesyłane w czasie zbliżonym do rzeczywistego
do centralnego systemu SIEM OT PSE, za pośrednictwem protokołu syslog (RFC 5424, 5425,
5426, 6587).
d) Uprawnienia do ręcznego usunięcia lub wyczyszczenia dziennika zdarzeń komponentów
SSiN musi posiadać wyłącznie użytkownik (administrator) o najwyższym poziomie dostępu.
System musi posiadać funkcje automatycznego, konfigurowalnego przez Zamawiającego,
usuwania nieaktualnych zapisów logów (np. na bazie czasu przechowywania lub wielkości
zapisów w logach).
d. Monitorowanie dostępności i parametrów operacyjnych serwerów
Komputery przemysłowe, serwery i stacje robocze systemu SSiN muszą umożliwiać przesyłanie
do systemu monitoringu operacyjnego OT PSE, za pośrednictwem protokołu SNMP,
następujących metryk i zdarzeń (w zależności od charakterystyki urządzeń źródłowych): zajętej/
wolnej pamięci RAM, zajętości procesorów, operacji We/Wy, zajętości pamięci dyskowych,
zdarzeń SMART (failure prediction), statusy i dysfunkcje interfejsów sieciowych, temperatura
komponentu oraz restartów procesów i urządzeń.
e. Zarządzanie instalacjami oraz aktualizacjami oprogramowania systemowego
narzędziowego (z uwzględnieniem specyfiki i wymagań procesowych SSiN):

oraz

 dla serwerów i stacji roboczych Windows - integracja z WSUS/ SCCM OT PSE (o ile taka
usługa zostanie przez PSE udostępniona),
 dla serwerów i stacji roboczych Linux - integracja z Red Hat Satellite OT PSE (o ile taka usługa
zostanie przez PSE udostępniona),
Po uzgodnieniu z PSE S.A., powyższe rozwiązania mogą być zastosowane do dystrybucji innego
oprogramowania.
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f. Usługa kopii zapasowych:
 PSE wymaga zapewnienia możliwości odtworzenia poprawnego stanu systemu co najmniej
w przypadku jego uszkodzenia, konieczności wycofania zmian konfiguracyjnych oraz
aktualizacji systemu. Rozwiązanie i procedury należy opisać zgodnie z pkt. 12.3 Projekt
Wykonawczy.
 PSE aktualnie wykorzystuje centralny system kopii zapasowych umożliwiający instalowanie
agenta na komponencie, którego kopię zapasową należy utworzyć – aktualny rodzaj i wersja
systemu dostępne są na żądanie. PSE S.A. dostarcza licencję systemu kopii zapasowej.
Zawartość zgłoszenia systemu do wykonywania kopii zapasowej opisana jest w rozdziale
12.3.9 Zgłoszenie kopii zapasowej.
 Dla komponentów, dla których możliwa jest instalacja agenta kopii zapasowych PSE S.A.,
należy zapewnić ich kopię w systemie kopii zapasowych PSE S.A. Wykonawca odpowiada
za:
a) Zgłoszenie systemu do procesu automatycznego tworzenia kopii zgodnie z rozdziałem
12.3.9 Zgłoszenie kopii zapasowej,
b) Dostarczenie skryptów (jeśli zgodnie z w/w zgłoszeniem są wymagane),
c) Dostarczenie procedury odtwarzania systemu z kopii zapasowych oraz okresowego
testowania kopii zapasowych,
 Dla komponentów innych niż powyższe, dopuszczalne jest tworzenie kopii zapasowych przy
pomocy wbudowanych mechanizmów producenta, na uzgodniony z PSE S.A. zasób sieciowy
(z zainstalowanym agentem kopii zapasowych PSE S.A.). Procedury o których mowa
w punkcie 12.3 Projekt Wykonawczy opisują szczegółowo sposób wykonywania kopii
bezpieczeństwa oraz sposób odtwarzania komponentów z takich kopii.
 Dla komponentów, dla których w/w integracja z systemem kopii zapasowych PSE S.A. ani
wskazanym powyżej zasobem sieciowym nie jest możliwa, wymaga się, aby dostawca
dostarczył rozwiązanie wykonywania i odtwarzania kopii zapasowej z użyciem rozwiązania
dostawcy wraz z dokumentacją jak powyżej. W szczególności:
a) Wymagane będzie dostarczenie bezterminowej licencji na jego użytkowanie
b) Należy przedstawić narzędzia/ metody umożliwiających wykonywanie i odtwarzanie kopii
bezpieczeństwa zarówno lokalnie oraz zdalnie poprzez sieć WAN PSE S.A.
 Dostawca, najpóźniej w ramach testów FAT, musi przetestować poprawność działania SSiN
w obecności wybranego spośród powyższych sposobu wykonywania kopii zapasowej,
a w trakcie testów SAT przetestować proces tworzenia i odtwarzania kopii.
g. Usługa plikowa:
 System SSiN musi wymieniać pliki z systemami poza Strefą Systemów Krytycznych, w tym
z pracownikami firm trzecich, z wykorzystaniem centralnego rozwiązania usługi plikowej
udostępnionego przez PSE S.A.
10.5.4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
a. Komponenty systemu SSiN (w tym stosowane systemy operacyjne z jego elementami
składowymi, oprogramowanie narzędziowe, aplikacje), muszą być wolne od znanych podatności
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego o poziomie definiowanym przez ich producentów
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jako krytyczny, a które stanowią istotne ryzyko dla systemów lub danych PSE S.A. w konfiguracji
sieciowej i systemowej, w jakiej podatny komponent jest stosowany.
b. SSiN jako całość musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację i rozliczalność z wykonywanych
działań z przypisaniem do konkretnej osoby fizycznej.
c. System SSiN musi umożliwiać nadanie indywidualnych kont dla użytkowników. Systemu musi
umożliwiać zmianę danych osobowych w ramach konta użytkownika, a także usuwanie danych
osobowych użytkownika powiązanych z kontem .
d. Komponenty SSiN muszą zapewniać uwierzytelnienie użytkowników, przed rozpoczęciem każdej
sesji.
e. Komponenty SSiN muszą posiadać możliwość uwierzytelnienia użytkowników z wykorzystaniem
usług katalogowych zdefiniowanych w pkt.10.5.3 – rozwiązanie wymagane dla systemów
komputerowych, a preferowane w przypadku systemów wbudowanych (urządzeń IED).
W przypadku braku możliwości uwierzytelnienia z wykorzystaniem usług katalogowych, dla
systemów wbudowanych dopuszczalne jest uwierzytelnianie przy wykorzystaniu loginu i hasła.
f. Hasła w systemie nie mogą być przechowywane w postaci jawnej ani w postaci odwracalnej.
Hasła muszą być przechowywane w postaci skrótów kryptograficznych hasła i wartości losowej
(soli/ ziarna).
g. Dla loginów i haseł:
 wymaga się, by hasło składało się minimum z 8 znaków o różnorodnych typach
(alfanumeryczne i specjalne),
 musi być możliwe wprowadzanie hasła o długości maksymalnej co najmniej 20 znaków.
h. System musi zapewniać, że uprawnienia dostępu są grupowane w role, które są przypisywane
kontom użytkowników w celu efektywnego zarządzania dostępem.
i. System musi mieć możliwość skonfigurowania go w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi
dostęp tylko do niezbędnych funkcji, zarówno na poziomie systemu operacyjnego,
oprogramowania narzędziowego (np. bazy danych), aplikacji do obsługi urządzeń SSiN, jak
i samych urządzeń.
j. Poziomy uprawnień opisuje rozdział 8.15 Kontrola dostępu do funkcji systemu.
k. Musi istnieć konto o poziomie uprawnień administratora serwisowego, do którego dostęp
przekazany zostanie PSE S.A. Sposób użytkowania tego konta w okresie gwarancyjnym może
być przedmiotem dodatkowych wytycznych Producenta/ Dostawcy systemu i/lub umów
z Producentem/ Dostawcą systemu. Niedopuszczalne jest uniemożliwienie PSE S.A.
samodzielnej i pełnej kontroli nad konfiguracją systemu stacyjnego.
l. System musi rejestrować działania wszystkich kont (w tym administratorów serwisowych w tym
kont Wykonawcy/ Dostawcy). Dalsze wymagania dotyczące rejestracji zdarzeń opisano
w pkt.10.5.3 „Monitorowanie bezpieczeństwa”.
m. Usługi oraz aplikacje komponentów systemu SSiN muszą być uruchamiane z minimalnymi
uprawnieniami użytkownika z poziomu systemu operacyjnego, koniecznymi do realizacji ich
zadań. Należy unikać wykorzystania uprawnień konta uprzywilejowanego (np. należącego do
grupy administratorzy, użytkownicy zaawansowani czy root).
n. System musi umożliwiać (zautomatyzowany cykliczny lub ręczny w zależności od charakteru
komponentu) eksport informacji o zdefiniowanych kontach użytkowników, wraz z przypisanymi
rolami i uprawnieniami do ustrukturyzowanych plików *.csv.
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o. Wykonawca/ Dostawca systemu przekaże PSE S.A. hasła, klucze i inne czynniki uwierzytelnienia
do wszystkich komponentów systemu stacyjnego, w tym komponentów sprzętowych (np.
BIOS/UEFI) oraz kont wbudowanych, generycznych, aplikacyjnych i systemowych. Konta
przypisane do Wykonawcy/ Dostawcy systemu muszą być zakładane na zasadach ogólnych
i udokumentowane.
p. W scenariuszu zalogowania lokalnego do komputerów przemysłowych, serwerów i stacji
roboczych systemu SSiN muszą być wspierane metody wieloskładnikowego uwierzytelniania.
q. Komponenty systemu SSiN muszą umożliwiać konfigurowalną funkcję automatycznego
wylogowywania użytkowników po określonym, konfigurowalnym czasie bezczynności.
W przypadku automatycznego wylogowania, nie może nastąpić zapisanie wprowadzanych
zmian.
r. Komponenty systemu SSiN muszą po określonej, konfigurowalnej liczbie nieudanych prób
logowania blokować dostęp do konta na możliwy do zdefiniowania czas.
s. Komponenty systemu SSiN muszą być poddane utwardzaniu (hardeningowi) konfiguracji
i oprogramowania. Producent/ Dostawca systemu musi to utwardzenie udokumentować oraz
podać wytyczne, na których bazował przygotowując hardening. W tym co najmniej:
 musi istnieć możliwość zmiany wszystkich haseł początkowych/ domyślnych,
 wszystkie nieużywane porty (w tym konfiguracyjne) muszą być wyłączone,
 konieczna jest instalacja wyłącznie niezbędnych pakietów oprogramowania (lub usunięcie
zbędnych),
 konieczna jest instalacja i uruchamianie wyłącznie niezbędnych usług sieciowych (lub
wyłączenie zbędnych),
 konieczna jest konfiguracja zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień.
t. PSE S.A. nie dopuszcza możliwości wgrywania plików podczas akcji serwisowych bezpośrednio
na komponenty systemu SSiN z zewnętrznych nośników danych. Wszelkie pliki opracowane na
maszynach firm zewnętrznych, które zostaną przekazane PSE S.A., zostaną przez PSE S.A.
udostępnione na zasobach plikowych dostępnych z terminali administratorskich SSiN, zgodnie
z wymaganiem z pkt.10.5.3 „Usługa plikowa”.
u. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania PSE S.A. informacji o znanych podatnościach
komponentów SSiN.
v. Każdorazowa zmiana konfiguracji musi być poprzedzona dostarczeniem karty zmian w systemie.
w. Wszelkie wykorzystywane w systemie klucze kryptograficzne będą własnością PSE S.A. Nie
dotyczy to kluczy kryptograficznych producentów urządzeń lub oprogramowania,
wykorzystywanych do potwierdzania autentyczności tych urządzeń lub do ochrony
autentyczności, integralności lub poufności kodu oprogramowania.
x. Zastosowane w urządzeniach algorytmy kryptograficzne i długości kluczy muszą posiadać siłę
kryptograficzną odpowiadającą zastosowaniu równoważnego przemysłowego algorytmu
symetrycznego o długości klucza nie mniejszej niż 100 bitów.
y. System operacyjny komponentu systemu stacyjnego musi wykorzystywać mechanizmy:
 User Account Control (UAC) w przypadku zastosowaniu systemów klasy Microsoft Windows.
 SELinux w przypadku zastosowania systemu klasy Red Hat Enterprise Linux,
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10.6 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OBWODÓW WEJŚCIOWYCH I WYJŚCIOWYCH
10.6.1 Wymagania techniczne dotyczące obwodów pomiarów oraz dokładności pomiarów.
Wartość (wymaganie)
a. Wymagane zakresy znamionowe poziomów sygnałów wejściowych:


sygnały analogowe prądowe

1/5 A AC



sygnały analogowe napięciowe

100 V AC
(400/230 V AC, 220 V DC, 60 mV DC –
dla pomiarów napięć i prądów
w układach pomocniczych)



sygnały z przetworników A/A (*)

420 mA; -5·0·+5 mA; 05 mA



sygnały z innych czujników i przetworników, np.
temperatury, ciśnienia

o wartościach różnych od podanych w
punkcie powyższym (*), zdefiniowane na
etapie projektu technicznego

b. Wymagane zakresy i dokładności pomiarów:


zakres poprawnego pomiaru prądu

zgodnie z PN-EN 60688



zakres poprawnego pomiaru napięcia

0  150 % wartości znamionowej



zakres poprawnego pomiaru mocy

-150 %  +150 % wartości znamionowej



klasa dokładności pomiarów liczona od wejścia
do jednostki polowej do wejścia do systemu
dyspozytorskiego w ośrodku nadrzędnym

klasa 0,5



klasa dokładności pomiarów obliczanych (np. P, Q)
liczona od wejścia do jednostki polowej do wejścia do
systemu dyspozytorskiego w ośrodku nadrzędnym

klasa 1



wymaga się kompleksowej dokładności pomiarów (z
uwzględnieniem przekładników lub poprzedzających
przetworników):


dla prądu i napięcia

w klasie 0,7 (przy przekładnikach klasy
0,2)
w klasie 1 (przy przekładnikach klasy 0,5)
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dla pomiarów obliczanych z prądu i napięcia, np. P, w klasie 2,0 (przy przekładnikach klasy
Q
0,5)



częstotliwości

± 0,02 Hz

c. Wymagania dotyczące obciążalności i lokalizacji wejść pomiarowych:


obwody pomiaru prądu mogą być przyłączone do rdzeni przekładników prądowych (w przypadku
posiadania 2 rdzeni pomiarowych do drugiego rdzenia) zasilających układy pomiaru energii. W takim
przypadku musi być zachowany warunek - urządzenia SSiN powinny być zlokalizowane za
urządzeniami pomiaru energii,



dopuszczalna wartość mocy znamionowej:


wejść prądowych Sn < 2 VA,



wejść napięciowych Sn < 3 VA.

Kompleksowa dokładność przetwarzanej informacji zdefiniowana jest jako uchyb między wartościami
źródłowymi a wartościami uzyskanymi w miejscu przeznaczenia. Uchyb ten wyrażony w procentach
wartości pełnego nominalnego zakresu, powinna spełniać wymagania żądanej klasy.
10.6.2 Wymagania techniczne dotyczące obwodów i parametrów sygnałów stykowych
Wejścia grup sygnałów stykowych - wewnętrznie separowane galwanicznie. Dopuszcza się grupy
sygnałów z połączonym wspólnym biegunem zasilania. Liczba grup sygnałów separowanych w jednym
urządzeniu będzie wynikała z konkretnych warunków stacji (zaleca się liczbę 8 lub 16 wejść w grupie).
Wejścia sygnałów separowane galwanicznie względem „ziemi”.
Wymagane są następujące zakresy znamionowe poziomów sygnałów wejściowych:
Wartość (wymaganie)
Un = 220 V DC
a.

podstawowy

>1 mA
<10 mA,
Un = 400/230 V AC

b.

inne niż podstawowy dla wybranych grup
wejść stykowych

>1 mA
<10 mA,
Un = nastawialny w zakresie

c.

inne niż podstawowy dla wybranych grup
wejść stykowych

10 ÷ 24 V AC/DC
>1 mA
<10 mA

a. Istotne sygnały z cyfrowych EAZ (np. sygnał impulsu wyłączenia z EAZ) niezależnie od łącza
cyfrowego pozyskuje się jako sygnały stykowe zdarzeń.
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b. Z zabezpieczeń w wykonaniu analogowym wymaga się akwizycji sygnałów stykowych zdarzeń.
10.6.3 Wymagania techniczne dotyczące wyjść sterowania
Wymagane są następujące zakresy znamionowe układów sygnałów wyjściowych:

Wartość (wymaganie)
a.

220 V 220 V DC
Napięcie znamionowe
wyjść sterowania
400/230 V AC (dla innych sterowań niż łącznikami NN, WN, SN)

b.

Maksymalny prąd
wyłączania

 3 A przy 220V DC i L/R < 40 ms
lub 400/230 V AC i cosφ = 0,7,
(powyższe wartości powinny być dostosowane do wymagań
obwodów wyłączających)

c.

Czas trwania impulsu
sterowania

nastawialny w zak. 50-20 000 ms

10.7 WYMAGANE PARAMETRY ODNOŚNIE CZASU I SYNCHRONIZACJI CZASU
10.7.1 Redundantne źródło czasu
a. System musi zapewniać synchronizację zegara czasu rzeczywistego, lokalnie w stacji,
sygnałem satelitarnym GPS.
b. Redundantny odbiornik sygnału GPS może być częścią każdego sterownika centralnego lub
odrębnego redundantnego serwera NTP.
c. Sygnał synchronizacji czasu powinien być rozsyłany w protokole komunikacyjnym do
poszczególnych urządzeń SSiN (oraz innych IED w stacji) ze sterownika centralnego lub
komunikacyjnego lub w innym rozwiązaniu protokołem NTP z serwera NTP.
10.7.2 Wymagane parametry czasowe akwizycji danych
Ze względu na to, że urządzenia kompatybilne z serią norm PN-EN 61850, pochodzące od różnych
producentów, są rozmieszczane nie tylko na obszarze stacji, ale także w całym systemie
elektroenergetycznym, powinien być stosowany wspólny format znakowania czasu. Szczegółowe
wymagania funkcjonalne dotyczące modelu czasu i formatu są zgodne z wymaganiami normy PN-EN
61850. Akwizycja i przetwarzanie danych powinny odbywać się przy zachowaniu warunków:
a. Powinna być realizowana w czasie rzeczywistym.
b. Powinna być realizowana z cechowaniem czasu z rozdzielczością 1 ms.
c. Odświeżanie pomiarów wielkości analogowych powinno być przeprowadzane co 1 s,
z możliwością zmiany nastawienia tego okresu w zakresie od 1 s do 10 s.
d. Wszystkie sygnały systemu powinny być znakowane czasowo, przy czym cecha czasu
rzeczywistego zdarzenia lub pomiaru powinna być nadawana w chwili powstawania sygnału,
tzn. w momencie jego pojawienia się na płycie wejść/ wyjść binarnych.
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e. Kompleksowy czas transferu (w obrębie stacji) zdefiniowany jako czas, w którym informacja jest
opóźniona po zdarzeniu występującym w urządzeniu IED wysyłającym, aż do jej prezentacji na
stanowisku HMI nie powinien przekraczać 1 s.
f. Rzeczywisty czas filtracji czasowej zastosowane do konkretnych aplikacji powinny uwzględniać
maksymalny czas drgania styków występujących w obwodach.
g. Znacznik czasu powinien bazować na istniejącym formacie czasu (UTC jest ogólnie
akceptowany jako podstawowy standard czasu).
h. Model znaku czasu powinien zawierać wystarczające informacje dla klienta do umożliwienia
obliczeń daty i czasu bez dodatkowych informacji takich jak liczba przeskoków sekund
od początku czasu.
i. Ogólny model czasu powinien zawierać informacje pozwalające na obliczenie czasu lokalnego.
j. Model czasu powinien wskazywać, czy włączony jest czas letni.
k. Format czasu powinien obejmować okres co najmniej 100 lat.
l. Format znaku czasu powinien być zwarty i łatwo obrabialny przez współpracujące urządzenia
mikroprocesorowe systemu SSiN.
10.8 OPROGRAMOWANIE
a. Oprogramowanie systemu SSiN powinno być w pełni udokumentowane.
b. Komplet oprogramowania, po uruchomieniu systemu jako oprogramowanie powykonawcze,
powinien zostać przekazany PSE S.A. na trwałych nośnikach.
c. Dostarczone oprogramowanie powinno obejmować:
 Oprogramowanie systemowe.
 Oprogramowanie komunikacyjne.
 Oprogramowanie stanowiska HMI, w tym bazy danych.
 Oprogramowanie narzędziowe.
d. Wraz z oprogramowaniem powinny zostać przekazane instrukcje użytkowania oprogramowania
w języku polskim.
e.

Oprogramowanie narzędziowe powinno w sposób przyjazny dla użytkownika, umożliwiać:

 parametryzację urządzeń i funkcji systemu,
 konfigurację w przypadku dodania nowego urządzenia/ urządzeń lub korekty sygnałów,
 parametryzację wizualizacji i uzupełnianie bazy danych na stanowisku HMI w przypadku
dodania nowych urządzeń lub zmiany sygnałów,
 monitorowania, diagnostyki i testowania elementów systemu.
f.

Oprogramowanie narzędziowe (do parametryzacji, monitorowania, testowania urządzeń
systemu przez PSE S.A.) powinno stanowić niezależny wydzielony pakiet przekazywany wraz
z niezbędnym okablowaniem specjalistycznym.

g.

Eksporty danych z aplikacji powinny być wykonywane do popularnych formatów plików (co
najmniej. do plików obsługiwanych przez Microsoft Office).
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h.

Wykonawca powinien wykonać dostosowanie oprogramowania do wymagań PSE S.A.
w zakresie stosowania wersji polskojęzycznych modułów oprogramowania narzędziowego
(szczególnie monitorowania i parametryzacji).

i.

Oprogramowanie narzędziowe musi posiadać możliwość odczytania wersji oprogramowania
wewnętrznego poszczególnych kart i modułów zastosowanych w sterownikach centralnych
i polowych.

10.9 ZASILANIE
a. Sterowniki SSiN powinny być zasilane napięciem 220 V DC dwoma niezależnymi
i dedykowanymi obwodami DC, zabezpieczonymi wyłącznikami nadprądowymi dla każdego
sterownika, każdy z dwóch obwodów doprowadzony do odrębnego niezależnego zasilacza
mogącego przejąć 100% zapotrzebowania na energie sterownika. Zanik któregokolwiek
zasilania nie może powodować zakłóceń w pracy systemu SSiN.
b. Z napięć zasilających należy wydzielić napięcie pomocnicze telesygnalizacji pola (+) k, (-)k
wybierane przełącznikiem z pierwszego lub drugiego obwodu zasilającego. Obecność
napięcia powinna być kontrolowana, a jego brak sygnalizowany w SSiN oraz RSA.
c. Nie dopuszcza się stosowania okrężnych obwodów zasilania.
d. Pozostałe elementy SSiN (np. Komputery HMI, serwer WEB oraz sterownik komunikacyjny
(moduł komunikacji zewnętrznej) powinny być zasilane napięciem 220 V DC i/lub
gwarantowanym 230 V AC, zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi dla każdego
elementu.
e. W układzie zasilania komputerów HMI, komunikacyjnych, serwerów WEB i pozostałych
urządzeń SSiN nie wolno stosować dodatkowych UPS’ów.
f. W przypadku wymagań dotyczących zasilania nie sprecyzowanych w niniejszym standardzie
należy spełniać wymogi zawarte w obowiązujących pozostałych specyfikacjach PSE S.A.
dotyczących obwodów wtórnych w tym specyfikacji „Urządzenia elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach
elektroenergetycznych WN i NN” (pkt. 4.10 Standardów Związanych).
g. W przypadku instalowania przełączników sieciowych w szafach SSiN należy zastosować
dedykowane zabezpieczenia nadprądowe.
10.10 DOSTĘPNOŚĆ I OBSŁUGOWOŚĆ
a. Konfiguracja systemu powinna zapewniać możliwość izolowania jego głównych elementów
składowych, w celu:
 łatwego i dokładnego wykrywania usterek,
 wydajnego przeprowadzania rutynowych czynności obsługowych,
 zapewnienia wysokiej dyspozycyjności systemu.
b. Kompletny system powinien być systemem auto testującym i auto kontrolującym. Każde
powstałe uszkodzenie, które mogłoby wpłynąć na niewłaściwą pracę systemu, powinno być
wykryte. System winien spowodować wykrycie utraty (lub nieprawidłowej realizacji) każdej
z funkcji systemu SSiN spowodowanych tym uszkodzeniem i wyemitować sygnalizację
alarmową.
c. Dla wykonania czynności serwisowych oraz odstawienia lub wymontowania pojedynczego
sterownika polowego urządzenia poziomu stacji powinny być tak wykonane, aby:
 uszkodzenie lub wymiana elementu sterownika polowego była wykryta i sygnalizowana
przez system,
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nie wpływała na funkcjonalność pozostałych elementów systemu,
nie powodowała utraty wyświetlanego obrazu i/lub druku komunikatów zdarzeń,
nie powodowała generacji innych sygnałów wyjściowych z innych urządzeń polowych.

10.11 POJEMNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU
System SSiN powinien zapewniać realizację wymaganych funkcji, komunikację dla wszystkich urządzeń
stacji przy zachowaniu wymagań funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, w szczególności
wymagań dotyczących szybkości przepływu danych. System SSiN powinien być tak zaprojektowany,
aby po rozbudowie stacji lub/i po modernizacji obwodów wtórnych, w tym wyposażeniu systemu
w dodatkowe urządzenia IED, była zapewniona możliwość łatwej rozbudowy systemu bez pogorszenia
dotychczasowych parametrów.
Powinny być zapewnione, z uwzględnieniem zachowania wymagań komunikacyjnych systemu m.in.:
a.

możliwość wyposażenia w dodatkowe sterowniki polowe,

b.

możliwość wyposażenia stacji w dodatkowe urządzenia IED,

c.

możliwość rozbudowy sterownika pola lub sterownika centralnego przez uzupełnienie
o dodatkowe moduły wejść/ wyjść oraz łączy komunikacji LAN, RS, OPTO.
Zakres możliwej rozbudowy stacji oraz wyposażenia w urządzenia IED stacji zostanie
określony przez PSE S.A. w przypadku każdej stacji indywidualnie.

10.12 WYMAGANIA ODNOŚNIE WYDAJNOŚCI SYSTEMU
Dla spełnienia wymagań w zakresie czasów transmisji w każdych warunkach pracy i w każdych
okolicznościach, Wykonawca powinien zapewnić wymaganą wydajność dynamiczną, uwzględniając
możliwość przyszłej rozbudowy systemu.
W normie PN-EN 61850 zostały zaprezentowane przykłady typowych poziomów funkcjonalności dla
głównych typów stacji. Prezentowane jest również wiele możliwych struktur szyn zbiorczych.
Rzeczywista struktura szyny komunikacyjnej powinna być wybrana na podstawie wymagań i żądanej
klasy wydajności systemu. Ze względu na różne układy stacji, jak i zastosowane w nich różne systemy
zabezpieczeń i funkcji sterujących, każdy projekt stacji musi być analizowany niezależnie. Zgodnie
z normą PN-EN 61850 możliwe są dwa podejścia do takich obliczeń. Jeden bazuje na modelu PICOM;
drugi jest symulacją wydajności LAN. Wykonawca powinien udowodnić, przy zastosowaniu jednej
z powyższych metod, że oferowany system komunikacji poziomu stacji spełnia wymagania
wydajnościowe w oferowanej konfiguracji. Analiza ta powinna wykazać, że uwzględniając przyszłą
rozbudowę system SSiN po jej realizacji powinien spełniać pierwotnie postawione wymagania
jakościowe.
10.13 WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE
Urządzenia SSiN mogą być zlokalizowane w:
a.

Pomieszczeniu obwodów wtórnych w budynku nastawni lub kioskach. Urządzenia zostaną
zabudowane w dedykowanych szafach (dostarczonych przez Dostawcę/ Wykonawcę) odpornych
na działanie pól elektromagnetycznych stacji.

b.

Istniejących szafach kablowych lub dedykowanych szafach na rozdzielni (dostarczonych przez
Dostawcę/ Wykonawcę).

Stanowisko operatora (HMI) powinno być zlokalizowane w pomieszczeniu obwodów wtórnych,
w przeszklonej dedykowanej szafie, z wysuwanym pulpitem z klawiaturą, monitorem i myszą, itp.
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Aparaturę systemu SSiN, zlokalizowaną w rozwiązaniach wnętrzowych, należy zabudować
w przeszklonych szafach w 19” systemie panelowym.
Legendy, opisy i oznaczenia urządzeń i aparatów wewnątrz szaf powinny być wykonane w sposób
trwały i czytelny np. grawerowane białe napisy na czarnym tle.
Sprzęt systemu powinien być skonstruowany w postaci wymienialnych elementów wykonanych
w standardowym formacie, lub jako zamknięte wyposażone moduły.
Montaż i identyfikacja składników:
a. każdy element montażu (do poziomu karty drukowanej) powinien być jasno oznaczony
z częścią numeru producenta, numerem seryjnym komponentu,
b. wszystkie wymienne elementy sprzętu, a szczególnie karty drukowane, powinny być czytelnie
oznaczone dla umożliwienia właściwego zamontowania.
10.13.1 Wymagania konstrukcyjne odnośnie szaf i obudów
Wszystkie urządzenia systemu SSiN, w tym moduły komunikacji oraz sieci LAN i związany sprzęt,
powinny być umieszczone w szafach spełniających następujące wymagania dla szaf wolnostojących
określonych niżej:
a.

Obudowa powinna być wykończona na zewnątrz i wewnątrz; cała metalowa powierzchnia szafy
powinna być pokryta odpowiednią powłoką antykorozyjną w kolorze jasno szarym metalizowanym
(RAL 7035); powinna charakteryzować się estetycznym wyglądem, łatwością dostępu do
elementów w czasie testów i konserwacji oraz zabezpieczać przed dostępem osób
nieupoważnionych.

b.

Obudowy powinny posiadać konstrukcję wolnostojącą (w szczególnych przypadkach –
przyścienną), mocowaną do podłogi, a jej wymiary nie powinny przekraczać 220 cm wysokości,
80 cm szerokości i 80 cm głębokości.

c.

Klawiaturę i myszkę umieścić na oddzielnych, chowanych półkach.

d.

Dostęp do urządzeń i odrutowania powinien być możliwy tylko poprzez zamykane na klucz,
wysokie drzwi (do wysokości szafy, frontowe przeszklone i tylne pełne).

e.

Wejście dla wprowadzenia kabli powinno być umieszczone od spodu szafy i powinno być ono
uszczelnione w sposób zapewniający brak dostępu dla gryzoni.

f.

Powinna być zapewniona wentylacja grawitacyjna. Konieczne jest zapewnienie filtracji zasysanego
do wnętrza zamkniętej szafy powietrza. Temperatura wewnątrz zamkniętej szafy powinna
zapewnić optymalne warunki pracy dla zainstalowanych w niej urządzeń.

g.

Ściany boczne oraz tylna powinny być pełne, bez wentylacyjnych otworów.

h.

Powinna być zapewniona trwała i pewna sieć uziemiająca wewnątrz szafy; pewne uziemienie
powinno być przyłączone do przewodu uziemiającego, uziemienie powinno być zakończone
indywidualnym połączeniem zaciskowym przeznaczonym dla przewodu uziemiającego 16 mm2;
każda sieć uziemiająca powinna być wykonana w postaci miedzianej szyny zbiorczej, taśmy lub
kabla; stosowanie dla sieci uziemiającej konstrukcji szafy, jej obudowy lub obudów sprzętu nie jest
dopuszczalne. Uziemienie tak wykonane stanowi sieć uziemiającą połączeń wyrównawczych
szafy.

i.

Wszystkie konstrukcje powinny być wyposażone w trójprzewodowe, podwójne, izolowane, łatwo
dostępne gniazdo do wyprowadzenia zasilania 230 V AC, 50 Hz.
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j.

Wszystkie szafy powinny być wyposażone w instalację oświetleniową z każdej otwieranej strony.
Preferowane jest białe oświetlenie LED.

k.

Wszystkie szafy powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w specyfikacji PSE S.A.
„Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące,
stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (pkt. 4.10 Standardów Związanych).

l.

Wszystkie obudowy i konstrukcje oraz sposób rozmieszczenia elementów i połączenia powinny
zapewniać wygodne wykonywanie czynności obsługi, konserwacji i testowania oraz napraw
urządzeń.

m.

Wszystkie szafy, obudowy i konstrukcje oraz sposób rozmieszczenia elementów i połączenia
powinny zapewniać co najmniej 20 % miejsca na rozbudowę przy uzupełnianiu modułów lub
urządzeń każdego rodzaju.

n.

W przypadku instalacji w szafkach kablowych rozdzielni (szafy) obudowy urządzeń powinny
spełniać wymagania techniczne zawarte w specyfikacji PSE S.A. „Urządzenia
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane
na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (pkt. 4.10 Standardów Związanych).

o.

W przypadku wymagań dotyczących szaf i obwodów nie sprecyzowanych w niniejszym
standardzie należy spełniać wymogi zawarte w obowiązujących pozostałych specyfikacjach PSE
S.A. dotyczących obwodów wtórnych w tym specyfikacji „Urządzenia elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach
elektroenergetycznych WN i NN” (pkt. 4.10 Standardów Związanych).

10.13.2 Wymagania odnośnie kabli, przewodów, połączeń
Wszystkie połączenia powinny spełniać następujące wymagania:
a.

całe okablowanie pomiędzy jednostkami systemu i podsystemami zawierające połączenia
optyczne sieci LAN powinno być dostarczone przez Wykonawcę i powinno być przedstawione
w dokumentacji wykonawczej (łącznie z końcówkami i przetwornikami RS/opto) - okablowanie (w
tym światłowodowe) powinno być zabezpieczone od narażeń mechanicznych przez ułożenie
w odpowiednich rurach, osłonach lub zastosowane kable opancerzone dla okablowania na
zewnątrz nastawni,

b.

każdy koniec kabla łączącego powinien posiadać oznacznik, który zawiera numer kabla i numer
identyfikacyjny, lokalizację każdego jego wyprowadzenia; informacja ta powinna być zgodna
z rysunkami Wykonawcy,

c.

całe okablowanie zewnętrzne szaf powinno być wykonane przewodami miedzianymi i mieć
niepalną izolację; przewody w kablach wielożyłowych powinny być kodowane kolorystycznie,

d.

okablowanie obwodów elektrycznych wewnątrz szaf powinno być wykonane przewodami
wielodrutowymi miedzianymi, przewody pobielane miedziane, zakończonymi tuleją,

e.

„Połączenia aparatury zainstalowanej na panelach sterowania rezerwowego należy wykonać
przewodami giętkimi typu LgY do wydzielonej listwy zaciskowej z zaciskami rozłącznymi na tylnej
ściance szafy. Dla obwodów prądowych należy zapewnić możliwość zwierania indywidualnie dla
każdego urządzenia,

f.

każdy przewód wpięty do zacisku należy wyposażyć w kostkę adresową z nadrukowanym
adresem, dotyczy również przewodów kabli transmisyjnych,

g.

nie dopuszcza się ręcznie wykonanych opisów kabli i przewodów, zacisków i aparatów,
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h.

okablowanie pomiędzy stałymi i ruchomymi komponentami, takimi jak połączenia do komponentów
zlokalizowanych na drzwiach szafy lub do komponentów zamontowanych na wysuwanych
konstrukcjach powinno umożliwiać swobodne przesuwanie tych komponentów, jak również nie
narażać na uszkodzenie samego połączenia,

i.

dla obwodów sygnalizacji należy stosować listwy zaciskowe z uchylnymi zworami,

j.

dla obwodów pomiarowych należy stosować obustronne gniazda bananowe (tuleje) umożliwiające
podłączenie przyrządów, należy zastosować wyróżnienie kolorami poszczególnych faz (np. na
tulejkach), zworki umożliwiające zwarcie obwodów prądowych, poszczególne fazy wyróżnić
kolorami (np. na tulejkach),

k.

listwy zaciskowe obwodów sterowniczych powinny być w kolorze czerwonym,

l.

listwy w szafach stosować w układzie poziomym,

m.

do jednego zacisku nie należy przyłączać więcej niż dwa przewody,

n.

zastosowane zaciski powinny być rozłączne,

o.

zaciski powinny być obustronnie numerowane,

p.

dla obwodów prądowych należy zapewnić możliwość zwierania niezależnie dla sterownika i PSR,

q.

elementy metalowe np. płyty montażowe przetworników PSR w widoczny sposób należy połączyć
z szyną PE szafy,

r.

nie dopuszcza się stosowania listew złożonych z zacisków piętrowych.

s.

w przypadku wymagań technicznych dla kabli, przewodów, połączeń nie sprecyzowanych
w niniejszym standardzie (np. kolorystyka przewodów) należy spełniać wymogi zawarte
w obowiązujących pozostałych specyfikacjach PSE S.A. dotyczących obwodów wtórnych w tym
specyfikacji „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią
współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (pkt. 4.10 Standardów
Związanych)

10.14 WYMAGANIA DLA MONITORÓW EKRANOWYCH
Dostarczane monitory powinny być wykonane w technologii LCD lub nowszej i posiadać parametry
techniczne, funkcjonalne i jakościowe gwarantujące satysfakcjonującą funkcjonalność i poziom
techniczny na czas realizacji zamówienia. Rozmiar monitora powinien optymalnie wykorzystywać
dostępne miejsce, w którym jest instalowany.
Wymagane parametry zamawianych monitorów zostaną określone w SIWZ.
11

BADANIA I TESTY

11.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Celem przeprowadzania badań jest potwierdzenie zgodności wykonania z wymaganiami PSE S.A.
i poprawności działania wszystkich elementów systemu SSiN.
Zatwierdzenie przez PSE S.A. wyników badań, akceptacja oprogramowania i sprzętu, nie zwalnia
w żadnym przypadku Wykonawcy z odpowiedzialności określonej w gwarancji.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do żądania przeprowadzenia dodatkowych prób systemu i/lub jego
elementów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów w następujących przypadkach:
a. jeśli przeprowadzone próby te potwierdzą, iż jakiekolwiek z wymagań tego standardu nie jest
spełnione,
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b. gdy dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań wykazują na ich niespójność.
Wykonawca powinien bez poniesienia dodatkowych kosztów przez PSE S.A. wymienić, zmodyfikować
lub uzupełnić, urządzenia, oprogramowanie (oprogramowanie systemowe i użytkowe) lub Projekt
Wykonawczy tak, aby skorygować stwierdzone rozbieżności.
Wykonawca dostarczy następujące raporty z badań:
a.
b.
c.
d.

Badania typu.
Badania wyrobu.
Fabryczne badania odbiorcze (FAT).
Badania w miejscu zainstalowania (SAT).

Wykonawca na etapie projektu wykonawczego zobowiązany jest do uzgodnienia z PSE S.A. terminu
przekazania raportu z przeprowadzonych testów bezpieczeństwa teleinformatycznego lub skanera
podatności dla wszystkich zastosowanych komponentów składowych systemu SSiN. Raporty nie mogą
być starsze niż dwa lata, a testy których są wynikiem muszą być oparte na znanych i dobrze
udokumentowanych metodykach, jak np. OSSTMM, OWASP, NIST 800, ISA / IEC 62443, NERC CIP,
CIS Critical Security Controls, ISO 27000. Razem z raportami należy dostarczyć PSE S.A. po jednym
urządzeniu/ systemie montowanym na stacji, które/y poddane/y zostanie testom bezpieczeństwa
teleinformatycznego realizowanego przez PSE S.A.. Dostarczone komponenty muszą posiadać
utwardzone oprogramowanie (wyłączenie nieużywanych portów, nieużywanych kont, itp.) oraz
informacje określające wytyczne w jaki sposób przeprowadzać ww. testy tak, aby nie powodowały
potencjalnego uszkodzenia urządzenia. Po zakończeniu testów wszystkie urządzenia zostaną
zwrócone.
11.2 BADANIA TYPU
Badania typu stanowią weryfikację produktu w stosunku do wymagań stosownych norm technicznych
i wyspecyfikowanych przez producenta danych technicznych, a zatem powinny one być wykonane na
próbkach z procesu wytwórczego i obejmować wszystkie próby potwierdzające spełnienie w/w
wymagań. Dostawca/ Wykonawca przeprowadzi wszystkie badania typu objęte wymaganiami w tym
standardzie i wymaganiami powołanych norm (w szczególności PN-EN 60870 i PN-EN 61850).
Dostawca/ Wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą raport badań typu wykonanych na
urządzeniach identycznych jak oferowane. Próby typu powinny być przeprowadzone w laboratoriach
posiadających certyfikat systemu jakości ISO9001/2000 w zakresie wykonywanych prób i testów.
Laboratoria te powinny posiadać certyfikat akredytacyjny nadawany przez jednostki uprawnione do
nadawania powyżej opisanych badań typu na podstawie normy IEC17025.
Badania typu powinny zawierać, ale nie ograniczać się do poniżej wymienionych badań:
a.
b.
c.
d.

wytrzymałości mechanicznej,
kompatybilności elektromagnetycznej,
spełnienia wymagań w zakresie postanowień dyrektywy niskonapięciowej LVD,
wpływu warunków otoczenia (środowiskowych i klimatycznych).

11.3 BADANIA WYROBU
Badania wyrobu składają się ze specjalnych badań sprzętu i badań sposobu działania, przy czym w ich
skład wchodzą, lecz nie ograniczają się wyłącznie do:
a. Badań funkcjonalnych urządzeń i układu jako całości.
b. Badań izolacji i środowiskowych.
Badania wyrobu powinny być przeprowadzane dla każdego wyrobu opuszczającego fabrykę. Badania
wyrobu powinny być potwierdzone wymaganymi przez obowiązujące prawo atestami i certyfikatami.
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Badania wyrobu dotyczą urządzeń wchodzących w skład systemu SSiN i służą sprawdzeniu zgodności
wyników z przeprowadzonych badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
W odniesieniu do wyrobów podstawowych, tj. wymienionych w pkt. 8.11, Dostawca/ Wykonawca
powinien zapewnić możliwość uczestniczenia przedstawicieli PSE S.A. w tych próbach. Dostawca/
Wykonawca powinien poinformować PSE S.A. o miejscu i terminie przeprowadzania badań, dostarczyć
program i harmonogram oraz zapewnić możliwość uczestniczenia przedstawicieli PSE S.A. w tych
próbach. Pełna odpowiedzialność za przeprowadzenie badań wyrobu leży po stronie Dostawcy/
Wykonawcy.
11.4 FABRYCZNE BADANIE ODBIORCZE (FAT)
Fabryczne badanie odbiorcze (FAT) powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją „Standardowe
specyfikacje techniczne. Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT,
Administracyjnych, SAT oraz Testów końcowych zdalnego sterowania” (pkt. 4.9 Standardów
Związanych) oraz zgodnie z zapisami procedury „Odbioru i sprawdzenia technicznego składników
majątku PSE S.A.”.
11.5 BADANIA W MIEJSCU ZAINSTALOWANIA (SAT)
Badanie odbiorcze w miejscu zainstalowania (SAT) powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją
„Standardowe specyfikacje techniczne. Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT,
Administracyjnych, SAT oraz Testów końcowych zdalnego sterowania” (pkt. 4.9 Standardów
Związanych) oraz zgodnie z zapisami procedury „Odbioru i sprawdzenia technicznego składników
majątku PSE S.A.”.
11.6 TESTY KOŃCOWE SSIN
Testy Końcowe SSiN powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją „Standardowe specyfikacje
techniczne. Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, Administracyjnych, SAT
oraz Testów końcowych zdalnego sterowania” (pkt. 4.9 Standardów Związanych) oraz zgodnie
z zapisami procedury „Odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A.”.
12

DOKUMENTACJA

12.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca powinien dostarczyć dla każdego obiektu wydruki dokumentacji systemu w uzgodnionej
ilości egzemplarzy. Dokumentacja powykonawcza drukowana powinna być dostarczana w sztywnych
okładkach lub w teczkach opisanych w sposób jednoznacznie identyfikujący zawartość. Dokumentacja
w wersji elektronicznej powinna być dostarczona również na powszechnie stosowanym bezzwrotnych
nośniku danych (np. DVD, CD, SD, CF, HDD, USB) w formacie zgodnym z AutoCAD oraz w plikach
pdf.
Listy sygnałów dostarcza się w postaci plików Excel. Listy sygnałów powinny zawierać informację
o źródle każdego sygnału, w tym:
dla sygnałów stykowych numer zacisku szafy i numer zacisku sterownika,
dla sygnałów cyfrowych adres/ indeks lub inny wyznacznik odpowiednio do zastosowanego
protokołu.
Wydruki powinny zawierać następujące opracowania:
a.
b.

a.
b.
c.
d.

Opis działania systemu.
Instrukcję obsługi SSiN dla danej stacji.
Projekt wykonawczy.
Dokumentacja sprzętu.
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e.

Dokumentacja oprogramowania.

12.2 OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU
Wykonawca w złożonej ofercie powinien przedstawić opis działania systemu obejmujący co najmniej:
a.
b.
c.
d.

Wykaz i opis funkcji systemu.
Podział funkcji w rozbiciu na elementy realizujące określone funkcje.
Dane dotyczące wymaganych parametrów technicznych.
Schematy blokowe i rysunki ilustrujące strukturę i realizację funkcji systemu.

Opis techniczny powinien odnosić się do wymagań technicznych i funkcjonalnych niniejszego standardu
tak, aby PSE S.A. mógł ocenić, czy system spełnia wymagania standardu oraz jakie funkcje/ urządzenia
dodatkowe (nie objęte standardem) Wykonawca oferuje w ramach zamówienia.

12.3 PROJEKT WYKONAWCZY
Wykonawca wykona i uzgodni z PSE S.A. projekt wykonawczy dla każdej stacji umożliwiający
wdrożenie Systemu Sterowania i Nadzoru. Wykonawca w trakcie opracowywania projektu
wykonawczego zobowiązany jest do stosowania przewidzianych norm.
Projekt wykonawczy szaf SSiN powinien na połączeniu z obwodami wtórnymi ograniczyć się do
pierwszego zacisku zewnętrznego oraz wskazać numer arkusza i tom dokumentacji, gdzie jest
rozrysowana pozostała część każdego obwodu .
Projekt wykonawczy SSiN nie powinien zawierać zestawienia kabli zewnętrznych oraz przypisania
poszczególnych obwodów do kabli służących do połączeń zewnętrznych.
Projekt wykonawczy powinien zawierać, ale nie ograniczać się do wymienionych niżej zawartości:
12.3.1 Schematy zasadnicze obwodów wtórnych
Schematy zasadnicze obwodów wtórnych systemu SSiN powinny obejmować:
a. Opis techniczny (istotne informacje dla opracowania wraz z przyjętymi z PSE S.A. ustaleniami
w trakcie projektowania).
b. Schematy ideowe:
 schemat funkcjonalny pola,
 rysunki koordynacyjne dla istniejących i nowych urządzeń współpracujących z systemem
sterowania tzn.:


obwody prądowe i napięciowe,



aparatura pierwotna (styki pomocnicze),



sterownik polowy (wejścia/ wyjścia binarne),



zabezpieczenia (wejścia/ wyjścia binarne),



przekaźniki pomocnicze, separujące,



przełączniki do załączania i odstawiania automatyk pola (sygnały stanów położenia),

 schematy zasadnicze obwodów wtórnych:
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rysunki ideowe nowych obwodów sterowniczych i sygnalizacji zaprojektowanych w ramach
instalowanych sterowników polowych,



schematy ideowe, w których przedstawiono powiązania projektowanych obwodów
sterowniczych z istniejącymi obwodami,



rysunki ideowe połączeń wewnątrz instalowanej szafy sterowniczej.

c. Kompletną listę sygnałów przewidzianych dla każdego pola i wszystkich pozostałych elementów
stacji zgodnie ze „Standardem list sygnałów stacji elektroenergetycznej” (pkt. 4.3 Standardów
Związanych).
Listy sygnałów muszą stanowić wydzielony tomy z dokumentacji projektowej obejmujący zakresy
stacyjny, CN/RCN oraz KDM/ODM.
Listy sygnałów muszą zawierać adresy umożliwiające jednoznaczne określenie każdego sygnału
przesyłanego drogami cyfrowymi i stykowymi.
12.3.2 Algorytmy blokad polowych i międzypolowych oraz sekwencji łączeniowych
a. Opis techniczny (istotne informacje dla opracowania wraz z przyjętymi z PSE S.A. ustaleniami
w trakcie projektowania).
b. Równania logiczne blokad polowych i międzypolowych lub schematy drabinkowe.
c. Schematy blokowe wszystkich zaimplementowanych sekwencji polowych i rozdzielnianych.
d. Schemat ideowy stacji.
e. W przypadku blokad realizowanych dla linii do Elektrowni/ FW należy przedstawić pełen zakres
zawierający opis, schematy blokowe oraz równania logiczne również dla części Elektrownia/
FW.
12.3.3 Schematy montażowe
a. Opis techniczny (istotne informacje dla opracowania wraz z przyjętymi z PSE S.A. ustaleniami
w trakcie projektowania).
b. Rysunki montażowe:


zaprojektowanych niezależnych obwodów sterowniczych i sygnalizacji,



zaprojektowanych nowych obwodów z nawiązaniami do istniejących (należy dokładnie
narysować cały obwód z dokładnym zaznaczeniem styku, w którym następuje połączenie),



elewacji paneli sterowniczych,



elewacji szaf sterowniczych i wszystkich połączeń wewnętrznych i zewnętrznych szafy
sterowniczej,



elewacji szafki kablowej wraz ze wszystkimi połączeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

c. Zestawienie materiałów i aparatury.
12.3.4 Schematy komunikacji
a. Opis techniczny (istotne informacje dla opracowania wraz ustaleniami z PSE S.A. w trakcie
projektowania).
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b. Rysunki koordynacyjne istniejących i nowych urządzeń współpracujących z systemem sterowania
w zakresie komunikacji w obrębie stacji oraz z ośrodkami zewnętrznymi.
c. Rysunki połączeń telekomunikacyjnych.
Projekt Powykonawczy stanowi Projekt Wykonawczy po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian
wynikłych w trakcie uruchomienia obiektu.
d. Diagram wdrożenia zawierający komponenty systemu, ich interfejsy i połączenia pomiędzy nimi
oraz z otoczeniem systemu w 3 perspektywach:


połączeń fizycznych i logicznych w warstwie L1 i L2 OSI RM



nawiązywania komunikacji (wskazujące protokoły w warstwie L3, L4 OSI RM wraz
z kierunkami inicjacji komunikacji),



przepływu danych w warstwie L7 OSI RM (wskazujące kierunek przepływu danych i ich
charakter).

e. Wykaz urządzeń wymagających nadania adresacji IP w sieci LAN na SE wraz ze schematem ich
połączeń.
f. Konieczne jest wskazanie, dla każdego interfejsu komunikacyjnego przeznaczenia wraz
z wektorami komunikacji. Informacja musi określać protokoły w poszczególnych warstwach
modelu sieciowego ISO OSI RM:
 przeznaczenie interfejsu komunikacyjnego,
 protokoły dla warstwy L2 (np. Ethernet),
 protokoły dla warstwy L3 (np. IP, ICMP),
 protokoły dla warstwy L4 (np. TCP, UDP),
 protokoły dla warstwy L7 (np. https, IEC 61850 MMS, IEC 60870-5-104).
12.3.5 Graficzna prezentacja procesu na stanowisku HMI
Wymagane jest, na poziomie opracowywania projektu wykonawczego, uzyskanie uzgodnień z PSE S.A.
w zakresie, między innymi:
a. rozwiązania sposobu edycji, liczby warstw prezentacji, kolorystyki,
b.

edycji schematu synoptycznego stacji, odwzorowania poszczególnych urządzeń,

c.

prezentacji i archiwizacji pomiarów i zdarzeń,

d.

wizualizacji alarmów,

e.

edycji i drukowania raportów,

f.

realizacji sterowań,

g.

edycji i drukowania zestawień,

h.

rejestracji alarmów.
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12.3.6 Dokumentacja oprogramowania
Wykonawca powinien wraz z systemem dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym
narzędziowego, systemowego oraz serwisowego. Wykonawca systemu powinien dostarczyć PSE S.A.
wszystkie części oprogramowania użytkowego (w tym narzędziowego) i systemowego zawarte
w specyfikacji PSE S.A. w wersji skompilowanej na powszechnie stosowanym nośniku danych (DVD, CD,
SD, CF, HDD, USB) włącznie z udzieleniem odpowiednich bezterminowych licencji na użytkowanie
oprogramowania. Dokumentacja oprogramowania powinna zawierać, ale nie tylko być ograniczona do:
a.

Aktualnej dokumentacji strukturalnej i instrukcji eksploatacji dla standardowego oprogramowania
Wykonawcy, która spełnia wymagania przedstawionej specyfikacji PSE S.A. w istniejących
postaciach.

b.

Oprogramowania standardowego, które wymaga modyfikacji, aby spełnić wymagania PSE S.A..
Dostarczone oprogramowanie powinno być przedmiotem sprawdzenia i zatwierdzenia przez
PSE S.A.. Dokumentacja standardowa i dokumentacja zmian powinna być przedstawiona przez
Wykonawcę przed wdrożeniem wraz ze zaznaczonymi wszystkimi zmianami standardowego
oprogramowania Wykonawcy.

12.3.7

Dokumentacja sprzętu

Wykonawca powinien dostarczyć dokumentację wszystkich dostarczonych do PSE S.A. urządzeń i sprzętu
dla każdego modernizowanego obiektu. Cała dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim.
Dokumentacja ma opisywać zainstalowane układy i ich działanie, procedury znajdowania i usuwania
usterek, procedury eksploatacji systemu. W ramach opracowania dokumentacja powinna pozwolić na
samodzielną eksploatację systemu przez PSE S.A..
Dokumentacja powinna zawierać m.in.:
a.

charakterystykę urządzenia i układu,

b.

ogólną budowę i opis zasady działania,

c.

parametry techniczne każdego dostarczonego urządzenia,

d.

schematy blokowe zaimplementowanych
dostarczanych urządzeń,

e.

opisy do schematów blokowych,

f.

instrukcje montażu i eksploatacji,

g.

pełne wymagania techniczne dla urządzenia w zakresie późniejszej eksploatacji,

h.

instrukcje obsługi serwisowej urządzenia w ramach napraw,

i.

układów

logicznych

w

oprogramowaniu

katalogi dostarczonych urządzeń.

12.3.8 Opis systemu
Dla każdej stacji powinien być dostarczony opis zainstalowanego i uruchomionego systemu,
zawierający:
a.

spis wszystkich dostarczanych programów i modułów,

b.

spis rysunków zawartych w opracowaniu,
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c.

dokumentację oprogramowania użytkowego, systemowego, serwisowego,

d.

opis przeglądu funkcjonalnego, który na bazie podsystemów opisuje oprogramowanie użytkowe,
systemowe, serwisowe,

e.

zależności pomiędzy oprogramowaniem, bazą danych i sprzętem,

f.

aktualną dokumentację oprogramowania użytkowego, systemowego, serwisowego,

g.

instrukcję eksploatacji dla dostarczonego oprogramowania Wykonawcy,

h.

opisy (dostarczone przez Wykonawcę) implementacji protokołów komunikacyjnych i listę
telegramów przesyłanych danych, które są stosowane wewnątrz systemu i do komunikacji
zewnętrznej,

i.

Instrukcję eksploatacji urządzeń wchodzących w skład SSiN zgodną z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach energetycznych,

j.

Instrukcję obsługi SSiN dla danej stacji.

k.

aktualne procedury wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania komponentów systemu
z kopii zapasowych,

l.

Procedury, instrukcje oraz dokumentację opisującą sposób postępowania i wykonywania
przełączeń dla Sterowników (centralnych, komunikacyjnych) oraz pomiędzy nimi w celu
zapewnienia ciągłości działania stacji elektroenergetycznej.

12.3.9 Zgłoszenie kopii zapasowej
Każdy system należy zgłosić do procesu tworzenia kopii zapasowych (backupu) wskazując:
a.

Nazwa systemu,

b.

Nazwa serwera,

c.

Adres IP,

d.

Funkcja jaką komponent pełni,

e.

Lokalizacja ( nazwa platformy VMWare, lub lokalizacja serwera fizycznego),

f.

System operacyjny (wersja/ service pack),

g.

Lista filesystemów, baz danych (wspieranych przez system kopii zapasowych PSE S.A.)
i aplikacji (wspieranych przez system kopii zapasowych PSE S.A.; np. VMWare) przeznaczonych
do objęcia backupem, tryb backupu (on-line/ off-line czyli, czy aplikacja będzie zatrzymywana do
backupu, czy nie),

h.

Sposób backupu (jeden z następujących albo ich kombinacja: poprzez „Integrację” wbudowaną
w system kopii zapasowych PSE S.A. czy też „Skryptem” dostarczonym przez dostawcę, który
będzie uruchamiany przed backupem),

i.

Szacowany rozmiar zasobu do backupu,

j.

Szacowany roczny przyrost danych do backupu,

k.

Okno backupowe (w jakich godzinach należy wykonywać backup i w jakie dni),
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l.

Jak często ma wykonywać się bakckup (raz dziennie, raz na tydzien, raz na miesiąc, kilka razy
dziennie w skazanych godzinach),

m.

Retencja backupu (jak długo kopia będzie dostępna – standardowe czasy to 2 tygodnie dla kopii
dziennej, miesiąc dla kopii tygodniowej, 1 rok dla kopii miesięcznej),

n.

Czy i dla których filesystemów wymagany jest backupu z poziomu obrazu systemu operacyjnego
(tzw. backup obrazu systemu – np. VMWare Image lub obraz dysku fizycznego, które można
wykonać za pomocą agenta systemu tworzenia kopii zapasowej),

o.

Dodatkowe informacje, które są wymagane w zakresie poprawnej konfiguracji backupu
(w przypadku niektórych aplikacji istotna jest kolejność wykonywania backupów. Np. najpierw
należy wykonać backup jednej bazy, a jak się skończy to wykonać backup drugiej bazy. W innych
przypadkach istotne jest powiązanie miedzy serwerami w ramach jednego środowiska oraz co
za tym idzie, synchronizacja backupów na różnych serwerach w ramach środowiska: np. najpierw
należy wykonać backup bazy z jednego klienta, a jednocześnie uruchomić backup systemów
plików z drugiego klienta - lub zatrzymać jakąś usługę na jednym kliencie, a wykonać backup
z innego klienta w tym samym czasie).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Zastosowane w niniejszej specyfikacji określenie „powinien” i jego odmiany oznaczają
obligatoryjność spełnienia postawionych wymagań.
--- Koniec opracowania ---
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