OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

Ponadto niniejszą Kartą aktualizacji wprowadza się do IRiESP nowe procedury, których
celem jest zapewnienie mechanizmu sprawnego wdrażania zmian w SMPP, dedykowanym
do monitorowania pracy jednostek wytwórczych na potrzeby operatywnego prowadzenia
ruchu KSE oraz w centralnym systemie automatycznej regulacji częstotliwości i mocy, w
przypadku modyfikacji standardów tych systemów. Nowe procedury regulują obecnie
stosowaną praktykę i są spójne z procedurami zawartymi w IRiESP odnoszącymi się do
innych systemów centralnych OSP.
II. OSP opracował i jest w trakcie wdrażania nowego modelu przygotowania i realizacji
inwestycji infrastrukturalnych, który przewiduje wspólną koordynację procesów
inwestycyjnych, eksploatacyjnych i remontowych, tak aby zoptymalizować wyłączenia
elementów KSE. Uspójnienie ww. procesów było możliwe jedynie poprzez opracowanie
nowych, powiązanych ze sobą harmonogramów, poszczególnych etapów realizacyjnych
tych procesów. Jednym z takich harmonogramów, opracowanym w ramach stosowanej
przez OSP Procedury uzgadniania wyłączeń elementów KSE dla realizacji prac
inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych, jest harmonogram tworzenia
rocznego Planu wyłączeń elementów KSE na kolejne trzy lata (dalej „Plan wyłączeń”),
którego założenia skutkują koniecznością przesunięcia o 15 dni, określonego w IRiESP Korzystanie, terminu przekazywania do OSP, przez wytwórców posiadających Jednostki
Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD) i Jednostki Wytwórcze Centralnie
Koordynowane (JWCK) oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), danych
niezbędnych do prawidłowego opracowania ww. Planu wyłączeń. Do zakresu tych danych
wchodzą harmonogramy planowanych postojów jednostek wytwórczych, planowane
wartości mocy osiągalnych i mocy dyspozycyjnych jednostek wytwórczych oraz zgłoszenia
wyłączeń elementów sieci. Przesunięcie terminu opracowywania przez OSP bilansów
technicznych mocy wymusza również konieczność zmiany, określonego w IRiESPKorzystanie, terminu przekazywania do OSP, przez OSD oraz odbiorców końcowych
przyłączonych do sieci przesyłowej, prognoz zapotrzebowania na moc. Powyższe skutkuje
koniecznością zmiany dotychczas obowiązujących zapisów IRiESP-Korzystanie,
dotyczących terminów przekazywania do OSP ww. danych dla potrzeb planowania
rocznego.
Dodatkowo dokonano zmiany okresu planowania średniookresowego w OSP - okres
siedmioletni zastąpiono okresem pięcioletnim. Zmiana ta podyktowana jest stosowaniem
przez OSP dokumentu Procedura opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania Planu
Zamierzeń Inwestycyjnych, jak również wynika ze zmian w podziale odpowiedzialności
jednostek organizacyjnych OSP, określonym w nowym modelu przygotowania i realizacji
inwestycji infrastrukturalnych w OSP. Nowy okres planowania średniookresowego
wymusza konieczność zmiany dotychczas obowiązujących zapisów IRiESP.
III. Dokonano korekty zapisów IRiESP - Korzystanie, wynikającej z treści pkt 2.2.3.1.1
i 2.2.3.1.2, w myśl których wszystkie wymagania techniczne, określone w tej części IRiESP
dotyczą urządzeń, instalacji lub sieci przyłączonych, nowych i po przeprowadzonej
modernizacji, której zakres obejmuje również urządzenia, instalacje lub sieci nie spełniające
wymagań. W związku z tym skreślono, użyte w powołanych w niniejszej Karcie aktualizacji
punktach, sformułowanie odnośnie jednostek „nowych lub po najbliższej modernizacji”.
Jednocześnie, w zmienianych punktach, poprawiono wykryte błędy redakcyjne.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji
nr CK/1/2012 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, przedstawiona w dalszej części
Karty aktualizacji.
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Zakres zmian:
część I)

wynikający z przyczyny określonej w pkt. I:

Lp.

Rozdział IRiESP - Korzystanie

Zestawienie zmian

1.

1.1. Wykaz skrótów i oznaczeń

Skreśla się skrót „ARCM”

2.

1.2. Definicje stosowanych pojęć

Zmienia się definicje:
„Automatyczna regulacja częstotliwości i
mocy (ARCM)”
„Działania regulacyjne”
„Obiektowe układy regulacji”
„Regulacja wtórna”
„Regulator centralny ARCM”
Wprowadza się definicje:
„Regulator centralny”
„Regulator centralny LFC”
„Centralny system automatycznej
regulacji częstotliwości i mocy”

3.

2.2.3.3. Wymagania i zalecenia techniczne dla Zmienia się punkty:
urządzeń, instalacji i sieci wytwórców 2.2.3.3.1.2.
energii elektrycznej
2.2.3.3.2.1.1. - 2.2.3.3.2.1.3.
2.2.3.3.2.1.7.

4.

5.

4.3.5. Dysponowanie
mocą
jednostek Zmienia się punkty 4.3.5.23. i 4.3.5.25.
wytwórczych przyłączonych do sieci
zamkniętej
4.3.9. Działania regulacyjne w sieci Zmienia się punkty:
4.3.9.4.
zamkniętej
4.3.9.9. - 4.3.9.11.
4.3.9.14. i 4.3.9.15.

6.

4.3.12. Zdalne

7.

4.3.13. Systemy

8.

5.1.

Formy wymiany informacji

9.

6.4.

System monitorowania parametrów Zmienia się punkty 6.4.1.1.i 6.4.3.1.
Wprowadza się punkty:
pracy

pozyskiwanie
pomiarowych

danych Zmienia się punkty 4.3.12.4.1 i 4.3.12.4.5.

wymiany informacji i Zmienia się punkty 4.3.13.1 i 4.3.13.2.
sterowania wykorzystywane dla
prowadzenia ruchu sieciowego
Zmienia się punkt 5.1.1.2.

6.4.4.3,
6.4.4.3.1.i 6.4.4.3.2
10.

6.6.

System
automatycznej
częstotliwości i mocy

regulacji Zmienia się punkty:
6.6., 6.6.1, 6.6.1.1. i 6.6.1.2.
6.6.2., 6.6.2.1, 6.6.2.2.
Skreśla się punkty 6.6.1.3. i 6.6.1.4.
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Lp.

Rozdział IRiESP - Korzystanie

część II)

Zestawienie zmian
Wprowadza się punkty:
6.6.2.1.1. i 6.6.2.1.2.
6.6.2.2.1 i 6.6.2.2.2.
6.6.3., 6.6.3.1. i 6.6.3.2.

wynikający z przyczyny określonej w pkt. II:

Lp.

Rozdział IRiESP - korzystanie

1.

4.1.

2.

4.3.4. Opracowywanie bilansów technicznych Zmienia się punkty:
mocy KSE
4.3.4.3. i 4.3.4.4.

3.

4.3.6. Planowanie pracy sieci zamkniętej

Rozbudowa
przesyłowej

i

modernizacja

Zestawienie zmian
sieci Zmienia się punkty:
4.1.1.2. (1)
4.1.3.1.

Zmienia się punkt: 4.3.6.7.

część III) wynikający z przyczyny określonej w pkt. III:
Lp.

Rozdział IRiESP - korzystanie

Zestawienie zmian

1.

2.2.3. Wymagania techniczne dla urządzeń, Zmienia się punkty:
instalacji i sieci wraz z niezbędną 2.2.3.3.1.1.
infrastrukturą pomocniczą
2.2.3.3.1.7.
2.2.3.3.2.2.1.
2.2.3.3.2.3.6.
2.2.3.3.2.4.14.
2.2.3.3.2.5.8.
2.2.3.7.8.
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CK/1/2012
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci
Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci:

Część I)

z przyczyny określonej w pkt. I:

1.

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH
POJĘĆ

1.1.

Wykaz skrótów i oznaczeń

Skrót „ARCM” skreśla się.

1.2

Definicje stosowanych pojęć

Definicja „Automatyczna regulacja częstotliwości i mocy (ARCM)” otrzymuje brzmienie:
Układ automatycznej regulacji częstotliwości i mocy czynnej
w
połączonych
systemach
elektroenergetycznych,
uwzględniający jednocześnie kryteria dotrzymania salda
wymiany międzysystemowej i utrzymania częstotliwości,
zgodnie z określonym algorytmem.

Automatyczna
regulacja
częstotliwości i mocy

Definicja „Działania regulacyjne” otrzymuje brzmienie:
Działania regulacyjne

Czynności obejmujące w szczególności:
(1)

zmianę wytwarzania mocy czynnej lub biernej przez
jednostki wytwórcze,

(2)

pracę w zaniżeniu
wytwórczych,

(3)

zmianę nastaw układu ARNE, regulatora centralnego oraz
innych automatyk zainstalowanych w systemie,

(4)

załączanie lub wyłączanie regulacji pierwotnej lub wtórnej
jednostek wytwórczych,

(5)

załączanie lub wyłączanie układu ARNE,

(6)

wykorzystanie szybkich rezerw mocy, w tym jednostek
wytwórczych pompowo-szczytowych,

lub

w

przeciążeniu

jednostek
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(7)

załączanie dławików i kondensatorów,

(8)

załączanie elementów sieci (linii, transformatorów),

(9)

synchronizację z siecią jednostek wytwórczych,

(10) zmianę zaczepów transformatorów,
(11) zmianę trybów regulacji i wartości zadanych układów
regulacji i automatyk.
Definicja „Obiektowe układy regulacji” otrzymuje brzmienie:
Obiektowe układy regulacji Układy automatycznej regulacji pierwotnej, wtórnej, trójnej
zainstalowane na jednostce wytwórczej.
Definicja „Regulacja wtórna” otrzymuje brzmienie:
Regulacja wtórna

Regulacja
częstotliwości
i
mocy
w
systemie
elektroenergetycznym realizowana za pomocą skoordynowanego
oddziaływania na poziom generacji mocy czynnej jednostek
wytwórczych celem utrzymania częstotliwości i mocy w systemie
elektroenergetycznym na zadanym poziomie. Regulacja wtórna
jest realizowana w warunkach normalnej pracy systemu
automatycznie poprzez skoordynowane oddziaływanie regulatora
centralnego na indywidualne regulatory wybranych jednostek
wytwórczych w ramach centralnego systemu automatycznej
regulacji częstotliwości i mocy. W stanach awaryjnych pracy
KSE regulacja wtórna może być realizowana w sposób manualny,
zgodnie z odrębnymi procedurami.

Wprowadza się definicję „Regulator centralny” w brzmieniu:
Regulator centralny

Jednostka
centralna
częstotliwości i mocy.

systemu

automatycznej

regulacji

Definicja „Regulator centralny ARCM” otrzymuje brzmienie:
Regulator centralny ARCM Jednostka
centralna
systemu
automatycznej
regulacji
częstotliwości i mocy, wysyłająca wspólny sygnał regulacyjny
zmiany mocy czynnej do jednostek wytwórczych.
Wprowadza się definicję „Regulator Centralny LFC” w brzmieniu:
Regulator centralny LFC

Jednostka
centralna
systemu
automatycznej
regulacji
częstotliwości i mocy, wysyłająca indywidualne sygnały
regulacyjne zmiany mocy czynnej do jednostek wytwórczych.

Karta aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
data: 7 listopada 2012 r.

PROJEKT

Strona 6 z 19

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

Wprowadza się definicję „Centralny system automatycznej regulacji częstotliwości i mocy”
w brzmieniu:
Centralny system regulacyjny wykorzystywany przez operatora
Centralny system
automatycznej regulacji systemu przesyłowego do prowadzenia automatycznej regulacji
częstotliwości i mocy wymiany międzysystemowej pomiędzy
częstotliwości i mocy
KSE a pozostałą częścią systemu synchronicznego kontynentalnej
Europy, poprzez automatyczną aktywację na jednostkach
wytwórczych współpracujących z regulatorem centralnym mocy
w ramach regulacji wtórnej lub trójnej.
2. PRZYŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z SIECI
2.2. Przyłączanie do sieci
2.2.3. Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną
infrastrukturą pomocniczą
2.2.3.3. Wymagania i zalecenia techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wytwórców
energii elektrycznej
Pkt 2.2.3.3.1.2. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.1.2.

Jednostki wytwórcze cieplne kondensacyjne i bloki gazowo-parowe, o mocy
osiągalnej 100 MW lub wyższej, powinny posiadać zdolności techniczne
w zakresie:
(1)

pracy w regulacji pierwotnej;

(2)

pracy w automatycznej regulacji wtórnej wg zadawanego zdalnie sygnału
sterującego z regulatora centralnego LFC, przy czym w okresie
przejściowym, czyli do zakończenia pełnego wdrożenia u wytwórców
regulatora centralnego LFC, jednostki wytwórcze przyłączone do KSE,
mają obowiązek posiadać zdolność współpracy zarówno z regulatorem
centralnym LFC i regulatorem centralnym ARCM;

(3)

zdalnego zadawania obciążenia bazowego;

(4)

opanowywania zrzutów mocy do pracy na potrzeby własne (PPW);

zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, określonymi w pkt 2.2.3.3.
Pkt 2.2.3.3.2.1.1. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.2.1.1.

Urządzenia do regulacji pierwotnej, w jednostkach wytwórczych biorących udział
w regulacji pierwotnej, powinny spełniać następujące wymagania:
(1)

zapewniać zadziałanie regulacji pierwotnej jednostki wytwórczej
w przypadku zmiany częstotliwości w czasie nie dłuższym niż 30 s
i osiągnąć cały zakres odpowiedzi, wynikający z ustawionego statyzmu
regulatora prędkości obrotowej oraz odchyłki częstotliwości,
z dokładnością δp = ±1% mocy znamionowej Pn;

(2)

być zdolne do wyzwolenia bardzo szybkiej zmiany mocy regulacyjnej
pierwotnej ΔP(Δf) = ± 5% Pn, dostępnej w całym paśmie mocy
regulacyjnej jednostki wytwórczej (Pmin ÷ Pos) wraz z brzegowymi
zapasami regulacji +2,5% Pos na górnym brzegu oraz –2,5% Pos na
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dolnym brzegu, z odpowiedzią na skok mocy zadanej
ΔPz(Δf) = 0 ⎡ +5% Pn osiąganą w czasie 30 s tj. ΔP(t<30 s) = ±5% Pn,
z dokładnością w stanie ustalonym po 30 s δp ≤ ±1% Pn, przy czym co
najmniej 50% rezerwy regulacji musi być uaktywnione w czasie
15 sekund, pozostały zakres musi być uaktywniony w czasie do
30 sekund;
(3)

nieczułość układów regulacji częstotliwości nie powinna być większa niż
Δfi = ± 10 mHz;

(4)

cykl pomiaru częstotliwości dla działania regulacji pierwotnej powinien
wynosić nie mniej niż raz na sekundę;

(5)

korekcja częstotliwości w układzie regulacji mocy powinna być możliwa
do ustawienia w przedziale co najmniej ΔP(Δf) = ± 5% Pn przy zmianach
statyzmu regulatora s = 2…8% i strefy martwej częstotliwości
Δf0 = (0, ±10, ... ±500) mHz;

(6)

struktura układów regulacji prędkości obrotowej i mocy powinna
zapewniać stabilną pracę KSE przy występowaniu zakłóceń poprzez
właściwe współdziałanie szybko reagującego regulatora prędkości obrotowej
z wolno reagującym regulatorem mocy;

(7)

struktura układu regulacji powinna umożliwiać blokowanie działania
regulacji pierwotnej poprzez ustawienie strefy martwej, na poziomie
określonym przez OSP, bez eliminacji sygnału korekcji mocy od
częstotliwości (bez przerywania toru korekcji mocy od częstotliwości);

(8)

dopuszcza się, aby regulacja pierwotna i wtórna na blokach gazowoparowych była realizowana tylko przez turbozespół gazowy, przy
zapewnieniu zakresu zmian mocy w torze regulacji pierwotnej ±5% Pos,
przy czym moc osiągalna wyznaczana jest jako suma mocy osiągalnych
turbozespołu gazowego i parowego. Zmiany mocy turbozespołu parowego
nadążającego za zmianami mocy turbozespołu gazowego nie powinny
zakłócać pracy regulacji pierwotnej realizowanej przez turbozespół
gazowy.

Pkt 2.2.3.3.2.1.2. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.2.1.2. Regulacja wtórna jest realizowana w ramach centralnego systemu automatycznej
regulacji częstotliwości i mocy poprzez:
(1) regulator centralny ARCM i współpracujące z nim jednostki wytwórcze
elektrowni cieplnych odpowiadające na zmianę sygnału Y1 oraz jednostki
wytwórcze elektrowni wodnych odpowiadające na zmianę sygnału Y1s.
Sposób dystrybucji sygnałów regulacyjnych określa OSP.
(2) regulator centralny LFC i współpracujące z nim jednostki wytwórcze
elektrowni odpowiadające na zmianę indywidualnych sygnałów
regulacyjnych, wymuszających zmianę mocy w torze regulacji wtórnej
ΔPw_zadane Szczegółowe wymagania w zakresie protokołów komunikacyjnych
oraz charakterystyka sygnałów regulacyjnych są określone w standardach
regulatora centralnego LFC, publikowanych na stronach internetowych OSP.
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Pkt 2.2.3.3.2.1.3. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.2.1.3.

Jednostki wytwórcze biorące udział w regulacji wtórnej powinny spełniać
następujące wymagania:
(1) dla współpracy z regulatorem centralnym ARCM:
(1.1) zdolność do wyzwolenia szybkiej zmiany mocy regulacyjnej wtórnej
ΔP(t) równomiernie nadążającej za zmianami mocy zadanej
ΔPY1(–31...0...+31) = (–5%...0…+5%) Pn ;
(1.2) dostępność mocy regulacyjnej dla regulacji sygnałem Y1 w całym
paśmie mocy regulacyjnej jednostki wytwórczej (Pmin ÷ Pos);
(2) dla współpracy z regulatorem centralnym LFC:
(2.1) zdolność do wyzwolenia szybkiej zmiany mocy regulacyjnej wtórnej
ΔP(t) równomiernie nadążającej za zmianami sygnałów regulacyjnych,
wymuszających zmianę mocy w torze regulacji wtórnej ΔPw_zadane ;
(2.2) dostępny zakres oraz szybkość zmian mocy dla regulacji wtórnej nie
mogą być mniejsze niż w przypadku współpracy z regulatorem
centralnym ARCM;
(2.3) przy współpracy regulacji wtórnej z regulacją pierwotną, na tle zmian
mocy P(t) podążających za zmianami sygnału zadanego regulacji
wtórnej powinny być spełnione także wymagania określone dla
regulacji pierwotnej.

Pkt 2.2.3.3.2.1.7. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.2.1.7.

Niezależnie od sposobu wykorzystania sytemu SOWE do realizacji obciążenia
bazowego powinny zostać spełnione następujące wymagania:
(1)

wykorzystanie bieżącego punktu pracy (dalej „BPP”), do
automatycznego zadawania mocy bazowej bloku nie może pozbawić
możliwości zadawania mocy bazowej bloku według dotychczasowych
zasad za pomocą automatycznego sygnału Y0(i);

(2)

zachowanie możliwość rozłącznej pracy regulacji pierwotnej i wtórnej
sygnałem Y1(i) lub ΔPw_zadane oraz regulacji sygnałem Y0(i);

(3)

łączna praca układów regulacji pierwotnej, wtórnej Y1(i) lub ΔPw_zadane i
trójnej sygnałem Y0(i) musi spełniać wymagania określone dla
poszczególnych regulacji;

(4)

przyjęta maksymalna wielkość gradientu zmian mocy w zakresie zmian
mocy bazowej z wykorzystaniem BPP nie może ograniczać wymaganej
wielkości gradientu mocy w zakresie mocy regulowanej sygnałem Y1(i),
jeśli jest przewidziany do wykorzystania;

(5)

dopuszczalny zakres pracy bloku przy załączonych układach regulacji
pierwotnej i wtórnej sygnałem Y1(i) lub ΔPw_zadane nie może powodować
pracy jednostki wytwórczej w zaniżeniu lub w przeciążeniu;

(6)

spełnienie dotychczasowych wymagań stawianych układom regulacji
pierwotnej i wtórnej Y1(i) lub ΔPw_zadane, a w przypadku konieczności
jakichkolwiek ich zmian i modyfikacji, uzyskanie pisemnej akceptacji
OSP na wprowadzenie tych zmian.
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4.

ROZBUDOWA,
SIECIOWEGO

EKSPLOATACJA

I

PROWADZENIE

RUCHU

4.3. Prowadzenie ruchu sieciowego
4.3.5. Dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci zamkniętej
Pkt 4.3.5.23. otrzymuje brzmienie:
4.3.5.23.

Służby dyspozytorskie OSP - KDM sterują pracą jednostek wytwórczych biorących
udział w regulacji wtórnej realizowanej zdalnie sygnałem sterującym z regulatora
centralnego w zakresie i w sposób uzgodniony w dwustronnych umowach.

Pkt 4.3.5.25. otrzymuje brzmienie:
4.3.5.25.

Służby ruchowe wytwórcy DIRE jednostek wytwórczych biorących udział
w regulacji pierwotnej lub wtórnej realizowanej zdalnym sygnałem sterującym z
regulatora centralnego zobowiązane są do niezwłocznego informowania OSP o
wszelkich usterkach powodujących ograniczenie zakresu lub parametrów realizacji
tych funkcji.

4.3.9. Działania regulacyjne w sieci zamkniętej
Pkt 4.3.9.4. otrzymuje brzmienie:
4.3.9.4.

OSP zapewnia realizację wymagań technicznych ENTSO-E/UCTE Operation
Handbook dotyczących regulacji poprzez:
(1)

zapewnienie dostępu do wymaganego zakresu rezerw regulacji pierwotnej
i regulacji wtórnej,

(2)

zapewnienie parametrów regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej,

(3)

utrzymanie regulatora centralnego.

Pkt 4.3.9.9. otrzymuje brzmienie:
4.3.9.9.

OSP ustala typ, rodzaj i zakres wyposażenia koniecznego do prowadzenia
automatycznej regulacji częstotliwości i mocy, w tym w szczególności:
(1)

rodzaj i parametry regulatora centralnego oraz algorytm jego działania;

(2)

rodzaj i parametry wykorzystywanych środków łączności;

(3)

strukturę, algorytm
w obiektach;

(4)

środki służące do kontroli dyscypliny regulacyjnej.

działania

i

nastawienia

układów

automatyki

Pkt 4.3.9.10. otrzymuje brzmienie:
4.3.9.10.

OSP zapewnia aparaturę centralną, środki łączności do aparatury obiektowej oraz
algorytmy i oprogramowanie konieczne do automatycznej regulacji częstotliwości
i mocy.
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Pkt 4.3.9.11. otrzymuje brzmienie:
4.3.9.11.

Regulator centralny działa w oparciu o pomiary częstotliwości oraz mocy czynnej
w uzgodnionych punktach pomiarowych na liniach międzysystemowych. Pomiary
są pozyskiwane w cyklu 1 - 2 s.

Pkt 4.3.9.14. otrzymuje brzmienie:
4.3.9.14.

Jako narzędzie centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy
wykorzystywany jest regulator centralny służący do aktywacji pasma regulacji
wtórnej współpracujących z nimi jednostek wytwórczych.
(1) w ramach centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości
i mocy regulacja wtórna jest realizowana przez jednostki wytwórcze elektrowni
cieplnych odpowiadające na zmianę dedykowanych sygnałów regulacyjnych
ΔPwzadane (wysyłanych z regulatora centralnego LFC) lub sygnału Y1
(wysyłanego z regulatora centralnego LFC) oraz jednostki wytwórcze
elektrowni wodnych odpowiadające na zmianę sygnału Y1s (wysyłanego z
regulatora centralnego ARCM);
(2) zadawanie obciążenia bazowego dla jednostek wytwórczych może być
realizowane poprzez wykorzystanie:
(2.1.) bieżącego punktu pracy („BPP”), przy użyciu regulatora centralnego
LFC,
(2.2.) bieżącego punktu pracy („BPP”), przy użyciu systemu SOWE,
(2.3.) sygnału Y0 , przy użyciu regulatora centralnego ARCM.
O trybie zadawania obciążenia bazowego z wykorzystaniem ww. sygnałów
decyduje OSP.

Pkt 4.3.9.15. otrzymuje brzmienie:
4.3.9.15

Wyboru regulatora centralnego w KSE dokonuje Dyspozytor KDM biorąc pod
uwagę dostępność jednostek wytwórczych przyłączonych do regulatora centralnego
LFC oraz do regulatora centralnego ARCM.

4.3.12. Zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych
Pkt 4.3.12.4.1. otrzymuje brzmienie:
4.3.12.4.1

Źródłem pomiarów mocy, prądów i napięć, o których mowa w pkt 4.3.12.2.1
i 4.3.12.3.1, są rdzenie pomiarowe przekładników prądowych i napięciowych.
Dokładność rdzeni nie może być gorsza niż wymagana dla klasy 0,5. Zalecana
klasa dokładności rdzeni pomiarowych w ciągach wytwarzania JWCD i JWCK oraz
wykorzystywanych dla potrzeb centralnego systemu automatycznej regulacji
częstotliwości i mocy wynosi 0,2.
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Pkt 4.3.12.4.5. otrzymuje brzmienie:
4.3.12.4.5.

Aparatura zastosowana do pozyskania, przetwarzania i transmisji danych musi
zapewnić odnawianie danych pomiarowych w centralnym systemie automatycznej
regulacji częstotliwości i mocy, w odstępach czasu nie dłuższych niż 1 s.

Pkt 4.3.13.1. otrzymuje brzmienie:
4.3.13.1.

Wymiana
informacji
i
sterowanie
obiektami
elektroenergetycznymi
w ramach prowadzenia ruchu sieciowego w KSE odbywa się za pomocą:
(1) systemu operatywnej współpracy z elektrowniami,
(2) systemu monitorowania parametrów pracy jednostek,
(3) systemu SCADA,
(4) centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy.

Pkt 4.3.13.2. otrzymuje brzmienie:
4.3.13.2.

Wymagania techniczne dla systemów SOWE, SCADA i SMPP zostały
szczegółowo określone w pkt 2.2.3.9 - 11, natomiast wymagania techniczne dla
centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy,
w pkt 2.2.3.3.2.1 i 4.3.9.

5. WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY OSP A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU

5.1. Formy wymiany informacji
5.1.1. Postanowienia ogólne
Pkt 5.1.1.2. otrzymuje brzmienie:
5.1.1.2.

Do systemów teleinformatycznych służących do zbierania, przekazywania
i wymiany informacji, o których mowa w pkt 5.1.1.1 (1), zalicza się:
(1) system wymiany informacji o rynku energii (WIRE),
(2) system operatywnej współpracy z elektrowniami (SOWE),
(3) system prowadzenia ruchu i sterowania pracą KSE (SCADA),
(4) system monitorowania parametrów pracy jednostek (SMPP),
(5) centralny system pomiarowo - rozliczeniowy (CSPR),
(6) centralny system automatycznej regulacji częstotliwości i mocy.
Architektura oraz funkcje ww. systemów teleinformatycznych zostały szczegółowo
scharakteryzowane w pkt 6.1 - 6.6.
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6. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ OSP

6.4. System monitorowania parametrów pracy
6.4.1. Zadania systemu SMPP
Pkt 6.4.1.1. otrzymuje brzmienie:
6.4.1.1.

System SMPP jest systemem akwizycji danych pomiarowych, zintegrowanym z
regulatorem centralnym LFC. Jest on dedykowany do:
(1) oceny pracy JWCD w ramach systemu automatycznej regulacji częstotliwości i
mocy,
(2) przekazywania informacji o stanie JWCD na potrzeby prowadzenia ruchu KSE,
(3) monitorowania parametrów pracy JWCD w czasie rzeczywistym na potrzeby
prowadzenia bieżącej automatycznej regulacji częstotliwości i mocy przez
regulator centralny LFC,
(4) dokonywania analiz pracy KSE, zgodnie z wymaganiami ENTSO-E.

6.4.3. Struktura funkcjonalna SMPP
Pkt 6.4.3.1. otrzymuje brzmienie:
6.4.3.1.

W systemie SMPP w relacji z elektrowni do OSP, z układów automatyki
obiektowej każdej jednostki wytwórczej przesyłane są w trybie on-line wielkości
określone zgodnie ze standardem dla systemu SMPP i regulatora centralnego LFC,
w tym między innymi: składowe mocy zadanej z regulatora centralnego LFC,
wartości zadane mocy w torach regulacji jednostki wytwórczej, stany pracy
regulacji oraz wartość sygnału w torze tych regulacji na jednostce wytwórczej.

6.4.4. Procedury SMPP
Wprowadza się pkt 6.4.4.3. w brzmieniu:
6.4.4.3.

Procedury wprowadzania zmian w strukturze SMPP

Wprowadza się pkt 6.4.4.3.1. w brzmieniu:
6.4.4.3.1.

Wprowadzanie zmian w standardach technicznych SMPP wymaga dostosowania
przez elektrownie jednostek wytwórczych i węzłów lokalnych SMPP oraz
zatwierdzenia zaimplementowanych zmian poprzez testy zgodności, zgodnie
z procedurą przyłączania jednostek wytwórczych do SMPP.

Wprowadza się punkt 6.4.4.3.2. w brzmieniu:
6.4.4.3.2.

Szczegółowe parametry konfiguracyjne węzła lokalnego SMPP są określane
indywidualnie i przekazywane przez OSP indywidualnie dla każdej elektrowni.

Pkt 6.6. otrzymuje brzmienie:
6.6.

Centralny system automatycznej regulacji częstotliwości i mocy
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Pkt 6.6.1. otrzymuje brzmienie:
6.6.1.

Zadania centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy

Pkt 6.6.1.1. otrzymuje brzmienie:
6.6.1.1.

Automatyczna regulacja częstotliwości i mocy jest prowadzona przez aktywny
regulator centralny. W ramach centralnego systemu automatycznej regulacji
częstotliwości i mocy wyróżnia się dwa niezależnie pracujące regulatory centralne:
(1) regulator centralny ARCM,
(2) regulator centralny LFC, który docelowo zastąpi regulator centralny ARCM.
O wykorzystaniu ruchowym i aktywacji regulatora centralnego LFC lub regulatora
centralnego ARCM decyduje operatywnie OSP, w ramach procesu prowadzenia
ruchu KSE.

Pkt 6.6.1.2. otrzymuje brzmienie:
6.6.1.2.

W celu utrzymania zdolności do pracy w regulacji wtórnej i trójnej wytwórca
dostosuje przyłączone do sieci jednostki wytwórcze do współpracy z regulatorem
centralnym LFC nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowy zakres
i harmonogram dostosowania jednostek wytwórczych, wytwórca ustala
indywidualnie z OSP.
W stosunku do jednostek wytwórczych, których zakończenie eksploatacji nastąpi
nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., OSP, na wniosek wytwórcy, może
dopuścić odstąpienie od wymogu przystosowania tych jednostek do współpracy
z regulatorem centralnym LFC.

Pkt 6.6.1.3. otrzymuje brzmienie:
6.6.1.3.

Regulator centralny LFC i regulator centralny ARCM pełnią następujące funkcje:
(1)

są wykorzystywane do wyznaczania i przesyłania sygnałów regulacyjnych w
ramach aktywacji pasma regulacji wtórnej oraz zadawania obciążeń bazowych
współpracujących z nimi jednostek wytwórczych.

(2)

pozyskują dane o bieżącej częstotliwości w KSE i saldzie mocy KSE oraz
informacje o planie generacji i saldzie wymiany.

(3)

wypracowują w trybie on-line sygnały regulacyjne i rozsyłają je do jednostek
wytwórczych.

Pkt 6.6.1.4. skreśla się.
Pkt 6.6.2. otrzymuje brzmienie:
6.6.2.

Architektura centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy

Pkt 6.6.2.1. otrzymuje brzmienie:
6.6.2.1.

Architektura centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy
opartego na regulatorze centralnym ARCM.
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Wprowadza się pkt 6.6.2.1.1. w brzmieniu:
6.6.2.1.1. Centralny system automatycznej regulacji częstotliwości i mocy oparty na regulatorze
centralnym ARCM tworzą:
(1) regulator centralny ARCM, wypracowujący sygnały regulacyjne polecające
zwiększenie lub zmniejszenie mocy czynnej generowanej przez jednostki
wytwórcze w zakresie dedykowanego do tego celu pasma regulacyjnego,
(2) podsystem pomiarowo komunikacyjny pozyskiwania i akwizycji danych
opisujących bieżące saldo wymiany międzysystemowej i częstotliwość w cyklu
jednosekundowym,
(3) podsystem informatyczny
międzysystemowej,

ustalający

planowe

(4) podsystem
komunikacyjny
dystrybucji
wykorzystaniem protokołu UTRT.

średnie

sygnałów

saldo

wymiany

regulacyjnych

z

Wprowadza się pkt 6.6.2.1.2. w brzmieniu:
6.6.2.1.2. Konfiguracja regulatora centralnego ARCM oraz jego podsystemów zapewnia
redundancję jego elementów w celu uzyskania niezawodności pracy centralnego
systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy.
Pkt 6.6.2.2. otrzymuje brzmienie:
6.6.2.2.

Architektura centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy
opartego na regulatorze centralnym LFC.

Wprowadza się pkt 6.6.2.2.1. w brzmieniu:
6.6.2.2.1. Centralny system automatycznej regulacji częstotliwości i mocy oparty o regulator
centralny LFC tworzą:
(1) regulator centralny LFC, wypracowujący indywidualne sygnały regulacyjne
Pw_zadane polecające zwiększenie lub zmniejszenie mocy czynnej generowanej
przez jednostki wytwórcze w zakresie dedykowanego do tego celu pasma
regulacyjnego,
(2) podsystem pomiarowo - komunikacyjny pozyskiwania i akwizycji danych
opisujących bieżące saldo wymiany międzysystemowej i częstotliwość w cyklu
jednosekundowym,
(3) podsystem akwizycji danych pomiarowych z jednostek wytwórczych spełniający
rolę wewnętrznego sprzężenia zwrotnego w ramach weryfikacji on-line realizacji
indywidualnych sterowań jednostek wytwórczych pracujących w regulacji
wtórnej,
(4) podsystem informatyczny
międzysystemowej,

ustalający

planowe

średnie

saldo

wymiany

(5) podsystem komunikacyjny dystrybucji sygnałów regulacyjnych z wykorzystaniem
protokołu ICCP.
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Wprowadza się pkt 6.6.2.2.2. w brzmieniu:
6.6.2.2.2.

Konfiguracja regulatora centralnego LFC i jego podsystemów zapewnia
redundancję jego elementów w celu uzyskania niezawodności pracy centralnego
systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy.

Wprowadza się pkt 6.6.3. w brzmieniu:
6.6.3.

Procedury wprowadzania zmian w realizacji automatycznej regulacji
częstotliwości i mocy oraz w standardach centralnego systemu automatycznej
regulacji częstotliwości i mocy

Wprowadza się pkt 6.6.3.1. w brzmieniu:
6.6.3.1.

Wprowadzanie zmian w realizacji automatycznej regulacji częstotliwości i mocy
oraz w standardach centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i
mocy wymaga dostosowania przez elektrownie jednostek wytwórczych i węzłów
lokalnych. Szczegółowe parametry konfiguracyjne węzła lokalnego centralnego
systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy są określane
indywidualnie i przekazywane przez OSP indywidualnie dla każdej elektrowni.

Wprowadza się pkt 6.6.3.2. w brzmieniu:
6.6.3.2.

Przyłączanie jednostek wytwórczych do nowego centralnego systemu
automatycznej regulacji częstotliwości i mocy odbywa się po potwierdzeniu
zgodności zaimplementowanych zmian w ramach testów funkcjonalnych
i komunikacyjnych, zgodnie z procedurą przyłączania węzłów lokalnych do
centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy. Procedura ta
zawiera kroki jakie powinny być wykonane przez OSP oraz wytwórcę celem
implementacji zmian określonych w standardach.
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Część II) z przyczyny określonej w pkt. II:
4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA I PROWADZENIE RUCHU SIECIOWEGO
4.1.

Rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej

Pkt 4.1.1.2. otrzymuje brzmienie:
4.1.1.2.

OSP sporządza dwa plany inwestycji rzeczowych w majątek sieci przesyłowej:
(1) pięcioletni Plan Zamierzeń Inwestycyjnych,
(2) plan roczny ( dalej „operacyjny plan inwestycji”).

Pkt 4.1.1.3. otrzymuje brzmienie:
4.1.1.3.

Plan Zamierzeń Inwestycyjnych opracowywany jest wg zasady planowania
kroczącego tzn. corocznie opracowywany jest plan na okres następnych 5 lat.

4.3.

Prowadzenie ruchu sieciowego

4.3.4.

Opracowywanie bilansów technicznych mocy w KSE

Pkt 4.3.4.3. otrzymuje brzmienie:
4.3.4.3.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz odbiorcy końcowi przyłączeni do
sieci przesyłowej opracowują dla swojego obszaru działania prognozy roczne, na
kolejne 3 lata, zapotrzebowania na moc i przekazują je do OSP do dnia
15-go września roku poprzedzającego za pośrednictwem właściwej spółki
obszarowej OSP.

Pkt 4.3.4.4. otrzymuje brzmienie:
4.3.4.4.

4.3.6.

W związku z prowadzonym przez OSP planowaniem bilansów technicznych
mocy wytwórcy posiadający JWCD oraz OSD przekazują OSP niezbędne do
planowania dane techniczne, odpowiednio w terminach:
(1)

dla potrzeb planowania rocznego – do dnia 15-go września roku
poprzedzającego, dla 3 kolejnych lat kalendarzowych;

(2)

dla potrzeb planowania miesięcznego – do 20-go dnia miesiąca
poprzedzającego;

(3)

dla potrzeb planowania dobowego – do godz. 10:00 dnia poprzedzającego,
dla kolejnych 9 dób;

(4)

dla potrzeb aktualizacji BPKD – na bieżąco.

Planowanie pracy sieci zamkniętej

Pkt 4.3.6.7. otrzymuje brzmienie:
4.3.6.7.

W celu umożliwienia terminowego opracowywania i zatwierdzania planów
wyłączeń elementów sieci zamkniętej ustala się następujące terminy
przekazywania zgłoszeń wyłączeń:
(1)

do planu rocznego – do dnia 15-go września roku poprzedzającego;

(2)

do planu miesięcznego – do 10-go dnia miesiąca poprzedzającego;

(3)

do planu tygodniowego – do wtorku tygodnia poprzedzającego;

(4)

do planu dobowego (korekta planu tygodniowego) – do godz. 11:00 dnia
poprzedzającego.
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Część III) z przyczyny określonej w pkt. III:
2. PRZYŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z SIECI
2.2. Przyłączanie do sieci
2.2.3. Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną
infrastrukturą pomocniczą
2.2.3.3. Wymagania i zalecenia techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wytwórców
energii elektrycznej
Pkt 2.2.3.3.1.1. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.1.1.

Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej 50 MW lub wyższej, powinny być
wyposażone w:
(1)

regulator turbiny umożliwiający pracę w trybie regulacji prędkości
obrotowej (regulator prędkości obrotowej typu P) zgodnie z zamodelowaną
charakterystyką statyczną,

(2)

regulator napięcia zdolny do współpracy z nadrzędnymi układami regulacji
napięcia i mocy biernej,

(3)

wyłącznik generatorowy,

(4)

transformator blokowy z możliwością zmiany przekładni pod obciążeniem,
którego zakres regulacyjny wynosi nie mniej niż ±10% Un, przy
zapewnieniu jednostkowej zmiany napięcia w granicach 1% Un, o ile OSP
nie określi inaczej;

zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, określonymi w pkt 2.2.3.3.
Pkt 2.2.3.3.1.7. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.1.7.

Rodzaj instalowanych układów regulacji napięcia, stabilizatorów systemowych
oraz ich nastawienia, wymagają uzgodnienia z OSP. Jednostki wytwórcze
powinny być wyposażone w stabilizatory systemowe dwuwejściowe.

Pkt 2.2.3.3.2.2.1. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.2.2.1. Wymagania techniczne w zakresie przystosowania jednostek wytwórczych do
udziału w obronie i odbudowie zasilania KSE, są obligatoryjne dla wszystkich
podmiotów posiadających jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej równej 50 MW
lub wyższej, o ile OSP nie wyrazi zgody na odstępstwa od ich stosowania.
Pkt 2.2.3.3.2.3.6. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.2.3.6.

W uzasadnionych przypadkach OSP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia,
innych niż wymienione w pkt 2.2.3.3.2.3 testów, mających za zadanie weryfikację
spełnienia wymagań stawianych jednostkom wytwórczym. W tym przypadku
testy prowadzone są na koszt operatora.
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Pkt 2.2.3.3.2.4.14. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.2.4.14. OSP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia, innych niż wymienione w
pkt 2.2.3.3.2.4 testów, mających za zadanie weryfikację spełnienia wymagań
stawianych jednostkom wytwórczym.
Pkt 2.2.3.3.2.5.8. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.3.2.5.8. OSP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia, innych niż wymienione w
pkt 2.2.3.3.2.5.1 testów, mających za zadanie weryfikację spełnienia wymagań
stawianych jednostkom wytwórczym.
Pkt 2.2.3.7.8. otrzymuje brzmienie:
2.2.3.7.8.
Transformatory o górnym napięciu znamionowym 750 kV, 400 kV i 220 kV
powinny być wyposażone w następujące układy EAZ i urządzenia współpracujące:
(1)

dwa zabezpieczenia podstawowe (różnicowe) reagujące na
zlokalizowane w transformatorze, z wyjątkiem zwarć zwojowych;

zwarcia

(2)

po dwa zabezpieczenia rezerwowe (zabezpieczenie odległościowe,
zabezpieczenie ziemnozwarciowe) po każdej stronie uzwojenia górnego i
dolnego napięcia transformatora;

(3)

zabezpieczenia technologiczne (producenta): zabezpieczenie przepływowo gazowe, modele cieplne oraz czujniki temperaturowe transformatora;

(4)

zabezpieczenia w punkcie/punktach gwiazdowych transformatora;

(5)

zabezpieczenia ziemnozwarciowe prądowe po stronie górnego i dolnego
napięcia transformatora;

(6)

zabezpieczenie nadprądowe od przeciążeń transformatora;

(7)

układy automatycznej regulacji napięcia ARST;

(8)

układ sygnalizujący przeciążenie transformatora prądem;

(9)

układ monitorowania warunków pracy transformatorów.
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