Załącznik nr 1
do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych oraz magazynów energii
elektrycznej przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
Tekst jednolity uwzględniający Kartę aktualizacji nr 1/2022 z dnia 01.06.2022 r.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Wymagania zawarte w niniejszym załączniku dotyczą jednostek wytwórczych przyłączanych
lub przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz magazynów energii elektrycznej przyłączanych
lub przyłączonych do sieci dystrybucyjnej. Przyłączone do sieci jednostki wytwórcze oraz
magazyny energii elektrycznej muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym załączniku
po ich remoncie lub modernizacji, których zakres obejmuje również urządzenia lub instalacje
wchodzące w skład jednostki wytwórczej lub magazyny energii elektrycznej nie spełniających
tych wymagań.
1.2. OSDn określa warunki przyłączenia do sieci dla jednostek wytwórczych, w tym ustala do sieci
o jakim poziomie napięcia znamionowego należy przyłączyć jednostki wytwórcze,
w zależności od wielkości mocy przyłączeniowej i lokalnych warunków pracy sieci
dystrybucyjnej oraz z uwzględnieniem wyników ekspertyzy wpływu przyłączanych instalacji
na system elektroenergetyczny. Powyższe wymagania dotyczą również magazynów energii
elektrycznej.
1.3. Sposób przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej, powinien umożliwiać ich
odłączenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposób nieograniczony dla OSDn.
1.4. Jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 3,68 kW przyłączane są do sieci
dystrybucyjnej w sposób trójfazowy.
1.5. Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyżej 200 kVA przyłączane do sieci dystrybucyjnej
powinny być zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego sterowania. OSDn decyduje
o konieczności wyposażenia łącznika sprzęgającego jednostkę wytwórczą z siecią
dystrybucyjną w urządzenia umożliwiające zdalne sterowanie.
1.6. Dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej SN lub nN, moc zwarciowa
(Sk) w miejscu przyłączenia powinna być przynajmniej 20 razy większa od łącznej mocy
znamionowej jednostek wytwórczych przyłączonych lub przyłączanych do sieci
dystrybucyjnej zasilanej z tej samej co dany punkt przyłączenia stacji transformatorowej 110
kV/SN.
1.7. Moc zwarciowa w miejscu przyłączania, o której mowa w pkt 1.6., wyznaczona jest dla
minimalnej konfiguracji sieci dystrybucyjnej.
1.8. Minimalna konfiguracja sieci dystrybucyjnej jest to stan pracy przy minimalnym poziomie
mocy zwarciowej po stronie SN, wyłączonych wszystkich jednostkach wytwórczych
przyłączonych bezpośrednio do szyn zbiorczych rozdzielni SN, jak również do linii SN
wyprowadzonych ze stacji transformatorowej 110 kV/SN, do której przyłączona jest
rozpatrywana jednostka wytwórcza.
1.9. W przypadku opracowania przez OSDn ekspertyzy wpływu przyłączenia jednostek
wytwórczych na pracę sieci dystrybucyjnej lub indywidualnej analizy dla konkretnego punktu
w sieci dystrybucyjnej, dla oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych przyjmuje
się wnioski wynikające z ww. opracowań.
1.10.
Praca wyspowa jednostek wytwórczych jest możliwa jedynie na wyspę urządzeń tego
wytwórcy, o ile uwzględniono to w warunkach przyłączenia. Wówczas kryterium określonego
w pkt 1.6. nie stosuje się.
2. Urządzenia łączeniowe
2.1. Jednostki wytwórcze muszą posiadać następujące urządzenia łączeniowe:
a)
łącznik dostosowany do wyłączania jednostki wytwórczej,
b) łącznik do odłączania jednostki wytwórczej i stwarzania przerwy izolacyjnej.
Jeśli w skład jednostki wytwórczej wchodzi transformator, to łączniki te powinny być
zainstalowane od strony sieci, z którą jednostka wytwórcza współpracuje.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie wspólnych obu wymienionych
łączników lub jednego z nich dla mikroinstalacji lub grupy jednostek wytwórczych
przyłączanych do sieci, jeśli to nie wpłynie na pogorszenie warunków zasilania odbiorców.
W przypadku, gdy w układzie sieci jest możliwa praca wyspowa jednostki wytwórczej,
musi ona posiadać dodatkowy łącznik dostosowany do oddzielenia wyspy od pozostałej
części sieci dystrybucyjnej.
OSDn koordynuje pracę łączników, o których mowa w pkt 2.1. i 2.2. oraz decyduje
o konieczności ich wyposażenia w system zdalnego sterowania i odwzorowania stanu
pracy. Nie dotyczy to łączników współpracujących z mikroinstalacjami.
Urządzenia łączeniowe jednostek wytwórczych współpracujących z falownikami,
powinny być zlokalizowane po stronie prądu przemiennego falownika.
Impuls wyłączający przesłany od zabezpieczeń do urządzenia łączeniowego musi
powodować bezzwłoczne wyłączenie jednostki wytwórczej przez to urządzenie.

3. Zabezpieczenia
3.1. Jednostki wytwórcze powinny być wyposażone w zabezpieczenia podstawowe oraz
zabezpieczenia dodatkowe, zgodnie z zapisami IRiESD oraz pkt 3 niniejszego załącznika.
Wymagania pkt 3 niniejszego załącznika nie dotyczą mikroinstalacji, za wyjątkiem
drugiego akapitu pkt 3.11.
3.2. Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwórczych powinny zostać dobrane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami. Zabezpieczenia te powinny działać na
urządzenie łączeniowe określone w pkt 2.1. a), powodując wyłączenie jednostki
wytwórczej z ruchu.
3.3. Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej do 100 kVA z generatorami asynchronicznymi lub
synchronicznymi powinny być wyposażone w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące
zabezpieczenia zerowo-nadnapięciowe oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem
napięcia, wzrostem napięcia oraz wzrostem prędkości obrotowej. Dla jednostek
przyłączonych do sieci nN należy stosować zabezpieczenia od pracy niepełnofazowej
z kryterium kontroli asymetrii prądu obciążenia.
3.4. Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyżej 100 kVA powinny być wyposażone
w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia zerowo-nadnapięciowe oraz
zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia, obniżeniem
częstotliwości oraz wzrostem częstotliwości.
Dla jednostek przyłączonych do sieci nN należy stosować zabezpieczenia od pracy
niepełnofazowej z kryterium kontroli asymetrii prądu obciążenia.
3.5. Jednostki wytwórcze współpracujące z falownikami powinny być wyposażone
w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem
napięcia oraz wzrostem napięcia, jak również w urządzenia pozwalające na kontrolowanie
i utrzymywanie zadanych parametrów jakościowych energii elektrycznej. Jeżeli
zabezpieczenia, o których mowa powyżej, znajdują się w wyposażeniu falownika nie ma
potrzeby powielania tych zabezpieczeń.
3.6. OSDn decyduje w warunkach przyłączenia o potrzebie wyposażenia jednostek wytwórczych
w zabezpieczenie od mocy zwrotnej i pracy wyspowej.
3.7. Zabezpieczenia dodatkowe powinny powodować otwarcie łącznika sprzęgającego jednostkę
wytwórczą z siecią dystrybucyjną. W zależności od rodzaju pracy jednostki wytwórczej
łącznikiem sprzęgającym jest:
a)
łącznik określony w pkt 2.1. a), gdy jednostka wytwórcza nie ma możliwości pracy
wyspowej,
b) łącznik określony w pkt 2.2, gdy jednostka wytwórcza ma możliwość pracy wyspowej.
3.8. OSDn ustala nastawy oraz zwłokę czasową działania zabezpieczeń dodatkowych, w zależności
od miejsca przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej.
3.9. Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obniżeniem lub wzrostem napięcia musi być
wykonane trójfazowo. Jednostka wytwórcza przy obniżeniu lub wzroście napięcia w jednym

z przewodów fazowych musi być odłączona od sieci trójbiegunowo. Nie dotyczy jednostek
wytwórczych przyłączonych jednofazowo do sieci elektroenergetycznej.
3.10.
Jednostki wytwórcze przyłączane lub przyłączone do sieci nN, muszą być wyposażone
w automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową.
3.11.
W przypadku jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej poprzez
transformator SN/nN, dla zabezpieczeń dodatkowych do ochrony przed: wzrostem
częstotliwości, obniżeniem częstotliwości oraz obniżeniem napięcia, wielkości pomiarowe
powinny być pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczeń dodatkowych: zerowonadnapięciowych oraz do ochrony przed wzrostem napięcia, wielkości pomiarowe powinny
być pobierane po stronie SN.
W przypadku jednostek wytwórczych, nie będących mikroinstalacjami, przyłączonych
bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczeń wielkości pomiarowe powinny być
pobierane z sieci nN.
W przypadku podłączania mikroinstalacji, wielkości pomiarowe dla działania zainstalowanych
zabezpieczeń powinny być pobierane z sieci nN. Punkt pomiarowy może być umieszczony
w dowolnym miejscu pomiędzy zaciskami inwertera a siecią rozdzielczą, z wyłączeniem
punktu przyłączenia do sieci OSDn (PCC).
3.12.
Dla generatorów synchronicznych lub asynchronicznych czas działania zabezpieczeń
dodatkowych i czas własny łącznika sprzęgającego muszą być tak dobrane, aby wyłączenie
generatora nastąpiło podczas zaników napięcia spowodowanych zadziałaniem automatyki SPZ
lub SZR.
3.13.
Jednostki wytwórcze z generatorami asynchronicznymi należy wyposażyć
w automatykę bezzwłocznego wyłączania elektrowni po przejściu do pracy na wydzieloną
sieć.
3.14.
OSDn może zdecydować o potrzebie stosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych
dla poszczególnych rodzajów jednostek wytwórczych.
4. Kompensacja mocy biernej
4.1. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej określa OSDn w warunkach przyłączenia.
4.2. Nie jest wymagane stosowanie urządzeń do kompensacji mocy biernej w przypadku jednostek
wytwórczych, których moc osiągalna określona na przewód fazowy nie przekracza 4,6 kVA (5
kWp dla jednostek wytwórczych fotowoltaicznych). W pozostałych jednostkach wytwórczych
należy stosować urządzenia do kompensacji mocy biernej. W jednostkach wytwórczych
charakteryzujących się pracą ze zmienną mocą należy stosować układy automatycznej
regulacji mocy biernej.
4.3. Moc bierną przy generatorach synchronicznych należy regulować przy pomocy wzbudzenia.
W jednostkach wytwórczych charakteryzujących się pracą ze zmienną mocą należy stosować
układy automatycznej regulacji wzbudzenia.
4.4. W przypadku generatorów asynchronicznych układ służący do automatycznego bądź ręcznego
załączania kondensatorów do kompensacji mocy biernej powinien być tak skonstruowany, aby
nie było możliwe załączenie baterii kondensatorów przed dokonaniem rozruchu generatora.
Wyłączenie generatora i baterii kondensatorów następuje równocześnie.
4.5. Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej poprzez falowniki
sieciowzbudne obowiązują warunki dotyczące załączania i odłączania kondensatorów oraz
warunki ich doboru takie same, jak przy generatorach asynchronicznych. W jednostkach
wytwórczych z falownikami niezależnymi kompensacja mocy biernej nie jest wymagana.
5. Załączanie jednostek wytwórczych
5.1. Załączenie jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej jest możliwe tylko, gdy napięcie sieci
istnieje we wszystkich trzech fazach i posiada odpowiednie parametry. W przypadku
stosowania ochrony przed obniżeniem napięcia powodującej odłączenie jednostki wytwórczej
od sieci dystrybucyjnej, powinna ona mieć zwłokę czasową rzędu kilku minut pomiędzy
powrotem napięcia w sieci dystrybucyjnej, a ponownym załączeniem jednostki wytwórczej.
5.2. Dla generatorów asynchronicznych, których rozruch odbywa się przy wykorzystaniu silnika
napędowego, załączenie do sieci dystrybucyjnej powinno następować przy prędkości
obrotowej pomiędzy 95 ÷ 105% prędkości synchronicznej. Przy zdolnych do pracy wyspowej,

samowzbudnych generatorach asynchronicznych należy dotrzymać warunków jak dla
załączania generatorów synchronicznych, określonych w pkt 5.4. i 5.5.
5.3. Dla generatorów asynchronicznych, które dokonują rozruchu jako silnik obowiązują warunki
jak dla przyłączania silników elektrycznych. Dla generatorów o mocy osiągalnej do 100 kVA
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej nN prąd rozruchu nie powinien przekraczać wartości 60
A. Dla pozostałych jednostek wytwórczych prąd rozruchu należy ograniczyć w sposób
zapobiegający ujemnemu wpływowi na sieć dystrybucyjną.
5.4. Dla generatorów synchronicznych wymagane jest urządzenie synchronizujące, umożliwiające
załączenie generatora z zachowaniem następujących warunków synchronizacji:
a)
różnica napięć – ΔU < ± 10% Un,
b) różnica częstotliwości – Δf < ± 0,5 Hz,
c)
różnica kąta fazowego – Δφ < ± 10°,
5.5. OSDn może ustalić węższe granice warunków synchronizacji w momencie załączania
generatorów synchronicznych niż podane w pkt 5.4.
5.6. Falowniki załącza się tylko, gdy są one bez napięcia po stronie prądu przemiennego. Przy
zdolnych do pracy wyspowej jednostkach wytwórczych z falownikami, które nie są
przyłączane beznapięciowo, należy dotrzymać warunków jak dla załączania generatorów
synchronicznych.
5.7. Załączanie generatorów do ruchu powinno odbywać się sekwencyjnie, w trybie uzgodnionym
z OSDn.
5.8. Wymagania pkt 5 niniejszego załącznika nie dotyczą mikroinstalacji.
6. Częstotliwość i napięcie
6.1. Oddziaływanie jednostek wytwórczych na warunki pracy sieci dystrybucyjnej należy
ograniczać w takim stopniu, aby nie zostały przekroczone, w miejscu dostarczania energii
elektrycznej z jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej, wymagania określone
w niniejszym pkt 6 niniejszego załącznika.
6.2. Częstotliwość znamionowa wynosi 50 Hz z dopuszczalnym odchyleniem zawierającym się
w przedziale od - 0,5Hz do + 0,5 Hz, przez 99,5% czasu tygodnia.
6.3. Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, w każdym tygodniu, 95%
ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno
mieścić się w przedziale odchyleń ± 5% napięcia znamionowego lub deklarowanego
(w sieciach niskiego napięcia wartości napięć deklarowanych i znamionowych są równe).
6.4. Dla miejsc przyłączenia w sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym SN i nN, zawartość
poszczególnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej nie może
przekraczać 0,5%.
6.5. Współczynnik THD (uwzględniający wszystkie harmoniczne, aż do rzędu 40) odkształcenia
napięcia nie może przekraczać odpowiednio:
a)
1,5% - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 220 kV
i wyższym niż 30 kV,
b) 3,0% - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV
i wyższym niż 1 kV,
c)
5,0% - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
6.6. Dla jednostek wytwórczych współpracujących z falownikami, w których zastosowany jest
przekształtnik sześciopołówkowy z wygładzaniem indukcyjnym i nie są stosowane szczególne
środki do redukcji wyższych harmonicznych, powinien być spełniony następujący warunek:
𝑆𝑟𝐴
1
<
𝑆𝑘𝑉 120
gdzie:
SrA – moc osiągalna jednostki wytwórczej,
SkV – moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej,
określona jako iloraz kwadratu napięcia znamionowego sieci oraz sumy impedancji linii od
transformatora do miejsca przyłączenia i impedancji transformatora.

6.7. W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciągu każdego tygodnia, wskaźnik
długookresowego migotania światła Plt spowodowanego wahaniami napięcia, przez 95%
czasu, powinien spełniać warunek: Plt ≤ 0,6.
6.8. Wymaganie określone w pkt 6.7 jest również spełnione w przypadkach, gdy:
• dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci SN zasilanych z szyn stacji
1100/SN:
𝑆𝑟𝐴
× 100% < 2√𝑁
𝑆𝑘𝑉
• dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci nN:
𝑆𝑟𝐴
3%
× 100% <
𝑆𝑘𝑉
𝑘
gdzie:
SrA – moc osiągalna jednostki wytwórczej,
SkV – moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej,
N – liczba przekształtników tyrystorowych o jednakowych lub zbliżonych do siebie mocach
znamionowych, współpracujących z jednostką wytwórczą,
k – współczynnik wynoszący:
• 1 - dla generatorów synchronicznych,
• 2 - dla generatorów asynchronicznych, które są załączane przy 95% ÷ 105% ich
prędkości synchronicznej,
• Ia/Ir - dla generatorów asynchronicznych, które są wprowadzane na obroty jako silnik,
• 8 - dla przypadków, gdy nie jest znany prąd rozruchu,
• Ia – prąd rozruchowy,
• Ir – znamionowy prąd ciągły.
7. Kryteria oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci SN i nN.
OSDn na swojej stronie internetowej zamieszcza kryteria oceny przyłączenia źródeł energii do sieci
elektroenergetycznej SN i nN.
8. Dodatkowe wymagania dla mikroinstalacji
8.1. Wymagania techniczne
8.1.1.
Wymagania ogólne
8.1.1.1. Mikroinstalacja przyłączona do sieci OSDn, powinna umożliwiać OSDn
monitorowanie i sterowanie jej parametrami w sposób zintegrowany (jedno urządzenie
sterujące tj. falownik lub integrator w przypadku więcej niż jednego falownika,
zapewniające wspólne i jednoczesne sterowanie pracą całej mikroinstalacji).
8.1.1.2. Dla jednego przyłącza dopuszcza się zabudowę mikroinstalacji za pomocą falowników
jednofazowych o łącznej mocy nie większej niż 3,68 kW na każdej fazie, pod
warunkiem spełnienia wymagań z pkt 8.1.1.1.
8.1.1.3. Urządzenie sterujące o którym mowa w pkt 8.1.1.1. powinno być wyposażone w port
wejściowy obsługujący protokół komunikacji indywidualnie uzgodniony z OSDn, który
umożliwia przyjęcie od OSDn poleceń sterujących. Port wejściowy powinien być
zlokalizowany w miejscu zapewniającym łatwy dostęp dla służb technicznych OSDn.
8.1.2.
Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej
8.1.2.1.
Wymagania ogólne:
Mikroinstalacja przyłączona przez falownik ma być zdolna do pracy w normalnych
warunkach eksploatacji w paśmie tolerancji napięcia od 0,85 Un do 1,1 Un z następującą
mocą bierną:
a) zgodnie z krzywą charakterystyki zadanej przez OSDn w obrębie współczynników
przesunięcia fazowego podstawowych harmonicznych napięcia i prądu od cosφ =
0,9ind do cosφ = 0,9poj, gdzie moc czynna wyjściowa mikroinstalacji jest równa
20% znamionowej mocy czynnej lub większa,
b) bez zmian mocy biernej więcej niż o 10% znamionowej mocy czynnej
mikroinstalacji przy mocy czynnej niższej niż 20% znamionowej mocy czynnej.

Wymaganie to przedstawiono na Rys.1:

Rysunek 1 Zdolność do generacji mocy biernej w obciążeniowym układzie odniesienia

8.1.2.2.

8.1.2.3.
c

Wymagane tryby regulacji mocy biernej:
Mikroinstalacja ma być zdolna do działania w następujących trybach sterowania:
a) sterowanie mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U))
jako tryb podstawowy,
b) sterowanie współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ
(P)), jako tryb alternatywny,
c) cos φ stałe, nastawiane w granicach od cos φ = 0,9ind do cos φ =0,9poj, jako tryb
dodatkowy.
Konfiguracja trybów sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma być możliwa do
ustawienia w miejscu zainstalowania urządzenia sterującego. W momencie
uruchomienia mikroinstalacji należy ustawić tryb podstawowy zgodny z powyższym
ppkt a). Zmiana trybu możliwa jest jedynie na polecenie OSDn. Wymagane jest
zapewnienie ochrony przed nieuprawnioną ingerencją w ustawienia trybów pracy zmiana trybów pracy nie może być dokonana samodzielnie przez właściciela
mikroinstalacji.
Wymagania w zakresie trybu sterowania wyjściową mocą bierną w funkcji napięcia –
Q(U):
W trybie Q(U) sterowanie odbywa się według krzywych przedstawionych na rys. 2 i 3.
Charakterystyka Q(U) ma być konfigurowalna w celu ewentualnego dostosowania
pracy mikroinstalacji do warunków napięciowych w miejscu przyłączenia
mikroinstalacji. Zmiana charakterystyki wymaga uzgodnienia między OSDn,
a właścicielem mikroinstalacji. Dodatkowo, konfigurowalna ma być dynamiczna
odpowiedź sterowania, filtr pierwszego rzędu powinien mieć nastawioną stałą czasową
na czas 5 s, a czas do osiągnięcia 95% nowej nastawy w wyniku zmiany napięcia ma
wynosić 3 stałe czasowe.

Rysunek 2 Charakterystyka sterowania mocą bierną w funkcji napięcia wymagana przez OSDn

Rysunek 3 Charakterystyka sterowania mocą bierną w funkcji napięcia dla mikroinstalacji podłączonych jednofazowo,
wymagana przez OSDn

8.1.2.4.

Wymagania w zakresie trybu sterowania współczynnikiem przesunięcia fazowego
podstawowych harmonicznych napięcia i prądu w funkcji mocy czynnej generowanej – cos
φ (P):
W trybie cos φ (P) sterowanie odbywa się, według krzywej przedstawionej na rys. 4.

Rysunek 4 Charakterystyka sterowania współczynnikiem mocy cos φ w funkcji generowanej mocy czynnej wymagana
przez OSDn

Nastawione nowe wartości, wynikające ze zmiany mocy czynnej generowanej, muszą być
nastawione w ciągu 10 s. Zaleca się, aby szybkość zmiany mocy biernej następowała w takim
samym czasie jak szybkość zmiany mocy czynnej i była zsynchronizowana z szybkością
zmiany mocy czynnej.
8.1.3.
Wymagania w zakresie wyposażenia mikroinstalacji w regulację mocy czynnej
8.1.3.1.
Mikroinstalacja powinna być przystosowana do zdalnego sterowania przez OSDn
w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej.
W przypadku mikroinstalacji o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW powinna ona
być przystosowana do ograniczenia jej pracy lub odłączenia od sieci przez OSDn.
Dla realizacji powyższych wymagań, mikroinstalacja powinna być wyposażona co
najmniej w port wejściowy obsługujący protokół komunikacji indywidualnie
uzgodniony z OSDn.
8.1.3.2.
W celu uniknięcia całkowitego wyłączenia mikroinstalacji spowodowanego
zadziałaniem zabezpieczenia nadnapięciowego mikroinstalacji, zaleca się aby
mikroinstalacja posiadała funkcję zmniejszania mocy czynnej generowanej w funkcji
wzrostu napięcia. Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu
możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08
Un. Funkcja ta nie może powodować skokowych zmian mocy generowanej.
8.1.4.
Wymagania w zakresie wyposażenia mikroinstalacji w układ zabezpieczeń
8.1.4.1.
Wymagania ogólne:
Mikroinstalacje powinny posiadać wbudowany układ zabezpieczeń, składający się co
najmniej z następujących zabezpieczeń:
a) dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe,
b) zabezpieczenie podnapięciowe,
c) zabezpieczenie podczęstotliwościowe,
d) zabezpieczenie nadczęstotliwościowe,
e) zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).
Nastawy poszczególnych zabezpieczeń muszą być możliwe do ustawienia w miejscu
zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawnioną
ingerencją w ustawienia nastaw zabezpieczeń - zmiana nastaw zabezpieczeń nie może
być dokonana samodzielnie przez właściciela mikroinstalacji.
8.1.4.2.
Wymagane nastawy układu zabezpieczeń:

W Tabeli 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczególnych zabezpieczeń,
wchodzących w skład układu zabezpieczeń.
Tabela 1 Nastawy układu zabezpieczeń

Funkcja zabezpieczenia
Obniżenie napięcia
ULN
Wzrost napięcia stopień 11)
Wzrost napięcia stopień 2
Obniżenie napięcia
ULL
Wzrost napięcia stopień 11)
Wzrost napięcia stopień 2
Obniżenie częstotliwości
Podwyższenie częstotliwości
Zabezpieczenie
ROCOF
od pracy
aktywne
wyspowej

Wymagane
nastawienie
wartości
wyłączającej
0,85 Un
195,5 V
1,1 Un
253 V
1,15 Un
264,5 V
0,85 Un
340 V
1,1 Un
440 V
1,15 Un
460 V
47,5 Hz
52 Hz
2,5 Hz/s
-

Maksymalny
czas
odłączania

Minimalny
czas
zadziałania

1,5 s
3,0 s
0,2 s
1,5 s
3,0 s
0,2 s
0,5 s
0,5 s
0,5 s

1,2 s
0,1 s
1,2 s
0,1 s
0,3 s
0,3 s
-

5s

-

1)

10-minutowa wartość średnia, zgodnie z EN 50160. Szczegółowe wymagania w zakresie pomiaru wartości
średniej zawarte są w normie PN-EN 50438:2014-02.

8.1.4.3.

8.1.5.

8.1.5.1.

8.1.5.2.

8.1.5.3.

Zabezpieczenia LoM wykorzystują uznane techniki, wykrywające w sposób pewny
zanik zasilania z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza się stosowania zabezpieczeń
wykorzystujących metody związane z iniekcją pulsów do sieci dystrybucyjnej.
Dopuszcza się możliwość pracy mikroinstalacji na potrzeby własne instalacji odbiorczej
przy zaniku napięcia w sieci OSDn. Rozwiązanie takie jest możliwe wyłącznie w
przypadku zastosowania w instalacji odbiorczej rozłącznika stwarzającego w sposób
automatyczny, na okres braku napięcia w sieci OSDn, przerwę izolacyjną pomiędzy
instalacją odbiorczą, a siecią OSDn.
Załączanie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
Załączenie mikroinstalacji do sieci jest możliwe tylko wówczas, gdy napięcie
i częstotliwość mieszczą się w dopuszczalnym zakresie napięcia i częstotliwości, w co
najmniej wymaganym okresie obserwacji. Zakres częstotliwości, zakres napięcia, czas
obserwacji i gradient mocy powinny być możliwe do ustawienia w mikroinstalacji.
Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawnioną ingerencją w ustawienia
tych nastaw - zmiana nastaw nie może być dokonana samodzielnie przez właściciela
mikroinstalacji.
Automatyczne ponowne załączenie po wyłączeniu przez układ zabezpieczeń:
Nastawy dla ponownego załączenia po wyłączeniu przez układ zabezpieczeń są
następujące:
a) Zakres częstotliwości od 47,5 Hz do 50,05 Hz,
b) Zakres napięcia od 0,85 Un do 1,10 Un,
c) Minimalny czas obserwacji: 60 s.
Po ponownym załączeniu moc czynna generowana przez mikroinstalację nie powinna
przekraczać gradientu 10% Pn/min.
Rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej w warunkach normalnych:
Nastawy dla załączenia lub rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w wyniku
rozruchu lub działania w warunkach normalnych są następujące:
a) Zakres częstotliwości od 47,5 Hz do 50,05 Hz,
b) Zakres napięcia od 0,85 Un do 1,10 Un,
c) Minimalny czas obserwacji: 60 s.
Synchronizacja:

Synchronizacja mikroinstalacji powinna być w pełni automatyczna, co oznacza, że nie
jest możliwe ręczne zamknięcie łącznika pomiędzy dwoma synchronizowanymi
systemami.
8.1.6.
Jakość energii
Mikroinstalacje muszą spełniać wymagania norm dotyczących jakości energii
wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw dotyczących kompatybilności
elektromagnetycznej.
8.2. Praca i bezpieczeństwo mikroinstalacji
8.2.1.1.
Nastawy zadanych wartości, możliwych do ustawienia w mikroinstalacji, muszą być
możliwe do odczytania z mikroinstalacji, np. z wyświetlacza, interfejsu użytkownika
lub poprzez port komunikacyjny. Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiadać
co najmniej następujące informacje:
a) Nazwę producenta lub znak firmowy,
b) Określenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby identyfikacji
umożliwiające uzyskanie stosownych informacji od producenta,
c) Moc znamionową,
d) Napięcie znamionowe,
e) Częstotliwość znamionowa
f) Zakres regulacji współczynnika przesunięcia fazowego podstawowych
harmonicznych napięcia i prądu.
Informacje te muszą być umieszczone również w instrukcji obsługi. Dodatkowo na
tabliczce znamionowej powinien być umieszczony numer seryjny. Wszystkie
informacje powinny być podane w języku polskim. W miejscach z dostępnymi
elementami pod napięciem należy stosować etykiety ostrzegawcze.
8.2.2.
Inne wymagania dotyczące przekazania mikroinstalacji do eksploatacji:
a) Producent musi dostarczyć instrukcję montażu zgodnie z normami i wymaganiami
krajowymi,
b) Urządzenia wchodzące w skład mikroinstalacji muszą podlegać badaniom typu
pod względem wymagań odpowiednich norm w zakresie współpracy z siecią,
w przypadku braku stosownych norm wyrobu,
c) Montaż musi być wykonany przez instalatorów posiadających odpowiednie
i potwierdzone kwalifikacje,
d) Właściciel mikroinstalacji musi dysponować przygotowanym przez instalatora
schematem jednokresowym mikroinstalacji.
8.3. Zestawienie zbiorcze wymagań i uwagi końcowe
Zbiorcze zestawienie wymagań dla systemów generacji w zależności od zainstalowanej mocy
przedstawiono w Tabeli 2.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych należy wystąpić ze stosowanym zapytaniem do
OSDn.
Tabela 2 Zbiorcze zestawienie wymagań dla mikroinstalacji w zależności od mocy zainstalowanej.

Pn[kW]
Wymagania w zakresie zdalnego
sterowania przez OSDn
Automatyczna redukcja mocy
czynnej przy f >50,2 Hz wg
zadanej charakterystyki P(f)
Regulacja mocy biernej wg
zadanej charakterystyki Q(U) i
cos ϕ(P)
Układ zabezpieczeń: komplet
zabezpieczeń nad- i

Pn≤3,68

3,68<Pn≤10

10<Pn≤50
Możliwość zdalnego sterowania mocą
czynną oraz możliwość zdalnego
odłączenia mikroinstalacji tj.
zaprzestania generacji mocy do sieci
dystrybucyjnej.
TAK

TAK
TAK

podnapięciowych, nad- i
podczęstotliwościowych oraz od
pracy wyspowej
Sposób przyłączenia

1- lub 3fazowo

3-fazowo

9. Wymagania techniczne dla magazynów energii elektrycznej przyłączanych lub przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej OSDn
9.1. Postanowienia ogólne
Ze względu na charakter magazynów energii elektrycznej pracujących w trybie wytwarzania,
należy traktować je jako jednostki wytwarzające energie elektryczną w module parku energii.
Stąd też, dla magazynów energii elektrycznej obowiązują wymagania takie same jak dla
odpowiednich typów modułów wytwarzania zgodnie z zapisami NC RfG oraz z zapisami
wymogów ogólnego stosowania do NC RfG, włącznie z poniższymi, szczegółowymi zapisami
w zakresie aktywnej odpowiedzi na odchylenia częstotliwości (tryby: LFSM-O, LFSM-U).
9.2. Aktywna odpowiedź na odchylenia częstotliwości
9.2.1. Odpowiedź mocą na podwyższoną częstotliwość (tryb LFSM-O)
Magazyny energii elektrycznej, które są w trybie rozładowania, powinny być zdolne do
aktywacji odpowiedzi mocą czynną na podwyższoną częstotliwość, analogicznie jak moduły
wytwarzania A, B, C i D.
Magazyny energii elektrycznej, które są w trybie ładowania, w momencie, gdy częstotliwość
przekroczy próg częstotliwości dla trybu LFSM-O (50,2 Hz – 50,5 Hz, wartość domyślna 50,2
Hz) nie powinny zmniejszać mocy ładowania poniżej chwilowej mocy czynnej, dopóki
częstotliwość nie powróci poniżej progu częstotliwości. Zaleca się, aby magazyny energii
elektrycznej zwiększały moc ładowania zgodnie ze skonfigurowanym statyzmem (w zakresie
2 do 12%, wartość domyślna 5%). Dopuszcza się zmniejszenie mocy ładowania w przypadku
osiągnięcia maksymalnej pojemności ładowania oraz w celu uniknięcia wystąpienia wzrostu
ryzyk uszkodzenia sprzętu lub zagrożeń otoczenia.
Magazyny energii elektrycznej, które są w trybie rozładowania, w odpowiedzi na przekroczenie
progu częstotliwości, powinny zmniejszać moc rozładowania zgodnie ze skonfigurowanym
statyzmem.
9.2.2. Odpowiedź mocą na obniżoną częstotliwość (tryb LFSM-U)
Magazyny energii elektrycznej, które są w trybie rozładowania, powinny być zdolne do
aktywacji odpowiedzi mocą czynną na obniżoną częstotliwość, analogicznie jak moduły
wytwarzania C i D.
Magazyny energii elektrycznej, które są w trybie rozładowania, w momencie, gdy częstotliwość
przekroczy próg częstotliwości dla trybu LFSM-U (49,8 Hz - 49,5 Hz, wartość domyślna 49,8
Hz) nie powinny zmniejszać mocy rozładowania poniżej chwilowej mocy czynnej, dopóki
częstotliwość nie powróci powyżej progu częstotliwości. Zaleca się, aby magazyny energii
elektrycznej zwiększały moc rozładowania zgodnie ze skonfigurowanym statyzmem
(w zakresie 2 do 12%, wartość domyślna 5%). Dopuszcza się zmniejszenie mocy rozładowania
w przypadku osiągnięcia minimalnej pojemności oraz w celu uniknięcia wystąpienia wzrostu
ryzyk uszkodzenia sprzętu lub zagrożeń otoczenia.
Magazyny energii elektrycznej, które są w trybie ładowania w odpowiedzi na przekroczenie
progu częstotliwości powinny obniżać moc ładowania zgodnie ze skonfigurowanym
statyzmem.

