SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK
WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Wymagania zawarte w niniejszym załączniku dotyczą jednostek wytwórczych
przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej. Istniejące jednostki wytwórcze
muszą spełniać przedmiotowe wymagania techniczne po ich remoncie lub modernizacji
oraz w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej IRiESD.
1.2. Operator systemu dystrybucyjnego określa warunki przyłączenia do sieci dla jednostek
wytwórczych, w tym ustala do sieci o jakim poziomie napięcia znamionowego naleŜy
przyłączyć jednostki wytwórcze, w zaleŜności od wielkości mocy przyłączeniowej i
lokalnych warunków pracy sieci dystrybucyjnej oraz z uwzględnieniem wyników
ekspertyzy wpływu przyłączanych instalacji na system elektroenergetyczny.
1.3. Sposób przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej, powinien
umoŜliwiać ich odłączenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposób nieograniczony
dla operatora systemu dystrybucyjnego.
1.4. Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyŜej 150 kVA przyłączane do sieci
dystrybucyjnej powinny być zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego sterowania.
Operator systemu dystrybucyjnego decyduje o konieczności wyposaŜenia łącznika
sprzęgającego jednostkę wytwórczą z siecią dystrybucyjną w urządzenia umoŜliwiające
zdalne sterowanie.
1.5. Moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej
powinna być przynajmniej 20 razy większa od ich mocy przyłączeniowej.
1.6. Praca wyspowa jednostek wytwórczych jest moŜliwa jedynie na wyspę urządzeń tego
wytwórcy, o ile uwzględniono to w warunkach przyłączenia.
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.
2.2. W przypadku, gdy w układzie sieci jest moŜliwa praca wyspowa jednostki wytwórczej,
musi ona posiadać dodatkowy łącznik dostosowany do oddzielenia wyspy od pozostałej
części sieci dystrybucyjnej.
2.3. Operator systemu dystrybucyjnego koordynuje pracę łączników, o którym mowa w
pkt.2.1. i decyduje o konieczności ich wyposaŜenia w system zdalnego sterowania i
odwzorowania stanu pracy.
2.4. Urządzenia łączeniowe jednostek wytwórczych współpracujących z falownikami,
powinny być zlokalizowane po stronie prądu przemiennego falownika.
2.5. 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 wyposaŜone w zabezpieczenia podstawowe oraz
zabezpieczenia dodatkowe, zgodnie z zapisami części technicznej IRiESD oraz pkt. 3
niniejszego załącznika.
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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 wyposaŜone w zabezpieczenia dodatkowe,
obejmujące zabezpieczenia zerowo-nadnapięciowe oraz zabezpieczenia do ochrony
przed: obniŜeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz wzrostem prędkości obrotowej.
3.4. Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyŜej 100 kVA powinny być wyposaŜone w
zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia zerowonadnapięciowe oraz
zabezpieczenia do ochrony przed: obniŜeniem napięcia, wzrostem napięcia, obniŜeniem
częstotliwości oraz wzrostem częstotliwości.
3.5. Jednostki wytwórcze współpracujące z falownikami powinny być wyposaŜone w
zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia do ochrony przed: obniŜeniem
napięcia oraz wzrostem napięcia, jak równieŜ w urządzenia pozwalające na
kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrów jakościowych energii
elektrycznej.
3.6. Operator systemu dystrybucyjnego decyduje o potrzebie wyposaŜenia 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 zaleŜności od rodzaju pracy jednostki
wytwórczej łącznikiem sprzęgającym jest:
a) łącznik określony w pkt.2.1.a), gdy jednostka wytwórcza nie ma moŜliwości
pracy wyspowej,
b) łącznik określony w pkt.2.2, gdy jednostka wytwórcza ma moŜliwość pracy
wyspowej.
3.8. Operator systemu dystrybucyjnego ustala nastawy oraz zwłokę czasową działania
zabezpieczeń dodatkowych, w zaleŜności od miejsca przyłączenia jednostki wytwórczej
do sieci dystrybucyjnej.
3.9. Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obniŜeniem lub wzrostem napięcia musi
być wykonane trójfazowo. Jednostka wytwórcza przy obniŜeniu lub wzroście napięcia
w jednym z przewodów fazowych musi być odłączona od sieci trójbiegunowo.
3.10. Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci nN bez moŜliwości pracy
wyspowej, zabezpieczenia dodatkowe mogą być zawarte w zestawie zabezpieczeń
podstawowych generatora. Natomiast dla jednostek wytwórczych z moŜliwością pracy
wyspowej, zabezpieczenia dodatkowe powinny stanowić oddzielny zestaw
zabezpieczeń.
3.11. Dla zabezpieczeń dodatkowych do ochrony przed: wzrostem częstotliwości, obniŜeniem
częstotliwości oraz obniŜeniem napięcia, wielkości pomiarowe powinny być pobierane
po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczeń dodatkowych: zerowo-nadnapięciowych
oraz do ochrony przed wzrostem napięcia, wielkości pomiarowe powinny być pobierane
po stronie SN.
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.
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3.13. Operator systemu dystrybucyjnego moŜe zdecydować o potrzebie stosowania
zabezpieczeń róŜnicowoprądowych dla poszczególnych rodzajów jednostek
wytwórczych.
4. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
4.1. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej określa operator systemu
dystrybucyjnego 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 naleŜy stosować urządzenia do kompensacji
mocy biernej. W jednostkach wytwórczych charakteryzujących się pracą ze zmienną
mocą, naleŜy stosować układy automatycznej regulacji mocy biernej.
4.3. Moc bierną przy generatorach synchronicznych naleŜy regulować przy pomocy
wzbudzenia. W jednostkach wytwórczych charakteryzujących się pracą ze zmienną
mocą, naleŜy stosować układy automatycznej regulacji wzbudzenia.
4.4. W przypadku generatorów asynchronicznych układ słuŜący do automatycznego bądź
ręcznego załączania kondensatorów do kompensacji mocy biernej powinien być tak
skonstruowany, aby nie było moŜliwe 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 niezaleŜnymi kompensacja mocy biernej nie
jest wymagana.
5. ZAŁĄCZANIE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH
5.1. Załączenie jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej jest moŜliwe tylko, gdy napięcie
sieci istnieje we wszystkich trzech fazach i posiada odpowiednie parametry. W
przypadku stosowania ochrony przed obniŜeniem 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 naleŜy dotrzymać
warunków jak dla załączania generatorów synchronicznych, określonych w pkt. 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 naleŜy ograniczyć w sposób zapobiegający ujemnemu wpływowi na sieć
dystrybucyjną.
5.4. Dla generatorów synchronicznych wymagane jest urządzenie synchronizujące,
umoŜliwiające załączenie generatora z zachowaniem następujących warunków
synchronizacji:
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a) róŜnica napięć
– ∆U < ± 10 % Un,
b) róŜnica częstotliwości
– ∆f < ± 0,5 Hz,
c) róznica kąta fazowego
– ∆φ < ± 10°,
5.5. Operator systemu dystrybucyjnego moŜe ustalić węŜsze granice warunków
synchronizacji w momencie załączania generatorów synchronicznych niŜ 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, naleŜy dotrzymać warunków jak dla załączania
generatorów synchronicznych.
5.7. Załączanie generatorów do ruchu powinno odbywać się sekwencyjnie, w trybie
uzgodnionym z operator systemu dystrybucyjnego.
6. CZĘSTOTLIWOŚĆ I NAPIĘCIE
6.1. Oddziaływanie jednostek wytwórczych na warunki pracy sieci dystrybucyjnej naleŜy
ograniczać w takim stopniu, aby nie zostały przekroczone, w miejscu dostarczania
energii elektrycznej z jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej, wymagania
określone w niniejszym pkt. od 6.2 do 6.9.
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 kaŜdym 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. Zawartość poszczególnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej
nie moŜe przekraczać odpowiednio:
a/ 2% - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym 6 kV,
b/ 3,5% - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyŜszym niŜ
1 kV.
6.5. Współczynnik THD (uwzględniający wszystkie harmoniczne, aŜ do rzędu 40)
odkształcenia napięcia nie moŜe przekraczać odpowiednio:
a/ 4,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym 6 kV,
b/ 6,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyŜszym
niŜ 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 wyŜszych harmonicznych, powinien być spełniony
następujący warunek:

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.
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6.7. W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciągu kaŜdego 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 równieŜ spełnione w przypadkach, gdy:
- dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci SN zasilanych z szyn stacji
110/SN:

- dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci nN:

gdzie:
SrA – moc osiągalna jednostki wytwórczej,
SkV – moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci
dystrybucyjnej,
N – liczba przekształtników tyrystorowych o jednakowych lub zbliŜonych 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.
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