Załącznik nr 1 - Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych
przyłączanych do sieci dystrybucyjnej - do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ELEKTROCIEPŁOWNI ZIELONA GÓRA S.A.
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Wymagania zawarte w niniejszym załączniku dotyczą jednostek wytwórczych
przyłączanych do sieci dystrybucyjnej lub przyłączanych po ich modernizacji.
Przyłączone do sieci jednostki wytwórcze muszą spełniać wymagania zawarte w
niniejszym załączniku po ich zainstalowaniu, remoncie lub modernizacji.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. określa warunki
przyłączenia do sieci dla jednostek wytwórczych wraz z ustaleniem poziomu
napięcia znamionowego sieci (w zależności od wielkości mocy przyłączeniowej i
lokalnych warunków pracy sieci dystrybucyjnej oraz z uwzględnieniem wyników
ekspertyzy wpływu przyłączanych instalacji na system elektroenergetyczny).
Jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 3,68 kW przyłączane
są do sieci dystrybucyjnej trójfazowo.
Sposób przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej, powinien
umożliwiać ich odłączenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposób
nieograniczony dla ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.
Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyżej 200 kVA przyłączane do sieci
dystrybucyjnej powinny być zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego
sterowania. ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. decyduje o
konieczności wyposażenia łącznika sprzęgającego jednostkę wytwórczą z siecią
dystrybucyjną w urządzenia umożliwiające zdalne sterowanie.
Praca wyspowa (na własną wyspę) jednostek wytwórczych jest możliwa, jeżeli
ustalono to w warunkach przyłączenia.
Załączanie nowych lub modernizowanych jednostek wytwórczych do sieci
dystrybucyjnej, powinno być poprzedzone przeprowadzeniem prób
funkcjonalnych urządzeń w zakresie uzgodnionym z ELEKTROCIEPŁOWNIĄ
„ZIELONAGÓRA”S.A. i w obecności jej przedstawiciela.

2. URZĄDZENIA ŁĄCZENIOWE
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

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.
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie wspólnych obu
wymienionych łączników lub jednego z nich dla 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.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. koordynuje pracę łączników,
o którym mowa w pkt. 2.1. oraz pkt. 2.2. i decyduje o konieczności ich
wyposażenia w system zdalnego sterowania lub odwzorowania stanu pracy.
Urządzenia łączeniowe jednostek wytwórczych współpracujących z falownikami,
powinny być zlokalizowane po stronie prądu przemiennego falownika.
W przypadku mikroinstalacji wymaga się, aby po stronie prądu przemiennego
falownika zainstalowany został co najmniej jeden rozłącznik izolacyjny
odpowiadający drugiej kategorii przepięć.
Impuls wyłączający przesłany od zabezpieczeń do urządzenia łączeniowego musi

powodować bezzwłoczne wyłączenie jednostki wytwórczej przez to urządzenie.

3. ZABEZPIECZENIA I WYMAGANIA DLA JEDNOSTEK
WYTWÓRCZYCH W ZAKRESIE EAZ
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

Jednostki wytwórcze, stosownie do ich rodzaju, powinny być wyposażone
w zabezpieczenia zgodnie z zapisami IRiESD oraz pkt. 3 i pkt. 9 niniejszego
załącznika. Wymagania pkt. 3 niniejszego załącznika nie dotyczą mikroźródeł,
za wyjątkiem drugiego akapitu punktu 3.11.
Zabezpieczenia 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.
Zabezpieczenia jednostek wytwórczych powinny spełniać wymagania zawarte
w pkt. 3.16.
Jednostki wytwórcze współpracujące z falownikami o mocy osiągalnej powyżej
200 kW powinny być wyposażone w urządzenia pozwalające na kontrolowanie
i utrzymywanie zadanych parametrów jakościowych energii elektrycznej.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. decyduje o potrzebie
wyposażenia jednostek wytwórczych w zabezpieczenie od mocy zwrotnej.
W zależności od rodzaju pracy jednostki wytwórczej zabezpieczenia powinny
powodować otwarcie łącznika:
a) określonego w pkt. 2.1.a), gdy jednostka wytwórcza nie ma możliwości pracy
wyspowej,
b) określonego w pkt. 2.2, gdy jednostka wytwórcza ma możliwość pracy
wyspowej.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. ustala nastawy oraz zwłokę
czasową działania zabezpieczeń w zależności od miejsca przyłączenia jednostki
wytwórczej do sieci dystrybucyjnej.
W przypadku trójfazowych jednostek wytwórczych zabezpieczenie 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. W przypadku jednofazowych jednostek
wytwórczych zabezpieczenie do ochrony przed obniżeniem lub wzrostem napięcia,
przy obniżeniu lub wzroście napięcia, powinno powodować odłączenie jednostki
od sieci dwubiegunowo
Jednostki wytwórcze przyłączane lub przyłączone do sieci nN, muszą być
wyposażone w automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową.
W przypadku jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
poprzez transformator nN/SN, dla zabezpieczeń do ochrony przed: wzrostem
częstotliwości, obniżeniem częstotliwości oraz obniżeniem napięcia, wielkości
pomiarowe powinny być pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczeń:
zerowo-nadnapięciowych oraz do ochrony przed wzrostem napięcia, wielkości
pomiarowe powinny być pobierane po stronie SN.
W przypadku jednostek wytwórczych, nie będącymi mikroinstalacjami,
przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczeń
dodatkowych 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

3.11.

3.12.

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.
3.18.
3.18.1.
3.18.2.

3.18.3.

3.18.4.

3.18.5.

3.18.6.

może być umieszczony w dowolnym miejscu pomiędzy zaciskami falownika
a siecią dystrybucyjną, z wyłączeniem punktu przyłączenia do sieci
ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.
Dla generatorów synchronicznych lub asynchronicznych czas działania
zabezpieczeń i czas własny łącznika sprzęgającego muszą być tak dobrane, aby
wyłączenie generatora nastąpiło podczas zaników napięcia spowodowanych
zadziałaniem automatyki SPZ lub SZR.
Elektrownie wiatrowe z generatorami asynchronicznymi należy wyposażyć
w automatykę bezzwłocznego wyłączania elektrowni po przejściu do pracy
na wydzieloną sieć.
W przypadku zwarcia w elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym
automatyka zabezpieczeniowa powinna wyłączać ją bezzwłocznie lub ze zwłoką
czasową uzgodnioną z ELEKTROCIEPŁOWNIĄ „ZIELONA GÓRA” S.A.
Zabrania się przyłączania jednostek wytwórczych wyposażonych wyłącznie
w aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wyłączniki nadmiarowe
niezależnie od wartości mocy osiągalnej i miejsca przyłączenia.
Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwórczych pracujących w sieci trójfazowej
powinny powodować ich trójfazowe wyłączenie.
Jednostki wytwórcze, dla których miejscem przyłączenia jest sieć nN, powinny
być wyposażone w:
1) zabezpieczenia nadprądowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapięciowe,
3) zabezpieczenie skutków od pracy niepełnofazowej.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. decyduje o potrzebie
wyposażenia jednostek wytwórczych lub linii w inne zabezpieczenia poprawiają
bezpieczeństwo pracy sieci.
Nastawy EAZ jednostek wytwórczych powinny być uzgodnione z
ELEKTROCIEPŁOWNIĄ „ZIELONA GÓRA” S.A. lub przez niego ustalone.
Jednostki wytwórcze przyłączone poprzez transformatory nN/SN.
Jeśli w skład jednostki wytwórczej wchodzi transformator nN/SN niezależnie
od łącznika po stronie nN musi być zainstalowany wyłącznik po stronie SN.
Jednostki wytwórcze z generatorami synchronicznymi pracujące synchronicznie
z siecią muszą być wyposażone w synchronizatory lub inne urządzenie
umożliwiające właściwe łączenie z siecią.
Po chwilowym zaniku lub obniżeniu napięcia w sieci współpracującej
powodującym wyłączenie, jednostki wytwórcze o mocy większej od 100 kVA
powinny samoczynnie powrócić do pracy w czasie nie krótszym niż 30 s po
ustąpieniu zakłócenia.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. może zdecydować o
potrzebie stosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych dla poszczególnych
rodzajów jednostek wytwórczych.
Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obniżenia lub wzrostu napięcia muszą
być wykonane trójfazowo. Jeśli zabezpieczenie jest zainstalowane po stronie nN,
to powinno zadziałać po wzroście lub obniżeniu jednego lub więcej napięć
fazowych. Jeśli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziałać po wzroście
lub obniżeniu jednego lub więcej napięć przewodowych.
Składowa zerowa napięcia dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych musi być
mierzona po stronie SN.

4. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Wymagany
stopień
skompensowania
mocy
biernej
określa
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. w warunkach przyłączenia.
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, w szczególności w elektrowniach
wiatrowych należy stosować układy automatycznej regulacji mocy biernej.
Moc bierną przy generatorach synchronicznych należy regulować przy pomocy
wzbudzenia. W jednostkach wytwórczych charakteryzujących się pracą ze
zmienną mocą, w szczególności w elektrowniach wiatrowych należy stosować
układy automatycznej regulacji wzbudzenia.
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.
Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej poprzez
falowniki umożliwiające tylko przepływ energii od źródła do sieci
(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.

5.2.

5.3.

5.4.

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 minimum 30 s pomiędzy powrotem napięcia w sieci
dystrybucyjnej, a ponownym załączeniem jednostki wytwórczej.
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 jednostkach zdolnych do pracy wyspowej - samowzbudnych
generatorach asynchronicznych - należy dotrzymać warunków jak dla załączania
generatorów synchronicznych, określonych w pkt. 5.4. i pkt. 5.5.
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.
Dla generatorów synchronicznych wymagane jest urządzenie synchronizujące,
umożliwiające załączenie generatora z zachowaniem następujących warunków
synchronizacji:

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

różnica napięć
ΔU < ± 10 % Un,
różnica częstotliwości
Δf < ± 0,5 Hz,
różnica kąta fazowego
Δφ < ± 10°.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. może ustalić węższe granice
warunków synchronizacji w momencie załączania generatorów synchronicznych
niż podane w pkt. 5.4.
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.
Załączanie generatorów do ruchu powinno odbywać się sekwencyjnie, w trybie
uzgodnionym z ELEKTROCIEPŁOWNIĄ „ZIELONA GÓRA” S.A.
Wymagania pkt. 5. niniejszego załącznika nie dotyczą mikroinstalacji.

6. CZĘSTOTLIWOŚĆ I NAPIĘCIE
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

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 pkt. 6. niniejszego załącznika.
Częstotliwość znamionowa wynosi 50 Hz z dopuszczalnym odchyleniem
zawierającym się w przedziale od -0,5 Hz do +0,5 Hz, przez 99,5% czasu tygodnia.
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).
Dla miejsc przyłączenia w sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym SN i nN,
zawartość poszczególnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej
podstawowej nie może przekraczać 0,5 %.
Współczynnik THD (uwzględniający wszystkie harmoniczne, aż do rzędu 40)
odkształcenia napięcia nie może przekraczać odpowiednio:
a) 3,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 30 kV i wyższym niż 1 kV,
b) 5,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 1 kV.
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:
<

1
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

6.7.

6.8.

i impedancji transformatora.
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, za wyjątkiem
elektrowni wiatrowych, dla których współczynnik Plt określono w pkt. 7.7.3.
Wymaganie określone w pkt. 6.7. jest również spełnione w przypadkach, gdy:
- dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci SN zasilanych z szyn
stacji
110/SN:
∙ 100% < 2 ∙ √

- dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci nN:
∙ 100% <

3%

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,
la/Ir
- dla generatorów asynchronicznych, które są wprowadzane na
obroty jako silnik,
8
- dla przypadków, gdy nie jest znany prąd rozruchu,
la
- prąd rozruchowy,
Ir
- znamionowy prąd
ciągły.

7. DODATKOWE WYMAGANIA DLA ELEKTROWNI
WIATROWYCH PRZYŁĄCANYCH DO SIECI
DYSTRYBUCYJNYCH
7.1. Postanowienia ogólne
7.1.1.
Elektrownie wiatrowe przyłączane bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej powinny
spełniać ogólne wymagania i procedury przewidziane dla podmiotów przyłączanych
do sieci dystrybucyjnej określone w pozostałych punktach niniejszej IRiESD.
7.1.2.
Wymagania techniczne i zalecenia zapisane w pkt. 7 niniejszego załącznika
obowiązują elektrownie wiatrowe przyłączane do sieci dystrybucyjnej.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

Przyłączone do sieci dystrybucyjnej elektrownie wiatrowe muszą spełniać
wymagania zawarte w pkt. 7. niniejszego załącznika po ich modernizacji, których
zakres obejmuje również urządzenia lub instalacje wchodzące w skład jednostki
wytwórczej niespełniającej tych wymagań.
Wymagania techniczne dla elektrowni wiatrowych obejmują następujące
zagadnienia:
a) regulacja mocy czynnej,
b) praca przy różnym napięciu i częstotliwości,
c) załączanie do pracy i wyłączanie z sieci,
d) regulacja napięcia i mocy biernej,
e) wymagania dla pracy przy zakłóceniach w sieci,
f) dotrzymywanie standardów jakości energii,
g) elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
h) monitoring i systemy telekomunikacji,
i) testy sprawdzające.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. ma prawo do kontroli
realizacji warunków przyłączenia i może zażądać udostępnienia przez wytwórcę
dokumentacji stwierdzającej, że elektrownia wiatrowa wypełnia wymagania
określone w IRiESD i w warunkach przyłączenia do sieci. W szczególności
dokumentacja ta powinna zawierać wyniki pomiarów konieczne dla oceny wpływu
elektrowni wiatrowej na jakość energii elektrycznej.
Elektrownie wiatrowe przyłączane do sieci dystrybucyjnej powinny być
wyposażone w urządzenia o technologii umożliwiającej bezpieczną współpracę
z systemem elektroenergetycznym w różnych możliwych sytuacjach ruchowych.
Szczegółowe wymagania dla każdej elektrowni wiatrowej są określane przez
ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A. w warunkach przyłączenia do
sieci, w zależności od mocy elektrowni wiatrowej, jej lokalizacji w sieci, sytuacji w
systemie
elektroenergetycznym
i wyników ekspertyzy wpływu przyłączanej elektrowni wiatrowej na system
elektroenergetyczny.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. może w warunkach
przyłączenia określić dla elektrowni wiatrowej wymóg przystosowania elektrowni
do automatycznej regulacji mocy i zażądać, aby regulacja mocy elektrowni
wiatrowej była dostosowana do automatycznej regulacji zdalnej.
Elektrownia wiatrowa w przypadku niedotrzymania standardów jakości energii
określonych w niniejszym załączniku, może zostać wyłączona przez
ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A., do czasu usunięcia
nieprawidłowości.

7.2. Regulacja mocy czynnej elektrowni wiatrowej
7.2.1.
W normalnych warunkach pracy systemu i elektrowni wiatrowej moc czynna
wprowadzana do sieci przez elektrownię wiatrową nie może przekraczać limitu
mocy (z dokładnością ± 5 %) przydzielonego operatywnie przez odpowiedniego
operatora systemu i mocy przyłączeniowej określonej w umowie o przyłączenie.
7.2.3.
W normalnych warunkach pracy elektrowni wiatrowej przyłączanej do sieci SN,
w tym również podczas normalnych uruchomień i odstawień, średni gradient
zmiany mocy czynnej elektrowni wiatrowej za okres 15 minut nie może przekraczać
10% mocy znamionowej elektrowni wiatrowej na minutę. Gradient średni w okresie
1 minuty nie powinien przekraczać 30 % mocy znamionowej na minutę.
7.2.4.
W sytuacjach zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym wyżej określony
gradient zmian obciążenia może być przekroczony przez elektrownie wiatrowe

7.2.5.

uczestniczące
w
regulacji
częstotliwości
lub
w
sytuacji,
gdy
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. poleci szybkie odciążenie lub,
jeśli jest to technicznie możliwe, dociążenie elektrowni wiatrowej.
Farma wiatrowa powinna być wyposażona w system sterowania i regulacji mocy
czynnej umożliwiający:
1) pracę farmy wiatrowej bez ograniczeń, odpowiednio do warunków wiatrowych.
Podczas pracy farmy wiatrowej bez ograniczeń, odpowiednio do warunków
wiatrowych, a także w trakcie uruchomień i odstawień farmy wiatrowej, gradient
średni zmiany mocy czynnej farmy wiatrowej nie może przekraczać 10% mocy
znamionowej farmy wiatrowej na minutę. W przypadku przekroczenia
maksymalnej dopuszczalnej prędkości wiatru proces odstawiania z pracy
poszczególnych turbin wiatrowych powinien odbywać się w jak najdłuższym
czasie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa urządzeń.
2) ograniczanie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia mocą czynną
(wykorzystanie interwencyjne farmy wiatrowej). Wartość zadanej, w trybie
interwencyjnym przez operatora systemu, mocy czynnej powinna być
utrzymywana z dokładnością co najmniej ±5% Pz (wartości zadanej), przy
uwzględnieniu ograniczeń wynikających z warunków wiatrowych. Prędkość
redukcji mocy, powinna wynosić domyślnie 2% mocy znamionowej farmy
wiatrowej na sekundę, w zakresie obciążenia farmy od 100% do 20% mocy
znamionowej. W przypadku pracy farmy z obciążeniem poniżej 20% mocy
znamionowej, dopuszcza się mniejszą prędkość redukcji mocy, ale nie mniejszą
niż 10% mocy znamionowej na minutę.
3) automatyczną redukcję mocy czynnej, przy wzroście częstotliwości. Przy
wzroście częstotliwości w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej, układ regulacji
mocy czynnej farmy wiatrowej, powinien być zdolny do automatycznej redukcji

mocy czynnej, zgodnie z ustawioną charakterystyką statyczną przedstawioną na
rysunku poniżej. W takim przypadku jako wartość domyślną prędkości
redukcji mocy czynnej, należy przyjąć 5 % mocy znamionowej farmy wiatrowej
na sekundę dla całego zakresu obciążenia mocą czynną farmy wiatrowej.
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Symbol

Jedn. Opis

Wartość
domyślna

Zakres nastawczy
parametru
ustawialnego

fn

Hz

Nominalna wartość
częstotliwości sieci

50

nie dotyczy

fmin

Hz

fmax

Hz

fgr

Hz

50,5
Minimalna wartość
częstotliwości w miejscu
przyłączenia elektrowni
wiatrowej, przy której następuje
redukcja generowanej mocy
czynnej
51,5
Maksymalna wartość
częstotliwości w miejscu
przyłączenia elektrowni
wiatrowej, przy której
generowana jest zerowa moc
czynna
52,5
Maksymalna bezpieczna
częstotliwość pracy elektrowni
wiatrowej

P max

MW

S

%

Moc elektrowni wiatrowej z
jaką elektrownia pracowała w
momencie wzrostu
częstotliwości sieci do
wartości 50,5 Hz
Statyzm - względna zmiana
częstotliwości do względnej
zmiany mocy czynnej

(50-51) Hz

(51-fgr)Hz

.

Statyzm jest
wartością
wypadkową (nie
ustawialną), zależną
od doboru nastaw fmin i
fmax oraz obciążenia
elektrowni wiatrowej
s=[(Δf/fn)/(ΔP/Pn)]

Zmniejszanie mocy wymagane przy zwyżce częstotliwości ponad 50,5 Hz powinno
być realizowane w pierwszej kolejności poprzez możliwości regulacyjne
poszczególnych turbin wiatrowych, a następnie poprzez wyłączanie
poszczególnych pracujących turbin wiatrowych elektrowni wiatrowej.
Określona w pkt. 7.2.4.1) dopuszczalna prędkość zmian obciążenia nie ma
zastosowania w przypadku odciążania elektrowni wiatrowej ze względu na wzrost
częstotliwości powyżej 50,5 Hz, zgodnie z charakterystyką statyczną korekcji mocy
elektrowni wiatrowej w funkcji wzrostu częstotliwości P = f(df) oraz w sytuacjach
zakłóceniowych w systemie, w przypadku, gdy OSP lub OSD poleci szybkie
odciążenie lub, jeśli jest to technicznie możliwe, dociążenie elektrowni wiatrowej.
W takich przypadkach należy zapewnić prędkość redukcji mocy zgodnie

7.2.7.

7.2.8.

z postanowieniami pkt. 7.2.4. 2) - 3).
W celu zapewnienia właściwości dynamicznych dla całej elektrowni wiatrowej
zaleca się, aby każda pojedyncza turbina wiatrowa elektrowni wiatrowej była
zdolna do redukcji mocy czynnej z prędkością nie mniejszą niż 5% Pn mocy
znamionowej na sekundę w zakresie od 100% do 40% mocy generowanej.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A., z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem, powiadamia właściciela elektrowni wiatrowej o konieczności jej
wyłączenia, w celu dokonania określonych planowych prac modernizacyjnych lub
naprawczych w sieci elektroenergetycznej.
7.2.9.
W
sytuacjach
zagrożenia
bezpieczeństwa
pracy systemu
elektroenergetycznego ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A., może
polecić całkowite wyłączenie elektrowni wiatrowej. ELEKTROCIEPŁOWNIA
„ZIELONA GÓRA” S.A. określa w warunkach przyłączenia do sieci wymagania w
zakresie przystosowania elektrowni wiatrowej do zdalnego wyłączania,
monitorowania i transmisji danych.

7.3. Praca elektrowni wiatrowej w zależności od częstotliwości i napięcia
7.3.1.
Elektrownia wiatrowa powinna mieć możliwość pracy w następującym zakresie
częstotliwości:
a) Przy 49,5 < f < 50,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość pracy
trwałej z mocą znamionową,
b) Przy 48,5 < f < 49,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość pracy z mocą
większą niż 90% mocy wynikającej z aktualnej prędkości wiatru, przez
co najmniej 30 min.,
c) Przy 48,0 < f < 48,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość
pracy z mocą większą niż 85% mocy wynikającej z aktualnej prędkości wiatru,
przez co najmniej 20 min.,
d) Przy 47,5 < f < 48,0 Hz elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość pracy
z mocą większą niż 80% mocy wynikającej z aktualnej prędkości wiatru, przez
co najmniej 10 min.,
e) Przy f < 47,5 Hz elektrownię wiatrową można odłączyć od sieci ze zwłoką
czasową uzgodnioną z operatorem systemu,
f) Przy 50,5 < f < 51,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość trwałej
pracy z mocą ograniczaną wraz ze wzrostem częstotliwości, do zera przy
częstotliwości 51,5 Hz,
g) Przy f > 51,5 Hz elektrownię wiatrową należy odłączyć od sieci w ciągu maks.
0,3 s, o ile operator systemu nie określi inaczej w warunkach przyłączenia
do sieci.
7.3.2.
Elektrownia wiatrowa powinna spełniać warunki wymienione w pkt. 7.3.l.a) i pkt.
7.3.l.b) przy zmianach napięcia w miejscu przyłączenia do sieci w zakresie
+/- 10% Un- dla sieci SN.
7.3.3.
Wartości napięcia i częstotliwości podane powyżej są quasi-stacjonarnymi,
z gradientem zmian dla częstotliwości mniejszym niż 0,5%/min, a dla napięcia
mniejszym niż 5% na minutę.
7.3.4.
Zmniejszanie mocy wymagane przy zwyżce częstotliwości ponad 50,5 Hz może być
realizowane poprzez kolejne wyłączanie jednostek pracujących w elektrowni
wiatrowej.
7.3.5.
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. może określić w warunkach
przyłączenia elektrowni wiatrowych przystosowanie do udziału w regulacji
częstotliwości w systemie elektroenergetycznym, poprzez zmianę mocy po zmianie
częstotliwości. Wymaganie to dotyczy pełnego zakresu obciążenia elektrowni

7.3.6.

wiatrowej.
W zależności od lokalizacji i skali rozwoju energetyki wiatrowej
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. może w warunkach
przyłączenia do sieci dopuścić odstępstwa od podanych wymagań określonych w
pkt. od 7.3.1. do 7.3.5.

7.4. Załączanie i wyłączanie elektrowni wiatrowych
7.4.1.
Elektrownia wiatrowa powinna przekazywać do operatora systemu sygnał
informujący o aktualnym stanie jej jednostek wytwórczych. Sygnał ten powinien
być generowany na podstawie identyfikacji stanu i przyczyn odstawienia jednostki.
7.4.2.
Podczas każdego uruchamiania elektrowni wiatrowej gradient przyrostu mocy
elektrowni wiatrowej nie może przekraczać wartości określonej w pkt. 7.2.2.
niniejszego załącznika.
7.4.3.
Algorytm uruchamiania elektrowni wiatrowej musi zawierać kontrolę warunków
napięciowych w miejscu przyłączenia do sieci.
7.4.4.
Z wyjątkiem przypadków zakłóceń w sieci i awarii elektrowni wiatrowej, redukcja
mocy elektrowni wiatrowej powinna być realizowana zgodnie ze zdefiniowanym
w pkt. 7.2.2. niniejszego załącznika gradientem zmiany mocy czynnej.
7.5. Regulacja napięcia i mocy biernej
7.5.1.
Wyposażenie elektrowni wiatrowej musi być tak dobrane, aby zapewnić
utrzymanie, określonych w warunkach przyłączenia, warunków napięciowych
w miejscu przyłączenia do sieci lub innym określonym w warunkach przyłączenia
i stabilność współpracy z systemem elektroenergetycznym.
7.5.2.
Elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość regulacji współczynnika mocy lub
napięcia w miejscu przyłączenia do sieci. ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA
GÓRA” S.A. w warunkach przyłączenia do sieci określa powyższe wymagania, w
tym potrzebę zastosowania automatycznej regulacji zdalnej.
7.5.3.
W zależności od warunków napięciowych w miejscu przyłączenia elektrowni
wiatrowej do sieci, odpowiedni operator systemu może w trybie operatywnym
zmieniać w/w zakres regulacji współczynnika mocy lub wymagać pracy
z określonym stałym współczynnikiem mocy.
7.6. Praca elektrowni wiatrowych przy zakłóceniach w sieci
7.6.1.
W niektórych lokalizacjach, ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.
może wymagać, aby elektrownie wiatrowe podczas zakłóceń w systemie
produkowały możliwie dużą, w ramach ograniczeń technicznych, moc bierną.
Wymaganie to określa ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.
w warunkach przyłączenia do sieci lub umowie o przyłączenie.
7.6.2.
Wymagania w zakresie pracy elektrowni wiatrowej przy zakłóceniach w sieci,
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. określa w warunkach
przyłączenia do sieci, biorąc pod uwagę rodzaj zastosowanych generatorów, moc
elektrowni wiatrowej, jej położenie w sieci, koncentrację generacji wiatrowej w
systemie i wyniki ekspertyzy wpływu przyłączanej elektrowni wiatrowej na system.
7.7. Dotrzymanie standardów jakości energii
7.7.1.
Elektrownia wiatrowa nie powinna powodować nagłych zmian i skoków napięcia
przekraczających 3%. W przypadku gdy zakłócenia napięcia spowodowane pracą
elektrowni wiatrowej mają charakter powtarzający się, zakres jednorazowej szybkiej
zmiany wartości skutecznej napięcia nie może przekraczać 2,5% dla częstości do 10
zakłóceń/godz. i 1,5% dla częstości do 100 zakłóceń/godz. Wymagania powyższe

7.7.2.
7.7.3.

7.7.4.

7.7.5.

7.7.6.

7.7.7.
7.7.8.

dotyczą również przypadków rozruchu i wyłączeń jednostek wytwórczych.
Szybkie zmiany napięcia spowodowane pulsacją mocy elektrowni wiatrowej
o częstotliwości rzędu 1 Hz powinny mieć amplitudę nie większą niż 0,7%.
Wskaźniki krótkookresowego (Pst) i długookresowego (Plt) migotania napięcia
elektrowni wiatrowych przyłączonych do sieci SN nie powinny przekraczać
odpowiednio wartości:
a) P st < 0,45 dla sieci SN,
b) Plt< 0,35 dla sieci SN.
Elektrownie wiatrowe nie powinny powodować w miejscu przyłączenia emisji
pojedynczych harmonicznych napięcia rzędu od 2 do 50 większych niż 1,5 dla sieci
SN. Współczynnik dystorsji harmonicznych THD w miejscu przyłączenia do sieci
powinien być mniejszy od 4% dla sieci SN.
W ciągu każdego tygodnia 99 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości
skutecznych podanych powyżej w pkt. od 7.7.1. do 7.7.3. współczynników jakości
energii, powinno mieścić się w granicach określonych w tych punktach.
Elektrownie wiatrowe powinny być wyposażone w system pomiaru i rejestracji
parametrów jakości energii (pomiar współczynnika migotania światła oraz
harmonicznych napięcia i prądu).
Współczynnik zakłóceń harmonicznymi telefonii THFF powinien być poniżej 1%.
Ze względu na ochronę urządzeń telekomunikacyjnych poziom zakłóceń
powodowany przez elektrownię wiatrową w miejscu przyłączenia do sieci,
powinien spełniać wymagania odpowiednich przepisów telekomunikacyjnych.

7.8. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
7.8.1.
Właściciel elektrowni wiatrowej ponosi odpowiedzialność za projekt i instalację
zabezpieczeń chroniących elektrownię przed skutkami prądów zwarciowych,
napięć powrotnych po wyłączeniu zwarć w systemie, pracy asynchronicznej tej
elektrowni oraz innymi oddziaływaniami zakłóceń systemowych.
7.8.2.
Nastawienia zabezpieczeń elektrowni wiatrowej powinny być skoordynowane
z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci elektroenergetycznej.
7.8.3.
Nastawy zabezpieczeń elektrowni wiatrowej muszą zapewniać selektywność
współdziałania z zabezpieczeniami sieci dla zwarć w sieci i w tej elektrowni
wiatrowej.
7.8.4.
Zwarcia wewnątrz elektrowni wiatrowej powinny być likwidowane selektywnie
i powodować możliwie jak najmniejszy ubytek mocy tej elektrowni.
7.8.5.
Na etapie opracowywania projektu podstawowego elektrowni wiatrowej należy
przeprowadzić i uzgodnić z odpowiednim operatorem systemu analizę zabezpieczeń
obejmującą sprawdzenie:
a) kompletności zabezpieczeń,
b) poprawności nastaw na poszczególnych jednostkach i w rozdzielni elektrowni
wiatrowej,
c) koordynacji z zabezpieczeniami systemu rozdzielczego i/lub przesyłowego.
Wyniki analiz należy przekazać do ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA”
S.A.
7.9. Monitoring i komunikacja elektrowni wiatrowej z operatorem systemu
7.9.1. Operator systemu, do sieci którego przyłączana jest farma wiatrowa, musi
otrzymywać sygnały pomiarowe i rejestrowane parametry elektrowni.
Zakres danych przekazywanych do operatora systemu przesyłowego i odpowiedniego
operatora systemu dystrybucyjnego oraz miejsce ich dostarczania określają warunki

przyłączenia.
7.9.2. Minimalny zakres udostępnianych ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA”
S.A. pomiarów wielkości analogowych z elektrowni wiatrowej obejmuje wartości
chwilowe:
a) mocy czynnej,
b) mocy biernej,
c) napięcia w miejscu przyłączenia do sieci,
d) współczynnika mocy cos φ,
e) średniej dla elektrowni prędkości wiatru.
7.9.3. Minimalny zakres udostępnianych ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.
danych dwustanowych obejmuje:
a) aktualny stan jednostek wytwórczych elektrowni, w tym liczbę jednostek
pracujących, gotowych do pracy i przyczyny postoju pozostałych,
b) inne dane mogące skutkować wyłączeniem elektrowni wiatrowej, na warunkach
uzgodnionych w umowie o przyłączenie.
7.9.4. Właściciel elektrowni wiatrowej dostarcza odpowiedniemu operatorowi systemu
aktualne parametry wyposażenia elektrowni wiatrowej (urządzeń podstawowych
i układów regulacji), niezbędne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie przed
uruchomieniem elektrowni wiatrowej są to dane producentów urządzeń.
7.9.5. ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. określa w warunkach
przyłączenia do sieci zakres danych technicznych dla danej elektrowni wiatrowej, które
są niezbędne do prowadzenia i planowania ruchu systemu.
7.9.6. Parametry techniczne systemu wymiany informacji pomiędzy elektrownią wiatrową
i ELEKTROCIEPŁOWNIĄ
„ZIELONA
GÓRA”
S.A.,
określa
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. na etapie projektowania.
7.10. Testy sprawdzające
7.10.1. Właściciel elektrowni wiatrowej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej jest zobowiązany
do przeprowadzenia w okresie pierwszego roku pracy elektrowni, testów
sprawdzających spełnienie wymagań IRiESD. Sposób przeprowadzenia testów
elektrowni wiatrowej uzgadniany jest z właściwym operatorem systemu. Uzgodnienie
to powinno nastąpić na co najmniej 6 miesięcy przed terminem uruchomienia
elektrowni wiatrowej.
7.10.2. Właściciel elektrowni wiatrowej na co najmniej 2 miesiące przed terminem
uruchomienia elektrowni wiatrowej dostarcza odpowiedniemu operatorowi systemu
zakres, program i harmonogram przeprowadzania testów, dostarczając równocześnie
inne niezbędne dokumenty, jak instrukcje układów regulacji i instrukcję współpracy
ruchowej. Powyższe dokumenty podlegają uzgodnieniu z właściwym operatorem
systemu. Uzgodnienie to powinno być zakończone w terminie 30 dni roboczych przed
rozpoczęciem testów sprawdzających.
W testach sprawdzających powinna uczestniczyć niezależna firma ekspercka,
uzgodniona pomiędzy ELEKTROCIEPŁOWNIĄ „ZIELONA GÓRA” S.A. i
podmiotem posiadającym farmę wiatrową. Możliwe jest wytypowanie dla danego
obszaru merytorycznego (określonej grupy testów sprawdzających) odrębnej,
niezależnej firmy eksperckiej, o ile takie rozwiązanie zostanie uzgodnione pomiędzy
stronami. Firma ekspercka nie powinna być zaangażowana w jakiekolwiek prace przy
budowie farmy wiatrowej, będące przedmiotem przeprowadzenia obiektowych testów
sprawdzających.
7.10.3. Testy dotyczyć powinny w szczególności:
a) charakterystyki mocy elektrowni wiatrowej w funkcji prędkości wiatru,
b) uruchomienia elektrowni wiatrowej przy wietrze umożliwiającym osiągnięcie

co najmniej 75% mocy znamionowej, z kontrolą gradientu wzrostu mocy i zmian
napięcia,
c) odstawiania elektrowni wiatrowej przy prędkości wiatru przekraczającej wartość,
przy której osiągana jest moc znamionowa,
d) szybkości zmian napięcia przez układ regulacji napięcia,
e) działania układu regulacji mocy i częstotliwości,
f) wpływu elektrowni wiatrowej na jakość energii.
7.10.4. ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. wydaje zgodę na pierwsze
uruchomienie elektrowni wiatrowej i przeprowadzenie testów.
7.10.5. Szczegółowy
raport
z
przeprowadzonych
testów
dostarczany
jest
ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A. w terminie do 6 tygodni po ich
zakończeniu.
7.10.6. W przypadku gdy przeprowadzone testy wykażą, iż elektrownia wiatrowa nie spełnia
wymagań określonych w IRiESD oraz umowie o przyłączenie, właściwy operator
systemu wyznacza termin na usunięcie nieprawidłowości i powtórne wykonanie testów.
W przypadku dalszego niespełnienia wymagań określonych w IRiESD oraz umowie
o przyłączenie, ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. ma prawo do
odłączenia farmy wiatrowej, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

8. KRYTERIA MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA JEDNOSTEK
WYTWÓRCZYCH DO SIECI SN i nN
8.1 ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. stosuje kryteria oceny możliwości
przyłączania oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci
dystrybucyjnej SN i nN zgodnie z poniższymi kryteriami:
8.1.1. Kryteria techniczne oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
dystrybucyjnej średniego napięcia ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. (na
stronie www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta),
8.1.2. Kryteria przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstałacji i małych
instalacji
przyłączanych
do
sieci
dystrybucyjnej
niskiego
napięcia
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. (na stronie www.ec.zgora.pl/obslugaklienta).
8.2 Wytwórcy, którzy planują przyłączenie jednostek wytwórczych do sieci
dystrybucyjnej SN lub nN należącej do ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.,
zobowiązani są również do stosowania się do kryteriów przyłączania określonych w
niniejszej IRiESD wraz z załącznikiem nr 1.

9. ZBIÓR WYMAGAŃ DLA MODUŁÓW WYTWARZANIA
ENERGII TYPU A, W TYM MIKROINSTALACJI
W tym punkcie przedstawiono zbiorcze zestawienie wymagań dla modułów wytwarzania energii
typu A (tj. o mocy od 0,8 kW do 200 kW), w tym mikroinstalacji, określonych w szczególności
w Kodeksie sieci dotyczącym wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych
do sieci, wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 roku
(Kodeks Sieci RfG).
Definicje:

a) moduł wytwarzania energii - synchroniczny moduł wytwarzania energii albo moduł
parku energii;
b) synchroniczny moduł wytwarzania energii - niepodzielny zestaw instalacji, który może
wytwarzać energię elektryczną w taki sposób, że częstotliwość generowanego napięcia,
prędkość wirowania generatora oraz częstotliwość napięcia sieciowego pozostają
w stałej proporcji i są tym samym zsynchronizowane;
c) moduł parku energii - jednostka lub zestaw jednostek wytwarzających energię
elektryczną, która(-y) jest przyłączona(-y) do sieci w sposób niesynchroniczny lub
poprzez układy energoelektroniki i która(-y) ma również jeden punkt przyłączenia do
systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu
dystrybucyjnego, lub systemu HVDC;
d) statyzm - wyrażany w procentach współczynnik quasi-stacjonarnego odchylenia
częstotliwości do wynikającej z tego odchylenia zmiany generowanej mocy czynnej
w stanie ustalonym. Zmianę częstotliwości wyraża się jako stosunek do częstotliwości
znamionowej, a zmianę mocy czynnej jako stosunek do mocy maksymalnej lub
rzeczywistej mocy czynnej w momencie wystąpienia tego odchylenia;
e) tryb LFSM-O - tryb pracy modułu wytwarzania energii lub systemu HVDC, w którym
generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu
powyżej określonej wartości;
f) moc maksymalna - maksymalna wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania
energii jest w stanie generować w sposób ciągły, pomniejszona o każde
zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii
i niewprowadzane do sieci, jak określono w umowie przyłączeniowej lub jak uzgodnili
właściwy operator systemu i właściciel zakładu wytwarzania energii;
g) zakład wytwarzania energii - zakład, który przekształca energię pierwotną w energię
elektryczną i który składa się z jednego modułu wytwarzania energii lub z większej
liczby modułów wytwarzania energii przyłączonych do sieci w co najmniej jednym
punkcie przyłączenia;
h) właściciel zakładu wytwarzania – osoba fizyczna lub osoba prawna będąca
właścicielem zakładu wytwarzania energii.
Wymagania:
1. Moduły wytwarzania typu A muszą spełniać następujące wymogi stabilności
częstotliwościowej:
a) w odniesieniu do zakresów częstotliwości moduł wytwarzania energii musi mieć
zdolność do zachowania połączenia z siecią oraz pracy w zakresach częstotliwości
i okresach określonych w poniższej tabeli:
Zakres częstotliwości
47,5 Hz - 48,5 Hz
48,5 Hz - 49,0 Hz
49,0 Hz - 51,0 Hz
51,0 Hz – 51,5 Hz

Czas pracy
30 minut
30 minut
Nieograniczony
30 minut

b) w odniesieniu do zdolności wytrzymania prędkości zmiany częstotliwości, moduł
wytwarzania energii musi mieć zdolność do zachowania połączenia z siecią oraz
do pracy przy prędkościach zmiany częstotliwości nie większych niż 2,0 Hz/s (gdzie

wartość ta mierzona jest jako wartość średnia w przesuwnym oknie pomiarowym
o długości 500 ms), chyba że odłączenie zostało spowodowane zadziałaniem
zabezpieczenia dedykowanego do identyfikacji, poprzez analizę prędkości zmian
częstotliwości, pracy wyspowej. Wymóg 2,0 Hz/s jest wymaganiem minimalnym.
W przypadku, gdy wykorzystywana technologia umożliwia połączenie z siecią oraz pracę
przy większych wartościach prędkości zmian częstotliwości, nie jest dopuszczalne
ograniczanie pracy modułu wytwarzania energii do wielkości zdefiniowanej powyżej,
o ile nie wynika to z uzgodnionej nastawy zabezpieczenia od pracy wyspowej LoM
(ang. Lost of Mains - LoM).
2. W odniesieniu do trybu LFSM-O zastosowanie mają następujące zasady:
a) moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do aktywowania rezerwy mocy
czynnej w odpowiedzi na wzrost częstotliwości zgodnie z rys. 1, przy następujących
parametrach progu częstotliwości i ustawieniach statyzmu:
• zdolność do ustawienia progu częstotliwości trybu LFSM-O w zakresie: 50,2
Hz - 50,5 Hz, wartość domyślna 50,2 Hz,
• zdolność do ustawienia statyzmu trybu LFSM–O w zakresie: 2 - 12%,
wartość domyślna 5%,
• dla modułów parków energii wartość Pref oznacza moc czynną maksymalną.
Należy zapewnić możliwość wyboru ustawienia na polecenie Operatora Systemu
Przesyłowego (OSP), progu częstotliwości aktywacji trybu LFSM-O oraz statyzmu
w wymaganym zakresie.
Niezależnie od nadrzędności wartości zadanej mocy trybu LFSM-O, należy
zapewnić: możliwość blokowania trybu LFSM-O oraz zdolność do realizacji pracy
interwencyjnej z wartościami zadanymi wskazanymi przez właściwego operatora
systemu.

Rys. 1. Zdolność modułów wytwarzania energii do odpowiedzi częstotliwościowej mocy czynnej

w trybie LFSM-O
Pref oznacza moc czynną maksymalną, z którą związane jest ΔΡ,
ΔΡ oznacza zmianę generowanej mocy czynnej modułu wytwarzania energii,
fn oznacza częstotliwość znamionową (50 Hz) sieci,
Δf oznacza odchylenie częstotliwości sieci.
Przy wzrostach częstotliwości, gdy wartość Δf jest powyżej wartości Δf1 moduł wytwarzania energii musi
zapewniać redukcję generowanej mocy czynnej zgodnie z wartością statyzmu S2.

b) nie dopuszcza się wyłączania modułów wytwarzania energii typu A zamiast
zapewniania zdolności do trybu LFSM-O. Powyższe rozstrzygniecie
nie wyklucza przystosowania modułów wytwarzania energii typu A do trybu
LFSM-O poprzez stopniowe wyłączanie poszczególnych źródeł wytwórczych
wchodzących w skład modułu wytwarzania energii, w szczególności modułu
parku energii;
c) moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do aktywowania mocy
w odpowiedzi na zmianę częstotliwości, przy jak najkrótszej zwłoce
początkowej. Jeżeli powyższa zwłoka wynosi więcej niż dwie sekundy,
właściciel zakładu wytwarzania energii musi ją uzasadnić, przedstawiając
właściwemu OSP uzasadnienie techniczne;
d) wymaga się, aby po osiągnięciu minimalnego poziomu regulacji w trybie
LFSM-O, moduł wytwarzania energii miał zdolność do stabilnej pracy na tym
poziomie. Nie wymaga się pracy poniżej minimalnego poziomu regulacji, o ile
taki wymóg nie został określony indywidualnie w ramach przystosowania
modułu wytwarzania energii do pracy wyspowej. Redukcja mocy czynnej
modułu parku energii wynikająca z pracy w trybie LFSM-O jest realizowana od
wartości wyjściowej mocy czynnej w momencie osiągnięcia progu aktywacji
trybu LFSM-O do wartości mocy wynikającej z charakterystyki statycznej trybu
LFSM-O, o ile nie nastąpiło zmniejszenie mocy;
e) moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do stabilnej pracy podczas
pracy w trybie LFSM-O. Kiedy tryb LFSM- O jest aktywny, nastawa LFSM-O
jest nadrzędna w stosunku do wszystkich innych aktywowanych nastaw mocy
czynnej.
3. Moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do utrzymania stałej generowanej mocy
na poziomie docelowym zadanej wartości mocy czynnej bez względu na zmiany
w częstotliwości, z wyjątkiem przypadków, gdy generowana moc podlega zmianom
określonym w kontekście, odpowiednio, ust. 2 powyżej i ust. 4 poniżej.
4. Dopuszczalna redukcja mocy czynnej w stosunku do maksymalnej generowanej mocy
(zdefiniowanej przy częstotliwości 50 Hz), przy zmniejszającej się częstotliwości
wynosi:
a) dla synchronicznych modułów wytwarzania energii z wyłączeniem
synchronicznych modułów wytwarzania energii, o których mowa w punkcie
b) poniżej: 10% mocy maksymalnej na 1 Hz, przy spadku częstotliwości poniżej
częstotliwości 49 Hz (rys. 2);
b) dla synchronicznych modułów wytwarzania energii typu blok gazowy lub gazowoparowy: 4% mocy maksymalnej na 1 Hz, przy spadku częstotliwości poniżej
częstotliwości 49,5 Hz (rys. 3);
c) dla modułów parku energii: 2% mocy maksymalnej na 1 Hz przy spadku
częstotliwości poniżej częstotliwości 49 Hz (rys. 4).
W przypadku, gdy dany moduł wytwarzania energii może pracować z mniejszą redukcją

mocy, powinien taką pracę zapewnić (dotyczy to w szczególności modułów parku
energii).

Rys. 2 Maksymalny spadek zdolności do generacji mocy przy spadku częstotliwości dla
synchronicznych modułów wytwarzania energii z wyłączeniem bloku gazowego lub gazowoparowego

Rys. 3 Maksymalny spadek zdolności do generacji mocy przy spadku częstotliwości dla
synchronicznych modułów wytwarzania energii typu blok gazowy lub gazowo-parowy

Rys. 4. Maksymalny spadek zdolności do generacji mocy przy spadku częstotliwości dla modułów
parku energii

Zgodnie z art. 13 ust. 5 Kodeksu Sieci RfG wymóg dopuszczalnej redukcji mocy czynnej
jest określony dla nominalnych warunków otoczenia, które obejmują w szczególności
następujące parametry:
• ciśnienie,
• temperaturę,
• wilgotność względną.
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W przypadku, gdy parametry otoczenia mają znaczący wpływ na zdolność do generacji mocy
maksymalnej, właściciel zakładu wytwarzania energii dostarczy właściwemu operatorowi
systemu odpowiednie charakterystyki, identyfikujące te ograniczenia.
Moduł wytwarzania energii musi być wyposażony w interfejs logiczny (port wejściowy), który
umożliwi zaprzestanie generacji mocy czynnej w ciągu pięciu sekund od przyjęcia polecenia
w porcie wejściowym.
Warunki automatycznego przyłączania modułu wytwarzania energii do sieci (muszą być
spełnione łącznie):
a) częstotliwość napięcia w sieci mieści się w przedziale od 49,00 Hz do 50,05 Hz, oraz
b) zwłoka czasowa (rozumiana jako czas pomiędzy chwilą, w której wartość częstotliwości
powraca do przedziału zdefiniowanego powyżej, a momentem załączenia modułu
wytwarzania energii do sieci) - co najmniej 60 s, oraz
c) maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej wynosi 10%
mocy maksymalnej na minutę.
Jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 3,68 kW przyłączane są do
sieci dystrybucyjnej w sposób trójfazowy, z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań
zawartych w pkt 14 odnośnie sposobu przyłączenia.
Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej
Wymagania techniczne

9.1.1 Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej
9.1.1.1 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 ELEKTROCIEPŁOWNIĘ
„ZIELONA GÓRA” S.A. w obrębie współczynników przesunięcia fazowego
podstawowych harmonicznych napięcia i prądu od cosφ= 0,9 ind do cosφ=0,9
poj, gdzie moc czynna wyjściowa mikroinstałacji jest równa 20% znamionowej
mocy czynnej lub większa,
b) bez zmian mocy biernej więcej niż o 10% znamionowej mocy czynnej
mikroinstałacji przy mocy czynnej niższej niż 20% znamionowej mocy
czynnej.
Wymaganie to przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Zdolność do generacji mocy biernej w obciążeniowym układzie odniesienia
9.1.1.2 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 cosφ>
(P)), jako tryb alternatywny,
c) cos (p stałe, nastawiane w granicach od cosφ= 0,9 ind do cosφ=0,9 poj, jako tryb
dodatkowy.
Konfiguracja trybów sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma być możliwa
do ustawienia w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie
ochrony przed nieuprawnioną ingerencją w ustawienia trybów pracy - zmiana trybów
pracy nie może być dokonana samodzielnie przez właściciela mikroinstalacji.
9.1.1.3 Wymagania w zakresie trybu sterowania wyjściową mocą bierną w funkcji napięcia -

Q(U):
W trybie Q(U) sterowanie odbywa się według krzywych przedstawianych na rys. 3 i 4.
Charakterystyka Q(U) ma być konfigurowalna w celu ewentualnego dostosowania
pracy mikroinstalacji do warunków napięciowych w miejscu przyłączenia
mikroinstalacji.
Zmiana
charakterystyki
wymaga
uzgodnienia
z
ELEKTROCIEPŁOWNIĄ „ZIELONA GÓRA” S.A., a właścicielem mikroinstalacji.
Dodatkowo, musi być konfigurowalna dynamiczna odpowiedź sterowania. Filtr
pierwszego rzędu powinien mieć nastawioną stałą czasową na czas 5 s, czas do
osiągnięcia 95% nowej nastawy w wyniku zmiany napięcia ma wynosić 3 stałe
czasowe.

Rys. 3. Charakterystyka sterowania mocą bierną w funkcji napięcia wymagana przez
ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A.

Rys.4. Charakterystyka sterowania mocą bierną w funkcji napięcia dla
falowników podłączonych jednofazowo, wymagana przez
ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A.
9.1.1.4 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. 5.
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.

Rys. 5. Charakterystyka sterowania współczynnikiem mocy cosφ w funkcji generowanej
mocy czynnej wymagana przez ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA
GÓRA” S.A..
9.1.2 Wymagania w zakresie wyposażenia mikroinstalacji w regulację mocy czynnej.
9.1.2.1 Mikroinstalacje o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW powinny być wyposażone
w port wejściowy, który umożliwia przyjęcie od ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA
GÓRA” S.A. polecenia ograniczenia generacji mocy czynnej do sieci
elektroenergetycznej oraz polecenia zaprzestania generacji mocy czynnej do sieci
elektroenergetycznej.
9.1.2.2 W celu spełnienia wymagań określonych w pkt. 9.1.4.1. mikroinstalacje powinny być
wyposażone w port wejściowy RS485 obsługujący protokół komunikacji, który wymaga
uzgodnienia z ELEKTROCIEPŁOWNIĄ „ZIELONA GÓRA” S.A.
9.1.2.3 W celu uniknięcia całkowitego wyłączenia mikroinstalacji spowodowanego
zadziałaniem zabezpieczenia nadnapięciowego mikroinstalacji, zaleca się, aby
mikroinstalacja posiadała funkcję zmniejszenia 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.
9.1.3 Wymagania w zakresie wyposażenia mikroinstalacji w układ zabezpieczeń
9.1.3.1 Wymagania ogólne:
Mikroinstalacje powinny posiadać wbudowany układ zabezpieczeń, składający się co
najmniej z następujących zabezpieczeń:
• dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe,
• zabezpieczenie podnapięciowe,
• zabezpieczenie podczęstotliwościowe,
• zabezpieczenie nadczęstotliwościowe,
• 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.
9.1.3.2 Wymagane nastawy układu zabezpieczeń:
W tabeli nr 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczególnych zabezpieczeń,
wchodzących w skład układu zabezpieczeń.

ULN
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Tabela nr 1. Nastawy układu zabezpieczeń
Funkcja zabezpieczenia
Wymagane
nastawienie
wartości
wyłączającej
Obniżenie napięcia
0,85 195,5
Un V
Wzrost napięcia stopień 11)

1,1
Un

253,0
V

3,0 s

-

Wzrost napięcia stopień 2

1,15 264,5
Un V

0,2 s

0,1 s

Obniżenie napięcia

0,85 340,0
Un V

1,5 s

1,2 s

Wzrost napięcia stopień 11)

1,1
Un

440,0
V

3,0 s

-

Wzrost napięcia stopień 2

1,15 460,0
Un V

0,2 s

0,1 s

47,5 Hz
52 Hz
2,5 Hz/s

0,5 s
0,5 s
0,5 s
5s

0,3 s
0,3 s

Obniżenie częstotliwości
Podwyższenie częstotliwości
Zabezpieczenie od pracy ROCOF
aktywne
1)

Maksymal Minimalny
ny
czas
czas
zadziałania
odłączenia
1,5 s
1.2 s

-

-

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

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.
9.1.3.3 Dopuszcza się możliwość pracy mikroinstalacji na potrzeby własne instalacji odbiorczej
przy zaniku napięcia w sieci OSD. Rozwiązanie takie jest możliwe wyłącznie
w przypadku zastosowania w instalacji odbiorczej rozłącznika stwarzającego w sposób
automatyczny na okres braku napięcia w sieci OSD, przerwę izolacyjną pomiędzy
instalacją odbiorczą, a siecią OSD.
9.1.4 Załączanie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
Załączanie 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.
9.1.4.1. 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% P n/min.
9.1.4.2. 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 50,1 Hz,
b) Zakres napięcia od 0,85 Un do 1,10 Un,
c) Minimalny czas obserwacji: 60 s.
9.1.4.3. Synchronizacja:
Synchronizacja mikroinstalacji powinna być w pełni automatyczna, co oznacza, że nie
jest możliwe ręczne zamknięcie łącznika pomiędzy dwoma synchronizowanymi
systemami.
9.1.5 Jakość energii
Mikroinstalację muszą spełniać wymagania norm dotyczących jakości
energii wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw dotyczących kompatybilności
elektromagnetycznej.
9.2
Praca i bezpieczeństwo mikroinstalacji
9.2.1. 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 znamionową,
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.
9.2.2. 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 mikroinstalcji musi dysponować przygotowaniem przez instalatora
schematem jednokresowym mikroinstalacji.
9.3 Zestawienie zbiorcze wymagań i uwagi końcowe
Zbiorcze zestawienie wymagań dla systemów generacji w zależności od zainstalowanej
mocy przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie wymagań dla mikroinstalacji w zależności od mocy
zainstalowanej.
Pn [kW]
Pn<3,68
3,68<Pn<l0
10<Pn<50
Wymagania w zakresie zdalnego
sterowania przez
ELEKTROCIEPŁOWNIĘ
„ZIELONA GÓRA” S.A.

Możliwość zdalnego
sterowania mocą
czynną oraz
możliwość zdalnego
odłączenia
mikroinstalacji tj.
zaprzestania generacji
mocy do sieci
dystrybucyjnej

Automatyczna redukcja mocy czynnej
przy
f>50,2 Hz wg zadanej charakterystyki
p(f)
Regulacja mocy biernej według
zadanej charakterystyki Q(U) i cos φ
(P)
Układ zabezpieczeń: Komplet
zabezpieczeń nad- i podnapięciowych,
nad- i podczęstotliwościowych oraz od
pracy wyspowej
Sposób przyłączenia

TAK

TAK

Zintegrowany z falownikiem

1 -fazowo lub
3 -fazowo

3 -fazowo

