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I.3.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENEREGTYCZNEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza IRiESDn okre la szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych Synthos Dwory 7 spółka z ograniczon odpowiedzialno ci spółka jawna (zwanej dalej Synthos Dwory) przez jej u ytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji, planowania rozwoju tych sieci.
Synthos Dwory jako operator systemu dystrybucyjnego nieposiadaj cy bezpo redniego
poł czenia z sieciami przesyłowymi (operator sytemu dystrybucyjnego typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatacj , planowanie rozwoju sieci, której jest wła cicielem (zwan dalej „sieci dystrybucyjn Synthos Dwory”), zgodnie z niniejsz cz ci IRiESDn (zwan dalej
„IRiESDn-Korzystanie”).
Synthos Dwory realizuje obowi zki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego okre lone w IRiESDn-Korzystanie w systemie dystrybucyjnym, którego obszar został
okre lony w decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu Synthos Dwory operatorem systemu
dystrybucyjnego. W szczególno ci, na system dystrybucyjny, o którym mowa powy ej
składaj si urz dzenia, instalacje i sieci o napi ciu znamionowym ich pracy 110 kV
i ni szym.
W zakresie procedur i zasad wykonywania czynno ci zwi zanych z ruchem sieciowym
i eksploatacj sieci, postanowienia IRiESDn-Korzystanie dotycz stacji i rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych, za których ruch sieciowy jest odpowiedzialny Synthos Dwory, niezale nie od praw własno ci tych urz dze .
W zakresie realizacji obowi zków okre lonych w IRiESDn-Korzystanie OSDn współpracuje
z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) za po rednictwem
OSDp, którym jest TAURON Dystrybucja S.A.
CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umo liwia realizacj dostaw energii elektrycznej w sposób ci gły i niezawodny, przy zachowaniu obowi zuj cych parametrów jako ciowych
energii elektrycznej i standardów jako ciowych obsługi u ytkowników systemu okre lonych
w umowie o wiadczenie usług dystrybucji lub w umowie kompleksowej.
Synthos Dwory na zasadzie równoprawnego traktowania oraz na zasadach i w zakresie
wynikaj cym z obowi zuj cych przepisów prawa i IRiESDn, wiadczy usługi dystrybucji,
zapewniaj c wszystkim u ytkownikom systemu, zaspokojenie uzasadnionych potrzeb
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
wiadczenie usługi dystrybucji odbywa si na podstawie umowy o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej na zasadach i warunkach okre lonych w ustawie Prawo energetyczne, aktach wykonawczych do tej ustawy,
IRiESDn oraz taryfie Synthos Dwory zatwierdzonej przez Prezesa URE.
CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI FORMALNO-PRAWNE USŁUG
DYSTRYBUCJI WIADCZONYCH PRZEZ SYNTHOS DWORY

I.3.1.

Usługa dystrybucji energii elektrycznej obejmuj ca korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:
a) ci gło ci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz niezawodno ci jej dostarczania,
b) parametrów jako ciowych energii elektrycznej.

I.3.2.

Synthos Dwory wiadcz c usług dystrybucji energii elektrycznej:
a) dostarcza energi elektryczn zgodnie z obowi zuj cymi parametrami jako ciowymi i na warunkach okre lonych w umowie o wiadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej,
b) instaluje, na własny koszt, układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przygotowanym przez odbiorc oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku podmiotów zaliczonych do grup przył czeniowych IV-VI, zasilanych z sieci o napi ciu
znamionowym nie wy szym ni 1 kV, z wył czeniem wytwórców,
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I.3.4.
I.3.5.
I.3.6.
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I.3.8.

powiadamia odbiorców o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej w wymaganej przepisami prawa formie,
niezwłocznie przyst puje do likwidacji awarii i usuwania zakłóce w dostarczaniu
energii elektrycznej,
przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe energii elektrycznej dostarczonej i pobranej
z systemu,
umo liwia wgl d do wskaza układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów stanowi cych podstaw do rozlicze za dostarczon energi elektryczn ,
a tak e do wyników kontroli prawidłowo ci wskaza tych układów,
opracowuje, aktualizuje i udost pnia odbiorcom ich standardowe profile zu ycia
energii elektrycznej,
opracowuje i wdra a procedury zmiany sprzedawcy.

Podmiot zainteresowany korzystaniem z usług dystrybucji energii elektrycznej wiadczonych przez Synthos Dwory jest zobowi zany zło y wniosek o zawarcie umowy
o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Zło enie wniosku o zawarcie umowy o wiadczenie usług dystrybucji odbywa si zgodnie
z procedur opisan w IRiESDn-Korzystanie pkt. II.1.
Synthos Dwory opracowuje i udost pnia u ytkownikom systemu wzory umów
o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wła ciwe dla poszczególnych grup (typów) u ytkowników systemu dystrybucyjnego.
W przypadkach, zwi zanych w szczególno ci ze zmian IRiESDn lub aktów prawnych
wpływaj cych na zmian dotychczasowych warunków wiadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, skutkuj cych konieczno ci dokonania istotnych zmian postanowie zawartych umów o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, Synthos Dwory mo e
udost pnia wzory aneksów do tych umów.
Udost pnianie wzorów umów o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub wzorów aneksów do tych umów odbywa si poprzez ich opublikowanie i aktualizacj na stronie
internetowej Synthos Dwory, stosowne wzory umów mo na otrzyma w siedzibie Wydziału
Energetycznego Synthos Dwory.
Wzory umów, o których mowa powy ej, stanowi podstaw do przygotowania projektu
umowy o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, jak te projektu aneksu do
tych umów.
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II.
II.1.
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PRZYŁ CZANIE ORAZ PLANOWANIE ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
SYNTHOS DWORY
ZASADY PRZYŁ CZANIA
Przył czanie do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory nast puje na podstawie umowy
o przył czenie i po spełnieniu warunków przył czenia, okre lonych przez Synthos Dwory.
Procedura przył czenia do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory obejmuje:
a) pozyskanie przez podmiot od Synthos Dwory, wzoru wniosku o okre lenie warunków przył czenia,
b) zło enie przez podmiot do Synthos Dwory, wniosku o okre lenie warunków przył czenia wraz z wymaganymi zał cznikami, zgodnego ze wzorem okre lonym
przez Synthos Dwory,
c) w przypadku podmiotów ubiegaj cych si o przył czenie ródła energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym wy szym ni
1 kV – wpłacenie na rachunek bankowy, wskazany przez Synthos Dwory we
wzorze wniosku o okre lenie warunków przył czenia, zaliczki na poczet opłaty za
przył czenie do sieci. Zaliczk wnosi si w ci gu czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia zło enia wniosku o okre lenie warunków przył czenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
d) Synthos Dwory dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 14 dni roboczych od daty
jego otrzymania;
e) w przypadku, gdy wniosek o okre lenie warunków przył czenia ródła energii
elektrycznej nie zawiera wszelkich niezb dnych informacji do okre lenia warunków przył czenia lub nie zawiera wymaganych zał czników, a wnioskodawca
wpłacił zaliczk na poczet opłaty za przył czenie, to Synthos Dwory niezwłocznie
informuje podmiot o konieczno ci jego uzupełnienia;
f) termin na wydanie warunków przył czenia rozpoczyna si z dniem zło enia
wniosku spełniaj cego wymagania okre lone w punktach od II.1.3. do II.1.6. niniejszej instrukcji;
g) w przypadku wniesienia zaliczki na poczet opłaty za przył czenie przed dniem
zło enia wniosku o okre lenie warunków przył czenia, Synthos Dwory niezwłocznie zwraca zaliczk ,
h) pisemne potwierdzenie przez Synthos Dwory zło enia przez podmiot wniosku
o okre lenie warunków przył czenia zgodnie z art. 7. ust 8h ustawy Prawo energetyczne, okre laj c w szczególno ci dat zło enia wniosku oraz, w przypadku
przył czenia ródeł do sieci powy ej 1 kV, wysoko zaliczki, która powinna by
uiszczona przez wnioskodawc na podstawie art. 7 ust 8a); dat zło enia wniosku jest data otrzymania przez Synthos Dwory dokumentów spełniaj cych wymagania zgodnie z art. 7. ust 8h) ustawy Prawo energetyczne; potwierdzenie pisemne Synthos Dwory przesyła poczt na adres wskazany we wniosku o okrelenie warunków przył czenia lub dor cza osobi cie;
i)
pisemne potwierdzenie zło enia wniosku nast puje na wydanych warunkach
przył czenia,
j) w przypadku urz dze , instalacji lub sieci przył czanych bezpo rednio do sieci
o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV, zapewnienie przez Synthos Dwory
wykonania ekspertyzy wpływu tych urz dze , instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyj tkiem przył czanych jednostek wytwórczych o ł cznej
mocy zainstalowanej nie wi kszej ni 2 MW, lub urz dze odbiorcy ko cowego
o ł cznej mocy przył czeniowej nie wi kszej ni 5 MW,
k) wydanie przez Synthos Dwory warunków przył czenia oraz przekazanie ich
podmiotowi wraz z projektem umowy o przył czenie,
l)
zawarcie umowy o przył czenie,
m) realizacj
przył czenia tj. realizacj
przył cza(-y) oraz niezb dnych
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przył czenia,
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przeprowadzenie prób i odbiorów cz ciowych oraz prób ko cowych i ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i przył cza; Synthos Dwory zastrzega sobie
prawo dokonania sprawdzenia przył czanych instalacji, urz dze i sieci,
zawarcie przez podmiot umowy o wiadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Podmiot ubiegaj cy si o przył czenie do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory urz dze
wytwórczych, sieci, urz dze , instalacji odbiorców ko cowych lub linii bezpo rednich składa wniosek o okre lenie warunków przył czenia.
Wzory wniosków o okre lenie warunków przył czenia okre la oraz udost pnia Synthos
Dwory. Wzory wniosków Synthos Dwory udost pnia na swojej stronie internetowej oraz
w siedzibie Synthos Dwory.
Wzory wniosków o okre lenie warunków przył czenia mog by zró nicowane dla poszczególnych grup przył czeniowych oraz w zale no ci od rodzaju przył czanego obiektu,
instalacji lub sieci.
Do wniosku, o którym mowa w pkt. II.1.3, nale y zał czy :
a) dokument potwierdzaj cy tytuł prawny podmiotu do korzystania z nieruchomo ci,
obiektu lub lokalu, w którym b d u ywane przył czane urz dzenia, instalacje
lub sieci,
b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okre laj cy usytuowanie obiektu, w którym
b d u ywane przył czane urz dzenia, instalacje lub sieci wzgl dem istniej cej
sieci oraz s siednich obiektów,
c) w przypadku podmiotów ubiegaj cych si o przył czenie ródła energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV,
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w
przypadku braku takiego planu, decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomo ci okre lonej we wniosku, je eli jest ona wymagana
na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdza dopuszczalno lokalizacji danego ródła energii na terenie obj tym planowan inwestycj , która jest obj ta wnioskiem o okre lenie warunków przył czenia,
d) w przypadku podmiotów przył czonych: schemat układu zasilania lub instalacji
wnioskodawcy oraz krótki opis zainstalowanych w obiekcie/przewidzianych do
zainstalowania urz dze ,
e) w przypadku podmiotów ubiegaj cych si o przył czenie ródła energii elektrycznej: parametry techniczne jednostki wytwórczej; parametry nale y przedstawi zgodnie z zał czonym do wniosku szablonem,
f) w przypadku składania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego Rejestru S dowego, innego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej,
g) pełnomocnictwa dla osób upowa nionych przez Wnioskodawc do wyst powania
w jego imieniu,
h) bilans mocy dla obiektów wielolokalowych zgodnie z zał czonym do wniosku
szablonem.
Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przył czanych urz dze , instalacji i sieci
okre la Synthos Dwory. Koszty wykonania ekspertyzy uwzgl dnia si w opłacie za przył czenie. Sporz dzenie ekspertyzy zapewnia Synthos Dwory.
Warunki przył czenia, w zale no ci od danych zawartych we wniosku, o którym mowa
w pkt. II.1.3, zawieraj w szczególno ci:
a) miejsce przył czenia, rozumiane jako punkt w sieci, w którym przył cze ł czy si
z sieci ,
b) miejsce dostarczania energii elektrycznej,
c) moc przył czeniow ,
d) rodzaj przył cza z sieci dystrybucyjn Synthos Dwory instalacji lub innych sieci,
e) zakres niezb dnych zmian w sieci zwi zanych z przył czeniem,

Data zatwierdzenia:
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

dane znamionowe urz dze , instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne parametry ich pracy,
dopuszczalny poziom zmienno ci parametrów technicznych i jako ciowych energii elektrycznej,
miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego,
wymagania dotycz ce układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego współpracy z
systemem pomiarowo-rozliczeniowym,
rodzaj i usytuowanie zabezpiecze , dane znamionowe oraz inne niezb dne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
dane umo liwiaj ce okre lenie w miejscu przył czenia:
− warto ci pr dów zwar wielofazowych i czasów ich wył czenia,
− pr dów zwarcia doziemnego i czasów ich wył cze lub ich trwania;

l)
wymagany stopie skompensowania mocy biernej,
m) wymagania w zakresie:

n)
o)

− dostosowania przył czanych urz dze , instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego,
− przystosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych,
− zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi, powodowanymi przez
instalacje lub sieci wnioskodawcy,
− wyposa enia, instalacji lub sieci, niezb dnego do współpracy z sieci , do której instalacje lub sieci s przył czane,
− ochrony przeciwpora eniowej i przepi ciowej przył czanych sieci lub instalacji.
dane i informacje dotycz ce sieci, niezb dne w celu doboru systemu ochrony od
pora e w instalacji lub sieci przył czanego podmiotu,
mo liwo ci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych.

II.1.9.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla podmiotów przył czanych okre la Synthos
Dwory w warunkach przył czenia.
II.1.10. W uzgodnionych z przył czanym podmiotem przypadkach dopuszcza si okre lenie miejsca dostarczania energii w sposób inny ni podany powy ej.
II.1.11. Synthos Dwory wydaje warunki przył czenia w nast puj cych terminach:
a) 30 dni od dnia zło enia wniosku o okre lenie warunków przył czenia przez wnioskodawc przył czanego do sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni
1 kV,
b) 150 dni od dnia zło enia wniosku o okre lenie warunków przył czenia przez
wnioskodawc przył czanego do sieci o napi ciu znamionowym wy szym ni
1 kV, a w przypadku przył czania ródła - od dnia wniesienia zaliczki.

II.1.12. Warunki przył czenia s wa ne dwa lata od dnia ich dor czenia. W okresie wa no ci warunki przył czenia stanowi warunkowe zobowi zanie przedsi biorstwa energetycznego
do zawarcia umowy o przył czenie do sieci elektroenergetycznej.
II.1.13. Wraz z okre lonymi przez Synthos Dwory warunkami przył czenia wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przył czenie do sieci.
II.1.14. Podpisana przez obie strony umowa o przył czenie stanowi podstaw do rozpocz cia
przez Synthos Dwory realizacji prac projektowych i budowlano-monta owych na zasadach
okre lonych w tej umowie.
II.1.15. Umowa o przył czenie do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory powinna zawiera co najmniej:
a)
b)
c)
d)
Data zatwierdzenia:

strony zawieraj ce umow ,
przedmiot umowy wynikaj cy z warunków przył czenia,
termin realizacji przył czenia,
wysoko opłaty za przył czenie oraz sposób jej regulowania,
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e)

miejsce rozgraniczenia własno ci sieci Synthos Dwory i instalacji podmiotu przył czanego,
f) zakres robót niezb dnych przy realizacji przył czenia,
g) wymagania dotycz ce lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów,
h) warunki udost pnienia Synthos Dwory nieruchomo ci nale cej do podmiotu
przył czanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezb dnej do realizacji przył czenia,
i)
przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nast pi dostarczanie
lub pobieranie energii,
j)
planowane ilo ci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej z sieci,
k) moc przył czeniow ,
l)
ustalenia dotycz ce opracowania zasad reguluj cych współprac ruchow
z Synthos Dwory,
m) odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególno ci
za opó nienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
n) okres obowi zywania umowy i warunki jej rozwi zania.
II.1.16. Synthos Dwory ma prawo do kontroli spełniania przez przył czane oraz przył czone do
sieci dystrybucyjnej urz dzenia, instalacje i sieci, wymaga okre lonych w warunkach przył czenia, zawartych umowach oraz do kontroli układów pomiarowych i pomiaroworozliczeniowych.
II.1.17. Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli, o których mowa w pkt. II.1.16, reguluje
ustawa Prawo energetyczne oraz rozporz dzenia wykonawcze do tej ustawy.
II.1.18. Szczegółowe warunki techniczne jakie powinny spełnia przył czane do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory urz dzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki wytwórcze, okre la pkt.
II.3.
II.1.19. Podmioty zaliczone do III i VI grupy przył czeniowej, przył czane bezpo rednio do sieci
o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV oraz wytwórcy niezale nie od poziomu napi cia sieci, w przypadku opracowywania instrukcji współpracy ruchowej uzgadniaj tre tej
instrukcji z Synthos Dwory przed przył czeniem podmiotu do sieci.
II.1.20. Podmioty ubiegaj ce si o przył czenie do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory urz dze ,
instalacji i sieci s zobowi zane do projektowania obiektów, urz dze , instalacji i sieci
zgodnie z powszechnie obowi zuj cymi przepisami oraz w oparciu o otrzymane warunki
przył czenia.
II.1.21. W celu umo liwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory,
wskazane przez Synthos Dwory podmioty ubiegaj ce si o przył czenie oraz przył czone
do sieci dystrybucyjnej przekazuj Synthos Dwory dane okre lone w rozdziale II.4. oraz
w art. 16 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne.
II.1.22. Wytwórcy oraz farmy wiatrowe o mocy:
a) osi galnej 5 MW i wy szej, przył czani do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory,
s zobowi zani do dokonania zgłoszenia nowych jednostek wytwórczych lub
zgłoszenia zmiany w zakresie zarejestrowanych danych do centralnego rejestru
jednostek wytwórczych, prowadzonego przez Operatora systemu przesyłowego,
zgodnie z zapisami IRiESP - Korzystanie; obowi zkiem wytwórcy jest informowanie Synthos Dwory o zgłoszeniach;
b) osi galnej równej 5 MW i wy ej, ale ni szej ni 50 MW przył czeni do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory, s zobowi zani do dokonania zgłoszenia nowych
jednostek wytwórczych lub zgłoszenia zmiany w zakresie zarejestrowanych danych do OSP za po rednictwem Synthos Dwory, zgodnie z zapisami IRiESP –
Korzystanie Obowi zkiem Synthos Dwory jest przekazanie kopii zgłoszenia do
wła ciwej obszarowej OSP, za po rednictwem OSDp.

Data zatwierdzenia:
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II.2.
II.2.1.

ZASADY ODŁ CZANIA, WSTRZYMYWANIA, ZAPRZESTANIA I WZNOWIENIA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zasady odł czania.
1) Zasady odł czania podmiotów od sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory, okre lone
w niniejszym rozdziale obowi zuj Synthos Dwory oraz podmioty odł czane, je eli
umowa o wiadczenie usług dystrybucji lub umowa kompleksowa nie stanowi inaczej.
2) Synthos Dwory mo e odł czy podmioty od sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory
w przypadku:
a) zło enia przez podmiot wniosku o odł czenie od sieci dystrybucyjnej,
b) rozwi zania lub wyga ni cia umowy o wiadczenie usług dystrybucji lub umowy
kompleksowej, z zastrze eniem pkt. II.2.2.1).
3) Wniosek o odł czenie od sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory składany przez podmiot
zawiera w szczególno ci:
a) miejsca przył czenia urz dze , instalacji lub sieci, których dotyczy odł czenie,
b) przyczyn odł czenia,
c) proponowany termin odł czenia.
4) Synthos Dwory ustala termin odł czenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej Synthos
Dwory uwzgl dniaj cy techniczne mo liwo ci realizacji procesu odł czenia podmiotu.
Odł czany podmiot jest zawiadamiany przez Synthos Dwory o dacie odł czenia,
w terminie nie krótszym ni 14 dni od daty planowanego odł czenia. W ww. zawiadomieniu Synthos Dwory informuje podmiot o warunkach ponownego przył czenia do
sieci o których mowa w pkt. II.2.1.8).
5) Synthos Dwory dokonuje zmian w układzie sieci dystrybucyjnej umo liwiaj cych odł czenie podmiotu od sieci. Podmiot odł czany od sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory,
uzgadnia z Synthos Dwory tryb, terminy oraz warunki niezb dnej przebudowy lub likwidacji maj tku sieciowego b d cego własno ci podmiotu, wynikaj ce z odł czenia
od sieci dystrybucyjnej.
6) Synthos Dwory uzgadnia z OSDp tryb odł czenia podmiotu, w zakresie w jakim odł czenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory ma wpływ na warunki pracy
sieci innych operatorów.
7) W uzasadnionych przypadkach, kiedy sposób odł czenia podmiotu wymaga czynnoci o okre lonej kolejno ci, szczególnie w kilku stacjach elektroenergetycznych, Synthos Dwory sporz dza zgłoszenie obiektu elektroenergetycznego do odł czenia od
sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory, okre laj ce w szczególno ci:
a)

miejsce przył czenia urz dze , instalacji lub sieci podmiotu, których dotyczy
odł czenie,
b) termin odł czenia,
c) dane osoby odpowiedzialnej ze strony Synthos Dwory za prawidłowe odł czenie
podmiotu,
d) sposób odł czenia urz dze , instalacji lub sieci podmiotu, obejmuj cy: zakres
prac niezb dnych do wykonania przed odł czeniem podmiotu, poło enie ł czników niezb dnych do wykonania planowanego odł czenia podmiotu oraz harmonogram czynno ci ł czeniowych w poszczególnych stacjach elektroenergetycznych,
e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmuj cy stacje elektroenergetyczne
oraz linie, w otoczeniu urz dze , instalacji i sieci odł czanego podmiotu.
8) Ponowne przył czenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory odbywa si
na zasadach okre lonych w pkt. II.1.
II.2.2.

Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
1) Synthos Dwory mo e wstrzyma dostarczanie energii elektrycznej podmiotom przył czonym do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory, bez wniosku podmiotu, o ile w wyniku
przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt. II.1.16, Synthos Dwory stwierdzi, e:

Data zatwierdzenia:
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a)
b)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

nast pił nielegalny pobór energii elektrycznej, lub
odbiorca zwleka z zapłat za wiadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni
kalendarzowych po upływie terminu płatno ci, lub
c) w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach okre lonych w ustawie
Prawo energetyczne.
Synthos Dwory na danie sprzedawcy energii elektrycznej wstrzymuje, z zastrze eniem pkt. II.2.2.6) - II.2.2.7) dostarczanie energii elektrycznej, je eli odbiorca zwleka z
zapłat za wiadczone usługi lub za pobran energi , co najmniej przez okres 30 dni
kalendarzowych po upływie terminu płatno ci.
Synthos Dwory wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, je eli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, e instalacja znajduj ca si u odbiorcy stwarza
bezpo rednie zagro enie dla ycia, zdrowia albo rodowiska.
Przedsi biorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłat za wiadczone
usługi lub za pobran energi elektryczn , powiadamia na pi mie odbiorc energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej, je eli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bie cych nale no ci w
okresie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tego powiadomienia
Synthos Dwory mo e wstrzyma dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy
podmiot nie dostosował urz dze i instalacji do zmienionego napi cia zasilania, podwy szonego poziomu pr dów zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania
sieci pomimo uprzedniego powiadomienia na pi mie.
W przypadku, gdy odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym zło y do
przedsi biorstwa energetycznego, o którym mowa w pkt. II.2.2.4), reklamacj dotycz c dostarczania energii, nie pó niej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. II.2.2.4), dostarczania energii nie
wstrzymuje si do czasu rozpatrzenia reklamacji.
Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w pkt. II.2.2.4), jest obowi zane rozpatrzy reklamacj o której mowa w pkt. II.2.2.6), w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej zło enia. Je eli reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uwa a
si , e została uwzgl dniona.
Je eli przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w pkt. II.2.2.4), nie uwzgl dniło
reklamacji, a odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzgl dnieniu reklamacji, wyst pił do stałego polubownego s du konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1219, z pó n. zm.), zwanego dalej „s dem polubownym", z wnioskiem o rozpatrzenie
sporu w tym zakresie, dostarczania energii nie wstrzymuje si do czasu wydania wyroku przez ten s d.
Je eli przedsi biorstwo energetyczne wstrzymało dostarczanie energii odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a odbiorca ten zło ył reklamacj na
wstrzymanie dostarczania energii, przedsi biorstwo energetyczne jest obowi zane
wznowi dostarczanie energii w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji i kontynuowa dostarczanie energii do czasu jej rozpatrzenia.
W przypadku gdy reklamacja, o której mowa w pkt. II.2.2.9), nie została pozytywnie
rozpatrzona przez przedsi biorstwo energetyczne i odbiorca wymieniony w pkt.
II.2.2.9), wyst pił do Prezesa Urz du Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w tym
zakresie, przedsi biorstwo, o którym mowa w pkt. II.2.2.9), jest obowi zane kontynuowa dostarczanie energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urz du Regulacji
Energetyki.
Przepisów pkt. II.2.2.9) oraz II.2.2.10) nie stosuje si w przypadku, gdy wstrzymanie
dostarczania energii nast piło z przyczyn, o których mowa w II.2.2.3) albo wydania
przez s d polubowny wyroku na niekorzy odbiorcy.
W przypadku wyst pienia przez odbiorc , o którym mowa w pkt. II.2.2.6) z wnioskiem
o rozpatrzenia sporu przez s d polubowny albo z wnioskiem o rozstrzygni cie sporu
przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki, przedsi biorstwo energetyczne, o którym
mowa w pkt. II.2.2.1), mo e zainstalowa przedpłatowy układ pomiarowo-
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rozliczeniowy temu odbiorcy. Koszt zainstalowania tego układu ponosi przedsi biorstwo energetyczne.
13) Synthos Dwory bezzwłocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej wstrzymanej
z powodów, o których mowa w pkt. II.2.2.1)a) oraz Bł d! Nie mo na odnale
ródła
odwołania., je eli ustan przyczyny uzasadniaj ce wstrzymanie jej dostarczania.
14) Ponowne wznowienie dostarczania energii elektrycznej do podmiotu, u którego w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono przypadek opisany w pkt. Bł d! Nie mo na odnale
ródła odwołania., mo e by uzale nione od zmiany lokalizacji układu
pomiarowo-rozliczeniowego oraz pokrycia przez ten podmiot kosztów przebudowy
przył cza.
II.2.3.

II.3.

II.3.1.

Zasady zaprzestania oraz rozpocz cia dostarczania energii elektrycznej po zaprzestaniu
dostarczania energii elektrycznej.
1) Synthos Dwory mo e zaprzesta dostarczania energii elektrycznej w przypadku wyga ni cia lub rozwi zania umowy o wiadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej np. wynikaj cego ze zmiany wła ciciela obiektu itp. W takim przypadku
Synthos Dwory mo e dokona demonta u układu pomiarowo-rozliczeniowego.
2) Synthos Dwory po zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej mo e odł czy
podmiot od sieci z zachowaniem zasad odł czania okre lonych w rozdziale II.2.
3) Ponowne rozpocz cie dostarczania energii elektrycznej do obiektu na skutek wstrzymania o którym mowa w pkt. II.2.2.1), je eli nie nast piło odł czenie, nast puje po
spełnieniu wymaga okre lonych przez Synthos Dwory oraz zawarciu umowy
o wiadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
4) Rozpocz cie dostarczania energii elektrycznej podmiotowi po odł czeniu podmiotu na
skutek zaprzestania, o którym mowa w pkt. II.2.2.1) odbywa si po przeprowadzeniu
procesu przył czenia podmiotu do sieci Synthos Dwory.
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZ DZE WYTWÓRCZYCH, SIECI, URZ DZE
ODBIORCÓW, LINII BEZPO REDNICH ORAZ UKŁADÓW I SYSTEMÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH
Wymagania ogólne.
1) Przył czane do sieci dystrybucyjnych Synthos Dwory urz dzenia, instalacje i sieci
podmiotów ubiegaj cych si o przył czenie, musz spełnia wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniaj ce:
a) bezpiecze stwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
b) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewła ciw prac przył czonych urz dze , instalacji i sieci,
c) zabezpieczenie przył czonych urz dze , instalacji i sieci przed uszkodzeniami
w przypadku awarii lub wprowadzenia ogranicze w poborze lub dostarczaniu
energii,
d) dotrzymanie w miejscu przył czenia urz dze , instalacji i sieci parametrów jakociowych energii,
e) spełnianie wymaga w zakresie ochrony rodowiska, okre lonych w odr bnych
przepisach,
f) mo liwo dokonywania pomiarów wielko ci i parametrów niezb dnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozlicze .
2) Urz dzenia, instalacje i sieci, o których mowa w pkt. II.3.1.1), musz spełnia tak e
wymagania okre lone w odr bnych przepisach, w szczególno ci przepisach: prawa
budowlanego, o ochronie przeciwpora eniowej, o ochronie przeciwprzepi ciowej,
o ochronie przeciwpo arowej, o systemie oceny zgodno ci oraz w przepisach dotycz cych technologii wytwarzania energii.
3) Budowa linii bezpo redniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa Urz du
Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.
4) Urz dzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegaj cych si o przył czenie oraz podmiotów przył czonych do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory nie mog wprowadza do
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sieci zaburze parametrów technicznych energii elektrycznej powy ej dopuszczalnych
poziomów okre lonych w warunkach przył czenia oraz w rozdziale VIII niniejszej
IRiESDn-Korzystanie, powoduj cych pogorszenie parametrów jako ciowych energii
elektrycznej okre lonych odpowiednio w rozporz dzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o wiadczenie usług
dystrybucji lub umowie kompleksowej lub zawartych w punkcie VIII niniejszej
IRiESDn-Korzystanie.
5) Je eli w dacie wej cia w ycie niniejszej IRiESD urz dzenia, instalacje lub sieci przył czone do sieci dystrybucyjnej nie spełniaj wymaga technicznych, o których mowa
w IRiESD, wówczas wymagania techniczne stawiane tym urz dzeniom, instalacjom
lub sieciom musz zosta spełnione po przeprowadzonej modernizacji dotycz cej
wymaga technicznych, której zakres obejmuje równie urz dzenia, instalacje lub
sieci nie spełniaj ce wymaga .
6) Je eli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urz dze , instalacji
lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji uniemo liwia spełnienie wymaga technicznych, o których mowa w IRiESD, wówczas podmiot posiadaj cy ww. urz dzenia, instalacje lub sieci, na etapie opracowywania zało e do planowanej modernizacji przekazuje OSD opini o braku mo liwo ci spełniania tych wymaga . Je eli OSD zgłosi uzasadnione w tpliwo ci dotycz ce ww. opinii wówczas podmiot przedkładaj cy t opini ma obowi zek przedło y OSD opini w tym zakresie
sporz dzon przez niezale n firm eksperck . Postanowienia tego punktu nie dotycz układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.
II.3.2.

Wymagania techniczne dla urz dze , instalacji i sieci odbiorców.
1) Urz dzenia, instalacje i sieci przył czone do sieci SN i nN musz by przystosowane
do warunków zwarciowych w miejscu ich przył czenia do sieci dystrybucyjnej Synthos
Dwory.
2) Synthos Dwory okre la warunki stosowania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej przez podmioty przył czone do sieci SN i nN.
3) Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla urz dze , instalacji i sieci przył czonych
do sieci SN i nN, okre lone s w pkt. II.3.5.

II.3.3.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych.
1) Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych (o mocy osi galnej mniejszej ni
50 MW) s ustalane indywidualnie pomi dzy wytwórc a Synthos Dwory, z uwzgl dnieniem szczegółowych wymaga technicznych dla jednostek wytwórczych przył czanych do sieci dystrybucyjnej okre lonych w niniejszym rozdziale oraz zał czniku
nr 1 do IRiESDn-Korzystanie.
2) Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych o których mowa w pkt. II.3.3.1)
obejmuj , w zale no ci od potrzeb, wymagania w zakresie:
a) układów wzbudzenia,
b) układów regulacji napi cia,
c) sposobów wykorzystania układów grupowej regulacji napi
jednostek wytwórczych (ARNE),
d) systemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urz dze regulacji pierwotnej,
f) czasów rozruchu i minimalnej liczby rozruchów w ci gu roku,
g) ograniczników maksymalnych pr dów stojana i wirnika,
h) mo liwo ci synchronizacji jednostki wytwórczej z sieci ,
i)
wytwarzanych mocy czynnych i biernych,
j) wyposa enia linii blokowych w układy automatyki.
3) Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla jednostek wytwórczych przył czonych do
sieci SN i nN, okre lone s w pkt. II.3.5.

II.3.4.

Wymagania techniczne dla linii bezpo rednich.
1) Warunkiem przyst pienia do budowy linii bezpo rednich jest wcze niejsze spełnienie
wymaga zawartych ustawie Prawo energetyczne.
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2) Budowa i przył czanie linii bezpo rednich winno odbywa si z zachowaniem zasad
dotycz cych przył czania okre lonych w pkt. II.1.
3) W uzasadnionych przypadkach Synthos Dwory mo e podj decyzj o odst pieniu od
konieczno ci realizacji cz ci lub cało ci zasad, o których mowa w pkt. II.3.4.2).
4) Linie bezpo rednie oraz ł czone za ich po rednictwem urz dzenia, instalacje, sieci
oraz jednostki wytwórcze, winny spełnia wymagania techniczne okre lone
w pkt. II.3.2 oraz II.3.3.
5) Linie bezpo rednie nale y wyposa a w układy i systemy pomiarowo-rozliczeniowe
zgodnie z zapisami pkt. II.3.7.
6) Synthos Dwory mo e okre li w warunkach przył czenia inne lub dodatkowe wymagania techniczne zwi zane z przył czaniem linii bezpo rednich ni okre lone
w niniejszej IRiESDn-Korzystanie.
7) Synthos Dwory mo e zdecydowa o czasowym wył czeniu lub zał czeniu linii bezporednich w tym tak e do pracy w układach innych ni normalny, je eli jest to podyktowane wzgl dami bezpiecze stwa pracy systemu elektroenergetycznego.
8) Przył czanie i praca linii bezpo rednich nie mo e powodowa negatywnych skutków
dla pozostałych u ytkowników sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory.
II.3.5.

Wymagania techniczne dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
(EAZ) i urz dze współpracuj cych.
1) Wymagania ogólne.
a) Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotycz urz dze i układów EAZ
w obiektach budowanych i modernizowanych.
b) Układy i urz dzenia EAZ powinny spełnia wymagania okre lone przez Synthos
Dwory. Dotyczy to urz dze czynnych, jak i nowoprojektowanych. Układy
i urz dzenia EAZ nowoprojektowane powinny by na etapie projektów wst pnych
techniczno-monta owych uzgadniane i zatwierdzane przez Synthos Dwory.
c) Urz dzenia i elementy stosowane w EAZ oraz urz dzenia i układy współpracuj ce z EAZ powinny by wykonane zgodnie z aktualnymi normami, a je li w danym
zakresie brak norm, nale y korzysta z aktualnej wiedzy technicznej. Zgodno
ta powinna by potwierdzona odpowiednimi dokumentami.
d) Czasy działania układów EAZ musz spełnia wymagania aktualnego rozporz dzenia dotycz cego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
e) Warunki przył czenia wydawane podmiotom przył czanym do sieci powinny zawiera co najmniej rodzaj i usytuowanie układu zabezpieczeniowego, warunki
współpracy, dane techniczne i inne wymagania w zakresie EAZ.
f) Synthos Dwory okre la warunki stosowania EAZ maj cych wpływ na prac sieci
dystrybucyjnej Synthos Dwory przez podmioty przył czone do sieci dystrybucyjnej,
g) Podmioty te zobowi zane s do aktualizacji danych o wyposa eniu w układy EAZ
wymienione powy ej w trakcie eksploatacji przył czonego obiektu w przypadku
ka dorazowej ich zmiany.
h) EAZ powinna zapewnia odpowiedni szybko działania, czuło w wykrywaniu
zakłóce , wybiórczo , selektywno oraz niezawodno .
i)
Nastawy czasowe EAZ nale y dobiera w taki sposób, aby były mo liwie jak najkrótsze, przy zapewnieniu odpowiedniej wybiorczo ci i selektywno ci wył cze
oraz aby ograniczały czasy trwania zakłóce . Zabrania si wydłu ania czasów
działania zabezpiecze działaj cych na wył czenie ponad warto ci wynikaj ce
z potrzeb selektywno ci, wybiorczo ci i odstrojenia od stanów nieustalonych lub
innych zjawisk gro cych zb dnymi zadziałaniami. W celu zapewnienia selektywno ci zaleca si stopniowanie nastaw czasowych zabezpiecze co 0,3 - 0,5
sek. Przy stosowaniu zabezpiecze cyfrowych zaleca si warto 0,3 sek.
j) Nale y tak dobiera zabezpieczenia i ich nastawy, aby ka de zabezpieczenie było rezerwowane przez zabezpieczenia s siednich elementów systemu elektroenergetycznego. Wymaganie obowi zuje tak e wówczas, gdy w danym punkcie
jest zainstalowane zabezpieczenie podstawowe i rezerwowe.
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k)

Zabezpieczenia podstawowe i rezerwowe powinny współpracowa z oddzielnymi: obwodami pomiarowymi pr dowymi i napi ciowymi, obwodami napi cia pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami wył czaj cymi (cewkami wył czaj cymi). Je eli w IRiESDn-Korzystanie mowa jest o zabezpieczeniu podstawowym i
rezerwowym to rozumie si przez to dwa oddzielne i niezale ne urz dzenia.
l)
ródła napi cia pomocniczego (baterie akumulatorów) w obiektach wyposa onych w EAZ powinny przy braku innego zasilania zapewnia ich prac w czasie
nie krótszym ni 8 godzin.
m) Je li w niniejszym rozdziale wskazano, e zabezpieczenie działa na wył czenie,
nale y rozumie wył czenie wszystkich trzech faz wył cznika.
n) Nale y stosowa urz dzenia realizuj ce funkcje ci głej kontroli i samotestowania.
o) Zaleca si wyposa enie obwodów wył czaj cych w układy kontroli ci gło ci obwodów wył czania.
p) W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszczególnych urz dzeniach lub polach mo na stosowa dodatkowe zabezpieczenia działaj ce na
wył czenie lub sygnalizacj , np. wynikaj ce z konstrukcji rozdzielnicy lub innych
zabezpieczanych elementów.
q) Rejestratory zdarze i zakłóce przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu
zakłóce i działania EAZ oraz ł czników powinny by instalowane w stacjach
i rozdzielniach sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory zgodnie ze znaczeniem stacji
w systemie. Zaleca si wyposa enie w rejestratory zdarze i zakłóce pól SN.
Przede wszystkim pól SN transformatorów zasilaj cych, pól transformatorów potrzeb własnych oraz pól linii współpracuj cych z lokalnymi ródłami wytwórczymi.
Rejestratory zakłóce powinny rejestrowa wielko ci przed wyst pieniem zakłócenia oraz po jego wyst pieniu a do wył czenia.
r) Stosuje si nast puj ce sygnalizacje:
− ALARM - która jest pobudzana przy zaniku i obni eniu napi cia pomocniczego
lub uszkodzeniu układu EAZ,
− AWARIA - która jest pobudzana po otwarciu wył cznika w polu przez dowolne
zabezpieczenie.
− OSTRZE ENIE - która jest pobudzana przez ró ne zakłócenia w działaniu
urz dze pola nie wymagaj cego natychmiastowego wył czenia wył cznika.
2) Wymagania dla transformatorów mocy.
a) Transformatory mocy dwu i wielouzwojeniowe 110 kV/SN/SN powinny by wyposa one w nast puj ce układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
− zabezpieczenia od skutków zwar wewn trznych w transformatorze i na wyprowadzeniach (nadpr dowe zwarciowe, a dla transformatorów powy ej
5 MVA ró nicowe),
− zabezpieczenia od skutków zwar zewn trznych nadpr dowe zwłoczne po
ka dej stronie transformatora,
− zabezpieczenia przeci eniowe po ka dej stronie transformatora (transformatory dwuuzwojeniowe mo na zabezpieczy tylko po jednej stronie),
− zaleca si , aby ka da ze stron SN transformatora była wyposa ona
w zabezpieczenia umo liwiaj ce skracanie czasu zwarcia na szynach SN,
− zabezpieczenia fabryczne transformatorów: dwustopniowe temperaturowe
oraz gazowo-przepływowe kadzi, gazowo-podmuchowe przeł cznika zaczepów oraz inne przewidziane przez producenta.
− zabezpieczenia transformatora reaguj ce na zwarcia wewn trzne powinny
działa na wył czenie wszystkich stron transformatora; wymaga si , aby na
wył czenie działały równie wybrane zabezpieczenia fabryczne; zabezpieczenie przeci eniowe mo e działa na sygnalizacj ;
− dla transformatorów pracuj cych z uziemionym punktem neutralnym strony
110 kV zaleca si stosowanie zabezpieczenia nadpr dowego ziemnozwarcio-
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wego, działaj cego w oparciu o pomiar pr du płyn cego przez punkt neutralny;
− w sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor, mo na strony
SN tych transformatorów wyposa a w zerowopr dowe zabezpieczenie od
skutków zwar doziemnych działaj ce na wył czenie wył cznika własnego pola lub równie po stronie 110 kV zabezpieczanego transformatora; w pozostałych układach sieci SN ww. zabezpieczenie od skutków zwar doziemnych
mo e działa na sygnalizacj ;
− automatyczna regulacja napi cia transformatora winna realizowa nast puj ce funkcje:
• utrzymanie zadanego poziomu napi cia na szynach rozdzielni SN poprzez
sterowanie nap dem przeł cznika zaczepów,
• kontrola prawidłowo ci utrzymania napi cia w ramach dopuszczalnego zakresu.
b) Transformatory SN/SN i SN/nN o mocy wi kszej ni 1000 kVA posiadaj ce wył cznik przynajmniej po stronie wy szego napi cia wyposa a si w (zapisy nie
dotycz transformatorów współpracuj cych z jednostkami wytwórczymi):
− zabezpieczenia od skutków zwar wewn trznych w transformatorze i na wyprowadzeniach (nadpr dowe zwarciowe, a dla transformatorów o mocy powyej 5 MVA ró nicowe),
− zabezpieczenia od skutków zwar zewn trznych nadpr dowe zwłoczne po
ka dej stronie,
− zabezpieczenia przeci eniowe po ka dej stronie (transformatory dwuuzwojeniowe mo na zabezpiecza tylko po jednej stronie),
− zabezpieczenia fabryczne transformatorów: dwustopniowe temperaturowe
oraz dla transformatorów olejowych gazowo-przepływowe kadzi i gazowoprzepływowe przeł cznika zaczepów.
− zaleca si , aby na wył czenie działały równie wybrane zabezpieczenia fabryczne; zabezpieczenie przeci eniowe mo e działa na sygnalizacj .
3) Wymagania dla sieci SN.
a) Wymagania ogólne.
− Je li w IRiESDn-Korzystanie nie okre lono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN
działaj na wył czenie. Działanie na sygnalizacj jest mo liwe tylko dla zabezpiecze ziemnozwarciowych w okre lonych sytuacjach oraz zabezpiecze
napi ciowych w polu pomiaru napi cia.
− Dopuszcza si stosowanie blokady zabezpiecze nadpr dowych zwłocznych
od pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia si drugiej harmonicznej, wzrostu pr du po zamkni ciu wył cznika. Zabrania si stosowania blokad do zabezpieczenia nadpr dowego zwarciowego, z wyj tkiem blokady kierunkowej.
− Zaleca si stosowanie dla zabezpiecze nadpr dowych zwłocznych od skutków zwar mi dzyfazowych nast puj cych warto ci współczynników czuło ci:
• 1,5 dla zabezpiecze podstawowych,
• 1,2 dla zabezpiecze rezerwowych.
− Zaleca si nast puj ce warto ci współczynników czuło ci dla zabezpiecze
ziemnozwarciowych w liniach SN:
• 1,5 dla zabezpiecze zerowopr dowych podczas zwar bezoporowych, czyli
je li składowa zerowa napi cia jest równa napi ciu fazowemu sieci,
• 1,2 dla zabezpiecze zerowopr dowych podczas zwar oporowych, czyli jeli składowa zerowa napi cia wynosi 50 % napi cia fazowego,
• 2,0 dla zabezpiecze admitancyjnych i konduktancyjnych w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
• 1,5 dla zabezpiecze konduktancyjnych w sieciach skompensowanych
z AWSCz,
Data zatwierdzenia:
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b)
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• 1,2 dla zabezpiecze admitancyjnych i susceptancyjnych w pozostałych
przypadkach.
− Zaleca si stosowanie nast puj cych warto ci nastawczych zabezpiecze zerowonapi ciowych działaj cych samodzielnie lub jako człony rozruchowe innych kryteriów i automatyk wyra onych w stosunku do składowej zerowej napi cia podczas zwarcia bezoporowego:
• 5 - 10 % w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
• 5 - 15 % w sieciach o punkcie neutralnym izolowanym,
• 10 - 20 % w sieciach skompensowanych.
− Mniejsze warto ci zaleca si stosowa w sieciach z du ym udziałem linii kablowych.
− W celu ograniczenia skutków zakłóce w pracy sieci, zaleca si stosowanie
w jej gł bi automatyki EAZ.
− Przył czenie ródeł wytwórczych do sieci SN wymaga dostosowania automatyki SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilaj c t sie SN do nowych
warunków pracy.
Wymagania dla linii SN.
− Pola linii SN, do których nie s przył czone jednostki wytwórcze powinny by
wyposa one w zabezpieczenia i automatyki:
• od skutków zwar mi dzyfazowych, zalecane s zabezpieczenia nadpr dowe zwłoczne i zwarciowe o charakterystykach niezale nych,
• od skutków zwar doziemnych działaj ce na wył czenie lub na sygnalizacj .
Działanie zabezpiecze ziemnozwarciowych na sygnalizacj jest dopuszczalne (z wyj tkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor)
tylko w wypadku braku technicznej mo liwo ci zapewnienia selektywnego wył czania pod warunkiem zachowania wymogów ochrony przeciwpora eniowej w zasilanej sieci,
• umo liwiaj ce współprac z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i układem lokalnej rezerwy wył cznikowej, je li jest taka potrzeba,
• SPZ/SCO lub posiada inny układ realizuj cy t funkcj - je li Synthos Dwory tego wymaga.
− Pola linii SN, w których przył czone s jednocze nie jednostki wytwórcze i
odbiorcy powinny by wyposa one w:
• zabezpieczenia od skutków zwar mi dzyfazowych, zalecane s zabezpieczenia nadpr dowe zwłoczne i zwarciowe o charakterystykach niezale nych,
ka de z nich ma mie mo liwo wprowadzenia blokady kierunkowej; zaleca
si taki dobór nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna była tylko dla zabezpieczenia nadpr dowego zwłocznego,
• zabezpieczenia od skutków zwar doziemnych działaj ce na wył czenie lub
na sygnalizacj ; działanie zabezpiecze ziemnozwarciowych na sygnalizacj
jest dopuszczalne (z wyj tkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym
przez rezystor) w wypadku braku technicznej mo liwo ci zapewnienia selektywnego wył czania pod warunkiem zachowania wymogów ochrony przeciwpora eniowej w zasilanej sieci,
• zabezpieczenia nad- i pod-cz stotliwo ciowe, zalecane s zabezpieczenia
wyposa one w kryterium df/dt,
• zabezpieczenia nad- i podnapi ciowe zasilane z przekładników napi ciowych umieszczonych za wył cznikiem,
• blokad zał czenia w przypadku obecno ci napi cia w linii, je li istnieje
prawdopodobie stwo utrzymania si elektrowni lokalnej w pracy wyspowej,
ka de r czne, zdalne i automatyczne zał czenie linii powinno by poprzedzone kontrol napi cia i ewentualn blokad w przypadku istnienia napi cia w linii, zabezpieczenie wymaga zainstalowania przekładników napi ciowych za wył cznikiem pola.
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c)

− Pola linii współpracuj ce wył cznie z jednostkami wytwórczymi powinny by
wyposa one w:
• zabezpieczenia od skutków zwar mi dzyfazowych, zalecane s zabezpieczenia nadpr dowe zwłoczne i zwarciowe o charakterystykach niezale nych,
ka de z nich powinno mie mo liwo wprowadzenia blokady kierunkowej,
zaleca si taki dobór nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna była tylko
dla zabezpieczenia nadpr dowego zwłocznego
• zabezpieczenia od skutków zwar doziemnych działaj ce na wył czenie lub
na sygnalizacj . Działanie zabezpiecze ziemnozwarciowych na sygnalizacj jest dopuszczalne (z wyj tkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym
przez rezystor) w wypadku braku technicznej mo liwo ci zapewnienia selektywnego wył czania pod warunkiem zachowania wymaga ochrony przeciwpora eniowej w zasilanej sieci,
• zabezpieczenia nad- i podcz stotliwo ciowe, zalecane s zabezpieczenia
wyposa one w kryterium df/dt,
• blokad zał czenia w przypadku obecno ci napi cia w linii, je li istnieje
mo liwo
utrzymania si elektrowni lokalnej w pracy wyspowej, ka de
r czne, zdalne i automatyczne zał czenie linii powinno by poprzedzone
kontrol napi cia i ewentualn blokad w przypadku istnienia napi cia w linii, zabezpieczenie wymaga zainstalowania przekładników napi ciowych za
wył cznikiem pola,
współpracy z zabezpieczeniem
• zabezpieczenia powinny mie mo liwo
szyn zbiorczych i układem lokalnej rezerwy wył cznikowej.
Wymagania dla pól transformatorów potrzeb własnych i uziemiaj cych.
− Pola potrzeb własnych powinny by wyposa one w nast puj ce układy EAZ:
• zabezpieczenie reaguj ce na zwarcia wewn trzne w transformatorze i na
wyprowadzeniach,
• zabezpieczenie nadpr dowe zwłoczne od skutków zwar zewn trznych,
• zabezpieczenia fabryczne transformatora.
− W sieciach skompensowanych zaleca si dla prawidłowego działania zabezpiecze ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie dodatkowego
pr du doziemnego. Warto i charakter tego pr du powinny by dostosowane
do zastosowanych zabezpiecze .
− Je li w polu potrzeb własnych jest zainstalowany dławik do kompensacji pr dów ziemnozwarciowych, to nale y wprowadzi mo liwo blokady zabezpieczenia nadpr dowego zwłocznego od zabezpieczenia nadpr dowego w punkcie neutralnym oraz uwzgl dni zabezpieczenia fabryczne dławika.
− Je li w polu potrzeb własnych jest zainstalowany rezystor uziemiaj cy, to zabezpieczenie nadpr dowe w punkcie neutralnym powinno mie mo liwo
blokady zabezpieczenia nadpr dowego zwłocznego oraz chroni rezystor
przed skutkami zbyt długiego przepływu pr du w czasie zwarcia doziemnego
nie wył czonego przez zabezpieczenia w innych polach. Sposób oddziaływania tego zabezpieczenia na wył czniki w stacji zale y od wymaga OSD, warunków eksploatacji i mo e powodowa :
• dla transformatorów dwuuzwojeniowych wył czenie dwustronne (zalecane)
lub tylko po stronie SN,
• dla transformatorów trójuzwojeniowych wył czenie tylko po stronie SN dotkni tej zakłóceniem lub ze wszystkich stron,
• wył czenie pola potrzeb własnych (rozwi zanie dopuszczalne, ale nie zalecane),
• wył czenie rezystora uziemiaj cego (rozwi zanie dopuszczalne, ale nie zalecane).

Data zatwierdzenia:
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− W przypadku sieci uziemionej przez rezystor, ka de automatyczne wył cznie
pola SN transformatora 30 kV/SN musi skutkowa wył czeniem wył cznika pola transformatora uziemiaj cego lub rezystora.
d) Wymagania dla baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej.
− Pola baterii kondensatorów wyposa a si w:
• zabezpieczenia nadpr dowe zwłoczne od skutków przeci e , zabezpieczenie powinno w kryterium działania korzysta z warto ci skutecznej pr du
lub w inny sposób uwzgl dnia wpływ wy szych harmonicznych,
• zabezpieczenie nadpr dowe bezzwłoczne,
• zabezpieczenie od skutków zwar wewn trznych,
• zabezpieczenie nadnapi ciowe,
− Ka de wył cznie pola SN transformatora 110 kV/SN musi skutkowa wył czeniem wył cznika pola baterii kondensatorów.
e) Wymagania dla ł czników szyn.
− Ł czniki szyn SN wyposa a si w nast puj ce zabezpieczenia działaj ce na
wył czenie własnego wył cznika:
• zabezpieczenie nadpr dowe zwłoczne,
• zabezpieczenie nadpr dowe zwarciowe działaj ce przy zał czeniu pola
ł cznika szyn na zwarcie (zabezpieczenie ma by aktywne do 10 sek. po zał czeniu wył cznika),
• w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor wymagane jest
zabezpieczenie ziemnozwarciowe lub odpowiednie powi zanie z zabezpieczeniem nadpr dowym w punkcie neutralnym transformatora uziemiaj cego.
f) Wymagania dla pól pomiaru napi cia.
− Pola pomiaru napi cia w rozdzielniach SN w stacjach SN powinny by wyposa one w działaj ce na sygnalizacj zabezpieczenia reaguj ce na:
• zanik, obni enie lub wzrost napi cia na szynach SN, kontrolowane maj by
napi cia przewodowe, a zabezpieczenie ma zadziała , gdy nast pi wzrost
lub obni enie jednego z nich,
• zwarcia doziemne w przył czonej sieci SN.
g) Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN.
− W rozdzielniach SN wyposa onych w automatyk SZR, do których przył czone s jednostki wytwórcze, nale y zastosowa jedno z rozwi za :
• urz dzenia SZR z funkcj kontroli napi cia szcz tkowego (zalecane),
• przed zał czeniem zasilania rezerwowego wył cza linie, do których przył czone s jednostki wytwórcze.
4) Wymagania dla jednostek wytwórczych w zakresie EAZ.
a) zabrania si przył czania jednostek wytwórczych wyposa onych wył cznie w
aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wył czniki nadmiarowe niezale nie od warto ci mocy osi galnej i miejsca przył czenia.
b) wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwórczych powinny powodowa ich trójfazowe wył czenie.
c) jednostki wytwórcze, dla których miejscem przył czenia jest sie nN, powinny
by wyposa one w:
− zabezpieczenia nadpr dowe,
− zabezpieczenia pod- i nadnapi ciowe,
− zabezpieczenie skutków od pracy niepełnofazowej.
d)
e)
f)
Data zatwierdzenia:

Synthos Dwory decyduje o potrzebie wyposa enia jednostek wytwórczych lub linii w zabezpieczenie od skutków mocy zwrotnej.
Nastawy EAZ jednostek wytwórczych powinny by uzgodnione z Synthos Dwory
lub przez niego ustalone.
Jednostki wytwórcze przył czone poprzez transformatory SN/nN.
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− je li w skład jednostki wytwórczej wchodzi transformator SN/nN niezale nie od
ł cznika po stronie nN musi by zainstalowany wył cznik po stronie SN;
− jednostki wytwórcze z generatorami synchronicznymi pracuj ce synchronicznie z sieci musz by wyposa one w synchronizatory lub inne urz dzenie
umo liwiaj ce wła ciwe ł czenie z sieci ;
− po chwilowym zaniku lub obni eniu napi cia w sieci współpracuj cej powoduj cym wył czenie, jednostki wytwórcze o mocy wi kszej od 100 kVA powinny
samoczynnie powróci do pracy w czasie nie krótszym ni 30 sek. po ust pieniu zakłócenia;
− jednostki wytwórcze o mocy osi galnej do 100 kVA powinny mie nast puj ce
zabezpieczenia:
•
•
•
•
•

nadpr dowe zwłoczne,
nadpr dowe zwarciowe,
nad- i pod-napi ciowe,
od wzrostu pr dko ci obrotowej lub nadcz stotliwo ciowe,
ziemnozwarciowe zerowo napi ciowe;
− jednostki wytwórcze o mocy osi galnej powy ej 100 kVA powinny mie nast puj ce zabezpieczenia:
• nadpr dowe od skutków zwar mi dzyfazowych zwłoczne i/lub zwarciowe,
• nad- i podnapi ciowe,
• nad- i podcz stotliwo ciowe,
• ziemnozwarciowe;
− jednostki wytwórcze o mocy 25 MVA i wi kszej nale y wyposa a w zabezpieczenia ró nicowopr dowe, przy czym Synthos Dwory mo e zdecydowa o
potrzebie stosowania zabezpiecze ró nicowopr dowych dla poszczególnych
rodzajów jednostek wytwórczych o mocy mniejszej;
− zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obni enia lub wzrostu napi cia
musz by wykonane trójfazowo. Je li zabezpieczenie jest zainstalowane po
stronie nN, to powinno zadziała po wzro cie lub obni eniu jednego lub wi cej
napi fazowych. Je li jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziała
po wzro cie lub obni eniu jednego lub wi cej napi przewodowych;
− składowa zerowa napi cia dla zabezpiecze ziemnozwarciowych musi by
mierzona po stronie SN;
− jednostki wytwórcze współpracuj ce z falownikami, oprócz zabezpiecze wykonanych zgodnie z pkt. powy ej powinny by wyposa one w urz dzenia pozwalaj ce na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrów jako ciowych energii elektrycznej.
5) Wybrane zagadnienia eksploatacji EAZ.
a) Synthos Dwory prowadzi eksploatacj układów EAZ zgodnie z zasadami okrelonymi w niniejszej IRiESDn-Korzystanie oraz w oparciu o szczegółowe instrukcje eksploatacji sieci, instalacji, grup urz dze lub poszczególnych urz dze .
b) Podmioty przył czone do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory zobowi zane s do
eksploatowania urz dze EAZ b d cych ich własno ci w sposób nie zagra aj cy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego Synthos Dwory, a tym samym
utrzymywania tych elementów w nale ytym stanie technicznym. W odniesieniu
do EAZ bez uzgodnienia z Synthos Dwory w szczególno ci podmiotom tym zabrania si :
− odstawiania z pracy urz dze lub ich cz ci,
− wymiany urz dze na posiadaj ce inne parametry i wła ciwo ci,
− zmiany nastaw i sposobu działania.
c)

Data zatwierdzenia:

Synthos Dwory mo e za da od podmiotu przył czonego do sieci wgl du
w dokumentacj eksploatacyjn potwierdzaj c terminowo i zakres prowadzonych prac eksploatacyjnych EAZ, których stan techniczny mo e mie wpływ na
prac sieci dystrybucyjnej.
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d)

e)
II.3.6.

Przyj cie do eksploatacji urz dze EAZ nowych i modernizowanych nast puje po
przeprowadzeniu prób i pomiarów oraz stwierdzeniu spełnienia warunków okrelonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach, a tak e warunków zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej. Przyjmowane do eksploatacji urz dzenia, instalacje i sieci w zale no ci od potrzeb, powinny posiada wymagan
dokumentacj prawn i techniczn .
Podczas ogl dzin urz dze sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory podlegaj im
równie urz dzenia EAZ.

Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki.
1) Wymagania i zalecenia dotycz ce nadzoru stacji elektroenergetycznych obowi zuj
Synthos Dwory oraz podmioty przył czone do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory –
w obiektach modernizowanych i podmioty przył czane do sieci dystrybucyjnej w obiektach nowobudowanych.
2) Ogólne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi nadzoru,
a podyktowane głównie wzgl dami optymalizacyjnymi i niezawodno ciowymi s nast puj ce:
a)

obiektowe systemy nadzoru musz by kompatybilne z dyspozytorskim systemem nadzoru; stacyjne systemy nadzoru musz spełnia wymagania stosowne
do rodzaju obsługiwanych stacji z uwzgl dnieniem wymogów jako ciowych i konfiguracyjnych,
b) obiektowe systemy nadzoru powinny by poł czone z centrum nadzoru z wykorzystaniem niezawodnych i o wła ciwej przepływno ci ł czy transmisyjnych, aby
zapewni odpowiedni szybko
przepływu informacji z/do centra dyspozytorskiego,
c) systemy nadzoru powinny zapewnia archiwizacj danych na okres zgodny z
wymaganiami norm bezpiecze stwa informacji oraz umo liwi utrzymanie ci głoci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci’
d) poł czenie systemów nadzoru w dyspozycjach powinno by wykonane jako redundantne; zaleca si realizacj z wykorzystaniem sieci komputerowej,
e) wszelkie informacje uzyskiwane dla systemów dyspozytorskich powinny posiada
znacznik czasu;
f) struktura sieci komunikacyjnych sygnałów telemechaniki winna zapewni niezawodno i optymalizacj przepływu informacji,
g) komunikacja winna by realizowana dwoma redundantnymi kanałami ł czno ci;
jako rezerwow drog transmisji dopuszcza si transmisje pakietowe,
h) protokół transmisji musi by dostosowany do systemu sterowania posiadanego
przez operatora systemu dystrybucyjnego,
i)
nale y d y do tego, aby rozdzielczo czasowa przesyłanych sygnałów zawierała si w granicach 1–100 ms.
3) Wa ne ruchowo rozdzielnie SN, je eli s wyposa one w telemechanik stacyjn , powinny w miar potrzeb umo liwia :
a) Telesterowanie:
− sterowanie wył cznikami,
− sterowanie urz dzeniami automatyk stacyjnych.
b) Telesygnalizacj :
− stanu poło enia wył czników, odł czników szynowych i liniowych oraz uziemników,
− stanu automatyk stacyjnych,
− sygnalizacj awaryjn indywidualn z poszczególnych pól rozdzielni,
− sygnalizacj zadziałania poszczególnych zabezpiecze ,
− sygnalizacj awaryjn z potrzeb własnych pr du stałego dotycz c w szczególno ci: uszkodzenia prostownika, braku ci gło ci obwodów pr du stałego
wraz z bateri oraz doziemienia w obwodach pr du stałego,
− sygnalizacj awaryjn z urz dze zasilania bezprzerwowego,
Data zatwierdzenia:
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− sygnalizacj włamaniow i przeciwpo arow .
c) Telemetri :
− pomiar pr du w poszczególnych polach,
− pomiar napi cia na poszczególnych układach szyn,
− pomiar mocy czynnej i biernej (oddanie i pobór).
4) Zaleca si , aby urz dzenia telemechaniki były wyposa one w co najmniej dwa porty
transmisji danych.
5) Urz dzenia telemechaniki stacyjnej powinny by zasilane z układu napi cia bezprzerwowego o czasie autonomii nie krótszym ni 8 godz.
II.3.7.

Wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych.
1) Wymagania ogólne.
a) Wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów
pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspólnie równie układami pomiarowymi,
okre lone w niniejszej IRiESDn-Korzystanie obowi zuj z dniem jej wej cia w ycie w przypadkach:
− układów pomiarowych nowobudowanych i modernizowanych,
− układów pomiarowych zainstalowanych u URD b d cych wytwórcami lub odbiorcami, którzy po wej ciu w ycie niniejszej IRiESDn-Korzystanie skorzystaj z prawa wyboru Sprzedawcy.
b) Obowi zek dostosowania układów pomiarowych do wymaga zawartych
w niniejszej IRiESDn-Korzystanie spoczywa na ich wła cicielu.
c) Je eli odbiorca, który jest wła cicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego, chce
skorzysta z prawa wyboru Sprzedawcy, ma obowi zek dostosowa układ pomiarowy do wymaga okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia
4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego oraz w niniejszej IRiESDn-Korzystanie, przy czym dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, podlega weryfikacji przez OSD.
d) Układ pomiarowo-rozliczeniowy nie b d cy własno ci Synthos Dwory, powinien
spełnia powy sze wymagania na dzie zmiany Sprzedawcy, o którym mowa
w rozdziale C IRiESDn-Bilansowanie.
e) Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymaga zawartych w niniejszej IRiESDn-Korzystanie, nie jest wymagane przy rozdzieleniu umów kompleksowych.
f) Układ pomiarowo-rozliczeniowy b d cy własno ci Synthos Dwory powinien
spełnia powy sze wymagania na dzie zmiany Sprzedawcy, za wyj tkiem odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych, o których mowa w punkcie G.1.
IRiESDn-Bilansowanie, dla których Synthos Dwory mo e przydzieli standardowy
profil zu ycia zgodnie z rozdziałem G IRiESDn-Bilansowanie.
g) Urz dzenia wchodz ce w skład ka dego układu pomiarowo-rozliczeniowego musz spełnia wymagania prawa, a w szczególno ci posiada legalizacj i/lub certyfikat zgodno ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacj , zgodnie
z wymaganiami okre lonymi dla danego urz dzenia. W przypadku urz dze , dla
których nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urz dzenie musi posiada odpowiednie wiadectwo potwierdzaj ce poprawno działania ( wiadectwo
wzorcowania - dla liczników; protokół lub wiadectwo badania kontrolnego - dla
przekładników). Powy sze badania powinny by wykonane przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. Okres pomi dzy kolejnymi wzorcowaniami tych urz dze (za wyj tkiem przekładników pomiarowych
pr dowych i napi ciowych) nie powinien przekracza okresu wa no ci cech legalizacyjnych lub zabezpieczaj cych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym układzie pomiarowo-rozliczeniowym.
h) Przekładniki pr dowe i napi ciowe podlegaj sprawdzeniu przed zainstalowaniem.
Dla urz dze wcze niej u ytkowanych, wła ciciel przekładników dostarcza protokół ze sprawdzenia potwierdzaj cy poprawno i zgodno danych znamionowych oraz oznacze przekładnika ze stanem faktycznym, który wraz z wcze niej

Data zatwierdzenia:
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i)
j)

wystawionym wiadectwem legalizacji, protokołem lub wiadectwem bada kontrolnych przekazuje do Synthos Dwory. W przypadku braku wcze niej wystawionych wiadectw lub protokółów, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie bada w uprawnionym laboratorium zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. Powy sze urz dzenia powinny posiada cech zabezpieczaj c
potwierdzaj c dokonanie bada przez uprawnione laboratorium.
Układy pomiarowe półpo rednie i po rednie musz by wyposa one w przekładniki pomiarowe w ka dej z trzech faz oraz w liczniki trójsystemowe.
Układy pomiarowe musz by zainstalowane:

− w przypadku wytwórców - po stronie górnego napi cia transformatorów blokowych i transformatorów potrzeb ogólnych,
− w przypadku odbiorców - na napi ciu sieci, do której dany odbiorca jest przył czony,
− w przypadku wytwórców posiadaj cych odnawialne ródła energii oraz ródła
pracuj ce w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach generatorów ródeł wytwórczych, dla których wymagane jest potwierdzanie przez Synthos Dwory iloci energii elektrycznej, niezb dne do uzyskania wiadectw pochodzenia w
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
k) Na wniosek odbiorcy, za zgod Synthos Dwory, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, dopuszcza si instalacj układów pomiarowych po stronie niskiego
napi cia transformatora, dla nowo przył czanych odbiorców III grupy przył czeniowej o mocy przył czeniowej do 200 kW wł cznie. Zgoda Synthos Dwory uwarunkowana jest m.in. zastosowaniem układu do kompensacji strat jałowych transformatora oraz akceptacj przez odbiorc doliczenia okre lonej w umowie ilo ci
strat mocy i energii elektrycznej.
l)
Podmioty przył czone do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory b d ce Uczestnikami Rynku Bilansuj cego instaluj dla celów kontrolnych, bilansowych i rozliczeniowych, układy pomiarowe energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami
okre lonymi przez Operatora Systemu Przesyłowego w IRiESP.
m) Synthos Dwory wraz z OSDp uzgadniaj wspólne protokoły pobierania oraz przetwarzania danych pomiarowych z LSPR z uwzgl dnieniem postanowie
IRiESDp, dla potrzeb transmisji danych do OSDp i ich zabezpieczenia przed utrat danych.
n) OSD uzgadniaj protokół transmisji danych pomiarowych pomi dzy sob oraz
okre laj standard protokołu transmisji obowi zuj cy wszystkie podmioty przył czone do sieci dystrybucyjnej.
o) Rozwi zania techniczne poszczególnych układów pomiarowych dzieli si na
7 kategorii:
− kat. B1 - układy pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przył czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej ni 30 MW lub rocznym zu yciu energii elektrycznej nie
mniejszym ni 200 GWh,
− kat. B2 - układy pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przył czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej ni 5 MW i nie wi kszej ni 30 MW (wył cznie) lub rocznym
zu yciu energii elektrycznej nie mniejszym ni 30 GWh i nie wi kszym ni 200
GWh (wył cznie),
− kat. B3 - układy pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przył czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej ni 800 kW i nie wi kszej ni 5 MW (wył cznie) lub rocznym
zu yciu energii elektrycznej nie mniejszym ni 4 GWh i nie wi kszym ni 30
GWh (wył cznie),
− kat. B4 - układy pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przył czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej ni 40 kW i nie wi kszej ni 800 kW (wył cznie) lub rocznym
Data zatwierdzenia:
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Data zatwierdzenia:

zu yciu energii elektrycznej nie mniejszym ni 200 MWh i nie wi kszym ni
4 GWh (wył cznie),
− kat. B5 - układy pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przył czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej nie wi kszej ni 40 kW (wył cznie) lub rocznym zu yciu energii elektrycznej mniejszym ni 200 MWh (wył cznie),
− kat. C1 - układy pomiarowe dla podmiotów przył czonych na napi ciu nie
wy szym ni 1 kV o mocy pobieranej nie wi kszej ni 40 kW lub rocznym zuyciu energii elektrycznej nie wi kszym ni 200 MWh,
− kat. C2 - układy pomiarowe dla podmiotów przył czonych na napi ciu nie
wy szym ni 1 kV o mocy pobieranej wi kszej ni 40 kW lub rocznym zu yciu
energii elektrycznej wi kszym ni 200 MWh.
W przypadku układów pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do poszczególnych kategorii jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej warto ci jednego
z dwóch wymienionych kryteriów tj. mocy pobieranej lub rocznego zu ycia energii. Warto
mocy pobieranej ustalana jest z uwzgl dnieniem warto ci mocy
umownej podmiotu, o ile ta moc jest znana. W przeciwnym przypadku uwzgl dnia si moc przył czeniow .
Zakwalifikowanie do poszczególnych kategorii dokonywane jest w momencie zaistnienia co najmniej jednego z przypadków, o których mowa w punkcie
II.3.7.1)a).
Liczniki energii elektrycznej powinny posiada , co najmniej klas dokładno ci odpowiedni dla kategorii pomiaru oraz umo liwia :
− dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytwórców i odbiorców
posiadaj cych ródła wytwórcze mierzony w czterech kwadrantach z rejestracj profili obci enia,
− jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracj profili obci enia dla odbiorców nie posiadaj cych ródeł wytwórczych oraz mocy przył czeniowej nie mniejszej ni 40 kW,
− jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych przypadkach
pomiar energii biernej - dotyczy tylko układów pomiarowo-rozliczeniowych odbiorców zaliczonych do kategorii C1,
− jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracj profili obci enia - dla
pomiaru na zaciskach generatora, w celu potwierdzania ilo ci wytworzonej
energii dla potrzeb wydawania wiadectw pochodzenia.
Transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do
LSPR powinna by realizowana za po rednictwem:
− wyj cyfrowych liczników energii elektrycznej,
− wyj cyfrowych rejestratorów (koncentratorów), które to rejestratory (koncentratory) b d pozyskiwały dane za pomoc wyj cyfrowych liczników energii
elektrycznej.
Wymagania co do szybko ci, cz sto ci i jako ci transmisji danych kanałami telekomunikacyjnymi okre la Synthos Dwory.
Dla układów pomiarowych energii elektrycznej kategorii B1 i B2 wymagane jest
stosowanie dwóch układów pomiarowych układu pomiarowo-rozliczeniowego
i układu pomiarowo-kontrolnego.
Układy pomiarowo-kontrolne kategorii B2 mog by przył czone do uzwojenia
przekładników układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Dla pozostałych kategorii dopuszcza si stosowanie układów pomiarowokontrolnych, przy czym mog by one przył czone do uzwojenia przekładników
układu pomiarowo-rozliczeniowego. W tym przypadku jako układ pomiarowo kontrolny nale y rozumie licznik energii elektrycznej.
Miejsce zainstalowania układu pomiarowego okre la Synthos Dwory w warunkach przył czenia.
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W przypadku układów pomiarowych zaliczanych do kat. B1, B2, B3, B4, B5, C2,
przekładniki pr dowe powinny by tak dobrane, aby pr d pierwotny wynikaj cy z
mocy umownej mie cił si w granicach:
− 20-120% pr du znamionowego przekładników o klasie dokładno ci 0,5,
− 5-120% pr du znamionowego przekładników o klasie dokładno ci 0,5S i 0,2,
− 1-120% pr du znamionowego przekładników o klasie dokładno ci 0,2S.
z) W przypadku zastosowania przekładników pr dowych o klasie dokładno ci 0,5S
lub 0,2S ich pr d znamionowy wtórny winien wynosi 5A.
aa) Przekładniki pr dowe i napi ciowe powinny by tak dobrane, aby obci enie
strony wtórnej zawierało si mi dzy 25% a 100% warto ci nominalnej mocy
uzwoje /rdzeni przekładników. W przypadku wyst pienia konieczno ci doci enia
rdzenia pomiarowego jako doci enie nale y zastosowa atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
bb) Do uzwojenia wtórnego przekładników pr dowych w układach pomiarowych nie
mo na przył cza innych przyrz dów poza licznikami energii elektrycznej oraz
w uzasadnionych przypadkach rezystorów doci aj cych.
cc) Minimalna moc uzwoje wtórnych przekładników napi ciowych winna by 5VA,
przy takiej mocy nie jest wymagane stosowanie rezystorów doci aj cych.
dd) Współczynnik bezpiecze stwa przyrz du (FS) dla przekładników pr dowych
w układach pomiarowych podstawowych i rezerwowych powinien by 5.
ee) W przypadku modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych dopuszcza si
pozostawienie dotychczasowych przekładników pr dowych o współczynniku
FS>5, o ile spełniaj one pozostałe wymagania IRiESDn.
ff) Dla przekładników pr dowych SN, o klasie dokładno ci 0,2s dopuszcza si stosowanie FS 10.
gg) Wytrzymało zwarciowa cieplna i dynamiczna przekładników pr dowych winna
by dobrana do mocy zwarciowej wyznaczonej dla miejsca zainstalowania.
hh) Wszystkie elementy członu zasilaj cego oraz osłony i urz dzenia wchodz ce
w skład układu pomiarowego energii elektrycznej musz by przystosowane do
plombowania. Plombowanie musi umo liwia zabezpieczenie przed: zmian parametrów lub nastaw urz dze wchodz cych w skład układu pomiarowego oraz
ingerencj powoduj c zafałszowanie j ego wskaza .
ii) Zmiana kwalifikacji układu pomiarowego do kategorii okre lonej w pkt. II.3.7.1)o),
nast puje na wniosek odbiorcy lub Synthos Dwory. Dostosowanie układu do wymaga nowej kategorii spoczywa na wła cicielu układu pomiarowego
jj) W przypadku zmiany charakteru odbioru, Synthos Dwory mo e nakaza wprowadzenie zmian w istniej cym układzie pomiarowo-rozliczeniowym (np. pomiar
energii biernej lub strat) zgodnie z wymaganiami okre lonymi w niniejszej
IRiESDn-Korzystanie.
kk) Wszelkie stwierdzone nieprawidłowo ci w działaniu układu pomiarowego lub jego
elementu winny by niezwłocznie wzajemnie zgłaszane przez odbiorc , sprzedawc lub Synthos Dwory (zwanymi dalej „Stronami umowy o wiadczenie usług
dystrybucji lub umowy kompleksowej”).
ll) W przypadku podejrzenia nieprawidłowo ci działania układu pomiarowego lub jego elementu, ka da ze Stron umowy o wiadczenie usług dystrybucji lub umowy
kompleksowej, ma prawo
da laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowo ci
działania układu pomiarowego lub jego elementu.
mm) W przypadku zgłoszenia
dania laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowo ci
działania układu pomiarowego lub jego elementu, wła ciciel układu pomiarowego
zapewnia demonta wskazanego elementu układu pomiarowego. Demonta nast puje w obecno ci przedstawiciela odbiorcy i Synthos Dwory.
nn) Synthos Dwory przekazuje zdemontowany element układu pomiarowego do laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowo ci działania w terminie 14-stu dni od dnia
zgłoszenia dania. Je eli wła cicielem układu pomiarowego jest podmiot inny
ni Synthos Dwory, to podmiot ten ma obowi zek przekaza Synthos Dwory
zdemontowany element układu pomiarowego bezpo rednio po jego demonta u.
Data zatwierdzenia:
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oo) Je eli laboratoryjne sprawdzenie nie wyka e bł dów w działaniu zdemontowanego elementu układu pomiarowego, to podmiot wnioskuj cy o sprawdzenie ponosi
koszty sprawdzenia oraz demonta u i monta u badanego elementu.
pp) Synthos Dwory przekazuje odbiorcy/wytwórcy kopi wyniku laboratoryjnego
sprawdzenia, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
qq) Je eli Synthos Dwory nie jest wła cicielem układu pomiarowego, OSD zwraca
zdemontowany element układu pomiarowego wła cicielowi w terminie do 60 dnia
kalendarzowego, od dnia jego otrzymania od podmiotu wykonuj cego laboratoryjne sprawdzenie prawidłowo ci jego działania, o ile adna ze Stron nie wyst pi
z wnioskiem, o którym mowa w pkt. II.3.7.1)rr).
rr) W ci gu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii wyniku badania laboratoryjnego, ka da ze Stron umowy o wiadczenie usług dystrybucji lub umowy
kompleksowej mo e zleci wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio zdemontowanego elementu układu pomiarowego. Synthos Dwory umo liwia
przeprowadzenie takiej ekspertyzy. Koszt ekspertyzy pokrywa podmiot, który
wnioskuje o jej przeprowadzenie.
ss) W okresie zdemontowania elementu układu pomiarowego, wła ciciel układu pomiarowego zapewni zast pczy element układu pomiarowego, który b dzie spełniał wymagania techniczne okre lone w niniejszej IRiESDn-Korzystanie.
W uzasadnionych przypadkach, na okres zdemontowania elementu układu pomiarowego, Synthos Dwory mo e odpłatnie u yczy zast pczy element układu
pomiarowego.
tt) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci w działaniu układu pomiarowego,
z wył czeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, wła ciciel układu pomiarowego zwraca koszty, o których mowa w pkt. II.3.7.1)oo)oraz II.3.7.1)rr), a Synthos Dwory dokonuje korekty dostarczonej/odebranej energii elektrycznej, na
podstawie której dokonywane s korekty rozlicze pomi dzy podmiotami prowadz cymi rozliczenia tego podmiotu, o ile do rozlicze nie mo na było wykorzysta
wskaza innego układu pomiarowego.
uu) W przypadku stwierdzenia prawidłowo ci w działaniu układu pomiarowego energii elektrycznej, strona wnioskuj ca o sprawdzenie układu pomiarowego pokrywa
uzasadnione koszty zwi zane z demonta em, monta em i wypo yczeniem zast pczego elementu układu pomiarowego.
vv) W przypadku wymiany układu pomiarowego lub jego elementu w trakcie dostarczania energii elektrycznej, a tak e po zako czeniu jej dostarczania, Synthos
Dwory wydaje odbiorcy/wytwórcy dokument zawieraj cy dane identyfikuj ce układ
pomiarowy i stan wskaza licznika w chwili demonta u.
2) Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii B.
a) Dla układów pomiarowych kategorii B1, powinny by spełnione nast puj ce wymagania:
− konieczne jest stosowanie dwóch układów pomiarowych - układu pomiaroworozliczeniowego i układu pomiarowo-kontrolnego, zasilanych z oddzielnych
przekładników pr dowych i napi ciowych, przy czym dopuszcza si stosowanie przekładników z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu,
− przekładniki pr dowe i napi ciowe w układach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładno ci nie gorszej ni 0,5 (zalecana klasa 0,2) słu ce do pomiaru energii czynnej,
− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie klas nie gorsz ni C lub 0,5 dla energii czynnej i nie gorsz ni 1 dla
energii biernej,
− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-kontrolnych powinny mie
klas dokładno ci nie gorsz ni B lub 1 dla energii czynnej i nie gorsz ni 2
dla energii biernej,
− układy pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w pami ci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
Data zatwierdzenia:
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b)

c)

Data zatwierdzenia:

− układy pomiarowe powinny posiada układy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dob oraz podtrzymanie zasilania ródłami zewn trznymi,
− układy pomiarowe powinny zapewnia transmisj danych do LSPR Synthos
Dwory nie cz ciej ni 4 razy na dob ,
− dla podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego wymagana jest rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych, przy czym dopuszcza si wykorzystanie do tego celu urz dze teleinformatycznych odbiorcy (np. poprzez
wystawianie danych na serwer ftp, dedykowane platformy wymiany danych lub
za pomoc poczty elektronicznej);
− powinien by mo liwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii ł czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
Dla układów pomiarowych kategorii B2, powinny by spełnione nast puj ce wymagania:
− konieczne jest stosowanie dwóch układów pomiarowych - układu pomiaroworozliczeniowego i układ pomiarowo-kontrolnego; układy mog by zasilane
z jednego uzwojenia przekładnika,
− przekładniki pr dowe i napi ciowe w układach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładno ci nie gorszej ni 0,5 (zalecana klasa 0,2) słu ce do pomiaru energii czynnej,
− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie klas nie gorsz ni C lub 0,5 dla energii czynnej i nie gorsz ni 1 dla
energii biernej,
− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-kontrolnych powinny mie
klas nie gorsz ni B lub 1 dla energii czynnej i nie gorsz ni 2 dla energii
biernej,
− układy pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w pami ci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
− układy pomiarowe powinny posiada układy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dob oraz potrzymanie zasilania ze ródeł zewn trznych,
− układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia transmisj danych pomiarowych do LSPR Synthos Dwory nie cz ciej ni raz na dob z zachowaniem kompletno ci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowo ci;
− powinien by mo liwy lokalny, pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii ł czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
Dla układów pomiarowych kategorii B3, powinny by spełnione nast puj ce wymagania:
− przekładniki pr dowe i napi ciowe w układach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładno ci nie gorszej ni 0,5 (zalecana klasa 0,2) słu ce do pomiaru energii czynnej,
− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie klas nie gorsz ni C lub 0,5 dla energii czynnej i nie gorsz ni 1 dla
energii biernej,
− układy pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w pami ci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
− układy pomiarowe powinny posiada układy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dob oraz potrzymanie zasilania ze ródeł zewn trznych,
− układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia transmisj danych pomiarowych do LSPR Synthos Dwory nie cz ciej ni raz na dob z zachowaniem kompletno ci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowo ci;
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− powinien by mo liwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii ł czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
d) Dla układów pomiarowych kategorii B4, powinny by spełnione nast puj ce wymagania:
− przekładniki pr dowe i napi ciowe w układach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładno ci nie gorszej ni 0,5 słuce do pomiaru energii czynnej,
− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny
mie klas nie gorsz ni B lub 1 dla energii czynnej i nie gorsz ni 2 dla
energii biernej,
− układy pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w pami ci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
− układy pomiarowe powinny posiada układy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dob ,
− układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia transmisj danych pomiarowych do LSPR Synthos Dwory nie cz ciej ni raz na dob z zachowaniem kompletno ci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowo ci;
− powinien by mo liwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii ł czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
e) Dla układów pomiarowych kategorii B5, powinny by spełnione nast puj ce wymagania:
− przekładniki pr dowe i napi ciowe w układach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładno ci nie gorszej ni 0,5 słuce do pomiaru energii czynnej,
− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny
mie klas nie gorsz ni B lub 1 dla energii czynnej i nie gorsz ni 3 dla
energii biernej,
− układy pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w pami ci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
− układy pomiarowe powinny posiada układy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dob ,
− układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia transmisj danych pomiarowych do LSPR Synthos Dwory nie cz ciej ni raz na dob (zaleca si
raz na miesi c) z zachowaniem kompletno ci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowo ci;
− powinien by mo liwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii ł czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
3) Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C.
a) Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C1 s nast puj ce:
− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie klas dokładno ci nie gorsz ni A lub 2 dla energii czynnej;
− Synthos Dwory w przypadkach zbierania danych pomiarowych na potrzeby
tworzenia standardowych profili zu ycia, wymaganych wzgl dami technicznymi lub ekonomicznymi mo e zadecydowa o konieczno ci:

b)
Data zatwierdzenia:

• realizowania przez układ pomiarowy rejestracji i przechowywania w pami ci
pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63
dni,
• realizowania przez układ pomiarowy transmisji danych pomiarowych do
LSPR Synthos Dwory,
• pomiaru mocy i energii biernej.
Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C2 s nast puj ce:
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− przekładniki pr dowe i napi ciowe w układach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładno ci nie gorszej ni 1 (zalecana klasa 0,5) słu ce do pomiaru energii czynnej,
− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny
mie klas nie gorsz ni B lub 1 dla energii czynnej i nie gorsz ni 2 dla
energii biernej,
− układy pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w pami ci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
− układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia transmisj danych pomiarowych do LSPR Synthos Dwory co najmniej raz na dob z zachowaniem
kompletno ci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowo ci,
− powinien by mo liwy lokalny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii
ł czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
II.3.8.

II.4.

Wymagania zwi zane z systemami teletransmisyjnymi.
1) Synthos Dwory odpowiada za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej niezb dnej do wła ciwego prowadzenia ruchu sieci dla obszaru swojego działania, uwzgl dniaj c w szczególno ci postanowienia IRiESDp.
2) Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umo liwia współprac z operatorami s siednich systemów dystrybucyjnych, a w przypadkach okre lonych przez Synthos
Dwory równie z pozostałymi odbiorcami.
3) W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb wymienionych w pkt. II.3.8.1) zainteresowane strony wzajemnie uzgadniaj mi dzy sob zakres i szczegółowe wymagania, wraz z okre leniem sposobów sfinansowania niezb dnych działa .
DANE PRZEKAZYWANE DO SYNTHOS DWORY PRZEZ PODMIOTY PRZYŁ CZONE I
PRZYŁ CZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

II.4.1.

Zakres danych.
1) Dane przekazywane do Synthos Dwory przez podmioty przył czane i przył czone do
sieci dystrybucyjnej obejmuj :
a) dane opisuj ce stan istniej cy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okre lonej przez Synthos Dwory,
c) dane pomiarowe opisuj ce stan pracy sieci, inne ni pomiary energii elektrycznej.

II.4.2.

Dane opisuj ce stan istniej cy.
1) Wytwórcy przekazuj do Synthos Dwory nast puj ce dane opisuj ce stany istniej ce
swoich instalacji i urz dze :
a) schematy główne układów elektrycznych,
b) dane jednostek wytwórczych,
c) dane techniczne transformatorów, aparatury rozdzielczej, steruj cej oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
d) moc osi galn ,
e) schematy, plany i konfiguracj głównych układów elektrycznych,
2) Wskazani przez Synthos Dwory odbiorcy przył czeni do sieci SN i nN, przekazuj do
Synthos Dwory nast puj ce dane opisuj ce stan istniej cy swoich instalacji i urz dze :
a) dane o w złach i ich wyposa eniu, liniach wraz ze schematami i planami, transformatorach,
b) dane o ewentualnych jednostkach wytwórczych,
c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, steruj cej oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
3) Form przekazywanych danych, termin oraz sposób przekazania podmioty uzgadniaj
z Synthos Dwory.

Data zatwierdzenia:
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II.4.3.

II.5.
II.5.1.
II.5.2.
II.5.3.
II.5.4.

II.5.5.
II.5.6.
II.5.7.

Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okre lonej przez Synthos Dwory.
1) Dane prognozowane opisuj ce warunki pracy urz dze , instalacji i sieci podmiotów
przył czonych do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory obejmuj dla ka dego roku
w zale no ci od potrzeb:
a) informacje o jednostkach wytwórczych,
b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi elektryczn ,
c) inne dane w zakresie uzgodnionym przez Synthos Dwory i podmiot przył czony
do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory.
2) Informacje o jednostkach wytwórczych, o których mowa w pkt.II.4.3.1, obejmuj w zale no ci od potrzeb:
a) rodzaje jednostek wytwórczych, lokalizacj i charakter ich pracy,
b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
c) przewidywan elastyczno pracy,
d) techniczny i ksi gowy czas eksploatacji,
e) sprawno ci wytwarzania energii elektrycznej,
f) rodzaj paliwa, jego charakterystyk i mo liwo ci pozyskania,
g) skuteczno ci instalacji oczyszczania spalin,
h) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwi zanych z
ochron rodowiska oraz czas ich obowi zywania,
i)
dla jednostek wytwórczych pompowych sprawno ci pompowania i wytwarzania
oraz pojemno zbiornika górnego.
3) Wskazani przez Synthos Dwory odbiorcy przył czeni do sieci SN i nN, przekazuj do
Synthos Dwory nast puj ce informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi elektryczn :
a) zapotrzebowanie na moc i energi elektryczn ,
b) krzywe obci e w wybranych dobach reprezentatywnych,
c) miesi czne bilanse mocy i energii.
4) Form przekazywanych danych prognozowanych, stopie szczegółowo ci, termin
oraz sposób przekazania podmioty uzgadniaj z Synthos Dwory.
ZASADY PLANOWANIA ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Synthos Dwory opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na energi elektryczn (dalej „plan rozwoju”).
Plan rozwoju obejmuje zakres okre lony w ustawie Prawo energetyczne.
Projekt planu rozwoju podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.
Synthos Dwory współpracuje z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, pozostałymi przedsi biorstwami energetycznymi, organami administracyjnymi i samorz dów terytorialnych oraz odbiorcami, których urz dzenia, instalacje lub
sieci s przył czone do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci.
Synthos Dwory sporz dza plan rozwoju na okresy nie krótsze ni 5 lat oraz sporz dza prognozy dotycz ce stanu bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze
ni 15 lat.
Synthos Dwory udost pnia podmiotom przył czonym do sieci informacje niezb dne do
okre lenia mo liwo ci zmian wyprowadzenia mocy z jednostek wytwórczych lub zmian poboru mocy z sieci dystrybucyjnej w miejscu przył czenia.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju przedkładane jest Prezesowi URE corocznie do
dnia 30 kwietnia.

Data zatwierdzenia:
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III.

EKSPLOATACJA URZ DZE , INSTALACJI I SIECI

III.1.
III.1.1.
III.1.2.

PRZEPISY OGÓLNE
Urz dzenia przył czone do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory musz spełnia warunki
legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatów, znaku CE oraz innych wymaga
okre lonych odr bnymi przepisami.
Projektowanie oraz eksploatacja urz dze , instalacji i sieci powinny zapewnia racjonalne
i oszcz dne zu ycie paliw lub energii przy zachowaniu:
a) niezawodno ci współdziałania z sieci ,
b) bezpiecze stwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymaga ochrony rodowiska,
c) zgodno ci z wymaganiami odr bnych przepisów, a w szczególno ci przepisów:
prawa budowlanego, o ochronie przeciwpora eniowej, o ochronie przeciwpo arowej, o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych do obowi zkowego stosowania.

III.1.3.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory obejmuj
zagadnienia zwi zane z:
a) przyjmowaniem urz dze , instalacji i sieci do eksploatacji,
b) prowadzeniem zabiegów eksploatacyjnych,
c) przekazaniem urz dze , instalacji i sieci do remontu lub wycofywaniem z eksploatacji,
d) dokonywaniem uzgodnie z OSDp przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych
w zakresie okre lonym w instrukcji współpracy ruchowej,
e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej.

III.1.4.

Wła ciciel urz dze , instalacji lub sieci odpowiada za ich nale yty stan techniczny w tym
za prawidłowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji poprzez m.in. wykonywanie
ogl dzin, przegl dów, konserwacji i remontów oraz bada , pomiarów i prób eksploatacyjnych.
Wła ciciel urz dze , instalacji lub sieci mo e na podstawie umowy powierzy prowadzenie
eksploatacji swoich urz dze , instalacji lub sieci innemu podmiotowi, z uwzgl dnieniem
zasad okre lonych w niniejszej IRiESDn-Korzystanie.
Dopuszcza si w umowie zawartej pomi dzy wła cicielem urz dze , instalacji lub sieci
oraz Synthos Dwory, uzgodnienie innych ni okre lone w IRiESDn standardów eksploatacji
urz dze , instalacji lub sieci.
Synthos Dwory prowadzi eksploatacj urz dze elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami niniejszej IRiESDn-Korzystanie oraz w oparciu o zasady i instrukcje eksploatacji sieci,
instalacji, grup urz dze lub poszczególnych urz dze , w tym układów automatyki
i zabezpiecze , pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych.
Podmioty przył czone do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory zobowi zane s do eksploatowania sieci, urz dze i instalacji b d cych ich własno ci w sposób nie zagra aj cy
bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego. Granic eksploatacji sieci, urz dze i instalacji (w tym układy automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki), a tym samym obowi zek
utrzymywania tych elementów w nale ytym stanie technicznym, reguluje umowa
o wiadczenie usług dystrybucyjnych lub umowa kompleksowa.
Synthos Dwory mo e za da od podmiotu, któremu wiadczy usług dystrybucji wgl du
w dokumentacj eksploatacyjn potwierdzaj c terminowo i zakres prowadzonych prac
eksploatacyjnych sieci, urz dze i instalacji, których stan techniczny mo e mie wpływ na
prac sieci dystrybucyjnej.

III.1.5.
III.1.6.
III.1.7.

III.1.8.

III.1.9.

Data zatwierdzenia:
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III.2.
III.2.1.

III.2.2.

III.2.3.
III.2.4.

III.2.5.

III.3.
III.3.1.
III.3.2.
III.4.
III.4.1.
III.4.2.
III.4.3.
III.4.4.

III.5.

PRZYJMOWANIE URZ DZE , INSTALACJI I SIECI DO EKSPLOATACJI
Przyj cie do eksploatacji urz dze , instalacji i sieci: nowych, przebudowanych i po remoncie - nast puje po przeprowadzeniu prób i pomiarów oraz stwierdzeniu spełnienia warunków okre lonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach, a tak e warunków zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej. Przyjmowane do eksploatacji urz dzenia, instalacje i sieci w zale no ci od potrzeb, powinny posiada wymagan dokumentacj prawn i techniczn .
Jednostki wytwórcze, transformatory blokowe, linie kablowe o napi ciu znamionowym
30 kV oraz inne urz dzenia okre lone przez Synthos Dwory przył czane lub przył czone
do sieci dystrybucyjnej SN i nN, po dokonaniu remontu lub przebudowy, przed przyj ciem
do eksploatacji s poddawane specjalnej procedurze przy wprowadzaniu do eksploatacji
np. ruchowi próbnemu.
Specjalne procedury o których mowa w pkt. III.2.2 s ustalane pomi dzy wła cicielem lub
podmiotem prowadz cym eksploatacj urz dze , Synthos Dwory i wykonawc prac,
z uwzgl dnieniem wymaga producenta urz dze .
Wła ciciel urz dze , instalacji i sieci (w porozumieniu z Synthos Dwory, je eli wła cicielem
nie jest Synthos Dwory) dokonuje odbioru urz dze , instalacji i sieci oraz sporz dza protokół stwierdzaj cy spełnienie przez przyjmowane do eksploatacji urz dzenia, instalacje
i sieci wymaga okre lonych w niniejszej IRiESDn-Korzystanie.
Synthos Dwory, w przypadku gdy nie jest wła cicielem uruchamianych urz dze , instalacji
i sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urz dze , instalacji i sieci przył czanych do
sieci, której jest operatorem.
PRZEKAZANIE URZ DZE DO MODERNIZACJI LUB WYCOFYWANIE Z EKSPLOATACJI
Przekazanie urz dze do modernizacji lub wycofanie z eksploatacji nast puje na podstawie decyzji wła ciciela urz dze .
Dat i sposób przekazania urz dze do modernizacji lub wycofania z eksploatacji nale y
uzgodni z Synthos Dwory.
UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATOREM SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych s prowadzone w uzgodnieniu z
wła ciwym OSD, odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej, w której
maj by wykonywane prace eksploatacyjne.
W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urz dze , instalacji lub sieci innemu
podmiotowi, szczegółowe zasady i terminy dokonywania uzgodnie prac eksploatacyjnych
z Synthos Dwory reguluje umowa.
Synthos Dwory dokonuje niezb dnych uzgodnie z OSDp w zakresie terminów planowanych prac eksploatacyjnych prowadzonych w sieci dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie
z Instrukcj Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Synthos Dwory dokonuje niezb dnych uzgodnie planowanych prac eksploatacyjnych
w zakresie, w jakim mog one mie wpływ na prac sieci, której ruch prowadz inni operatorzy.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA

III.5.1.

Wła ciciel obiektu lub urz dzenia elektroenergetycznego prowadzi i na bie co aktualizuje
nast puj c dokumentacj :
a) dla obiektu elektroenergetycznego - dokumentacj prawn i techniczn ,
b) dla urz dze - dokumentacj techniczn .

III.5.2.

Dopuszcza si prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot działaj cy
na zasadzie umowy. Rodzaj i zakres prowadzonej dokumentacji okre la umowa.
Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawiera w szczególno ci:
a) decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. je eli jest wymagana,

III.5.3.

Data zatwierdzenia:
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b)
c)
d)

dokumenty stwierdzaj ce stan prawno-własno ciowy nieruchomo ci,
pozwolenie na budow wraz z zał cznikami,
pozwolenie na u ytkowanie - je eli jest wymagane.

III.5.4.

Dokumentacja techniczna w zale no ci od potrzeb, rodzaju obiektu, urz dzenia lub grupy
urz dze obejmuje m.in.:
a) dokumentacj projektow i powykonawcz ,
b) protokół zakwalifikowania pomieszcze i ich stref lub przestrzeni zewn trznych
do kategorii niebezpiecze stwa po arowego i/lub zagro enia wybuchem,
c) dokumentacj fabryczn urz dzenia, w tym: wiadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, monta owe
i zestawieniowe,
d) dokumentacj zwi zan z ochron rodowiska naturalnego,
e) dokumentacj eksploatacyjn i ruchow .

III.5.5.

Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zale no ci od potrzeb, rodzaju obiektu, urz dzenia lub grupy urz dze obejmuje m.in.:
a) dokumenty przyj cia do eksploatacji,
b) instrukcj eksploatacji wraz z niezb dnymi zał cznikami,
c) dokumenty dotycz ce ogl dzin, przegl dów, konserwacji, napraw i remontów,
w tym dokumenty dotycz ce rodzaju i zakresu uszkodze i napraw,
d) protokoły zawieraj ce wyniki przeprowadzonych bada , prób i pomiarów,
e) wykaz niezb dnych cz ci zamiennych,
f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,
g) dziennik operacyjny,
h) schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic własno ci,
i)
wykaz nastawie zabezpiecze i automatyki,
j) karty przeł cze ,
k) ewidencj zało onych uziemie ,
l)
programy ł czeniowe,
m) wykaz personelu ruchowego.

III.5.6.

Instrukcja eksploatacji obiektu, urz dzenia lub grupy urz dze jest opracowywana przez
wła ciciela i w zale no ci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urz dzenia lub grupy urz dze
zawiera m.in.:
a) ogóln charakterystyk urz dzenia,
b) niezb dne warunki eksploatacji urz dzenia,
c) wymagania dotycz ce kwalifikacji osób zajmuj cych si eksploatacj ,
d) okre lenie czynno ci zwi zanych z uruchomieniem, obsług w czasie pracy i wył czeniem urz dzenia w warunkach normalnej eksploatacji,
e) zakresy przeprowadzania ogl dzin, przegl dów oraz prób, pomiarów i bada ,
f) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,
g) zasady post powania w razie awarii, po aru i w przypadku innych zakłóce w
pracy urz dzenia,
h) wykaz niezb dnego sprz tu ochronnego,
i)
informacje o rodkach ł czno ci,
j) wymagania zwi zane z ochron rodowiska naturalnego,
k) zakresy wykonywania zapisów ruchowych, w tym wskaza aparatury kontrolnopomiarowej,
l)
opis zastosowanych rodków ochrony przed pora eniem, po arem, wybuchem
oraz rodków w zakresie bezpiecze stwa obsługi i otoczenia.

III.6.
III.6.1.
III.6.2.

REZERWA URZ DZE

I CZ

CI ZAPASOWYCH

Synthos Dwory, w zakresie posiadanego maj tku, zapewnia rezerwy urz dze i cz ci zapasowych, niezb dne z punktu widzenia bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego.
W przypadku powierzenia Synthos Dwory prowadzenia eksploatacji przez wła ciciela
urz dze zawarta umowa powinna regulowa zasady utrzymywania niezb dnej rezerwy
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III.8.3.

III.9.
III.9.1.
III.9.2.

ci zapasowych.

WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH
Podmioty prowadz ce eksploatacj sieci dystrybucyjnej oraz urz dze , instalacji i sieci
przył czonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaj wzajemnie informacje eksploatacyjne.
Odbiorcy i wytwórcy mog uzyska od Synthos Dwory informacje eksploatacyjne o sieci
dystrybucyjnej Synthos Dwory w zakresie zwi zanym z bezpiecze stwem pracy ich urz dze i instalacji.
Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zale no ci od potrzeb:
a) informacje niezb dne do sporz dzenia schematów sieci dystrybucyjnej,
b) wyniki ogl dzin, przegl dów i oceny stanu technicznego,
c) wyniki bada , pomiarów i prób eksploatacyjnych,
d) parametry obiektów, urz dze i sieci zmienione w wyniku podj cia działa eksploatacyjnych,
e) informacje zwi zane z elektroenergetyczn automatyk zabezpieczeniow ,
f) imienne wykazy osób, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za podejmowanie działa eksploatacyjnych.
Informacje eksploatacyjne, o których mowa w pkt. III.7.2 s aktualizowane i przekazywane
na bie co.
Synthos Dwory sporz dza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej.
OCHRONA RODOWISKA NATURALNEGO
Synthos Dwory oraz podmioty przył czone do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory s zobowi zane do przestrzegania zasad ochrony rodowiska, okre lonych obowi zuj cymi
normami i przepisami prawnymi.
Synthos Dwory stosuje rodki techniczne i organizacyjne ograniczaj ce wpływ pracy urz dze elektrycznych na rodowisko naturalne.
Dokumentacja projektowa obiektów i urz dze sieci dystrybucyjnej jest uzgadniana w zakresie wymogów ochrony rodowiska z wła ciwymi organami administracji, je li uzgodnienia takie s wymagane odr bnymi przepisami.
OCHRONA PRZECIWPO AROWA
Wła ciciel urz dze , instalacji i sieci zapewnia ich ochron przeciwpo arow zgodnie
z obowi zuj cymi normami i przepisami prawnymi.
Synthos Dwory zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpo arowych dla okre lonych
obiektów, układów, urz dze , instalacji w eksploatowanej przez siebie sieci dystrybucyjnej.

III.10. PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH
III.10.1. Synthos Dwory opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urz dze , instalacji
i sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory obejmuj ce w szczególno ci:
a) ogl dziny, przegl dy oraz badania i pomiary,
b) modernizacje.
III.10.2. Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych Synthos Dwory
zapewnia realizacj dora nych prac, maj cych na celu usuni cie uszkodze zagra aj cych prawidłowemu funkcjonowaniu własnych urz dze , instalacji i sieci dystrybucyjnej lub
stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa ludzi i rodowiska naturalnego.
III.10.3. Podmioty przył czone do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory uzgadniaj z Synthos Dwory
prace eksploatacyjne w zakresie, w jakim mog mie one wpływ na ruch i eksploatacj
sieci dystrybucyjnej.
III.10.4. Podmioty planuj ce realizacj prac eksploatacyjnych wymagaj cych wył cze elementów
sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory s zobowi zane do przestrzegania zasad i trybu planowania wył cze w sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory ustalonego w pkt. VI.6.
III.10.5. Podmioty planuj ce realizacj prac eksploatacyjnych wymagaj cych wył cze elementów
sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory przekazuj do Synthos Dwory zgłoszenia wył cze
elementów sieci. Zawarto i terminy przekazywania zgłosze okre lono w pkt. VI.6.
Data zatwierdzenia:
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III.11. WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC
III.11.1. Synthos Dwory opracowuje instrukcj organizacji bezpiecznej pracy, obowi zuj c osoby
eksploatuj ce jego urz dzenia, instalacje i sieci.
III.11.2. Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urz dze , instalacji i sieci elektroenergetycznych
powinni posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia okre lone wymagania zdrowotne
oraz by przeszkoleni na zajmowanych stanowiskach.
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IV.

BEZPIECZE STWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

IV.1.
IV.1.1.

IV.1.2.

IV.1.3.

BEZPIECZE STWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA SIECIOWA
I AWARIA W SYSTEMIE
Operator systemu przesyłowego, zgodnie z Instrukcj Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), na bie co kontroluje warunki pracy KSE. OSP mo e stwierdzi zagro enie
bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej i poda do publicznej wiadomo ci komunikat
o wyst pieniu zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej i podejmowanych
działaniach.
Zagro enie bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej mo e powsta w szczególno ci
w nast pstwie:
a) działa wynikaj cych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
b) katastrofy naturalnej albo bezpo redniego zagro enia wyst pienia awarii technicznej,
c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakłóce w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych poł czonych z krajowym
systemem elektroenergetycznym,
d) strajku lub niepokojów społecznych,
e) obni enia dost pnych rezerw zdolno ci wytwórczych poni ej niezb dnych wielko ci lub braku mo liwo ci ich wykorzystania.
Podstawowym stanem pracy KSE wymagaj cym działa interwencyjnych słu b dyspozytorskich i słu b ruchowych jest zagro enie bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej,
w tym:
a) awaria w systemie,
b) awaria sieciowa.

IV.1.4.

W przypadku ogłoszenia zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, OSP
mo e stosowa procedury awaryjne bilansowania systemu i zarz dzania ograniczeniami
systemowymi, nazywane równie procedurami awaryjnymi. Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansuj cym okre la IRiESP.
IV.1.5. Operator systemu przesyłowego mo e stosowa procedury awaryjne rynku bilansuj cego,
o których mowa w pkt. IV.1.4 w przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie powoduj cych powstania zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej. Wówczas
procedury te dotycz podmiotów obj tych skutkami awarii.
IV.1.6. W przypadku stwierdzenia przez OSP zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej JWCD i JWCK przył czone do sieci dystrybucyjnej stosuj si do bezpo rednich
polece Operatora systemu przesyłowego. Pozostali wytwórcy oraz odbiorcy przył czeni
do sieci dystrybucyjnej stosuj si do polece wła ciwego OSD.
IV.1.7. W przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie powoduj cych wyst pienia zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, bezpo rednie polecenia wła ciwych
operatorów realizuj podmioty bezpo rednio zaanga owane w proces usuni cia skutków
awarii.
IV.1.8. Synthos Dwory wraz z OSDp oraz OSP podejmuj , zgodnie z IRiESP, niezwłoczne działania zmierzaj ce do likwidacji zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, awarii sieciowej lub awarii w systemie.
IV.1.9. Synthos Dwory w uzgodnieniu z OSDp opracowuje i na bie co aktualizuje procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego, którego prac kieruje.
IV.1.10. Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego obejmuj w szczególno ci:
a) podział kompetencji słu b dyspozytorskich,
b) awaryjne układy pracy sieci,
c) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczególnych fazach odbudowy
zasilania,
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d)

dane techniczne niezb dne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany informacji i polece dyspozytorskich.

IV.1.11. Je eli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz zagro enie bezpiecze stwa dostaw energii
elektrycznej lub te przewidziana procedura likwidacji awarii lub zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagro enie dla u ytkowników systemu nie obj tych awari lub stanem zagro enia, Synthos Dwory udziela tym u ytkownikom niezb dnych informacji o zagro eniu i sposobach przeciwdziałania rozszerzaniu si awarii lub stanu zagro enia.
IV.1.12. W procesie likwidacji awarii sieciowej, awarii w systemie i zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej dopuszcza si wprowadzenie ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej realizowanych jako wył czenia w trybie awaryjnym, zgodnie
z pkt. IV.3.4.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.3.

BEZPIECZE STWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Synthos Dwory prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo
realizacji dostaw energii elektrycznej sieci dystrybucyjn Synthos Dwory.
Synthos Dwory dotrzymuje parametry jako ciowe energii elektrycznej i standardy jakociowe obsługi odbiorców.
WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZE W DOSTARCZANIU I POBORZE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

IV.3.1.

Postanowienia ogólne.
1) Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mog by wprowadzone
przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wyst pienia zagro enia bezpiecze stwa
dostaw energii elektrycznej lub w przypadku wprowadzenia przez Rad Ministrów
w drodze rozporz dzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne,
ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
2) W przypadku wyst pienia zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej,
w tym w przypadku wyst pienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSP, OSDp
i Synthos Dwory podejmuj we współpracy z u ytkownikami systemu wszelkie mo liwe działania przy wykorzystaniu dost pnych rodków maj cych na celu usuni cie zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej i zapobie enia jego negatywnym skutkom.
3) Synthos Dwory na polecenie OSDp podejmuje w szczególno ci nast puj ce działania:
a) wydaje polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obci enia lub odł czenia
od sieci nJWCD;
b) wydaje polecenia zmniejszenia ilo ci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorców ko cowych przył czonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego działania lub przerywa zasilanie niezb dnej liczby odbiorców ko cowych przył czonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.
4) Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza si wg nast puj cych trybów:
a) tryb normalny, okre lony w pkt. IV.3.2,
b) tryb normalny na polecenie OSP, okre lony w pkt. IV.3.3,
c) tryb awaryjny, okre lony w pkt. IV.3.4.

IV.3.2.

Tryb normalny.
1) Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrów, w drodze rozporz dzenia, wydanego na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, na wniosek ministra wła ciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej wprowadzane s na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz ci, w przypadku wyst pienia zagro enia:
a) bezpiecze stwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegaj cego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
b) bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej,
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2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

c) bezpiecze stwa osób,
d) wyst pienia znacznych strat materialnych.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mog by wprowadzane
po wyczerpaniu, przez operatorów we współpracy z zainteresowanymi podmiotami,
wszelkich dost pnych rodków, słu cych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy doło eniu nale ytej staranno ci.
Wniosek, o którym mowa w pkt. IV.3.2.1), sporz dza minister wła ciwy dla spraw gospodarki z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia OSP.
OSP we współpracy z OSDp i Synthos Dwory opracowuje plany wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wyst pienia okoliczno ci powołanych w pkt. IV.3.2.1). Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej nie mog powodowa zagro enia bezpiecze stwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, a tak e zakłóce w funkcjonowaniu
obiektów przeznaczonych do wykonywania zada w zakresie bezpiecze stwa lub
obronno ci pa stwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji, wydobywania paliw
kopalnych ze złó , ich przeróbki i dostarczania do odbiorców, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców oraz ochrony rodowiska.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym mog dotyczy odbiorców o mocy umownej wy szej ni 300 kW.
Przyporz dkowane odbiorcom, wymienionym w pkt. IV.3.2.5), wielko ci dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
uwzgl dnia si w umowach zawartych z tymi odbiorcami.
Plany wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, o których mowa w pkt. IV.3.2.4) obowi zuj dla okresu od dnia 1 wrze nia danego roku do
dnia 31 sierpnia roku nast pnego i wymagaj :
a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planów opracowywanych przez OSP,
b) uzgodnienia z OSP w przypadku planów opracowywanych przez OSDp,
c) uzgodnienia z OSDp, w przypadku planów opracowywanych przez Synthos Dwory,
d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.
Procedura przygotowania planu ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej obejmuje:
a) przygotowanie przez OSDp w porozumieniu z Synthos Dwory – dot. obszaru
działania Synthos Dwory, w terminie do 30 kwietnia, wst pnego planu ogranicze
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w stosunku do odbiorców przył czonych do sieci dystrybucyjnej OSDp (bezpo rednio lub po rednio – poprzez
sie dystrybucyjn Synthos Dwory),
b) uzgodnienie przez OSDp planu wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej z OSP,
c) powiadomienie odbiorców, w formie pisemnej lub w sposób okre lony w umowach lub za pomoc innego rodka komunikowania si w sposób przyj ty zwyczajowo przez Synthos Dwory, o uzgodnionym planie ogranicze w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, w terminie do 4 tygodni od przekazania do Synthos Dwory przez OSDp uzgodnionego pomi dzy Prezesem URE, a OSP planu
ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, nie pó niej jednak ni
na 30 dni kalendarzowych przed dniem obowi zywania ogranicze .
W przypadku zmiany wielko ci ogranicze w poborze mocy i minimalnego dobowego
poboru energii elektrycznej, Synthos Dwory – przył czony do sieci TAURON Dystrybucja S.A. jest zobowi zany do powiadomienia o tym TAURON Dystrybucja S.A.
w formie pisemnej w terminie 4 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany.
Wielko ci planowanych ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, uj te w planach wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
poprzez ograniczenie poboru mocy, okre la si w stopniach zasilania od 11 do 20,
przy czym:
a) 11 stopie zasilania okre la, e odbiorca mo e pobiera moc do wysoko ci mocy
umownej,
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11)
12)

13)

14)
15)

stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewnia równomierne obni anie mocy
pobieranej przez odbiorc ,
c) 20 stopie zasilania okre la, i odbiorca mo e pobiera moc do wysoko ci ustalonego minimum, niepowoduj cego:
− zagro enia bezpiecze stwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów
technologicznych,
− zakłóce w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zada
w zakresie: bezpiecze stwa lub obronno ci pa stwa okre lonych w przepisach odr bnych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji, wydobywania
paliw kopalnych ze złó , ich przeróbki i dostarczania do odbiorców, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców, ochrony rodowiska.
W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej s realizowane
przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego o obowi zuj cych stopniach zasilania.
Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowi zuj ce w najbli szych
12 godzinach i przewidywanych na nast pne 12 godzin, s ogłaszane rodkach masowego przekazu zgodnie z zasadami okre lonymi w rozporz dzeniu, o którym mowa
w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne.
W przypadku zró nicowania wprowadzonych ogranicze w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w komunikatach,
o których mowa w pkt. IV.3.2.11) Synthos Dwory powiadamia odbiorców uj tych w
planach ogranicze indywidualnie w formie pisemnej lub w sposób okre lony w umowach lub za pomoc innego rodka komunikowania si w sposób zwyczajowo przyj ty
u Synthos Dwory.
Odbiorcy obj ci planem ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej realizuj polecenia dyspozytorskie dotycz ce ogranicze .
Odbiorcy obj ci planem ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej rejestruj w czasie trwania ogranicze :
a) polecone stopnie zasilania,
b) wielko ci poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania.

IV.3.3.

Tryb normalny na polecenie OSP.
1) W przypadku zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej OSP mo e
wprowadzi ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz ci do czasu wej cia w ycie przepisów, o których mowa w pkt. IV.3.1.1), lecz nie dłu ej ni na okres 72 godzin.
2) Plany wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz
procedury zwi zane z wprowadzaniem ogranicze opracowane dla trybu normalnego
i opisane w pkt. IV.3.2 maj zastosowanie w trybie normalnym na polecenie OSP.
3) W przypadku wprowadzenia ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne komunikaty o ograniczeniach, w sposób analogiczny jak dla informacji okre lonych w pkt. IV.3.2.10).
Wydanie stosownych komunikatów za po rednictwem rodków masowego przekazu
zgodnie z zasadami okre lonymi w rozporz dzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 6
ustawy Prawo energetyczne, nast puje w mo liwie najkrótszym terminie.

IV.3.4.

Tryb awaryjny.
1) OSP mo e dokona wył cze odbiorców w trybie awaryjnym w przypadku zagro enia
bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej lub wyst pienia zagro enia bezpiecze stwa osób, jednak nie dłu ej ni na okres 72 godzin.
2) Wył czenia odbiorców według trybu awaryjnego, realizuje si na polecenie OSP jako
wył czenia awaryjne. W przypadku dokonania przez Synthos Dwory wył cze odbiorców, w szczególno ci w zwi zku z zagro eniem bezpiecze stwa osób, Synthos Dwory jest zobowi zany niezwłocznie powiadomi o tym fakcie odpowiednie słu by dyspozytorskie OSDp.
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3) Wył czenia awaryjne odbiorców powinny by zrealizowane bez zb dnej zwłoki, nie
dłu ej ni w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego. Zmniejszenie
poboru mocy czynnej o 20% (wprowadzenie ogranicze w stopniach A1 i A2), powinno
by zrealizowane bez zb dnej zwłoki, nie dłu ej ni w ci gu 15 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
4) Ograniczenia w stopniu A3 powinny by zrealizowane bez zb dnej zwłoki, nie dłu ej
ni w ci gu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
5) Ograniczenia w stopniu A4 powinny by zrealizowane bez zb dnej zwłoki, nie dłu ej
ni w ci gu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
6) Ograniczenia w stopniu A5 powinny by zrealizowane bez zb dnej zwłoki, nie dłu ej
ni w ci gu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
7) Wył czenia awaryjne odbiorców nie mog powodowa zagro enia bezpiecze stwa
osób oraz zakłóce w funkcjonowaniu obiektów wymienionych w pkt. IV.3.2.10)c).
8) Wył czenia awaryjne odbiorców powinny by zrealizowane poprzez wył czenia linii
o napi ciu znamionowym 110 kV, transformatorów 110 kV/SN, linii i stacji rednich
napi , zmniejszenie ilo ci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorców ko cowych przył czonych do sieci dystrybucyjnej, na obszarze wskazanym przez słu by
dyspozytorskie wydaj ce decyzj o wprowadzeniu wył cze awaryjnych.
9) Synthos Dwory w porozumieniu z OSDp ustala corocznie dla ka dego miesi ca, dla
prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego zapotrzebowania dla typowych warunków pogodowych, warto ci obni enia poboru mocy czynnej
w poszczególnych stopniach wył cze awaryjnych.
10) Opracowuje si optymalne plany wył cze awaryjnych dla których przyjmuje si pi ciostopniow skal wył cze : od A1 do A5. Stopnie A1-A5 powinny zapewnia równomierny spadek poboru mocy czynnej (ka dy około 10%).
11) Wył czenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewni zmniejszenie poboru mocy
czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego zapotrzebowania dla typowych warunków pogodowych.
12) Niezale nie od planów opracowywanych zgodnie z pkt. IV.3.4.10) OSP mo e poleci
wprowadzenie ogranicze awaryjnych poprzez wskazanie:
a) warto ci mocy czynnej do wył czenia przez OSDp lub,
b) obszaru sieci dystrybucyjnej, na którym nale y wprowadzi ograniczenia.
13) Zał czenia odbiorców wył czonych w trybie awaryjnym odbywaj si wył cznie za
zgod OSP.
IV.3.5.

Tryb ograniczenia poziomu napi .
1) W przypadku zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, OSP mo e dokona ograniczenia poziomu napi cia po stronie SN, jednak nie dłu ej ni na okres 72
godzin.
2) Ograniczenie poziomu napi na danym obszarze powinno by zrealizowane na polecenie OSP poprzez:
a) zablokowanie automatycznej regulacji napi
transformatorów 110 kV/SN
i utrzymywaniu poleconej b d aktualnej pozycji przeł cznika zaczepów transformatora 110 kV/SN, lub
b) obni enie o 5% zadanego napi cia SN układów automatycznej regulacji napi cia
transformatorów 110 kV/SN.
3) Ograniczenie poziomu napi powinno by zrealizowane bez zb dnej zwłoki, w czasie nie dłu ej ni do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas wprowadzenia nie
powinien przekracza 30 min.
4) Synthos Dwory po wprowadzeniu trybu ograniczenia poziomu napi cia rejestruje w
czasie trwania ogranicze :
a) poziom napi cia,
b) pozycje przeł czników zaczepów transformatorów 110 kV/SN,
c) tryb pracy automatycznej regulacji napi transformatorów 110 kV/SN.
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V.

WSPÓŁPRACA SYNTHOS DWORY Z INNYMI OPERATORAMI I YTKOWNIKAMI SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

V.1.

Synthos Dwory współpracuje z nast puj cymi operatorami:
a) operatorami systemów dystrybucyjnych, w tym przede wszystkim z OSDp TAURON
Dystrybucja S.A.,
b) operatorami handlowo-technicznymi,
c) operatorami handlowymi,
d) operatorami pomiarów,
e) sprzedawcami, odbiorcami i wytwórcami.

V.2.

Współpraca z operatorem systemu przesyłowego odbywa si za po rednictwem OSDp na
zasadach opisanych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej OSDp lub umowie
zawartej z tym OSDp.
Szczegółowe zasady współpracy pomi dzy operatorami systemów dystrybucyjnych, oraz
pomi dzy operatorami a u ytkownikami systemu s okre lone w poszczególnych rozdziałach niniejszej IRiESDn.
Współpraca Synthos Dwory z operatorami handlowo-technicznymi, operatorami handlowymi
oraz operatorami pomiarów jest okre lona w cz ci IRiESDn-Bilansowanie.
Operatorzy handlowo-techniczni oraz operatorzy handlowi s zobowi zani do podpisania
stosownej umowy z operatorem systemu przesyłowego oraz z wła ciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, je eli ich działalno dotyczy podmiotów przył czonych do sieci dystrybucyjnej.
Zasady współpracy własnych słu b dyspozytorskich ze słu bami dyspozytorskimi innych
operatorów systemów dystrybucyjnych, zawarte s w umowach i/lub w instrukcjach współpracy.
Podmioty wskazane przez Synthos Dwory (przył czone do sieci dystrybucyjnej Synthos
Dwory o napi ciu SN, OSDn, a w szczególnych przypadkach tak e inne podmioty) opracowuj i uzgadniaj z Synthos Dwory instrukcje współpracy, które powinny uwzgl dnia
wymagania okre lone w niniejszej IRiESD.
Przedmiotem instrukcji współpracy słu b dyspozytorskich Synthos Dwory ze słu bami dyspozytorskimi innych operatorów systemów dystrybucyjnych, w tym OSDn, jest w zale no ci
od potrzeb:
a) podział kompetencji i odpowiedzialno ci w zakresie czynno ci ł czeniowych i regulacyjnych,
b) organizacja przerw i ogranicze w dostawach energii elektrycznej,
c) okre lenie zasad i warunków zwi zanych z wzajemnym wykorzystaniem elementów
sieci dystrybucyjnej,
d) szczegółowe ustalenia sposobów realizacji poszczególnych zada wymienionych
w pkt. VI.1,
e) okre lenie zasad wzajemnego wykorzystywania słu b dyspozytorskich,
f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej,
g) wykazy osób upowa nionych do prowadzenia uzgodnie ,
h) zakres i tryb obiegu informacji,
i) okre lenie zasad i odpowiedzialno ci zwi zanej z usuwaniem zakłóce i awarii oraz
koordynacja prac eksploatacyjnych.

V.3.
V.4.
V.5.

V.6.
V.7.

V.8.

V.9.

Instrukcja współpracy słu b dyspozytorskich Synthos Dwory z podmiotami przył czonymi
do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory zawiera co najmniej:
a) podział kompetencji i odpowiedzialno ci w zakresie czynno ci ł czeniowych,
b) eksploatacyjne granice stron,
c) zakres i tryb obiegu informacji,
d) wykazy osób upowa nionych wraz z danymi teleadresowymi, które podlegaj aktualizacji po ka dej zmianie oraz aktualizacji corocznej w terminie okre lonym przez Synthos Dwory.
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VI.

PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY

VI.1.

OBOWI ZKI SYNTHOS DWORY

VI.1.1.

W zakresie prowadzenia ruchu Synthos Dwory na obszarze kierowanej sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory:
a) planuje prac sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory w tym opracowuje: układy normalne pracy sieci, plany wył cze oraz planuje i kieruje operacjami ł czeniowymi,
b) planuje i kieruje prac jednostek wytwórczych przył czonych do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory, innych ni JWCD, w tym planuje techniczne mo liwo ci
pokrycia zapotrzebowania w ramach sporz dzania koordynacyjnych planów produkcji energii elektrycznej,
c) monitoruje prac sieci dystrybucyjnej oraz zapobiega wyst pieniu zagro eniom
dostaw energii elektrycznej,
d) likwiduje wyst puj ce w sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory awarie sieciowe,
awarie w systemie i stany zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, samodzielnie oraz we współpracy z OSDp,
e) prowadzi działania sterownicze, o których mowa w pkt. VI.2,
f) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgl dniaj c zawarte umowy
sprzeda y energii elektrycznej, umowy o wiadczenie usług dystrybucji oraz
przesyłania,
g) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu rezerw mocy elementów sieci dystrybucyjnej, w celu dotrzymania standardowych parametrów jako ciowych energii
elektrycznej,
h) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie
awaryjnym,
i)
zbiera i przekazuje do OSDp dane oraz informacje niezb dne dla prowadzenia
ruchu sieciowego i bezpiecze stwa pracy KSE zgodnie z IRiESP.

VI.1.2.

Synthos Dwory na obszarze sieci dystrybucyjnej za której ruch odpowiada, koordynuje nastawienia zabezpiecze i automatyk sieciowych oraz uziemienia punktów neutralnych
transformatorów, przy czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy dystrybucyjnej dokonuje
niezb dnych uzgodnie z OSDp.

VI.2.
VI.2.1.
VI.2.2.
VI.2.3.

VI.2.4.
VI.2.5.
VI.2.6.

STRUKTURA I PODZIAŁ KOMPETENCJI SŁU B DYSPOZYTORSKICH SYNTHOS
DWORY
Dla realizacji zada wymienionych w pkt. VI.1, Synthos Dwory organizuje słu by dyspozytorskie i ustala zakres oraz tryb współdziałania tych słu b.
Synthos Dwory prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo
realizacji dostaw energii elektrycznej sieci dystrybucyjn Synthos Dwory.
Koordynacj pracy sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory prowadzi Dyspozycja Mocy Wydziału Energetycznego (zwana dalej Dyspozycj Mocy) w zakresie sieci i współpracy
z OSDp. Dyspozycja Mocy nadzoruje prac jednostek wytwórczych przył czonych do sieci
dystrybucyjnej Synthos Dwory.
Dyspozycja Mocy w koordynacji pracy sieci dystrybucyjnej wykorzystuje do działa w terenie elektryczne słu by ruchowe.
Słu by dyspozytorskie Synthos Dwory działaj za po rednictwem własnego personelu i/lub
personelu dy urnego innych podmiotów, na podstawie odr bnych umów oraz instrukcji
współpracy.
Synthos Dwory przy pomocy słu b dyspozytorskich, na obszarze sieci dystrybucyjnej za
której ruch odpowiada, operatywnie kieruje:
a) układami pracy sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory innymi ni JWCD i JWCK,
b) prac jednostek wytwórczych przył czonych do sieci dystrybucyjnej Synthos
Dwory, innych ni JWCD,
c) urz dzeniami sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory,
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d)
e)

liniami wymiany z sieci dystrybucyjn , za której ruch odpowiada OSDp na podstawie zawartych umów,
czynno ciami ł czeniowymi wg podziału kompetencji.

VI.2.7.

Słu by dyspozytorskie o których mowa w pkt. VI.2.3, sprawuj operatywne kierownictwo
nad urz dzeniami systemu dystrybucyjnego, polegaj ce w szczególno ci na:
a) monitorowaniu pracy urz dze ,
b) dokonywaniu operacji ruchowych, b d wydawaniu polece dokonywania operacji ruchowych - z tym, e w koordynowanej sieci 110 kV po uzgodnieniu przez
OSDp z OSP, a dla elementów sieci innych podmiotów na podstawie zawartych
umów,
c) rejestrowaniu stanów pracy urz dze ,
d) prowadzeniu analiz z pracy urz dze systemu dystrybucyjnego.

VI.2.8.

Słu by dyspozytorskie o których mowa w pkt. VI.2.3 sprawuj operatywny nadzór nad
okre lonymi urz dzeniami systemu dystrybucyjnego Synthos Dwory, polegaj cy
w szczególno ci na:
a) bie cym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urz dze ,
b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad
urz dzeniami,
c) wydawaniu zgody na wykonanie czynno ci ruchowych.

VI.2.9.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez słu by dyspozytorskie Synthos Dwory
w ramach wykonywania funkcji okre lonych w pkt. od VI.2.5 do VI.2.8 s rejestrowane na
no niku cyfrowym. Synthos Dwory ustala okres ich przechowywania.
VI.2.10. Zasady współpracy własnych słu b dyspozytorskich ze słu bami dyspozytorskimi innych
operatorów systemów dystrybucyjnych zawarte s w umowach i/lub w instrukcjach współpracy.
VI.2.11. U ytkownicy systemu zobowi zani s do wykonywania ł cze ruchowych oraz prowadzenia rozmów ruchowych ze słu bami dyspozytorskimi Synthos Dwory, zgodnie z instrukcjami współpracy oraz niniejsz IRiESDn-Korzystanie.
VI.3.
VI.3.1.
VI.3.2.
VI.3.3.

PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Synthos Dwory sporz dza i udost pnia koordynacyjne plany pracy jednostek wytwórczych
oraz utrzymywania wielko ci mocy ródeł pozostaj cych w gotowo ci do wytwarzania
energii elektrycznej, w tym plan sporz dzany na okres roku.
Synthos Dwory informuje OSDp o pracy jednostek wytwórczych przył czonych do sieci
dystrybucyjnej Synthos Dwory oraz wielko ci ich produkcji.
Jednostki wytwórcze, odbiorcy ko cowi i u ytkownicy systemu przył czeni do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory, uczestnicz cy w rynku bilansuj cym podlegaj procesowi planowania technicznych mo liwo ci pokrycia zapotrzebowania na moc i energi elektryczn ,
w tym sporz dzania dobowych planów pracy jednostek wytwórczych, realizowanemu przez
operatora systemu przesyłowego. U ytkowników systemu obowi zuj w tym zakresie zapisy IRiESP.

VI.1.

Synthos Dwory zatwierdza harmonogramy remontów jednostek wytwórczych o mocy minimum 5 MW przył czonych do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory, innych ni JWCD oraz
JWCK. Zatwierdzone harmonogramy remontów Synthos Dwory przesyła do wytwórców
w terminach
b) plan roczny – do 30 listopada ka dego roku na nast pne 3 lata kalendarzowe;
c) ka dorazowo przy zmianie harmonogramu remontów w roku bie cym.

VI.4.

PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGI ELEKTRYCZN

VI.4.1.
VI.4.2.
VI.4.3.

Synthos Dwory sporz dza prognozy zapotrzebowania na moc i energi elektryczn w sieci
dystrybucyjnej.
Synthos Dwory planuje wymian mocy i energii z sieci OSDp.
Prognozy zapotrzebowania na moc i energi elektryczn sporz dzone przez Synthos Dwory uwzgl dniaj prognozy przygotowane przez podmioty uczestnicz ce w rynku lokalnym.

Data zatwierdzenia:

Strona 43 z 50

Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp.j.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
VI.5.

UKŁAD NORMALNY PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VI.5.1.

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjne Synthos Dwory o napi ciu znamionowym
wy szym ni 1 kV jest prowadzony na podstawie układu normalnego pracy sieci. Dla poszczególnych cz ci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej mog by opracowane odr bne układy normalne pracy.
Synthos Dwory mo e okre li przypadki, dla których wyst puje konieczno opracowania
układu normalnego pracy sieci o napi ciu znamionowym ni szym ni 1 kV.
Układ normalny pracy sieci elektroenergetycznej, w zale no ci od potrzeb obejmuje:
a) układy poł cze sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych stanach
szczególnych,
b) wymagane poziomy napi cia,
c) warto ci mocy zwarciowych,
d) rozpływy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
e) dopuszczalne obci enia,
f) wykaz i warunki uruchomienia urz dze rezerwowych i ródeł mocy biernej,
g) nastawienia zabezpiecze oraz automatyki ł czeniowej i regulacyjnej,
h) nastawienia zaczepów dławików gasz cych,
i)
ograniczenia poboru mocy elektrycznej,
j) miejsca uziemienia punktów gwiazdowych transformatorów,
k) harmonogram pracy transformatorów,
l)
wykaz jednostek wytwórczych.

VI.5.2.
VI.5.3.

VI.5.4.
VI.6.
VI.6.1.
VI.6.2.

VI.6.3.

VI.6.4.

VI.6.5.
VI.6.6.

VI.7.

Układ normalny pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory na napi ciu SN jest aktualizowany nie rzadziej ni co 5 lat.
PLANY WYŁ CZE

ELEMENTÓW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Synthos Dwory opracowuje roczny, miesi czny, tygodniowy i dobowy plan wył cze elementów sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory.
U ytkownicy systemu zgłaszaj cy do Synthos Dwory propozycj wył czenia elementu sieci dystrybucyjnej okre laj :
a) nazw elementu,
b) proponowany termin wył czenia,
c) operatywn gotowo - rozumian jako czas potrzebny u ytkownikowi systemu
na przygotowanie urz dze do podania napi cia po wydaniu polecenia ruchowego na przerwanie/zako czenie prowadzonych prac,
d) typ wył czenia (np.: trwałe, codzienne),
e) opis wykonywanych prac,
f) w zale no ci od potrzeb harmonogram prac i program ł czeniowy.
U ytkownicy systemu zgłaszaj cy do Synthos Dwory wył czenie elementu sieci dystrybucyjnej o czasie trwania powy ej 1 tygodnia, przedstawiaj celem uzgodnienia harmonogram wykonywanych prac. Synthos Dwory ma prawo za da od u ytkownika systemu
zgłaszaj cego wył czenie szczegółowego harmonogramu prac równie w przypadku wył cze krótszych.
Synthos Dwory podejmuje decyzj zatwierdzaj c lub odrzucaj c propozycj wył czenia
elementu sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory w terminie do 5 dni od daty dostarczenia
propozycji wył czenia. W przypadku odmowy wył czenia z sieci, Synthos Dwory przedstawia podmiotowi zgłaszaj cemu uzasadnienie odmowy.
Przyjmuje si ogóln zasad , e terminy wył cze zatwierdzone w planach o dłu szym
horyzoncie czasowym maj priorytet w stosunku do propozycji wył cze zgłaszanych do
planów o krótszym horyzoncie czasowym.
Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez słu by dyspozytorskie Synthos Dwory,
w ramach wykonywania funkcji planowania wył cze elementów systemu dystrybucyjnego
Synthos Dwory, powinny by rejestrowane na no niku cyfrowym. Synthos Dwory ustala
okres ich przechowywania.
PROGRAMY Ł CZENIOWE
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VI.7.1.
VI.7.2.
VI.7.3.

VI.8.
VI.8.1.
VI.8.2.

VI.8.3.

VI.8.4.
VI.8.5.

VI.9.
VI.9.1.
VI.9.2.

Słu by dyspozytorskie Synthos Dwory, okre laj przypadki w których nale y sporz dza
programy ł czeniowe, przede wszystkim w przypadkach konieczno ci prowadzenia zło onych operacji ł czeniowych w zwi zku z wykonywanymi pracami sieciowymi.
Za opracowanie programu ł czeniowego odpowiedzialny jest wła ciciel danego elementu
sieci.
Programy ł czeniowe zawieraj co najmniej:
a) charakterystyk zał czanego elementu sieci,
b) opis stanu ł czników przed realizacj programu,
c) szczegółowy opis operacji ł czeniowych z zachowaniem kolejno ci wykonywanych czynno ci,
d) opisy stanów pracy i nastawie zabezpiecze i automatyk w poszczególnych fazach programu,
e) schematy ułatwiaj ce ocen stanu pracy sieci w poszczególnych fazach programu,
f) czas rozpocz cia i czas przewidywanego zako czenia realizacji programu,
g) osoby odpowiedzialne za realizacj programu ł czeniowego.
ZASADY DYSPONOWANIA MOC JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁ CZONYCH
DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Wytwórcy posiadaj cy przył czone do sieci dystrybucyjnej JWCD i JWCK bior udział
w procesie dysponowania moc , zgodnie z procedurami okre lonymi przez Operatora systemu przesyłowego w IRiESP.
Uwzgl dniaj c otrzymane zgłoszenia planów pracy, Synthos Dwory okre la dla jednostek
wytwórczych przył czonych do sieci dystrybucyjnej, innych ni podane w pkt. VI.8.1:
a) czas synchronizacji,
b) czas osi gni cia pełnych zdolno ci wytwórczych,
c) planowane obci enie moc czynn ,
d) czas odstawienia.
Synthos Dwory mo e poleci prac jednostek wytwórczych z przeci eniem lub zani eniem mocy wytwarzanej poni ej dopuszczalnego minimum je li przewiduj to dwustronne
umowy lub w przypadku zagro enia bezpiecze stwa pracy systemu elektroenergetycznego.
Wytwórcy w zakresie jednostek wytwórczych przył czonych do sieci dystrybucyjnej s zobowi zani do niezwłocznego przekazywania Synthos Dwory informacji o zmianie mocy
dyspozycyjnej.
Bezpo rednio przed synchronizacj lub odstawieniem jednostek wytwórczych innych ni
JWCD i JWCK, o ile taki obowi zek wynika z Instrukcji współpracy ruchowej zawartej pomi dzy wytwórc a Synthos Dwory, wytwórca jest zobowi zany uzyska zgod Synthos
Dwory.
DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO SYNTHOS DWORY
W uzasadnionych przypadkach wskazani przez Synthos Dwory odbiorcy przył czeni do
sieci SN i nN, sporz dzaj i przesyłaj na pi mie do Synthos Dwory prognozy zapotrzebowania, w zakresie i terminach okre lonych przez Synthos Dwory.
Wytwórcy i odbiorcy posiadaj cy ródła energii elektrycznej (z wył czeniem mikro ródeł)
przył czone do sieci dystrybucyjnej przekazuj , o ile taki obowi zek wynika z Instrukcji
współpracy ruchowej zawartej pomi dzy wytwórc a Synthos Dwory, w formie ustalonej
przez Synthos Dwory nast puj ce informacje:
a) proponowany harmonogram remontów kapitalnych i rednich, bilans mocy
uwzgl dniaj cy ubytki mocy z rozbiciem na poszczególne miesi ce od stycznia
do grudnia danego roku, zestawienie zmian mocy zainstalowanej i osi galnej z
uwzgl dnieniem numeru urz dzenia, wielko ci zmiany, daty i przyczyny zmiany
(je li takie zmiany maj miejsce), planowan produkcj energii elektrycznej brutto
w [MWh] oraz netto w [MWh] jak planuje si wprowadzi do sieci dystrybucyjnej
w rozbiciu na poszczególne miesi ce roku do dnia 5 wrze nia ka dego roku na
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b)
c)

d)

VI.9.3.

VI.9.4.

nast pne trzy lata kalendarzowe oraz do dnia 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca,
w ka dym terminie dla kolejnych 18 miesi cy kalendarzowych,
planowan miesi czn produkcj energii elektrycznej brutto oraz netto w [MWh]
jak planuje si wprowadzi do sieci dystrybucyjnej dla szczytu obci enia ka dej doby planowanego okresu, do 23 dnia miesi ca poprzedniego,
planowane warto ci mocy dyspozycyjnych, maksymalnych i minimalnych. planowan produkcj energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz planowan produkcj
energii elektrycznej netto w [MWh] jak planuje si wprowadzi do sieci dystrybucyjnej dla ka dej godziny doby codziennie do godziny 8:00 dla kolejnych
9 dób,
bie ce korekty planowanej warto ci mocy dyspozycyjnej jednostki wytwórczej
oraz mocy generowanych przez jednostki wytwórcze dla ka dej godziny doby dla
potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego.

Przedsi biorstwa energetyczne posiadaj ce koncesj na obrót energi elektryczn przekazuj do Synthos Dwory prognozy zapotrzebowania na moc i energi elektryczn dotycz ce swoich odbiorców lub wytwórców przył czonych do sieci dystrybucyjnej Synthos
Dwory w zakresie i terminach okre lonych przez Synthos Dwory.
Wytwórcy, w zakresie jednostek wytwórczych przył czonych do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory, innych ni JWCD, przekazuj do operatora dane niezb dne do opracowania
koordynacyjnych planów produkcji energii elektrycznej.

VI.10. ZARZ DZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI
VI.10.1. GŁÓWNE ZASADY I POJ CIA
1) Synthos Dwory identyfikuje ograniczenia systemowe ze wzgl du na spełnienie wymaga niezawodno ci pracy sieci i niezawodno ci dostaw energii elektrycznej.
2) Ograniczenia systemowe s dzielone na:
a) ograniczenia elektrowniane,
b) ograniczenia sieciowe.
3) Ograniczenia elektrowniane obejmuj restrykcje w pracy elektrowni spowodowane
przez:
a) parametry techniczne poszczególnych jednostek wytwórczych,
b) przyczyny technologiczne w elektrowni,
c) działanie siły wy szej,
d) realizacj polityki energetycznej pa stwa.
4) Synthos Dwory identyfikuje ograniczenia sieciowe jako:
a)

5)

6)
7)
8)

maksymalne dopuszczalne moce wytwarzane i/lub maksymaln liczb jednostek
wytwórczych pracuj cych w danym w le lub grupie w złów,
b) minimalne niezb dne moce wytwarzane i/lub minimaln liczb jednostek wytwórczych pracuj cych w danym w le lub grupie w złów,
c) planowane ograniczenia dystrybucyjne na wskazanych przekrojach sieciowych.
Identyfikacja ogranicze systemowych jest wykonywana przez Synthos Dwory na
podstawie analiz sieciowych uwzgl dniaj cych:
a) plan wył cze elementów sieci dystrybucyjnej,
b) plan remontów jednostek wytwórczych przył czonych do sieci dystrybucyjnej,
c) wymagania dotycz ce jako ci i niezawodno ci pracy sieci dystrybucyjnej.
Analizy sieciowe dla potrzeb identyfikacji ogranicze systemowych w planach koordynacyjnych s realizowane przez Synthos Dwory z wykorzystaniem dost pnych programów analitycznych.
Ograniczenia systemowe s identyfikowane w cyklach pokrywaj cych si z planami
koordynacyjnymi oraz udost pniane w ramach planów koordynacyjnych.
Synthos Dwory przy planowaniu pracy sieci uwzgl dnia ograniczenia wyst puj ce w
pracy sieci przesyłowej, dystrybucyjnej s siednich OSDn i OSDp oraz zgłoszone
przez wytwórców ograniczenia dotycz ce jednostek wytwórczych przył czonych do
jego sieci, maj c na celu minimalizacj skutków tych ogranicze .
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9) W przypadku wyst pienia ogranicze systemowych Synthos Dwory prowadzi ruch
sieci dystrybucyjnej maj c na uwadze zapewnienie bezpiecze stwa pracy KSE, dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej oraz minimalizacj skutków ogranicze w dostawie energii elektrycznej, w szczególno ci poprzez:
a) zmian układu pracy sieci dystrybucyjnej;
b) wprowadzanie zmian do zatwierdzonego planu wył cze elementów sieci dystrybucyjnej;
c) dysponowanie moc nJWCD przył czonych do sieci dystrybucyjnej.
10) W przypadku wyst pienia ogranicze systemowych Synthos Dwory podejmuje działania maj ce na celu ich likwidacj lub zmniejszenie skutków ogranicze wyst puj cych
w sieci dystrybucyjnej samodzielnie oraz we współpracy z OSP oraz innymi OSD.
11) W przypadku przekroczenia zidentyfikowanych ogranicze systemowych spowodowanych awariami w KSE, Synthos Dwory podejmuje działania szczegółowo uregulowane w rozdziale IV BEZPIECZE STWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO.
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VII. STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZE STWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY
VII.1.

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory w szczególno ci powinny by spełnione nast puj ce warunki techniczne:
a) obci enia pr dowe poszczególnych elementów sieci powinny by nie wy sze od
dopuszczalnych długotrwale,
b) napi cia w w złach sieci powinny mie ci si w granicach dopuszczalnych dla poszczególnych elementów sieci,
c) moce (pr dy) wył czalne zainstalowanych wył czników powinny by wy sze ni
moce (pr dy) zwarciowe w danym punkcie sieci,
d) elektrownie przył czone do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory o mocy osi galnej
równej 50 MW lub wy szej powinny pracowa zgodnie z IRiESP.

VII.2.

Warunki pracy punktu neutralnego transformatorów okre la Synthos Dwory. W przypadku
transformatorów 110 kV/SN warunki te okre la si w porozumieniu z OSDp.
Synthos Dwory stosuje nast puj ce kryteria bezpiecze stwa pracy dla zarz dzanej sieci
dystrybucyjnej:
a) bezpiecze stwo i pewno zasilania urz dze Wydziału Energetycznego,
b) bezpiecze stwo i pewno zasilania instalacji technologicznych własnych i odbiorców, co zapewnia bezpiecze stwo pracy i spełnienie wymaga standardów jakociowych dla sieci dystrybucyjnej.

VII.3.

Data zatwierdzenia:

Strona 48 z 50

Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp.j.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

VIII. PARAMETRY JAKO CIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WSKA NIKI JAKO CI
I NIEZAWODNO CI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOPUSZZCALNE POZIOMU ZABURZE PARAMETRÓW JAKO CIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ
VIII.1. PARAMETRY JAKO CIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
VIII.1.1. Wyró nia si nast puj ce parametry znamionowe sieci dystrybucyjnej:
a) napi cia znamionowe,
b) cz stotliwo znamionowa.
VIII.1.2. Regulacja cz stotliwo ci w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest prowadzona
przez Operatora Systemu Przesyłowego.
VIII.1.3. Synthos Dwory stosuje parametry jako ciowe energii elektrycznej zgodne z parametrami
okre lonymi w obecnie obowi zuj cym rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 z pó n. zm.). W przypadku zmiany tego rozporz dzenia obowi zuj ce b d wska niki okre lone w przepisach obowi zuj cego prawa.
VIII.1.4. Warunkiem utrzymania parametrów napi cia zasilaj cego w granicach okre lonych w rozporz dzeniu wymienionym w pkt. VIII.1.3, jest pobieranie przez odbiorc mocy nie wi kszej
od mocy umownej, przy współczynniku tg nie wi kszym ni 0,4.
VIII.2. WSKA NIKI JAKO CI I NIEZAWODNO CI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
VIII.2.1. Do wska ników jako ci i niezawodno ci dostaw energii elektrycznej, stosowanych przez
Synthos Dwory, zalicza si przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, okre lone
w rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.93.623 z pó n. zm.). Okrelone poni ej przez Synthos Dwory wska niki jako ci i niezawodno ci dostaw energii elektrycznej oraz obowi zki Synthos Dwory i u ytkowników systemu w tym zakresie s zgodne
z obecnie obowi zuj cymi zapisami powy szego rozporz dzenia, przy czym w przypadku
jego zmiany obowi zuj ce b d wska niki okre lone w przepisach obowi zuj cego prawa.
VIII.2.2. Ustalone s nast puj ce rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
a) planowane wynikaj ce z programu prac eksploatacyjnych sieci dystrybucyjnej, czas
trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia ł cznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej;
b) nieplanowane spowodowane wyst pieniem awarii w sieci dystrybucyjnej, przy czym
czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez Synthos Dwory
informacji o jej wyst pieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
VIII.2.3. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zale no ci od czasu ich trwania dzieli si
na:
a) przemijaj ce (mikroprzerwy), trwaj ce nie dłu ej ni 1 sekund ;
b) krótkie, trwaj ce dłu ej ni 1 sekund i nie dłu ej ni 3 minuty;
c) długie, trwaj ce dłu ej ni 3 minuty i nie dłu ej ni 12 godzin;
d) bardzo długie, trwaj ce dłu ej ni 12 godzin i nie dłu ej ni 24 godziny;
e) katastrofalne, trwaj ce dłu ej ni 24 godziny.
VIII.2.4. Przerwa planowana, o której odbiorca nie został powiadomiony w formie, o której mowa
w rozdziale OGÓLNE STANDARDY JAKO CIOWE OBSŁUGI U YTKOWNIKÓW SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO cz ci ogólnej IRiESD jest traktowana jako przerwa nieplanowana.
VIII.2.5. Dla podmiotów zaliczanych do grup przył czeniowych III i VI dopuszczalny czas trwania
jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej oraz
dopuszczalny ł czny czas trwania w ci gu roku kalendarzowego wył cze planowanych
i nieplanowanych okre la umowa o wiadczenie usług dystrybucji lub umowa kompleksowa.
VIII.2.6. Dla podmiotów zaliczanych do grup przył czeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania:
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a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie mo e przekroczy
w przypadku:
• przerwy planowanej - 16 godzin,
• przerwy nieplanowanej - 24 godzin.
b) przerw w ci gu roku, stanowi cy sum czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie mo e przekroczy w przypadku:
• przerw planowanych - 35 godzin,
• przerw nieplanowanych - 48 godzin.
VIII.2.7. Synthos Dwory w terminie do dnia 31 marca ka dego roku, podaje do publicznej wiadomoci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nast puj ce wska niki dotycz ce
czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego
roku kalendarzowego:
a) wska nik przeci tnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej
(SAIDI), wyra ony w minutach na odbiorc na rok, stanowi cy sum iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców nara onych na skutki tej przerwy w ci gu roku podzielon przez ł czn liczb obsługiwanych odbiorców,
b) wska nik przeci tnej systemowej cz sto ci przerw długich i bardzo długich (SAIFI),
stanowi cy liczb odbiorców nara onych na skutki wszystkich tych przerw w ci gu
roku podzielon przez ł czn liczb obsługiwanych odbiorców,
c) wska nik przeci tnej cz sto ci przerw krótkich (MAIFI), stanowi cy liczb odbiorców
nara onych na skutki wszystkich przerw krótkich w ci gu roku podzielon przez
ł czn liczb obsługiwanych odbiorców.
VIII.2.8. Wska niki okre lone w pkt. VIII.2.7.a) oraz VIII.2.7.b) wyznacza sie oddzielnie dla przerw
planowanych i nieplanowanych z uwzgl dnieniem przerw katastrofalnych oraz bez
uwzgl dnienia tych przerw.
VIII.2.9. Dla ka dego wska nika, o którym mowa w pkt. VIII.2.7.a), VIII.2.7.b) oraz VIII.2.7.c), naley poda liczb obsługiwanych odbiorców przyj t do jego wyznaczenia.
VIII.3. DOPUSZCZALNE POZIOMY ZABURZE PARAMETRÓW JAKO CIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
VIII.3.1. Synthos Dwory stosuje dopuszczalne poziomy zaburze parametrów jako ciowych energii
elektrycznej zgodne z obecnie obowi zuj cym rozporz dzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 z pó n. zm.). W przypadku zmiany tego rozporz dzenia obowi zuj ce b d warto ci dopuszczalne okre lone w przepisach obowi zuj cego prawa, w tym w instrukcji IRiESD OSDp.
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