
Progi mocy maksymalnych oraz wymogi 

ogólnego stosowania NC RfG

Jerzy Rychlak

17.04.2019 Konstancin-Jeziorna



Główne zadania OSP związane z implementacją Rozporządzenia 2016/631 (NC RfG)

1. Wyznaczenie, zgodnie z art. 5 ust. 3, granicznych progów mocowych dla jednostek typu B,C, D

2. Opracowanie, zgodnie z art. 7, wymogów ogólnego stosowania

3. Opracowanie i upublicznienie, zgodnie z art. 41 ust. 3, wykazu informacji i dokumentów, które właściciel zakładu wytwórczego ma przedstawić) (…) w

ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań, w tym w szczególności:

• szczegółowe dane techniczne jednostki mające znaczenie dla przyłączenia, art. (art. 41 ust. 3 (b)),

• Procedura udzielenia pozwolenia na użytkownie

• warunki i procedury dot. wykorzystania certyfikatów i ich rejestrowania (art. 41 ust. 3 pkt f i g).

• podział obowiązków miedzy OS a Wytwórcą w zakresie testowania, wykonywania symulacji na modelach i monitorowania (art. 41 ust. 4)
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Klasyfikacja jednostek wytwórczych – modułów wytwarzania energii (ang. PGM)

1.Zależnie od sposobu przyłączenia PGM do systemu:

 Synchronicznie przyłączone do sytemu (SY PGM)

 Przyłączone poprzez układy konwertorowe – generator odseparowany poprzez energoelektronikę (PPM)

 Morskie instalacje wytwórcze

2.Zależnie od wielkości modułu oraz napięcia przyłączenia:

• Typ A – od 0,8 kW

• Typ B

• Typ C

• Typ D
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Główne zadania OSP związane z implementacją Rozporządzenia 2016/631 (NC RfG)
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1. Wartość progu mocy maksymalnej została jednoznacznie określona tylko dla modułów wytwarzania energii typu A i wynosi 0,8 kW

2. Pozostałe wartości progów mocy maksymalnej, zgodnie z art. 5 ust. 3 NC RfG, określi operator systemu przesyłowego (we współpracy z OSD oraz

sąsiednimi OSP)

3. Max wielkości określone zostały w art. 5 ust. 2 NC RfG

4. Po opracowaniu propozycji progów mocy maksymalnych OSP zobowiązany jest do przeprowadzenia publicznych konsultacji, zgodnie z art. 5 ust. 3,

granicznych progów mocowych dla jednostek typu B,C, D

NC RfG dopuszcza jedynie obniżenie wartości progów mocy maksymalnej  



Tryb wyznaczania progów mocy maksymalnej
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Główne zadania)

Obniżenie dolnego progu mocy dla PGM typu B to lepsze dostosowanie do obecnych wymagań stawianych przez OSD nowym PGM przyłączanym do KSE –

nieobniżenie progu może skutkować brakiem możliwości stawiania wymagań, stawianym obecnie przez OSD nowym modułom wytwarzania energii o mocy

poniżej 1 MW.
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Obecne wymagania OSD Obecnie dotyczy NC RfG Potencjalna utrata zdolności w przypadku 

nieobniżenia progu B

1 Zdolność do redukcji mocy czynnej w 

funkcji częstotliwości  P=f(f)

mikroinstalacji (40 kW) i małych instalacji (do 

200 kW) przyłączonych do nn

Wymaganie 

typu A

NIE

2 Zakres częstotliwości 47,5 – 52 Hz mikroinstalacji (40 kW) i małych instalacji (do 

200 kW) przyłączonych do nn

Wymaganie 

typu A

NIE

3 Zdolność do generacji mocy biernej/

cos fi =0,95/regulacji cos fi

mikroinstalacji (40 kW) i małych instalacji (do 

200 kW) przyłączonych do nn

Wymaganie 

typu B 

TAK, PGM o mocy poniżej 1 MW 

utracą tą zdolność

4 Zdalna redukcja mocy, co 10 % pow. 100 kW Wymaganie 

typu B 

TAK, PGM o mocy poniżej 1 MW utracą tą 

zdolność

5 Zabezpieczenia nad- i podnapięciowe 

oraz nad- i podczęstotliwościowe

mikroinstalacji (40 kW) i małych instalacji (do 

200 kW) przyłączonych do nn

Wymaganie 

typu B 

TAK, brak mandatu do działań

proceduralnych

dodatkowo na podstawie ankietyzacji:

6 Wymiana danych online Przyłączone do sieci nn (zależy od WP) i SN Wymaganie 

typu B 

TAK, PGM o mocy poniżej 1 MW utracą tą 

zdolność

7 FRT Przyłączone do sieci nn i SN Wymaganie 

typu B 

TAK, PGM o mocy poniżej 1 MW utracą tą 

zdolność

8 Szybka odbudowa mocy czynnej po 

zwarciu

Nie Wymaganie 

typu B 

NIE, brak obecnie takiego wymagania

9 Szybka generacja prądu zwarciowego Nie Wymaganie 

typu B 

NIE, brak obecnie takiego wymagania



Wpływ opomiarowania na błędy prognozy
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Farmy wiatrowe - prognoza



Wpływ opomiarowania na błędy prognozy
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Farmy wiatrowe opomiarowane - prognoza



Prognozowana zmiana mocy w strukturze wytwarzania w roku 2021 

Rozwój źródeł wytwórczych PV
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Graniczne progi mocowe, dla jednostek typu B,C, D
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Przy ustalaniu propozycji wartości progów mocy maksymalnej wzięto pod uwagę w szczególności:

• wpływ obniżenia progów na warunki pracy KSE wynikający z obecnej i prognozowanej struktury generacji w KSE,

• perspektywy rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego i udziału OZE w generacji energii elektrycznej oraz w pokrywaniu zapotrzebowania

(w szczególności w dolinie obciążenia KSE)

• wymagania stawiane obecnie przyłączanym jednostkom wytwórczym,

• wartości progów mocy maksymalnych w innych krajach,

• wnioski dotyczące uwarunkowań pracy sieci nn i SN, wynikające z pracy Politechniki Lubelskiej - „Optymalny dobór wartości progu mocy dla

modułów wytwarzania energii typu B dla KSE”;

0,2 MW 10 MW 75 MW



Wymogi ogólnego stosowania NC RfG
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Wymogi ogólnego stosowania NC RfG
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Wymagania 
techniczne

Wymagania 
szczegółowe 
(exhaustive)

obowiązkowe opcjonalne

Wymagania 
ramowe (non-

exhaustive)

obowiązkowe opcjonalne

Wymogi ogólnego stosowania



Wymogi ogólnego stosowania 

Podstawy prawne do opracowania
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Jednolite wymogi na terenie kraju



Wymogi ogólnego stosowania

1. Wypracowanie propozycji wymagań ogólnego stosowania przez OSP we współpracy z firmą ekspercką:

• Kwalifikacja wymóg ogólnego stosowania vs wymóg specyficzny dla obiektu (ang. project specific)

• Wybór wymagań opcjonalnych do krajowego stosowania

• Opracowanie szczegółowych wymagań technicznych

2. Konsultacje propozycji ze stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi podmioty sektora elektroenergetycznego z przedstawicielami:

• elektrowni cieplnych, konwencjonalnych : TGPE i PTEZ lub PKEE

• farm wiatrowych i PV: PSEW i PSES

• OSD – w gronie jak dla progów mocowych
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Podstawy merytoryczne do wypracowania wymogów

1. Ramowe wymogi techniczne NC RfG

2. Niewiążące wytyczne opracowywane przez ENTSOE, zgodnie z art. 58 NC RfG

3. Obecne wymagania krajowe – IRiESP oraz IRiESD wraz z załącznikami

4. Obecnie obowiązujące normy i standardy IEC

5. Projekty norm i standardów opracowywanych przez CENELEC w celu dostosowania do NC RfG

6. Propozycje wymogów ogólnego stosowania udostępnione przez innych OSP

7. Przekazane przez OSD/PTPiREE wstępne wytyczne do wymogów

15



Przykład wymogów ogólnego stosowania
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Zapisy Rozporządzenia - Art. 13.1.a.(i)  parametry częstotliwościowe

Moduły wytwarzania energii typu A muszą spełniać następujące wymogi dotyczące stabilności częstotliwościowej:

a) w odniesieniu do zakresów częstotliwości:

(i)moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do zachowania połączenia z siecią oraz pracy w zakresach częstotliwości i okresach 
określonych w tabeli 2;

Tabela 2

Minimalne czasy, w których moduł wytwarzania energii musi być zdolny do pracy przy różnych częstotliwościach, 

odbiegających od wartości znamionowej, bez odłączenia od sieci



Przykład wymogów ogólnego stosowania
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Wymóg ogólnego stosownia

 Podmiot odpowiedzialny: OSP

 Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania
Minimalne czasy pracy modułu wytwarzania energii przy częstotliwościach, odbiegających od wartości znamionowej:



Przykład wymogów ogólnego stosowania
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Zapisy Rozporządzenia  - Art. 20.2.a  moc bierna

Moduły parku energii typu B muszą spełniać następujące dodatkowe wymogi dotyczące stabilnego poziomu napięcia:

a) w odniesieniu do zdolności do generacji mocy biernej właściwy operator systemu ma prawo do określenia zdolności 
modułu parku energii do zapewnienia mocy biernej;

Wymóg ogólnego stosowania

 Podmiot odpowiedzialny: właściwy OS

 Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania

 Wymóg opcjonalny
Jeżeli właściwy OS nie postanowi inaczej, wówczas PPM typu B musi mieć zdolność do zapewnienia, przy mocy
maksymalnej, mocy biernej wynikającej z cos=0,95 w kierunku poboru
i produkcji mocy biernej. Przy obciążeniu PPM mocą czynną poniżej mocy maksymalnej należy udostępnić całą dostępna
moc bierną, zgodnie z możliwościami technicznymi, jednak nie mniej niż wynika to z cos=0,95, zarówno w kierunku poboru
jak i produkcji mocy biernej.



Informacje na stronach PSE SA www.pse.pl/rfg
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Rozporządzenie 2016/631 (NC RfG)

• 2016.04.27 – opublikowanie Rozporządzenia w oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

• 2016.05.17 – wejście w życie Rozporządzenia

• 2018.05.11 –wypracowanie progów mocowych PGM typu B,C,D

• 2018.05.17 – opracowanie propozycji wymogów ogólnego stosowania

• 2018.07.16 – zatwierdzenie progów mocowych przez Prezesa URE

• 2019.01.02 -zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania przez Prezesa URE

• 2019.04.27 – stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu
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Dziękuję za uwagę


