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Podstawa opracowania procedur 

Procedury testowania, symulacji i certyfikacji opracowane zostały na podstawie art. 70 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący 

przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu 

stałego (dalej: NC HVDC).  

 

Zakres testów, symulacji i certyfikacji wymaganych przez NC HVDC: 

• Dla systemów HVDC – art. 71 oraz art. 73 NC HVDC, 

• Dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: PPM DC) – art. 72 oraz art. 74 NC HVDC. 
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Zakres podmiotowy 

Przedmiotowe procedury dotyczą potwierdzania zdolności, poprzez testy zgodności, symulacje 

zgodności wraz z wykorzystaniem certyfikatów, z wymogami wynikającymi z NC HVDC i dedykowana jest 

właścicielom systemów HVDC oraz właścicielom PPM DC. 
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Zakres procedur 

W ramach PTPiREE opracowano procedury dla obiektów: 

 

1. Systemów HVDC, 

2. PPM DC. 
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Zawartość procedur 

I. Procedura testowania obiektu wraz z podziałem obowiązków na potrzeby testów  
1. Wymogi ogólne w zakresie przeprowadzania testów zgodności 

2. Plan działań koniecznych do przeprowadzenia dla realizacji testów zgodności lub symulacji zgodności 

3. Wymogi uzupełniające 

4. Wymogi szczegółowe w zakresie testów zgodności dla istniejących obiektów 

5. Wymogi szczegółowe w zakresie monitorowania zgodności  

II. Warunki i procedura dotyczące wykorzystania certyfikatów sprzętu 
1. Klasyfikacja certyfikatów sprzętu 

2. Sposób sprawdzenia zdolności 

3. Ogólne zasady stosowania certyfikatów  

4. Zasady stosowania certyfikatów sprzętu w celu zastąpienia testu lub symulacji zgodności 

5. Wymagane certyfikaty dla zdolności nieobjętych testami i symulacjami 

III.Programowy ramowe dla testów zgodności 

IV.Procedurę rejestracji certyfikatów 
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Etapy procesu potwierdzania zgodności 

1. Przedstawienie certyfikatów komponentu     

2. Poinformowanie o wstępnym planie wykonywania testów zgodności     

3. Powiadomienie z odpowiednim  wyprzedzeniem właściwego operatora systemu o terminie 
przeprowadzenia poszczególnych testów i symulacji 

4. Opracowanie programu szczegółowego na podstawie programu ramowego 

5. Uzgodnienie programu szczegółowego z właściwym operatorem systemu 

6. Poinformowanie o planie przeprowadzania testów zgodności  

7.  Decyzja o uczestnictwie w testach przedstawicieli właściwym operatorem systemu  

8. Przeprowadzanie testu  

9. Zakończenie testów zgodności  
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Procedura dla systemów HVDC – wybrane zagadnienia 
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Wykaz zdolności dla systemów HVDC, dla których określono testy zgodności lub symulacji zgodności w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogów NC HVDC oraz dla których, w celu potwierdzenia spełnienia wymogów NC HVDC dopuszcza się 

możliwość zastąpienia testu lub symulacji certyfikatem sprzętu: 

Zdolność 
Podstawa prawna 

NC HVDC 
Test zgodności 

Symulacja 

zgodności 

Możliwość wykorzystania 

certyfikatu sprzętu 

Zdolność do generacji mocy biernej 
art. 71 ust. 2 

art. 73 ust. 5 
Tak Tak Nie 

Tryb regulacji napięcia art. 71 ust. 3 Tak Nie Nie 

Tryb regulacji mocy biernej art. 71 ust. 4 Tak Nie Nie 

Tryb regulacji współczynnika mocy art. 71 ust. 5 Tak Nie Nie 

FSM art. 71 ust. 6 Tak Nie Nie 

LFSM-O art. 71 ust. 7 Tak Nie Tak 

LFSM-U art. 71 ust. 8 Tak Nie Tak 

Zdolność do regulacji mocy czynnej art. 71 ust. 9 Tak Nie Nie 

Zdolność do modyfikacji prędkości narastania art. 71 ust. 10 Tak Nie Nie 

Zdolność do rozruchu autonomicznego art. 71 ust. 11 Tak Nie Nie 

Zdolność do wprowadzenia szybkiego prądu zwarciowego art. 73 ust. 2 Nie Tak Tak 

Zdolność do pozostawania 

w pracy podczas zwarcia 
art. 73 ust. 3 Nie Tak Tak 

Pozwarciowe odtworzenie mocy czynnej art. 73 ust. 4 Nie Tak Tak 

Regulacja tłumienia oscylacji mocy art. 73 ust. 6 Nie Tak Nie 

Modyfikacja mocy czynnej  

w przypadku zakłócenia 
art. 73 ust. 7 Nie Tak Nie 

Szybkie odwracanie mocy czynnej art. 73 ust. 8 Nie Tak Nie 



Procedura dla systemów HVDC – wybrane zagadnienia 
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W ramach procedury określono również możliwość przedstawienia certyfikatów komponentu dla następujących 

komponentów w celu potwierdzenia spełnienia wymogów w zakresie zdolności, które nie są objęte testem zgodności 

ani symulacją zgodności 

1 2 

Wymóg Certyfikat 

Wymagany zakres częstotliwości 

(art. 11 lit. a NC HVDC) 
Certyfikat Komponentu 

Prędkość  zmian częstotliwości 

df/dt (art. 12 NC HVDC) 
Certyfikat Komponentu 



Procedura dla PPM DC – wybrane zagadnienia 
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Wykaz zdolności dla PPM DC, dla których określono testy zgodności lub symulacji zgodności w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogów NC DC oraz dla których w celu potwierdzenia spełnienia wymogów NC DC dopuszcza się możliwość zastąpienia 

testu lub symulacji certyfikatem sprzętu: 

1  2 3 4 5 

Zdolność 
Podstawa prawna 

NC HVDC 

Testy 

zgodności 

Symulacje 

zgodności 

Możliwość wykorzystania certyfikatu 

sprzętu 

zdolność do generacji mocy biernej Art. 72 ust.2 

Art. 74 ust. 4 
Tak Tak Nie 

zdolność trybu regulacji napięcia  Art. 72 ust. 4 Tak Nie Nie 

zdolność trybu regulacji mocy biernej  Art. 72 ust. 5 Tak Nie Nie 

zdolność trybu regulacji współczynnika mocy  Art. 72 ust. 6 Tak Nie Nie 

zdolność do pracy w trybie LFSM-O  Art. 72 ust. 8 Tak Nie Tak 

zdolność do pracy w trybie zdolności LFSM-U  Art. 72 ust. 9 Tak Nie Tak 

zdolność trybu regulacji mocy czynnej  Art. 72 ust. 10 Tak Nie Nie 

zdolność do pracy FSM  Art. 72 ust. 11 Tak Nie Tak 

zdolność regulacji odbudowy częstotliwości  Art. 72 ust. 12 Tak Nie Nie 

zdolność do szybkiej odpowiedzi 

częstotliwościowej (t<100ms) 

Art. 72 ust. 13 
Tak Nie Nie 

zdolność do wprowadzenia szybkiego prądu 

zwarciowego: 

Art. 74 ust. 2 
Nie Tak Tak 

zdolność do pozwarciowego odtworzenia mocy 

czynnej: 

Art. 74 ust.3 
Nie Tak Tak 

zdolność do regulacji tłumienia oscylacji mocy Art. 74 ust. 6 Nie Tak Nie 

zdolność do pozostania w pracy podczas zwarcia: Art. 74 ust. 7 
Nie Tak Tak 



Procedura dla PPM DC – wybrane zagadnienia 

10 

W ramach procedury określono również możliwość przedstawienia certyfikatów komponentu dla następujących 

komponentów, które mogą potwierdzać spełnienie wymogów w zakresie zdolności oraz które nie są objęte testem 

zdolności ani symulacją zgodności: 

1 2 

Wymóg Certyfikat 

Wymagany zakres częstotliwości ( art. 39 ust. 2 lit. a) 

NC HVDC) 

Certyfikat Komponentu 

Prędkość  zmian częstotliwości df/dt (art. 39 ust. 3 NC 

HVDC) 

Certyfikat Komponentu 



Dziękuję za uwagę. 

 

 


