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Zastosowanie norm 50549 

Normy 50549 zawierają wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do 
równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych w tym: 

• norma 50549-1 dotyczy instalacji generacyjnych typu A i B i włącznie z nim przyłączonych do 
dystrybucyjnej sieci nn 

• norma 50549-2 dotyczy instalacji generacyjnych typu A i B i włącznie z nim przyłączonych do 
dystrybucyjnej sieci SN 

biorąc pod uwagę krajowe rozstrzygnięcia dotyczące progów mocy pomiędzy typem A i B oraz B 
i C. 

 

Instalacje generacyjne do mocy 150kVA przyłączone do sieci SN mogą spełniać wymogi normy 
50549-1 w miejsce normy PN-EN 50549-2. 

 

Wymogi zawarte w normach 50549, w odróżnieniu od wymagań NC RfG, dotyczą także 
magazynów energii. 
 



• ROCOF 

Normy 50549 NC RfG 

Normy 50549-1 oraz 50549-2 określają, że 
moduł wytwarzania energii musi utrzymać się 
w pracy przy prędkość zmian częstotliwości 
wynoszących:  
- przynajmniej 2 Hz/s dla PPM  
- przynajmniej 1 Hz/s dla SYPGM 

Artykuł 4.5.2 

OSP określił, że moduł wytwarzania energii 
musi utrzymać się w pracy przy prędkość zmian 
częstotliwości nie większych niż 2Hz/s dla PPM i 
SYPGM 
 
 

Artykuł 13 ust. 1 lit. b) 



• LFSM-O 
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Normy 50549 NC RfG 

Normy 50549-1 oraz 50549-2 określają: 
 
- zdolność do ustawienia progu 

częstotliwości trybu LFSM-O w zakresie 
50,2 Hz–52 Hz 
 

- Pref dla PPM jako moc czynną generowaną 
przed zadziałaniem LFSM-O 

Artykuł 4.6.1 

OSP określił: 
 
- zdolność do ustawienia progu 

częstotliwości trybu LFSM-O w zakresie 
50,2 Hz–50,5 Hz 
 

- Pref dla PPM jako moc czynną maksymalną 
PPM 

Artykuł 13 ust. 2 lit. a)  



• Odstawienie PGM w miejsce  LFSM-O 

Normy 50549 NC RfG 

Dla PGM typu A i B dopuszczone jest 
wyłączanie poszczególnych jednostek 
wchodzących w skład PGM przy różnych 
częstotliwościach równomiernie rozłożonych w 
zakresie progu zadziałania do 52Hz. 

Artykuł 4.6.1 

Dopuszczone jest przystosowania tylko PGM 
typu A do trybu LFSM-O poprzez stopniowe 
wyłączanie poszczególnych źródeł wytwórczych 
wchodzących w skład PGM. 
 

Artykuł 13 ust. 2 lit. b) 



Normy 50549 NC RfG 

Wymagania określone dla PGM typu A i typu B 
 
Norma 50549-1 
PGM powinien być zdolny do pracy ze 
współczynnikiem mocy cosϕ=0,9 w kierunku 
produkcji i poboru mocy biernej. 

Artykuł 4.7.2.2 

 
Norma 50549-2 
PGM powinien być zdolny do pracy ze 
współczynnikiem mocy cosϕ=0,95 w kierunku 
produkcji i poboru mocy biernej. 

Artykuł 4.7.2.2 

Wymagania określone tylko dla PGM typu B 
 
SYPGM przy generowanej maksymalnej mocy czynnej musi mieć 
zdolność do zapewnienia (na zaciskach urządzenia) mocy biernej ze 
współczynnikiem mocy w zakresie cosϕ=0,85 w kierunku produkcji 
mocy biernej i cosϕ=0,95 w kierunku poboru mocy biernej. 

Artykuły 17 ust. 2 lit. a)  

PPM musi mieć zdolność do zapewnienia 
w punkcie przyłączenia, przy mocy 
maksymalnej, mocy biernej wynikającej z cos ϕ 
=0,95 w kierunku poboru i produkcji mocy 
biernej. 

Artykuł 20 ust. 2 lit. a) 

• Generacja mocy biernej dla Pmax 

Normy 50549 nie rozróżniają technologii wytwarzania energii, a jedynie napięcie przyłączenia: dla sieci nn wymagany 
cosϕ=0.9 (w obu kierunkach), a dla sieci SN cosϕ=0.95 (w obu kierunkach). 

NC RfG rozróżnia technologię wytwarzania energii: dla SYPGM cosϕ=0.85 w kierunku produkcji i cosϕ=0.95 
w kierunku poboru mocy biernej oraz dla PPM cosϕ=0.95 (w obu kierunkach). 



• Generacja mocy biernej poniżej Pmax 

Norma  50549-1 Norma 50549-2 NC RfG 

 
SYPGM i PPM typu A i B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka w kształcie trójkąta 
(cosϕ=±0.9) w zakresie od P=0 MW do Pmax 

 
 
 
 
 

Artykuł 4.7.2.2 

 
SYPGM I PPM typu A i B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka w kształcie prostokąta 
(cosϕ=±0.95) w zakresie od P=0,2Pmax do 

Pmax 
Charakterystyka w kształcie trójkąta 

(cosϕ=±0.95) w zakresie od P=0 MW do 
0,2Pmax 

 
 
 

Artykuł 4.7.2.2 

SYPGM typ B: 
Przy generowanej mocy czynnej 
poniżej mocy maksymalnej (P<Pmax), 
synchroniczny moduł wytwarzania 
energii musi mieć zdolność do 
generacji mocy biernej w zakresie 
wynikającym z wykresu kołowego 
zdolności P-Q synchronicznego 
modułu wytwarzania energii.  

Art. 17 ust. 2 lit. a)  

PPM typu B: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka w kształcie trójkąta 
(cosϕ=±0.95) w zakresie od P=0,1Pmax do 

Pmax 
Artykuł. 20 ust. 2 lit. b) 



 

• UVRT dla  PPM 

Norma 50549-2 NC RfG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artykuł 4.5.3.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artykuł 13 ust. 3 lit. a) pkt (i) 

(2,5;0,85) 

Wymaganie UVRT zawarte w normie 50549-2 nie pokrywa się z wymogiem ogólnego 
stosowania 



Normy 50549 NC RfG 

 
- Generating plant 10%Pmax na 1Hz przy 

f<49,5 Hz 
 
 
 
 

Artykuł 4.4.3 

- dla synchronicznych modułów energii 10% 
Pmax na 1 Hz, przy f<49 Hz 
- dla synchronicznych modułów energii typu 
blok gazowy lub gazowo-parowy 4% Pmax  na 1 
Hz przy f<49,5 Hz 
-dla modułów parku energii 2%Pmax na 1 Hz 
przy f<49 Hz 

Artykuł 13 ust. 4 

• Dopuszczalna redukcja mocy 

• Zakres częstotliwości napięcia przy automatycznym przyłączaniu do sieci 

Normy 50549 NC RfG 

- częstotliwość napięcia w sieci mieści się w 
przedziale od 49,5 Hz do 50,1 Hz 

- Czas obserwacji od 10s do 600s, default 60s 
Artykuł 4.10.3 

- częstotliwość napięcia w sieci mieści się w 
przedziale od 49,00 Hz do 50,05 Hz 

- Czas obserwacji wynosi 60s 
Artykuł 13 ust. 7 



Normy 50549 NC RfG 

- Napięcie U; dokładność +/- 1%, 
- Częstotliwość f; dokładność +/- 0,05 Hz 

(0,001%) 
Artykuł 4.9.3.1 

- Napięcie U; dokładność 0,5 % 
- Częstotliwość f; dokładność 0,02% 

 
Artykuł 15 ust. 6 lit. b) pkt (i) 

• Rejestrator zwarć 

• Parametry statyczne trybu LFSM-U 

Normy 50549 NC RfG 

- zdolność do ustawienia progu częstotliwości 
trybu LFSM-U w zakresie: 49,8 Hz – 46 Hz, 
wartość domyślna  
49,8 Hz 

Artykuł 4.6.2 

- zdolność do ustawienia progu częstotliwości 
trybu LFSM-U w zakresie: 49,5 Hz – 49,8 Hz, 
wartość domyślna  
49,8 Hz 

Artykuł 15 ust. 2 lit. c) pkt (i) 



• Prędkość zmian mocy 
 

Normy 50549 NC RfG 

- Zakres 6 % - 3000%/min, default 10% Pmax 
 

Artykuł 4.10.2 

- Prędkość zmian na poziomie 10%Pmax/min 
Artykuł 15 ust. 6 e) 

Normy 50549 NC RfG 

- częstotliwość napięcia w sieci mieści się w 
przedziale od 49,5 Hz do 50,2 Hz 

- czas obserwacji od 10s do 600s, default 60s 
- prędkość zmian mocy 10 %/min 

Artykuł 4.10.3 

- częstotliwość napięcia w sieci mieści się w 
przedziale od 49,00 Hz do 50,05 Hz 

- czas obserwacji wynosi 60s 
 

Artykuł 13 ust. 7 

• Ponowne przyłączenie do sieci (after tripping) 



Polskie Towarzystwo Przesyłu  

i Rozdziału Energii Elektrycznej 
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