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Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631
Dokument k implementaci Nařízení komise EU 2016/631, obsahující obecně použitelné
požadavky na výrobní moduly připojované do LDS DIAMO, státní podnik.

V souladu s článkem 7 odstavec 1 Nařízení Komise 2016/631 se předkládá ke
schválení dokument obsahující obecně použitelné požadavky, které mají být podle tohoto
nařízení stanoveny do 2 let od vstupu Nařízení v platnost.
Tyto požadavky budou uplatňovány na nové VM připojené po 27. 4. 2019. Na
stávající VM pouze v případě definovaném v článku 4 Nařízení Komise 2016/631.
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Použité pojmy
RfG

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 „Requirement for Generation'

PS

přenosová soustava

DS

distribuční soustava

LDS

provozovatel lokální distribuční soustavy

PPS

provozovatel přenosové soustavy (TSO)

PDS

provozovatel distribuční soustavy (DSO)

PLDS

provozovatel lokální distribuční soustavy

VM

výrobní modul

LFSM-0

omezený frekvenčně závislý režim při nadfrekvenci

LFSM-U

omezený frekvenčně závislý režim při podfrekvenci

FSM

frekvenčně závislý mód

FRT

časový průběh poklesu napětí „faul-ride-through"

RoCoF

hodnota změny frekvence „rate-of-change-of-frequency"

EVS

energetický výstražný systém

PpS

podpůrné služby

PR

primární regulace

VS

vlastní spotřeba výrobny elektřiny/ výrobního modulu
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Hodnota rychlosti změny frekvence (ROCOF) - RfG, Článek 13(1. b)
S ohledem na schopnost zdroje zůstat připojen k síti při dané rychlosti změny frekvence (ROCOF) musí
být výrobní modul schopen zůstat připojen k soustavě a pracovat při rychlostech změny frekvence až po
hodnotu stanovenou příslušným provozovatelem přenosové soustavy, pokud odepnutí od sítě nebylo
vyvoláno ochranou při odpojení sítě (LOM - loss of mains), která působila v důsledku rychlosti změny
frekvence.
plementace
RfG či. 13.1b

Výrobní moduly A, B, C a D se nesmí odpojit v případě časové změny frekvence
sítě (RoCoF) do hodnoty ±2 Hz/s, přičemž RoCoF je měřena jako střední hodnota
derivace frekvence v časovém intervalu 500 ms.
Provozní frekvenční rozsah výroben v sítích nn, vn a 110 kV:
Rozsah frekvence
47 -47,5 Hz*
47,5-48,5 Hz
48,5-49 Hz
49 - 51 Hz
51-51,5 Hz

Doba trvání
20 s*
30 min**
90 min**
neomezeně
30 min

'Doporučený rozsah frekvence a doporučená hodnota doby trváni provozu výrobního modulu při daně
hodnotě RoCoF pro tento rozsah frekvence, může být změněna v souladu s 61. 13 odst. 1 písm. a) bod
IÍ) Nařízeni RfG.
**V souvislost' s implementací Nařízení RfG může být provozovatelem PS hodnota změněna.

Komunikace a výměna informací - RfG, Článek 14(5.d) a 15(2.g)
ČI. 14(5)d:
Pokud jde o výměnu informací:
i)
výrobny elektřiny musí být schopny vyměňovat si informace s příslušným provozovatelem soustavy
nebo příslušným provozovatelem přenosové soustavy v reálném čase nebo pravidelně s časovým
razítkem, jak stanoví příslušný provozovatel soustavy nebo příslušný provozovatel přenosové soustavy;
ii)
příslušný provozovatel soustavy, v koordinaci s příslušným provozovatelem přenosové soustavy,
stanoví obsah výměny informací včetně přesného seznamu údajů, které má výrobna elektřiny
poskytovat.
ČI. 15(2)g:
Aby bylo možné sledovat provoz frekvenční odezvy činného výkonu, musí být na žádost příslušného
provozovatele soustavy nebo příslušného provozovatele přenosové soustavy komunikační rozhraní
schopno zajišťovat zabezpečený přenos alespoň těchto signálů v reálném čase od výrobny elektřiny do
dispečerského pracoviště příslušného provozovatele soustavy nebo příslušného provozovatele
přenosové soustavy:
• stavový signál frekvenčně závislého režimu (zapnuto/vypnuto),
• plánovaný činný výkon na výstupu,
• skutečná hodnota činného výkonu na výstupu,
• aktuální nastavení parametrů pro frekvenční odezvu činného výkonu,
• statika a pásmo necitlivosti;
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Příslušný provozovatel soustavy a příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví další signály, jež
má výrobna elektřiny poskytovat prostřednictvím zařízení ke sledování a pořizování záznamů, aby bylo
možné ověřovat kvalitu poskytování frekvenční odezvy činného výkonu zúčastněných výrobních modulů.
Tab. 1 Výměna dat mezi výrobním modulem B, C a D a provozovatelem soustavy

Implementace RfG či. 14.5d, 15.2g
MĚŘENÍ:
Činný výkon P
Jalový výkon Q
Max. rychlost MW/m in
Diagramový bod VM
Měření otáček na bloku
Statika nebo zesílení LFSM-O/U
Svorkové napětí U
Vlastní spotřeba P, Q
Netto P a Q do DS (v případě
vnořeného odběru ve výrobně
elektřiny)
Potvrzení o přijetí zadaná hodnoty
SIGNALIZACE:
Vypínače, odpojovače, zemnice a
generátorový vypínač

Synchronn Nesynchron
Pozn.
í
ní
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Po potvrzení obsluhou elektrárny
V cestě mezi vypínačem v Rz PDS a
generátorovým vypínačem (včetně)
a odbočkovým trafem, kde je
instalováno
aktivace LFSM, ...
v případě emergency stavu

X
X
Zapůsobení frekvenčního relé
X
X
Místně - dálkově
X
X
EVS
X
X
Provoz v regulaci výkonu
X
X
Provoz v regulaci otáček/frekvence
X
Přechod na nový diagramový bod VM X
X
X
Způsob napájení VS
ŽÁDANÉ HODNOTY
X
X
Zadaný výkon
Další signály, týkající se sledování FSM, budou požadovány s ohledem na žádanou PpS dle Kodexu
PS nebo přílohy č. 7 Pravidel provozování regionální distribuční soustavy.

Regulovatelnost činného výkonu - RfG, Článek 15(2.a, b)
a) Pokud jde o regulovatelnost činného výkonu a regulační rozsah, musí být regulační systém výrobního
modulu schopen upravovat zadanou hodnotu činného výkonu v souladu s pokyny, které vlastníkovi
výrobny elektřiny vydá příslušný provozovatel soustavy nebo příslušný provozovatel přenosové
soustavy. Příslušný provozovatel soustavy nebo příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví
dobu, během níž musí být zadaná hodnota činného výkonu dosažena. Příslušný provozovatel přenosové
soustavy stanoví přípustnou odchylku (podle dostupnosti primárního zdroje energie) od této nové
zadané hodnoty a dobu, během níž jí musí být dosaženo;
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