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předmluva

Následující pravidla shmují hlavní hledisk4 rra kteníje zapoťebí bnát detel při připojování výrobny elekťiuy do sítě
Dn, !,n nebo 110 kV provozovatele distribučnJ soustavy (PD§). slo!á proto stejně pro provozoiatele distribuěních
soustav i pro yýTobce elektřinyjako podklad pň projekiování a pomůcka při roáodování.
V jejich nfulci je možné se zaVyvď, pouze všeobecně běžnými koncepcemi zašinni, lycházejícimi ze současných
zlyklostí, dosfupných zařízení i současně plalných předpisů.

V části "Oanačení a pojmy" jsou knátce vysvětleny nejdůleátější pojmy.

K jednotlivým bodům pravidel jsou poslq,tnuty další informace pro lysvětlení jejich určitých požadavtů, popř.
áměrů. Pro omez€ní vlastního textu pravidel na to nejpodstatnější jsou tato Yysvětlení shmuta v dodatku po
jednotlivých črástech.

Dáe se nacháá v dod,atku stručný s€aam literatuy, příklad rrýpo&u a formuláře "Základní údaje" a "Protokol o
uvedení do provozu".

OZNACEMAPOJMY
zkato\.ý \.ýkon ve spol€člém napájecím bodu (pro přesný výpočet Stv viz [7])

flázový úhel zkratové impedance

jmenovité napětí sítě

P1,, l1 dlouhodobá míra vjemu flilcu činitel dlouhodobého rušení flikí€m [7], [9];

míra vjemu flikru Pit v časovém intervalu dlouhém (lt: long time) 2 h

Pozn.: Px-0.46 je stanovenó mez rušení pro jednu ulrobnu. Hodnota Ph ůže bj,t měřena a vyhodnocetw

flikermetrem. Kromě míry ujemuflikru Ph se používó i činitel rušení íilířem Áa,, mezi lderj,mi platí yztah Al
_ P,r'

ZDěna napětí

Rozdíl mezi efektivní hodnotou na začátku napěťové aněny a následujícími efektivními hodnotami.

Pozn.: Pro relqtiyní zrněnu Au se yztahuje změna napětí sdruženého napělí ÁU k napójecímu napětí sítě U*

Pokud má změna úapětí ÁU uýznam úbytku jizového napětí, pak pro relatiyní změnu napětí platí hl :
ÁU/U"/1Ó.

činitel flikru zařízení

Bezrozrněmá veličina, specifická pro dué zzřizeú, ktení spolu s dYěma charakteristiclcýnri veliěinami, tj.

výkonem zařízení a zkatovjm výkonem ve společném napájecírn bodu, určuje velikost flikru vyvolaného

zařízením ve společném napájecím bodu.l

1 Nonnq [7] rozlšuje mezi činiklemflilo,u pro ustalerrý provoz (u větrtrých elektráren), laerý zavisí na vnitřním úhlu
zkíatoyé impedance síĚ a činitekmJlilaa pro spínání připojování a odpojovóní. Protože dosud nejlou Wo éinitele
odvšech lypů k dispozisi, nejsou v léto versi Přílohy 4 PPDS odvozené požadavky v ětisti 10 a 1] uplatněny.

U,
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§.a jmenovitý zdránlivý výkon výrobny

Sa* maximální zdánlivý výkon vjrobny

§"a jmenovitý zdánlivý wýkon v,_foobní}ro bloku

jmenovitý zdánlivý výkon generátoru

fIázoqý úhel proudu vlastního zclroje

cos p cosinus fázového rl,Irlu mezi ákladní harmonickou napětí a proudu

účiník - podíl čirrného aikonu P a zdánlivého výkonu §

poměr meá rozběhotým, popř. zapínacím proudem ajmenovitýrn ploudem generátoru

rozběhový proud

I proud, na ktenýje zdroj dimenzován (oblykle jmenoviql proud I)

lcH zkatový poměr, poměI mezi stz a maximrilním zdr{,rrlivým wýkonem výrobny S,.a*

FlikŤ

Subjektivní vjem změny světelného toku.

Harmonické

Sinusové kmity, jejichž kmitočet je celistl,r.fin nasobkem ákladní frekvence (50 IIz).

Meziharmonické

Sinusové kmity, jejichž kmitočQt nenJ calistvým nrásobkem zíkladní frekvence (50 [lz).

Poznámka: MezihqrmonicW se mohou uyslg,toyat i ye írek enční rozsahu uezi 0 a 50 Hz.

oz
Zapnutí obvodu qpínače spojeného s částí sítě, v nížje porucha, automaticl§.fon zařizenim po časoyém intervalu,
umoáiujícím, aby z této čri§ti sítě vymizela přechodná porucha,

PD§
Fyzická či právnická osoba, kteráje drátelem licence na distribuci elektřiny; na částech lTmezeného rizemí
provozovatele velké regionální DS mohou působit provozovatelé lokálních Ds (PLDS) s vlastním vym€zeným
územím a napěťovou urovní.

př€dávací mí§to

Místo §tyku mezi DS a zařizeúm uživalsle DS, kde elektřina do DS vsfupuje nebo z ní vysfupuje

&c

Q;

L
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Přípojný výkon zdroje

Nejvyšší činný wýkon, Irterý smí výrobna v přípojném bodě dodávat do sítě PDS, stanovený ve smlouvě o připojení

Společný napájecí bod
NejbtiXí místo yeřejné sítě, do líerého je \yveden výkon vlastního zclroje, ke kterému jsou připojeni, nebo ke
kterému mohou by1 pňpojeni další odběratelé.

střidače řízené vlastní frekvencí
samostatné sťídače nepoťebují pro komutaci žÁdft eiá napětí, plo paralelní provoz se sítí ale pořebují odvodit
řizení zapalovacich impulsů od aekvence sítě. Jsou schopné ostrovního provozq pokud mají nitřní referenční
frekvenci (např. lrystal) a přídavnou íegulaci pro trvalý ostro\Ťí provoz, na který se při výpadku sítě přechází buď
automaticky nebo ručním přepnutím.

§třidače řízené sití
Sťídače řízené sítí potřebuji ke komutaci ciá napětí, které nepaťí ke zdroji stňdače. Týo sťídačo nejsou ve smyslu

této směmice §ahopné ostro!,rrího provozu.

Výrobna

Čast zŇizrrtí zákaznika, ve které se nacháá jeden nebo více generátorů k wýrobě elekřiny, včetně všech zařízení

poťebných projejí provoz. Váahy, které s€ yáahují k \.ýTobně, obsahují index "A".

Výrobní blok

Čast vyrobny, zahmujicí jeden generátor Yčetně všech zaňzení, potřebných pro jeho provoz. Ikanicí wýrobniho

blokuje místo, ve kterém je spojen s dalšími bloky nebo s veřejnou distribuční sítí.

Váahy týkající se jednoho bloku výrobny obsahují index "E".

G€neřítor

Čast vlmbniho bloku vč. event. střídače, ale bez event. kondenzátorů ke kompenzaci účiníku. Ke generátoru n€paťí

ani tansformátor, přizpůsobující napěť generátoru napětí veřejné sítě. Vztahy týkající se jednoho genenátoru

obsahují index "G".

,sE
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2 ROZSAHPLATNOSTI

Tato pravidla platí pro plánoviání, dizování, provoz a úpravy lýrcben elekťiny, připojených k síti nn, vn nebo 110
kv PDs.

Takovjmito rrýrobnami jsou např.:
- vodní elektrrámy
- větmé elektrámy
- generátory poháněné tepelnými §troji, např. blokové teplrá,rrry
- fotočlánková zařízení.

Minimální výkon, od kterého je nutné připojení k síti vn nebo 110 kV a maximrá,lní výkoíL do ktereho je možré
pňpojení do sítě rm, resp. vn ávisí na dnrhu a způsobu provozu vlastní výrobny, stejně jako na síťo\,:ých poměrech
PDs.
U fotočlánkových zařízení připojovarrých do sítí nn je omezen výkon při jednoflázovém připojení vjednom
připojném bodě na 4,6 kVďfázi, nesymetrie u fázových vodičů nesmí za normálního provozního šavu přel(očit 4,6
kvA,
Maximální výkon na výstupu sťidače (maximá|ní l0-minutová sťední hodnota) musí být omezen na nejwýše 110 %
jmenovitého yýkonu.

VSEOBECNE

Při zřizování vlastní výrobny je zapoťebí dbát na plaftlá nařlzpní a předpisy, na to, aby byla vhodná pro paralelní
plovoz se sítí PDS a aby bylo lryloučeno rušivé zpětné působení na síť nebo zařízeni dalších odběratelů.

Při dizování a provozu elekírických zařízení je zapoťebí dodržovat;

- současně platné ákonné a uřední předpisy, piedevším [U, [2] a [3]

- platré normy ČsN, pNB, případně PN PDs

- předpisy pro ochranu pracovníků a bezpečnost práce

- nařízení a směmice PDS.

Projektováůi, \.ýstavbu a pfipojení vlastní výrobny k síti PDSje zapoťebí ndat odbomé firmě.

řipojeni k siti je ťeba projednat a odsouhlasit s PDS.

PDS může ve smyslu zíkona [1] poádovat arrěny a doplnění na dizoyaném neba proyazoyaíÉm zařlzEní, pokud je
to nutné z důvodů bezpečného a bezporuchového rrapájení, popř. též z hlediska zpětného ovlivnění distribuční
sou§ta\T. Konzultace s příslušným úwarem PDS by proto měly být prováděny již ve stadiu pňprayy, nejpozději pfi
proj ektování vlasful \.ýTobny.

PRIHLASOVACI RIZENI

Pro pfihlášeníje zapoťebí předat PDs vča§ porlklady podle črásti 3.8.3 PPD§ a dále:
- sifuační pláa na kterémjsou yyanačeny branice pozerrku a místo ťstavby včetně širších vztahů

- přehledové schéma celého elektrického zařízení s jmenovitými hodnotami polžinych zzřizsli (ednopólové
schéma postačí) vč. údajů o vlastních přípojných vedenlch a rozvodném zaříz€ní yýrobce elektřiny

- údaje o zkratové odolnosti před.ávací stanice

- elektrická data napájecího/ch řansformátoru/ů ta, výkon, převod, napětí nalaátko, spojení vinutí, ffiy
napr.ázdno a nalcátko atd.

\
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- popis ocbran s přesnými údaji o druhrl výrobci, zapojení a firnkci

- pňspěvek vlastní wýrobny k poěátečnimu zlaatovému proudu v místě pňpojení k síti

- popis druhu a způsobu provozu pohonq genenítoru a případně střídače stejně jako způsob pňpojení k síti
včetně tecbnických dat a ztušebních protokolů

- u sřídačů, měničů aekvence a synchronnich generátorů s buzenlm napájeným wměrňovači: zkušebni
protokoly k oěekivaným proudům harmonických a meziharmonických

_ u větných elektráren: osvěděení a zkušební protokol k očekávaným 4ětrým vlivům podle [7] (jmenovitý
výkon, ěinitel flikru, kolísání činného a jalového výkonu, vniřní ríLhel zdroje, meze pro řízení účiníku -
kapacitrrí/induktivní, emitované harmonické a meziharmonické proudy a náhradní schéma pro určení
pňspěvku do zlcatu a vlivu na úroveň signálu HDO, vybavení ochranami ajejich rrypínací časy).

Především je zapoťebí pňloát dotazník s techniclcými ndaji o zařizsli, jehož vmr je přilož€n v ěásti 15.5. této
pňlohy

4.1 TECHNICKÉKoNzULTAcE
Na základě obecného požadavku poskyfire PDs žadateli informace o moánst€ch a podmínkách pňpojení výrobny k
DS a o podkladech, které musí ádost o pfipojenl výrcbny k Ds obsahovat (viz.4.2.). Poslcytnuti inforrnace o
moárosti připojení výrobny jsou pouze orientační, nejsou ávazné a píserruré vyjádření není moáÉ pouát pro účely
územnlho a stavebního řízeni. Vyjádření nemá yymezenou ča§oyou plafircst.
V případě poťeby poskltne PDs ád8teli v nímci tecbnické konzultac€ áyaúÉ po(,/(lady pro zpracovrá,nú studie
připoj itelnosti výrobny (viz. 4.4.).

4.2 žÁoosr o pŘrpornní
Základní nileátosti ádosti výrobce o připojení zařízení k DS jsou uvedeny v Příloze č.1 vyrilášky [2] a v PPDS č.
3.8.3. Předevšímje zapoťebí pfiloát vyplněný fonnulář PD§, jehož vzorje přiložen v části 15.5.
Součrástí po<lkladů dále jsou:
. soublas vlastníků nemovito§tí dotčených výstavbou výrobny
. souhlas obce a příslušného stavebního uřadu s realizací výrobny(v případě výrober, které nebudou součástí

stávajících objektů)
- požadovaná hodnota rezervovaného výkonu
- stávajloí hodnota íez€rvovaného příkonu a výkonu
. studie připojitelnosti výrobny k Ds - v těch případect\ kdy to PDs vyžaduje (viz. bod. č,4.3)
V případě, že ádost neobsahuje všechny uvedené nráleátosti, nebude ze strany PDS pfiata jako odpovídající a
žadatel bude neprodleně lyzrafur k doplnění ádosti. Na základě neúplné ádosti lze lystavit pouze vyjádření dle
bodu č.4.1.
V odůvodněných případech můž PD§ požadovat do l0 <lnů doplnění dalších údajfi nezbytttých k posouzení
ádosti. Žadatelje povinen ltto údaje PDS poslq.tnoul.
Za tetmin přijeti ádosti se považuje datum doloženl všech úplných uvedených nál€átostí ádosti o pňpojeni
výrobny.

4.3 Po§oUzEM ž(DosTI o PňIPoJENÍ \.ÝRoBNY
PDs po obdržení ádosti roáodne do 30-ti dnů od doručení ádosti (dle charakteru výrobny a naYŤho\€ného Dísta
připojenl), zdaje nutné, aby žadatel nechal moátost připojení vr'robny k DS ověřit studií pňpojitelnosti,
4.3.1. PDS vyžaduje studii pfipojitelrrosti
V případě, že je požadováno zpracování studie dle bodu č. 4.4, vystaví PDS žadateli do 30 <lnů od doručení ádosti
stanovisko s pouze předběžrým určením místa (míst) připojení, pro které je možré pňpojitelnost yýTobny ve studii
po§uzovat.
Součástí stanoviska je upozomění PDS na souvisejíci provozované, odsouhlasené a dňve požadované wjrobny (v
době platnosti příslušných zÁvazlých vyjádřeni). Tyto infonnac€ budou pouze obecné a budou upřesněny při
pledrávíní platných podkladů pro 4racování studie. Dále budou ve stanovisku uvedeny příslušné parametíy DS a
souyi{ící;h yýToben, poťebné pro zpracování poádované §tudi€ pfipojitelnosti. Žalae| a 4rwovatel studie jsou
povinni §rto údaje pouát pouze k uvedenému účelu a nesml je bez souhlasu PD§ posl§,tovat fiotím osobám.

Temún pro předloženi studieje uíčen na 90 tlnů. Po tuto dobuje pofudavek ádatele evidován.
Uvedený termín lze na žÁdost žňate\e 1 x prodlouát za předpokladu doložení zadáni zpracování studie a uvedení
konečného ávaaého termínu jejiho předložení. V případě požadavku na nezdůvodněné prodloužení terminu je PDS

PRoVoZ
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opráYněna ádost zamítnou| resp. nalthovaný termín odpovídajícím způsob€m zlaátit. Po předložení studie s
kladným výsledkemje do 30-ti dnů ádateli rystaveno Yyjádi§ní dle bodu č. 4.3.2.
Poa.: Vyjádření dle bodu (4.3.1) nelze pouát pro účely uzemního nebo stavebního řízení.
4.3.2. Y píipaďé, že neni předložení §tudie připojite|no§ti výrobny nutné a nebo jř byla žadatelem sfudie se
souhtasnými výsledky dle bodu č.4- 3 . 1 . předložena a ze strany PD§ odsouhlasen4 je ádateli do 30 dnů od doručení
žádosti lystaveno ávaané stanovisko, které obsahuje všechny Dáleátosti v souladu s §5 lyhlrášky [2]. Součástí
§tanoyiska jsou poádavky na předložení platného úzenxrího roáodnutí a prováděcí projeltové dokum€ntac€
výrobny včetně jejího připojení k DS. Platnost tohoto vyjádření je omezena na l80 dnů. Lze ji prodlouát pouze
pouze na základě splnění nělríeré z podmínek, uvedených v §5, odst. 5 vyhlrášky [2] nebo v případě doložení
průběhu řízení pro posouzenl vlivu stavby na ávotrrí prosťedí (EIA).

4.4 STUDIEPŘIPoJTTELNo§TI\.ÝRoBNY
Studie pňpojiteluosti výrobny (rlále jen studie) musí obsahovat technické posouzeni možného připojení výrobny
s ohledem na:

o napěťové poměry ve yšech posuzovatrých uzlech sítě pfijejím maximáním a minimálním zatížení
. zatížitelnost j ednotlivých prvků sítě
r dodržení parametrri zpětných ylivů na DS dle laitérií v části l0 a 11, {. , zejména zrrrěny napětí v5rvolané

trvalýn provozem výrobny, zněny napětí při spínaní, útlumu §ignálu HDO, flitcu, harmoniclcých a dalších
kritérií daných PPDS (dle charakteru výrobny).

Provozovatel Ds doporučí žadateli vhodné zpra§ovatele sfudie pňpojit€lnosti.
Náklady na zpracování studie bradíjejímu 4lracovateli žadatel.

Podklady pro tvorbu studi€ připojitelnosti zpravidla obsahují;
a) zlaatový lýkon wn nebo vn v napájecí rozvodně nebo místě od kterého bude vliv počítán
b) sávající a výhledové hodno§l zatížení v soustavě
c) související zdroje pňpojené k DS v předmětné části D§
d) platné poádavky na pňpojení zdrojů k DS v předmětné ěásti DS
9) palametrytransformátoruwn/vn,
f) stávající a výhledový stav HDO
g) paíam€try vedení k mísfu připojení - délka typ, průřez,
h) možné provozní stavy (ákladní zapojení + zapojení při nábradnich dodávkách)
i) zjednodušený mapový podklad.

Po§uzování připojitelnosti ve zpracovávané studiije nufué provádět postupy uvedenými v óásti 10 a l1 s ohledem rra
dosažení co nejnižšího zpětného ovlivnění DS provozen výrobny a vyžívat pň tom všech provozrúch inožností
pňpojovaného zzřizai (nqí. uíčeni provoaního účiníku s ohled€m na co nejnižší zněnu napětí v;rvolanou
provozem výrobny). Ve studii je nutné vycházet z podmínky doclržení účiniku v předávacím místě v celém rozsahu
výkonu výrobny v roznezí cos fi :0,95 ind. až 1. PDs můž v opodstatněných pfipadech a váledem k místním
podmínkám požadovat kontrolu pro jiné nastavení účinftu. U studií pro zdroje podle ěásti 1l je zapoťebí ověřovat
celý vnrátelný rozsahjalového výkonu podle provozúho diagramu PQ.
V případě pochybností o správnosti a úplnosti pře<lložené studi9 můž€ PDs požadovat její doplnění, rozšíření a
pňpadně ji zamítnout jako neodpovídající. V tomto případě je ádateli prodloužena platnost evidence jeho
požadavku o maximá,iné dalších 90 dnů (dle rozsahu studie) a umožněno v tomto termínu provést doplnění nebo
přepracování studie.
Provozovatel DS má pnávo si vyádat kopie dokladů z ŘÉílch z|1íacayatf.l studie óerpat pň \)Točfu: j€dná §e
především o zkušební protokoly, atesty zkušeben, pouáté yýpočetní metody apod. V případě, ž€ zplacovatel studie
není schopen doloát dokumenty z kterých čerpal technické údaje a postupy při výpočtech, má PDS právo považovat
sfudii za nehodnověmou a nemusí ji akceptovat.

4.4.1 Rozsah studie

U zdrojů, pňpojovaných do sítí nn a lŤj€ roz§ah dán zpravidla stanicí s napájecím transformátorem sítě a vedením
(vedeními) s doporučoným přípojným bodem zdroje. Je_li to pro ověření připojitelnosti zdroje důležté, může být
rozsah studie rozšíř€n o další stanice a vedení se zahmutfin provomvaných či plánovaných zdrojů i átěá échto
vedení, Posuzovánje ákladní provozrí stav, příp. v ávislosti na požadoYané zabezpečenosti dodávky do DS i další
reálné provozní varianty.
U zrlrojů připojovaných do sítí 110 kV se navíc posuzují případné př€toky do př€nosové soustayy a respekhrjí se
mofo á omezení píovozovatele přenosové soustavy.

,I
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Protože v současné době nejsou k dispoáci pro prokázání chování zdrojů v přechodových stavech podle části 1l pro
konl0étní pňpojné místo k soustavě t10 kv poťebné vshrpní údaje, bude zpracovatel §tudie dokládat pouze
schopnost (vybavenost) těchto zdrojů pro §to stavy podle z,kušebních protokolů výrobce.

4.5 PRoJEKToVÁDoKUMENTACE
Požadovaná prováděcí projektová dokumentace dle vyhlášky 49912006, předložená PD§ k odsouhlasení musí
obsahovat mininrálně §rto základní porlklady:
- realizaci poádavků PDS dle vyjádření (bod č.4.3.2.)
- délsy, typy a pniřezf vedení mezi výrobnou a místem připojení k DS, parametry použifých transformótorů
- situační řešení připojení výrobny k D§
- typy, paíametry a na\Ťžené hodnoty nastavení el. ochran výrobny souvisejícich s DS
- ivrh provedení obchodniho měření
- poťebné údaje k roďrraní pro dálkové přenosy a dálkové ovládání (byloJi požadováno)

K projektové dokumentaci vystať PD§ do 30ti rlnů vyjtá,dření, jehož součtásť bude poádavek na předložení
výchozích revizních zpnív wjrobny, jejiho připojení k DS, ochran souvisejících s DS a dále místních provozních
předpisů.
V případě, že pfipojení výrobny připojením výrobny vzrriká nárok PDS na úhradu podílu za pňpojení dle \Thlášky
|2] žaÁďelem, bude žadateli zaslán také náwh smlouly o připojení kDS. V opačném pfipadě lze smlouvu o
pňpojení uzvřít až v rámci zahájení zkušebního provozu (viz. odst. 12.1.). .

ZMENY ZADOSTI O PRIPOJENI

4.6.1. Změny které lze provéď v rámci evidované ádosti o pňpoiení dle bodu č. 4.2.

- snžení celkového instalovaného výkonu vjmbny
- zněna typu a počtu výroben do výše původně požadovaného celkového instalovaného výkonu
- zrněna umístění výrobny s podmínkou zachování stanoveného místa a způsobu připojení k DS
- zíněna místa a způsobu pňpojení vjrobny k DS s podmínkou zachovrání unistění výrobny

V případě požadavku na §.to uvedené zněny ádosti je nutné lnow doloáí všechny podklady dle odst. 4.Z.,lďeré
jsou požadovanou zrněnou dotčeny. zménlěíLá žÁdoď bude molu posorrzena a PDS žadateli vystaví do 30-ti <lnů

nové stanovisko (viz. odst. 4.3.),

4.6.2. Změny které nelze provést v rámci evidované ádosti o pňpoiení dle bodu č. 4.2.

- zr"ýšení celkového instalovaného yýkonu yýTobny
- zrněna rlruhu výrobny
- aněna umístění \.ýíobny s náyazrou zněnou místa připojení k DS
- rozdělení ádosti (rezervovaného výkonu) mezi rů:né subjekty

V pfipadě poádavku na §/to uvedené měny žádostije nutné podat novou žádost o připojení.

PRIPOJENI K SITI

Vlastní výrobny, popř. zaříz§ni odběrat€lů s vlastními výrobnami, které mají být provomvány paralelně se sítí PDS,
je zapotřebí pfipojit k síti ve vhodném předávacím místě.

Způsob a místo připojení na síť stanoví PDs s přihlédnutím k daným síťovým poměrům, výkonu a způsobu provozu
vlastní výrobnn stejně jako k oprávněným ájmům výrobce. Tím nrá být zajištěno, že vlastní výrobna bude
provozována bez ruširrých účinlaů, neobroá napájení dalších odběratelů.

Posouzení možností připojení z hlediska zpětných vlivů na síť vychází z impedance sítě ve společném napájecím
bodě (zkratového výkonu), pňpojovaného výkonu, stejnějako druhu a způsobu provozu vlastní výrobny.

Připojení k síti PDS se děje ve předávacím místě s oddělovací funkcí, přísfupném kdykoliv personálu PDS.
Požadavek na kdykoliv přístupné spínací místo s oddělovací funkcí je u jednofráaových zdojů do 4,6 kVA a
trojfázových do 30 kVA splněn, pokud jsou ltto zdroje vybaveny zařízením pro sledování stalu sítě s pfiřzeným
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spínacím prvkem. spínací prvek rnůžs být samostatný nebo být součástí sfidače. Princip může být sledování
impedance a vyhodnocovárújejí aněnn trojf.ízové sledovánl napětí či zněna f;ízoru napětí.
Toto zařízení musí být ověřeno akreditovanou zkušebnou.

Příklady připojení jsou uvedeny v části 14 éto přílohy. Pro zdroje s nízkou dobou vyrržití, na jejicbž provoz neDi
vázána \.ýrobní technologie a Trýrobce nepožaduje ob\yklou zabezp€čenost pňpojení k §oustavě (např. pro YěEné
elekftárny), lze připustit uvedená zjednodušená připojení k soustavě, pokud splňuji ostatní poádavky na bezpečný
provoz soustayy (např. selektivita ocbran a u venkovnlch vedení provoz s 0Z) .

o výrobce s lioencí, který chce uplailorrat cenové zvýhodnění yýToby pro čá§t spoťebovanou (očištěnou o
vlastní spotřebu zdroje) a část dodanou do DS musí zajistit připojení podle čá§ti 14, obr. 14 obě měření
musí být průběhová

o výrobce s licencí, který chce uplatnit celou výrobu jako dodanou do Ds musí zajistit pfipojení podle části
14, obr. lb.

Pro farmy větmých elektráren, připojovaných do sítí ll0 kV jsou jako možné další varianty pňpojení uvedern
zapojení pro připojení VTE do vedení 110 kV zasmyčkováním, rrlastním ved€ním yýrobce do rozvodny l10 kV i
připojené transformátorem umístěným v rozvodně 1 l0 kV PDS, uvedené v části 14 aa obí.12 až 14.

6 ELEKTRoMĚRI ivtĚfucÍ..c.ŘÍoÍcÍzaŘÍzpnÍ

Druh a počet poťebných méíicích zařizell (elektroměrů PD§) a řídících přístrojů (přepínačů tarifr) se řidí podle
smluvních podmínek pro odběr a dodávku elektřiny pňslušného PDS. Proto je nuaré projednatjejich unistění s PDs
jž ve stadiu projekhr.

Elekíoměry pro účtování ajim přiřazené ňdící přístsojejsou uspoňí<lány na vhodných míst€ch udaných PDS.

Měř€ni s€ volí podle napěťové hladiny, do které výrobna pracuje a podle jejiho výkonu §Ťickyo níz.ké napětí: podle výkonu výrobny buď přímé (do 80 A) nebo polopřímé
o lysoké napětí: do výkonu řansformátoru 630 kvA včetně - měření na straně nn, potopňmé

o l10 kV:
od wýkonu 630 kVA měření na sřaně vn - nepřímé
měř€ní na straně 1l0 kV, nepřímé.

Elektroměry pro polopňmé a nepřímé měfuní se volí elektronické, č§rřkva<lrantové.
Dodávku a montáž elektroměrů zajišťuje PDS, náklady najejich instalaci hradí l^.fuobce.
Přístrojové měřicí tansformátory napětí či proudu jsou součástí zařízeni výrobny. Přístrojové měňcí řansfonnátory
musí být schváleného typu, požadoltných techniclcých parametrů a úředně ověřeny fuodrobnosti jsou v Přfloze 5
PPDS: Obchoclní měření).

V případě oprávněných ájmů PDS musí výrobce Yytvořit podmínky pro to, aby přes definované rožrranl mohly být
na příslušný dispečink PDS přenášeny další &taje důleáté pro bezpeěný a hospodámý proyoz, např. hodnoty \.ýkonu
a staw vybraných spínačů.

Pozn.: Podrobnosti k měření je zapotřebí upřesnit při proje&užvóní připojení ujrobny s PDS.

SPINACI ZARIZENI
Pro spojení vlasmí výrobny se sítí PDS musí býí použito spínací zŇlzeri (vazebli spínač) minimáhě se schopností
\yplafuí zálěžE (např. vypinač, odpínač s pojistkami, usekový odpínač), kteremu je předřazena zlratová oclrrana
podle črásti 8. Tento yazobní spínač může být jak na straně nn, tak i na straně vn nebo l10 kV. Pokud se
nepředpokládá ostrowí provoz, lz9 k tomuto účelu použít spínaci zařízení generátoru.
Spínací zařízení musí zajišťovat galvanické oddělení ve všech f;ázích.
pozn.: poměrně zállažt!,ttt důsledkem sloučení fimkcí odděkní zboje od síĚ při ponrcluich v síti a při pracích ta
přípojnem vedení ěi trymezovóní poruchje ujedno&rchéha připojení zůojů ztrátq nqpětí pro vlastní spoířebu a s tím
spojené nepříznivé úůďedky při opětovnem uvódění do provozu, z ,ohoto důvodtt považujeme pro tabo připojené
zfuoje za ulhodnější, aby při porucllách v DS docfuizelo přednostně k wpřuíí generáíoru a napijení ylasíní spotřeby
po skoněeni napěťového po esu a úspěšném clHu OZ zůstalo zachovqno, tedy způsob připojení, podle obr.4 a
obr.l l,

U vlastnich ťroben se sťídači je ťeba spfirací zařízení umístit na sřídavé strarrě sťidače. Při společném umístění ve
sKíni sťídače nesmí být spínací zařízení vyřazeno z čirmosti zlratem v€ sťídači.

\
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Při použť tavných pojistek jako zkntové oohrany u nn generátorů je zapoťebí dimenzovat spbaal zařlzenl
minimáIně podle vypínacího rozsahu předřazelých pojistek.

Výrobce musí píokázat zlgatovou odolnost celého zařízeni. K tomu mu PDS uclí velikost příspěvku zlgatového
ckÝivslentniho oteplováciho přoudu a v€likost nárazového zkrotového proudu ze sítě. způsobí-li nová výŤobna
zvýšení zl§atového proudu v síti PD§ nad hodnoty, na kt€Ťé je Zařízď!í sítě dim§nzováno, pak musí výrobce učinit
opaťeú, která \.ýši zlcratového proudu z této výrobny nebo jeho vliv paťičně omezi, pokud se s PD§ nedohodne
jinak.

Někteni přiklady pňpojení vlasaúch výrobenjsou uvedeny v črásti 14.

8 ocHRÁ}ry
opasení na oclranu vlastní wýrobny (např. zkatoYou ochJanu, ocbranu proť přetížení, ochranu před nebezpečným
dotykem) je zapoťebí provést podle části 3,5.9 PPDS. U zařlzrú schopných ostrovního provozu je ťeba zajistit
chránění i při ostrovním provozu.

K ochraně vlastniho zařízení a zařízení jiných odběmtelů jsou poťebná další opaťení vyrr.ávající ochran, které pfi
odchylkách napětí a frekvence vybaví příslušná spínací zařízeni podle části 7.

Je zapoťebí zajistit ocbrany s následujícími fimkcemi:

TAB.1

Po dohodě s PD§ lz€ upustit od 2, stupně uvedených ocbran.
Pm ocbrany zdrojů s fázovými proudy do 16 A proYomvaných paralelně s distribuční sífi nrr, na ktere se vztahuje
čsN eN so43s platt následující tabulka..

TAB2

V některých případech může být s ohledem na síťové poměry ťeba jiné nastavení ochran. Prolo je jejich nastavení
vždy nuíré odsouhlasit s PDS. Vhodným podkladern pro tato na§tavení jsou studie dynamického chováoď zdrojů
v dané síti.

Podpďová a nadpěťová ochrana musí být tojftzová2.
Pod&ekvenční a nadaekverrční ochrana může být jednofizová.

Při připojení výroben k §íti PDS provozované s OZ, které mohou qlto výrobny ohrozit, je zpoždění vypínání
přípustné jen tehdy, kdyžje pro nezpožděné odpojení vfobny při oZ k dispozioi zvláštní ocbrana.

2 
Y sítích s isoloyarým uzlem wt nebo s knperuací zemních kapacitních prouái může být v dohodě s PDS použita

přepeťová ocltrana j eútofázová, připoj enó na sfuužené napětí.

Funkce rozsah nsstavení pňklad nastavení Časové zpoždění přiklad nastavení
PodDětí l.sfuDeň U< 0.70 U" až 1.0 U- 90 YoUn tIk 0.5 s
Podoětí 2.sfupeň U<< 0.70 U- až 1.0 U- 80 %Un tl].. 0.1 s
PŤepětí l.sfupeň U> 1,0 U" až 1.2 U' l10 % Un tIl, 0,5 s
PŤepětí 2.stupeň U>> 1.0 U" až 1.2 U" l20 o/o Utt tu,, 0,1 s

Podfrekvence l.stupeň f< 48 íIz až 50 Hz 49,8llz tř 0,5 s
Podfr ekvence 2.stup€ň f<< 48 Hzaž 50 Hz 49,5 Hz 0,1 s
Nadfrekvence í} 50 Hzaž 52 Hz, 50,2Hz 0,5 s

Parametr Marimální r,YDínací ča§ ísl Maximální nastavení Dro rryDnrrtí
nadpětí 0,2 230 y + É%
podpělí 0,2 230y - 15o/o

nadfrekvence 0,2 50,5 Hz
podfrekvence 0,2 49,5 ílz

strana §E
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Ne rozpoanání stanr odpojení zdroje od sítě PDS může být pouáta éž ocbíaDa na skokovou zněnu vektoíu napětí

nebo relé na výkonový skok.
Pont: Pro ochranu na skok yefuoru zatím není k dispozici meíodika pro určení nastavelí

K provádění funkčních zkoušek ochran je zapoťebí dídit roáraní (např. svorkovnici s podélným dělením a

zkušebními svorkami).

Výrobce je povinen si zajistit sán, aby spínání, kolísání napáí, Mtkodobá pfurušení vč. OZ nebo jiné přechodové

jely v síti PD§ nevedly ke škodám najeho zaříz€nl.

S PDSje zapoťebí dohoduout, které ochrany budou případně zaplombovány.

s ŘíznNlíJAlovÉHovÝrom;
obecně způsob ňzeníjalového výkonu ávisí vždy na konkrénrim místě distribuční soustavy a určuje ho PDS po

konzultaci s výrobcem.

9.1 zDRoJE PŘIPoJovANÉ Do sfrÍ NN

9.1.1 Zdroje do 16 A/fláai včetně

účinft zdro.|e za normánich ustdených provoztích podmínek pň dovoleném rozsahu tol€rancí jmenovilého naPěť

musí být pódle [20] mezi 0,95 kapacitní a 0,95 induktiyní za předpokladq že činná složku výkonu je Md 20 %
jmenovitého výkonu zdroje.

9.1.2 FvE do 4.6 kvÁ,/fázi včetně

U fotovoltaických elekEáren do výkonu 4.6 kVA/flázi se kompenzace účiniku nepožaduje.

9.1.3 ostatní zdroje

účiník zdrole za normrálních ustálených provoztlch podmínek při dovoleném rozsahu toleíancí jmenovitého napětí

musí být mizi 0,95 kapacitní a 0,95 induktivní za předpokladu, že ěinná složku výkonu je nad 3 % jmenovitého

výkonu zdroje.
Ú .y-u",i, druhé kategorie podle [22] musí být při do<lávce činného výkonu do D§ a pň dovoleném rozsahu

toleiancí jmenovitého napětí účiník v předávacím místě mezi 0,95 kapacitní a 0,95 induktivní za předpokladu, Že

činná složku výkonuje nad 3 % jmenovitého píoudu (tran§formátoru proudu) předávacího místa.

g.2 zDRoJE PŘIPoJovANÉ Do sÍTÍ vN
Tyto zdroje musí být při dodávce činného výkonu P vybaveny pro některý z následujících reámŮ řízení jalového

ýkonu v předacím místě (u výkonu do 400 kW postačí vybavení pro řízení podle bodu a)):

a) u<lržování pevné ho<lnoty zadaného írčiníku cos q
b) udrfuvání hodnoty účinftu cos 9 = f@)
ci udržování zadané hodnoty jalového výkonu (odběr/do<lávka) v rámci provozního diaglamu stoj€ (PQ

diagramu)
d) udržováni napětí v předávacím místě (na yýstupu gon§rátoru

v pilotním uzlu DS) v rámci omezení daných PQ diagramem stroje.
za blokorrým tansformátorem nebo

Z<lroj musí být schopen rlodávat jmenovitý činný yýkon v roznezí {rčiniku cos rp = 0,85 až 1 (dodávka jalového

výkonu) a účiníku až cos q : 1 až 0,95 (odběr jalového wýkonu) při dovoleném rozsahu napětí na svorkách

generáioíu +5 % Un a pfi knitočtu v rozlleá 48,5 až 50,5 IIz (prásma účiníku yiz tabulka). Při nižších hodnoíách

činného ,"ykonu se dovolené ho<lnoty jalového yýkonu qiisti podle tzv. ,frovormich diagramť', které musí být

součástí piovozrě-technické dokumentace zdroje. Pokud tecbnologie vlastrrl spoťeby €lektnírny a ZajiŠtění napájení

vlastn1 spofieby nerrmožňuje využití \r,ýš€ uvedeného dovoleného rozsahu (napětí vlastní spoťeby by se dostalo

mimo dovolené meze), lze zrýšit regulační rozsah generátoru např. použitím odbočkového transformátoru napájení

vlastní spofieby s regulací pod zatfiením.

Uvedený z1kladní požadovaný regulační rozsah jalového výkonu může být modifikován, t€dy ážen nebo rozŠřen.

Důvo<lem příparhé modifikace může být např. odlišná (nižší/vyšší) poťeba regulačního jalového výkorru v dané

lokalitě Dš nebo zvltíštní tecbnologické důvody ( výrobny s aslnchronními geneíátory, fotovoltaiky, věfuné

elektn{my). Taková modifikace předpokládá uzavfuiú zvláštni dohody mezi provozovatelem \.ýrcbny a PDs.
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U kompenzačního zritfurni zdrojn je npoťebí přilrlížet ke způsobu provozu vlastní výrobny a z toho vyplývajicích
4ětrrých vlivů na síťové napětí.

Pii silně kolísajícírn výkonu pohonu (např. u některých typů větrných elekřáren) musí být kompenzace jatového výkonu
automaticlry a dostatečně rycble regulovárra,

Kompenzační kondens&ory nesmějí být připínány před zapnutím generátoru. Při vypínání geneni,toru nusí být odpojeny
současně.

Provoz zdrojŮ mtže vyžadovď opať€ní k omezení napětí harmonických a pro z:rnÉzoíli nepřípustného zpětrrého
ovlivnění HDO. S PDS je proto zaporřebí odsouhlasit výkon, zapojení a způsob regulace kompenzaěního zařízení,
případně i hrazení harmonických nebo fiekvence HDO vhodnými indukčnostrri.

Pro jednonačné pňřazení pásem účiniku slouá nrásledující tabu.lka. Pro předcházení ro4orům při hodnocení účiniku se
pňtom doporučuje pouávat jednohě spoÉ€bičovou oíientaci.

TAB- 3

Příklad zdrojová orientace spotřebičová oíientace

Synchronní geneáor
(přebuzený)

P>OaQ>0
0'< p< 90'

P<OaQ<0
18Q" < tp < 270"

Asynchíonní generátor P>OaQ<0
270" < rp< 360'

P<OaQ>0
90"<p<í80"

Synchronní motor
(přebuzený)

P<OaQ>0
90" < p<'l80"

P>OaQ<0
270" < 9< 360"

Asynchíonní motor P<OaQ<0
18Q' < 9<270"

P>OaQ>0
0'<p<90'

10 PODMÍNKY PRo pŘrpo"rrnÍ
K zabránění zavlečení zpětného napětí <lo sítí PDS je zapoťebí znjistit techniclcými opaťeními, aby pňpojeni vlastní
wjrobny k síti PDS bylo možré pouze tehdy, kdyžjsou všechny fláae síé pod napětím.

K připojení miŮže být použt jak spínač, ktený spojuje celé zařízoní odběratele se sítí, tak i spínač, který spojuje
g€nerátor popř. yíce paralelních generátorů se zbyl;fin zaňzením odběratele. Zapnutí tohoto vazebního spínače musí
blýt blokováno do té doby, dokud není na kaáé frázi napětí minimálně nad rozběhovou hodnotou podpďové ochrarry.
K ocbíaně vlastní výrobny se doporučuje časové zpoždění mezi obnovením napáí v síti a připojením výrobny v
rozsahu minut.

Časové odstupňování při pňpojování více genenítorů vjednom spoleěném předávacím mísé je zapoťebí odsouhlasit
s PD§,

r0.1 zvÝŠENÍNAPĚTí
Zvýšení napěfi vlwolané provozem připojených výroben nesmí v nejnepříznivějšlm pňpadě (přípojném bodu)
překročit 2 % pro výrobny s přípojnýrn místem v síť vn a 1l0 kV ve srovnáni s napětím bezjejich pfipojení

Luun,,r,ro <2To,

pro v,.hobny s přípojným místem v síti nn nesmí př9kočit 3 %, tedy

Áunn < 3 %,

(1)

(2)

sřana PROYOZ ZDROJÚ SE
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Pokud je v síti rm a vn jen jedno pňpojné misto, j€ možlé tuto podmínku
zlratového poměru výkonů

(2), (3) posoudit jednodušo pomocr

*"=#k,
kde Stv je zkratorrý v,ýkon v přípojném bodu a
pňpoj enýcb/plánovaných yýroben.

K vyšeťení San", u větrných elekřáren je zapo§ebí
zařlzení S5,,"r;

§r-* =Sa.*to-; =ůc'Pto-;" =!' Or^^,

pfičemž hodnotu p19 6n (maximálrú sťerlní výkon v intervalu 10 minu| je zapoffebí píeyát zÉ zkušebního
proiokolu. U zařízení se speciálním omezením výkonuje zapoťebí dosadit t}to omezené hodnoty-
V případějediného předávacího místa v síti bude podmínka pro zvýšení napětí dodržena vždy, když zkratoqý poměr
výkonů kp je pro vjrobny s předávacím místem v síti vn

(5)

(6)

Pokud je síť nn a vn silně indulitiynl, pak je posouzení pomocí činitele lq1 přiliš konzewativní, lm., že doďívalý
v,ýkon bude silněji omezen, než je zapoťebí k dodrženi zi^ýšení napětí. V takovém případě je zapotřebí provést
výpočet s kompl€)mí hodnotou impedance sítě sjejím fázovým uhlem vxv, kteď poslgrtne mnohem přesnější
výsledek.
Podmínka pro maximální výkon pakje pro l^.ýrobny s předávacím místem v §íti Yn

Q_ . 2o/o.Syy _ Stv
"Amax = 

|co§(\|kv -9l - 50.|co.(,1lkv -rpl-'
(7)

pro výrobny s předávacím místom v síti nn

s < 3%.ů, _ S*,
'Á6ann - 

|cos(7" -p)| n-|cos(ty* - fl|'
kde rp je fázový úhel mezi proudem a napětím výrobny při maximálním zdIánlivém qýkonu Sa.",.
U uýroben,které dodávají do sítě jaloYý \.ýkon (např. přebuzené synckonní genenátory, pulzrú měniče), přitom platí:

P>OaQ>0
0'< qg < 90'.

U ujroben,kteÉ odebírají ze sítě jalový výkon (např. asynchronní generátory, podbuzené §)mcbronni generátory, sítí
ňzené střídače) platí:

P>OaQ<0
270' < 9B < 360' (-90' < 9E < 0"),

Pokud pro cosinový člen, tj. cos(ryly -rp)v rovnici (2) vychází hodnota menší než 0,1, pak se se zřetelem na nejistoty
tohoto $.ípočtu odhaduj€ 0, l .

V mnoha případech je v praxi udrán maximální pňpojitelný výkon Sa.u,, pro který je pak zapoťebí určit zv,ýšení
napěť v přípojném bodu. K tomu je pouávtán následující vaah:

(3)

ESa.* je součet maxirnáiních zdánliwých výkonů všech

}ych{ázet z maximálních zdánlivých výkonů jednotlivého

(4)

kllyn > 50,

podobně pro výrobny s předávacím místem v síti nn

kll nn > 33.

(8)

54631 ,COS(yly - rp)
.."AV = 

SkV
(9)

strqna §E
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V propojených sítích, v sítích l l0 kV a/n€bo při provozu více rozptýlených výroben v síti j€ zapo$€bí určovat
zvýšení napětí s pomocí komplexúho chodu sítě. Přitom musí být dodržena podmínka pro /u v nejnepřínivějšírn
přípojném bodě.

Při posuzovánl pňpojitelnosti v)hoben se vycháal z neutíálního účiníku v předávacím mistě do DS, pokud PDS
vzhledern k místním po<lrnínkím (bilance jalové energie, napětí rr síO nestanoví jinak. V tomto případě je pak
zapoťebí doloát podrobnějšíni výpočty bilanci ztrtít v síti bez zdroje a při jeho provozu.

10.2 ZMĚNY NAPĚTÍ pfu srÍx]iM
Změny napětí ve společném napájecím bodě, způsobené připojováním a odpojováním jednotlirrých generátorů nebo
zařízení, nevyvolávají nepňpustné ,pětné vliÝy, pokud největší zíněna napětí pro výrobny s předávacím místem
v síti nn nepřet<roěí 3 %, tj.

Lu^*,,<3 %o.

Pro výrobny s předávacím místem v síti vn platí

(10)

Lu_*,,<2%o. (11 )

Toto platí, pokud spínání není častější nežjednou za 1,5 minuty.
Pfi YeLni malé č€tnosti spínání, např. jerlnou denně, může PDS připustit větší zíněny napětí, pokud to dovolí poměry
v síti.
Pro \.ýíobny v síti l l0 kV platí pro omezení aněny napětí \yYolané spínáním :

a) Normáhi provoz:
Spínáuí jedné vjrobní jednotky (např. jednoho genenítoíu větrné turbíny)

Lu_*< 0,5 %o

Spínárí celého zařízení (např. větrrrého parku

Lu.*< 2 oÁ

b) Poruchový provoz
Pro aněnu napěti při spínání celého zařízení platí

Lu^<SYo (14)

V ávislosti na zkratovém výkonu Sly v síti PDS a jmenovitém zdánlivém rrýkonu Sne jeclnotlivé v,.foobny lze
odhadnout zrrrěnu napětí

(12)

(13)

(15)

(16)

^uma( 
=kima,(.*ř

Činit€l ki*., §€ omačuje jako "nejvěťí spínacitť'a udává poměr největšiho proudq kter,ý se vyskyfuje v průběhu
spínacího pochodu (např. zapírrací ráz l" ) kejmenovitemu proudu genenítoru nebo zařízení, např.

k i.n", =|"
InG

Výsledky na základě tohoto "největšího zapínacího názu" jsou na bezpečné sřaně.
Pro činitel zapínacího náau platí následující směmé hodnoty:
ki.* : 1

přitom být dodržena dále uvedená podmínka pro velrni laátké pokl€sy napětí
ki.*: Ilnc asynchronní generátory motoricky rozbíhané ze sítě
l!.* = 8 pokud není anámo lu,

slmchronní generátory s jemnou syncbronizací, sťidače
asyncbronní genenáiory pfipojované s 95 až 105 % synchronnich otáček, pokud nejsou k dispozici
piesnější údaje o způsobu omezení proudu. S ohledem na Mtkodobost přechodového jevu nusí

strana
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Asynchíonní stroje připojoyané přibližně se syncbronními otáčkami mohou vlivem slých vnifiních přechodných
jevŮ způsobit velmi lqátké pokl€sy napětí. Takovýto pokles smí dosÉrbnout dvojnásobkujinak přípustné hodnoty, tj.
pro sítě vn 4 7o, pro sítě nn 6 7o, pokud netrvá déle než dvě periody a následující odchylka napětí od hoctnoty před
poklesem napětí nepřekočí j inak přípustnou hodnotu.
Pro větrné elektnfu:ny plať speciální "činitel spínání ávislý na síti", který musí výrobce prokazovat, jímž se hodnotí
jejich spínání a který také íespektuje zníněné velmi knátké přechodné jevy. Tento činitel respektuje nejen výši, ale i
časový průběh proudu v průběhu přechodného děje a udává sejako fimkce írhlu impedance sítě typtokažlé zařiz*ní
ve zkušebním protokolu.
Jeho pomocí lze vypočítat fiktivrrí 'háhradní zněnu napětí',

(17)

kt€rá íorlněž (jako /u,nax ) nesmí přelcočit hodnoty podl€ váahů (10) až (14).

S ohledem na minimalizaci zpěnrého vlivu na síť PDS je zapoť€bí zameát současnému spínání více g€nerátorů
vjednom předávacím Dístě. Technické řešení je časové odstupňování jednotlivých spínání, ktere je ávislé na
vyvolaných aněnách napětí. Při maximálním přípustném Ý\ýkonu geneíátoru musí být minimálně 1,5 minuty. Pfi
zdánlivém výkonu generátoru do poloviny přípustné hodnoty postačí odsfup 12 s.

103 PŘIPOJOVÁNÍ SYNCERONNÍCH GENERÁTORŮ

e_
Auer = ki\u . :nE ,' ĎkV

U synchronních genenitorů je nutné
podrnínky pro synchronizaci:

- rozdíl napětí

- rozdíl fiekvence

- rozdíl fázr

takové spchronizační zzřizeli, se ktenim mohou být dodrženy následující

^U<i1O%Un

^í<t0.5Hz
< t 10o.

V ávislosti na poměru impedance sítě k \.ýkonu generátoru může být nufié k zabránění nepřípushrých zpělných
vlivů na síť stanovit pro spínání užší meze.

10.4 PŘIPoJovlíNÍ nsnrcgnomgÍcll GENERIToRŮ
Aslnchronní generátory rozbihané pohonem musí být pňpojeny bez napětí pň oáčkí,ch v meách 95 %o až l05 %o

synckorulích oáček. U asyncbronních genoíátorů schopných ostíovního provozr, které nejsou připojovány bez
napětí, j€ zapotřebí do&ž€t podmínky §pínání jako pro syncbronní gen€étory.

10.5 PňIPoJovliNí rrÝnornx sn srŘíDAčI, Ev. MňNIčI KMITočTU
Sťídače smějí být spínrány pouze tehdy, když je jejich sťidavá strana bez napětí. U vlastních výroben se sťídači,
schopných ostTovního provozq kieré nejsou spínány bez napětí, je zápoťebí dodTžet podmínky zapnutí platné pro
synchronní generátory.

1l ZVLÁŠTNÍ PožADAVKY NA\rÝRoBr\IY s OBNoVITELITÝMI
zDRoJI s \.ÝT(oNEM NAD 15 Mw PŘIPoJoVAI\E Do §ÍTÍ 110 Kv

11,1 vŠEoBEcNň
Tato část rrycháá z němeokého Transmission Code 2007 VDN [2], který se věnuje podnínkám pío zachování
provozu zdrojů pňpojených do sití l10 kV a vyššího napěť při poruchách v síti mimo jejich vlastní vniffní síť.
Cílem těohto požadavků je nejen zameát výpadku zdrojů pfi napěťových poklesech ale naopak napětí určifým
způsobem podporovat takjako j€ tomu u klasiclcých syncbroruúch genenátorů. Dalším cílem je reagovat na nárůst
aekvence snížením dotlávaného činného výkonuještě předtím" než by došlo kjejich odpojení pfi nadfrekvenci.

r1,2 URčENÍ JMENovrrÉHo YÝKoNru
(l) Jmenovitý výkon \.ýIobny ve smyslu těchto ustanovení se uíčí Ze součtu jednotliwých výrobních jednotek v
jednom přípojném bodě sítě. Podle toho se např. u větmých elektráren poblíž na in§talovaný yýkon celého parku

sE
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jako najmenovitý výkon (příp. je zapoťebí tuto sumarizaci použít na galvanicky odděleně ptovomvarré skupiny ďtí
110 kv).
113 DoDÁvKA čnwÉrro rrýxonu
(1) čilurý \.ýkon rrýiobních jednotek s obnovitelnými zrlroji (OZE) musí být řiditelný podle pokynŮ provozovatele

PS a D§, aby mohl působit proti olrrožení nebo poruše rovnováhy v systému. Pňtom musí být výstupní výkon v
každém provozním stavu a z kažlého provozúho bodu redukovatelný na maximální hodnofu výkonu (zadanou

hodnotu) udanou provomvatelem sítě. Tuto zadanou hodnofu udává pro přípojný bod provozovatel sítě a odpovídá
procentní hodnotě vúaželé k přípojnému výkonu zdroje. sníženi dodávaného výkonu na signalizolanou hodnotu

musí činit minimálně 10 % přípojného výkonu za minutq aniž by došlo k odpojení zařízení od sííě.
(2) všechny wýrobny z obnoyit§lných zdrojů musí za provoan pň aekvenci lyšší než 50,2Hz srr.ižát okamžity éimý
výkon s gradientem 40 7olflz ze souěasně dostupného výkonu generátoru (obr. 1).

tp =zop_50,2H'' Í"
- SOHz

při 50,2 tlz < f" < 5 1 ,5 tlz

P- okamžitý dostupný \.ýkon
ÁP snížení výkonu
f frekvence síé

V rozsahu 47,5 íIz < L< 50,2 írz žÁdné omezeli
Ph f,<= 4?,5 Hz a f" >= 51,5 tlz odpojení od sítě.

Obr. 1 SnÉení činného výkonu obnovitelných zdrojů pfi nadfrekvenci

(3) Při nívratu fiekvence na hodnotu š 50,05 Hz smí čirrný lýkon op& růst, pokud aktu.ální fiekvence nepřekročí
5o.2 íIz. Tďa regulace je zajištěna decentrálně na každém generátoru. Pasmo necitlivosti musí být menŠÍ neŽ l0
íŇIz.

Pro větrné elektrárny, které se při nadfiekvenci oddělily od sítě je v současné době 4racovává.lno koncepční řešení

resynchronizace se sítí.

1r.4 DoDÁvKA JALovÉHo výI(oNU
Všechny výrobny s obnovitelnými zdroji se musí pň výměně jďového výkonu chovat takio:

(1) Dodávkyjalového výkonu musí po několika minutách odpovídat horlnotě zadané provozovatelsm sítě.

(2) Pracovní bod pro výměnu jalového výkonu v ustáeném stavu se stanoyuje podle poádavkŮ sítě. Hodnota
jalového výkonu se zadávójedním ze třl způsobů:
. účiník (cos q)
. ho<lnotajalového výkonu (Q v MVAI)
. hodnota napětí (J v kV), příp, s tolerančnim pásmem
(3) Zadání může být dáno:
. sje.dnanou hodnotou nebo event. průběhem
. charakteristikou v ávislosti na pracovním bodu výrobny
. on|ine zadáy8nou požadovanou hodnotou
(a) v případě online zadávání požadované hodnoty musí dojít nejpozději do jedné minuty k přechodu do nového

pracovního bodu. pro yýměnu j alové enelgie y přípojném bodě.
3 cuovi{M pŘI poRucHrlcH v síTI.
(l) Píovomvatel vfobny mu§í sá.m pfijmout opaťení k zamezení škodám na jeho vlastním výrobním zařízerú při
automatickém oZ v síti provomvatele DS.
(2) Provozovatel zdroje vyĚívajícího obnovitelné energie musí sám zajistit bezpečné 4jištění a zvládnutí m,oŽrého

os11o1,ního provozll zŇbrn1, i když nedojde k překočení/poklesu napětí a aekvence pod pffpustné deťrnované

meze,.
vedle systémoyých firnkcí, jako podpětí a přepětí, podfrekvence a nadfrekvence, které jsou již ve většině případŮ

schopné íozpoanat yzrik ostrovniho provozu se požaduje, aby od pomocných kontaktů vypínač€ na strané nižšího
nebo lyššíhó napětí síťového transfonnítoru byl dán povel na sjetí a vypnutí všechjednotlivých geneátorŮ výrobny
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tal aby nejpozději za 3 s byl ostrovní provoz ukončen. Dovoleny jsou i jiné 4ů§oby áištění ostrolŤjho píoyozu,
pokud nevyvolávají nadb)t€čnou činno§t při systémových poruchách.
(3) výrobní jednotka typu 1 má synchroDni 8enerátor pňmo pňpojený k síti. Neníli tato podmínka splrrěn4 jde o
výrobní j e<lnotku typu 2.
(4) Pro wýrobní jednotku typu 1 platí v ásadě poádavky v předchoách částech. Pofudavky na výrobni jednotky
typu 2 jsou v následujících částech.
(5) Při poruchách v síti, kt€ré jsou mimo chráněné pásmo rýobny n€smí dojít k odpojení od sltě. Po dobu trvání
poruchy je zapoťebí do síé doúívat příspěvek ke Zkatovému proudu. Zkatový přispěvek je zapoťebí dohodnout §
provozovatelerr sítě podle druhu zařízení, např. as;mchromích generátonl nebo sťídačů, .

(6) Při poklesu napěť v přípojném bodě pod 85 % vztaáého napětí (např. 1l0 kV x 0.85 : 93.5 kV) ajeho setvání
při souěasném odběru jalového výkonu ze síé v přípojném bodě fuodbuzený provoz) musí být výrobna odpojena od
sítě s ěasovým zpožděníín 0.5 s. Hodnota napěti se vztahuje k největšímu ze ffí sdružených napětí. K odpojení má
dojít na gen€Étoíovém yypínači. Tato firnkce plní kontrolu podpory napětí.
(7) Při poklesu a sofvrání napěti na nřší napěťové straně kaáého transformátoru zdroje na a pod hodnotu 80 %
spodni meze pásma napětí (např. 690 V x 0.8 : 525 Y) nusí být vždy je<lna čtvrtina genenÁtorů odpojena od sítě za
1.5 s, další za I-8 s, za 2-1 s a 2-4 s. Hodnota napětí se váahuje k největšímu ze ří sdružených napětí. Časové
odstupňování může být v jednodivých případech dohodnuto jinak.
(8) Při vaůsfu a setrvání napětí na straně nižšího napětí tíansfornátoru zdroje na a nd 120 o/o horní meze
napěťového pásma (např. 690 V x 1.05 x L2 = E70 v) musí být příslušný generátor odpojen od sítě s ěasovým
zpofulérlm 100 ms. Hodnota napětí se vztahuje k nejnřšímu ze ťí sdružených napětí.
(9) Přídrárý poměr měňcího členu pro podpěťovou, resp. přepěťovou systémovou automatiku musí býl š 1.02 resp.
> 0.98.
(10) Při frekvenci mezi 47.5 Hz a 5I.5 Hz je automatické odpojení od sítě z důvodu odchyky aekvence od 50 I-Iz

nejvyšší ho<lnota frí s<lružených
napětí UÁJp

Mez l

Mez2 spodnl mez pásma napětí

1o0o/"

70o/o

450/6

l5o/o

Oblast, ve kteréje povoleno odpojení
pouze systémovými automatikami

Selektivní odpojení generátorů
v ávislosti najejich stalu

doba odezl,v

0 150 700

|orramar waitu poruchy

čas v ms

obr2: Meze průběhu napětí v přípojném bodě pro výrobnu s obnoYitelnými zdroji typu 2 při poruše v síti

nepřípustné. Při poklesu aekvence pod 47.5 tlz musí dojít k nezpožděnému odpojení, resp. pň rlŤůstu nad 51,5 řlz
smi dojít k automatickému odpojenl od sílě.
(1 l ) Doporučuje se zajistit flmkce nad- a pod&ekvence, pod- a nadPěti na generátoru jedDírn zallzenlm. obecně se
qÉo fiJnkce včetně finkce podpěd v přípojném bodě nazývají systémová automatika.
(12) Po odpojení výrobny od sítě nadfrekvencí, podfrekv€ncí, podpětím a nadpětím nebo po ukončení o§íovního
provozu je dovolena automatická synchronizace jednotliYých generátorů k síti při napětí v přípojném bodě síé 1 10
kV vyššín než 105 kV. Hodnota napěť se vztahuje k nejnižšipu z ťí sdružených napětí. Nárťlst čirurého výkonu
dodávaného do §ítě provozovatele sítě po takovémto odpojení nesmí přelaočit maximálně 10 % přípojného wýkonu
za minutu.
(13) Třípolové zlcaty nebo sym€tri§ké poklesy napěti při poruchách nesmí nad med 1 v obr. 2 vé§t k nestabilitě
nebo odpojení výrobny od sítě.
(l4) Uvnitř šíafované oblasti a nad mezí 2 v oW.2 p|atí:
Všechny výrobny musí poruchu překonat -projet b€z odpojenl do sítě. Pokud nějaká výrobna nemůže vzbledem ke
koncepci pfipojení (zařízení včetně genenátorů) k siti splnit tuto podmínku bez odpojeni od sítě, je dovoleno v
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dohodě s provomvatelem sítě posunutí 1É'ta mezÉ při současném zlaácení resynchronizačního času a zajištění
ninimálního napájeníjalovým proudem při poruše. Napájeni jalowým proudem a resynchronizace musi probíhat talg
aby výrobna splňovala vhodnou formou poádaYky sítě v připojném bodě.
Pokud pfi projeť poruchy dojde k nestabili€ nějakého generátoru nebo náběhu nějaké ochrany genenitoru je
dovoleno po dohodě s provozovatelem sítě knítkodobé odpojení výTobny (KOV) od sítě. Resynchronizace musí
následovat nejpozději do 2 s po začátku lrátkodobého odpojení.. Dodávka činného výkonu musí ťust na původní
hodnofu minimálně s gradi€ntem 10 % jmenovitého lýkonu generátoru za sekundu
(15) Pod mezí 2 v obr. 2 je KOV od sítě vždy dovoleno. Pňtom jsou ve výjimečných případech po dohodě v PDS
moálé resynchronizační časy váší než 2 s a ftírůst činného yýkonu po rr}pnutí poruchy menší než 10 7ols.
(16) Všechna wjrobú zařizeli,l<EÁ se v průběhu poruchy neodpojí od sítě, musí ihned po qpnutí poruchy dodávat
ěinný výkon do sitě a růst s gradientem minimálně 20%jrnenoyitého výkonu za sekundu na původní hodnotu.
(17) Výrobny musí při poklesu napětí podporovat napětí v síti přídavným jalowjm proud€m. K tomu je zapoťebí při
napďovém poklesu větším rcž 10 ýo efektivního napětí generátoru aktivovat regulaci napětí podle obr. 3. Tato
regulace napětí musí zajistit jalový proud na straně nžšiho napětí řaffformátoru zdroje s příspěvkem minimálně 2
% jmenovitého proudu na procento poklesu napětí. Zařlzenl musi být schopné dodávat do sítě požadovaný jalowý
proud v průběhu 20 ms (doba regulační odezvy). V připadě pořeby musí být možrá dodávka jalového proudu

Požadovaný přídayný
jalorrý proud ÁIn / I,

AIB/I"

Statika jalového proudu:

p= NolI, r2.nr.u.

^UlU"

omezení napětí regulací
napětí fuodbuzený provoz)

zechováíI podpory nrpěú
podle charakeristiky po
návralu do pásrna necitlivosti
po dalšich 500 ms

U*= 1,1 U.
U"-, : 0,9 U"

Pokles r€sp. zt ýšení

^U/U,

-100 %

Yvsvět|ivkv:
U" jmenovilé nrpětí
Uó nlPěú př.d ponrchou
U o}rDžité Drpčd

(v době por[chy)
L jm.novitý proud
IB0 jrloť píoúd přcd poruchoo
IB jrloť proud

ÁU=U-Up;ÁI9:I9-I6p

obr. 3 Princip podpory napětí při poruchách Y síti úrobrami s obnovitelnými zdroji
minimálaě l00 yo jmenovitého proudu-
(1E) Po nivraru napětí do pásma necitlivosti musí regulace napělí zůstat zachoYána podle zadané charakteristiky po
rlalších 500 ms.
(19) Při příliš velké vzdálenosti generátorů výrobny od přípojného bodu, které by vedly k neúčinnosti regulace
napětí, bude PDS požadov{áno mďení poklesů napětí v přípojném bodě a regulace napětí ávislá na této měřené
hotlnoé.

11.5 \.ý MKY PRo \.ÝRoBNY s oBNoVTTELNÝMI zDRoJI
(1) výíobny s obnoyitelnými zdroji mohou být zproštěny povirmosti primární regulace.
(2) Podle sohopností konvenčních yýrobních zařízení pfi vniku náhlé výkonové nerovnováhy v důsledku rozdělení
sítí, vytvořoní ostToYů a k zajišéní obnovy provozq musí výrobny s obnovitelnými zdroji užívat lakové řídíc{ a
Iegulační charaliteristiky, které odpovírlají souča§nému §tayu tecbnilql.

12 ZPETI{E vl-fvY NANAPAJECI sIT
Aby nebyla rušena zaiízeni dalších odběralelů a provozovaná zařízení PDS, je zapoťebí omeát zpětné vlivy
místních yýroben. Pro posouzeníje ťebavychi\zet zE zÁsad pro posuzování zpětných vlivů ajejich pfipu§tných mezí

t8], t9], tl0].
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Bez další kontroly 4ětných ylivů mohou být výrobny připojeny, pokud poměr zlrratového výkonu síé Sly ke
jmenovitému výkonu celého zařízení S,aje věSí než 500.

Pokud výrobce nechá své zařlzel11 ovéíit v uzlávaném instifufu, pak lze do posuzování připojovacích podmínek
zahmout příznivější činitel skv/s,c (<500). Pro větrné elektnirnyje zapotřebí předloát ceítifikát, zkušební protokol
apod. o očekávaných zpěnrých vlivech (viz Dodatek - vysYětliYlq).

Pro bdividuální posouzeni pfipojeníjedné nebo více vlastních výroben vjednom společném napájecím boduje ť€ba
lycházet z následujících meaních podrnínek:

12.1 ZMĚNA NÁPĚTÍ
Změna napětí

^U 
< 3 % Un (pro společný napájecí bod v síti nn)

LUš2o/o Un (pro spoleěný napájecí bodv síti vn a 110 kV- viz též část 10).

12.2 F,LIKR
DLOIJHODOBÝ FLIKR
Pro posouzení jedné nebo více výroben vjednom předávacím místě je zapofiebí se detelem na kolísaní napětí
vyvolávající flík dodržet ve společném napájecím bodé nn a l,rr mezrí hodnotu

P1 < 0,46.

ve společném napájecím bodě l10 kV mezrrí hodnotu

PL <0,37.

Dlouhodobá míra flilou Pnjeclnoho zdroje může být wčena pomocí činitele flilcu cjako

c_
Plt =c,iE, (20)

DkV

S"gjejmenovifý výkon zařízení (pro větrné elektrárnyje to hodnota 5"6).

Pokud je hodnota vypočtená podle předchozí rovnice větší než 0,46, je nožné do \.ýpočfu zatmout flámvé uhly a
počítat podle následuj ícího vztahu

elt =.,SPo.(vrv +qil. (21,)

Pozn. : JeJi ye zhlšebním protokolu zďízení Wočítrina hodnoía čhitek Jlibu c pro úhel imPedance sítě v, a tbn je
udónajen hodnon c, použije se tdo ho&tolaflikru. Přitomje však třeba yzít ý úvahu, že y ,omlo případě se už
kosinouj, ěIen nerespeHuje, event. se dosazuje royen 1.

U v,.hobny s l,Ice j €dnotlivými zařízeními je zapo6ebí \Tpočítat Pl pro kaáé zvlášť a výsle<lnou hoclnotu pro flikr
ve společném napájecím bodě určit podle následujícího vztahu

(lE)

(19)

n**" =,EP,i .

U zařízení s n stejn;foni jednotkami je výsledný činitel pro flikr

{22)

Plt,es =Jn.Ptt =fi " *-
(23 )

strq4a
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123 PRoUDYHARMoNICKÝCH
Harrrronické vznikají především u zařízení se střídači nebo měniči frekvence. Hamonické proudy emitované těmito
zaňzeními musí udat výrobce, např. zpnívou o typové zkoušce.

12.3.1 Výrobny v síti nn

Za předpokladr1 že do sítě nn nemohou být pňpojeny více než dvě větší vlastní výrobny s maximálním výkonem po
10 % jmenovitého výkonu distribučního tansformátoru, mohou být pío posouzení harmonických proudů (I")
použm nrisleduj ící jednoduchá loitéria:

PřipNtný proud l- = vztažný prouo ,l, _§lv .
Sln \rly

vztažný proud i,je uveden v TAB.4.
sin \].íkv =&/Zk (= 1, když je předávací místo blízko transformátoru víúm).

( 20)

TAB.4

řád harmonické v váažný proud iv:
(A/MVA)

5
7
11
13

3.0
2.5
1.5
1.0

Tento yýpočetní posfup nemůže být použit, pokud je společný napájecí bod v síti lln (např. větíná
elektráma).

12.3.2 VýTobny v síti vn
Pro pouzejediné předávací místo v síti vrr lze určit celkové v tomto bodě pŤípustré hamlonické proudy ze vzlažných
proudů 1,o6 z TAB.5 násobených zlrmtovým \.ýkonem y9 společném napájecim bodu

l,rp; = iuo; .Sly. (21)

Pokudje ve společném napájecím bodu připojeno několik zařízení, pak se určí harmonické proudy přípustné pro
jednotlivá zařízení násobením poměru zdránlivého výkonu zařízení Sa k celkovému pfipojitelnému nebo
plánovanému vrýkonu SAv ve společném napájecím bodu

(22\

U zzřizraí sestávajících zjednotek stejného §pu lze za Sa dosadit >SnE. To platí též pro větrrré elekh.ámy. U
zařizeni z nesejlÝch typů jde pouze o odhad.
Celkově přípustné harmonické proudy pro síť vn vztažené na dsatový výkon, kteréjsou vyvolány zařízením přímo
připoj€ným do tsto sítě, jsou uvedeny v TÁB.5.
Pro harmonické s řády násobků tří platí hodnoty v TAB.5 pí0 n€jblžší řád, a to pouze, pokud se nulová složka
proudů z výrobny neuzavírá do sítě.

TAB.5

|,,př = |,,př §# = i"o, .s*u .*.

5
7
11

0,1 15
0,082
0,052

0,058
0,041
0,026

0,033
0,023
0,015

Řád harmonické
Přípustný v.áďný proud harmonických

il,přWMVAI
síť 22 kV
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13
17
,t9

23
25

0,038
0,022
0,016
0,012
0,0í

0,019
0,01 1

0,009
0,006
0,005

0,01,1

0,006
0,005
0,003
0,0U3

>25 nebo sudé 0,06/! 0,03/! 0,017lZ
p<40 0,06/! 0,03/! o,017lD
lr>40 0,16/! 0,09/! 0,046/!

Pro sČÍtání proudŮ harmonicloých, pocházejícíchjak od rúzrrých odběratelů, tak i \.ýrcben platí následující pravidla. usměrňovače řízené sítí (6- nebo 12 pulzní)
Ilarmonické typické pro usměrňovače (řádl5.,7.,1l.,l3., atd.) i pro ne§pické nízhých řádů ( r;< 7) se sčít4jí
aritmeticky

n
|u = Ilrri (23')

i=í

Pro n€t}Tické harmonické vyšších Řdů (v> 7)je celkový harmonický proud určitého řádu roven odmocnině ze
součtu kvadrátů harmonických proudů tohoto řádu

|,, = (24)

. pulsně modulované sřídače
Pro řád ,r4 který v zásadě nenl celočíselný, ale pro hodno§l p > 11 také obsahuje celočíselné hodnoty, je celko11ý
proud rovný odmocnině ze součtu kvadrátů pro jednotlivá zařízení

', 
=1E'', (25)

(30)

pokud se vyskytují u těchto střídačů netypické harmonické proudy řádu p < 11, pak se §to sčítají aritrnsticky.
Jsou-li překročeny přípustné hodnoty harmoniclcých proudů (nebo přípustné proudy meziharmonických), pak jsou
zaPoffebí potlrobnější posouzení. Přitom je ťeba mít na paněti, že hodnoty přípu§tných harmod§lcYch proudůjsou
voleny tak, aby platity i pň vyšších frekvencích pro induktivní impedanci sítě, tj. např, pro čiíé venkovni sitě.
V sítích s \.ýZnamným podílem kabelů je ale síťová impedance v mnoha případech nžší, takže mohou b}l přípustné
vYŠŠÍ proudy harmonických. Předpokladem je výpočet a posouzení napětí harmonicloých ve společném napájecím
bodu pň uvaŽování skutďné (frekv€nčDě ávislé) impedance sítě ve společném napájecírn bodu podle [8]. Navíc
k dosavadním požadavkům je zapofiebí dodržet podmínku, že v roxahu frekvenci zboo rrz aZ soob tt ňepietroct
ve společném napájecím bodu napětí 0,2 %.

Je-li v síti několik předávacích mís| musí být při posuzovánJ poměrů vjeduom předávacím místě brany v úvahu též
ostatú Předávací místa. Podle toho j§ou poměry v síti vn přípustné, pokud v kaáérrr společném napájecím bodu
nepřekročí harmonické proudy emitované do sítě hodnofu

|uVpř =i,o,.s*u.*
kde Sayje souČet rrapájecích zdántivých výkonů všech zařízení v daném společném napájecím bodě a S"je celkový
výkor, pro kterýje síť navržna.
Pokud Podle tohoto \.ýpočfu dojde k překočení přípusírých harmoniclcých proudů, pak v zásarlě připojení nenl
moŽné, pokud poclrobnější výpočet neprokáž€, že přípustné hladiny harmonických napětí v síti nejsou přelročeny.
Pro jiná ďťová napětí, než jaká jsou udrána v TAB. 2, 

-lze přepočitá vztažné harmonické proudy z hodnot v éto
tabulce (nepřímo úměmě k napětí).

Pokudjsou překočeny přípustré proudy harmonichých, pakje zapoťebí provést podrobnější výpočet harmonických
(viz část 16 - Vysvětlivky).
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]],3.3 V}tobny v síti l10kV
Pro tyto §ítě udává následující tabulka celkově dovolené proudy harmonických pro zařízení připojená do jedné
řaDsformoyny nebo dojednoho vedení l10 kV. Tlto hoctnoty přeyzaté z [18] se váahuji ke zkatovému výkonu
v piedávacím místě výrobny.

TAB.6

Pozn. : Pro harmonicki řádu násobhl ří se mohou vzít zq zákJad hodnoty pro nejblíže ulšší řád

Připustné proudy harmonickýchjeclnoho výrobního zařízení se získají palt pro harmonické do řrádu 13 takio:

|vzul =iv,pzul S*u ,+

pro harmonické řádů vyšších než 13 a pro meziharmonické:

(31 )

ln,r2u1 = ir,r2u1 .Sky . (32)

kde

l,u^l přípustrý proud harmonické u.ýrobního zařízení
i"u-l přípustrrý váažrý proud harmonické podle TAB. 6
Stv zkatorrý \.ýkon ll pňpojném bodě
SA přípojný výkon výrobnfrto zaíizení
§o referenční výkon.

Proudy harmonických a meziharmoniclcých řádů vyšších než 13 se n€musí íespektovat kdyžje \.ýkon n€jvětšího
dodávajíciho rněniče menší než l/l00 zlgatového yýkonu sítě v přípojném bodě.

JeJi vjrobní zařízení pňpojeno k useku vedení mezi dvěma transformovnami, dosazuje se za referenční v,ýkon S9

repelný meaí výkon tohoto úseku vederú. Při pňpojení vjrobního zařízeni přímo nebo přes ákaaíkovo vedení k
transformovně se za S6 dosazuje maximálně k transformovně připojitelný vynáLběný wýkon,

Dorlržení přípustrrých proudů zpětných vlivů podle rovnic (27) a (2E) lze prokazat měřením celkového proudu v
př€dáyaoím Dístě nebo výpoětem z proudů připojených jednot|ivých zŇinli,

Měření proudů harmoniclcých a meziharmonických se musí provádět podte ČsN EN 610004-7 eď.2.

Řád v,p Přípustný \ráažný proud ha.monických
i,, ,, .,,, v A,/GVA

§

7
11
13
17
19
23
25

2,6
3,75
2,4
1,6
o,92
0,70
0,46
0,32

> 25 nebo sudé 5.25 lv
u<40 5.25 l u
u>40' 16 /u

Sn
S9

' Celoéiselné nebo neceločiselné v pásmu 200 Hz
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Proudy harmonickýoh, přiváděné zkresleným napětím sítě do výrcbního zařízení (např. do obvodů filtu), se

výrobnímu zařízení nepřipočíávají.

12.4 oWtvNňNÍ z.aŘúzpxi rrpo
Zařízení homadného dálkového ovládání (tlDo) jsou obvykle provomvána s frekvencí v rozrneá 183,3 aŽ 283,3

tlz. Mlstně pouátou &ekvenci HDo je zapoťebí 4iistit u PDS. Vysílací úroveň je obrykle 1,,5 |io až2,5 %oUn.

Vysflače HDo jsou dlnenzavény na zÁiželL jež do určité míry lycháui z 50 Hz zaližení sítě, kterou napájí syým

sig"álem. výIo6ny pfipojené do přípojnice do níž se vysílá signál HDo ho ovlivňují přidavným zatížením vysílačů

HDo, které plyne z:
- vlastniho zařízení výrobny
- nýšené|w zatlžrnim sítě, kieléje v drůsledku výroby k síti připojeno,

v těchto případech se posuzuje vliv výrobly na zatižsni vysílaěe.tlDO. Vychfuí se z informace PDS o jeho zalíŽr,ní

ajmenovitém proudu. Pňpustné zvýšenl zatížení vysílače do 110 kV a vn je5 7ojmenoviteho proudu.:

Výrobny připojované k síti mimo přípojnici do níž se vysílá signál tlDO smí způsobit sniž€ní úrovDé siguálu HDO
maximálně o 5% za pfudpokladu že bude dodržena minimální přípustná úroveň simálu HDO wčená měřením. Tďo

uíoveň musí být zaíučena i pň mimořádných zapojeních sítí.
Pro frekvence 194 - 283,3 Ilzjsou minimálni urovně signálu HDO:
NN150%Uf, vlÝ 190%Uf , 110kv200% Uf. Ufje náběhové napětí přijímače, které obvykle bývá v roznezí
0,8 - 0,9 Un [14].
Nepřípustným zrněnám hladiny signálu HDO v pňpojném bodu, je obecně zapoťebí z8mezit odpovídajícími
techniclcými opaťeními, zpravidla hradícími členy. Jejich tecbnické paíametry musí být odsouhlaseny PDS.
Podrobnosti jsou v [14].
Při posuzování poklesů hladiny signólu HDO výrobnanri j e zapoťebí uvažovat následující hlediska:

zdrojJ připojené statichými sÉídači bez filtrů zpravidla nezpůsobují výmunné snžení hladiny signáu
HDo. pokud jsou vybaveny filtry nebo kompenzačními kondensátory, pak je zapoťebí pl€zkouš€t sériovou

rezonanci s reaktancí nakátko transformátoru výrobny.
- Zdroje, jejichž syncblonní nebo asynchrormí geneíátory jsou připojeny do sítě přes ťan§formótoí,

vwolálají tlrn nixí pokles signálu, čím je vyšší zlíatoYá reaktance genenítoru a transformátoru, ČÍm je vyŠŠÍ

aekvence HDO a zlraový rrýkon sítě.

Kromě omezení poklesu hladiny signálu HDO nesmí být éž produkována nežádoucí rušivá napětí.

Obecně platí:
- rrýrobnou v}.volané rušiyé napětí, jehož frekvence odpovídá místně pouáté frekvenci HDO nebo leá v
bezpros$eclní blízJ<osti, nesmí překočit 0.1 % Un

napětí produkovaná yýrobnou jejichž aekvence je do l00 řlz pod nebo nad místně pouŽitou fi€kvencí

HDo, nesmějí v přípojném bodu překročit 0.3 % Un.

výšo uvedené hodnoty 0.1% Un resp. 0.3o/o|Jl vycháaejí z předpokladq že v síti nn nejsou pňpojeny yíce neŽ dvě

vlasfrú výrobny. Jinakjsou zapotřebí zvláštrrí v,jpočty u4],

pokud vlastní yýrcbna nepřípusfiě ovlivňuje provoz zŇlnn1 ílD,O, je zapoťebí, aby její provozovatel uČinil

opaťení poťebná k odstranění ovlivnění, a to i když ovlivněníje 4jištěno v pozdějším čase.

Bez posouznnl je možné podle [14] pňpojit k síti výrobny, nepřesáhneJi jejich výkon v pňpojném bodu a výkon v
celé síťové oblasti hodnoty uvodené v tab.7.

TAB.7

Napěťová úřoveň
tkvl

Cekový výtorwýrobních zařízení
v přípoiném bodu v síťové oblasti

o,4 10 kVA 20 kVA
VN 2tJIVA 4MVA
110 20 MVA 40 MVA

13 IIVEDENI Do PRovozU
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r3.1 ZKUŠEBNÍPRoYoz
Po realizaci výrobny a předložení podkladů dle bodu č. 4.5 povolí PDS na ákladě poádavku výrobce zkušební
provoz výrcbny. Tento provoz bude časově omezen a bude povolen pouz€ u účelem uvedení výrobny do provozu,
provedení potřebných zkoušek a měření. Zkušebnl provoz probihá bez instalovaného obchodního měření dodávky do
Ds.
Před uvedením do provozu je zapoťebí, aby dimvat€l potvrdil, že vlastní výrobna je provedena podle předpisů,
norem a zásad uvedených v ěásti 3, stejně jako podle PPDS a této přílohy a předloál protokol o provedeni výchozí
revízs.

Pnní paralelní pfipojoní k §ítije zapoťebí provést v přítomnosti zá§fupce PDS.

Před pňpojením je zapoťebí:

- prohlídka zaňzení
- poroltání vybudovaného zařízení s projektovaným
- zl(ontrolovat přístupnost a fimkce spíEcího místa v předávacím místě
- zkontrolovat provedení něňcího a íčtovacího zŇíznni podle smlulrdch a technických požadavků.

Dále je zapodebí uskut€čnit flúkční zkoušky ocbran podle části 8.
Ochrany se ověfují buď za skuteěných poclnrínek, nebo simulací pomocí odpovídajících zlrušebních příshojů.
Dále je zapoťebí odzkoušet náběh ochían a dodržení udaných vypírracích časů pro následující provozrri podmínky:

- frifázpÝ ypadek sítě (u sítě nn i jednofámvý)
- OZ (u asyncbronních generátoni a synchronních generáíonl odjmenovitého výkonu stanoveného PDS)
- odchylky frekvence (simulace zkušebním zařízením).

obdobně je zapoťebí proYádět §/to z|(oušky i u zařízení se střídači.

U elektroměrů pro dodávku i odběrje zapotřebí provést kontrolu správnosti chodu.

Pokud je výrobna vybavena dálkovým ovládáním, signalizací a měřením, je zapoťebi ověňt j€jich funkce z
příslušného rozbraní.

Je zapofiebí kontrolovat podmínky pro připojeni podle části 10.

Dále je zapoďebí kontrolovat, z<ta kompenzační zŇízeú je pfipojovrárro a odpojoviáno s generátorem a zda u
regulačních zařízení odpovidá regulace výkonovému roxahu.

Doporučuje se body zkoušek provádět podle sezramu. Uvádění do provozu, zejmena flrnkčni z-koušky ochrarr, je
zapoťebí dokumentovat, napŤ. zkušobním protokolem (viz 16.5).

ochrany mohou být PDS plombovány.

13.2 scI{vÁLENÍ rrÍnonxy x rnvlLÉMU PRovozU, UzAvŘENÍ sMLoI^ry o PŘIPoJENÍ
Na zíkladě wýzvy výrobce provede PDS v průběhu nebo po ukončení zkušebniho provozu výrobny její kontrolu
zahmující pofiebné zkoušky a měření. Z této kontroly vyhotoví PDS protokol o uvedení výrobny do provozg který
bude podkladem pro uzaťení smlouvy o připojení zařízení výrobce k DS. Smlouvu PD§ uzavírá pouze na zíkladě
souhlasných výsledků uvedené kontroly, popř. dolož€ní od§tanění 4jštěných ávad. Další navazující smlouvy
(výkup vltobené el. energie, systémové služby) jsou rrzaťeny až po uzaťení smlouvy o pňpojení nřízení yýrobce
k Ds.

14 PRovoZovÁNÍ
Zalízraí poĚsblá pro paralelrď provoz vlastní výrobny se síti PDS musí rrýrobce udržovat neustále v bezvadném
technickém stavu. spínač€ a ochrany musí být v pravidelných lhůtách fuŇčně přezkoušeny odbomým pracovníkem.
Výsledek je zapoťebí dokumentovat zkušebním protokolem.
Tento protokol má chronologicky doloát před€Psané zkoušky a být uložen u zařízení vlastní Yýrobny. slouží též
jako důkaz řádného vedení proyozu (viz část 16.5).

sE
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PDS může v případě pofieby požadovat přezkoušení ochnn pro oddělení od sítě a ochran vazebního spínače. Polqld
to vyžaduje provoz sítě, m,ůže PD§ zadat zněněné nastaYení pro ocbrauy.

Výrobce je povinen z nutných technických důvodů na ádost PDS odpojit rrlastrí \.ýTobnu od sítě.

PD§ je pň nebezpďí nebo poruše opráYněn k okanžitému odpojeni výrobny od sítě. odpojování výroben
k provádění provozně nutných činností v síti jsou zpravidlajejich provomvateli ozramována.

Vlastní výrobna smí být - zejména po poruše zařízení PDS nebo výrobce - připojena na síť PDS t€prve tehdy, když
jsou splněny spínací podmínky podle části 10.

pověřenýrn pracovníkům pD§je zapoťebí umožnit v dohodě s $/robcem pň§tup k€ spínacímu zařízení a ocbíaniilrn
podl€částí7a8.

Pokud je ke spínání potřebný souhlas, pak uzaťe PDS s provozovatelem yýrobny odpovídající (dohodu) smlouvu o
provozo!áni, ve líeré jsou vyjmenovány osoby oprávněné ke spínrání. Do této dohody je zapoťebí zahmout i
uje<lnání o poruchové signalizaci, signalizaci odpojení a časech připojování zařízení vlastní vfobny.
PD§ vyrozumí provozovatele w_fuobny o podstahých zrněnáoh ve své síti, které mohou ovlivnit paralelní provoz,
jakoje např. zvýšení zkatového výkonu.

Provomvatel výrobny mu§í s dostatečným předstihem projednat s PDs zamýšlené zněny zařízení, kt€íé mohou mít
vliv na paralelní provoz se síť, jako např. zvýšení n€bo snížení výkonu výrobny, vjměnu ochran, zrněny u
kompenzačního zařízení.

strana
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hranice vlastnicM
domovní pňpojková skříň

měření dodávka - odběr - podle ěá§ti 6.

400/230 v
rozvádéč

spínač podle črásti 7
ochrany podle črásti 8

g€neétor

Přftlad 1 P8ralelně provozovaní rýřobna v §lti nn bez možno§ti o§trovního provozu

Přft|ad 1á Paralelně provozovaná výrobna v síti nn bez možnosti oštrotTrího provozu
Spolďné pňpojení, možno§t rTkízat yýrobu a částečně ji spotřebovat Průběhové měření.

m 400/230 v

15 PRIKLADY PRIPOJENI VYROBEN

měření dodávka - odběr

4001230 v

síť nn 400/230 v
trvale přístupné spínací místo podle části 5 (může být vypuštěno, pokud je
domovní sIďíň pracovníkům PDS neomezeně přísfupní )

trvale pňsfupné spínací místo podle části 5 (nůže být vypuštěno, pokud
je domovní skříň pracor.rríkům PDS neomezeně přístupná )

hr"anice vlastnictvi DS/zi&aznft

domovní pfipojková skříň

měření odběr

rozrráÁěé

vlastní spotřeba
spínač podle části 7
ochíany podle části 8

generátor
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měření odběr měření dodávka - odběr

400/230 y
rozváděč

podle črásti 7
ochrany podle části 8

genenítor

Přlklad 1b Paral€hě proyozovaná výrobna v síti nn bez možnosti o§trovního provozu
Celá rýroba bez vla§tní §potřeby dodaná do DS
Rodíření stávajícího odběru o r.ýrobu

síť nn _ 400/230 V

síť nlr 400/230 V
trval€ přísfupné spínací místo podle části 5
(můž být !rypuštěno, pokud je domovní stďíň
pracovníkům PD§ noomezeně přísfupná )

domovní přípojková sKíň

trvale přísfupné spínací místo podle črásti 5 (může být vypuštěno, pokud je
domovní skříň pracor.rríkům PDS neomez€ně přístupni )

hmnic€ yla§tnictví

domovni pňpojková skříň

měření dodávka - odběr podle části 6.

vazební spínač podle části 7 se síťovými ochrarrami podle části 8

400/230 y
rozváděč

generátoroqý spínač podle ěásti 7
ochrany podle ěásti 8 (zkatová, proti přetížení)

generátor

Příklad 2 Paralelně provozovaná výrobna v síti nn s mofoostí o§troyniho pŤoyozu

stra4a
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spína§í místo podle čá§ti 5

lransformátor odběratele

sběmice nn

spínací přístroj (vazební vypinač)
podle čiásti 7 s ochranami generátoru podle
čá§ti 8

geneíátor

Přft|ad 3 Jedna vla§tní yýřobna v paralelním provozu se sítí b€z možno§ti o§tŤoyního provozu
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spínací místo podle časti 5

transformátor odběratele

sběmice nn

§pínací přístroj (vazební qpínač)
podle části 7 s ockanami generátoru podle
čá§ti 8

gen€rátor

Příklad 4 Několik vlrstních r.ýrob€n y paralelním provozu se sítí bez možnosti
ostrotního provozu
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spínací místo podle črásti 5

transformátor odběratele

spínací přístroj (vazební qpínač)
podle části 7 se síťovými ochranami podle
číi§ti 8

sběmice nn

v}pínač genfiítoru se
- zlaatovou ochranou
- ochranou proti přetížní

genelátor

Přiklad 5 Vlastní výrobna v paralelním přovozu se §ítí s možností ostrovniho provozu
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§pínací místo podl€ čiá§ti 5

spínací přístoj (vazební vlpínač)
podte části 7 se síťovými ocluanami podle
čá§ti 8

transformátor ].ýTobny

sběmice nn

spínací přístroj (vazební qpinač)
podle části 7 s ochranami generátoru podle
části 8

další zdroje

generátor

Příklad 6 Několik vlastních výrobeu v parrl€lním pŤovozu se sítí s mofoostí
o§trovniho provozu
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spínací místo podle črásti 5

sběmice vn

blokový transformátor

spínací pfistroj (vazební Yypínač)
podle části 7 a ochranami generátoru
podle části 8

generátor

Příklad 7 Několik vlastních výroben v paralelním proYozu se sběrnicí rn
a decentralizovaDými vypínači s ochrsnámi
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spínací místo podle části 5

spínací přístroj (vazební vr?ínač)
podle části 7 a síťo\1hi ocbranami podle
části 8

sběmice \Ťl

bloko\^i transformátor

další zdroje

lTpínač generátoru se
- zkatovou ochranou
- ochranou proti přetížení

genelátor

Přilrlad 8 Několik vlastních výroben v paralelním provozu §e sítí bez mofoo§ti
o§trovniho provozu, se sběrnicí vn a centrálním v5pínačem s ochranami

PRoVoz
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Další VTE stejného v,_foobce

vl, spoťeba Podpůmá
0,4 kV impedance

(pokud bude
freba)

Stanice/vedení vn PDS

9 Připojení farmy YrE do sítě vn, spínací bod podle č1.5 dálkově ovládaný úsečnfu
podl€ č1,7 Yypín8č gen€rátoru ve §trnici vTE

Podpůmá
inrpedance

fuokud bude
ťeba)

vl. spoťeba
0,4 kv

Další VTE stejného
výrobce

§pínací bod podle části 5

Přiklad 10 Pfipojení farmy VTE do sítě vn, spínscí bod podle čL5 dálkově ovládaný
úseční§ podle č1.7 vypínač g€nerátoru ve stanici VTF_ přípojka ,Tí odbočením

Lst spoťeba 690 v

-T-

Ió
690 v

§
óř1.1ád

Dispečink
PDs

vedení vn pDs

Sp. bod podle 7,
ochrany podle 8.
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Dispečink
PDs

690 V

vedení rn pDs vl, spotfuba
0,4 kv

Podpůmá
impedance
(pokud bude
třeba)

Přftlad 11 Pňpojeni farmy VTE do sítě vn, spín8cí bod podle č.5 i č.7 dólkově
ovládanÝ odpínač/rrypinač - smvčkové zapojení.

vl. spotřeba 690 V



:, jzKÉHo NEBo wsoKEHo NApĚú pRoyozovATELE DIsrNBučNí sousTÁw 
l

\I1I
\\llltr ltrool-aD laDll
E E 

trafo

ll
výrobna výrobna

Obr. 13 Připojení výroben dvojitým T
odboěením k vedení 1l0 kv

rační měření
.ání propojení obou systémů vedení

iení l..ýroben j ednoduchým T
vedení 110 kV
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vedeni 1 vedení 2 pnpoJnrce

ávisí na dohodě

přípojnice s podélným

Obr. 14 Připojení výrobny zasmyčkováním do
vedení 110 kV D§

Obr. 15 Pňpojení wýrobny do pole vedení
1 10 kV v rozvodně DS
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l': =::: 
,, : l-, sr ětlivkách rychrázej í z dosavadní praxe a Zkušenosti PDs.

_ Pňilašol aci řízení

- ,,..::].l rlrobea s několika generátory je zapotřebí udat data pro kažAý jedaotlivý pohon i genelátor
:"::-::::5íi jsou \,části 3.7 PPDS). Souhmné údaje u mííZErLí s více genelátory nepostačují plo zÁvaeěrlé

:,: - -ze:: nálazorých proudů, časového odstupňová,rrí, harmonicloých a fliku (viz dotazrrík pro posouzení moátosti

5 Pňpojení k síti

i:] b)]o Zaj ištěno dostatečné dimenzování zzřizsní, musí být v každém případě píoveden Výpočet zkrato!.ých
;-:alěru v předávacírn místě. ZlíatoYá odolnost zaříz€ní musí být ryšší, nejvýše rovna největšímu Y}počtenému
:eLtc.r,ému zkratovému proudu.

Podle sitbvých poměru i druhu a velikosti zařízení vlastní w.hobny musí dělicí spínací místo \Tkamvat dostatečnou
rlpínací schopnost (odpínač nebo qpínaě).

i §pínací zařizení

Pň dimenzovíní spinacího zařízení je zapoťebí brát ohled na to, že zkat je napájen jak ze sítě PD§, tak z vlastní
rjlobny. Celková liýše zkatového proudu ávisi tedyjak na příspěvku ze sítě PDS, tak z vlastní v,.foobny. U větších
genenítorů je všeobecně požadován l"ýkonov,ý qpínač.

Spínač ke spojení vlastni \.ýTobny se sití PDS slouží jako trvale přísfupné spínací místo (viz část 5). Uspořadání
spínačů je ávislé na zapojení, vlastnických i provozrrích poměrech v předávací stanici. Bližší stanoví PDS ve
smlouYě,

U zařizerú, která nejsou určena pro ostrovní proYoz, mohou blít použity genenítorové v}pínače ke spojovtání a
s}ŤchŤonizaci, stejně jako k vlpinrtrí ockaílami, tedy jako dělíci qpínače k síti.

V zař'lzerll schopného ostrovniho provozu (viz příklady provedení l4.5 a i4.6) slouá synchronizační qpínač mezi
spínacím mistem podle části 5 a zaiizerLím vl,robny k l,ypínání, ke kterému může dojít činností ochran při jevech
vyvolaných v síti PDS. Funkce vazebního a synchronizačního vypínače je zapoťebí specifikovat jako souěást
smlouly o způsobu provozu.

Výpadek pomocného napětí pro ochrarry a spínací přístroje musí Vé§t automaticky k lTpnutí vlastní yýrobny, protož9
jinak pii poruchrách v síti PDS nedojde k působení ochmn a v}?nutí.

8 ochrany

ockany v dělícím bodě mají zabránit neádoucímu napájeni (s nepřípustným napětím nebo frekYencí) části sítě
oddělené od ostatní napájecí sítě z vlastní \".ýŤobny, stejně jako napájení poruch v této síti.

U ťífáaových genenítoru pňpojených na řífázovou síť vede nerovnováha mezi v,.y'robou a spoťebou čirmého wýkonu
ke změně oáček a tím frekvence, zatímco nerovnováha mezi v}.niběnou a spoťebovávanou jalovou energií je
spojena se zrněnou napětí. Proto musí u těchto genenítoru být sledovánajak frekvence, tak i napětí.

Kontrola napětí je ťeba ťífázová, aby bylo možné s jistotou rozpozrrat i jednopólové poklesy napětí.

ZpožÁěni \rypináni podpěťovou a přepěťovou ochranou musí být kátké, aby ani pň rychlých zrněnách napětí
nedošlo ke škodám na nřízed dalších odběratelů nebo la zŇizeri vlastní výrobny, Při samobuzení asynchronního

-.- , j j- _ ; ,. _i,J.tEHo _\,ÁPĚTÍ PRol/oZovÁTELE DISTRIBUČNi SoUsTÁW
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generátoru mŮŽe svorkové napětí během několika period dosáhnout tak vysoké hodnoty, ž€ nelze lyloučit poškození
provozol'aných zařízenÍ. Časy zpoáění do 3 s udané v této příloze PPDs je terty moáé pouxt jen ve výjinecnyctr
případech.

Generátory připojené přes sťídače nereagují na n€y5tro!,nanou bilanci ěinného v!ýkonu automaticky odpovíctající
zněnou frekvence. Proto u nich stačí podpěťová a přepěťová ocbrana. Oddělená konnola frekvencejúo oc-brana pro
oddělení není u zařízení se sťídači bezpodmínečně nutná; obecně postačuje integrované sledování frekvence v řízení
sÉídače s rozběhovými hodnotami podle čá§ti E.

NezPoŽděným odpojením vlastní výrobny pň OZ jsou §híáněny synchronní genenítory před zapnutím v protifázi po
ptomati9kém znovuzapnutí po bezrrapěťové přesuávce. Také účinnost oZ je zajiš€na pouze tehaý, ruyz pň
beztapěťové pauze síť není napájená. Píoto musí být součet v}pínacfuo času ocluany a vlastního času spínaěe
zvolen tak, aby beaapěťová pauza při OZ nebyla podstatněji zlcácena.

Ocbrany pro rLezpožÁěrlé lTpnutí při OZ (telé la skokovou zrněnu vektoru a rnýkonu, popř. směrovó nadproudová
ocbrana) nejsou nátuadou za poádované napěťové a fiekvenční ochrany. Při jejich nastavení je zapoirebí bret
v Úvaltu reakci na kolí§ání zaťlž,enl v zařizeli vlastní výrobny a přechodné jevy v síti. U zařízení schopných
ostrovního provozu je jejich hlavní funkcí rozpoanat ostrovní provoz (s částí sítě PDS), \Tpnout vaz€bní !)Ťín&č
aílm zamezitpozÁfiŠÍmu nesynchronnímu sepnutí ostrovní sítě a sítě PD§. Vypínací časy těchto ochran je zapoťebí
sladit s odpoví<lajícími časy napěťových a ftekvenčnlch relé.

K vymezení éástt zŇÍzsnl se zemním spojením můž být požadováno rlbavení zemním směrorrým relé, Tato relé
mají být zapojena pouzr na signál.

Ze smlurT rích dŮvodŮ nebo k zabránění přetížrni zŇizpnl mohotl být poádovány ocbrany pro omezení napáj€ní do
sítě. Nasazení odpovidajících ocbran ajejich nastavení je zapoťebí odsouhlasit s PDS.

9 Kompenzsce jalového výkonu

K zanezeli vysolcých ztíát ěinného výkonu je zapoťebí usilovat o rlčiník pňbližně 1. V distribučni síti PDS s
vYsoh.ýTn Podílem kabelŮ a s kondenzitory stávajících kompenzačních zařizeni miže celko\.ý účiník lež€t
v kapacitnl oblasti. Pak mŮže být ádouci z';bréfllit, aby vlivem kompenzačniho zařízení odběratele kapacitni výkon
v síti dále nerostl. Proto může PD§ vjeclnotlivých případech, např. u malých asynchronních ginenitor[ od
PoŽadavku na kompelzaěni zŇizeú upustit. Je íovněž ťeba \.yšeťit, zda požadovat jednotlivoq skúpinovou nebo
centnální komperzaci.

K zamezení nadbytečných ztrát ve vedení je zapoťebí usilovat o minimalizaci jalového výkonu - jinak vyjá<lřeno _

při výzrramném výkonu o účiník }, = cos 9 přibližrě l. Protože pro tento požadavek j€ určující údaj jalového
elekřoměrg nezramená pffpadná výzrramná odchylka účinftu od 1 v době nízkého činrrého vYionu porulení teto
zásady,

Pň vyuáť komperrzačních kondenzátoíů je zapotŤebi si uvědomit, že v kažÁé síti docháá pii fiekvenci lyšší než
50 řIz k paralelní rezonanci mezi ro4tylovou reaktancí napájecího transformátoru a součtem všech jíťovych
kapacit, při které z€jména v době slabého zatížení může dojít ke zvýšení impedance sítě. Připojením kompenzačních
kondenz.átorŮ so tato resonančnJ aekvence posune k nižším kmitočtům. To může v něktiných sitích Yn Yést ke
zvýŠení napětí harmoniclcých v síti. K zabřánění lze kondenátory zahradit předřazením indukčnosti (nebr vžAy
dodateČně, protož€ se zvýší napětí na kondenzritorech). Vžrledem k možnému sacímu účinku na místně pouáté
frekvence HDO je nutný souhlas příslušného PDS.

Při vypínání muže zŮstat v kondenzátolech náboj, který bez vybi|ecích odporů můž zTůsobit wšší dotykové napětí,
neŽje přípustné podle [18]. Při opětrrém zapnud ještě nabitého kondenátoru může téi Ooiit tlitro posi.oz€ní. Proto
jsou "ejména u vyšších wýkonů poťebné vybíjecí odpory, případně lzÉ vy.uáyat k lybdeni vhodně zapojené
přístlojoYé trarrsformátory napěti.

- Potřeba jaloYého yýkonu a§}Tchronních generátonů

Poťebný jalový výkon as5mchronního generátoru je cca 60 o/o dodávaného zdánlivého výkonu. NemáJi být tento
jalový výkon dodáván ze sítě PD§, je ťeba pro komperrzaci připojit paralelaě ke generátoru odpovídající
kondenzátory. Protož asynchrormí generátor smí být připínán k siti pouze v beaapěťovem stavu, nesmějí iýt
PřísluŠné kondenátory připojeny před připojením generátoru. K tomu můž byt zapínacl povel odvozen např. od



:.] _,-:"-: .: -,1.-- 1.z.'.nlho i)pínače. Při lypnutí generátoru je zapoťebi pro ochranu před samobuz€ním
-,::.--. -- i :.,1-::_ ;:.j ZpětTlým napětím kondensátory odpojit.

. P:ii+ba ja1o\ého \íkonu synchronních generátorů

_ .-:l-::-:-,;: i3rel"torů může b}1 cos Q nastaven buzením. Podle druhu a velikosti výkonu pohonu je buď
-,. .-:: -. :. r.: -.'i:tr:Ill buzení. lleboje zapoťebí reguláto! na napětí n€bo cos Q.

P,lrřeba jalového vúkouu u střídačů

. 1:- ..,-:::} plolozované se §řídači řizenými síťovou frekvencí mají spořebu jalového výkonu odpovídající
: : --i -ruh:rcrrrrímu genenítoru. Proto plo kompenzaci těchto sťídačů platí stejné podmínky jako u

-,. : ; :--: ::] ai generátorú.

-, 
]:: ]:\ 5e sřidači s vlasmí synchronizací mají nepatrnou sposebu jalového výkonu, takže kompenzace jalového

.. i:il se u nich obecně nepoáduje.

10 Podmínky pro připoj€ní

Pc rrpnutí ochranou smi blýt vlastní r"jrobna zapnuta teprve tehdy, když je odsnarrěna porucha, která vedla k
l11nuti. Po pracích n a zŇizeni vyobrty a síťovérn přívodu je zapotřebí především přezkoušet sprár.rrý sled fází.

Po \}!nuti vlastní výrobny pracovníky PDs (viz část 13) je opětné zapnutí Zapoťebí dohodnout s příslušným
pracovištěm PDS,

Zpoždění před opětl]im připojením genorátoru a odstupňov&rí časů při připojoválrí více generátorů musí b:ýt tak
velká, aby bylyjistě ukoněeny všechny regulačni a přechodové děje (cca 5 s).

Prcud při motorickém rozběhu je u asynckonních strojů několikanásobkem jmenovitého proudu. S ohledem na
lysoké proudy a napěťové poklesy v síti (flikr) se motorichý rozběh generátorů obecně nedoporuěuje.

Ke stanoveni podmínek pro synchronizaci musí mít synchronizaéri zŇ]tr)en měřici část, obsahující dvojitý měřič
frekvence, napětí a měňč diferenčního napětí. Piednostně se doponrčuje automatická synchronizace. Pokud vlastní
zdroj není vybaven dostatečně jemnou regulací a dochiáaí k brubé synchronizaci, je zapotiebí jej lrybavit tlumivkou
na omezení proudowých nrárazů.

U sfidačo,\.ých zařízeri je zapolřebí zabezpečit řízením tyristorů, aby sřídač pied připojením byl ze strany sítě bez
napěti.

12 Zpětné vlivy
Zpětné vlivy na DS se u vlastních vl,roben projevuji především jako změny napětí a harmonické.

Bezprosťedně pozorovatelné účinky jsou např.:

- kolísrá,ní jasu (flikr) žárovek a zIářivek
- ovli.,nění zařízení dálkové signalizace a ovládIáLrú, zařízení yýpočetní tecbnil7, ochranných a měňcích

zařízení, elektroakustických přístrojů a televizoru
- lc.fuání momenfu u strojů
- přídavné oteplení kondenzátoŇ, motorů, filtračních obvodů, hradících tlumiyek, transformátorů
- vadná čirrrrost pňjímaěů HDO a elektronického řízení.

Zpětné Vlivy na D§ se mohou projevovat následujícím způsobem:

- áoršením úěiníku
- zv,ýšením pienosových zhát
- ovlivněním áášení zemních spojení.

a) Změny napětí

, 
. :- . :: : : sJiGHo },,LPĚTí PRoVoZovATELE SoUSTÁW
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Maximální přípustlé zrrrěny napětí jsou ávislé na četnosti jejich výs§tu (lďivka flikru). PocLobnosti jsou v [8, l0].
Měřítkem a kíitériem pro posuzování je míra vjemu fliku P1 (A/. Ten se zjišťuje buď měřením skutečného zařízení
ve společném napájecím bodu, nebo předběhými \.ýpočty.

Pl je ávislý na:

- zklatovém Yýkonu skv
- uhlu ys, zllltavé impedalce
- jmenoYitém v,ýkonu generátoru
- činiteli flikru zařízenl c
- a při podrobnějším vyšeťování i najalovém výkonu zařízení, lyjádřeném fázovjm

úblem q

Činitet flitru zaťuení c charakterizuje spolu s fáaovým úhlem i specifické schopnosti příslušného zařízení
produkovat flikí. Obě hodnoty udává buď rýrobce zařizpn1 nebo neávislý institut a mají výanam především
u větrných elektráren. Cinitel flihu zařízenl s generátoíem muže byrt stanoven měřením fliku za reálných
provoznich podmínek, ze kterých jsou vyloučeny spínací pochody. Je účelné takové měření proYádět v síti
s odporově-indulrtivní zlgatovou impedancí, ve které vlastní rnýrobna nerlvolává větší změny rBlpěÁ rcž 3 až 5 o/o,

jak se to doporučuje pro měře zpětných vlivů [13,14].

Činitet fliku c získáme z měření rušiYého činitele fliku Px s uvažováLrúm rnýkonu generátoru 5,6 a fázového úhlu
generátorového proudu

Srvc = Plt n".n 5,6 cos (ryly - 9; ) '

kde: Vtv je frázový úhel síťové impedance při měření v odběratelskJr orientovaném systému
ť. -90"< vkv <+90' (pň induktivní impedancije rply>O)

tp1 f;ázový Írhel proudu gen€nítoru- přesněji : zrněny proudu- proti genenítorovému napětí ve zdrojově
orientovaném (obvyklém u generátorů) systémr1

ť. -90"< 9i < 0" (pokud se generátor choyá jako induktivní odběratel, ť. např. asynchrormí
genenítor, podbuzený synchronní generátor, sítí řízený střídač, pakje 9i< 0).

UrČeni fliaového uhlu q ryfuduje přesné měření velikosti a íiíze proudu genelátoru. výpočetně se určí fi
rozpfýlených zdrojů z měření kotísrání čirmého výkonu ÁP a kolísáníjalového výkonu ÁQ;

(27')

kde; AP > 0 činný výkon \TTáběný vlastní \.ýIobnou

^Q 
jalový výkon vyvolaný vlastrrí r.ýTobnou se anaménkem, definovaným
následujícím způsobem:

ÁQ < 0 když se vlastní wýrobna chová jako induktir.rri odběratel, !. např. asynchrorrní geneútor,
nebo podbuzený synchroDíí generátor

ÁQ > 0 když se vlastní výrobna chová jako kapacitní odběratel, tj. např. přebuzený synchronní
generátor.

Absolutní hodnota součinitele flil<ru c a fimqý ťlhel rp; komplexní veličiny c popisují účinek flikru vlastní v,.foobny,

§ Přihlédnutím ke zlcatovému wýkonu §p a úhlu zl§atoyé impedance y4y v předpoklIídaném společném napájecím
bodu se vypočte činitel dlouhodobého íušení flikem, způsobený vlastní v,.foobnou

it = 
[" **.(**u-*,)]

Q6)

-^QQ = arctan 

^P,

Tento vztah poslqtuje menší, ale přesnější hodnoty činitele flikrq než odhad podle rovnice (ló) v části 11.

(28)

strqna
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ir:lb; v rozsahu úhlŮ yly-91 rv ýQ'ft|6sl cos(ryp-g) pod hodnotu 0.1, pakje i přesto zapoťebí dosadit minimální
:: ůofu 0.1, protože jinak by mohly lyjít nereálně nízké hodnoty fliku. Pokud není úhel síťové impedance přitiš
,.3-9 

1 p11. < 600), pak lze podle okolností vtiv úhlu g zanedbat.

::!.rd je hodnota činitele flikru c nějakého zŇízeú pod 20, pak není zapoťebí piipojení s ohledem na flikr nijak
-, :jť piezkušovat, píotože podmínky pňpojení podle části 10 představují přísnější ldtérium.

_ ::. flikru zařizení cje ávislý pŤedevším na stejnoměmosti chodu daného zařízení, na kt€rou opět mají vliv další
: l--:ilr}':

tuíbinami poháLněné generátory (napl. vodními, pamími nebo ptynovými) mají obecně hodnoty c menší než
]0 a nejsou proto pokud jde o flilc kitické

. u písto\.ýah motorů má na hodnotu c vliY počet válců

, čím většije rotující hmota, tím menšíje činitel flikru

- u fotočlánkových zařízení nejsou k dispozici naměřené hodnoty c, ádné tíitické působení flilo.u se však

neočekává.

- r.suzování ílilou bývají kitické větmé elektnímy, protože podle zkušeností jsou jejich činitele fliku c až 40.

:-: r šTné elektrámy platí:

. čimje větši počet lofujících listů tim menšíje činitel flilau c

- u zŇizení se sřídači je tendence k nižším hodnotám c, lež u zaíizpri s přímo pňpojenými asynchrorrními

resp. synchronními generátory.

.:l._: :=cuje více ruzných genenitorů (např. v parku větrných elektráren) do stejného společného napájecího bodu,
: _ , : z::sťebí pro toto zzřizBíli použítÝsledný činitel flikru podle niisledujícího váahu:

v res (29 )

. : , _: ='rzeni sestáyá Ze stejných genelátorů, pak se předchrizejicí rortrice zjednoduší na:

(30)c

Ýn

_. _: ,: ae_imé. že u zŇízelí, Lterá sestrivaj í z více generátorů, docházi k určité "kompensaci" flilcu jednotlivých

: H:rmooické

_ rírobny v síti nn

i : r.-: -: l zafizení se sťídači pouát šestipulaí usměrňovač s induLlivním vyh|azavánimbez zvláštních opařeni ke
, j3: \}ššich harmoniclcých (ednoduché trojfáLzavé můstkové zapojení), přípustné velikosti harmoniclcých
. :: _: ] J riekočeny, poL:ud je sp)_něna následuj ící podmínka:

S,e 1

s*'12o (3l )

l S,Ci
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V sítích s nízhým aŽ prŮměrným zatížením harmoniclo.irni není zapoťebí očekávat pň provozu vlastních yýroben
ruŠivá naPětí harmonických, pokud součetjmenovidch výkonů téabto zařlzFni S,a spŘuji násleclující podmínlru:

žS.n , 1

s*" ' 60 {32)

Pokud jde o zemnění uzlu v fiífázovém systémq je zapoťebí si uvědomit, že proudy třetí harmonické a jejích
násobkŮ mají ve vŠech fázových vodičích siejný směr (nuloyý systém) a fudíž se v uzlu sčítají. Ve střertním vodiči
tekou píoto trojnrásobky těchto hamlonických proudů. Pň izolovaném uzlu se třetí harmoniiká v proudu nemůže
vyvinout.

Pokud je sťední vodič vyveden a pfipojen pro umožnění ostrovního provozu, mohou být použita např. tato opatření:
- vyšší průřez vodiče pro pňpojení uzlu
- zabudování tlumivky do uzlu (která nesmí ovliynit činnost zkatových ochran pň
j e<lnopólových zkatech)

- automatické přerušení spojení uzlu se sítí při paralelním provozu klidov.im kontakem
vazebniho spínače.

- yýrobny v §íti rT
Zkratové výkony pouávané k \ďpočfu přípu§tný§h proudů harmoniclcých v sítích vn mohou ležet v rozsahu 20 až
500 MVA. Je zapoťebí dávat pozol, aby se nepoužívala jmenovitá zlmtová odolnost zařiznn1 vry ale skutečný
zlaatolý výkon ve společném napájecím bodě. Očekávané proudy vyšších harmoniclcých mohou být 4iištěny např.
v rámci měření slučitelnosti se sítí.

NaPě!Í harmoniclých 5. Řdu vyvolané vlastním zdrojem mohou být maximrálně 0,2 % U" a pro ostatni harmonické
v TAB. 2 nesmějí být větší než 0,1 % U".

|okud 
jsou proudy harmonických zaiiznn! nižší než přípustné proudn pak je zajištěno, ž9 jimi vyvolaná napětí

harmoniclcých v síti nejsou větší, než v předchozím uvedené hodnoty. To platí za pňdpokla<lu indukti-vní impedance
sítě, kt€É znamoná, že u ádné z harmoniclcých uvedených v TAB.2 nenastává rezonanca

Pii PfulcoČení přípu§hých proudů je zapoťebí nejprve vypočítat v}.volaná napětí harmoni§kých pň uvažování
skuteČné imFedance síé (viz [E]). Protože írmoho sítí vn vykazuje jř pro harmonické pornimě 

-nízlcých 
ňídů

kapacitní impedanci, jsou výše uvedené pfipustné hodnoty napěd harmónichjch 0,1 % Ú" dosaženy tóprve pň
vyšších pmudech, než l,ypočtených podle TÁB. 2.

Pouze tehdY, kdyŽ jsou lTpočtená napětí harmonických !yšší n€ž výše uvedené mezn, přicháueji mj. v úvalru
následující opaťení:

_ zabudování filtrů harmoniclcých
_ připojení v místě s nižší impedancí sítě (yyšším zlqatovým výkonem).

Dále je zaPofiebí doporučit a vjeclnotlivých pffpadech přezkuš oýat, zAa maji bÝ použity u zařízení se sřídači od cca
100 kvA (imenovitý \.ýkon) dvanáctipulzti a u zařlzen nad 2 MvA (imenovitý výkon) dlzcetičffiulaní
YsměrňovaČe, TÍm se snižují proudy harmonických a náva"aně i náklady na kompenaění zzíin:i.Údaje o prouclech
harmoniclo.ích má do dávat uýrobce zŇlzpli.

U zařízení se sřídaČi s modulací šířkou pulsu ve frekvenčnim rozsahu nad 1 ktlz je zapoťebí přerlloát protokoly o
analýze maximálních proudů harmoniclcých pň nůaných výkonech.

tlannonické vyŠŠÍch frekvenci, tzn v rozsahu nad l 250 řIz, mohou vystupovat za určitých okolností, např. při stabě
tlumen'jch rezoílancích ěá§tí sítě, yyvolaných pň komutacích. V échto připadech musí být pfijata zvláštní Ópatření,
popsaná blíže v [8].

Zpětné vlivy na zařízení HDo

Sací obvody pro snížení harmoniclcých nebo kompenzaění kondensátory yn nebo vvn s předřadnými tlumivkami
lYvo_láv4ií Často snížení hladiny signáu HDO pod dovoleuou mez. V échto případech může pomoci vhodné
naladění sacích obvodů nebo zrrýšení činitele p pře<lřadných tlumivek kondensátoiorrých baterií. připadně musí být
PouátY hradící Členy pro ónovou frekveuci. PDS udává v těchto pňpadech portle [14] minirnální impedanci zařízení
ákaaníka na frekvenci HDO, lríerou je tento povinen dodržel.
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::.-=,', :::rtcry zatěžují napětí tónové frekyence subtransientní realŤancí a mohou tak rovněŽ q'\r'olat

-.-. _1. :=eni Éladiny signálu. I zde jsou podle okolností poťebné hradící členy nebo y mezních PříPadech
:::: _-: -._.::,:;e HDO,

] :_,: :: :_,.;Jú muže PDS požadovat i dodatečně u kornpenzačního zŇízelí z,atýazeli kondensátorŮ nebo jiná
,.: :-' : : . :.3jeni. kelá musí píoYozovatel vlastní \"_hobny zabudovat.
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.-.

'..

_6j

:']

It]
[9]

[10]
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- zt§atoť \.ýkon ve společném napájecím bodu

- f;ázový uhel zkatové impedance

ls PŘíKLADyvÝpočru
Posouzení přípustnosti připojení vlastní vjrobny k distribuční síti vn.

Zadáni úlohy

K veřejné síti 22 kV má být pňpojena větrrrá eleldrarna s \.ýkonem ,t40 kvA. velikost l"ýkonu lyžaduje připojení

zvláštní trafostanicí 2210.4 kV.

přípustnost připojení je zapotřebí přezkoušet § přrhlédnutím k podnínkárn piipojení podle části 10 a zpěhýcb vlivů

podle části 1l.

Údaj€ o §iti

Stv:l00 MVA
Vtrr 70"
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f]daje k vla§tní \Ýrobně

- s)mchronní generátor s ss meziobvoden a l2pulsním usměrňovačem

- jmenovite napětí usměrňovaěe U3O0 V

- jmenovitývýkon S,g:S,a=l4g kVA

- poměr maximálniho zapínacího proudu ke jmenoyitému lcl

- činitel fliku c=30 při <pi=O.

proudy harmonických Iu:4.3 yo 17.3 A

relativní a absolutní hodnoty Ir::4.3 Ýo =27.3 A

na straně 400 V 14=4.6 %o =29.3 A

I25:3-1%o :19.7 A

Ověření pňpojitelnosti
- posouzení podmínek pro připojení

Přípojný výkon, přípustný podle črásii 9 je:

^ 2o/o,Skv 2,í00000kVA 
= 2000 kVA ) ,t4o kVAo.Aprip = k = 

-tooProtoŽe připojovaný výkon generátoruje meŇí než přípustný výkon, je podrnínka sptněna, tj. při připoj ení zŇ7zení
se neočekává ádné rušení anrěnami napětí.

- Posouzení zpětných vlivu

Posouzení zpětných vlivu podle části 1 1.

- Pío orientaění posouzení platí podmíŇa uvedená v části l0:
S*u , 5oo
S,l

V tomto případě platí
100MVA=227(5OO
440 kVA

Protože v předchozím uvedená podmínka není sptněn4 je nutný další {ýpočet.

- ověření hitéria flikru

P,. < c S'o
'' S*u

odhad činitele dlouhodobého rušení ílikem

i, < 30 #P-= 0.132 ( 0.46 = qFřF, 100 000 kVA
F|il<r vychiuejícl n zaiizení při provozu zůstane pod přípu§tnou hodnotou.

- Ověření přípustnosti yystupujících proudů harmonichých podle podmínky:

Pňpustrrý proud harmoniclcých : vaažrý proud harmonicloých . Sp

Pro posouzení budou pouáty hodnoty příslušných vztažných proudů harmonických v TAB.2 v části 11. Společný
napájecí bod pro připojeni vlastního zdroje je sice na stíaně 1Ť, přesto však budou pouáty hodnoty strany 4o0 v.

§trúla
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posuzovací tábulka
TAB.7

Pro proud 23. harmonickéje přípustná mez pŤeloočena.

Před roáodnutím o přípustnosti připojení vlastního zdroje je freba rrypočíst vl.volané lapéti 23_ harmonické (viz
I7D.

Pokud po tomto výpočfu bude rovněž překročeno pňpustrré napětí pro tuto harmonickoq přicháaejí v úvahu
ni{sleduj ící opafrení:

- zabudování filtru pro 23. harmonickou
- pňpojení v místě s lTšším zkatovým výkonem, rnininálně

S-,, > 1oo MVA 293 - 146 MVA ."' 20A

Řád harmonické proudy
harmoniclcých

váažné (A/MVA)
400 v

přípustné
(A)

400 v

lypoČtené
(A)

400 v
výsledek posouzení

1l 0.5 50 27.3 vyholrrje

l3 0.3 30 lyhowje

23 0.2 20 29.3 nevyholrrje

25 0.2 20 19.7 lyhovuje
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19.1 DoTAZNÍK PRo WASTNÍ výRoBNU

provozovanou paralelně se sítl PD§

(tuto §tranu q?lní provomvatel n9bo zřizovatel)

nn

}.n

Provozovat€l (smluvní parbleí)
Jméno:
Ulice:
Místo;
Teleforýfax:

Adresa zařízení
Ulice:
Mísío
zťlzovatel zaíizení
Jméno:
Adreša:
Telefon/fax:

Zeřízelí Výrobce:

Využvaná
eneřgie

voda

geD€rátor
!

způsob
pŤovozu

Počet stejných zařízení:
Typ:

vítr !
regulace: "Stall" tr

"Pitch' !
!

asynchronní !

ostrol]lí provoz

4ětné napájení
dodávka veškeré energie do sítě

fotočlánko\.ý s9 §ťídačem
!

bioplyn
spalona
ostatní

kogenerace
plyn
otej

slunce

!
!
!

!

syrrchronní

!
!
!

a třífrÁzovjm připojením
se sfiídačem ! ajednoflÁzo\.ým pňpoj€ním tr

amo!neU
ano!ne!
ítno tr ne !

Dáta
jednoho
zaí''lenl

_kw_ kvA
činný výkon
zdánliwý wýkon
jm€uoYité napětí
proud I _A
rnotoricloý rozběh generátoru
pokud ano: rozběhový proud la

pouze u větrnÝch elektráren
špičkový výkon §max_ kVA
střední za čas s

P
s
U

pouze u střídačů:
ňdící frekvence

měmý činitel flikru c _ c(rytv)
ano ['l ne tl
A

! yýkon _
společné

ne
ne

síťová tr vlastní
schopnost ostro\Ťlího provozu ano D ne

!
!
!
E
kA
kA
kVAr
!
!
tr
!

počet pulsŮ 6 ! 12tr 24 r] modulace šířkou pulsu
proudy harmon. podl€ PNE 33 3430-1 ano E n€
příspěvek vlastního zdroje ke zkratovému proudu

zl§atová odolnost zařízení
kompelzařú zafizsní není ! Je

přiřazenojednotlivémuzŇízpni !
řlzpné ano ! ne
s předřazenou tlumivkou ano tr s _%o
s hradícím obvodem ano tr pro_í{z
se sacírni obvody ano tr pro n=_ n9

Pozuámky;

mí§to, drtum: podpis:

,§E

19 FoRMt]LÁŘn gxromnlrrvnĚ;
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19.2 DoTAZNÍK PRo WÁSTNÍ vÝRoBNU
provozovanou paralelně se sítí PDS

Pfipojení k síti
společný napájecí bod

(tuto stranu Yyplní PDs)

zlsalor"ý \.ýkon 26 strany PDS v přípojném bodu

zhatový proud

pň pňpojení na vn;
áčtoyací místo

skv_ MvA

kA

stanice PDS
nn

vlastní
Yn

!
!

!
tr

t-vale pfisfupné spínací místo (díuh a místo)
rozpadový - dělící bod
hranice vlasmictvi

Kontrolní semam (zkontrolujte před wáděním do provozu)

provozovatel předloží PDS následující podklady
D přihlráška k připojení k síti
! polohový plán s hranicemi pozemku a místem výstavby vlastní výrobny

! dokumentace k zapojení celého elektrického zařízení s údaji kjednotliwjm zařízpnjm

D schémata s ítdaji k zapojení, rlruhq výrobci a funkci je<lnotlivých oclran
! popis druhu a způsobu provozu pohonů, genenítorů a způsobu připojenl k síti
n žádost o uvedení do provozu a připojení na nn/vn síť
! píotokol o nastaveDi ocbian vlastní \.ýŤobny

(místo, dafum) (služebna) (zpracovatel, telefon)
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stranlr 52 4 PPDS: PMWDLÁ PRO P, PRoVoZ sE
NÍZKEHO NEBO YWOKÉ,HO NAPĚÚ PROVOZOI/ÁTELE DISTNBUČNÍ SOUSTÁW

r93 pRoToKoL o {ryEDENÍ vLAsTNÍ \.ÝRoBNY Do PRovozU
pro paralelní provoz se sítí PDS nn ! (\Tplní PDs)

vn!
Provozovatel (smluvní partner)
Jméno; Ulice;
Telefon: Telefax:

Msto:

Adresa zařízeni Ulice:
zílzov^tel zařízelí
Jméno:

Místo:

Adresa: TeLŤax:

Výsledky zkoušek

1

1.1

1.2

1.3

1.4
2
2.1

2.2,
2.3.

V'seobecné
Prohlídka zařízení Gtalu)
Vybudované zařízení odpovídá projekhr
Trvale přístupné spínací íDísto, splnění dělící firnkce
Měřící zaříZení podle smluvních podmínek a technických požadavků
ochrany
Nastavení ochran podle bodu 2.2 j sou ve zvláštrúm protokotu.
Proto odpadri vyptrění bodu 2.2
Nastavenífunkční zkoušky
Předvedenl firnkce ocbran ďrzollatelem,/provomvale|em zŇizeli
a áruka dodržení nastavených ho<lnot. Výsledky jsou následující

v pořádku

plomba
ano ne

!!

!
!
!
!

!
!
!
!

2.2.2

z.2.1 Podpěťová ockana
l5rpínací čas
Přepěťová ochrana
vypínací čas

2.2.3 Podfrekvenčníockana
2.2.4 Nadfrekvenčníochrana
Z.2.5 Vektorové skokové relé 0 + 90 el

Místo, datum:

nsstav€ní

Un

!
!

""l 
!

seřiditelnost

1.0 Un - 0.7 Un
s
1.0 Un + 1.i5 Un

50 + 48 tlz
50 + 52Hz

Un
s
Hz
Hz

(Výkonové skokové relé, směrová nadproudová ochrana) pokudjsou použity

23 činnost ochran
2-3-1 Jednofámvý výpadek sítě (u pňpojeŇ nn odděleně pro všeclrny fáze)

pro připojení vn odpadá)
2.3.2 TřífIázowý wýpadek sítě

Z.3.3 Opětné zapínání (u asynchronních generátorů od 250 k a u synchronních geneíátorů)

Z-3-4 Odchylka fiekvence (simulace se zkušebrum z*izrnim'1

3 Měření, podmínky pro spínání, kompensace účiniku
3.1 Úvo<lní ověření elektroměru pro odběr a dodávku
3.2 Podmínky pro spínání podle pravidel pro paralelní provoz
3.3 Kompensačni zařízeni se připíná a odpíná s 8eneútorem není

3.4 Kompensační zařízení; funkc€ íegulace není

Zařízení uvedeno do provozu za přítonnosti níže podepsaných
Podpisem protokolu stwzuje ňimvate| zařiznní, žejsou splněny podmínky PDS pro paralelní provoz

t]

tr

!

n
D
tr

!
!
D
D

!
!
!

D

!
!
!

!
!
L]

l]

!
!
!
!

provozovst€li
PDS :zřizovatel zaylr,elíz
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