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1. WSTĘP 

Podstawowym zadaniem, zarówno operatora systemu przesyłowego (OSP), 
operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) jak i wytwórców, realizowanym w sposób 
ciągły, jest zapewnienie niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego. W ramach tego 
bardzo szerokiego spektrum koniecznych działań znajdują się także plany obrony i odbudowy 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.  

Niniejszy referat jest poświęcony wybranym aspektom ww. planów, dotyczącym 
przede wszystkim roli wytwórców, wymagań dla automatyki SCO w świetle wymagań 
ETNSO-E RGCE (d. UCTE) Operation Handbook, ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej, awaryjnych i katastrofalnych oraz programowi szkoleń dyspozytorów 
OSP z odbudowy KSE realizowanych z wykorzystaniem symulatora systemowego w 
Duisburgu. Na tym tle wskazano miejsce tzw. aglomeracji warszawskiej w ramach planów 
obrony i odbudowy. Pozostałe zagadnienia zostały jedynie zasygnalizowane ze wskazaniem 
źródeł gdzie znajdują się informacje bardziej szczegółowe. 

Zdarzenia mające miejsce w ostatnich latach, przyłączenie KSE do systemów 
ówczesnego UCPTE, problem Y2K, doświadczenia z awarii włoskiej i USA w 2003 roku, czy 
też wydarzenia w roku 2006 w KSE i UCTE (zakłócenie w dniu 4 listopada 2006 r. [9]) 
przyczyniły się do znaczącej ewolucji planów obrony i odbudowy KSE (w tym 
wykorzystywanych środków technicznych), przy czym należy podkreślić, iż proces ten ma 
charakter ciągły i obok corocznej aktualizacji, plany te są weryfikowane w miarę jak stają się 
dostępne nowe środki obrony i odbudowy systemu. Także przerwa w zasilaniu lewobrzeżnej 
części aglomeracji szczecińskiej skutkuje podjęciem nowych działań związanych z 
zapewnieniem zwiększenia możliwości pracy elektrociepłowni miejskich w warunkach 
zakłóceniowych i awaryjnych. 

2. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne ((Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 
625 z późn. zm.) art. 9c. ust.2 i 3 określa zadania operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego i operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych w 
zakresie m.in. bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej, prowadzenia ruchu 
sieciowego w sposób efektywny przy zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania 
energii elektrycznej i jakości jej dostarczania. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 



maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r., z późn. zm.) w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwane dalej 
rozporządzeniem, zawiera szczegółowe uregulowania prawne, wynikające z art. 9 ust.3 
Ustawy Prawo Energetyczne. Ww. przepisy prawne określają m.in. odpowiedzialność OSP w 
zakresie koordynacji działań związanych z zapewnieniem obrony KSE w stanach awaryjnych 
oraz nakładają obowiązek uczestniczenia w tym procesie OSD i wytwórców. Treść § 32. ust 3 
oraz § 33 ust. 2b i c) rozporządzenia mówi, że OSP współpracuje z OSD w zakresie (cyt.) : 
„opracowywania planów zapobiegania i usuwania awarii lub zagrożeń bezpiecznej pracy 
systemu elektroenergetycznego oraz planów odbudowy tego systemu”. W § 34 ust. 2c) 
ustalono że współpraca OSP z wytwórcami polega na określeniu „sposobu współpracy w 
zakresie opracowywania planów zapobiegania i usuwania awarii oraz zagrożeń bezpiecznej 
pracy systemu przesyłowego elektroenergetycznego obejmującego sieć 400kV, 220kV i 110kV, 
a także sporządzania projektów odbudowy tego systemu”. W § 35 ust.6 rozporządzenia 
zapisano (cyt) : „W przypadku wystąpienia awarii lub zagrożeń, o których mowa w ust. 1 
[zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie awarii w krajowym systemie elektroenergetycznym 
oraz odbudowa tego systemu po wystąpieniu tej awarii], oraz stanu zagrożenia 
bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego operator może dokonać awaryjnych wyłączeń 
urządzeń, instalacji i sieci, w trybie określonym w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 
ustawy, niezależnie od czasu trwania przerw lub wyłączeń awaryjnych, o których mowa w § 
40 ust. 1 i 2.” 

Wytwórcy zgodnie z § 35 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia zostali zobowiązani do 
opracowywania i aktualizacji procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
lub awarii w krajowym systemie elektroenergetycznym lub jego części w zakresie 
wynikającym z opracowanych przez operatorów planów zapobiegania i usuwania awarii oraz 
do zapewnienia gotowości swoich urządzeń do udziału w odbudowie systemu 
elektroenergetycznego. Procedury te powinny być uzgodnione w właściwymi operatorami (§ 
35 ust.5 rozporządzenia).  

Pojęcie awarii katastrofalnej w KSE oznacza nie tylko zanik napięcia w całym 
systemie elektroenergetycznym ale także brak zasilania ponad 50% odbiorców oraz podział 
systemu na asynchronicznie względem siebie pracujące podobszary. Zgodnie z definicją 
zaproponowaną w ENTSO-E RGCE (d. UCTE) Operation Handbook to tak właśnie opisany 
stan pracy systemu elektroenergetycznego jest określany „black-out’em” i w takim znaczeniu 
jest używany w tym referacie.   

3. STRATEGIA OBRONY KSE 

Strategia obrony KSE stanowi koncepcję działania oraz podstawowe zasady 
postępowania OSP, OSD oraz innych podmiotów przyłączonych do KSE w warunkach pracy 
zakłóceniowej systemu elektroenergetycznego, przy zachowaniu obowiązujących zasad 
współpracy w ramach połączonych systemów elektroenergetycznych krajów wchodzących w 
skład grupy ETNSO-E RGCE (d. UCTE). 

Plany obrony systemu stanowią podstawowy czynnik unikania i likwidacji awarii w 
systemie elektroenergetycznym. Strategicznym celem planu obrony KSE jest, w przypadku 
gdy doszło do zakłócenia, powstrzymanie rozprzestrzeniania się awarii - niezależnie od 
miejsca powstania - w synchronicznie pracujących systemach elektroenergetycznych oraz 
minimalizacja jej skutków dla odbiorców energii elektrycznej. W przypadku, gdy działania 
obronne okażą się – ze względu na wielkość i specyfikę awarii – niewystarczające i nastąpi 
całkowity zanik napięcia w systemie (black out), w fazie końcowej procesu obrony 
podejmowane działania powinny zapewnić przygotowanie KSE do skutecznej odbudowy. 

Krytycznym dla skutecznej realizacji procesu obrony KSE (maksymalizacji 
prawdopodobieństwa udanej obrony KSE) jest przede wszystkim zapewnienie: 



• właściwej koordynacji działań pomiędzy OSP a OSD i służbami ruchowymi 
wytwórców; 

• właściwej koordynacji działań pomiędzy OSP pracujących synchronicznie 
systemów elektroenergetycznych krajów sąsiednich; 

• optymalne, skoordynowane wykorzystanie dostępnych środków technicznych i 
organizacyjnych, będących w dyspozycji OSP, OSD i elektrowni. 

Miernikiem skutecznego przygotowania systemu do obrony jest jego zdolność do 
opanowywania stanów zakłóceniowych.  

Podczas obrony KSE występują na ogół dwie fazy. Pierwsza faza obejmuje 
stosunkowo powolne narastanie zagrożenia jako skutek nieprzewidzianych zmian w systemie 
elektroenergetycznym spowodowanych awariami urządzeń bądź nierozpoznanym na etapie 
planowania pracy systemu warunkami jego pracy (w tym dotyczącymi prawidłowo 
zaplanowanego bilansu KSE). W tym okresie przewidziane jest podejmowanie działań przez 
służby dyspozytorskie. Faza druga występuje po przekroczeniu krytycznych parametrów 
pracy systemu i ma przebieg bardzo szybki, praktycznie wykluczający możliwość działań 
służb dyspozytorskich. W tej fazie działają jedynie układy automatyki pozwalające na 
ograniczenie rozmiaru awarii, a w skrajnym przypadku niedopuszczenie do uszkodzenia 
urządzeń i przygotowanie do odbudowy KSE. 

Omawiając dostępne dla OSP i OSD środki obrony systemu należy rozpocząć od 
planów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej opracowywanych zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. (Dz. U.  Nr 133, poz. 924 z dnia 24 
lipca 2007 r.) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży 
paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (tzw. ograniczenia 
deficytowe). Ograniczenia te, z uwagi na tryb wprowadzania (czasochłonne uzgodnienia z 
organami regulacyjnymi), są jednakże do zastosowania jedynie w przypadku dającego się 
przewidzieć ze znacznym wyprzedzeniem, deficytu mocy wytwarzanej w obszarze KSE i w 
związku z tym, brakiem możliwości zbilansowania wytwarzania i zapotrzebowania 
(oczywiście po wyczerpaniu przez OSP i OSD wszystkich innych dostępnych środków). 
Wprowadzanie ograniczeń w tym trybie zwalnia operatorów systemów z odpowiedzialności 
za potencjalne straty materialne odbiorców.  

Innym środkiem technicznym obrony dostępnym dla operatorów są ograniczenia 
awaryjne i katastrofalne uregulowane zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju 
sieci (IRiESP). Ograniczenia awaryjne (określone w stopniach A1-A9) zakładają możliwość 
wyłączenia 15% zapotrzebowania w czasie 1 godziny od wydania stosownego polecenia. 
Ograniczenia katastrofalne (określone w stopniach  SK1-SK3) także pozwalają wyłączyć 15% 
zapotrzebowania ale w czasie 30 minut od wydania polecenia. Obydwa wymienione rodzaje 
ograniczeń należy traktować rozłącznie. Zgodnie z zapisami IRiESP ograniczenia awaryjne i 
katastrofalne mogą zostać wprowadzone w przypadku wystąpienia lub możliwości 
wystąpienia awarii w systemie, awarii sieciowej, zagrożenia życia i mienia ludzi, możliwości 
zniszczenia urządzeń istotnych dla bezpiecznej pracy KSE lub możliwości wystąpienia stanu 
zagrożenia KSE. Wyłączenia awaryjne i katastrofalne są realizowanie przez OSD, na 
polecenie OSP lub z inicjatywy własnej. 

Najgłębszym elementem ograniczeń zapotrzebowania KSE możliwym do realizacji po 
wyczerpaniu wszystkich innych dostępnych środków technicznych i organizacyjnych są 
wyłączenia odpowiednio zbilansowanych całych fragmentów sieci 110 kV wg. tzw. planu 
„wyspy”. 

Plany dotyczące wszystkich wymienionych tu ograniczeń (oraz automatyki SCO – 
patrz niżej), są corocznie opracowywane (aktualizowane) i uzgadniane przez OSP i OSD. 



W przypadku wystąpienia zjawisk o charakterze dynamicznym, krytycznym 
czynnikiem jest szybkość podejmowanych działań  a tym samym wykorzystywanie 
dostępnych środków technicznych poprzez aktywację automatyczną, z pominięciem czynnika 
ludzkiego. Informacje pozyskiwane drogą operatywnej współpracy dyspozytorskiej – w 
przeciwieństwie do rejestrowanych wielkości fizycznych - mogą zostać przekazywane z 
dużym opóźnieniem, nawet kilkunastominutowym lub też przekazanie informacji ruchowej o 
przyczynie i miejscu awarii nie nastąpi ze względu na uszkodzenie systemów łączności. 
Dlatego w ramach przedstawionych poniżej schematach postępowania w ramach obrony KSE 
przyjęto częstotliwość jako podstawowy, wiodący parametr określający stan pracy systemu i 
zmiany tej wielkości stanowią czynnik inicjujący działanie automatyk prewencyjnych 
Działania te powinny być korygowane lub uzupełniane w zależności od pozyskiwanych – 
drogą ruchową - informacji o stanie pracy systemu elektroenergetycznego.  

Podstawowymi, elementami automatycznymi planu obrony KSE są: 
• regulacja pierwotna – bardzo szybka regulacja mocy na blokach energetycznych, 
• zmiany trybów pracy regulatorów turbin jednostek wytwórczych oraz regulatora 

centralnego wspomagające opanowanie dużych zmian częstotliwości, 
• źródła szybkich rezerw mocy, w szczególności hydrozespoły odwracalne elektrowni 

szczytowo – pompowych, 
• automatyka Samoczynnego Częstotliwościowego Odciążenia (SCO), pozwalająca 

przy spadku częstotliwości na wyłączenie zasilania fragmentów sieci dystrybucyjnej 
obejmujących minimum 50 % zapotrzebowania (zgodnie z wymaganiami ETNSO-E 
RGCE (d. UCTE) przedstawionymi w Operation Handbook),  

• automatyki sieciowe (np. APKO, APP), pozwalające na samoczynne usuwanie 
zagrożeń w tym zaniżenie pracy elektrowni w przypadku wystąpienia zakłóceń 
sieciowych. 
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Rysunek 1 - Schemat działań samoczynnych w przypadku dynamicznego spadku 
częstotliwości  
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Rysunek 2 - Schemat działań samoczynnych w przypadku dynamicznego wzrostu częstotliwości  
 
Z działań automatycznych w sieci najważniejszą rolę odgrywa automatyka SCO. OSP 

corocznie, do 30 marca, określa wielkości mocy wyłączanej przez automatykę z podziałem na 
poszczególnych OSD (w przypadku tzw. aglomeracji warszawskiej są to odpowiednio RWE 
Stoen Operator i PGE Dystrybucja Warszawa Teren). Zgodnie z § 36 rozporządzenia 
„urządzenia i instalacje odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym 6 kV lub 
wyższym powinny mieć zainstalowaną automatykę samoczynnego częstotliwościowego 
odciążania” . Coroczna aktualizacja nastaw jest realizowana w terminie do 30 września. 

Głównym zadaniem automatyki SCO jest powstrzymanie spadku częstotliwości w 
systemie elektroenergetycznym w przypadku szybko narastających różnic pomiędzy 
wytwarzaniem w danej chwili czasu a zapotrzebowaniem odbiorców. Obecnie w KSE, 
zgodnie z zapisami w IRiESP, 50% zapotrzebowania jest objęte działaniem automatyki SCO 
(wielkość mocy wyłączanej jest rozdzielona proporcjonalnie na wszystkich OSD). Całość 
podzielona jest na V stopni działania w zakresie częstotliwości od 49 Hz do 48,1 Hz (z 
nastawionymi czasami zwłoki 0,2 [stopnie I i II] i 0,5 s [pozostałe stopnie] (patrz rys. nr 1). 
Szczegółowo tę tematykę poruszono w [10].  W całym systemie ETNSO-E RGCE (d. UCTE) 
nie przyjęto do chwili obecnej identycznych zasad działania odpowiednika SCO czyli 
Underfrequency Load Shedding (UFLS) dla każdego z OSP. Kierowano się tu zasadą 
maksymalnego dostosowania się do lokalnych warunków każdego z OSP (np. konieczność 
uzwzględnienia technicznych warunków pracy generacji rozproszonej, czy też usytuowanie 
odbiorów w stosunku do rozmieszczenia źródeł wytwórczych). Obecnie ustalono, iż od 
wszystkich OSP w ramach ETNSO-E RGCE (d. UCTE) wymaga się aby I stopień UFLS 
obejmował minimum 5% zapotrzebowania przy częstotliwości 49,0 Hz (dopuszcza się 
wyłączenie odbiorców przy f ≤ 49,2 Hz). Opracowane także następujące zalecenia (są to 
jedynie rekomendacje) :  

• wyłączenia UFLS powinny łącznie obejmować 50% zapotrzebowania i być 
realizowane w przedziale częstotliwości 49,0 – 48,0 Hz; 

• poszczególne stopnie UFLS powinny być nie większe niż 200 mHz; 



• w każdym ze stopni powinno się wyłączać nie więcej niż 10% zapotrzebowania 
mając jednak na uwadze zastosowaną liczbę stopni i zastosowane przekaźniki 
podczęstotliwościowe; 

• maksymalny czas wyłączenia odbiorców nie powinien przekraczać 350 ms od 
wystąpienia zdarzenia (jest to suma czasu własnego przekaźnika, czasu przesłania 
sygnału wyłączającego i czasu własnego wyłącznika); 

• pomiar częstotliwości na potrzeby UFLS powinien być dokonywany z minimalną 
dokładnością do 100 mHz. 

Działania automatyczne wytwórców są realizowane w ramach trzech podstawowych 
etapów : 

I etap – aktywacja wszelkiej dostępnej rezerwy pierwotnej (oraz wyłączenie 
ewentualnie pracujących w trybie pompowym JW w elektrowniach szczytowo pompowych, 
najpóźniej bezzwłocznie przy f=49.2 Hz ). 

II etap – zmiana trybu pracy wybranych jednostek wytwórczych z regulacji mocy na 
tryb regulacji prędkości obrotowej typu P z progiem aktywacji ±1,3 Hz (dla części JW ten 
aktywacja wynosi przejściowo ±0,5 Hz). Zmiana trybu pracy jednostek wytwórczych 
powinna być dokonywana w uzgodnieniu z właściwym organem dyspozytorskim, zaś w 
przypadku technicznej konieczności realizacji takiej zmiany należy o jej dokonaniu 
bezzwłocznie powiadomić tenże organ. 

III etap – odłączenie jednostek wytwórczych od KSE, przy zaistnieniu krytycznych dla 
nich parametrów pracy (częstotliwość, napięcie). W ramach tego etapu działań można 
rozważać wydzielanie się pojedynczych bloków energetycznych łącznie w fragmentami sieci 
elektroenergetycznej. 

Szczegółowo zagadnienia techniczne dotyczące pracy jednostek wytwórczych w 
stanach zakłóceniowych i awaryjnych oraz podczas odbudowy systemu zostały przedstawione 
w [11]. 

Działania wskazane w etapie II i III mają także umożliwi ć sprawną i pewną odbudowę 
systemu elektroenergetycznego w przypadku wystąpienia w nim awarii.  

Dla ulepszenia współpracy pomiędzy operatorami a wytwórcami proponujemy 
ponadto (szczegółowe zapisy są obecnie uzgadniane na poziomie ETNSO-E RGCE (d. 
UCTE) w ramach prac aktualizacyjnych nad poszczególnymi częściami Operation Handbook 
– w pracach aktywny udział biorą przedstawiciele polskiego OSP) przekazywanie informacji 
o stanie KSE w sposób automatyczny. Przyjęte zostały następujące stany systemu (szczegóły 
definicji poszczególnych stanów nie zostały jeszcze docelowo zdefiniowane, poza tym dość 
trudne jest identyczne dla wszystkich OSP w ETNSO-E RGCE (d. UCTE) określenie zdarzeń 
w systemie elektroenergetycznym prowadzących do powstania stanu Zagrożenia bądź 
Awaryjnego) : 

• Normalny (Normal) – system pracuje normalnie, parametry pracy systemu 
(napięcie, częstotliwość, rezerwy regulacyjne) są w dopuszczalnych granicach. 
Reguła n-1 jest spełniona. 

• Zagrożenia (Alert) – system pracuje stabilnie, parametry pracy systemu (napięcie, 
częstotliwość, rezerwy regulacyjne) są w dopuszczalnych granicach ale reguła n-1 
nie jest spełniona i nie ma możliwości szybkiego powrotu do stanu normalnego. 
Stan Zagrożenia może być także ogłoszony jeżeli częstotliwość w KSE jest w 
przedziale <49,2 Hz do 49,8 Hz> albo jest w przedziale <50,2 Hz do 51,5 Hz>. 

• Awaryjny (Emergency) – parametry pracy systemu są poza dopuszczalnymi 
granicami, system nie pracuje stabilnie i może zmierzać w kierunku niebezpiecznej 
i niekontrolowanej sytuacji. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań 
(określonych w planie obrony systemu) w celu przywrócenia parametrów pracy 
systemu do dopuszczalnych granic. Do działań takich zalicza się m.in. 



kontrolowane (automatyczne i ręczne) wyłączenia części odbiorców lub generacji. 
Stan Awaryjny może zostać ogłoszony m.in. także  gdy częstotliwość w KSE 
będzie równa lub niższa od 49,2 Hz albo równa lub wyższa od 51,5 Hz. 

 

4. PLAN ODBUDOWY KSE 

Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) przygotowuje i 
aktualizuje, we współpracy z OSD i wytwórcami, plan działania służb ruchowych na 
wypadek wystąpienia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym stanu określanego jako 
stan awarii katastrofalnej. Plan ten jest nazywany planem odbudowy KSE. Działania 
realizowane na podstawie planu odbudowy KSE zostały opracowane przez podmioty 
energetyki, w części poddane testom sprawdzającym (tzw. próby systemowe) i są 
przedmiotem szkoleń personelu ruchowego. Poszczególne elementy planu odbudowy są 
zawarte w wielu szczegółowych instrukcjach, zaleceniach znajdujących się w posiadaniu 
i użytkowaniu OSP, OSD i wytwórców.  

 Celem operacyjnym planu odbudowy KSE jest jak najszybsze przywrócenie stanu 
normalnego funkcjonowania KSE co jest tożsame z przywróceniem zasilania w energię 
elektryczną odbiorcom końcowym. 

Podział kompetencji służb dyspozytorskich, przyjęty dla celów prowadzenia ruchu 
systemu elektroenergetycznego w warunkach normalnych, w procesie odbudowy KSE po 
awarii katastrofalnej, pozostaje niezmieniony (ewentualne odstępstwa są zawarte w 
instrukcjach szczegółowych). Stan awarii katastrofalnej stwierdza a następnie ogłasza  OSP.  
W przypadku przedłużającego się braku łączności kompetencje ogłoszenia stanu awarii 
katastrofalnej na swoim obszarze działania mogą zostać przejęte przez ODM lub OSD. 
Wskazane jest aby przepływ informacji postępował z „góry na dół” w celu usprawnienia 
współpracy w sytuacjach kryzysowych.  

Informacja o wystąpieniu awarii katastrofalnej jest sygnałem dla służb ruchowych 
podjęcia szczególnych zadań określonych w opracowanych procedurach. W elektrowniach 
priorytetem są działania polegające na maksymalnym przedłużeniu pracy jednostek 
wytwórczych przełączonych w stan pracy na potrzeby własne (PPW) lub pracy wydzielonej 
(PWE) na skutek działania zabezpieczeń podczęstotliwościowych lub podnapięciowych a 
następnie przygotowanie ich do skokowego obciążania dołączanymi odbiorami. Służby 
dyspozytorskie muszą najpierw przede wszystkim rozpoznać stan poszczególnych elementów 
KSE tak aby możliwy był wybór odpowiednich scenariuszy odbudowy, tzn. m.in. ustalenie 
kolejności podawania napięcia rozruchowego do uruchamianych elektrowni, ustalenie 
elektrowni wiodących w procesie tworzenia wysp obciążeniowych. Całość działań 
związanych z przywracaniem do stanu pracy normalnej systemu elektroenergetycznego 
dotkniętego awarią katastrofalną można podzielić na kilka podstawowych etapów : 

• działania przygotowawcze,  
• odbudowa źródeł wytwórczych zgodnie z opracowanymi scenariuszami odbudowy 

systemu,  
• budowa wysp obciążeniowych, 
• synchronizacja wysp i fragmentów systemu,  
• resynchronizacja do systemu ENTSO-E RGCE (d.UCTE), jeżeli odbudowa KSE była 

realizowana ze źródeł własnych. 
 
Schematycznie przebieg procesu odbudowy z własnych źródeł KSE pokazano na Rys. 3. 
 
 
 



Rysunek 3 Etapy realizacji odbudowy systemu ze źródeł startowych w KSE. 
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Działania przygotowawcze  
Podstawową czynnością służb ruchowych, po wystąpieniu katastrofalnej awarii 

systemowej, jest identyfikacja stanu systemu oraz sprawdzenie systemów łączności ruchowej. 
Warunkiem koniecznym działań przygotowawczych jest: 

• identyfikacja i wyizolowanie elementów uszkodzonych, 
• wybór scenariuszy odbudowy systemu (wg zasad opisanych poniżej),  
• przygotowanie dróg rozruchowych, w tym aparatury łączeniowej do  

automatycznego lub ręcznego sterowania w procesie odbudowy (działania powinny 
uwzględniać minimalizację wykonywanych czynności łączeniowych, rozruch 
agregatów prądotwórczych, mobilizację organizacyjną służb ruchowych, itp.).  
Działania te powinny być prowadzone równolegle przez wszystkie służby 

dyspozytorskie różnych szczebli odpowiednio do podziału kompetencji w tym zakresie. 
Funkcje koordynacyjne działań przygotowawczych prowadzą ODM-y w uzgodnieniu z KDM 
i współdziałaniu ze służbami dyspozytorskimi OSD i wytwórców. 

W przypadku wystąpienia awarii katastrofalnej w postaci zaniku napięcia w całym 
KSE lub znacznej jego części, OSP poleca wprowadzenie „Planu podziału sieci 110 kV na 
„Wyspy”” w tej części systemu elektroenergetycznego, która została pozbawiona zasilania. 
Równocześnie na poziomie przesyłowej są wyłączane wszystkie wyłączniki liniowe, 
transformatorów sprzęgających 400/220 kV, 400/110 kV i 220/110 kV (tylko po stronie 
niższego napięcia), przełączniki zaczepów tych transformatorów są przełączane w pozycję 
neutralną.  
 
Odbudowa źródeł wytwarzania   

Najwyższym priorytetem operatorów, po wystąpieniu awarii katastrofalnej w 
realizacji procesu odbudowy KSE, jest odbudowa źródeł wytwarzania (elektrowni, 
elektrociepłowni) w celu jak najszybszego przywrócenia zasilania odbiorcom końcowym. W 
tym celu należy: 

• przygotować drogi elektryczne do podania energii rozruchowej od źródeł tej energii 
do elektrowni uruchamianych. Źródła energii rozruchowej mogą stanowić : 

o systemy elektroenergetyczne krajów sąsiednich, 
o bloki elektrowni cieplnych zdolne do przejścia do pracy na potrzeby własne 

(PPW) lub do pracy wydzielonej (PWE), 
o elektrownie zdolne do samostartu (w KSE są to jedynie elektrownie wodne). 

• uruchomić źródła energii rozruchowej, 
o podać napięcie do elektrowni uruchamianych i uruchomić jednostki wytwórcze 

(wykorzystując opracowane i uzgodnione przez podmioty energetyki 
szczegółowe scenariusze postępowania), czas uruchomienia – minimum 2 
godz.;  

• dla stacji biorących udział w tworzeniu torów rozruchowych, oraz w kolejnym etapie, 
wysp obciążeniowych, należy zapewnić zasilanie potrzeb własnych (stacji). 

 
W rejonie m. st. Warszawy jako punkty startowe można wyróżnić : 

• EW Dębe – z możliwością samostartu, jej rolą będzie podanie napięcia i mocy 
rozruchowej do EC Żerań. 

• El. cieplne Kozienice, Ostrołęka i Bełchatów – z jednostkami wytwórczymi zdolnymi 
do przejścia do pracy w układach wydzielonych i następnie skutecznej (zgodnie z 
wymogami opisanymi poniżej) regulacji częstotliwości i napięcia w tworzonych 
układach wyspowych. 

 
 



Tworzenie wysp obciążeniowych 
Procedury tworzenia wysp obciążeniowych realizuje się zgodnie z planami 

uzgodnionymi przez OSD i OSP oraz wytwórców, uwzględniającymi możliwości źródła 
zasilającego (Elektrowni, bloku), możliwości organizacyjne oraz charakterystyki obciążeń 
poszczególnych GPZ 110 kV. Zaleca się utrzymywanie częstotliwości wyspy obciążeniowej 
powyżej 50 Hz (w przedziale 50,0-50,2 Hz) (maksymalnie wartości te nie powinny 
przekroczyć  przedziału 49,2 – 51,0 Hz), mając jednak na uwadze także możliwe zmiany 
poboru mocy przez odbiorców zgodnie z ich charakterystyką zapotrzebowania. Należy się 
spodziewać, iż w pierwszej chwili po zasileniu odbiorców wyłączonych na skutek awarii 
katastrofalnej, ich zapotrzebowanie może być 1,2 – 1,5 razy większe od zapotrzebowania 
sprzed awarii. Ze względów technicznych dopuszcza się załączanie jednorazowo wielkości 
obciążenia maksimum 5% sumy mocy osiągalnej bloków pracujących w danej wyspie, co 
oznacza, iż w obszarach charakteryzujących się dużym obciążeniem załączanie odbiorców 
będzie w początkowej fazie odbywać się na poziomie średniego napięcia, co oczywiście może 
znacznie wydłużyć proces przywracania zasilania odbiorcom końcowym. 

Załączanie odbiorów wyłączonych przez automatykę SCO może odbywać się 
wyłącznie na polecenie OSP. 
 
Łączenie wysp, synchronizacja fragmentów KSE. 

W ramach realizacji procesu odbudowy należy dążyć do w miarę szybkiej 
synchronizacji powstających wysp tworzonych w oparciu o pojedyncze jednostki wytwórcze, 
tak aby uniknąć powstania dużej liczby, pracujących asynchronicznie wobec siebie, wysp 
obciążeniowych. Jak pokazały doświadczenia innych systemów elektroenergetycznych 
dotkniętych awariami katastrofalnymi często próby synchronizacji wysp jednomaszynowych 
kończyły się niepowodzeniem. Łączenie do pracy równoległej niewielkich fragmentów 
systemu stwarza bowiem warunki trudniejsze niż synchronizacja bloku do sieci sztywnej i 
będzie wykonywane na stacjach, na których w normalnym ruchu systemu takie operacje nie 
są realizowane.  

Zaleca się aby synchronizację wykonywać przy poniższych parametrach dwóch 
asynchronicznych podsystemów : 

Częstotliwość bliska 50,0 Hz z dopuszczalną tolerancją ±200 mHz (różnica 
częstotliwości nie większa niż 150-200 mHz); 

Różnica modułów napięć nie większa niż 10% 
 

Szkolenie służb dyspozytorskich. 
 

Bardzo ważnym elementem przygotowania operatorów na wypadek wystąpienia 
awarii katastrofalnej jest prowadzenie systematycznego szkolenia służb dyspozytorskich i 
ruchowych. Jest ono prowadzone w różnych formach, zarówno w postaci wykładów, wizyt na 
obiektach energetycznych jak i, od połowy 2008 r. z wykorzystaniem symulatora systemu 
elektroenergetycznego (co jest m.in. wymogiem ETNSO-E RGCE (d. UCTE) Operation 
Handbook Policy 5). OSP podjął decyzję o wykorzystaniu symulatora firmy DuTrain w 
Duisburgu. Do końca 2009 r. zostaną przeszkoleni wszyscy dyspozytorzy KDM i ok. 50% 
dyspozytorów ODM. Program nauczania obejmuje 2-dniowe szkolenia z odbudowy systemu 
z wykorzystaniem pomocy awaryjnej z sąsiedniego systemu elektroenergetycznego oraz z 
własnych źródeł samostartowych (lub JW ze stanu pracy wydzielonej). Ćwiczenia odbywają 
się w 2 grupach 4 osobowych, realizowane są (i w ten sposób częściowo weryfikowane) 
opracowane instrukcje szczegółowe planu odbudowy. Pozwala to zapoznać służby 
dyspozytorskie w sposób dużo bardziej „praktyczny” z metodami i sposobem postępowania 
na wypadek zaistnienia awarii katastrofalnej. Program szkolenia jest na bieżąco 



aktualizowany m.in. zgodnie ze wskazówkami uczestników. Możliwe jest wykorzystanie tego 
symulatora do szkolenia służb OSD i, w ograniczonym zakresie, DIRE. 

5. PODSUMOWANIE 

Przedstawione powyżej podstawowe założenia planów obrony i odbudowy KSE 
uwzględniają dostępne obecnie środki techniczne i organizacyjne. W ostatnich kilku latach 
wspólnym wysiłkiem operatorów i wytwórców dokonano wielu zmian w zakresie 
technicznego przygotowania jednostek wytwórczych do pracy w warunkach zakłóceniowych. 
Opracowano także nowe wymagania dla automatyki SCO, są one obecnie sukcesywnie 
wprowadzane przez OSD.  

Zagadnienie przygotowania KSE do obrony i odbudowy jest zadaniem wspólnym 
operatorów i wytwórców. Proces opracowania stosownych procedur jest na bieżąco 
realizowany i udoskonalany zarówno w miarę zdobywania nowych doświadczeń jak i przede 
wszystkim pojawiania się nowych możliwości technicznych i organizacyjnych. Plan obrony i 
dobudowy musi także na bieżąco odpowiadać na wyzwania płynące z nowych zadań 
stojących przed energetyką jak choćby pojawienie się licznych źródeł odnawialnych czy też 
ciągły rozwój rynku energii elektrycznej. 
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DEFENCE AND RESTORATION PLAN, SELECTED TOPICS  
 

The problems concerning the defense and restoration plan belong to very essential 
areas of  TSO, DSO’s and producers activities.  The paper refers to strategy of defense and 
restoration of transmission system in case of system disturbance. Especially the role that plays 
the electricity producers in restoration process, problems concerned load shedding (including 
new standards for UFLS) and training dispatchers in restoration procedures by using DuTrain 
(Duisburg) system simulator, are underlined. The paper describes technical and organizational 
remedies to ensure the effectiveness of operation of transmission systems during disturbances 
and indicates the necessary trends of next activities. 
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