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Dotazník 1a Výrobna ………….

Generátor .....................

ÚDAJE O VÝROBNÁCH PRO V ECHNY VÝROBNY – PO JEDNOTLIVÝCH
GENERÁTORECH

Popis údaje

Jednotky

Kategorie dat

Typ generátoru

Text

PL

Typ hnacího stroje

Text

PL

Zdánlivý jmenovitý výkon

KVA

PL

inný jmenovitý výkon

KW

PL

Sdru ené nap tí statoru

KV

PL

Maximální dodávaný inný výkon

KW

PL

Jmenovitý jalový výkon

KVAr

PL

edpokládaný provozní re im

Text

PL

ísp vek ke zkratovému výkonu

MVA

PL

Zp sob ízení nap tí

Text

PL

Blokový transformátor (pokud je)

KVA

PL

evod v . odbo ek
Vlastní spot eba p i jmenovitém výkonu

KVA
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Dotazník 1b Výrobna ……………..

Generátor .............................

ÚDAJE O VÝROBNÁCH PRO V ECHNY VÝROBNY S VÝKONEM 1 MW A VY
– PO JEDNOTLIVÝCH GENERÁTORECH
Popis údaje

Jednotky

Kategorie dat

Dosa itelný inný výkon pro jednotlivé

MW

PL

MW

PL

Vlastní spot eba pro jednotlivé generátory a

MW

PL

výrobnu p i dosa itelném výkonu

MVAr

Vlastní spot eba pro jednotlivé generátory a

MW

výrobnu p i minimální výrob

MVAr

generátory a výrobnu
inný výkon p i minimální výrob pro
jednotlivé generátory a výrobnu

PL

Údaje k jednotlivým generátor m
Jméno (ozna ení) generátoru ……………….
Jmenovitý zdánlivý výkon

MVA

PL

PQ diagram p i stanovených podmínkách

text/obrázek

PL

Konstanta setrva nosti

MW s/MVA

PL

Odpor fáze statoru p i provozní teplot

%

PL

%

PL

rázová

%

PL

synchronní

%

PL

%

PL

rázová

%

PL

synchronní

%

PL

rázová v podélné ose

s

PL

echodná v podélné ose s

PL

Podélná sycená reaktance
echodná

ná sycená reaktance
echodná

asové konstanty

rázová v p

né ose

s
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Dotazník 1c Výrobna ……………

Generátor ...………………..

ÚDAJE O VÝROBNÁCH PRO V ECHNY VÝROBNY S VÝKONEM 1 MW A VY
PO JEDNOTLIVÝCH GENERÁTORECH
Popis údaje

ÍM –

Jednotky

Kategorie dat

Odpor

%

PL

Reaktance

%

PL

Odpor

%

PL

Reaktance

%

PL

Proud naprázdno

%

PL

Ztráty nakrátko

kW

PL

Ztráty naprázdno

kW

PL

Nap tí nakrátko

%

PL

Neto ivá slo ka

Zp tná slo ka

Transformátor výrobny

Odbo ky (po et a velikost nap tí

PL

na jednu odbo ku)
Spojení vinutí

PL

Uzemn ní uzlu

PL

Automatický regulátor nap tí (AVR)

Schéma

PL

Blokové schéma pro model AVR systému v etn

Text

PL

údaj o sousledných a zp tných asových
konstantách zesílení a limitech ízení nap tí
Údaje o regulátoru otá ek a hnacím stroji

PL

Maximální rychlost - zavírání ventil turbíny

PL

- otvírání ventil turbíny
Blokové schéma pro model omezova e rychlosti

Schéma

výrobny podrobn rozebírající kulový odst edivý

Text

regulátor omezova e a ízení systému a asové
konstanty turbíny spolu s jmenovitým a
maximálním výkonem turbíny
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Dotazník 2

U ivatel ……………..
EDPOV DI POPTÁVKY A VÝROBY

Popis údaje

Jednotky

Pokrytá

Aktualizace Kategorie dat

lh ta
1. tvrthodinový inný výkon a
iník p i pr

MW/-

2 – 5 let

Týden 19

PR

MW/-

2 – 5 let

Týden 19

PR

MWh

2 – 5 let

Týden 19

PR

2 – 5 let

Týden 19

PR

rných

klimatických podmínkách pro
ur ený as ro ní pi kové
tvrthodiny v p íslu ných
odb rných místech a v ur ený
as ro ní pi kové tvrthodiny
poptávky PS
2. tvrthodinový inný výkon a
iník p i pr

rných

klimatických podmínkách v
ur ené tvrthodin minimální
ro ní poptávky PS
3. Ro ní odhad po adované el.
práce za pr

rných

klimatických podmínek, ur ený
podle následujících kategorií –
pr mysl, energetika,
stavebnictví, zem

lství,

doprava, slu by, obyvatelstvo a
ostatní. Dále se po aduje
edpov

po adované el. práce

pro domácnosti a obchodní sféru
mimo sazbu platnou ve pi ce
4. tvrthodinový výkon výrobny MW
v ur enou tvrthodinu ro ní
pi ky poptávky PS
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5. Dotazníky o provozu výroben, MW

1 – 2 m síce

jejich výkon je v ka dé hodin

Datum

dop edu

vy í ne 1 MW, p íp. vy í ne

as

5. den

PR

edch.
síce

hodnota stanovená PLDS
6. Shora uvedená polo ka 5

1 – 2 týdny

ka dé úterý

aktualizovaná

dop edu

do 8 hodin

PR

edch.týdne
7. Podrobnosti k rozdíl m vy ím

MW

1 – 3 dny

ne 1 MW, p íp. vy ím ne

Datum

dop edu

hodnota stanovená PLDS proti

8 hodin

PR

edch. dne

as

provozním dotazník m výroben
podle bodu 5, pro ka dou hodinu
8. Podrobné údaje od malých

MW

1 – 3 dny

výrobc elekt iny ke v em

Datum

dop edu

rozdíl m proti výkonu a dob

8 hodin

PR

edch. dne

as

jejich navrhovaného vyu ití
(shrnutí za ka dou hodinu )
9. Podrobné údaje od ka dého
ivatele p ipojeného k LDS o
ech zm nách celkového

MW

1 – 3 dny

Datum

dop edu

8 hodin

PR

edch. dne

as

odb ru v okam iku p ekro ení
poptávky o více ne 1 MW ,
íp. vy ím ne hodnota
stanovená PLDS
10. Podrobné údaje

MW

k hodinovému innému výkonu

MVAr

edchozí den 3 hodiny
násled. dne

a jalovému výkonu dodanému
do LDS výrobnou, která
nepodléhá plánování a odesílání
hem p edchozího dne, pro
ka dou hodinu

7

PR

íloha 1 PPLDS: Dotazníky pro registrované údaje

Dotazník 3a Výrobna …………………
DLOUHODOBÁ P ÍPRAVA PROVOZU – PLÁNOVÁNÍ ODSTÁVEK
ROK 2 – 5
VÝROBNY S VÝKONEM 1 MW A VY

ÍM A MALÉ VÝROBNY P IPOJENÉ

K LDS DLE UR ENÍ PLDS
Popis údaje

Jednotky

Pokrytá lh ta

Aktualizace Kategorie dat

1. íslo a jmenovitý výkon

MW

Rok 2 – 5

Týden 1

PR

bloku výrobny. Preferovaný

Datum

Rok 2 – 5

Týden 11

PR

Datum

Rok 2 – 5

Týden 24

PR

b) Registrovaný výkon

MW

Rok 2 – 5

Týden 24

PR

c) P edpov di týdenního

Datum

Rok 2 – 5

Týden 24

PR

Datum

Rok 2 – 5

Týden 27

PR

termín odstavení, nejbli í
termín zahájení provozu,
nejpozd

í termín ukon ení

provozu
2. PLDS oznámí výrobn :
a)

Datum

podrobnosti k výrobn ,
kterou mohou odstavit
z provozu

b)

po adavky na
disponibilní výkon

MW
Datum

3. Výrobna poskytne PLDS:
a) Aktualizaci p edb ného
plánu odstavení výrobny
z provozu

disponibilního výkonu
4. PLDS po projednání
s výrobcem elekt iny
vyrozumí výrobce o zm nách
edb ného plánu odstávek
výrobny z provozu, tyto zm ny
zd vodní.
8

íloha 1 PPLDS: Dotazníky pro registrované údaje

5. PLDS po projednání

Datum

Rok 2 – 5

Týden 41

PR

Datum

Rok 2 – 5

Týden 42

PR

s výrobcem elekt iny vyrozumí
výrobce o zm nách
edb ného plánu odstávek
výrobny z provozu, tyto zm ny
zd vodní (p itom se budou brát
v úvahu odstávky u ivatele
edané v týdnu 27)
6. PLDS po projednání
s u ivateli odsouhlasí odstávky
ivatel z provozu

9
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Dotazník 3b Výrobna ………………..
RO NÍ P ÍPRAVA PROVOZU – PLÁNOVÁNÍ ODSTÁVEK
ROK 1
VÝROBNY S VÝKONEM 1 MW A VY

ÍM A MALÉ VÝROBNY P IPOJENÉ

K LDS DLE UR ENÍ PLDS
Popis údaje

Jednotky

Pokrytá lh ta

Aktualizace Kategorie dat

1. íslo a jmenovitý výkon

MW

Rok 1

Týden 1

PR

bloku výrobny. Preferovaný

Datum

Rok 1

Týden 6

PR

b) Program odstávek z provozu MW

Rok 1

Týden 6

PR

3. PLDS po projednání

Datum

Rok 1

Týden 11

PR

4. PLDS vyrozumí ka dého

MW

Rok 1

Týden 11

PR

výrobce o po adavcích na

Datum

termín odstavení, nejbli í
termín zahájení provozu,
nejpozd

í termín ukon ení

provozu
2. Výrobna poskytne PLDS
odhady:
a) Disponibilní výkon

MW
Datum

s výrobcem poskytne:
a) podrobnosti k výrobn ,
kterou výrobce m e odstavit
z provozu

disponibilní výkon
Týden 27

5. Aktualizaci výrobcova
programu odstávek z provozu
na p tí rok
6. Výrobna poskytne ke

MW

ka dému bloku odhady

Datum

Rok 1

disponibilního výkonu

10
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7. PLDS po projednání

Datum

Rok 1

s u ivateli odsouhlasí odstávky
ivatel v provozu

11
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Dotazník 3c Výrobna ………………..
KRÁTKODOBÁ P ÍPRAVA PROVOZU – PLÁNOVÁNÍ ODSTÁVEK
VÝROBNY S VÝKONEM 1 MW A VY

ÍM A MALÉ VÝROBNY P IPOJENÉ

K LDS DLE UR ENÍ PLDS
Popis údaje

Jednotky

Pokrytá lh ta

1. íslo a jmenovitý výkon

MW

Týdny 9 - 52

výrobny, trvání odstávek

Datum

Aktualizace Kategorie dat

z provozu, nejbli í termín
zahájení provozu, nejpozd

í

termín ukon ení provozu
Odhady disponibilního výkonu MW

Týdny 9 – 52

Týden 1

PR

Týdny 9 – 52

Týden 3

PR

Týdny 18 – 52

Týden 9

PR

Týdny 18 – 52

Týden 11

PR

Týdny 28 – 52

Týden 24

PR

Týdny 31 – 52

Týden 26

PR

Týdny 44 – 52

Týden 40

PR

Datum
2. PLDS informuje výrobnu o

MW

po adavcích na disponibilní

Datum

výkon
3. Výrobna p edá PLDS

MW

odhady disponibilního výkonu

Datum

výrobny
4. PLDS informuje výrobnu o

MW

zm nách v po adavcích na

Datum

disponibilní výkon
5. Výrobna p edá PLDS

MW

odhady disponibilního výkonu

Datum

výrobny
6. PLDS informuje výrobnu o

MW

zm nách v po adavcích na

Datum

disponibilní výkon
7. Výrobci p edají PLDS

MW

odhady disponibilního výkonu

Datum

výrobny
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8. PLDS informuje smluvní

MW

výrobnu o zm nách

Datum

Týdny 44 – 52

Týden 42

PR

Týdny +1 - +8

Týden 47

PR

Týdny +1 - +8

Týden 50

PR

v po adavcích na disponibilní
výkon
9. Výrobna p edá PLDS

MW

odhady disponibilního výkonu

Datum

výroben
10. PLDS informuje smluvní

MW

výrobnu o zm nách

Datum

v po adavcích na disponibilní
výkon
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Dotazník 3d U ivatel ………………..
DLOUHODOBÁ A RO NÍ P ÍPRAVA PROVOZU – OSTATNÍ U IVATELÉ

Popis údaje
ivatelé poskytnou PLDS

Jednotky

Pokrytá lh ta

Aktualizace Kategorie dat

Datum

Roky 1 a

Týden 27

2–5

podrobné údaje k navrhovaným
odstávkám z provozu, které by
mohly mít vliv na provoz LDS.
Budou zde mj. obsa eny i
podrobnosti ke zkou kám
výpadk , rizika výpadku a
ostatní známé skute nosti,
které by mohly mít vliv na
bezpe nost a stabilitu LDS.
Aktualizace ji d íve zaslaných
údaj k rok m 2 – 5 bude po
projednání s u ivateli a PLDS
obsahovat dohodnuté návrhy
odstávek z provozu shrnuté
do programu.
V p ípad zm n.

Aktualizace návrh
ivatel v m sí ním
plánu
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Dotazník 4

U ivatel ………………….
TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAV

Popis údaje

Jednotky

Kategorie dat

kVAr

PL

Jmenovitý výkon jednotlivých kondenzátorových baterií

kVAr

PL

Jmenovitý výkon hradících reaktancí

kVAr

PL

Podrobnosti k logické funkci automatik, aby bylo mo no

Text/

PL

ur it provozní charakteristiky

Schémata

Místo p ipojení k LDS

Schéma

Kompenzace jalového výkonu
Jmenovitý výkon jednotlivých paralelních reaktor (bez
kabel )

PL

Celková susceptance sít
Podrobnosti k ekvivalentní celkové susceptanci soustavy

PL

ivatele vztahující se k odb rnému místu z LDS v etn
paralelních reaktor , které jsou sou ástí kabelové sít a

kVAr

které nejsou v provozu samostatn
Krom : Samostatn vypínané kompenzace jalového
výkonu p ipojené k u ivatelov soustav a susceptance
ivatelovy sít , která je sou ástí inného a jalového
odb ru

ísp vky ke zkratovému výkonu
Maximální a minimální jmenovitý p ísp vek ke

MVA (kA)

PL

zkratovému výkonu (proudu) v LDS
Pom r X/R p i maximálním a minimálním zkratovém
proudu
ísp vek z to ivých stroj
Na vy ádání PLDS ekvivalentní informace o síti
Impedance propojení
U u ivatel , kte í provozují svoji sí paraleln se sítí
PLDS, si ob strany vym ní podrobné informace o

15
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impedanci propojení, v etn :
odporu sousledné slo ky

%

PL

odporu nulové slo ky

%

PL

reaktance sousledné slo ky

%

PL

reaktance nulové slo ky

%

PL

susceptance

%

PL

MW

PL

Pokud bude podle názoru PLDS impedance p íli nízká,
vy ádá si podrobn

í informace

Schopnost p evedení odb rných míst:

- tam, kde jeden a tý odb r m e být uspokojen z n kolika
zných odb rných míst, vym ní si ob strany informace o
mo nosti p enosu odb ru v etn pom ru, ve kterém je
odb r za normálních okolností z jednotlivých míst
uspokojován.
- bude uzav ena dohoda o manuálním/automatickém
epínání odb ru p i normálním provozu a p i výpadcích.
echodná p ep tí
PLDS si vy ádá informace odpovídající daným
okolnostem
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Dotazník 5

U ivatel …………….
CHARAKTERISTIKY ZATÍ ENÍ ODB RATELE

Popis údaje

Jednotky

Kategorie
dat

Maximální odb r inného výkonu

kW

PL

Maximální a minimální odb r jalového výkonu

kVAr

PL

Typy poptávky:

Druh zát e a její ízení, nap . pou ité rozb hové za ízení u Text
motoru s regulovatelnou rychlostí
Maximální zatí ení v ka dé fázi v dob maximálního
A/fázi
odb ru
Maximální nesymetrie zatí ení fází
A/ danou fázi
Maximální proudy emitovaných harmonických

PL
PL
PL

% u jednotlivých PL
harmonických

Kolísavé zatí ení:
Velikost zm n inného a jalového výkonu (vzr stu i
kW/s; kVAr/s
poklesu)
Nejkrat í asový interval opakování zm n inného a
s
jalového výkonu
Nejv í skoková zm na inného a jalového výkonu (vzr st kW; kVAr
i pokles)
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