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Vlastní měření probíhá tak, že po ustálení činného výkonu měřeného bloku na dané hladině
začnou operátoři netestovaných bloků (vyjmutých z ASRU) plynule a koordinovaně měnit
jalový výkon bloku do příslušného směru (oblast podbuzení, resp. přebuzení). Vzniklou
disproporci jalového výkonu automaticky vyrovnává testovaný blok (přibuzením, resp.
odbuzením), a to až do výše svého regulačního rozsahu. Při hodnotě jalového výkonu TG
blízké očekávané mezní hodnotě lze malé změny Q měřeného bloku dosáhnout i malou
změnou zadané hodnoty Up zad. Za mezní se považuje jalový výkon, kdy dojde k vyčerpání
regulačního rozsahu jalového výkonu z důvodu dosažení některé z omezujících podmínek
dle Tab. Č. 21. Blok musí být schopen při tomto mezním jalovém výkonu pracovat trvale.
P[MW]

P[MW]

[MVAr]

[MVAr]
2QPn
Uphor

2Qpn

MAX

~--r--------.------PN

2Qpm;n
Uphor MIN

- Q [MVAr]

2QPmin
Uphor

PM1N

MAX

+ Q[MVAr]

2Qpn
Updol
Updol MIN 1tJ------r-------v-----

PN

2QPm;n_----___,~----____f'o_-Updol MIN
2QPm;n
Updol MAX

- Q [MVAr]

Obr. Č. 16 TEST (SRUQ)-ON - Měřené a zaznamenávané
Napětí v pilotním
uzlu

Podmínka dosažení mezní hodnoty Q

Uphor

technologické meze dané např.:
systémem ASRU,
primárním regulátorem U,
překročením proudem rotoru a statoru,
řídicím systémem bloku,
překročením Ug , Uvs dle místního
provozního předpisu

UpdOI

MAX

technologické meze dané např.:
systémem ASRU,
primárním regulátorem U,
hlídačem meze podbuzení,
překročením Ug , Uvs dle místního
provozního předpisu

PM1N

+ Q[MVAr]

veličiny a přesnost měření

Výkon bloku

Pn

Mezní Q při
dosažení
podmínky

to:

Uphor

MAX

Uphor

MIN

»:

2QPm;n
Uphor

Pmin

Uphor

Pn

MAX

2QPm;n
MIN

»:

Updol

MAX

2QPn
Updol

MIN

2QPmin
Pmin

Updol

MAX

2QPm;n
Updol

Tab. Č. 21 TEST (SRUQ)-ON - Omezující

Datum: 1. 4. 2019
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4.2.5.5.4 Metodika vyhodnocení měření, stanovení požadavků
Vyhodnocení testu TEST (SRUQ)-ON se provádí po naměření všech hodnot, tedy pro
všechna čtyři měření dohromady. Zjištěné meze by se neměly příliš lišit od testu TEST
(SRUQ)-OFF.
Požadavek (SRUQ) - B
Během měření nesmějí parametry technologických veličin bloku (tlaky, teploty, namáhání,
napětí, proudy atd.) přestoupit meze dovolené provozními předpisy pro bezpečný provoz
zařízení. Nesmí dojít k působení omezovačů (kromě přídavných automatik primárního
regulátoru buzení) nebo ochran, které by měly za následek přerušení zkoušky nebo provozu
bloku.
Požadavek (SRUQ) - C

I

Musí platit: UPh;f!~

- UPhO~~~

:5 10 MVAr

Požadavek (SRUQJ- D

I

't Updol
2Qpn
MUSl' PIetit:
MIN - UpdollQPn
MINI :5 10 MVAr

Musíplatit:

I

Updo/

2QPm;n

MIN

-

Updol

/QPn7;n
MIN

I

:510MVAr

Pokud se při realizaci testu prokáže, že některý z uvedených požadavků C až E není splněn,
je nutné provést analýzu neplnění a příčiny uvést ve zprávě z měření. Nesplnění podmínek
způsobené objektivními příčinami lze tolerovat bez negativního vlivu na prováděnou
certifikaci.
Důvody dosažení mezí jalového výkonu Q na všech měřených hladinách výkonu TG (bloku)
a na měřených hladinách napětí pilotního uzlu při testech (SRUQ)-ON budou uvedeny ve
Zprávě o měření (PpS).

4.2.5.6 TEST (SRUQ)-~U-blok : Test bloku při změně zadaného napětí
v pilotním uzlu
Cílem měření je ověřit kvalitu regulace certifikovaného bloku při vyjmutí všech ostatních
bloků pracujících do stejného pilotního uzlu ze systému ASRU. Měření lze provést pouze
v některých pilotních uzlech a po předchozí konzultaci s ČEPS.
Pokud není tento test po konzultaci s ČEPS proveden, nemá tato skutečnost negativní vliv
na certifikaci bloku certifikované elektrárny.

4.2.5.6.1 Počáteční podmínky
Certifikovaný blok je zařazen do systému ASRU. Regulační meze nastavené v rámci
systému ASRU jsou pro certifikovaný blok aktivní. Tab. Č. 22 obsahuje počáteční podmínky
provozu bloku:
Testovaná
elektrárna

Blok zařazen do systému ASRU

ANO

Ostatní bloky zařazeny do systému ASRU

NE

Datum: 1. 4. 2019
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pracující do FCP testovaného bloku
pilotního uzlu
FCP ostatních bloků

Ostatní podpůrné služby

Může být zapnuta
Zapnutá

aFRP testovaného bloku

Vypnutá

aFRP ostatních bloků

Zapnutá. V průběhu testu však
nesmí dojít k velkým změnám
činného výkonu v pilotním uzlu kam
ie testovaná elektrárna vyvedena

Činný výkon testovaného bloku

Ustálen na příslušné hladině výkonu

Netestované Elektrárny zařazeny do systému ASRU
elektrárny
FCP netestovaných bloků
pracující do
stejného
pilotního uzlu
jako
aFRP netestovaných bloků
testovaná
elektrárna

NE
Může být zapnuta
Zapnutá. V průběhu testu však
nesmí dojít k velkým změnám
činného výkonu v pilotním uzlu kam
je testovaná elektrárna vyvedena

Systém ASRU pro pilotní uzel

Aktivní

HRT na transformátoru PS/DS v pilotním uzlu

Blokován

Tab. Č. 22 TEST (SRUQ)-AU-blok : Počáteční podmínky
Testovaný blok je při měření ve zcela normálním provozu a sfázován s ES. U bloků bez
automatické hladinové regulace (HRT) pod zatížením na transformátoru vlastní spotřeby se
v průběhu zkoušky nebude přepínat odbočka.

4.2.5.6.2 Měřené a simulované veličiny, přesnost
V průběhu testu TEST (SRUQ)-AU se zaznamenávají následující veličiny:
Přesnost převodníku
(resp. přev.+čidla)

Veličina
Q

Jalový výkon bloku
[MVAr]

Upzad

Požadované napětí
v pilotním uzlu [kVl

Up

Napětí v pilotním uzlu
[kVl

Ug

Napětí na svorkách
qenerátoru [kVl

Uvs

Napětí na přípojnici
vlastní spotřeby [kVl

Pvs

Činný výkon na přípojnici
vlastní spotřeby [MW]

Qvs

Jalový výkon na
přípojnici vlastní spotřeby
[MVAr]

Periodicita

Poznámka

max. třída 0,5,
časová konstanta
převodníku max. 0,5 s

max. třída 0,5,
časová konstanta
převodníku max. 0,5 s

Povolené meze napětí
(400 ±5 %, 220 ±1 O
%)

r,

<:;;

1 s.

max. třída 1
časová konstanta
převodníku max. 1 s

Tab. Č. 23 TEST (SRUQ)-AU-blok - Měřené veličiny a přesnost měření
Všechny veličiny musí být měřeny a zaznamenávány synchronně. Pokud je to mozne,
použije se pro jejich získání SKŘ, vopačném případě je nutné použít externí přístroje.
I v takovémto případě musí být zaručena synchronizace a přesnost naměřených dat.
Datum: 1.4.2019
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4.2.5.6.3 Vlastní měření
Počet měření při testu TEST (SRUQ)-~U-blok definuje Tab. č. 24.
č.

Zadanéveličiny

1.

činný výkon bloku:
Pmin
výchozí napětí v pilotním uzlu:

Udol

činný výkon bloku:
Pn
výchozí napětí v pilotním uzlu:

Uhor

2.

Výchozí stav stroje
podbuzen
přebuzen

Tab. Č. 24 TEST (SRUQ)-óU - Jednotlivá měření
Výchozí horní a dolní hladiny napětí v pilotním uzlu Uhor a Udol pro tato měření jsou hodnoty
doporučené dispečinkem ČEPS. Mohou být rovněž různá v jednotlivých pilotních uzlech. Při
měření operátor ARN zadá na pokyn Certifikátora změnu hodnoty Upza (viz Obr. č. 17, Obr. č.
18). Výsledkem těchto měření jsou tedy dvě sady hOdnotY;;Q;;Up;;Ug;;UVS;;Upzad
kde N

tl'

je počet vzorků dané sady.

Měření Č. 1:při Pmin
První měření se provádí v oblasti podbuzení, při minimální hladině výkonu Pmin a při dolní
hladině napětí v pilotním uzlu Udol, která je doporučena dispečinkem ČEPS pro tuto zkoušku.
Po ustálení všech veličin na výchozích hodnotách se zahájí měření. Po uplynutí 1 minuty po
zahájení měření provede operátor takové skokové zvýšení požadovaného napětí v pilotním
uzlu Upzad, aby na testovaném bloku vyvolala zvýšení jalového výkonu přibližně o 50 % jeho
rozsahu jalového výkonu pro Pmin - viz Obr. č. 17. Po uplynutí 10 minut od první změny Upzad
vrátí operátor zadané napětí Upzad na původní hodnotu. Vzhledem k různým vlastnostem
jednotlivých pilotních uzlů (tvrdost napětí atd.) je nutné bližší podrobnosti konzultovat přímo
s ČEPS.
Upzad

LJU

11

R;

cca 50% rozsahu Q pro Pmi"

21

tlmin]

Obr. Č. 17 TEST (SRUQ)-~U-blok - Zadané napětí v pilotním uzlu při podbuzení

Měření Č. 2: při Pn
Druhé měření se provádí v oblasti přebuzení, při nominální hladině výkonu Pn a při horní
hladině napětí v pilotním uzlu Uhor, která je doporučena dispečinkem ČEPS pro tuto zkoušku.
Po ustálení všech veličin na výchozích hodnotách se zahájí měření. Po uplynutí 1 minuty
provede operátor takové skokové snížení požadovaného napětí v pilotním uzlu Upzad, aby na
testovaném bloku vyvolala snížení jalového výkonu přibližně o 50 % jeho rozsahu jalového
výkonu pro Pn - viz Obr. č. 18. Po uplynutí 10 minut od první změny Upzad vrátí operátor
zadané napětí Upzad na původní hodnotu. Vzhledem k různým vlastnostem jednotlivých
Datum: 1. 4. 2019
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pilotních uzlů (tvrdost napětí atd.) je
s Provozovatelem PS.

nutné bližší podrobnosti konzultovat

přímo

L1u I::J cca 50% rozsahu Q pfo P n

,

tlrnin]
11
21
Obr. Č. 18 TEST (SRUQ)-óU-blok - Zadané napětí v pilotním uzlu při přebuzení

1

4.2.5.6.4 Metodika vyhodnocení měření, stanovení požadavků
Vyhodnocení testu TEST (SRUQ)-óU se provádí samostatně pro každé měření.
Požadavek rSRUQJ - F
Během měření nesmějí parametry technologických veličin bloku (tlaky, teploty, namáhání,
napětí, proudy atd.) přestoupit meze dovolené provozními předpisy pro bezpečný provoz
zařízení. Nesmí dojít k působení omezovačů (kromě přídavných automatik primárního
regulátoru buzení) nebo ochran, které by měly za následek přerušení zkoušky nebo provozu
bloku.
Z naměřených hodnot Upi se sestrojí časový graf a určí se doby regulace při skokové změně
Upzad směrem nahoru (treg+) a při skokové změně Upzad směrem dolů (treg-). Jsou to časové
intervaly od okamžiku provedení skokové změny Upzad do okamžiku, kdy se velikost
skutečného napětí v pilotním uzlu Up ustálí v tolerančním pásmu obecně ±0,3 kV; ±0,5
kV;±0,8 kV; resp. Udol, Uhor. Konkrétní hodnoty tolerančního pásma pro pilotní uzly PS jsou
uvedeny v následující tabulce Tab.č. 25.
Pilotní uzly

Toleranční pásmo

Hradec 400 kV, Krasíkov 400 kV,

±0,8 kV

Výškov 400 kV, Týnec 400 kV, Vítkov 220 kV

±0,5 kV

Slavětice 400 kV, Milín 220 kV, Kočín 400 kV

±0,3 kV

Tab.č. 25 TEST (SRUQ)-óU - Toleranční pásma
-G
Regulační proces musí být aperiodický nebo maximálně s jedním překmitem. Musí platit
treg+ s 2 minuty, treg- s: 2 minuty.

Regulační proces všech bloků certifikované elektrárny musí být podobný. Doba regulačního
procesu jednotlivých bloků se nesmí lišit o více než 60 s.

Datum: 1.4.2019
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Požadavek (SRUQJ-I
Regulační proces všech bloků elektráren, které jsou vyvedeny do jednoho pilotního uzlu a
pracují pod jedním ARN, by měl být podobný. Doba regulačního procesu jednotlivých bloků
by se neměla lišit o více než cca 60 s.
Předpokladem plnění a případné analýzy neplnění požadavku (SRUQ)-I je znalost výsledků
certifikace testu (SRUQ)-LlU všech bloků pracujících do jednoho pilotního uzlu.
Nesplněný požadavek (SRUQ) - I jde nad rámec prováděné certifikace a nemá vliv na její
výsledky. Jeho neplnění však musí být analyzováno ve Zprávě o měření (PpS) s uvedením
předpokládané příčiny nesplnění.

4.2.5.7 TEST (SRUQ)-AU-ASRU : Test systému ASRU při změně zadaného
napětí v pilotním uzlu
Cílem toho testu je ověření kvality regulace (dynamických vlastností) části, resp. celého
řídicího systému ASRU, který je ve vlastnictví Žadatele o poskytování (PpS) (SRUQ) bloku.
Postup měření je identický jako při předcházejícím testu (SRUQ)-LlU-blok. Rozdílný je pouze
ve způsobu vyhodnocování naměřených dat a v počátečních podmínkách.

4.2.5.7.1 Počátečnípodmínky
Pokud dojde k dohodě mezi všemi Poskytovateli (PpS) (SRUQ) v rámci celého pilotního uzlu,
lze celý test provést jednorázově pro všechny Poskytovatele. Při měření je nutná spolupráce
s ostatními zdroji jalového výkonu, které se účastní měření. Do systému ASRU musí být při
tomto testu zařazena většina bloků Žadatele o poskytování (PpS) (pokud je to možné, tak
všechny bloky) a nadpoloviční většina bloků provozovatelů, které jsou povelovány z řídicího
systému umístěného na testované elektrárně. Pokud do ASRU mohou být kdykoliv v rámci
plnění (PpS) zařazeny bloky s rozdílnými typovými a regulačními parametry, budou takové
bloky v rámci této certifikace zastoupeny (zařazeny do ASRU) alespoň po jednom bloku.
Regulační meze nastavené v rámci systému ASRU jsou aktivní. Tab.č. 26 obsahuje
počáteční podmínky pro test:

Testovaná
elektrárna
pracující do
pilotního uzlu

Většina bloků (pokud lze, pak všechny
bloky) zařazena do systému ASRU

ANO

FCP testovaného bloku

Může být zapnuta

FCP ostatních bloků

Zapnutá

aFRP testovaného bloku

Vypnutá

aFRP ostatních bloků

Činný výkon testovaného bloku
Nadpoloviční většina bloků elektráren
zařazena do systému ASRU

Elektrárny
FCP netestovaných bloků
povelované
v rámci ASRU
z testované
elektrárny
aFRP netestovaných bloků

Datum: 1.4.2019

Zapnutá. V průběhu testu však
nesmí dojít k velkým změnám
činného výkonu v pilotním uzlu
kam je testovaná elektrárna
vyvedena
Ustálen na příslušné hladině
výkonu
ANO
Může být zapnuta
Zapnutá. V průběhu testu však
nesmí dojít k velkým změnám
činného výkonu v pilotním uzlu
kam je testovaná elektrárna
vwedena
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Systém ASRU pro pilotní uzel

Aktivní

HRT na transformátoru PSIDS v pilotním uzlu

Blokován

Tab.č. 26 TEST (SRUQ)-ilU-ASRU : Počáteční podmínky
Všechny bloky zařazené do ASRU jsou při měření ve zcela normálním provozu a sfázovány
s ES. U bloků bez automatické hladinové regulace (HRT) pod zatížením na transformátoru
vlastní spotřeby se v průběhu zkoušky nebude přepínat odbočka.
Měřené veličiny i celý postup měření je shodný s předchozím testem TEST (SRUQ)-ilU-blok.
Při měření operátor ARN zadá na pokyn Certifikátora změnu hodnoty Upzad a po uplynutí
dohodnuté doby (10 minut) vrátí zadané napětí na původní hodnotu (viz Obr. Č. 17, Obr. Č.
1f)' Výsledkem těchto měření jsou tedy dvě sady hodnot

Ý i ; Q 1 i ... Q ki ; Q 1 iMAX ••• Q kiMAX ; Q 1 iMIN ••• Q kiMIN ; U Pi;

U g i ; U VS i ; U pzad

tl'

kde N je počet vzorků dané sady, a k je počet měřených bloků v ASRU.
Pro posouzení rovnoměrnosti regulačního procesu se současně, v každém časovém
intervalu i, zjišťuje pro každý alternátor 1 až k aktuální hodnota maximální a minimální meze
jalového výkonu {OkiMAX; OkiMIN}.
Celková doba měření tcelk činí přibližně 21 minut.

4.2.5.7.2 Metodika vyhodnocení měření, stanovení požadavků
Vyhodnocení testu TEST (SRUQ)-ilU-ASRU se provádí samostatně pro každé měření.
Požadavek (SRUQ J - J
Během měření nesmějí parametry technologických veličin bloku (tlaky, teploty, namáhání,
napětí, proudy atd.) přestoupit meze dovolené provozními předpisy pro bezpečný provoz
zařízení. Nesmí dojít k působení omezovačů (kromě přídavných automatik primárního
regulátoru buzení) nebo ochran, které by měly za následek přerušení zkoušky nebo provozu
bloku.

Z naměřených hodnot Upi se sestrojí časový graf a určí se doby regulace při skokové změně
Upzad směrem nahoru (treg+) a při skokové změně Upzad směrem dolů (treg-). jsou to časové
intervaly od okamžiku provedení skokové změny Upzad do okamžiku, kdy se velikost
skutečného napětí v pilotním uzlu Up ustálí v tolerančním pásmu obecně ±0,3 kV; ±0,5 kV;
±0,8 kV; resp. Udol, Uhor. Konkrétní hodnoty pro pilotní uzly PS jsou uvedeny v Tab.č. 25.

Regulační proces Up musí být aperiodický nebo maximálně
treg+ s; 2 minuty, treg- s; 2 minuty.

Z naměřených hodnot

01i ... Oki

s jedním

překmitem.

Musí platit

se vypočítají průměrné hodnoty v těchto časových úsecích:

llmin

01AV1

= avr {Q li }1~6min

,

{Q2i }llmin
1~6min

'

o kAV1 = avr {Qki }llmin
1~6min

'

Q 2AV1 = avr

a
O kAV1MAX -- avr
a
Datum: 1. 4. 2019

{QKiMAX }llmin
1~6min'

o kAV2 = avr {Qki }2lmin
1~16min
O kAV2MAX -- avr

{QkiMAX

'

}2lmin
1~16min
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{QKiMIN }2/min
1=16min'

kde k je počet bloků v ASRU.
Z výše uvedených vypočítaných průměrných hodnot všech k bloků pracujících do
testovaného pilotního uzlu (1 . . c ... h ..... až k) se vypočítají poměrné hodnoty.
Pro oblast přebuzení: (QkAV1 / QkAV1MAX) * 100), (k hodnot) a ((QkAV2/QkAV2MAX) * 100), (k
hodnot)
Pro oblast podbuzení: (QkAV1 / QkAV1MIN) * 100), (k hodnot) a ((QkAV2 / QkAV2MIN) * 100), (k
hodnot)
Rovnoměrnost regulačního procesu je kontrolována (posuzována) požadavky (SRUQ)-L a
(SRUQ)-L 1

Regulační procesy 01...
nejvýše však 10 MVAr.

Ok musí být aperiodické nebo maximálně

s jedním

pře kmitem,

rSRUQ) - L 1
Pro oblast přebuzení musí mezi všemi alternátory 1 ... c ... h... až k platit, že:
Abs(((OcAv1/0cAv1MAX) * 100) - ((OhAV1/QhAV1MAX) * 100))::;;5 (%)
Požadavek

a
Abs(((OcAv2/0cAv2MAX) * 100) - ((OhAV2/QhAV2MAX) * 100))::;;5 (%).
Pro oblast podbuzení musí mezi všemi alternátory 1 ... c ... h... až k platit podobně, že:
Abs(((OcAv1/0cAv1MIN) * 100) - ((OhAV1/0hAV1MIN) * 100))::;;5 (%)

a
Abs(((OcAv2/ OCAV2MIN) * 100) - ((OhAV2/ OhAV2MIN) * 100)) s 5 (%)
Plnění požadavku (SRUQ)-L1 má vliv na prováděnou certifikaci jen tehdy, když všechny
alternátory (1-k) v certifikovaném pilotním uzlu používají stejný algoritmus pro rozdělování
změny jalového zatížení LiQk alt, a to rovnoměrného rozdělení podle aktuální velikosti
regulačního rozsahu jalového výkonu Qk alt, zjištěného z DB nebo výpočtem v závislosti
s okamžitým činným výkonem.

4.2.5.8 TEST (SRUQ)-síť: Test ASRU při změně ve vnější síti
Cílem testu je ověřit adaptaci regulačního procesu ASRU na provozní podmínky, které jsou
v dané části ASRU typické. Změnu napětí v daném pilotním uzlu můžeme způsobit:
zapnutím (vypnutím) tlumivky,
najetím vodní elektrárny,
(odbuzením, resp. přibuzením) generátoru bloku,
přepnutím odboček přepínače síťového transformátoru.

4.2.5.8.1 Počáteční podmínky
Pokud dojde k dohodě mezi všemi Poskytovateli (PpS) (SRUQ) v rámci celého pilotního uzlu,
lze celý test provést jednorázově pro všechny Poskytovatele. Při měření je nutná spolupráce
s ostatními zdroji jalového výkonu, které se účastní testování. Do systému ASRU musí být při
tomto testu zařazena většina bloků Žadatele o poskytování (PpS) (pokud je to možné, tak
všechny bloky) a alespoň nadpoloviční většina bloků provozovatelů, které jsou povelovány
z řídicího systému umístěného na testované elektrárně. Pokud do ASRU mohou být kdykoliv
v rámci plnění (PpS) zařazeny bloky s rozdílnými typovými a regulačními parametry, budou
takové bloky v rámci této certifikace zastoupeny (zařazeny do ASRU) alespoň po jednom
Datum: 1.4.2019
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bloku. Regulační meze nastavené v rámci systému ASRU jsou aktivní. Tab.č. 27 obsahuje
počáteční podmínky pro test:
Většina bloků (pokud lze všechny bloky)
ANO
zařazena do systému ASRU
Testovaná
elektrárna
pracující do
pilotního uzlu

FCP testovaného bloku

Může být zapnuta

FCP ostatních bloků

Zapnutá

aFRP testovaného a ostatních bloků

Zapnutá. V průběhu testu však nesmí
dojít k velkým změnám činného
výkonu v pilotním uzlu kam je
testovaná elektrárna vyvedena

Činný výkon testovaného bloku

Ustálen na příslušné hladině výkonu

Nadpoloviční většina bloků elektráren
zařazena do systému ASRU

ANO

Elektrárny
povelované
FCP netestovaných bloků
v rámci ASRU
z testované
elektrárny
aFRP netestovaných bloků
Systém ASRU pro pilotní uzel

HRT na transformátoru PS/DS v pilotním uzlu

Může být zapnuta
Zapnutá. V průběhu testu však nesmí
dojít k velkým změnám činného
výkonu v pilotním uzlu kam je
testovaná elektrárna vyvedena
Aktivní
Blokován, popř. pro generování
změny zapnut

Tab.č. 27 TEST (SRUQ)-síť: Počáteční podmínky
Všechny bloky zařazené do ASRU jsou při měření ve zcela normálním provozu sfázovány
s ES. U bloků bez automatické hladinové regulace (HRT) pod zatížením na transformátoru
vlastní spotřeby se v průběhu zkoušky nebude přepínat odbočka.
Měřené veličiny i celý postup měření je shodný s předchozím testem TEST (SRUQ)-~U-blok!
s výjimkou změny zadaného napětí Uzad. Místo toho se v daném pilotním uzlu provede
změna napětí zapnutím (vypnutím) tlumivky, najetím vodní elektrárny, přepnutím odboček
přepínače transformátoru či odbuzením, resp. přibuzením bloku. Provedená změna se po
dohodnutém čase (přibližně 11 minut) zruší, tj. zařízení, na kterém byla provedena změna,
se uvede do původního stavu. Změna napětí by měla být rychlá (skok napětí). Vzhledem
k různým vlastnostem jednotlivých pilotních uzlů i jednotlivých spínaných zařízení je nutné
bližší podrobnosti konzultovat přímo s Provozovatelem PS.
Jako

v předchozím

merení

se

zaznamenávají

následující

dvě

~ i ; Q I i ••• Q ki ; Q I iMAX
••• Q kiMAX
; Q I iMIN
••• Q kiMIN
; U Pi;
U gi; U
kde N je počet vzorků dané sady a k je počet měřených bloků v ASRU.

VS i;

sady

hodnot:

U

tl'

pzad

Pro posouzení rovnoměrnosti regulačního procesu se současně, v každém časovém
intervalu i, zjišťuje pro každý alternátor 1 až k aktuální hodnota maximální a minimální meze
jalového výkonu {QkiMAX; QkiMIN}.
Celková doba měření tce1k činí přibližně 21 minut.

Datum: 1. 4. 2019
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4.2.5.8.2 Metodika vyhodnocení měření, stanovení požadavků
Vyhodnocení testu TEST (SRUQ)-síť se provádí samostatně pro každé měření.

Požadavek rSRUQJ - M
Během měření nesmějí parametry technologických veličin bloku (tlaky, teploty, namáhání,
napětí, proudy atd.) přestoupit meze dovolené provozními předpisy pro bezpečný provoz
zařízení. Nesmí dojít k působení omezovačů (kromě přídavných automatik primárního
regulátoru buzení) nebo ochran, které by měly za následek přerušení zkoušky nebo provozu
bloku.
Z naměřených hodnot Upi se sestrojí časový graf a určí se doby regulace po změně ve vnější
síti směrem nahoru (treg+) a směrem dolů (treg-). Jsou to časové intervaly od okamžiku
provedení změny do okamžiku, kdy se velikost skutečného napětí v pilotním uzlu Up ustálí
v tolerančním pásmu obecně ±0,3 kV; ±0,5 kV; ±0,8 kV. Konkrétní hodnoty tolerančního
pásma pro pilotní uzly PS jsou uvedeny v následující tabulce Tab.č. 28.
Pilotní uzly

Toleranční

Hradec 400 kV, Krasíkov 400 kV,

±0,8 kV

Výškov 400 kV, Týnec 400 kV, Vítkov 220 kV

±0,5 kV

Slavětice 400 kV, Milín 220 kV, Kočín 400 kV

±0,3 kV

Tab.č. 28 TEST (SRUQ)-AU - Toleranční pásma

Regulační proces Up musí být aperiodický nebo maximálně s jedním překmitem. Musí platit
treg+ s 2 minuty, treg- s 2 minuty.
Z naměřených hodnot 01i...

Oki

se vypočítají průměrné hodnoty v těchto časových úsecích:

llmin

,

01AV2

,

O2AV1 -- avr {Q 2i }llmin
1=6min

2lmin
= avr {Q li }1=16min

'

O2AV2

= avr {Q 2; }2lmin
1=16min

'

= avr {Q k; }llm;n
1=6m;n

'

OkAV2 = avr {Qki }2Im;n
1=16min

'

01AV1

OkAV1

= avr {Q li }1=6min

a

OkAV2MAX -- avr {Q k;MAX }2lmin
OkAV1MAX -- avr {QK;MAX }llm;n
1=6m;n'
1=16m;n
a
OkAV1MIN -- avr {Q k;MIN }llm;n
OkAV2MIN -- avr {QKiMIN }2lmin
1=6min '
1=16m;n'
kde k je počet bloků v ASRU.
Z výše uvedených vypočítaných průměrných hodnot všech k bloků pracujících do
testovaného pilotního uzlu (1 . . c.... h ..... až k) se vypočítají poměrné hodnoty.
Pro oblast přebuzení: (QkAV1 / QkAV1MAX) * 100), (k hodnot) a ((QkAV2 / QkAV2MAX) * 100), (k
hodnot)
Pro oblast podbuzení: (QkAV1 / QkAV1MIN) * 100), (k hodnot) a ((QkAV2/ QkAV2MIN) * 100), (k
hodnot)
Rovnoměrnost regulačního procesu je kontrolována (posuzována) požadavky (SRUQ)-O a
(SRUQ)-01
Datum: 1. 4. 2019
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