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5.4.4 Vlastní měření
Na měření nejsou kladeny žádné mimořádné nároky. Měření se provádí při normálním chodu
zařízení, tak, aby byly po celou dobu měření plněny počáteční podmínky testu (viz kap.
5.4.2).
Ze dvou možných měření testu ~Q se dle podmínek na konkrétní výrobně měří jen jedno
(viz kap. 5.4.1):

1

TEST ~Q

Měření č.

1

TEST ~Q při aFRP

Měření č.

2

TEST ~Q při FCP

Jedná se o dlouhodobější test ve vhodném rocrurn období, při normálním provozu
energetického zařízení v jedné požadované SVR (FCP, aFRP) a při současné dodávce
tepla. Žadatel o poskytování PpS musí po dohodě s certifikující organizací zvolit takový
termín provedení testu, aby výsledky testu a dokumentovaný průběh odběrů tepla při testu
měly dostatečnou vypovídací schopnost. Délka testu je 8 hodin nepřetržitého provozu.
Nesplnění testu ~Q má za následek automatické nesplnění SVR (FCP, aFRP) jako celku bez
ohledu na výsledek certifikačních měření (FCP, aFRP).
Poznámka: Aby bylo možné provést test i u jednotek nově poskytujících PpS, bude u těchto jednotek
nejprve provedeno měření PpS bez testu ~Q. Na základě požadavku Poskytovatele na ČEPS na
umožnění realizace testu ~Q bude po předložení certifikátu (bez testu ~Q) Poskytovatel zařazen na
sjednanou dobu do dálkového řízení z dispečinku ČEPS, aby mohl být test ~Q proveden.

5.4.5 Metodika vyhodnocení měření, stanovení požadavků
Součástí vyhodnocení je tabulka souhrnných výsledků testu a grafické zobrazení průběhu
důležitých veličin.
Při vyhodnocení musí být doloženy alespoň následující grafy:
Pro test ~Q (aFRP): Ppož = f(t), PSkUI = f(t), Pdif = f(t), DodTeplo = f(t)
Pro test ~Q (FCP):
Ppož = f(t), PSkUI = f(t), Pdif = f(t), DodTeplo
Pdif = f(fskul)
Požadavek

=

f(t), fskul

=

f(t),

LlQ- A

Během měření nesmějí parametry technologických veličin energetického zařízení (tlaky,
teploty, namáhání atd.) přestoupit meze dovolené provozními předpisy pro bezpečný provoz
zařízení. Nesmí dojít k působení omezovačů (např. korektor tlaku) nebo ochran, které by
měly za následek přerušení zkoušky nebo provozu energetického zařízení.

5.4.5.1 Kritéria testu flQ při aFRP
•

•

t

t

Z naměřených hodnot {ppož;; ~kll{;
se vypočítá sada hodnot {pdi/; dle následujícího
vzorce:
Pdifi = Pskuti - PpOŽi pro všechna i e-: 1;N >, kde N je počet naměřených hodnot,
Z hodnot vypočítaných odchylek Pdifi se provede výpočet následujících statistických
funkcí:
A = avr {abs (pdi/; )tj
- průměrná hodnota z absolutních hodnot Pdifi
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množiny hodnot

{P

dif í

t.

N

IPdif;
kde hodnota

0'=

X=_i=_l __

N

Požadavek Ll - B
Průměrná hodnota A nesmí být větší než 0,5 % Pn

Požadavek LlQ- C

I

Směrodatná odchylka o nesmí být větší než 1 % Pn

5.4.5.2 Kritéria testu ~Q při FCP
V průběhu testu za normálního provozu energetického zařízení muze být veličina Ppož
konstantní nebo proměnná. Pokud to provozní podmínky dovolí, je doporučována konstantní
hodnota. V dále uvedených kritériích se hodnotí okamžitá odchylka Pskut od žádané hodnoty
Ppož, tj. Pdif = Pskut - Ppož.

5.4.5.2.1Výpočet korelačního koeficientu
•

rfPdif z

odchylky činného výkonu (Pdif)

Vypočte se korelační koeficient rfPdif mezi množinami naměřených dat {L1fsku'í

{P

dif í

tl

tl

a

Požadavek Ll - D:
Korelační koeficient rfPdif musí být větší než 0.85.

5.4.5.2.2 Kontrola dovolené tolerance odchylky činného výkonu ve FCP
Z každého provedeného měření se sestrojí graf (bodová závislost) Pdi,=f(Llfskut). V grafu se
vyznačí vypočtená regresní přímka. Paralelně s touto přímkou se ve vzdálenosti
± !J.p = ~
[MW, MW, -]
100

vyznačí dvě další přímky.

5.4.5.3 Specifika testování ~Q pro FB/OB
Test L1Q na FB/OB při SVR (FCP, aFRP), se provádí v případě, kdy alespoň jedno
energetické zařízení vyhoví podmínce kOdb > 0,25.
Poznámka: U každého energetického zařízení ve FB/OB, která samostatně vyhoví podmínce kOdb >
0,25 a může poskytovat (FCP), musí být proveden test !J.Q při (FCP) (bez ohledu na další zkoušky !J.Q
FB při (aFRP).
Testování LlQ se provádí pro jednu provozní variantu FB/OB. Tuto variantu určuje Certifikátor
s tím, že se jedná o variantu s největší pravděpodobností vlivu odběru tepla na poskytování
(PpS).
Metodika měření a vyhodnocení testu LlQ při SVR (FCP, aFRP) na FB/OB včetně požadavků
a kritérií pro FB/OB je totožná s pravidly testu LlQ při SVR (FCP, aFRP) energetického
zařízení popsanými v předchozích kapitolách. Energetické zařízení je v tomto případě
nahrazeno FB/OB. Hodnoty a parametry FB/OB jsou dány součtem hodnot a parametrů
jednotlivých energetických zařízení zařazených do FB/OB.

Datum: 1. 4. 2019
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5.4.5.4 Zkratky - Měření vlivu odběru tepla na poskytování PpS
A
DodTeplo

[MW]

(Skut

[Hz]

lJ(skut
GODBmax

[Hz]
tlh
tlh

GVSTmax

tlh

GODB

kODB
N
Pdifi

Průměrná hodnota z absolutních hodnot Pdifi
Veličina vypovídající o dodávce tepla z měřeného
zařízení nebo přímo vypočítaná dodávka tepla.
Poznámka: Z důvodu volitelnosti veličiny dle podmínek dané
jednotky je uvedena bez jednotek.
Hodnota skutečné frekvence vstupující do řídicího

systému
Odchylka skutečné frekvence od nominální frekvence
Hmotový tok páry v odběru
Maximální odběr páry pro dodávky tepla z odběrů TG
během provozu,
Celkové maximální množství vstupní páry dodávané do
TG,
Činitel odběru páry.
Počet naměřených vzorků
Hodnota rozdílu Pskuti - PpOŽiPro i-tý naměřený vzorek
Jmenovitý činný výkon energetického zařízení
Požadovaný činný výkon energetického zařízení změřený
za omezovačem rychlosti zatěžování

Pn
Ppož

[MW]
[MW]
[MW]

Pskut

[MW]

Skutečný činný výkon energetického zařízení měřený na
svorkách (u fiktivního bloku, resp. obchodního bloku na
výstupu z jednotky)

rfPdif

[-]

t

[min]

Korelační koeficient mezi {~J:kUI i
a {pdi/ i
čas
Vypočtená směrodatná odchylka z množiny hodnot

[MW]

{Pdifit

Datum: 1. 4. 2019
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6 Přílohy
Příloha č.1 - Certifikát a Zpráva o měření FCP
Příloha č.2 - Certifikát a Zpráva o měření aFRP
Příloha č.3 - Certifikát a Zpráva o měření mFRP
Příloha č.4 - Certifikát a Zpráva o měření RRP
Příloha č.5 - Certifikát a Zpráva o měření SRUQ
Příloha č.6 - Certifikát a Zpráva o měření OP
Příloha č.7 - Certifikát a Zpráva o měření SS
Příloha č.8 - Zpráva o měření l1Q
Příloha č.9 - Obecná náplň Technické zprávy o výsledcích certifikačního měření
Příloha č.1 O - Obsahová náplň "Studie provozních možností jednotky poskytovat (PpS)"
Příloha č.11 - Obsahová náplň "Studie možných konfigurací a variant ftktivnřho/obchodmho
bloku"
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Příloha č.1 - Certifikát a Zpráva o měření FCP
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"
CERTIFlKAT
FCP

$polečnost:
Sídlo:

,'-= __

KOl'ltaktníosoba:
-

=

__

Kontakt:

==_...J.

Kontaktníosoba:

eERl1FIKOVÁNÁ

JEDNOTKA:

Jeétnotka:L.,- __

Označenízařízeni:

--~~.",J

Nominálnívýkon Pn:

L._

__

""I,MW

Mil'limálníwkon P min:

Vytiovujepožaélavkumna F'CP stanovenýmv Kodexu PS (např. možnostzapínánia vypínání
~CP z mista o[)sluhy, nastavitelnostparametrů FCP, rozmezínastavitelnosti,možnost
zadávánízadané hodnoty kmitočtu, signalizace stavu FCP na dispečinK PPS ato.):

anó/nel"..l__

.....J

Vyhovyjetestům:
TEST FCP-NP:
Jednotka

ano/ne"l

splňuje poďminky

-'

T&'ST FCP-át

pro poskYtování

FCP:

TEST áQ-FCP: ano/ne~',I__
ano/ne.LI __

=--,

,....",J

Datum měřeni:

Velikost regulační zálohy

FCR

IMW

Přetiženív oblasti maxima:

ano/ne

Dovoíené přetíženivýRonu dPmax:

IMW

Podkročenív oblasti minima:

ano/ne

Dovolené sniženivýkonu dPmin:

IMW

Za ČÉPS. a.s. převzal:
'I

1%

Statika S:

Datum a podpiS:'b

=~ __ =_==-"

označeni dle Kodexu části II.

Datum: 1. 4. 2019
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Zpráva o měření FCP
Strana 1/2
CERIIFIKOVÁNÁ JEDNOTKA:

.Jeet;lot~a:

POŽAI)AVKY

OiZli1ačení zaříz:ení:

,~------~----~
NA ZAŘíZENí ŽADATELE

1. Zapínál'1í a vypínání Fel" z místa oBsluhy bloku:

ano/f1e~1

2. Si!ijnalizace ch0<!1u FCP na disf/e€irnk RPS:

an0fne._1 __

--'

ano/ne~1 __

~

ana/ne._I

_

ano/t<le._I__

---'

arn0/l'1e._1 __

----'

3.

Nastavovámí statiky S ~%] pllfrnule nebo pe krccícb mgximálmě 1 % "J. rózraezí Sri/2,
kde Sn, OSlil0Wídá statice pr:0 cerťifik0'lanOW h0d!'l0h.l FCR až S 0dpovíclající
FCR 3 MW certifik0vali1éh€l energetickéh0 zařízení

4. Nastavování hodnety FOR ~1V1Vi1 nebe % Pn] v i!'ltervalu 3 až 10 [MW]:
5.

Nastavováru žádané floclnoty kmitoGtw
!'lemo po kroeí ch maximálně 10 mlrlz:

6.

Nastav€lvání pásma necitliwosti fneKvence korektoru krnitoětu - Neef [mHz] plynwle
nebe po krocícn maximálně 5 mHz v rozmezí 0-30 mHz:

o

(zad

~_--=-,

[Hz] v rozmezí 49.!95 - 50.05 Hz, plyr:tule

TEST FCP-NP
Test při normálním provozu zařízeni

Měř.ené veličiny

POZinámky
řp

přesnost

způsob snímání daťl

I

6 'Skut
Pskut
Pzail

Pzad

Sskut

rtpskut

[MW]

[%]

[ol

Měření č.1
Měření č.2
Mě~ení č.3

Splnění požadavků
PR-A

Měření č.1
Měření č.2
Měření č.3

1)

PRoS

PR-C

PR-D

aro/ne
aro/ne
ano/ne

snímání bud' z SKŘ nebo pomocí externích přístrojů

Datum: 1. 4. 2019
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TEST FCP-M
Test dynamického

chování zařízení

při velkých změnách kmitočtu

Měřenéveličiny

Poznámky

způsob snímání
LlPK0Rr

přesnost

1)

fp

~. ~ _- i. ::_--:-..

PSku(

I

-I

PZ8d

Simulace skokové změny
způsob2)

veličina"')

~~~~~~~~~--------~

I~~~~~

I~~~~-

velikost4Y

Nastavené a vypočtené hodnoty

Měření č.1
Měřeníč.2
Měreníč.3

skok dolů
slliok nahoru
skok nahoru
skok dolu
skok dolů
skok nahoru

Splnění po.žadavkú
PR-E

Mě"řeníč.1
Měřeníč.2
Měřeníč.3

:~~:~:I
ano/ne

PR-F

PR-G

PR-H

PR-I

PR-J

P-R-L

PR-K

PR-M

I
.

~~~L_

~

L_

~~

~

~

__

~

__

~

~

~

PRlohu Ivoří grafy Pskut -= fIt) s vnna6ením hodnot Pzad, Pskut, Prnd+FCR v časovém měřilku -30 až 90s a v časovém
měřilku 90 az600s pro všechna měření.
Poznámka k měření

Závěr Certifikátora
Certifikačni měření bylo provedeno podle metodiky popsané v Kodexu část II. Certifikované
energetické zařízení splnilo/nesplnilo(5) všechny požadavky Kodexu části II. (aktuálně platné verze v
době měření] na poskytováni pOdpůrné služby FCP a je/není(5) technicky způsobilé k poskytováni této
služby.
datum

zprávu zpracoval

podpis, razítko

~I ~I~~I, ~I~ ~ ~ ~.
1)

snímání buďzSKŘ nebo pomocí externíchpřístroj U

2) využiti

systému SKŘ zařizeni nebo pomociexterníno signálu

"venkost skoku Llfskut (Llnskut), resp. ,J{zad (ilnzad) včetné jednotky
~ nehodici se neuvádějte

31 simulaci skoku tsku:(tiskut), resp. tzea (nzad)
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Příloha č.2 - Certifikát a Zpráva o měření aFRP

Datum: 1. 4. 2019

Revize 19/duben 2019

I Podpůrné

služby (PpS)

Strana 170 z 211

Přílohy I

'"
CERTIFlKAT
aFRP

Spoleěnest:

Kolíltaktl'lí osoba:

Sídlo:

Komakt:

.~----------------~--------~---

CERTIFIKÁTOR:
Spelečnost:

Komaktní osoba:

Sídl0:

Kontakt:

'~----------~--------~--------~

Jesnotka:

Označení zařízení:

~~------~~~

TYf!!: 1)

1-1

-----'

Mominální 'o(ýkon Pn :

CERTIFIKAČNí

MW

MĚŘENí:

V~Movuje požadavkům na aFRP stanoveným v K0dexu PS (např. fJ;I0iŽli10Stzapfnánl a vypinání aFRP z
místa obsluhy, nastavitelnost pararnetsů aFRP, nozmezí nastavitelmosti, s'ignalizaee stavu aFRP na
dispečink PPS, automaticKý přenos hodnot do re@ulátofu f a P atd.):

an0/me._I__ --'

V~hoVl:Jje testům:
TEST" aFRP-AP:
Výrobna

afl0/AeI

~--~

-rEST L'.Q - aFRP: an0/li1e,~I

sJillňuje Jilodmínlw. pro poskytování aFRP:

ano/ne~I

1

_

Datulim měření:

CERTIFIKOVANÉ

PARAMETRY:
Označení zařlzenl:
Pmax
(MW1

r-:

aFRR

[MW]

[MW]

Pmax

[MW]

Pmin

Ral"R~Phomí

Rychlost změfly

Ra FRRp dolní

výkont,J GaFRR

RaFRRp střeónt

OOP€lVĚDNÉ

:===~I
I

~

~

[MW/mi",]
~

"........P0Get pásem a~RI1'~

OSOBY;:

Za Oertiřtkátora předal :

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Za ČEPS, a.s, převzal :

1)

označení dle Kodexu

Datum a podjDis :

část II.

Datum: 1.4.2019
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Označeni zařízení:

Jednotka: '-- __ ---_-

SP~NĚNípOŽADAVKŮ:

I
amIne I

1. Zapílilání a ~pínání aFRP z místa 0bslulíy:

ano/ne

2. Signalízace chodu aFRP na disP,lečink PPS:
3.

Nasta!lcwání rycblesti

CaFRR

[MW:lrminl. minilil'1ální veliKost rycmlosti

CaFRRmin=2

MW/mim:

4. CaFRR nastavená v ŘS eflefgetickéh€l zařízení pITO provez v aFRP mus! být nejl'méně

větší než

GaFRR

6.

minimální vefikost aF'RRmin

AutomatickÝ. f'liíen@s všech ~jmenovaných

=

10 MW:

ho~net z terminálu elektrárny dg ŘS p.PS:

Poznámky
způsob sní má~í dat

ANO

anol.flel

ANO

aro/ne I

ANO

amof,nel

ANO

-r-.

o 5%

čertifikesaná a nahlášená de ~S ČEPS

5. Nastav0vání mezí jednetlivýGlil aFRRi;

ANO

I

Tp

přesnost

Ppož
Pskul

P MINaFRRp
[MW]
RaFRRp
lKaFRRp
RaFRRp

homi

P MAXaFRF./p

[MW]

RaFRR

p

CaFRR

{MW]

I

I

[MW/min]

I

aFRR
[MW]

dolní

f----+-----+----+-----f---__,
'-------J_~___.J.....,....______._

__'__

PMM(

tCe1k

[MW]

[mifil]

test Č. 1

středni

_

PM1N
[MW]

__

test Č. 2
test Č. 3
test Č. 4
test Č. §
test Č. 6
test Č. "1
test Č. 8
test Č. 9

Datum: 1. 4. 2019
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Strana 2/2
Vypočtené hodnoty

M

A

(J

CaFRRskutl

CSFRRskut2

(MW]

[MW]
-

[MW]

[MW/min]

[MW/min]

testG. 1
test Č. 2
test Č. 3
test Č. 4
testČ. s
testČ. 6
test Č. 7
test Č. 8
testČ. 9

"FRRskut3

CeFRRskut4

[MW/min1

I

aFRP-A

testČ.Č. 21
test
test Č. 3
testČČ.. 45
test
test
testČ.G. 67

°

[MW/min]

aFRP-B

iFRP.c

aFRP-D

aFRP-E

aFRP-F

aFRP-G

ano/ne
al)o/ne~t--------";>------+-------'----"";------T----"';'------i
ano/n~t-~
-;~
+--;'
-r-r-li
ano/ne
ano/Ile't--------..;,_----+-------'----....;------T----...;.------i
ano/ne
ano/ner------,------,-----........,.----~---........,.----~----;'

l

testČe.s
. 8 ano/ne
test
ano/ne·t--------'----....;------T----...;.------T----...;.------t
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Poznámka k měfení

Certifikačni měření bylo provedeno podle metodiky popsané v Kodexu část II. Energetické zařízeni
splnilo všechny požadavky Kodexu PS (aktuálně platné verze v době měřeni) na poskytování aFRP a
je k jejimu poskytování technicky způsobilé.
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Přílohy

Příklad - Vyplňování některých položek certifikátu aFRP
souvisejících s FB
•

V případě certifikace FS se do kolonky "Číslo energetického zařízení" v odstavci
"Certifikovaná jednotka" uvádí maximální možná skladba FS dané jednotky z pohledu
ČEPS. V tomtéž odstavci je .Norninálnl výkon Pn" součtem nominálních výkonů všech TG
zahrnutých do maximální skladby FS. "Minimálním výkonem Pmin" je součet minimálních
výkonů minimální možné skladby FS. Hodnoty výkonů jsou uváděny sumárně za všechny
TG a v následné závorce jsou uvedeny výkony jednotlivých TG oddělené znaménkem
" +" .

•

•

•

•

Kolonka "Číslo energetického zařízení" v odstavci "Certifikované parametry" se týká jen
FS. Obsahuje certifikovanou skladbu FS. V případě blokového uspořádání se kolonka
nevyplňuje.
Do kolonek ,,Pmax", ,'pmin" a "RaFRR" v odstavci "Certifikované parametry" (první 3
sloupce) se v případě FS vyplňuje sumární hodnota příslušných výkonů pro
certifikovanou skladbu FS.
Pod kolonkou "Číslo energetického zařízení" uváděné hodnoty Pmax a Pmin v odstavci
"Certifikované parametry" se rovněž týkají pouze FS. Hodnoty jsou zde uváděny ve formě
výkonů jednotlivých TG oddělených znaménkem ,,+". V případě blokového uspořádání se
nevyplňují.
Níže uváděný příklad vyplňování položek certifikátu se týká jednotky vystupující jako FS
o maximální konfiguraci FS - TG1 +TG2+ TG3. Certifikovaná konfigurace FS byla TG1 a
TG2, což je zároveň minimální možná skladba FS. Pro srovnání je uváděn i způsob
vyplňování pro čistě blokové uspořádání.
Příklady vyplnění Certifikátu aFRP
Vyplňovaná položka

Blokové
uspořádání

Fiktivní blok (FB)

FB (TG1+TG2+TG3)
Certifikovanájednotka

TG1

Číslo energetickéhozařízení

Maximální možná skladba Fa z pohledu ČEPS
(regulační i neregulační TG Fa)
(napf TG1, TG2 regulační a TG3 neregulační)
250(100+100+50)

Certifikovanájednotka

100
Nominální činný výkon všech TG v max. skladbě
Fa
40 (20+20+0)

Nominálnívýkon Pn [MW]

Certifikovaná jednotka

20
Minimální činný výkon TG v minimální skladbě
regulačních TG ve Fa (v příkladu tedy není
uvedena TG3)

Minimálnívýkon Pmin [MW]

Certifikované parametry

---

Číslo energetickéhozařízení

Skladba certifikovaných regulačních TG Fa.

Certifikované parametry

Horní RaFRR
(Pmax/Pmin/RaFRR)

Datum: 1. 4. 2019

FB (TG1+TG2)

200/120/80
100/60/40
Horní RaFRR certifikovaných regulačních TG Fa
(cetkovv součet vykonů)
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