Tabela pripomb k posvetovalnemu dokumentu:
Merila za odstopanja od Uredb Komisije (EU) 2016/631, 2016/1388 in 2016/1447 o vzpostavitvi kodeksom
omrežij za priključevanje na omrežje
Št.
člena

Predlagatelj

Splošno ELES, d.o.o.

Skupina HSE

Skupina HSE

Vsebina pripombe oz.
predloga

Utemeljitev

V dokumentu nikjer ni podanih Predlagamo, da dokument vsebuje
meril za odstopanje
merila za odstopanje. Morda bi
lahko zapisali nekaj v smislu kot je
zapisala HERA ali celo bolj
konkretno v kolikor imate več
ustreznih informacij od ostalih
regulatorjev.
V 2. odstavku 6. člena Uredbe Predlagamo, da se za ta tip
2016/631 so črpalne HE z '' variable agregatov upošteva izjema za
speed''
motor/generatorjem izpolnitev
zahteve
''Fault-rideizenačene s HE s sinhronskimi through''. V primeru tripolnega
generatorji.
kratkega stika v bližini DFIG stroja
se v rotorskih tokokrogih inducirajo
ogromni tokovi, ki jih rotor in
vzbujalni sistem ne preneseta.
Zaradi tega pojava se za DFIG
stroje ne morejo upoštevati enake
zahteve ''Fault-ride-through'' kot
za sinhronske stroje.
Točka 4.a. 16. člena Uredbe Ne strinjamo se s to zahtevo, saj je
2016/631 zahteva, da se pred smiselna samo za velike agregate,
sinhronizacijo
agregata
pridobi npr. več kot 200MW. Potrebno je
dovoljenje TSO-ja za sinhronizacijo. ločiti agregate pod 75MW, ki so

Upoštevanje
pripombe

Komentar agencije

Delno

V aktu o merilih za odstopanja bo
agencija podrobneje opredelila po
katerih merilih bo presojala o
odstopanjih.

NE

Pripomba se ne nanaša na
posvetovalni dokument, ki je bil v
javni obravnavi.

NE

Pripomba se ne nanaša na
posvetovalni dokument, ki je bil v
javni obravnavi.

priključeni na 110kV omrežje, od
večjih agregatov tipa D.
Skupina HSE

TEŠ
je
zaradi
spremembe
priključnega mesta bloka 5 (iz
400kV na 220kV omrežje) od
sistemskega operaterja 14.5.2015
pridobil soglasje za priključitev v
trajanju dve leti z možnostjo
podaljšanja največ dvakrat po eno
leto. V primeru, da investicija ne bo
izvedena v tem času, bo TEŠ moral
pridobiti
novo
soglasje
za
priključitev
v
času,
ko
bo
obravnavana uredba že v uporabi.
Ali bo možno v primeru, da blok 5 s
parametri iz veljavnega soglasja za
priključitev ne bo zadostil zahtevam
za priklop iz obravnavane uredbe,
pridobiti priklop na osnovi vloge za
odobritev odstopanj (62. člen)?

NE

Pripomba se ne nanaša na
posvetovalni dokument, ki je bil v
javni obravnavi.

