∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα
Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης
Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21
Το Ερωτηµατολόγιο έχει συµπληρωθεί από τον/την ……………….………………………….(συµπληρώστε)
της εταιρείας ……………………………………………
Υπογραφή: …………………………………………....
Ηµεροµηνία: ……………………………………………

Πίνακας 1. Γενικά Στοιχεία του Σταθµού Παραγωγής
1.1

Ονοµασία Σταθµού Παραγωγής

1.2

Αριθµός µονάδων παραγωγής

1.3

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς σταθµού (MW) 1

1.4

Απαιτούµενη ικανότητα σύνδεσης της Παραγωγής Ενεργού ισχύος
στο Σύστηµα2 (MW)
Απαιτούµενη ικανότητα σύνδεσης της Παραγωγής Άεργου ισχύος
στο Σύστηµα (MVAR)

1.5

Πίνακας 2. Αίτηµα για Εξασφαλισµένη ή µη Εξασφαλισµένη Σύνδεση (Εξασφαλισµένη Σύνδεση
σηµαίνει την τήρηση του κριτηρίου αξιοπιστίας Ν-1).
Για Σταθµό µε συνολική παραγωγή άνω των 50MW απαιτείται εξασφαλισµένη σύνδεση. Αιτητές µε
συνολική Άδεια Παραγωγής κάτω των 50 MW µπορούν να ζητήσουν όρους για εξασφαλισµένη σύνδεση
µε αυξηµένο κόστος.
2.1

1

2

Αίτηση για µη εξασφαλισµένη σύνδεση µεταξύ Υ/Σ ∆ικτύου και Υ/Σ
Εισόδου (Ναι / Όχι)

Η συνολική εγκεκριµένη ισχύς της Άδειας Παραγωγής (MW)
Είναι ίση ή µεγαλύτερη µε τη συνολική Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής (MW)

1

2.2

Αίτηση για εξασφαλισµένη σύνδεση µεταξύ Υ/Σ ∆ικτύου και Υ/Σ
Εισόδου (Ναι / Όχι)

2.3

Για Σταθµό Παραγωγής µε συνολική παραγωγή κάτω των
50MW:
Ο ∆ΣΜ να υποβάλει και τις δύο υπαλλακτικές λύσεις ώστε ο
Αιτητής να αποφασίσει κατόπιν γνωστοποίησης του κόστους
σύνδεσης για την κάθε περίπτωση (Ναι / Όχι)

Πίνακας 3. Στοιχεία που συνυποβάλλονται
3.1

Παρέχεται Τοπογραφικό Σχέδιο Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας κλίµακας 1:5000 παραθέτοντας το Φύλλο, Σχέδιο,
Τµήµα και Τεµάχιο µε σηµειωµένη καθαρά τη θέση της
εγκατάστασης µε σκίαση του χώρου.

Να περιληφθεί σχέδιο

3.2

Παροχή ενός σχεδίου του χώρου της προτεινόµενης
εγκατάστασης (µε κλίµακα 1:200 ή 1:250), της προτεινόµενης
θέσης των γεννητριών, των µετασχηµατιστών, των κτιρίων της
εγκατάστασης, κλπ. Το σχέδιο πρέπει να υποβάλλεται σε χαρτί.
Eάν υπάρχουν ψηφιακοί χάρτες να υποβάλλονται σε αυτή τη
µορφή.

Να περιληφθεί σχέδιο

3.3

Μονογραµµικό διάγραµµα που να δείχνει λεπτοµερώς το
σηµαντικό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό της εγκατάστασης.
∆ηλαδή:
• Μονάδες παραγωγής (µε αρίθµηση)
• Μ/Σ ανύψωσης
• Eξοπλισµός ∆ιακοπής/Μέσα απόζευξης και
∆ιατάξεις προστασίας

Να περιληφθεί
µονογραµµικό
διάγραµµα

Πίνακας 4. Στοιχεία που απαιτούνται για κάθε Μονάδα Παραγωγής.
Συνιστάται από το ∆ΣΜ η εγκατάσταση σύγχρονων γεννητριών
4.1

Κατασκευαστής

4.2

Τύπος

4.3

4.5

Μονάδα Παραγωγής µε εγκατεστηµένη Ασύγχρονη Γεννήτρια
(Ναι / Όχι)
Μονάδα Παραγωγής µε εγκατεστηµένη Σύγχρονη Γεννήτρια
(Ναι / Όχι)
Καταχωρηµένη Ικανότητα Παραγωγής (MW)

4.6

Ονοµαστική Φαινόµενη Ισχύς Γεννήτριας (MVA)

4.7

Να δηλώνεται εάν οι ανεµογεννήτριες είναι σταθερών ή
µεταβλητών στροφών.

4.8

Να δηλώνεται εάν η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται απευθείας ή µέσω
µετατροπέα

4.4

2

4.9
4.10

Είδος αεροδυναµικού ελέγχου των Ανεµογεννητριών (pitch, stall
κλπ)
Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ανεµογεννήτριας (MVA)

4.11

Mέγιστη Επαγωγική Άεργος Ισχύς (MVAr)

4.12

Μέγιστη Χωρητική Άεργος Ισχύς (MVAr)

4.13

Σταθερά Αδράνειας στροβίλου γεννήτριας για ολόκληρη τη
στρεφόµενη µάζα Η (kWs/kVA)

4.14

H ζήτηση άεργου ισχύος σε µηδενική παραγωγή (‘κενό φορτίο’),
σε περίπτωση Ασύγχρονων Γεννητριών (kVAr)

4.15

Η διάρκεια ρεύµατος εκκίνησης (ms)

4.16

Μέγεθος ρεύµατος εκκίνησης (Amps)

4.17

Περιγραφή διαδικασίας συγχρονισµού µε το δίκτυο

Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα

4.18

Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας- ∆ιάταξη γείωσης
Ανεµογεννητριών

Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα

4.19

Περιγραφή της διαδικασίας και των στοιχείων αντιστάθµισης
άεργου ισχύος η οποία θα εγκατασταθεί ούτως ώστε το Αιολικό
Πάρκο σε καµιά περίπτωση να µην απορροφά άεργο ισχύ από το
σύστηµα πέραν από το τι αντιστοιχεί σε συντελεστή ισχύος ίσον µε
0.95.

Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα

Πίνακας 5. Στοιχεία που απαιτούνται για τους Μετασχηµατιστές κάθε Γεννήτριας
5.1

Ονοµαστική ισχύς µετασχηµατιστή (MVA)

5.2

Αριθµός τυλιγµάτων

5.3

∆ιανυσµατικό διάγραµµα

5.4

Ονοµαστικό ρεύµα κάθε τυλίγµατος (Amps)

5.5

Ονοµαστική τιµή πλευράς χαµηλής τάσης µετασχηµατιστή (kV)

5.6

Ονοµαστική τιµή πλευράς υψηλής τάσης µετασχηµατιστή (kV)

5.7

Ονοµαστικός λόγος µετασχηµατισµού

5.8

Τήλυγµα µεταβλητής λήψης

5.9

Επαγωγική αντίδραση µηδενικής ακολουθίας µετασχηµατιστή σε
ονοµαστική λήψη Ζ0 (Ω)
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Πίνακας 6. Στοιχεία που απαιτούνται για το Μετασχηµατιστή Ανύψωσης Τάσης (από Μέση σε
Υψηλή Τάση) του Αιολικού Πάρκου
6.1

Ονοµαστική ισχύς µετασχηµατιστή (MVA)

6.2

Αριθµός τυλιγµάτων

6.3

∆ιανυσµατικό διάγραµµα

6.4

Ονοµαστικό ρεύµα κάθε τυλίγµατος (Amps)

6.5

Ονοµαστική τιµή πλευράς χαµηλής τάσης µετασχηµατιστή (kV)

6.6

Ονοµαστική τιµή πλευράς υψηλής τάσης µετασχηµατιστή (kV)

6.7

Ονοµαστικός λόγος µετασχηµατισµού

6.8

Τήλυγµα µεταβλητής λήψης

6.9

Λόγος µετασχηµατισµού σε κάθε θέση µεταβλητής λήψεως του
µετασχηµατιστή

6.10

Επαγωγική αντίδραση µετασχηµατιστή σε κάθε θέση µεταβλητής
λήψεως (% επί της ονοµαστικής ισχύος)

6.11

Επαγωγική αντίδραση µηδενικής ακολουθίας µετασχηµατιστή σε
ονοµαστική λήψη Ζ0 (Ω)

6.12

Κατασκευή πυρήνα (αριθµός ελιγµάτων, τύπος κελύφους ή
πυρήνα)

6.13

Χαρακτηριστική ανοικτοκυκλώµατος

Γραφική παράσταση

6.14

∆ιάταξη γείωσης περιλαµβάνοντας την αντίσταση και επαγωγική
αντίδραση γείωσης

Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα

Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα

Πίνακας 7. Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας και διαθεσιµότητας
7.1

Να καταγράφεται το αναµενόµενο µέγιστο επίπεδο καθαρής ισχύος
για κάθε ηµερολογιακό µήνα.

Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα

7.2

Να ορίζεται ποια είναι η τυπική αναµενόµενη ηµερήσια διακύµανση
της παραγωγής κατά τη διάρκεια του µήνα της µέγιστης καθαρής
ισχύος.

Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα

7.3

Να παρέχονται λεπτοµέρειες των αναµενόµενων απότοµων ή
συχνών µεταβολών στην έξοδο, περιλαµβάνοντας το πλάτος, το
µέγιστο βαθµό της αναµενόµενης µεταβολής, τη συχνότητα και τη
διάρκεια.

Να υποβληθεί ξεχωριστή σελίδα

7.4

Απαιτήσεις συντήρησης (ηµέρες για κάθε χρόνο)

7.5

Προβλεπόµενες περίοδοι συντήρησης (ηµερολογιακά)
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7.6

Προβλεπόµενη διαθεσιµότητα για το διάστηµα που η µονάδα δεν
είναι σε συντήρηση.

Πίνακας 8. Σύστηµα Μέτρησης και Αποστολή δεδοµένων
8.1

Σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής 2.0.0,
απαιτείται η εγκατάσταση διπλών αµφίδροµων Μετρητών οι οποίοι
θα καταγράφουν την Ενεργό και Άεργο Ισχύ που θα παράγει ή
καταναλώνει το Αιολικό Πάρκο καθώς και την Τάση του Αιολικού
Πάρκου. (Συµφωνώ / ∆εν Συµφωνώ)

8.2

Σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής 2.0.0, για
Σταθµούς Παραγωγής Πολύ Μικρής Ισχύος (για τα Αιολικά Πάρκα οι
Σταθµοί αυτοί έχουν Ικανότητα Παραγωγής µικρότερη των 5 MW),
απαιτείται τηλεφωνική σύνδεση (π.χ Πρόσβαση βασικού
ρυθµού(ISDN) ή αναλογική γραµµή ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας
(GSM) για αποστολή δεδοµένων του Μετρητή από το Σταθµό
Παραγωγής προς στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ∆ιαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς στο τέλος κάθε µέρας.
(Συµφωνώ / ∆εν Συµφωνώ)

8.3

Σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής 2.0.0, για
Σταθµούς Παραγωγής Μικρής, Μεσαίας και Μεγάλης Ισχύος, (για τα
Αιολικά Πάρκα οι Σταθµοί αυτοί έχουν Ικανότητα Παραγωγής
µεγαλύτερη των 5 MW), απαιτείται τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και
εγκατάσταση τηλετερµατικής µονάδας (RTU) για συνεχή και
απρόσκοπτη αποστολή
δεδοµένων (πχ ένδειξη διακοπτών,
µετρήσεις Ενεργού και Άεργου Ισχύος και άλλα) από το Σταθµό
Παραγωγής προς στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ∆ιαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς.
(Συµφωνώ / ∆εν Συµφωνώ)

Πίνακας 9. Άλλες Απαιτήσεις. Πιστοποιητικό µετρήσεων µε βάση το πρότυπο IEC 61400-21.
9.1

O αιτητής θα υποβάλει βεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις είναι
σύµφωνες µε τα διεθνή πρότυπα Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας.
(Συµφωνώ / ∆εν Συµφωνώ)

9.2

Όλα τα χαρακτηριστικά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα
πρέπει να είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του
Συστήµατος Μεταφοράς και ∆ιανοµής όπως αυτές καθορίζονται
στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής (Συµφωνώ/ ∆εν Συµφωνώ)

9.3

Θα υποβληθεί πιστοποιητικό µετρήσεων από διαπιστευµένο
εργαστήριο βάσει του προτύπου IEC 61400-21, “Wind Turbine
Generator Systems, Part 21: Measurement and Assessment of
Power Quality Characteristics of Grid Connected Wind Turbines”.
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Να υποβληθεί πιστοποιητικό

