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Povzetek: Trend in razmere v elektroenergetiki diktirajo zahteve po vedno večji proizvodnji/porabi električne energije pri 

zahtevanih kriterijih obratovalne zanesljivosti in kriterijih zagotavljanja varnosti. Zaradi potreb po vedno večji proizvodnji, 

posledično, zanesljivosti, varnosti in ekonomiki obratovanja sistema, pogostost izpadov ni dopustna, kar s poudarkom še 

posebej velja za nuklearne elektrarne. Zaradi naštetih dejstev, podaljšanja življenjske dobe in modernizacije, je Nuklearna 

elektrarna Krško (NEK), v preteklosti, izvedla več modifikacij, ki so z možnostjo povečanja moči vplivale na zahteve po 

možnosti večjih obremenitev od prvotno izbranih. NEK je izvedel rekonstrukcijo in obnovo hladilne enote (zamenjavo 

hladilne enote s kapaciteto 2x50% z novimi redundantnimi enotami s kapaciteto hlajenja 2x 100%), oklopljenih 21 kV 

generatorskih zbiralk z namenom povečanja prenosa el. energije celotnega zbiralčnega sistema, vključno z lokalnim 

sistemom nadzora in vodenja tekom remonta RE16 NEK. Poudarek, je na predstavitvi tehnološke rešitve za specifični primer 

izbire, ustrezni izbiri, implementaciji in spuščanju hladilne enote v pogon. Modifikacija se je izvedla na obstoječem 

električnem zbiralčnem sistemu, kjer je bilo potrebno upoštevati tehnične zahteve in vplive ostalih električnih in mehanskih 

sistemov/podsistemov, vključno s sosednjimi modifikacijami, ki so se opravljale v enakem časovnem oknu, brez možnosti 

vplivov na trajno obratovanje le - teh.  Predstavljen bo vpliv (ne)obratovanja hladilne enote na obratovanje elektrarne na 

nazivni moči. Prispevek, bo nazorno prikazal praktični primer celovite izvedbe predmetne modifikacije od faze projektiranja, 

proizvodnje, preizkušanja, implementacije in spuščanja hladilne enote v pogon, vključno z navedbo spremljajoče/podporne 

dokumentacijo, ki jo zahteva  t.i. ' AUGMENTED QUALITY' projekt v skladu z nuklearnimi standardi in delovnimi 

postopki NEK. 

 

Ključne besede: Nuklearna elektrarna, el. zbiralke, hladilna enota, izkoristek, NEK, modifikacija, oklopljen sistem zbiralk, 

IPBCU, izkoristek, nazivna moč 
 

 

 

 

ISOLATED PHASE BUS (DUSCT) (IPB) COOLING UNIT REPLACEMENT 
IN NUKLEAR POWER PLANT KRŠKO - NEK NPP 

 
Abstract: Trends and circumstances in the electro energetics dictate increase of production / consumption of electricity at 

required criteria, operational reliability and required safety criteria. Increasing of production and consequently, reliability, 

safety and economics of operating system, the frequency of outages is not admissible, especially for nuclear power plants. 

Life extension and modernization of the Nuclear Power Plant (NPP) in the past was reason for realization of several 

modifications, which has an effect on increase of electrical power/loads than originally selected/designed. NPP NEK is 

realized reconstruction of the cooling unit. Replacement of the cooling unit with a capacity of 2x50% with two new 

redundant cooling units with a capacity of 2x 100%, of isolated 21 kV generator busbars in order to increase the transfer of 

electricity of the entire electrical insulated busbar system, including local systems of control and protection during the outage 

RE16 NPP. The focus is on the presentation of technological solution for the specific case of design, the appropriate 

selection, implementation and putting the cooling unit into operation. The modification has realized on the existing power 

busbar system. It was necessary to take into account the technical requirements and impacts of other electrical and 

mechanical systems / subsystems and modifications, which have been implemented in the same time window, without 

possibility of impact at normal operation. Presentation will described the impact of (non) operating of the cooling units on the 

operation of the plant at the rated power. The article will clearly represent a practical example of realization of modification, 

from phases of design, production, testing, implementation to putting the cooling unit into operation. Also will represent 

required technical documentation, which should be prepared for 'Augmented QUALITY' projects in accordance with nuclear 

standards and operating procedures of the NPP.  

 

Keywords: Nuclear Power, el. busbars, cooling unit efficiency, NPP, modification, insulated busbar system, IPBCU, 

efficiency, rated power; 
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1 UVODNA BESEDA 

 

Razmere in dejstva v elektroenergetiki (EE), diktirajo zahteve po vedno večji proizvodnji/porabi električne 

energije pri zahtevanih kriterijih obratovalne zanesljivosti in kriterijih zagotavljanja varnosti. Zaradi potreb po 

vedno večji proizvodnji, posledično, zanesljivosti, varnosti in ekonomiki obratovanja sistema, pogostost izpadov 

ni dopustna, kar s poudarkom še posebej velja za objekte strateškega pomena -  nuklearne elektrarne. Zaradi 

podaljšanja življenjske dobe, in modernizacije, je Nuklearna elektrarna Krško (NEK) v preteklosti, od prvotno 

izbranih, izvedla več modifikacij, ki so z možnostjo povečanja moči vplivale na zahteve po možnosti večjih 

obremenitev. V času izvedbe remonta RE16 je NEK, med ostalimi modifikacijami, izvedel rekonstrukcijo in 

obnovo hladilne enote (zamenjavo hladilne enote s kapaciteto 2x50% z novimi redundantnimi enotami s 

kapaciteto hlajenja 2x 100%), oklopljenih 21 kV generatorskih zbiralk z namenom povečanja prenosa električne 

energije električnega zbiralčnega sistema, vključno z lokalnim sistemom nadzora in vodenja le - teh. 

 

Kratek prispevek bo nazorno prikazal praktični primer tehnološke rešitve za celovito izvedbo predmetne 

modifikacije od faze projektiranja, proizvodnje, preizkušanja, implementacije in spuščanja hladilne enote v 

pogon, vključno z navedbo spremljajoče/podporne dokumentacije, ki jo zahteva  t.i. ' AUGMENTED 

QUALITY' projekt v skladu z nuklearnimi standardi in delovnimi postopki NEK. Predstavljen bo vpliv 

(ne)obratovanja hladilne enote na obratovanje elektrarne na nazivni moči.  

 

 

 
Slika 1: Obstoječa hladilna enota pred izvedbo modifikacije – oklopljen sistem hlajenja  

21 kV generatorskih zbiralk NEK 

 

 

2 DODATNO/PRISILNO HLAJENJE OKLOPLJENIH ELEKTRIČNIH ZBIRALK – 21 KV 

GENERATORSKE ZBIRALKE NEK 

 

2.1 Oklopjeni sistemi električnih zbiralk - splošno 

 

Elektroenergetski objekti z visoko stopnjo obratovalne zanesljivosti in velikih moči potrebujejo izvedbo sistema 

električnih zbiralk, ki omogoča prisilno hlajenje. Električne zbiralke so popolnoma izolirane z 'oklopom', 

proizvedene iz  nemagnetne kovine, (v praksi največkrat Al - aluminij) in fazno ločene. S tem se zmanjšujejo 

medsebojni vplivi in  možnost nastanka napak ( npr. povzročitev medfaznih kratkih stikov KS), hkrati  pa lahko 

oklop izniči magnetne in toplotne učinke med posameznimi fazami. Oklop neposredno zagotavlja zaščito pred 

dotikom napetosti vzdrževalnega osebja, enostaven je za manipuliranje, vzdrževanje in montažo.  V električnem 

smislu oklop ščiti pred drugimi 'parazitnimi' elektromagnetnimi tokovi [12]. 

 

Zbiralke so hlajene od odcepa generatorja, do močnostnega EE transformatorja, kot je razvidno na spodnji sliki – 

Slika 2. Hlajeni so tudi vsi odcepi za merilne transformatorje. Oklop je dimenzioniran tako, da prenese 

longitudinalne parazitne tokove, (90-95 % nazivnega toka zbiralke) in prenos toplote iz zbiralke na zunanjost   

znotraj in  zunaj oklopljenega prostora.  
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Slika 2: Naris oklopljenega zbiralčnega sistema -  prikaz hlajenja od odcepa generatorja, do močnostnega EE 

transformatorja  

 

 

 

 
 

Slika 3: – Način montaže fazne zbiralke na oklop s pomočjo izolatorjev –  

izvedba z različnim številom  podpornih izolatorjev. 

 

 

 

2.2 Oklopljen sistemi električnih zbiralk – topologija sistema oklopljenih zbiralk NEK – sekcije A, B, C, D 

 

 

V predstavljenem primeru je obstoječ sistem oklopljenih zbiralk v NEK (IPBCU) bil izbran / dimenzioniran in 

izdelan s strani proizvajalca Westinghous, leta 1970 [1,2]. 21 kV ,oziroma 24 kV električni zbiralčni sistem, je 

bil dimenzioniran tako, da omogoča prenos moči iz generatorja do dveh glavnih (375 MVA-ih) transformatorjev 

in dveh pomožnih transformatorjev (30 MVA), s skupno močjo 813 MVA.  Visoko tokovni del sistema ( sekcija 

A) je prisilno hlajen, medtem ko so ostale sekcije/deli zbiralčnega sistema, 'samo – hlajene' - (sekcije B,C D, E), 

kot je razvidno na spodnji sliki – slika 4. 

 
Slika 4: Oklopljen sistem hlajenja 21 kV generatorskih zbiralk NEK - topologija 
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V času obratovanja, je elektrarna izvedla številne posodobitve/modifikacije za povečanje moči (uparjalniki, 

stator generatorja,…). To je vplivalo tudi na začetno predvidene/izbrane moči zbiralk, zato so bile izvedene 

dodatne študije in analize s strani različnih proizvajalcev, (npr.: Siemens, Crown electric,..), ki so pokazale 

potencialno t.i. šibke točke v primeru povečanja moči elektrarne na njenem 'pragu', na  željenih Sn = 880 MVA. 

Analize na realnem objektu, so pokazale, da imajo obstoječe električne zbiralke (IPBCU sistem), t.i. šibke 'točke' 

v primeru povečanja moči, in sicer: 

- nezadostna kapaciteta prenosa toka glavnih zbiralk; 

- nezadostno hlajenje zgornjih vej glavnih transformatorjev  GT1 in GT2; 

- nezadostno  hlajenje zbiralk pomožnih transformatorjev T1 in T2; 

- nezadosten pretok zraka in hladilne kapacitete prisilno hlajenih zbiralk; 

- nezadostna kapaciteta  hladilne enote; 

- nezadostna zmožnost prenosa toka na odcepu nevtralne zbiralke; 

- pomanjkanje sistema merjenja temperature zbiralk in 

- nezadosten sistem merjenja in kontrole obstoječega sistema. 

 

Na osnovi zgornjih ugotovitev, se je elektrarna odločila za posodobitev, oziroma modifikacijo električnega  

sistema oklopljenih zbiralk, zaradi  povečanja hladilne kapacitete, povečanja kapacitete vzdržnosti kratkega stika 

in korekcijo staranja opreme. Prisilno / dodatno hlajeni del je sektor - del A, ki predstavlja del celotnega 

zbiralčnega sistema in je topološko prikazan na spodnji shemi – Slika 5 - del A.  

 

 
 

Slika 5: Poenostavljena shema oklopljenega sistem hlajenja 

21 kV generatorskih zbiralk NEK – del A/rdeča barva 

 

 

Nov sistem oklopljenih el. zbiralk, je izbran in dimenzioniran tako, da lahko prenese el. moč od generatorja 

(željenih 880 MVA; 0,872 PF; 767 MW) do transformatorjev v vseh mogočih konfiguracijah oz. kombinacijah 

možnih obratovalnih stanj, priključenih generatorjev in transformatorjev (specificiranih v spodnji tabeli – tabela 

1), prikaz (slika 5) in topologijo el. zbiralčnega sistema NEK. 

 

T1 T2 GT1 GT2 GN Porazdelitev moči 

MVA MVA MVA MVA MVA GT1/GT2 %

Način delovanja 1 30 
5

30 
5

500 
1,2

500 
2,1

880 
6

50/50

Način delovanja 2 30 
5

30 
5

500 
3

400 
4

850 
7

60/40

Način delovanja 3 30 
5

30 
5

400 
4

500 
3

850 
7

40/60

Notes

1  500 MVA stari transformator (JEUMONT SCHNEIDER 10142298) 

2  500 MVA novi transformator (KONČAR  1TRZd 500000-420) 

3  Novi in stari transformator (1 or 2)

4  400 MVA Rezervni transformator (KONČAR B5100976)

5  30 MVA transformator (KONČAR 470800)

6  880 MVA, 0.872 PF, 767 MW

7  850 MVA, 0.876 PF, 745 MW  
 

Tabela 1: Kombinacije - načini delovanja glede  porazdelitve  moči na  

generatorjih /transformatorjih 

 

Z namenom povečanja nazivne moči elektrarne (ob določenih predpostavkah) in da bi se posledično lahko 

zagotovil dvig tokovne obremenitve iz obstoječih Ik = 24 kA na Ik = 25,5 kA, je bilo potrebno upoštevati  
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povečanje pretoka hladilnega zraka iz 36000 CFM ( 61164 m3/h) na 40000 CFM (67960 m3/h) , skozi oklopljen 

sistem el. zbiralk. Obstoječi zbiralki/zbiralčni sistem,  do GT1 in GT2 sta 'samo' hlajeni, z odvodom toplote 

preko sevanja, kar omogoča tokovno obremenitev Ik = 12 kA. Za željeno, oz. zahtevano, povečanje moči na 

12,75 kA  (880 MVA) in obremenitev 50/50 % ali  v primeru porazdelitve 60/40 ( 850 MVA),  je tokovna 

obremenitev Ik = 14,76 kA , za kar je potrebno povečanje hladilne kapacitete in prisilno hlajenje zbiralk.   

 

3 KRATKA PREDSTAVITEV IN NAČIN VODENJA MODIFIKACIJE 1190 GN L IPBCU NEK -

RE16 (DOKUEMNTACIJSKI IN IZVEDBENI DEL) 

3.1 Projektna izvedbena dokumentacija v skladu z NEK postopki in vodenje modifikacije – 

dokumentacijski del  

 

Zaradi nemotenega vzdrževanja, v času  rednih 18(24) mesečnih cikličnih remontov, NEK svoje remontne plane 

izdela več kot  leto dni pred posameznim remontom, ki je  planiran mesec dni. Med rednim remontom se lahko 

iztočasno izvaja čez 30 projektov/modifikacij. Remontni plan se ne sme preseči iz predvidenih časovnih okvirov 

zaradi gospodarskih in finančnih kazalnikov. Predstavljena modifikacija IPBCU je imela na razpolago potrjeno  

t.i. terminsko okno - 12 koledarskih dni znotraj  remontnega plana l. 2016.  

Poudarek je na sistematičnem načrtovanju in izvajanju procesov, (vse korake od izbire, proizvodnje, testiranja in 

implementacije opreme v sistem elektrarne) in da so izbrani materiali  ter  postopki izvedeni kakovostno v skladu 

z zahtevanimi nuklearnimi standardi. V predstavljenem primeru je bil upoštevan ANSI/IEEE C37.23 standard ,in 

ostali standardi, ki jih uporablja nuklearna elektrarna Krško (NEK) v svojem poslovniku kakovosti in generalno 

nuklearna industrija. 

Sistem hlajenja zbiralk je pomemben za nemoteno, normalno obratovanje elektrarne na polni moči. Predstavljena  

modifikacija je zelo pomembna, še posebej zaradi načina realizacije in vodenja modifikacije, v smislu 

zagotavljanja kakovosti (»augmentet quality«), v skladu z zahtevano regulativo in standardizacijo za nuklearne 

objekte.  

Pri morebitni izgubi hlajenja el. zbiralk, je potrebno zmanjšati moč elektrarne, saj temperatura zbiralk lahko  

naraste zelo hitro in posledično lahko vpliva na el. sistem in ostale povezane sisteme, kar vodi v izpad elektrarne 

iz omrežja in možno povzročitev gospodarske škode. Zaradi zagotavljanja varnosti ,in normalnega obratovanja, 

je bilo potrebno dosledno nadzorovati vse faze izvedbe projekta,in sicer od izbire/projektiranja, proizvodnje 

opreme - nabave materiala, izdelave, transporta, sestavljanja, dvigovanja, montaže ter preizkušanja po posebnem 

postopku vodenja kakovosti NEK.  

Usposobljeni predstavniki investitorja in izvajalca – Slika 6: organigram odgovornih oseb, imajo ves čas trajanja 

modifikacije, možnost vpogleda in nadzora nad trenutnimi aktivnostmi v skladu z organizacijskim priročnikom 

(»project management manual - PMM«) in planom kakovosti (»project quality plan - PQP«). V obeh 

dokumentih so točno definirane vse faze projekta s stališča projektnega vodenja(formalna komunikacija, uradni 

dopisi, koordinacije (dnevne, tedenske, mesečne,..) in ukrepanje v primeru nastalih težav ter izpadov, na 

projektu.  

              
Slika 6: Organizacijska struktura po nosilcih posameznih aktivnosti  ( investitor / izvajalec)  
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Sistem projektne dokumentacije za potrebe NEK je drugačen kot ga pozna zakon o graditvi objektov (ZGO) in je 

postavljen v skladu z mednarodno nuklearno regulativo. Zaradi zagotavljanja varnosti, in izpolnitve zahtev v 

skladu z nuklearno zakonodajo,  je potrebno pripraviti veliko bolj obsežno projektno dokumentacijo, kot pri 

realizaciji 'klasičnih' energetskih projektov, ki so vodeni po ZGO-1E. Upoštevanje zahtevanih postopkov dela za 

izbrane izvajalce v praksi predstavlja velik izziv, še posebej za tiste, ki niso certificirani v skladu z nuklearno 

regulativo (npr. skladno z 10 CFRappx B,..) 

Paket projektna dokumentacije (»design modification package - DMP«) je sestavljen iz podrobnih opisov 

sistemov, analiz in načrtov, kjer so  predstavljene in določene vse podrobnosti projekta z namenom zagotovitve 

vseh informacij za  osebje elektrarne in vse ostale nadzorne organe (URSJV), [13]. 

Skladno z  zakonom o gradnji objektov, bi lahko naš projekt umestili v obseg t. i. »investicijskega vzdrževanja«. 

Da bi lahko  umestili nov sistem oklopljenih zbiralk -  IPBCU enoti v objekt,  je bilo k tovarniški dokumentaciji 

za izdelavo in testiranje potrebno izdelati t.i. DMP – »design modification package«, ki ga definira NEK 

postopek ESP-2.602, domači jedrski predpisi (JV5, JV9) in tudi ameriška serija energetskih zakonov – 10 CFR 

50.59, po kateri je zgrajena in vodena NEK. 

Dokument DMP v praksi  predstavlja specifično, podrobnejšo in razširjeno obliko v 'klasični' energetiki 

podrobno PZI  dokumentacijo, skupaj z nekaterimi lastnostmi PGD. Čeprav pri predstavljenem projektu ni bila 

novogradnja samostojnega novega objekta umeščenega v prostor, kar bi lahko dodatno  vplivalo na okolico, je 

modifikacija vseeno pomembna s stališča zanesljivosti in varnega obratovanja jedrskega objekta. Z namenom 

ureditve in pridobivanja soglasji, zaradi jedrske varnosti, se v tem terminskem oknu izvajanja projekta vključuje 

uprava RS za jedrsko varnost, ki preverja skladnosti, dokumentacije, postopkov in vplive na varno obratovanje 

elektrarne. V NEK je bilo potrebno pridobiti soglasja od notranjih služb – skrbnikov sistemov, proizvodnje, 

vzdrževanja, itd. . 

Ključna naloga DMP je podrobno analizirati vpliv nove opreme IPBCU na obstoječe sisteme NEK in predvideti 

, kakšno bo novo stanje tehničnih parametrov – ne samo IPBCU, ampak  tudi od sistemov.  

V  predstavljenem primeru so bili ključni obstoječi robni pogoji, ki so predstavljali vpliv in pogoj,  na/za izbiro 

opreme oz. sistema IPBCU – omejen prostor pod 21 kV zbiralko, zmogljivost odvzema toplote sistema 

tehnološke hladilne vode in zmogljivost lokalnih razdelivcev za napajanje opreme. Z namenom rešitve je bilo v  

DMP dokumentaciji predstavljenih več podrobnih izračunov, ki so vplivali na izbor opreme in konfiguracijo 

postavitve podsistemov IPBCU enot - cevovodov in kablovodov. 

Kot priloge DMP so bili vloženi še t.i. priročniki in katalogi proizvajalca, ki so služili za prvo seznanjanje z  

novo opremo. Smiselni povzetki analiz, navodil in risb so služili za pripravo dokumentov za pridobivanje 

soglasij že  navedenih organov.  

V dokumentaciji DMP so bili pripravljeni še podrobni popisi materiala, instalacijska navodila, testna navodila in 

več kot 350 tehničnih risb, ki so bile uporabljene kot osnova za pripravo t.i. »instalacijskega paketa - IP«, ki 

vsebuje specifikacijo orodja, osebja, posebne postopke za izdelavo in testiranje, plane izvedbe ter plan kakovosti 

izvedbe za potrebe dejanskega izvajalca.. 

Potrjena dokumentacija DMP je bila izhodišče za začetek del na instalacijskem paketu in osnova za revidirano 

verzijo DMP, ki je vsebovala že podatke od izdelane opreme, ki so bili 'zajeti' na tovarniškem prevzemu ter 

testiranji pred vgradnjo opreme.  

 

3.2. Predstavitev obsega projekta oziroma modifikacije IPBCU – izvedbeni del  

 

Obseg modifikacije predstavlja celoten obseg  dobave in montaže oziroma zamenjavo sistema  IPBCU 

(ISOLATED PHASE BUS (IPB) COOLING UNIT REPLACEMENT)  v skladu s tehnično specifikacijo TS  - 

SP-E3031. Glede na tehnične zahteve, je bilo sklopu projekta potrebno analizirati, izbrati, izdelati, tovarniško 

testirati, dostaviti in odstraniti obstoječo opremo in instalirati ter testirati novi hladilni enoti oklopljenih zbiralk. 

Vsaka enota ima 100 % hladilno kapaciteto. Poleg tega je bilo potrebno zagotoviti nove mehanske dele zbiralk 

za priklop enot in zagotoviti zatesnitev starih odprtin na obstoječem sistemu oklopljenega zbiralčnega sistema. 

Novi sistem je popolnoma integriran v obstoječe sisteme elektrarne. Novi zaprto-zančni/zračni sistem prisilnega 

hlajenja zagotavlja hlajenje zbiralk in tudi ohišja na takšen način, da je iztopni zrak iz ventilatorjev v zbiralki A 

in C; vrača pa se po zbiralki B ( glej slika 4) - Oklopljen sistem hlajenja 21 kV generatorskih zbiralk. Novi 

hladilni sistem ima toliko hladilne kapacitete, da lahko zagotavlja vsem predvidenim pogojem obratovanja, 

vključno z vso merilno opremo za ustrezen monitoring s priklopi na obstoječe NEK sisteme nadzora, vodenja in 

informacijskega sistema.   

Z  realizacijo predmetne modifikacije (Mod. 1190-GN-L IPBCU ) se je zamenjala naslednja oprema, in 

sicer:  

- Hladilni enoti ( MECL code: GN111HEX001/002); 

- Ventilatorski hladilnik ( fan cooler MECL code: FAN001/002); 

- Kontrolni kabineti hladilnih enot ( MECL code EE106PNLG754, G707, G994); 

- Kontrolna enota PLC (lokalni sistem nadzora in vodenja); 
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- Nova merilna instrumentacija (pretok, temperatura,…);  

- Novi kabli (ožičenje,..) 

 

Obseg projekta IPBCU je zajemal:  

- analizo obstoječega stanja za predmetno modifikacijo; 

- projektiranje v skladu z NEK procedurami (PMM; DI  - DMP, IP, TOP);  

- naročilo in proizvodnja opreme; 

- tovarniška testiranja;  

- dobavo opreme na lokacijo;  

- zamenjavo - montaža (strojna in elektromontažna dela vključno z dobavo opreme za 

predmetna dela) obstoječe operabilne IPBCU enote z novo IPBCU enoto hladilne moči 

2x100% ,glede na obstoječo moč ; 

- Funkcionalna in prevzemna testiranja; 

- Zagotavljanje pogodbene garancijske dobe. 

 

3.3. Grobe izvedbene faze projekta IPBCU: 

 

Izvedbene faze predmetne modifikacije so bile: 

a) Zamenjava obstoječe IPB hladilne enote  GN111HEX001/002; 

b) Zamenjava obstoječega lokalnega IBP sistema upravljanja z novim digitalnim 

        (PLC) – EE106PNLG994; 

a) Zamenjava H2 merilnega sistema IPB zbiralk; 

b) Omogočen prikaz IPBCU sistema na procesno informacijskem sistemu (PIS) NEK; 

c) Izvedba alarmiranja v MCR; 

d) Nadgradnja NEK simulatorja – alarmiranje; 

e) Zamenjava ostale opreme za potrebe vgradnje IPB enot: 

- Konduiti;  

- Kabli; 

- Predelava el. zbiralk v vseh treh fazah; 

- podporne konstrukcije; 

- Obstoječi H2 nadzorni sistem; 

- Potrebna  zmenjava napajalnih  odklopnikov; 

- TC linije… 

f) Pregled izvedenih del; 

g) Izvedba SAT; 

h) Predaja končne dokumentacije TOP. 

 

3.3.1 Grobe izvedbene faze projekta IPBCU – elektro del 

 

Grobe izvedbene faze za elektro del predstavljajo: 

1. Sodelovanje na FAT (pomoč pri razstavljanju opreme pred transportom) – slika: 7; 

2. Pripravo novih kabelskih povezav (konduiti, police, …);  

 - Polaganje novih kablov v OL28 ; 

1. Demontažo IPBCU sistema (odklop, razstavljanje, transport) 

2. Demontažo obstoječih povezav (kabli, konduiti, police, merilni instrumenti); 

3. Montažo novega IPBCU sistema (transport, sestavljanje, vgraditev,..); 

4. Montažo kontrolnega panela in izvedba povezav do IPBCU; 

5. Montažo lokalnih instrumentov; 

6. Zaključevanje kabelskih povezav (spajanje kablov, preverjanja); 

7. Izvedbo SAT (CE – vodenje in nadzor, ELM – podpora pri izvedbi) 

 
Slika 7: Izvedba FAT testiranj pred vgradnjo opreme na objekt 
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3.3.2 Grobe izvedbene faze projekta IPBCU – strojni del: 

 

Grobe izvedbene faze za strojni del so predstavljale: 

- Nabavo/dobavo cevnega materiala in ventilov za nove TC linije; 

- Demontažo cevi TC sistema in iznos; 

- Po potrebi izdelavo jarma za fiksiranje cevovoda na mestu izreza/vgradnje T-kosa (el.104.15), orbitalni 

(FME) odrez obstoječega T-kosa; 

- Izdelavo/predelavo podpor; 

- Barvanje TC cevovodov in podpor; 

- Demontažo  Al prezračevalnih cevovodov  v potrebnem obsegu; 

- Montažo in varjenje TC cevnega sistema ter priklopi na novi CU; 

- Montažo/predelava novih oklopnih cevovodov in 

- zagotovitev in priprava pomožnih dvižnih sredstev. 

 

4 DIMENZIONIRANJE IN IZBIRA OPREME NOVE HLADILNE ENOTE IPBCU NEK 

Ugotovitve predhodnih študij (Siemens, Crown,..) so služile kot vhodni podatki za dimenzioniranje opreme. 

Glavne vhodne podatke so predstavljali: zadosten pretok zraka (40 kCFM), dve enoti s 100 % kapaciteto v 

primeru okvare ene enote z ločenima toplotnima izmenjevalcema, zadostno število merilne instrumentacije za 

monitoring in vodenje ter povezljivost na obstoječe sisteme NEK. Na osnovi vhodnih podatkov je proizvajalec 

opreme Crown Electric pripravil predlog tehnološke rešitve takšnega hladilnega sistema, ki je z usklajevanji med 

naročnikom in projektanti prišel do končnih zahtevanih parametrov ter izbire opreme. Glavni parametri so 

prikazani v spodnji tabeli ( tabela 2):  

 

 

IPB CU requirements Value Note 

Pretok hladilnega zraka 
40,000 SCFM 

(67960 m3/h) 
Closed loop system 

Dodajanje hladilnega zraka  5 % of the fan output capacity 

Vstopa temperatura zraka 45.0 0C Maximum 

Izstopna temperatura zraka 63.2 0C Estimated 

Vlažnost zraka  60 % RH, max. RH maximum, cool air 

Toplotne izgube  352.5 kW  

Toplotne izgube (sevanje) 47.0 kW  

Hladilne zahteve 399.5 kW  

Pretok hladilne vode 250 GPM (0,02 m3/s) Minimum 

Projektna temperatura 

hladilne vode 
35 0C Maximum 

 

Tabela 2: Zahtevani parametri za  hladilne enoti IPBCU 
 

 

4.1 Prostorsko dimenzioniranje – umestitev novih enot IPBCU v obstoječi prostor   

 

Ena od zahtevnejših omejitev / zahtev je bila omejitev umestitvenega prostora, glede na to sta bili obstoječi enoti 

manjši in manjše kapacitete (2x50 %). Novi enoti sta zasedli veliko več prostora,  to pa je predstavljalo izziv za 

načrtovanje in  posledično več variant postavitve – slika 8, ki prikazuje prostorsko umestitev nove hladilne enote 

IPBCU, v razpoložljiv prostor.  Hkrati se je bilo potrebno izogibati območju EX cone (upoštevati veljavno 

ATEX regulativo), saj oprema ni bila izdelana za področje potencialne eksplozivne atmosfere. Potrebno je bilo 

ohraniti tudi vse prehode do obstoječe opreme, ki so na mestu vgradnje (ventili, indikatorji).  Posebno pozornost 

je bilo potrebno posvetiti tudi iteraciji z novim glavnim bremenskim stikalom, ki je bi zamenjan v tem remontu 

in je prav tako potreboval prilagoditev zbiralk za preklop. V pomoč nam je bil  3D laserskim posnetek za najbolj 

optimalno umestitev opreme v prostor( slika 10). 
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Slika 8: Prostorska umestitev nove hladilne enote IPBCU, v razpoložljiv prostor, 

 k -107 tehnološki del NEK 

 

 
Slika 9: Prostorski prikaz zbiralk z novimi hladilnimi enotami – tloris, 

 k -107 tehnološki del NEK 

 

 
Slika 10: Načrtovanje umestitve v prostor s pomočjo 3D laserskega snemanja 
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4.2 Sistem vodenja in nadzora novih enot IPBCU   

 

Sistem nadzora in vodenja je izveden s pomočjo Siemens PLC-ja S7-400 serije, ki je najzmogljivejši izmed 

Siemens serije in omogoča dvo-procesorsko delovanje in dvojno napajanje, s čimer se zagotovi visoko 

zanesljivost delovanja v primeru izgube PLC ali izgube napajanja. Na spodnji sliki ( slika 11) je prikazan 

procesni diagram hladilnih enot, kot je bil viden na HMI ekranu. Podatki iz merilne instrumentacije so pripeljani 

v PLC in nato v procesno informacijski sistem elektrarne (PIS).  

Merilna instrumentacija je izbrana in postavljena na točno določenih pozicijah, kjer se spremljajo tako 

temperature, pretoki in tlaki za čim boljše spremljanje pogojev obratovanja ter takojšnje ukrepanje v primeru 

nenormalnih obratovalnih stanj.  

 

 
Slika 11: Procesni diagram hladilnih enot 

 

Delovanje je popolnoma avtomatizirano z avtomatskim preklopom, na drugo enoto v primeru izpada trenutno 

delujoče enote. Upravljanje poteka preko HMI sistema na kontrolnem panelu. Na željo uporabnika/elektrarne, se 

lahko enoti zažene tudi s pomočjo stikala na kontrolnem panelu v primeru izpada PLC enote. Hkrati je izvedeno 

alarmiranje, tako lokalno kot tudi v glavni kontrolni sobi elektrarne, kjer se pojavi alarm v primeru okvare  na 

delujoči enoti (avtomatski preklop na drugo enoto) in na drugem okencu alarm o izgubi obeh enot. Posebna 

pozornost je namenjena logiki avtomatskega preklopa iz ene enote na drugo, saj je bila želja 

uporabnika/elektrarne, da se zgodi preklop ob točno določenih pogojih in ne vedno kadar pride do odstopanj 

parametrov. Ker sta bili sami enoti izdelani po meri (»custom-made«), so se nastavitve parametrov izvedle na 

koncu, z možnostjo optimiziranja nastavitev in optimalnega delovanja.  

 

 

4.3 Dimenzioniranje podpornih sistemov – hladilna voda in ostali podsistemi hlajenja 

 

Naloga izbire/projektiranja sistema, je bila tudi priklop enot na hladilno vodo, kjer je bilo potrebno 

dimenzionirati cevovode v takšni meri, da se zagotovi čim manjši padec tlaka na sistemu, saj se je kapaciteta 

odvzema hladilne vode povečala za 100%. Sistem hlajenja komponent s hladilno vodo, ki jo uporabljamo tudi za 

hlajenje naših enot, je bilo potrebno analizirati, saj sistem hladi tudi ostale komponente elektrarne kot na primer 

stator generatorja, hladilnike vodika rotorja, vzbujevalnik. Zato je bilo zelo pomembno, da se z analizami preveri 

,in dokaže, da s povečanjem odjemnih kapacitet vode, ne vplivamo na ostale komponente –sosednje sisteme.  

Prav tako je bilo potrebno biti pazljiv na pravilne dolžine ravnin za pravilno delovanje merilnikov pretoka, na 

katere zelo vplivajo turbulence. S strojnega vidikaje bila dodatna omejitev tudi prenos vibracij iz temelja, (enoti 

sta pritrjeni na enak temelj kot turbina in generator),  na hladilni enoti. Rešitev je bila uporaba posebnih 

gumijastih izolatorjev.  
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Slika 12: Priključitev hladilne vode na hladilno enoto (projektiranje cevovoda in instrumentacije) 

 

5 TOVARNIŠKO PREVZEMANJE IN TESTIRANJE ENOT IPBCU, VGRADNJA NA LOKACIJO, 

TESTIRANJE IN SPUŠČANJE OPREME V POGON, ZNOTRAJ TERMINSKEGA OKNA RE16 

NEK 

5.1 Terminski plan in potrjeno terminsko okno znotraj remonta RE 16 NEK 

 

Terminski plan za realizacijo modifikacije je bil sestavljen iz petih glavnih faz oziroma terminsko opredeljenih 

aktivnosti znotraj potrjenega terminskega okna, ki je bil na voljo za predmetno modifikacijo IPBCU: 

 

Glavne terminske aktivnosti v skladu s potrjenim terminskim planom TP rev.9 IPBCU NEK – slika 13, so bile: 

 Projektiranje, izdelava enot skupaj s tovarniškim prevzemom; 

 Priprava na montažo; 

 Montažna dela v času obratovanja elektrarne; 

 Montažna dela med remontom in spuščanje v pogon; 

 Izdelava dokumentacije izvedenih del; 

 

 
Slika 13: Potrjen terminski plan TP rev.9 – mod. IPBCU NEK  
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- Komentar k terminskemu planu RE16 NEK 

 

Modifikacija je bila potrjena februarja 2016 z namenom, da bi bila tehnološka oprema v oktobru pripravljena za 

vgradnjo. Poudarek je bil na potrjevanju projektnih zahtev (»design inputov - DI«), za pravilno izbiro opreme, ki 

je bila potrjena na osnovi verificirane projektne dokumentacije opisane v poglavjih 3 in 4, z namenom, da se 

doseže mejnik za pričetek izdelave, ki je bil v začetku maja 2016.  

 PMM je bil inicialni projektni dokument, ki je na kratko povzel projektno nalogo, definiral strukturo 

sodelujočih ,skupaj s kontaknimi osebami,  in podal pravila za kontrolo kakovosti. V DI dokumentu je projektna 

skupina predstavila cilje projekta in jih analizirala skozi prizmo vplivov, ne samo na oklopljene zbiralke, temveč 

tudi na druge tangirane pod-sisteme. To je postalo izhodišče za pripravo analize podrobnih vplivov nanje, ki so 

bili zajeti že v DMP dokumentaciji. 

 S potrditvijo PMM in DI ter identificiranimi prostorskimi omejitvami na lokaciji vgradnje NEK, so se 

maja 2016 potrdila izhodišča za proizvajalca Crown Electric, da je lahko pričel s tovarniškim dimenzioniranjem 

in izdelovanjem opreme. Vzporedno s procesi Crowna El., so se pričela dela na razvoju DMP dokumentacije. 

Kot bo predstavljano v poglavju 5.2 -  tovarniško prevzemanje, je proizvajalec do konca junija 2016 opremo 

izdelal na način, da je bil omogočen prvi tovarniški prevzem. Mesec dni kasneje je bila pripravljena prva 

različica DMP dokumentacije. Poleg preglednikov (Qa/Qc osebje) na NEK, je izvod predmetne dokumentacije 

prejel tudi dejanski izvajalec, ki je lahko pričel z razvojem svojega instalacijskega paketa IP. 

 Terminski cilji v skladu s terminskim planom TP so bili: priprava DMP dokumentacije z vključenimi 

komentarji NEK, dobava večje opreme na lokacijo za teste po transportu in pridobitve vseh soglasij za 

nadaljevanje projekta. Konec septembra 2016  je bil izveden t.i. Steering Comitee – usmerjevalni odbor, ki je 

vodstvu NEK predstavil status napredka modifikacije. Na predmetnem usmerjevalnem odboru je bilo sprejeto 

soglasje za vgradnjo opreme med remontom 2016. 

 6.10.2016 smo pričeli z izgradnjo starega sistema oklopljenih zbiralk in vgradnjo novega IPBCU 

sistema. V ta namen je bilo potrjeno terminsko okno 12 dni, ki ni smelo biti prekoračeno zaradi t.i. kritične poti 

projekta in posledično eventualnega podaljšanja remonta in možne gospodarske škode, ki bi nastala z izpadom 

proizvodnje električne energije. Podrobneje so dela opisana v poglavju 5.3 - Vgradnja na lokacijo,  Testiranje in 

spuščanje opreme v pogon. 

 Za doseganje remontnega plana je bila zaposlena ekipa strokovnjakov, ki je vsakodnevno v izmenah 

dela izvajala 12 ur/izmeno, po potrebi tudi dlje. Nenehno so poleg izvajalcev bili prisotni vodje projekta, 

projektanti, služba kakovosti in osebje proizvajalca opreme. Dnevno se je evalviral napredek projekta,  k 

vsakemu odstopanju od zahtevanega, pa se je istočasno, k odpravi neskladja. 

 Do zagona NEK in sinhronizacije na omrežje konec oktobra 2016, so se na novi enoti IPBCU zaključila 

prevzemna testiranja, na osnovi česar je bila oprema vstavljena v obratovanje  skladno s TP. Od tega 

terminskega mejnika dalje, je bil poudarek  na pripravi dokumentacije izvedenih del, končnih poročil, postopkov 

in odpravi nekaterih manjših nepravilnosti. Zaradi nezmožnosti poseganja v delujoč sistem, se bodo nekatere 

nepravilnosti lahko odpravile v času naslednjega remonta. Le-te pa nimajo vpliva na varno in zanesljivo 

obratovanje NEK. 

 

 

5.3  Tovarniško prevzemanje, Testiranje IPBCU pred vgradnjo, Vgradnja na lokacijo,  Testiranje in 

spuščanje opreme v pogon. 

 

 

- Tovarniško prevzemanje 

 

Konec junija 2016 sta bili hladilni enoti proizvedeni in sestavljeni pri proizvajalcu opreme CE v ZDA ter 

pripravljeni na tovarniški prevzem. Prevzema so se udeležili predstavniki investitorja in izvajalca. Tovarniški 

prevzem je bil organiziran v prostorih podjetja Marcraft, ki je sestavilo največji komponenti glavne tehnološke 

opreme  – vodno hlajena toplotna izmenjevalca IPBCU. Na njih je bila vgrajena tudi potrebna instrumentacija, 

za nadzor, vse skupaj je bilo el. povezano na krmilno omaro s PLCji. 
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Slika 14: Izvajanje tovarniških testov pri proizvajalcu opreme Crown - Electric 

 

Program tovarniškega prevzema [2]  je zajemal: 

 Teste napajalnih odklopnikov; 

 Teste tesnosti vodnih tuljav; 

 Obratovanje ventilatorskih pogonov; 

 Teste vseh analognih in digitalnih kanalov PLCjev iz krmilne omare; 

 Teste instrumentacije in pravilnega prikaza na krmilni omari; 

 Delne teste avtomatičnih funkcij krmilne omare, kolikor je bilo možno v obsegu testne postavitve; 

S tovarniškimi testi se je preverila tudi pravilnost el. ožičenja in dokumentiranje sistema na tehničnih risbah. 

Med testiranjem je bilo odkritih nekaj pomanjkljivosti. Naročnik je podal še predloge in zahteve za spremembe, 

predvsem na področju nadzornega HMI panela in indikatorskih/alarmnih lučk sistema. Odprava pomanjkljivosti 

in implementaciji dodatnih zahtev je bila izvedena v roku, ki je omogočil pravočasno odpremo opreme v 

Slovenijo, skladno z veljavnim TP. 

 

- Testiranje IPBCU pred vgradnjo 

 

Po transportu in opravljenih carinskih postopkih za nuklearno opremo, je bila le - ta dobavljena na začasno 

lokacijo NEK. Predstavniki izvajalca so pod nadzorom proizvajalca CE pregledali transportne kontejnerje in 

opravili prevzemno kontrolo opreme z Qa/Qc. Pregledana je bila celotna pošiljka in pripravil zapisnik [4]. 

IPBCU enoti, vključno s kontrolno omaro, sta bili začasno el. povezani na lokaciji pred vgradnjo. Dodatno so se 

izvedli naknadni tovarniški testi, z namenom pregleda odprave predlaganih sprememb [5] na tovarniških 

testiranjih pri proizvajalcu, in sicer  z namenom: 

 Verifikacije, da je oprema nepoškodovana zdržala transport; 

 Verifikacije ali so rešene vse pomanjkljivosti in izboljšave iz prvega tovarniškega prevzema; 

 Ponovitve testa avtomatičnih funkcij krmilnih omar; 

 
Slika 15: Postavitev IPBCU enot na začasni lokaciji – ponovitev tovarniški testov 

 

 

- Vgradnja na lokacijo – k -107 tehnološki del NEK – mesto vgradnje 
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Po opravljenih dodatnih tovarniških testih in zahtevanih predelavah, je bilo pridobljeno soglasje naročnika za 

transport opreme na začasno postavitev IPBCU enot v turbinski stavbi – k 107. Z nastopom remonta NEK 2016, 

zaustavitvijo reaktorja, turbine in generatorja in odklopom 400 kV daljnovodnega polja, ni bilo več potrebe po 

hlajenju zbiralk. S tem so nastopili pogoji za pričetek zamenjave stare IPBCU enote z novo. Kot je bilo že 

povedano, so se dela pričela z odstranitvijo stare IPBCU enote. Najprej so se prekinile povezave z viri napajanja 

in zaprli  izolacijski ventili za tehnološko hladilno vodo. Sledila je prekinitev povezav z oklopljeno zbiralko, 

razreza cevovodov, odstranitve kablov in kabelskih cevi. Stara enota se je razgradila in postopoma umaknila iz 

mesta vgradnje novih enot IPBCU. Pripravili so se novi spoji na oklopljen zbiralčni sistem. V skladu z NEK 

postopki, so se vse proste odprtine bodisi na ceveh ali oklopljeni zbiralki, kamor bi lahko prišli tujki, prekrile z 

zaščitnimi pokrivali – primer začasnih zaščit PVT NEK – Slika 16. 

 

 

 
Slika 16: Primer zaščitnih pokrival na odprtih koncih oklopljene zbiralke 

 

 

Omenjeni prostor pod oklopljeno zbiralko je že predhodno narekoval dizajn obeh novih IBCUjev, kot tudi 

dinamiko postavitve v prostor. Vzporedno s predstavljeno modifikacijo IPBCU, je NEK izvajal tudi 

modifikacijo menjave glavnega 21 kV generatorskega odklopnika, kateri se nahaja in je povezan s sistemom 

IPBCU, kar je predstavljalo velik dejavnik pri planiranju in izvedbi del. Dela z novimi enotami IPBCU so se 

pričela z umeščanjem  gl. teh.delov na pripravljene lokacije, vključno z ostalo opremo in sistemom električnih 

ter strojnih povezav. Vzporedno so potekali QC preizkusi el. spojev in izolacijske trdnosti el. sistema. 

Po kontroli zvarov oklopljenega sistema in preverbi čistosti glede tujkov, so se le-ti povezali na prirobnice, 

vodnih tuljav v IPBCU enoti. Izvedli so se še priklopi na  oklopljeno zbiralko. 
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Slika 17: Nova IPBCU enota med montažo 

 

- Testiranje in spuščanje opreme v pogon 

 

Po končani montaži, upoštevajoč dinamiko ostalih del na remontu 2016, so nastopili pogoji za dokončne teste 

IPBCU enot. Ko je bilo vzpostavljeno U = 400 VAC napajanje iz tehnološkega postroja, so se lahko izvedli 

končni testi sistema IPBCU po SAT postopku [6]. Ti so zajemali ponovitev tovarniških testov in razširitve v 

smislu integracije IPBCU v ostale tehnološke sisteme NEK: 

 Glavni SCADA sistem NEK (PIS); 

 Alarmiranje kontrolne sobe; 

 Samodejno in ročno upravljanje sistema; 

 

Testi in zagotovitev normalnega obratovanja IPBCU enot so spremljale tehnične težave s senzorji detekcije 

vodika, komunikacije s SCADA-o, saj je bilo zaradi narave objekta potrebno ustrezno časovno obdobje za 

zagotovitev ustreznih pretokov tehnološke vode skozi tuljavi, kar je bistveno za ugotavljanje zmožnosti hlajenja, 

sistema IPBCU. Navedena dejstva so zahtevala ponovitve testov, s katerimi se je dokazalo, da so anomalije 

odpravljene. Ključni testiranji IPBCU enot sta test pretokov zraka in test zmožnosti hlajenja.  

Sistem zračno hlajene oklopljene zbiralke je preveč kompleksen za modeliranje, zato se je proizvajalec poleg 

zahtev standardov [7],[8],[9]  zanašal na svoje 20 letne izkušnje pri projektiranju in izvedbi/realizacije tovrstnih 

sistemov. Navedeni testi [10] zahtevajo spremljanje ključnih meritev obeh IPBCU enot – v poletnem in zimskem 

obdobju. Iz izmerjenih podatkov / meritev se nato dopolnijo projektna izhodišča in matematično izračuna 

zmogljivost IPBCU enot glede na zahteve elektrarne za obratovanje na nazivni moči. S testi in izračuni 

'zimskega' obratovanja enot smo naročniku zagotovili [11], da IPBCU dosega zahtevane parametre za 

obratovanje elektrarne na moči 820 / 850 MVA.  

Za  obratovanje pri  880 MVA, bi bilo poleg zagotovljenih pretokov potrebno fizično podaljšati hlajenje zbiralk 

tudi  segmentih B, C in D – nanašajoče se na sliko 4 in 5 v prispevku. Inicialne meritve je Crown izvedel tako, 

da je porinil senzor pretoka v zato predvidene testne priključke na segmentu A enote IPBCU. Meritve so bile 

naknadno matematično obdelane, glede na značilnosti in oblike el. zbiralk. Tako so pridobili prve vrednosti 

pretokov. Predmetne meritve so bile izvedene brez elektrarne na moči in so bile uporabljene za inicialne 

nastavitve PLC. Nadaljnje meritve pretokov za potrebe obratovalnega stanja na zahtevani moči izvaja PLC 

računalnik, s svojimi senzorji. Te v realnem času uporablja za upravljanje z enotami, po drugi strani jih pa za 

verifikacijo pošilja v PIS (informacijski  sistem NEK), kjer se spremljajo trendi vključno z drugimi meritvami – 

npr. moč NEK, ogrevanje zbiralk itd..  Proizvajalec Crown Electric je na osnovi že predstavljenih obratovalnih 

podatkov izračunal, da lahko elektrarna normalno obratuje na 820 in 850 MVA moči. Na osnovi predmetnih 
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dokazil je naročnik  konec remonta prevzel nov IPBCU sistem v obratovanje.  V začetni fazi zagona elektrarne je 

bila uporaba IPBCU enot potrebna za sušenje 21kV zbiralke ob vklopu 400 kV polja. Z zagonom reaktorja, 

turbine in generatorja enota  IPBCU nenehno hladi zbiralko in omogoča prenos moči med generatorjem in 

glavnimi 400 kV transformatorji. 

 

6 ZAKLJUČEK 

Prispevek, nazorno prikazuje praktični primer celovite izvedbe modifikacije zamenjave IPBCU enot, v vseh 

fazah izvedbe projekta, od faze dimenzioniranje opreme, projektiranja, proizvodnje, preizkušanja, 

implementacije in spuščanja hladilnih enot v pogon, vključno z predstavitvijo spremljajoče/podporne 

dokumentacijo, ki jo zahteva  t.i. ' AUGMENTED QUALITY' projekt v skladu z nuklearnimi standardi in 

internimi delovnimi postopki NEK. Bralcu je predstavljena razlika pri vodenju/realizaciji 'klasičnega' 

elektroenergetskega projekta, glede na realizacijo projektov v nuklerani industriji, kjer je potrebno veliko mero 

pozornosti in natančnosti nameniti spremljajoči dokumentaciji, spremljajočim procesom zagotavljanja kakovosti, 

sledljivosti, ki so pripravljeni in verificirani ne samo  v skladu z energetskim zakonom EZ-1, zakonom o graditvi 

objektov ZGO -1E, ampak so podrejeni veljavni nuklearni regulativi in specifičnosti internih postopkov NEK. 

Modifikacija zamenjave IPBCU enot, se je izvedla na obstoječem električnem zbiralčnem sistemu, kjer je bilo 

potrebno upoštevati tehnične zahteve in vplive ostalih električnih in mehanskih sistemov/podsistemov (umestitev 

v prostor, zmogljivost, vodenje…), vključno z sosednjimi modifikacijami, ki so se izvajale v enakem časovnem 

oknu, brez možnosti vplivov na trajno obratovanje le teh.  Predstavljen je vpliv (ne)obratovanja hladilne enote na 

obratovanje elektrarne na nazivni moči. Projekt se je uspešno izvedel v zahtevanih časovnih okvirih. 
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