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II. FAZA REKONSTRUKCIJE HE PLAVE 1

DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
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VSEBINA
Stran
LISTA CEN ŠT. 1

Skupna cena LOT T - sklop A

3

LISTA CEN ŠT. 1.1

Turbina, gred in pomožni sistemi

4

LISTA CEN ŠT. 1.2

Specialna orodja

5

LISTA CEN ŠT. 1.3

Rezervni deli

6

LISTA CEN ŠT. 2

Priporočeni rezervni deli

7

LISTA CEN ŠT. 3

Cenik delovne sile

8

LISTA CEN ŠT. 4

Cenik specialnih del

8
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LISTA CEN - SKUPNA CENA LOT T, SKLOP A
Poz.

1

Opis

Skupaj EUR

Obnova turbin

1.1

Turbina, turbinska gred in pomožni sistemi
(prenos z liste cen št. 1.1)

0,00

1.2

Specialna orodja za montažo
(prenos z liste cen št. 1.2)

0,00

1.3

Rezervni deli
(prenos iz liste cen št.1.3)

0,00

SKUPNA CENA ZA LOT T, SKLOP A - HE PLAVE 1

0,00
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

LISTA CEN ŠT. 1.1 - TURBINA, TURBINSKA GRED IN POMOŽNI SISTEMI
Poz.

Opis

Enota
mere

Število
enot

Cena na
enoto

Skupaj EUR

1.

Rekonstrukcija turbin
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.2)

1.1

Demontažna dela

kpl

2

0,00

1.2

Montažna dela

kpl

2

0,00

1.3

Rekonstrukcija Kaplan gonilnika
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.2.1)

kpl

2

0,00

1.3.1

Spojni vijaki lopata gonilnika – ročica
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.2.1.f)

kpl

2

0,00

1.3.2

Spojni vijaki med glavo in vodilom batnice
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.2.1.g)

kpl

2

0,00

1.3.3

Spojni vijaki turbinske gredi in gonilnika
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.2.1.h)

kpl

2

0,00

1.4

Rekonstrukcija oljnega dovodnika
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.2.18)

kpl

2

0,00

1.5

Vsa ostala dela na turbini
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.2.2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19)

kpl

2

0,00

2.

Turbinska gred
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.2.13)

kpl

2

0,00

2.1

Spojni vijaki turbinske in vmesne gredi
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.2.15)

kpl

2

0,00

3.

Sistem za odsesovanje oljnih par
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.3)

kpl

2

0,00

4.

Enonosilčno krožno dvigalo 1000 kg
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.4)

kpl

2

0,00

5.

Senzorika in aktuatorji
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 2; 2.5)

kpl

2

0,00

SKUPAJ

0,00

________________________________________________________________________________________________
stran: 4/8

LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

LISTA CEN Št. 1.2: - SPECIALNA ORODJA ZA MONTAŽO
Poz.

1.

Opis

Enota
mere

Število
enot

Cena na
enoto

Skupaj EUR

Specialna orodja

1.1

0,00

1.2

0,00

1.3

0,00

1.4

0,00

1.5

0,00

1.6

0,00

1.7

0,00

1.8

0,00

1.9

0,00

1.10

0,00

1.11

0,00

1.12

0,00

SKUPAJ SPECIALNA ORODJA

0,00
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LISTA CEN Št. 1.3: - REZERVNI DELI
Poz. Opis

1.

Rezervni deli po predlogu dobavitelja

1.1

Turbina

Enota
mere

Število
enot

Cena na
enoto

Skupaj EUR

1.1.1

Tesnila na stiku olje/voda za vse lopate gonilnika (5
x)

kpl

2

0,00

1.1.2

Obrabni obroč turbinske tesnilke

kpl

1

0,00

1.1.3

Tesnila za vodilniške lopatice (samo tista na zgornji
strani)

kpl

10

0,00

SKUPAJ REZERVNI DELI

0,00
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
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LISTA CEN Št. 2: - PRIPOROČENI REZERVNI DELI
Enota
mere

Poz. Opis

1.

Rezervni deli po predlogu dobavitelja

1.1

Turbina

Število
enot

Cena na
enoto

Skupaj EUR

1.1.1

0,00

1.1.2

0,00

1.1.3

0,00

1.1.4

0,00

1.1.5

0,00

1.1.6

0,00

1.1.7

0,00

1.1.8

0,00

1.1.9

0,00

1.1.10

0,00

1.1.11

0,00

1.1.12

0,00

1.1.13

0,00

1.1.14

0,00

1.1.15

0,00

1.1.16

0,00
SKUPAJ PRIPOROČENI REZERVNI
DELI

0,00

Izvajalec po lastnih izkušnjah predvidi tudi priporočene rezervne dele, potrebne za 5-letno obratovanje
opreme, šteto od poteka roka za odpravo napak v garancijski dobi. Seznam »Priporočenih dodatnih
rezervnih delov« mora biti vključen v to Listo cen.
Morebitno naročilo priporočenih dodatnih rezervnih delov bo izvedeno s strani Naročnika po njegovi
izbiri v roku treh (3) let od prevzema del. Cene priporočenih rezervnih so v tem obdobju fiksne.
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LISTA CEN Št. 3: - CENIK DELOVNE SILE

Poz.

Cena na uro
EUR

Opis

1.

Vodja projekta

2.

Vodja montažne skupine

3.

Varilec / Ključavničar / Električar

4.

Montažer / delavec

5.

Inženir

6.

Projektant

7.

Preiskuševalec / Zagonski preskusi

8.

Delavec za pomožna dela

9.

Nadzornik montaže

LISTA CEN Št. 4: - CENIK SPECIALNIH DEL

Poz.

Opis

Enota

Število

Cena na
enoto

Skupaj
EUR

1.

Neporušne preiskave - vizualna kontrola (VT)

h

1,00

0,00

2.

Neporušne preiskave -penetrantska kontrola
(PT)

h

1,00

0,00

3.

Neporušne preiskave - magnetna kontrola (MT)

h

1,00

0,00

4.

Neporušne preiskave - ultrazvočna kontrola
(UT)

h

1,00

0,00

5.

Peskanje (Sa2,5)

m2

1,00

0,00

6.

Površinska zaščita sistem 1 (površine v vodi)

m2

1,00

0,00

7.

Površinska zaščita sistem 2 (površine v
vlažnem)

m2

1,00

0,00

8.

Površinska zaščita sistem 3 (površine v olju)

m2

1,00

0,00
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II. FAZA REKONSTRUKCIJE HE PLAVE 1

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

REKONSTRUKCIJA TURBIN IN TEHNOLOŠKE OPREME V HE PLAVE 1
LOT T PO SKLOPIH
SKLOP B1: Rekonstrukcija odprtega sistem hladilne vode in drenažnega sistema
Interna št. JN: JN08/2016

Knjiga 1A: Lista cen

Avgust 2016
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LOT T
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VSEBINA
Stran
LISTA CEN ŠT. 1

Skupna cena LOT T - sklop B1

3

LISTA CEN ŠT. 1.1

Rekonstrukcija odprtega sistema hladilne vode

4

LISTA CEN ŠT. 1.2

Rekonstrukcija drenažnega sistema

5

LISTA CEN ŠT. 2

Priporočeni rezervni deli

6

LISTA CEN ŠT. 3

Dodatna in nepredvidena dela

7
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

LISTA CEN 1. - SKUPNA CENA LOT T, SKLOP B1
Poz.

Opis

Skupaj EUR brez DDV

1

Rekonstrukcija odprtega sistema hladilne vode

0,00

2

Rekonstrukcija drenažnega sistema

0,00

SKUPNA CENA ZA LOT T, SKLOP B - HE PLAVE 1

0,00
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

LISTA CEN ŠT. 1.1 - ODPRTI SISTEM HLADILNE VODE

Poz.

Opis

Enota
mere

Število
enot

Cena na
enoto

Skupaj EUR
brez DDV

1.

Rekonstrukcija Skupine 1
Priprava OHV v vodnem stolpu brez podesta
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

2.

Rekonstrukcije Skupine 2
Nov bazen OHV
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

3.

Rekonstrukcija Skupine 3
Osnovno gravitacijsko polnjenje bazena
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

4.

Rekonstrukcija Skupine 4
Dopolnino polnjenje novega bazena
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

5.

Rekonstrukcija Skupine 5
Gravitacijska dobava vode iz rezervoarja do
tesnilk
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

6.

Rekonstrukcija Skupine 6
Dobava hladilne vode iz vodovoda
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

7.

Dokumentacija

komplet

1

0,00

SKUPAJ

0,00

V posameznih cenah morajo biti zajeta vsa pripravljalna, zaključna in druga dela, ki so opisana v Knjigi 2,
Zvezku 3.
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LISTA CEN ŠT. 1.1 - DRENAŽNI SISTEM

Poz.

Opis

Enota
mere

Število
enot

Cena na
enoto

Skupaj EUR
brez DDV

1.

Rekonstrukcija Skupine 1
Dopolnilna drenaža drenažnega jaška

komplet

1

0,00

2.

Rekonstrukcije Skupine 2
Osnovna drenaža drenažnega jaška
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

3.

Rekonstrukcija Skupine 3
Drenaža turbinskih pokrovov
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

4.

Rekonstrukcija Skupine 4
Dopolnino polnjenje novega bazena
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

5.

Rekonstrukcija Skupine 5
Drenaža zgornjega vodilniškega obroča
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

komplet

1

0,00

6.

Dokumentacija

komplet

1

0,00

SKUPAJ

0,00

V posameznih cenah morajo biti zajeta vsa pripravljalna, zaključna in druga dela, ki so opisana v Knjigi 2,
Zvezku 3.
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LISTA CEN ŠT. 2 - PRIPOROČENI REZERVNI DELI
Poz. Opis

1.

Rezervni deli po predlogu dobavitelja

1.1

Odprt hladilni sistem

Enota
mere

Število
enot

Cena na
enoto

Skupaj EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.2

Drenažni sistem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SKUPAJ PRIPOROČENI REZERVNI
DELI

0,00

Izvajalec po lastnih izkušnjah predvidi tudi priporočene rezervne dele, potrebne za 5-letno
obratovanje opreme, šteto od poteka roka za odpravo napak v garancijski dobi. Morebitno
naročilo priporočenih dodatnih rezervnih delov bo izvedeno s strani Naročnika po njegovi
izbiri v roku treh (3) let od prevzema del. Cene priporočenih rezervnih so v tem obdobju
fiksne.
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LISTA CEN ŠT. 3 - CENA DELA IN MATERIALA
Poz.

Opis

1.

Vodja projekta

2.

Vodja montažne skupine

3.

Varilec / Ključavničar / Električar

4.

Montažer / delavec

5.

Inženir

6.

Projektant

7.

Preiskuševalec / Zagonski preskusi

8.

Delavec za pomožna dela

9.

Nadzornik montaže

Poz.

Cena na uro

Opis

1.

Material pločevina kvalitete S235 / S355

2.

Oplaščene elektrode EVB50

Cena na kg
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II. FAZA REKONSTRUKCIJE HE PLAVE 1

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

REKONSTRUKCIJA TURBIN IN TEHNOLOŠKE OPREME V HE PLAVE 1
LOT T PO SKLOPIH
SKLOP B2: Rekonstrukcija prelivne zapornice
Interna št. JN: JN08/2016

Knjiga 1A: Lista cen
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VSEBINA
Stran
LISTA CEN ŠT. 1

Skupna cena LOT T - sklop B2

3

LISTA CEN ŠT. 1.1

Rekonstrukcija prelivne zapornice

4

LISTA CEN ŠT. 2

Priporočeni rezervni deli

5

LISTA CEN ŠT. 3

Dodatna in nepredvidena dela

6

________________________________________________________________________________________________
stran: 2/6

LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

LISTA CEN 1. - SKUPNA CENA LOT T, SKLOP B2
Poz.

1

Opis

Skupaj EUR brez DDV

Rekonstrukcija prelivne zapornice

0,00

SKUPNA CENA ZA LOT T, SKLOP B2 - HE PLAVE 1

0,00
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

LISTA CEN ŠT. 1.1 - REKONSTRUKCIJA PRELIVNE ZAPORNICE
Enota
mere

Število
enot

1.1 Demontaža zaklopke

komplet

1

0,00

1.2 Konstrukcija zaklopke

komplet

1

0,00

1.3 Tesnilni paketi zaklopke

komplet

1

0,00

1.4 Ležaji zaklopke

komplet

1

0,00

komplet

1

0,00

1.6 Vbetonirana vodila in tesnilne površine

komplet

1

0,00

1.7 Montaža zaklopke

komplet

1

0,00

Poz.
1.

1.5

Opis

Skupaj EUR
brez DDV

Rekonstrukcija zaklopke
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

Balast z nosilno konstrukcijo, nihajne roke
in dvižno drogovje

SKUPAJ
2.

Cena na
enoto

0,00

Rekonstrukcija hidravlične opreme
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

2.1 Demontaža hidravlične opreme

komplet

1

0,00

2.2 Plunžerji

komplet

1

0,00

2.3 Hidravlična tlačna naprava

komplet

1

0,00

2.4 Elektroinštalacije in oprema

komplet

1

0,00

Rezervoar olja in obstoječe nerjavne cevne
komplet
napeljave

1

0,00

1

0,00

2.5

2.6 Montaža hidravlične opreme

komplet

SKUPAJ
3.

Pripravljalna, zaključna in ostala dela
(opis del KNJIGA 2, ZVEZEK 3)

4.

VSE SKUPAJ

0,00
komplet

1

0,00
0,00
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LOT T
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LISTA CEN ŠT. 2 - PRIPOROČENI REZERVNI DELI
Poz.

Opis

1.

Rezervni deli po predlogu dobavitelja

1.1

Zaklopka

Enota
mere

Število
enot

Cena na
enoto

Skupaj EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.2

Sistem hidravlike

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.

SKUPAJ

0,00

Izvajalec po lastnih izkušnjah predvidi tudi priporočene rezervne dele, potrebne za 5-letno
obratovanje opreme, šteto od poteka roka za odpravo napak v garancijski dobi. Morebitno
naročilo priporočenih dodatnih rezervnih delov bo izvedeno s strani Naročnika po njegovi
izbiri v roku treh (3) let od prevzema del. Cene priporočenih rezervnih so v tem obdobju
fiksne.
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LISTA CEN ŠT. 3 - DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA
Poz.

Opis

1.

Vodja projekta

2.

Vodja montažne skupine

3.

Varilec / Ključavničar / Električar

4.

Montažer / delavec

5.

Inženir

6.

Projektant

7.

Preiskuševalec / Zagonski preskusi

8.

Delavec za pomožna dela

9.

Nadzornik montaže

Poz.

Cena na uro

Opis

1.

Material pločevina kvalitete S235 / S355

2.

Oplaščene elektrode EVB50

Cena na kg
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II. FAZA REKONSTRUKCIJE HE PLAVE 1

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

REKONSTRUKCIJA TURBIN IN TEHNOLOŠKE OPREME V HE PLAVE 1 – LOT T PO
SKLOPIH
SKLOP A: Turbina, turbinska gred in pomožni sistemi
Interna št. JN: JN08/2016

Knjiga 1B

Tabele tehničnih podatkov

Avgust 2016
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NAVODILA PONUDNIKOM
Ponudnik mora izpolniti vse rubrike v tabelah tehničnih podatkov v stolpcu "Ponudbena vrednost" ter
priložiti ostale zahtevane podatke in dokumentacijo.
V stolpcu "obstoječa vrednost" so vpisani podatki o obstoječih vrednostih oz. stanju opreme. Ponudbene
vrednost v nobenem primeru ne smejo presegati navzdol ali navzgor
(odvisno od smiselne razlage same vrednosti) obstoječih vrednosti.
Nekateri podatki (vrednosti ali omejitve vrednosti) so že vnešeni v stolpec “Projektirana vrednost” in se
smatrajo kot usmeritev ponudniku. Kjer je v stolpcu “Ponudbena vrednost” vrednost označena s
podaljšanim pomišljajem (“ ──“), se smatra, da so Projektirane vrednosti zavezujoče.
V stolpec "obstoječa vrednost" je potrebno vpisati rezultate dodatnih meritev v skladu s točko 10.7.2 in
točko 10.7.4 iz Knjige 2, Zvezek I.
Ponudnik izpolni tabele tehničnih podatkov tudi v elektronski obliki, ki je priložena razpisni dokumentaciji.
Le ta naj bo priložena ponudbeni dokumentaciji. Datoteke priložene ponudbi naj bodo v enaki obliki kot
so datoteke v razpisni dokumentaciji.
V primeru razhajanj med podatki v tiskani in elektronski obliki, bo veljavna tiskana oblika.
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LOT T
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudnik:
KNJIGA 1B:

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV, SKLOP A

1. DEL:

POST.
1.

OPIS

Podroben opis rekonstrukcije gonilnika - Priloga 1

1.2.

Podroben opis rekonstrukcije vodilnika in druge opreme - Priloga 2

1.3.

Podroben opis nove turbinske gredi in pripadajoče opreme - Priloga 3

1.4.

Podroben opis opreme hidravličnega razvodam - Priloga 4

1.5.

Podroben opis odsesovanja oljnih par - Priloga 5

1.6.

Podroben opis enonosilčnega krožnega žerjava - Priloga 6

kW

8700

OBSTOJEČA
VREDNOST

PONUDBENA
VREDNOST

Tabele garantiranih tehničnih podatkov turbine po sanaciji

2.1.

Maksimalna moč turbine pri neto padcu Hn = 24m

2.2.

Porast vodnega tlaka med prehodnimi pojavi

2.3.

Prva kritična hitrost agregata po zamenjavi gredi
Vmesni vodilni ležaj:
- minimalna zračnost ležajnih segmentov
- najvišja dovoljena temperatura ležajnega segmenta
- najvišja dovoljena temperatura ležajnega olja
- potrebna količina hladilne vode z vstopno temperaturo 21°C
- padec tlaka v oljnem hladilniku
- proizvajalec ležajnega olja
- vrsta ležajnega olja (tovarniška oznaka)
- količina olja za eno polnitev

2.4.

PROJEKTIRANA
VREDNOST

Opis del na Kaplan turbini

1.1.

2.

ENOTA

m
vrt-1
mm
o
C
o
C
m3/s
mbar

70°

Mobil
m3

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HIP1---5809

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

POST.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.
3.
3.1

OPIS

ENOTA

Spodnji vodilni ležaj:
- premer gredi v ravnini ležajnih segmentov
- minimalna zračnost ležajnih segmentov
- najvišja dovoljena temperatura ležajnega segmenta
- najvišja dovoljena temperatura ležajnega olja
- potrebna količina hladilne vode z vstopno temperaturo 21°C
- padec tlaka v oljnem hladilniku
- proizvajalec ležajnega olja
- vrsta ležajnega olja (tovarniška oznaka)
- količina olja za eno polnitev

mm
mm
o
C
o
C
m3/s
mbar

PROJEKTIRANA
VREDNOST

OBSTOJEČA
VREDNOST

PONUDBENA
VREDNOST

70°

Mobil
m

3

Material gredi
Dolžina gredi turbine
Premer gredi turbine
Največja dvojna amplituda horizontalnih vibracij v ravnini vsakega
ležaja
Maksimalne horizontalne / vertikalne vibracije

mm
mm

- vmesni vodilni ležaj

μ/s

- spodnji vodilni ležaj

μ/s

Maksimalni opleti gredi

μm

μm
kW

SISTEM ODSESOVANJA OLJNIH PAR
Vakuumska zračna črpalka:
- proizvajalec
- tip
- število črpalk
- nazivni pretok
- podtlak na sesalni strani
- maksimalna moč

kom.
mn3/h
mbar
kW

2
90
180
1,5
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POST.

OPIS

4.

SENZORIKA

4.1

Indikacija loma strižnega čepa vodilniške lopate

ENOTA

PROJEKTIRANA
VREDNOST

OBSTOJEČA
VREDNOST

PONUDBENA
VREDNOST

Proizvajalec
Tip
Naročniška številka

4.2

Tip indikatorja

induktivno stikalo

Izhodni signal

binarni

Indikacija lege vodilniškega zapaha
Proizvajalec
Tip
Naročniška številka

4.3

Tip indikatorja

induktivno stikalo

Izhodni signal

binarni

Indikacija lege vodilnika
Proizvajalec
Tip
Naročniška številka
Tip indikatorja

induktivno stikalo

Izhodni signal

binarni
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___________________________________________________________________________________________

Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
2. DEL:

INFORMACIJSKI LIST ELEKTRO OPREME
Informacijski list električne naprave
Številka:
____________________________
Enoumna številka obrazca

Proizvajalec: _____________________________________________
Vnesite ime proizvajalca senzorja/indikatorja

Tip: ____________________________________________________
Vnesite oznako tipa senzorja/indikatorja

Naročilne
_____________________________________________

podrobnosti:

Vnesite natančno naročilno številko in/ali ostale podrobnosti, ki jih je potrebno
navesti, da bi lahko naročili identičen senzor/indikator

Naprava:

□ Senzor/indikator
□ Aktuator

Prekrižajte, kar ustreza

Vrsta aktuatorja:

□ Elektromotor
□ Elektromagnetni ventil
□ Elektromotorni ventil
□

Izpolnite, če gre za aktuator

Drugo:

______________________________________
Navedite

Merjena veličina:

□ Nivo
□ Tlak
□ Pomik/Razdalja
□ Pretok
□ Temperatura
□

Prekrižajte, kar ustreza

Drugo:

______________________________________
Navedite

Način indikacije:
signalov:

tip signala:

□
□
□
□
□
□

Prekrižajte, kar ustreza in

______

navedite število dajalcev

______
______

Napajalna napetost:

____

Kontaktna zmogljivost:
kontaktne dajalce

Vrsta priključka:
Prekrižajte, kar ustreza in
vpišite ustrezne podatke

Skica priključka:

Digitalni dajalec
Analogni dajalec
Pt100
Profibus DP povezava
Modbus povezava
Drugo: ____________________________
Navedite

□ Naprava ne potrebuje pomožnega napajanja
□ Naprava potrebuje pomožno napajanje: ____VDC/ ____mA
□ Naprava potrebuje energetsko napajanje: ____V____/ ____

Prekrižajte, kar ustreza

Izpolnite, če ima senzor/indiktor

število

Vsi kontaktni dajalci:

□
□
□
□

Imajo pozlačene kontakte
So po proizvajalčevih zagotovitvah ustrezni za zanesljivo
stikanje pri 24V DC/7 mA
Drugo: ____________________________
Navedite

Prigrajen/neločljivo povezan kabel
dolžina: ____ m
premer kabla: ____ mm

Skicirajte (lahko prostoročno) način električne priključitve. Ne
pozabite navesti:
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LOT T
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Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
2. DEL:

INFORMACIJSKI LIST ELEKTRO OPREME

pozabite navesti:
a) oznak žil oziroma barv žil kabla, če je
senzorju/indikatorju prigrajen/neločljivo povezan kabel,
b) oznak oziroma barv sponk v senzorju/indikatorju
oziroma konektorju, če se senzor/indikator priključuje
preko sponk oziroma konektorja,
c) nedvoumne relacije med vrednostjo indicirane veličine
in stanjem kontakta ali binarne indikacije.
d) polaritete v primeru brezkontaktnih indikatorjev, 4-20
mA senzorjev in napajalnih tokokrogov.
e) prikazani morajo biti vsi električni priključki (napajanje,
ozemljitve,…)
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Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
DEL 3:

PREDLAGANA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI Z ZAHTEVAMI RAZPISNE DOK.

Morebitna predlagana odstopanja od razpisnih specifikacij, naj bodo navedena v priloženih listih,
z natančno navedbo:
•

referenčne točke razpisne dokumentacije,

•

vzroka za predlagano odstopanje,

•

opisa predlaganega odstopanja,

•

opisom (izračunom) preglaganega odstopanja na karakteristike ponujene opreme,

•

vplivom predlaganega odstopanja na ponudbeno ceno v primeru potrditve predlaganega
odstopanja. Ponudbena cena naj vsebuje dela in materiale, ki so popolnoma skladni
z zahtevami razpisne dokumentacije.
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Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
DEL 3:
Št.

PREDLAGANA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI Z ZAHTEVAMI RAZPISNE DOK.
OPIS

3.1
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Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
DEL 3:
Št.

PREDLAGANA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI Z ZAHTEVAMI RAZPISNE DOK.
OPIS

3.2
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
_______________________________________________________________________________________________

Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
DEL 3:
Št.

PREDLAGANA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI Z ZAHTEVAMI RAZPISNE DOK.
OPIS

3.3

_______________________________________________________________________________________________
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
_______________________________________________________________________________________________

Priloga 1 - Podroben opis rekonstrukcije gonilnika
Podati podrobnejše opise del v skladu z zahtevami navedenimi v Knjigi 2, Zvezek 2, točka 2.2.1
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
_______________________________________________________________________________________________

Priloga 2 - Podroben opis rekonstrukcije vodilnika in druge opreme
Podati podrobnejše opise del v skladu z zahtevami navedenimi v Knjigi 2, Zvezek 2 točke 2.2.2 do 2.2.12
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Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

Priloga 3 - Podroben opis turbinske gredi in pripadajoče opreme
Podati podrobnejše opise del v skladu z zahtevami navedenimi v Knjigi 2, Zvezek 2 točke 2.2.13 do 2.2.16
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

Priloga 4 - Podroben opis opreme hidravličnega razvoda
Podati podrobnejše opise del v skladu z zahtevami navedenimi v Knjigi 2, Zvezek 2 točke 2.2.173 do 2.2.19
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Priloga 5 - Podroben opis opreme odsesovanja oljnih par
Podati podrobnejše opise del v skladu z zahtevami navedenimi v Knjigi 2, Zvezek 2 točka 2.3
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Št. projekta: HIP1---5809
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Priloga 6 - Podroben opis enonosilčnega krožnega žerjava
Podati podrobnejše opise del v skladu z zahtevami navedenimi v Knjigi 2, Zvezek 2 točka 2.4
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II. FAZA REKONSTRUKCIJE HE PLAVE 1

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

REKONSTRUKCIJA TURBIN IN TEHNOLOŠKE OPREME V HE PLAVE 1
LOT T PO SKLOPIH
SKLOP B2: Obnova prelivne zapornice
Interna št. JN: JN08/2016

Knjiga 1B

Tabele tehničnih podatkov

Avgust 2016

_______________________________________________________________________________________________
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
_______________________________________________________________________________________________

NAVODILA PONUDNIKOM
Ponudnik mora izpolniti vse rubrike v tabelah tehničnih podatkov v stolpcu "Ponudbena vrednost" ter priložiti
ostale zahtevane podatke in dokumentacijo.
V stolpcu "obstoječa vrednost" so vpisani podatki o obstoječih vrednostih oz. stanju opreme. Ponudbene
vrednost v nobenem primeru ne smejo presegati navzdol ali navzgor
(odvisno od smiselne razlage same vrednosti) obstoječih vrednosti.
Nekateri podatki (vrednosti ali omejitve vrednosti) so že vnešeni v stolpec “Projektirana vrednost” in se smatrajo
kot usmeritev ponudniku. Kjer je v stolpcu “Ponudbena vrednost” vrednost označena s podaljšanim pomišljajem
(“ ──“), se smatra, da so Projektirane vrednosti zavezujoče.
V stolpec "obstoječa vrednost" je potrebno vpisati rezultate dodatnih meritev v skladu s točko 10.7.2 in točko
10.7.4 iz Knjige 2, Zvezek I.
Ponudnik izpolni tabele tehničnih podatkov tudi v elektronski obliki, ki je priložena razpisni dokumentaciji. Le ta
naj bo priložena ponudbeni dokumentaciji. Datoteke priložene ponudbi naj bodo v enaki obliki kot so datoteke v
razpisni dokumentaciji.
V primeru razhajanj med podatki v tiskani in elektronski obliki, bo veljavna tiskana oblika.
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LOT T
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Ponudnik:
KNJIGA 1B:

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

1. DEL:
POST.

OPIS

1.

Podroben opis rekonstrukcije prelivne zapornice - Priloga 1

2.

PRELIVNA ZAPORNICA

2.1

Tesnila zapornice
- proizvajalec
- tip
- material tesnil
- maksimalno puščanje tesnil
Tesnila hidravličnega cilindra
- proizvajalec
- tip
- material tesnil
- maksimalno puščanje tesnil
- delovni / testi tlak
- maksimalni hod
- dvižna sila

2.2

ENOTA

PROJEKTIRANA
VREDNOST

l/ms

0,1

l/s
bar
mm
kN

0,00
60 / 100
3321
300

OBSTOJEČA
VREDNOST

PONUDBENA
VREDNOST
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
2. DEL:

INFORMACIJSKI LIST ELEKTRO OPREME
Informacijski list električne naprave
Številka:
____________________________
Enoumna številka obrazca

Proizvajalec: _____________________________________________
Vnesite ime proizvajalca senzorja/indikatorja

Tip: ____________________________________________________
Vnesite oznako tipa senzorja/indikatorja

Naročilne
_____________________________________________

podrobnosti:

Vnesite natančno naročilno številko in/ali ostale podrobnosti, ki jih je potrebno
navesti, da bi lahko naročili identičen senzor/indikator

Naprava:

□ Senzor/indikator
□ Aktuator

Prekrižajte, kar ustreza

Vrsta aktuatorja:

□ Elektromotor
□ Elektromagnetni ventil
□ Elektromotorni ventil
□

Izpolnite, če gre za aktuator

Drugo:

______________________________________
Navedite

Merjena veličina:

□ Nivo
□ Tlak
□ Pomik/Razdalja
□ Pretok
□ Temperatura
□

Prekrižajte, kar ustreza

Drugo:

______________________________________
Navedite

Način indikacije:
signalov:

tip signala:

□
□
□
□
□
□

Prekrižajte, kar ustreza in

______

navedite število dajalcev

______
______

Napajalna napetost:

____

Kontaktna zmogljivost:
kontaktne dajalce

Vrsta priključka:
Prekrižajte, kar ustreza in
vpišite ustrezne podatke

Skica priključka:

Digitalni dajalec
Analogni dajalec
Pt100
Profibus DP povezava
Modbus povezava
Drugo: ____________________________
Navedite

□ Naprava ne potrebuje pomožnega napajanja
□ Naprava potrebuje pomožno napajanje: ____VDC/ ____mA
□ Naprava potrebuje energetsko napajanje: ____V____/ ____

Prekrižajte, kar ustreza

Izpolnite, če ima senzor/indiktor

število

Vsi kontaktni dajalci:

□
□
□
□

Imajo pozlačene kontakte
So po proizvajalčevih zagotovitvah ustrezni za zanesljivo
stikanje pri 24V DC/7 mA
Drugo: ____________________________
Navedite

Prigrajen/neločljivo povezan kabel
dolžina: ____ m
premer kabla: ____ mm

Skicirajte (lahko prostoročno) način električne priključitve. Ne
pozabite navesti:
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
2. DEL:

INFORMACIJSKI LIST ELEKTRO OPREME

pozabite navesti:
a) oznak žil oziroma barv žil kabla, če je senzorju/indikatorju
prigrajen/neločljivo povezan kabel,
b) oznak oziroma barv sponk v senzorju/indikatorju oziroma
konektorju, če se senzor/indikator priključuje preko sponk
oziroma konektorja,
c) nedvoumne relacije med vrednostjo indicirane veličine in
stanjem kontakta ali binarne indikacije.
d) polaritete v primeru brezkontaktnih indikatorjev, 4-20 mA
senzorjev in napajalnih tokokrogov.
e) prikazani morajo biti vsi električni priključki (napajanje,
ozemljitve,…)
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LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
________________________________________________________________________________________________

Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
DEL 3:

PREDLAGANA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI Z ZAHTEVAMI RAZPISNE DOK.

Morebitna predlagana odstopanja od razpisnih specifikacij, naj bodo navedena v priloženih listih,
z natančno navedbo:
•

referenčne točke razpisne dokumentacije,

•

vzroka za predlagano odstopanje,

•

opisa predlaganega odstopanja,

•

opisom (izračunom) preglaganega odstopanja na karakteristike ponujene opreme,

•

vplivom predlaganega odstopanja na ponudbeno ceno v primeru potrditve predlaganega
odstopanja. Ponudbena cena naj vsebuje dela in materiale, ki so popolnoma skladni
z zahtevami razpisne dokumentacije.
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Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
DEL 3:
PREDLAGANA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI Z ZAHTEVAMI RAZPISNE DOK.
Št.

OPIS

3.1
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_______________________________________________________________________________________________

Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
DEL 3:
PREDLAGANA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI Z ZAHTEVAMI RAZPISNE DOK.
Št.

OPIS

3.2
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_______________________________________________________________________________________________

Ponudnik:
KNJIGA 1B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
DEL 3:
PREDLAGANA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI Z ZAHTEVAMI RAZPISNE DOK.
Št.

OPIS

3.3
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Priloga 1 - Podroben opis rekonstrukcije prelivne zapornice
Podati podrobnejše opise del v skladu z zahtevami navedenimi v Knjigi 2, Zvezek 4, točki 3.3 in 3.4
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II. FAZA REKONSTRUKCIJE HE PLAVE 1

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

REKONSTRUKCIJA TURBIN IN TEHNOLOŠKE OPREME V HE PLAVE 1 LOT T PO SKLOPIH

SKLOP A:

Rekonstrukcija turbine in pomožnih sistemov in nova turbinska gred

SKLOP B1:

Rekonstrukcija odprtega sistema hladilne vode in sistema drenaže

SKLOP B2:

Rekonstrukcija prelivne zapornice
Interna številka JN: JN02/2016

KNJIGA 2:

SPLOŠNI IN POSEBNI TEHNIČNI POGOJI

ZVEZEK I:

Splošni tehnični pogoji

Avgust 2016

LOT T
Št. projekta: HIP1---5809
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1. OPIS HE IN OBSTOJEČEGA STANJA
HE Plave 1 je pričela z obratovanjem leta 1940. Do leta 1947 je elektrarna oddajala
električno energijo v omrežje s frekvenco 42 Hz. S priključitvijo Primorske k Jugoslaviji se je
elektrarna vključila v slovensko električno omrežje, kar je zahtevalo spremembo frekvence
(vrtljajev) od 42 Hz na 50 Hz in znižanje napetosti iz 132 kV na 110 kV. V letih med 1994 in
1999 sta bili postopno prenovljeni obe turbini. Prenova je zajemala zamenjavo celotne
vbetonirane opreme turbine v območju gonilnika in celotne opreme v turbinskem jašku do
prirobnice za spoj turbinske gredi z generatorjem. Druga primarna oprema elektrarne je
ostala nespremenjena do današnjih dni.
HE Plave 1 je akumulacijsko derivacijska hidroelektrarna. Skupaj s HE Plave 2 obratuje v
odvisnosti od razpoložljivih pretokov v pasu ali vršno in sicer sinhrono s čelno elektrarno HE
Doblar.
HE Plave 1 sestavljajo naslednji glavni pogonski objekti in sicer:
a) pregrada Ajba z vtočnim objektom;
b) dovodni tunel s prosto gladino;
c) tlačna tunela;
d) strojnica;
e) odvodna tunela (turbinska iztoka).
1.1 PREGRADA AJBA Z VTOČNIM OBJEKTOM
Pregrada Ajba, ki je gravitacijskega tipa, ustvarja akumulacijsko jezero do nivoja 106,0 m
n.m. z bruto prostornino bazena 1,65 milj. m3. Jezero Ajba lahko niha do minimalnega nivoja
102,3 m n.m., pri čemer izkorišča približno 0,7 milj. m3 koristnega prostora. Običajno niha
bazen med kotama 104,5 in 106 m n.m., kar predstavlja približno 0,416 milj m3 razpoložljive
prostornine.
Vtočni objekt je lociran na desnem bregu neposredno ob pregradi. Vtok je opremljen z
jeklenimi tablastimi zapornicami za primer revizije dovodnega sistema in regulacijo nivoja
vode v usedalniku.
Pregrada, vtočni in iztočni objekt nista predmet rekonstrukcije.
1.2 DOVODNI TUNEL S PROSTO GLADINO
Dovodni tunel dolžine ca 6579 m in premera 6 m poteka v desnem bregu Soče med
usedalnikom in strojnico. V vseh pogojih obratovanja teče voda v dovodnem tunelu s prosto
gladino.
Dovodni tunel ni predmet rekonstrukcije.
1.3 TLAČNA TUNELA
Od konca dovodnega tunela sledi lokalna razširitev v dva ločena tlačna tunela premera 5 m
in dolžine 40 m. Tunela sta na začetku opremljena s pomožno tablasto zapornico za primer
revizije. Poleg obeh tlačnih tunelov je na tem nivoju še vzporedni izpust za odvajanje vode,
ko pride do hitrega zapiranja turbine. V takšnih primerih se aktivira nihajna prelivna zapornica
na začetku izpusta, voda pa se preusmeri skozi tunel neposredno v strugo Soče.
Tlačni tunel ni predmet rekonstrukcije.
_________________________________________________________________________________________________________
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1.4 STROJNICA
Strojnica HE Plave 1 predstavlja sklop objektov, ki so v glavnem podzemne deloma pa tudi
nadzemne izvedbe. V grobem lahko strojnico razdelimo na naslednje objekte:
a) upravna zgradba (komanda, delavnice), ki leži neposredno ob lokalni cesti Plave–
Ložice;
b) zunanje 110 kV stikališče v neposredni bližini upravne zgradbe ob lokalni cesti Plave–
Ložice;
c) strojnična zgradba podzemne izvedbe z dvema turbinskima jaškoma, transformatorji
in SN stikališčem;
d) dostopni tunel med upravno zgradbo in podzemno zgradbo strojnice;
e) razni kabelski in drenažni tuneli.
Strojnična zgradba je v celoti podzemne izvedbe. Na nivoju 87,77 m n.m. leži montažni
plato,ki je istočasno tudi generatorska etaža. Strojnična galerija na tej koti je pravokotnega
preseka v tlorisnih izmerah 12,6 x 30 m (notranji gabarit). Strop galerije je ločne oblike s
temenom na koti 107,85 m n.m. Konstrukcija strojnične zgradbe nad nivojem montažnega
platoja je dvojna. Primarna konstrukcija je izvedena neposredno na hribinsko osnovo (stene
in kalota), medtem ko je sekundarna konstrukcija pomaknjena navznoter, tako da se ustvari
vmesni drenažni sloj. Vsa pronicajoča voda se tako zbira na dnu drenažnega sloja, približno
na nivoju generatorske etaže, od koder se odvaja v rove (suhi rov, mokri rov), ki potekajo
vzdolžno pod koto generatorske etaže na obeh straneh strojnice.
Pod koto 87,77 m n.m. sta turbinska jaška z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori na
posameznih vmesnih etažah ter materialnimi in dostopnimi jaški. Vsi ti prostori so tlorisno
orientirani zrcalno glede na os med agregatoma. Drenažni jašek je skupen za oba agregata.
Drenažna voda se prečrpava iz drenažnega jaška v mokri rov, od koder se gravitacijsko
odvaja v Sočo. Na etaži 79,45 m n.m., do katere je vstop po stopnicah z nivoja generatorske
etaže, je vmesni ležaj in stranski prostori s pomožno opremo. S tega nivoja je možen vstop
po lestvi na nivo turbinskega vodilnika.
V strojnično zgradbo se osno s čelne strani priključuje dostopni tunel. Z leve in desne strani
se nanj navezujeta transformatorska boksa. Nad dostopnim tunelom se v okviru strojnične
zgradbe nahaja nekdanja etaža vodenja na nivoju 94,50 m n.m. (sedanje vodenje elektrarne
je v upravni zgradbi). V isti etaži se za prostorom vodenja nahaja SN stikališče. Kabelska
povezava do zunanje zgradbe strojnice poteka skozi kabelski tunel, ki se nahaja nad
dostopnim tunelom. Z omenjene etaže je po stopnicah tudi dostop v zapornično komoro nad
tlačnima tuneloma in v prelivno komoro na nivoju 103 m n.m.
1.5 ODVODNA TUNELA (TURBINSKA IZTOKA)
Odvodni sistem hidroelektrarne je izveden ločeno za vsak agregat posebej. Od zaključka
sifona do izliva v Sočo potekata ločeno odvodna tunela podkvastega preseka premera 5,5 m
in dolžine 200 m. Tunela sta pod tlakom. Na koncu vsakega tunela je zapornica.
Tunela sama nista predmet rekonstrukcije.
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1.6 STROJNI DEL
1.6.1 Strojnica
V strojnici elektrarne podzemne izvedbe sta nameščeni dve Kaplan turbini z vertikalno
gredjo. V prvi fazi prenove v letih 1994–1999 sta bili postopno prenovljeni obe turbini.
Prenova je zajemala zamenjavo celotne vbetonirane opreme turbine v območju gonilnika in
celotne opreme v turbinskem jašku do prirobnice za spoj turbinske gredi z generatorjem.
Generatorja nista bila zamenjana, zato se je zasnova vgrajene turbinske opreme prilagodila
prvotni izvedbi agregata.
Tehnični podatki obnovljene turbine:
a) proizvajalec:

Litostroj Power, Ljubljana

b) tip turbine:

K5-2,5/2,42

c) leto izdelave:

1998

d) neto padec:

24 m

e) pretok:

40,3 m3/s

f)

300 min-1

vrtilna hitrost:

g) maksimalna pobežna vrtilna hitrost:

670 min-1

h) moč:

8700 kW

i)

premer gonilnika:

2,5 m

j)

število gonilnikovih kril:

5

k) število vodilnih lopat:

20

l)

72,765 m n.m.

kota simetrale spirale:

m) kota simetrale gonilnika:

71,918 m n.m.

Poleg zamenjave turbinske opreme so bili prenovljeni tudi pomožni sistemi agregatov:
a) nov hidravlični del turbinskega regulatorja za vodilnik in gonilnik;
b) nov zaprt hladilni sistem za hlajenje generatorja ter ležajev in prenovljen odprti
hladilni sistem za transformatorje in turbinsko tesnilko;
c) prenovljen obstoječi mazalni sistem generatorskih ležajev;
d) dopolnjen obstoječi sistem stisnjenega zraka (nizkotlačni sistem) in nov visokotlačni
sistem za turbinski regulator;
e) dopolnjen obstoječi drenažni sistem v strojnici.
Oprema generatorja in ležajev generatorja je bila demontirana, pregledana in usposobljena
za nadaljnje obratovanje.
1.6.2 Sistem hladilne vode
Obstoječ sistem hladilne vode je razdeljen na tri podsisteme. Prva dva hladilna podsistema
sta odprta in zajemata ločeno sistem za hlajenje transformatorjev na koti 85,20 in sistem za
hlajenje in mazanje tesnilke na koti 104,00.
Tretji podsistem je zaprti sistem hlajenja turbinskih in generatorskih ležajev, regulacijskega
olja in generatorja in je izveden za vsak agregat posebej.
_________________________________________________________________________________________________________
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1.6.3 Drenažni sistem
Drenažni sistem je razdeljen na pet sklopov:
a) črpanje iz drenažnega jaška pri praznjenju iztočnih tunelov, sesalnih cevi in spiralnih
ohišij;
b) osnovno in redno črpanje drenažnega jaška;
c) drenaža turbinskih pokrovov;
d) drenaža zgornjega vodilniškega obroča;
e) drugi drenažni sistemi.
1.6.4 Odsesovanje oljnih par
Na elektrarni sistema za odsesovanje oljnih par ni.
1.7 ELEKTRIČNI DEL
Generatorji proizvajalca BBC Milano so bili prvotno izdelani za frekvenco omrežja 42 Hz z
nazivnimi vrtljaji 252 min-1. Po priključitvi Primorske k Jugoslaviji leta 1947 se je elektrarna
vključila v slovensko električno omrežje, kar je zahtevalo prehod od 42 Hz na 50 Hz (oziroma
300 min-1). Leta 1963 se je definiralo tehnične karakteristike, ki določajo nove obratovalne
parametre za trajno obratovanje generatorjev z naslednjimi tehničnimi podatki:
a) nazivna moč:

11 MVA

b) nazivna napetost:

10,5 kV +5 % do -10 %

c) nazivni tok:

875 A +10 % do -5 %

d) nazivni cosϕ:

0,75

e) nazivna frekvenca:

50 Hz

f) nazivno število vrtljajev:

300 min-1

g) hlajenje:

zaprto zračno preko vodnih izmenjevalnikov

h) razred izolacije:

B na statorju in rotorju

Z rednim vzdrževanjem je SENG ohranjali obratovalno sposobnost naprav na visokem
tehničnem nivoju. Glavnina električne opreme HE Plave 1 je stara 73 let in tako dotrajana in
zastarela (z izjemo dela opreme, ki je bila doslej prenovljena). Temeljita in celovita prenova
električne opreme je zato nujno potrebna za zanesljivo in varno obratovanje agregatov in HE
kot celote v prihodnje.

2. OPIS PREDVIDENEGA STANJA
II. faza rekonstrukcije HE Plave 1 obsega predvsem zamenjavo generatorjev z vzbujalnima
sistemoma in dotrajane elektro opreme (energetske transformatorje, SN stikališče, lastno
porabo, oprema vodenja in zaščit), nameščene v prostorih strojnice in pomožnih prostorih
obstoječih zgradb.
Turbinski agregati in pomožna strojna oprema so bili v večini obnovljeni že v okviru I. faze
obnove. Zaradi občasnega uhajanja olja iz turbinskega gonilnika se bo posegalo tudi v
turbinsko opremo (predvidena je demontaža gonilnika, ki bo popravljen v tovarni izvajalca
del).
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Najprej bo na vrsti zamenjava agregata 2, temu bo sledila še zamenjava agregata 1. Vsa
dela bodo usklajena med različnimi izvajalci (Lot G, Lot T, Lot EE in Lot A). Dela bodo
potekala tako, da en agregat vedno obratuje – z izjemo prekinitve obratovanja obeh
agregatov v trajanju približno 5,5 mesecev.
Inštalirana moč in s tem odvzem in izpust pogonske vode ostaja nespremenjena glede na
sedanje stanje.
2.1 GRADBENI DEL
Posegi na gradbenem delu so predvsem vezani na ureditev prostorov kjer se zamenja
obstoječa oziroma namesti nova elektro oziroma strojna oprema.
Izven tega sta predvidena dva večja posega, in sicer:
a) izvedba novega bazena za odprti sistem hladilne vode – OHV;
b) izvedba nove kabelske kanalizacije med zunanjo zgradbo in 110 kV stikališčem.
2.1.1 Posegi na nivoju generatorske etaže (etaža 87,77 m n.m.)
Na tej etaži so predvidena manjša gradbena dela pri nameščanju podpornih elementov
konstrukcije novega statorja generatorja. Obstoječi sidrni elementi naj se v kar največji meri
ohranijo. Uredi se prostor vzbujalnih transformatorjev in prostor obstoječih blok
transformatorjev.
2.1.2 Posegi na nivoju SN stikališča (etaža 95,77 m n.m.)
Zaradi postavitve nove opreme SN stikališča in NN lastne porabe, ki bo na nivoju stare
stikalnice, je predvidena demontaža obstoječe opreme, izvedba prebojev, odstranitev
obstoječih nizkih betonskih podstavkov ter gradbeno obrtniška dela za preureditev prostora.
2.1.3 Kabelska kanalizacija do 110 kV stikališča
Kabelska kanalizacija je predvidena od zunanje zgradbe (komandna zgradba) do 110 kV
stikališča. Predvidena je izvedba s cevmi in kabelskimi jaški. Kabelski jaški bodo v glavnem
dimenzij 1,5 x 1,5 m. Globina se bo prilagodila razmeram na terenu.
2.1.4 Zunanje 110 kV stikališče
Obstoječ transformator 110/35 kV, 22 MVA se bo demontiral in nadomestil z novim
transformatorjem 116/10,5 kV, 20 MVA. Predvidena je sanacija temelja in povezava oljnega
lovilnika z obstoječim oljnim separatorjem v bližini relejne hiške. Izvedejo se tudi temelji in
nosilna konstrukcija VN opreme ter kabelska kineta 1,2 x 2 m.
2.1.5 Strojne in elektro instalacije
V okviru rekonstrukcije se delno obnovijo in dogradijo strojne in elektro instalacije.
Predvidena je postavitev novega hidrantnega omrežja za potrebe gašenja in preureditev
prezračevanja strojnice.
2.1.6 Izdelava novega bazena hladilne vode
Predvidena je izvedba novega bazena hladilne vode v slepem rovu mokrega drenažnega
rova na območju oljne jame opuščenega transformatorja “B”.
_________________________________________________________________________________________________________
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Potrebno bo odstraniti nekaj opreme, cevi in pregradne stene, vgraditi nove dostopne
lestve, izdelati manjše poglobitve za nove črpalke ter na koncu rova izdelati novo pregradno
steno in izvesti vodo nepropustnim premazom tal in sten. Potrebno bo sodelovanje z
dobaviteljem inštalacij in opreme, ki bo vgrajena v bazen.
2.2 STROJNI DEL
2.2.1 Območje generatorja
Predvidena je demontaža obstoječega generatorja in vgradnja novega generatorja s
pripadajočimi ležaji na mestu obstoječega generatorja. Pri tem bo potrebno izvesti
prilagoditve na spojih z že prenovljeno turbinsko opremo:
a) spoj turbinska gred/generatorska gred;
b) spoj zgornjega dela generatorja z oljnim dovodnikom;
c) prilagoditev regulacijskih cevi v turbinski oz. generatorski gredi;
d) prilagoditev regulacijskih cevovodov za oljni dovodnik;
2.2.1.1 Zaprti sistem hladilne vode (ZHV)
Dva ločena ZHV zajemata vso opremo, ki je potrebna za hlajenje vsakega sistema
GENERATOR–TURBINA posebej.
ZHV služi za hlajenje naslednjih naprav:
a) generatorja;
b) kombiniranega zgornjega nosilno-vodilnega ležaja;
c) spodnjega vodilnega ležaja generatorja;
d) vmesnega turbinskega ležaja;
e) spodnjega turbinskega ležaja in
f) regulacijskega olja.
V vsaki zanki ZHV posebej so predvideni naslednji posegi:
a) zamenjava obtočnih črpalk in regulacijskega sistema;
b) zamenjava cevi hladilne kače;
c) novi toplotni izmenjevalci voda-zrak v generatorjih;
d) novi toplotni izmenjevalci v generatorskih ležajih.
Ostali elementi (hlajenje turbinskih ležajev in regulacijskega olja) ostanejo obstoječi.
2.2.2 Turbinska oprema
Turbinski gonilnik z opremo bo demontiran in popravljen v tovarni izvajalca. Zamenjana bo
tudi turbinska gred.
Turbinska oprema se bo demontirala skozi generator. To pomeni, da se bo najprej demontiral
generator, čemur bo sledila demontaža turbinske opreme. Demontaža turbinske opreme
vključuje vmesno turbinsko gred, zgornji vodilni ležaj, turbinsko gred, spodnji vodilni ležaj,
pokrov turbine, itd.
Poleg popravila turbinskega gonilnika se bo posegalo tudi na vodilne lopate ter hidravlični in
_________________________________________________________________________________________________________
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električni del regulatorja turbine.
2.2.2.1 Odprti sistem hladilne vode (OHV)
Za hlajenje in mazanje obeh turbinskih tesnilk je predvidena delna obnova in nadgradnja
obstoječega sistema z izvedbo novega dodatnega bazena OHV. Na ta način se bo v času
velikih pretokov Soče kadar je le ta zamuljena izboljšala lastna oskrba s čisto hladilno vodo
in povečala se bo obratovalna zanesljivost elektrarne. Ker bosta oba vodno hlajena
energetska transformatorja odstranjena in zamenjana z novim zračno hlajenim, ki bo
postavljen v zunanjem stikališču, se bo obstoječa oprema za pripravo hladilne vode
uporabila za prvo osnovno polnjenje novega bazena hladilne vode.
Posegi so predvideni na sledečih lokacijah oziroma sklopih:
a) priprava hladilne vode v vodnem stolpu na koti 104,00 m n.m.;
b) nov bazen OHV na koti 84,50 m n.m.;
c) osnovno (tudi prvo) gravitacijsko polnjenje novega bazena;
d) dopolnilno polnjenje bazena;
e) gravitacijska dobava vode iz rezervoarja do obeh turbinskih tesnilk;
f)

hladilna voda iz vodovoda.

2.2.2.2 Drenažni sistem
Vsak agregat je opremljen z drenažnim sistemom za odvod vode iz drenažnega jaška
iztočnega tunela.
Obstoječi drenažni sistem bo delno prenovljen in dograjen. Predvidena je vgradnja dveh
novih lovilcev (separatorjev) olja.
2.2.2.3 Odsesovanje oljnih par
Oljne pare, ki nastajajo v turbinskih in generatorskih ležajih in v rezervoarjih olja turbinske
regulacije, se bodo odsesovale preko dveh enakih novih sistemov. Vsak agregat bo imel
svojega. Glavnina opreme bo postavljena v niši na vmesni turbinski etaži.
2.2.2.4 Prelivna zapornica
Prelivna zapornica je locirana v prelivnem prostoru na koti 104 m n.m. Hidravlična enota
prelivne zapornice ima po uporabi občasne težave z vračanjem v začetni položaj. Zato je
predvidena prenova hidravlične enote in zapornice.
2.3 ELEKTRIČNI DEL
Že v opisu obstoječega stanja je bilo navedeno, da večina obratujoče elektro opreme delno
izvira iz obdobja pred drugo svetovno vojno (generatorja, oljni kabli, zbiralke, blok
transformatorja, …) delno pa iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Za zagotavljanje
zanesljivosti delovanja se bo električna oprema v celoti prenovila (primarna oprema in
oprema vodenja ter zaščite).
S stališča elektro opreme se v celoti posodobijo in tako vgradijo novi:
a) generatorja z vzbujalnim sistemom;
b) energetski transformator(-ji) in posamezni elementi 110 kV stikališča;
_________________________________________________________________________________________________________
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c) SN oprema;
d) glavni razvodi in podrazvodi izmenične lastne porabe (0,4 kV);
e) napajanje in razvodi enosmerne lastne porabe (110 V DC);
f) oprema vodenja in zaščite.
2.3.1 Generatorja in vzbujalni sistem
Generatorja bosta nameščena na zgornjem nivoju strojnice (enako kot obstoječa). Oprema
generatorskih izvodov in zvezdišča bo nameščena v ograjenem prostoru ob boku
generatorja, kamor bodo skozi prevodno okno speljani generatorski priključki. Neposredno
ob generatorju bodo v strojnici postavljene omare vzbujanja, vodenja in zaščite agregata.
Vzbujalna transformatorja bosta v posebnem prostoru, neposredno ob strojnici nad
kabelskim hodnikom.
2.3.2 Transformatorji
Demontirali se bodo naslednji obstoječi energetski transformatorji:
a) mrežni transformator 110/35 kV, 22 MVA;
b) blok transformatorja 35/10 kV, 11 MVA;
c) transformator 35/20 kV, 8 MVA;
d) dva transformatorja 35/10 kV;
e) transformatorja NN lastne rabe 20/0,4 kV in 10/0,4 kV.
Demontirani blok in mrežni transformator se bodo nadomestili z novim mrežnim
transformatorjem 116/10,5 kV, 20 MVA, ki bo postavljen v zunanjem 110 kV stikališču.
Transformatorja lastne porabe bosta nova in sicer 10/0,4 kV in 20/0,4 kV. Oba bosta moči
630 kVA.
2.3.3 SN oprema
Vsa obstoječa SN oprema se demontira.
Nove celice generatorskih izvodov posameznega agregata bodo nameščene na istem mestu
kot sedanja SN oprema agregata (v ločenem prostoru ob blok transformatorju).
Prostor SN stikališča je predviden za staro stikalnico elektrarne. 10 kV SN stikališče bo
sestavljeno iz predfabriciranih celic. Pod stikališčem in staro stikalnico je vmesni prostor
višine približno 1,6 m (neke vrste dvojni pod), ki bo tako kot doslej izkoriščen za kabelske
povezave.
2.3.4 NN lastna poraba
Predvidena je zamenjava in ureditev sistema izmenične lastne porabe 400/231 V. Glavni
razvod NN LP bo v prostoru za staro stikalnico (skupaj z SN stikališčem). Napajanje splošnih
porabnikov bo preko transformatorja 10/0,4 kV, ki bo napajan iz SN stikališča. Alternativno
napajanje bo iz 20 kV distribucijskega omrežja Elektro Primorska (iz bližnjega RTP). Nujni
potrošniki bodo napajani iz novega diesel električnega agregata (DEA). Obstoječi DEA se bo
zaradi dotrajanosti demontiral, v isti prostor pa se postavi nov DEA. Podrazvodi naj bodo
postavljeni na različnih lokacijah v objektu, in sicer v bližini porabnikov.
Prav tako bo nov razvod enosmerne napetosti 110 V DC, ki bo postavljen v zunanji zgradbi.
Obstoječe akumulatorske baterije v zunanji zgradbi se demontirajo in v isti prostor se
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namestijo nove. Zamenja se tudi usmernik z glavnim razvodom ter razsmernik. Prav tako se
demontira enosmerna lastna raba v stikalnici na koti 95,47 m. Podrazvodi enosmerne
napetosti 110 V DC bodo postavljeni na različnih lokacijah v objektu in sicer v bližini
porabnikov.
2.3.5 Vodenje, števčne meritve, zaščita
Zamenjala se bo tudi vsa oprema vodenja, števčnih meritev in električnih zaščit. Oprema bo
vgrajena v obstoječih prostorih elektrarne. Z vso vgrajeno opremo bo HE Plave še vedno
daljinsko voden objekt brez stalne obratovalne posadke, vendar z bistveno večjo stopnjo
zanesljivosti obratovanja.
2.4 RAZDELITEV PREDVIDENIH DEL PO RAZPISIH
Dela bodo razpisana v skladu s predpisi javnega naročanja. Predvideni so razpisi, kot sledi v
nadaljevanju tega poglavja.
2.4.1 LOT G (generator z vzbujalnim sistemom)
Lot G bo obsegal:
a) generatorja;
b) vzbujalna sistema;
c) opremo generatorskih izvodov in zvezdišča;
d) zaprti sistem hladilne vode;
e) senzorje za trajni monitoring generatorja;
f)

gradbena dela v strojnici, povezana s temelji generatorja in vzbujalnega sistema;

g) vsa potrebna druga dela (projektiranje in izdelava, demontaža obstoječe opreme,
dostava in montaža nove opreme in zagonski preizkusi).
2.4.2 LOT T (strojna oprema)
Ta LOT bo obsegal:
a) prenovo obstoječih turbin v tovarni proizvajalca (turbinski gonilnik in vodilne lopate);
b) zamenjavo turbinske gredi;
c) preureditev hidravlične regulacije zaradi zamenjave generatorja;
d) preureditev hidravličnega turbinske regulacije vključno s turbinskim regulatorjem;
e) pregled in obnovo obstoječega zaprtega sistema hladilne vode, ki ostane in ni v obsegu
LOT-a G (cevne inštalacije, armatura in oprema na linijah za turbinski spodnji in vmesni
ležaj in za turbinski regulator);
f)

obnovo in dodelavo odprtega sistema hladilne vode;

g) obnovo in dodelavo drenažnega sistema;
h) izvedbo novega sistema odsesovanja oljnih par;
i)

rekonstrukcija prelivne zapornice in pripadajoče hidravlične opreme;

j)

vsa potrebna druga dela (projektiranje in izdelava, demontaža obstoječe opreme,
dostava in montaža nove opreme in zagonski preizkusi).
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2.4.3 LOT A (gradbena dela)
Ta Lot bo obsegal:
a) dela na koti 87,77 m n.m. (ki niso povezana z generatorjem);
b) dela na koti 95,77 m n.m. (SN stikališče);
c) kabelsko kineto do 110 kV stikališča;
d) nov bazen hladilne vode in druga manjša dela na sistemu odprtega sistema hladilne
vode;
e) dela na 110 kV stikališču, povezana z montažo novega mrežnega transformatorja;
f)

strojne in elektro instalacije;

g) vsa potrebna druga dela (delna demontaža obstoječe opreme).
2.4.4 LOT EE (elektro oprema)
Ta Lot bo obsegal:
a) energetski transformator;
b) SN opremo;
c) glavne razvode in podrazvode 0,4 kV AC lastne porabe;
d) Diesel električni agregat;
e) napajanja in razvode 110 V DC lastne porabe;
f)

MCC;

g) opremo vodenja in zaščite;
h) števčne meritve;
i)

vsa potrebna druga dela (projektiranje in izdelava, demontaža obstoječe opreme,
dostava in montaža nove opreme in zagonski preizkusi).

2.4.5 LOT Zunanje kontrole
Tukaj so predvidene kontrole kvalitete izdelave, montaže, funkcionalnosti idr, ki jih bodo
izvajale zunanje inštitucije. Rezultat vseh kontrol bo Strokovna ocena izvedbe.
OPOMBA: glede na potek projekta se lahko nekateri sklopi ustrezno spremenijo
(imenovanje, porazdelitev opreme, manjši obseg dobave), kar pa ne bo imelo vpliva na
opisano prenovo.

3. SPLOŠNI POGOJI
3.1 MERSKE ENOTE
Vse merske enote morajo biti podane v SI-Sistemu (Système International d'Unités).
Obvezen je decimalni metrski sistem.
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3.2 ZAKONODAJA, PREDPISI IN STANDARDI
Projekti, materiali, izdelava, montaža in preskušanje vse opreme (Dela) po tej Pogodbi
morajo biti izvedeni v skladu z zakonodajo, predpisi in standardi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji.
Odobreni standardi so zadnje izdaje naslednjih standardov:
a) SIST – industrijski standardi, veljavni v Republiki Sloveniji;
b) ISO – Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Standardization
Organization);
c) EN, CEN, CENELEC – evropski standardi;
d) IEC – Mednarodna komisija za elektrotehniko (International Electrotechnical
Commission);
e) DIN – nemški industrijski standardi;
f)

VDE – Zveza elektrotehnike, elektronike in informacijske tehnologije;

g) FEM – Evropsko združenje za ravnanje z materialom (Federation Europenne de la
Manutention);
h) ASTM – Ameriško združenje za preskušanje in materiale (American Society for Testing
and Materials).
Drugi odobreni standardi, priporočila in smernice mednarodnih organizacij za standardizacijo
ter nacionalni standardi bodo sprejemljivi za specifično uporabo, če zagotavljajo enako ali
višjo kvaliteto od navedenih. Predlagani standardi morajo biti napisani ali prevedeni v
angleški jezik in oddani Naročniku v potrditev. Navedeno mora biti sklicevanje na navedene
odobrene standarde.
Podrobnosti o sprejemljivih standardih za material in NDT so navedene v poglavju 10.5.
Kontrola kakovosti materialov in opreme.
3.3 RAZMERE NA GRADBIŠČU
3.3.1 Nadmorska višina
Vsa strojna in električna oprema mora biti projektirana za uporabo na maksimalni nadmorski
višini ~100 m n.m.
3.3.2 Klimatske razmere
Glavni meteorološki podatki, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju opreme, so naslednji:
a) povprečna maksimalna temperatura zraka:

18,3 °C

b) povprečna minimalna temperatura zraka:

7,7 °C

c) absolutna maksimalna temperatura zraka:

37,5 °C

d) absolutna minimalna temperatura zraka:

-13,0 °C

e) povprečna mesečna relativna vlažnost zraka:

83,7 %

f)

maksimalna mesečna relativna vlažnost (v septembru):

g) povprečna mesečna količina padavin:

90,7 %
131 mm
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h) maksimalna mesečna količina padavin (v septembru):

224 mm

i)

maksimalno število dni s sneženjem na leto:

14

j)

maksimalna količina snega na leto:

20,6 cm
4,0 m/s

k) maksimalna hitrost vetra (severo-vzhod):
l)

maksimalna pričakovana temperatura v strojnici:

35 °C
5 °C

m) minimalna normalna temperatura v strojnici:
3.3.3 Kvaliteta rečne vode
Kvaliteta vode reke Soče, ki bo napajala turbine, je podana v nadaljevanju:
Parameter
Temperatura vode (vzorec)

Enota

Vrednost

°C

5,2

pH vrednost

8,4

Električna prevodnost

S/cm

260

Kisik

mg/l

13,0

Amonij-ion

mg/l

‹ 0,02

Nitrati

mg/l

3,6

Vzorci so bili vzeti iz reke Soče pod jezom Podselo.
Izvajalcu svetujemo, da po podpisu pogodbe analizo kvalitete vode ponovi v primernih
časovnih intervalih in da končno izbiro zadevnih materialov in proti-korozijske zaščite bazira
na njegovih ugotovitvah, po potrditvi s strani Naročnika.
Maksimalna temperatura vode reke Soče je 21 ° C, minimalna temperatura pa 3 °C.
3.3.4 Potresne razmere
Vsa elektro-strojna oprema in sistemi morajo biti projektirani tako, da so odporni na potresne
razmere oz. pospeške, kot so navedeni spodaj.
Potresno tveganje in pričakovani pospeški zemljine v skalni podlagi so:
Površina:
a) projektni horizontalni pospešek:

a = 0,205 g

b) maksimalni pričakovani horizontalni pospešek:

a = 0,305 g

Na globini 25 m:
a) projektni horizontalni pospešek:

a = 0,105 g

b) maksimalni pričakovani horizontalni pospešek:

a = 0,155 g

Vertikalna komponenta pospeška znaša 70 % horizontalne komponente.
3.3.5 Dostop do gradbišča
Gradbišče hidroelektrarne se nahaja v bližini kraja Nova Gorica, na severozahodni državni
meji med Slovenijo in Italijo ter ca. 100 km zahodno od slovenskega glavnega mesta,
Ljubljane.
_________________________________________________________________________________________________________
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Hidroelektrarna Plave 1 (gradbišče) se nahaja približno 15 km severno od Nove Gorice.
Podrobnosti o lokaciji gradbišča so navedene v zemljevidu elektrarne v Knjigi 3 – Razpisne
risbe.
Prevoz težke opreme, lahko poteka po cesti ali po železnici.
Izvajalec mora pridobiti vse informacije glede prevoza na gradbišče in sam izbrati
najustreznejši način dobave opreme na gradbišče.
3.3.5.1 Cestni prevoz
Hidroelektrarna je dostopna po magistralni cesti Nova Gorica - Bovec.
Cestna povezava iz smeri Ljubljane sestoji deloma iz avtoceste A10 (Ljubljana–Razdrto, 56
km) in regionalne ceste Razdrto–Nova Gorica, 53 km. Nova Gorica in gradbišče na HE Plave
1 sta povezana preko regionalne ceste Nova Gorica–Bovec.
Pri vsakem prevozu je treba spoštovati predpise, ki regulirajo planiranje in izgradnjo cest in
mostov, kot tudi predpise cestne varnosti. To so:
a) predpisi, ki določajo osnovne pogoje uporabe javnih cest in njihovih elementov izven
naselij s stališča cestne varnosti;
b) predpisi, ki obsegajo posebni cestni prevoz v Republiki Sloveniji;
c) predpisi o obremenitvah mostov, ki določajo:
•

različne vrste pravilnih in premikajočih bremen na mostovih;

•

dodatne obremenitve mostov.

Pred kakršnimkoli prekomernim prevozom mora Izvajalec pridobiti ustrezno transportno
dovoljenje s strani upravitelja cest in ga predložiti Naročniku.
3.3.5.2 Železniški prevoz
Železnica povezuje Novo Gorico s pristaniščem Koper, z Avstrijo (preko Jesenic), s Hrvaško
(preko Zidanega mostu in Zagreba) ter z Italijo (preko Trsta).
Železniška postaja, ki je najbliže gradbišču na HE Plave 1, je v majhnem kraju Plave, ki je od
HE oddaljen približno 1 km.
Prosti profil, potreben za normalni prevoz je v skladu s standardnim profilom UIC (Union
Internationale des Chemins de Fer).
3.3.5.3 Pristanišča
Pristanišča, ki so najbližja gradbišču, so:
a) Koper, Slovenija – približno 85 km od Nove Gorice (po regionalni cesti);
b) Trst, Italija – približno 50 km od Nove Gorice (po italijanski avtocesti);
c) Tržič (Monfalcone), Italija – približno 25 km od Nove Gorice (po italijanski avtocesti).
3.3.5.4 Letališča
Najbližji letališči sta:
a) Ljubljana, oddaljeno približno 100 km od Nove Gorice in
b) Ronchi, Italija, oddaljeno približno 25 km od Nove Gorice.
_________________________________________________________________________________________________________
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3.3.5.5 Pogoji natovarjanja, omejitve tovora
Izvajalec mora sam ukrepati in izvajati poizvedbe v zvezi z natovarjanjem, raztovarjanjem in
prevozom vse opreme in materialov, ki so potrebni za izvedbo Del. Prav tako mora raziskati
vse potrebno v zvezi z najtežjimi tovori, ki jih sprejmejo pristanišča in ki se lahko prevažajo
na gradbišče po cesti ali železnici. Še posebej se mora seznaniti z vsemi ustreznimi predpisi,
ki se nanašajo na nosilnost mostov in prepustov na poti do gradbišča, veljavnimi v Republiki
Sloveniji.
3.3.5.6 Prevoz, odlaganje in skladiščenje opreme
Prevoz, odlaganje in skladiščenje opreme je opisano v poglavju 5.6 Zahteve za montažo.
3.3.6 Odstranitev demontirane opreme in drugih odpadkov
Demontirano opremo, ki jo namerava izvajalec odpeljati na obnovo v tovarno je potrebno
pred odvozom ustrezno označiti ter dokumentirati (zapisniško in foto-dokumentacija).
Oprema mora biti pred transportom pregledana glede obstoječih poškodb ter zaščitena pred
morebitnimi dodatnimi poškodbami med manipulacijami in transportom.
Opremo, ki bo ostala na objektu je potrebno očistiti, razmastiti, označiti, dokumentirati ter
skladiščiti v primernih zabojih.
Izvajalec mora vso ostalo demontirano glavno in pomožno opremo, iz katere je predhodno
odstranil olja oz. mast, ki se ne bo več uporabljala, takoj po demontaži razkosati na dele z
izmerami, ki so primerne za normalni transport. Vso razstavljeno opremo mora naložiti na
prevozna sredstva za odvoz iz gradbišča ali izjemoma odložiti na začasno odlagališče,
skladno z navodili Naročnika.
Prostor za začasno odprto odlagališče, ki ga opremi Izvajalec, in zaprt skladiščni prostor za
manjše kose opreme, ki se lahko še uporabi, določi Naročnik.
Posebno pozornost je treba posvetiti demontaži in transportu delov opreme, ki so napolnjeni
z oljem ali mastjo. Olje in mast je treba najprej prečrpati v sode in ga transportirati na za to
določeno začasno odlagališče, ki ga določi Naročnik. Sode oz. cisterne priskrbi Izvajalec. Pri
embaliranju in začasnem skladiščenju je treba upoštevati vse veljavne predpise s področja
varstva okolja.
Izvajalec je dolžan posebej skladiščiti in pazljivo rokovati z materiali, onesnaženimi z olji oz.
mastjo (npr. krpe, posode ipd). Izvajalec je dolžan dosledno upoštevati določila standarda
ISO14001.
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki mora Izvajalec ravnati v skladu z vsemi določili veljavnih
pravilnikov o ravnanju z gradbenimi odpadki.
Vsa odpadna oprema (baker, nerjaveča jekla ipd.) je last Naročnika.
3.4 UREDITEV GRADBIŠČA
3.4.1 Predpisi
Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in izvajanju del upoštevati določbe veljavnega Zakona o
graditvi objektov (ZGO) in upoštevati ostale zakone, odredbe in pravilnike s tega področja.
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3.4.2 Lokacija gradbišča
Območje aktivnosti pri prenovi HE Plave 1 HPP predstavlja elektrarniški plato na nivoju ca 89
m n.m., ki se nahaja neposredno ob regionalni cesti Deskle – Plave, ki zajema upravno
zgradbo, transformatorske bokse in bližnje 110 kV stikališče HE ter 110 kV prenosni sistem.
Prostor je razmeroma utesnjen in zagotavlja le potreben dostop k omenjenim objektom in
napravam v času remontov in revizij.
Gradbiščne prostore (pisarne, delavnice, prostori za skladiščenje) bo treba zato urediti na
območju HE Plave 2, ki je od HE Plave 1 oddaljena približno 1 km (v smeri Deskle).
Glede na skromen prostor, ki ne omogoča organizacije začasne deponije, bodo morali
Izvajalci (Lota G, Lot T in Lota EE), kot tudi gradbeni izvajalec svoje aktivnosti časovno
prilagoditi tako, da bo odstranjena težka elektrostrojna oprema, kot tudi pripadajoči gradbeni
odpadki v čim večji meri odpeljana neposredno na stalno deponijo, nova oprema pa prav
tako neposredno na mesto vgradnje.
3.4.3 Dostop in ureditev gradbišča
Izvajalec mora za dostop uporabljati obstoječe dostopne poti do gradbišča in obstoječe
transportne poti znotraj gradbišča.
Če bi Izvajalec v katerikoli fazi izvajanja del potreboval dodaten dostop ali zaradi montažnih
del zaprl kakšno od obstoječih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbišča, mora to storiti v
dogovoru z Naročnikom ter po potrebi s pomočjo Naročnika pridobiti od ustreznih upravnih
organov dovoljenje za to.
Dostop na gradbiščni plato (plato pred elektrarno) se nahaja na nivoju 89 m n.m., poleg
lokalne ceste Plave–Anhovo.
Transport po platoju pred elektrarno do strojnice (območje montaže) bo potekal po
dostopnem kanalu. Prenos opreme in gradbenega materiala med območjem montaže
(montažnim platojem) v strojnici in mestom vgradnje bo potekal s pomočjo glavnega
mostnega žerjava v strojnici.
Ureditev gradbišča HE Plave 1 kot celote je v obsegu del gradbenega izvajalca (LOT A).
Odgovorni vodja gradbišča bo predstavnik Izvajalca po LOTu G.
Glede na pogoj, da bodo rekonstrukcijska dela potekala fazno, bo Izvajalec poskrbel za
ustrezno konstrukcijo, ki bo zagotavljala prašno zaščito med obema deloma strojnice (t.j.
med območjem delujočih agregatov in območjem agregata v rekonstrukciji), istočasno pa bo
morala zaščitna konstrukcija omogočati tudi prehod mostnega žerjava.
Odvod dima in plinov iz turbinskih jaškov na prosto v času izvajanja del Izvajalca uredi in
dobavi opremo zanj na lastne stroške Izvajalec.
Izvajalec je dolžan vse spremembe in/ali provizorije, ki jih je izvedel, po končanih delih
povrniti v prvotno stanje.
Za vse smerokaze in table, ki jih bo Izvajalec postavil na gradbišču, mora Izvajalec pred
postavitvijo pridobiti od Naročnika pisno odobritev.
3.4.4 Gradbiščna infrastruktura
Predvideno območje gradbišča je že komunalno urejeno. Možen je priklop na naslednjo
infrastrukturo:
a) vodovod: na vodovodno omrežje je možen priklop v obstoječem vodovodnem jašku;
b) fekalna kanalizacija: na fekalno kanalizacijo je možen priklop v obstoječem jašku;
_________________________________________________________________________________________________________
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c) elektroenergetsko napajanje – možen je priklop na obstoječi razvod lastne porabe.
Priklop na infrastrukturo je v domeni vsakega izvajalca.
3.4.5 Pisarniški prostori, garderobe
Izvajalec je dolžan na gradbišču na mestih in v prostorih, kot je potrjeno s strani Naročnika,
organizirati, postaviti in urediti pisarniške prostore in garderobe za svoje osebje.
Izvajalec mora Naročniku 30 dni po podpisu pogodbe predložiti dokumentiran predlog za
ureditev pisarniških prostorov, garderob ali elektro-mehanične delavnice za potrebe
demontažnih in montažnih del.
3.4.6 Namestitev osebja in prehrana
Izvajalec mora med izvajanjem del poskrbeti za namestitev svojega osebja na lastne stroške.
Izvajalec mora na svoje stroške organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja
na gradbišče in prehrano med izvajanjem del.
3.4.7 Poraba električne energije
Izvajalec bo imel za potrebe Del na razpolago priklop na obstoječi razvod lastne porabe.
Izvajalec je dolžan poskrbeti za oskrbo posameznih porabniških točk, upoštevaje pri tem vse
ustrezne predpise o varnosti.
Izvajalec mora po dokončanju del odstraniti vse začasne napeljave.
Potrošnja električne energije za izvedbo del v strojnici HE Plave 1 bo strošek Naročnika.
Priklop in potrošnja električne energije za izvedbo del izven strojnice HE Plave 1, torej na
gradbiščnem platoju, ipd. bo strošek Izvajalca.
3.4.8 Poraba vode
Naročnik bo dal Izvajalcu v HE Plave 1 med izvedbo del na razpolago pitno vodo, na stroške
Naročnika. Potrošnja pitne vode med izvedbo del na gradbiščnem platoju pa bo strošek
Izvajalca.
Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za razvod vode do mesta porabe.
3.4.9 Poraba stisnjenega zraka
Izvajalec mora na gradbišču po potrebi poskrbeti za pripravo in razvod stisnjenega zraka,
potrebnega za demontažna in montažna ter ostala pripadajoča prenovitvena dela.
3.4.10 Telekomunikacije
Interne komunikacije, potrebne pri montaži in preizkušanju, ki niso del telefonskega sistema
v HE, si mora Izvajalec organizirati sam in na lastne stroške.
3.4.11 Sanitarije in higiena
Izvajalec je odgovoren za to, da bo gradbišče ves čas prenove hidroelektrarne v higiensko
neoporečnem stanju.
Za sanitarne priključke na gradbiščnem platoju poskrbi gradbeni izvajalec.
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Za morebitno souporabo obstoječih kapacitet v strojnici mora Izvajalec dobiti predhodno
pisno soglasje Naročnika.
3.4.12 Prva medicinska pomoč
Izvajalec je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na gradbišču. Ta zajema tudi
preizkuševalce med zagonskimi preizkusi.
3.4.13 Ostali posegi
Izvajalec mora pravočasno (rok najmanj 15 koledarskih dni vnaprej) zahtevati od Naročnika
odobritev za postavitev morebitnih dodatno potrebnih pomožnih objektov.
Zahtevek za odobritev mora biti primerno dokumentiran, tako da dobi Naročnik celovito
informacijo.
Izvajalec ne sme brez odobritve Naročnika podreti nobenega drevesa oz. drugega rastlinja
ali kakorkoli drugače posegati v okolje.
3.4.14 Vrnitev gradbišča v prvotno stanje
Izvajalci so po dokončanju del dolžni gradbišče vrniti v prvotno stanje na lastne stroške, t.j.
vsak izvajalec mora odstraniti vse tiste provizorije ipd., ki jih je na gradbišču postavil ter
vzpostaviti stanje enako ali podobno stanju pred postavitvijo le-teh.
Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev Naročnika.
3.5 ORODJA IN OPREMA
Izvajalec mora sam zagotoviti vsa potrebna sredstva za izvedbo Del po tej Pogodbi (npr.
orodja, naprave, pomožne konstrukcije, zaščitna sredstva, potrošni material).
3.6 MATERIALI IN IZDELAVA
Materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi ali obnovi določene opreme, morajo biti take vrste in
sestave ter imeti take fizikalne lastnosti, ki najbolje ustrezajo različnim namenom njihove
uporabe ter biti v skladu z najboljšo Inženirsko prakso.
Materiali morajo biti novi in prvorazredne kvalitete, primerni za namen uporabe, brez napak
in pomanjkljivosti, ter razvrščeni v razrede v skladu z najnovejšimi izdajami ustreznih
standardov. Specifikacije materialov, vključno z razredom, morajo biti podane na sestavnih
risbah opreme, ki jih je treba predložiti v pregled in potrditev.
Predlagani materiali morajo biti navedeni v ustreznem Seznamu tehničnih podatkov.
Materiali, uporabljeni pri projektiranju in proizvodnji opreme morajo biti izbrani premišljeno v
skladu s predvidenim namenom uporabe in ob upoštevanju razmer na Gradbišču.
Vsa oprema mora ustrezati primernim standardom kar zadeva material, izdelavo,
projektiranje in preizkušanje. Odstopanja, skladnost in končna obdelava morajo biti v skladu
z najboljšo in najnovejšo delavniško prakso kar zadeva zasnovo, izdelavo in obratovanje
končnih izdelkov podobne vrste kot so tisti, navedeni v Specifikaciji. Vsa oprema mora biti
robustna in trajna, zasnovana za varno in zanesljivo, dolgoročno, stalno in občasno
obratovanje.
Vsa dela je treba izvajati in dokončati temeljito in strokovno v smislu najboljše Inženirske
prakse, ne glede na kakršnekoli opustitve v Specifikacijah. Dela mora izvajati osebje,
kvalificirano za različne stroke. Kjerkoli je to možno, morajo biti vsi deli izvedeni točno po
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standardnih dimenzijah in tolerancah, da se olajša njihova zamenjava in popravila. Podobni
deli morajo biti v največji možni meri medsebojno zamenljivi, razen če je Naročnik odločil
drugače. Dodaten drobni material, kot so armature, pritrdilni elementi, pribor in potrošni
material mora biti nov, odobrene izvedbe in prvorazredne kakovosti.
Če se med projektiranjem, izdelavo, obnovo, montažo in/ali preskušanjem pojavi kakršnokoli
odstopanje od Pogodbe, mora Izvajalec Naročniku pisno poročati o vrsti tega odstopanja in
predlaganem načinu popravila. Nato se Izvajalec in Naročnik lahko skupaj odločita, ali je del
ali komponenta zadevne opreme, tako kot je popravljena, sprejemljiv. Sprejemljivost načinov
popravil s strani Naročnika pa Izvajalca nikakor ne razreši njegove odgovornosti, da dobavi
dele ali komponente v skladu z zahtevami Pogodbe.
3.7 POGODBENA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE
Naslednji členi določajo pogoje in informacije, ki jih mora dostavljati Izvajalec v času trajanja
Pogodbe, postopke pregleda dokumentacije, jezik in postopke izročanja dokumentov.
Podrobnosti o projektiranju in tehnični dokumentaciji so navedene v Poglavju 4 teh tehničnih
specifikacij.
3.7.1 Splošno
Izvajalec mora Naročniku predložiti:
a) risbe, projektne podatke, primerke, vzorce, modele, navodila za uporabo in
vzdrževanje, če je to potrebno ali če jih zahteva Naročnik ali je to določeno v tehničnih
specifikacijah. Predložiti jih je treba v takšnem zaporedju, da so povezane informacije
na voljo za pregled vsakega dokumenta, ko je ta prejet. Risbe Izvajalca in projektni
podatki, ki so uradno predani, morajo biti ustrezno žigosani s strani pooblaščenih oseb
Izvajalca, iz česar je razvidno, da so bile prikazane informacije preverjene s strani
Izvajalca in so pravilne za uporabo pri delih, razen za risbe preliminarne narave, ki jih
Izvajalec predloži samo v informacijo in ki morajo biti kot take tudi jasno označene.
Preden Izvajalec predloži v pregled kakršnekoli dokumente, mora pridobiti odobritev za
seznam risb in drugih dokumentov, ki jih namerava predložiti.
Vse informacije, dokumentacijo, izračune, risbe, sezname itd. je treba predložiti v takih
obdobjih ali na tak datum, ki omogoča gladko izvedbo projekta brez zamud.
Izvajalec je odgovoren za predajo vse dokumentacije v skladu s podrobnim seznamom, ki ga
je sam pripravil in je v skladu z zahtevami Razpisne dokumentacije ter ga je odobril
Naročnik. Kakovost predanih dokumentov mora biti v skladu s sprejeto mednarodno prakso,
ki omogoča hiter postopek preverjanja. Dokumenti, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, bodo brez
pojasnil vrnjeni Izvajalcu v popravek in ponovno predložitev. Odločitev, ali so dokumenti
sprejemljivi ali ne, je zgolj v pristojnosti Naročnika.
Vsi dokumenti, od prvega dalje, ki jih Izvajalec pošilja Naročniku, morajo biti pravilno
označeni v skladu z dogovorjenim sistemom klasifikacije dokumentov (glej tudi poglavje 4.5).
3.7.2 Faza razpisa
Razpisne risbe, ki jih Naročnik izda s temi Specifikacijami in tvorijo del Razpisne
dokumentacije opisujejo značaj Del in se morajo uporabljati skupaj z zahtevami v
Specifikacijah ter na nikakršen način ne omejujejo odgovornosti Izvajalca za dobavo opreme
in materialov ter za izvedbo storitev v okviru celotnega obsega Del.
Z ozirom na naravo del pri obnovi turbinske opreme bo Naročnik dal v uporabo izbranemu
Izvajalcu vse načrte in tehnološke risbe ter podatke o obstoječi opremi, ki jih ima na
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razpolago. Za določene sklope opreme, ki jo je potrebno obnoviti, takšna dokumentacija
morda ne obstaja, zato bo moral Izvajalec pred pričetkom obnovitvenih Del sam poskrbeti za
pripravo dodatne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo del po Pogodbi.
Vsakršna opustitev tako v risbah, kot v ostalih delih specifikacij, ali opustitev sklicevanja na
kakršnokoli potrebno podrobnost ali Dela, ki so potrebna in načrtovana, Izvajalca ne
odvezuje njegove odgovornosti za vključitev take podrobnosti ali Del v obseg po tej Pogodbi.
Končna velikost opreme itd., prikazane v Specifikacijah in/ali risbah Naročnik ni fiksno
določil, saj je slednja odvisna od projektiranja Izvajalca. Nekatere so vendarle omejene – kot
je razvidno iz Razpisnih risb.
3.7.3 Faze po datumu začetka Del
3.7.3.1 Korespondenca
Vsa tehnična korespondenca mora biti naslovljena na Naročnika in Inženirja.
Vsa korespondenca mora biti pripravljena, šifrirana in oštevilčena v skladu s postopkom, ki
ga določi Naročnik.
3.7.3.2 Napredovanje Del in poročila
Podrobnosti o predlaganem načinu poročanja o vseh vidikih Del v celotnem času trajanja
projekta mora Izvajalec predložiti v odobritev Naročniku.
Poročila o napredovanju Del morajo biti napisana v obliki, ki jo odobri Naročnik. Odposlana
morajo biti takoj, tako da informacije, ki jih vsebujejo, ob prispetju niso zastarele. Tri kopije je
treba predati pisarni Naročnika.
Sistem poročanja mora potekati v skladu z zahtevami standardne oblike poročanja
Naročnika in mora vključevati vsaj naslednje:
Mesečna poročila o napredovanju Del
Mesečna poročila o napredovanju Del pripravi Izvajalec in jih v treh kopijah preda Naročniku.
Prvo poročilo pokriva obdobje do konca prvega koledarskega meseca po datumu začetka
Del. Nato je treba poročila predajati mesečno, v roku 7 dni po zadnjem dnevu obdobja, na
katerega se nanaša.
Poročanje se mora nadaljevati, dokler Izvajalec ne izvede vseh del, za katere velja, da so
nedokončana na datum dokončanja Del, ki je naveden v Potrdilu o prevzemu Del.
Vsako poročilo mora vključevati:
a) diagrame in podrobne opise napredovanja Del, za vsako fazo projekta, dokumentacijo
Izvajalca, nabavo, izdelavo, dostavo na gradbišče, montažo, preizkušanje, zagonske
preizkuse in poskusno delovanje;
b) fotografije, ki prikazujejo stanje izdelave in napredovanje Del na gradbišču;
c) za izdelavo vsakega glavnega dela opreme in materialov: ime proizvajalca, kraj
proizvodnje, napredovanje v odstotkih in dejanske ali pričakovane datume:
•

začetka izdelave;

•

pregledov Izvajalca;

•

preskusov;

•

odpošiljanja in dospetja na gradbišče;
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d) kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultatov preskusov in atestov
materialov;
e) seznam sprememb – podane opombe;
f)

primerjave med dejanskim in načrtovanim napredovanjem Del s podrobnostmi o
kakršnihkoli dogodkih ali okoliščinah, ki bi lahko ogrozile dokončanje Del v skladu s
Pogodbo, in ukrepe, ki se izvajajo (ali se bodo izvajali) za skrajšanje zamud.

Sestanki za pregled napredovanja Del:
Sestanki za pregled napredovanja Del bodo predvidoma organizirani mesečno. Na teh
sestankih bodo poročila Izvajalca o napredovanju Del podrobno obravnavana.
3.7.3.3 Terminski načrt
Naročnik bo skrbel za nadzor nad realizacijo projekta. Naročnik pripravi splošen terminski
načrt za celoten projekt.
Izvajalec mora Naročniku predložiti podroben program dela.
Program mora biti pripravljen po fazah dela, za demontažo, obnovo in ponovno
montažo/namestitev posameznih sklopov opreme.
Izvajalec mora faze dela usklajevati skupaj z Naročnikom in zanje prejeti njegovo soglasje.
V pripravo razporeda dela Izvajalec vključi tudi nadzornike Naročnika.
3.7.4 Faza projektiranja in izdelave
Izvajalec mora predložiti risbe, diagrame, grafikone, krivulje in vse take informacije, ki so
potrebne za preveritev, ali je oprema, ki jo namerava izdelati, v vseh ozirih popolnoma v
skladu z zahtevami Pogodbe.
Izvajalec mora predložiti Naročniku v odobritev določeno delavniško dokumentacijo, ki je
potrebna za projektiranje, izdelavo, obnovo, montažo in namestitev. V skladu z zahtevami
Pogodbe mora Naročnik to dokumentacijo pregledati, preveriti in odobriti ali zahtevati, da
Izvajalec nekatere dele te dokumentacije spremeni ali popravi.
Izvajalec je prav tako dolžan v tej fazi po pogodbi izdelati vso, tudi eventualno manjkajočo
dokumentacijo obstoječe opreme in sklopov v obliki, ki je predpisana v teh tehničnih
specifikacijah. To vključuje tudi predelavo v ustrezno elektronsko obliko (prerisovanje), vse
obstoječe dokumentacije elementov, opreme in sklopov, ki se bodo na kakršen koli način
rekonstruirali, ki je sedaj na razpolago samo v papirnati obliki in bo jo Naročnik predal
Izvajalcu.
V primeru, da se pojavijo kakršnekoli kritične točke ali če se ena stranka ne strinja z
določenimi rešitvami, je treba ustrezno prilagoditev narediti na osnovi medsebojnega
dogovora. V primeru, da takega dogovora ni, odločitev sprejme Naročnik. Izvajalec ne sme
začeti z izdelavo ali obnovo opreme, dokler ni pripadajoča delavniška dokumentacija
odobrena ali odobrena z označenimi popravki. Naročnik mora dokumentacijo odobriti ali
označiti popravke oz. pripombe, ki jih je potrebno upoštevati, in jo podpisano vrniti.
Izvajalec mora izvesti vse potrebno za izvedbo navodil in/ali zahtev Naročnika.
Naročnik ima od Izvajalca pravico zahtevati prilagoditev ali spremembo dokumentacije, ki je
po mnenju Naročnika potrebna, da bi bila oprema skladna z zahtevami Specifikacij brez
dodatnih stroškov za Naročnika. Popravljena in odobrena dokumentacija pa Izvajalca ne
odvezuje njegove odgovornosti za izpolnitev zahtev iz Specifikacij in izpolnitev vseh ostalih
zahtev za pravilno izvedbo opreme, ki jo dobavlja.
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V nobenem primeru pa odobritev dokumentacije Izvajalca ne odvezuje njegove odgovornosti
za dosego pogodbenih datumov dokončanja Del.
Kjerkoli se to zahteva, mora biti na delavniški dokumentaciji označeno, za katero vrsto
materiala gre, njegova obdelava, dimenzije, dopustne tolerance in drugi podatki, ki
dokazujejo, da bo celotna dobavljena oprema, kot tudi njeni sestavni deli, v skladu z določili
Pogodbe.
Delavniška dokumentacija mora biti v vseh ozirih jasna in čitljiva, da omogoča
razmnoževanje risb v kvalitetnih kopijah. Na vsaki kopiji morajo biti številka, naslov, oznaka,
šifra, številka Pogodbe.
Izvajalec je odgovoren za točnost in pravilnost svojih risb. Če se med izdelavo pojavi potreba
za prilagoditev risb, mora Izvajalec popravljene risbe predati Naročniku v odobritev.
Spremembe ali popravki morajo biti na risbah in/ali dokumentih ustrezno označeni, da se
vsebina risb redno posodablja.
Na osnovi delavniške dokumentacije, ki jo preda Izvajalec, mora biti jasen obseg in način
obnove opreme, način obratovanja, splošna postavitev opreme, način montaže, namestitve,
demontaže in vzdrževanja opreme, kot tudi celoten pregled opreme, vse v skladu s
pogodbenimi zahtevami.
Poleg tega mora Izvajalec v razumnem in/ali določenem času predložiti vse dokumente in
informacije, ki jih Naročnik smatra za potrebne.
Če se v času izvajanja Pogodbe ugotovi, da del dokumentacije manjka, mora Izvajalec
manjkajoči del dokumentacije dokončati takoj (če je primerno), vendar ne kasneje kot 15
koledarskih dni po ugotovitvi le-tega in/ali po prejemu obvestila s strani Naročnika.
3.7.5 Faza montaže
3.7.5.1 Dokumenti za izvedbo
Izvajalec mora pripraviti dokumentacijo za izvedbo na gradbišču in montiranje dobavljene
opreme. Ta mora vsebovati vse podrobne skice, risbe, sheme, dokumentacijo nadzora
kakovosti za dobavljeno opremo in tehnična navodila za montažo, navodila za montažo po
fazah, merilne protokole in zapisnike o meritvah vsake faze montaže in namestitve,
obratovanja in vzdrževanja dobavljene opreme, ki se zahtevajo za montažo, namestitev in
obratovanje dobavljene opreme in njeno vzdrževanje.
Izvajalec mora Naročniku predložiti naslednjo dokumentacijo:
g) seznam vseh dokumentov, ki jih bo pripravil;
h) program dela za montažo – v skladu z logičnimi sklopi opreme;
i)

program geodetskih meritev;

j) seznam kontrolnih postopkov;
k) poročila in certifikate;
l)

spremembe, ki so nastale med montažo, označene v Projektu za izvedbo;

m) gradbeni dnevnik;
n) program nadzora in prevzemov za Dela po Pogodbi;
o) drugo dokumentacijo, ki je potrebna za izpolnitev zahtev iz Pogodbe.
Zaporedje predaje dokumentacije Naročniku mora logično slediti poteku del. Na vsej
dokumentaciji, ki je uradno predana v odobritev, mora biti navedena uradna identifikacijska
oznaka Izvajalca. Prvi dokument, ki ga je treba predložiti Naročniku v odobritev je seznam
dokumentov, ki bodo predloženi.
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Vsi dokumenti morajo biti označeni z identifikacijsko (serijsko) številko (oznako v skladu s
sistemom klasifikacije, o katerem se skupno dogovorita Izvajalec in Naročnik).
Vse informacije, dokumentacija, seznami, programi itd. se morajo pripraviti in predložiti v
odobritev na način, ki zagotavlja neprekinjeno izvedbo projekta brez zamud.
Kakovost dokumentacije mora omogočati hiter postopek preverjanja. Dokumenti, ki ne
izpolnjujejo teh zahtev, bodo Izvajalcu v popravek in/ali dopolnitev. Odločitev, ali so
dokumenti sprejemljivi ali ne, je zgolj v pristojnosti Naročnika in Inženirja.
3.7.5.2 Gradbeni dnevnik
Izvajalec mora voditi in redno posodabljati gradbeni dnevnik o delih, ki se dnevno izvajajo na
gradbišču.
Gradbeni dnevnik mora biti v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi objektov.
Podatke v gradbenem dnevniku morata potrditi pooblaščeni nadzornik Izvajalca in
pooblaščeni nadzornik Naročnika.
Zapisniki operativnih sestankov bodo sestavni del gradbenega dnevnika.
3.7.5.3 Poročila o napakah in odstopanjih
Med montažo in zagonskimi preizkusi mora Izvajalec pripraviti posebno poročilo o vsakršni
napaki, ki se pojavi, vzroku, zaradi katerega je do te napake prišlo in posledicah, ki jih ima ta
napaka za obratovanje, vse v skladu z navodili Naročnika. Nadalje mora Izvajalec opisati
posebne aktivnosti, ki jih je izvajal in ukrepe za preprečevanje takih napak, da omogoči
nemoteno obratovanje v bodoče.
V tem smislu mora Izvajalec proučiti in tolmačiti tudi evidenco nadzora obratovanja.
Če je potrebno, mora Izvajalec izvesti dodatne preiskave v skladu z navodili Naročnika ter
tako ugotoviti vzroke za napako in zgladiti protislovja.
To poročilo je podvrženo odobritvi Naročnika.
Vse napake, ki jih je Izvajalec odkril v svojem projektiranju ali projektiranju Naročnika ali
projektiranju katerega drugega Izvajalca, v potrdilih o preizkušanju ali poročilih o
preizkušanju, morebitne napake opreme in morebitne zamude v terminskem načrtu mora
Izvajalec sporočiti v 5 dneh po nastanku, razen če je dogovorjeno drugače.

4. PROJEKTIRANJE IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
4.1

SPLOŠNO

Projektiranje in projektna dokumentacija morajo vključevati naslednje dokumente Izvajalca in
Naročnika, ki se izdelajo za izgradnjo HE:
Projekt za izvedbo (PZI) se uporablja za izdelavo opreme in mora vsebovati:
p) Izvajalčeve delavniške risbe, diagrame, načrte, sezname in specifikacije za obseg
dobave Izvajalca, ki jih je odobril Naročnik v skladu z navedenimi postopki;
q) risbe, diagram, načrte in sezname Projektanta, ki morajo predstavljati sestavo različne
delavniške dokumentacije Izvajalca.
Navodila za montažo, zagonske preizkuse, delovanje in vzdrževanje opreme, ki morajo
vsebovati:
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r) delavniške risbe zadevnega Izvajalca za montažo in sestavljanje opreme in njenih
sestavnih delov, diagrame, načrte, sezname, specifikacije, navodila in priročnike za
obseg dobave Izvajalca;
s) risbe, diagram, načrte in sezname Projektanta, vključno za dodatno opremo, dodatke in
materiale za namestitev, ki jih dobavljajo drugi.
Projekt izvedenih del mora predstaviti dejansko stanje izvedenih del na opremi pred
začetkom preizkusnega obratovanja.
Vsi dokumenti Izvajalca morajo biti označeni z enotno oznako in odobreno identifikacijsko
številko, ki jo odobri Naročnik, ne glede na izvor dokumenta. Pri oddaji risb, katalogov ali
letakov standardne opreme morajo biti jasno označeni zadevni tipi, odstavki, podatki itd.
Naročnik si pridržuje pravico od Izvajalca zahtevati dodatne dokumente, če je to potrebno za
pravilno razumevanje in usklajevanje gradnje in dela. Naročnik ima vsa pooblastila, da
Izvajalcu dobavi takšne dodatne risbe in navodila, kot je to potrebno za ustrezno in pravilno
izvedbo Del.
Izvajalec mora sodelovati z drugimi izvajalci, pri čemer mu Naročnik služi kot povezava med
njimi za izmenjavo risb, izmer, podatkov in vse drugih informacij, ki so potrebne za ustrezno
usklajevanje Del.
Pri vsaki reviziji dokumentacije morajo biti spremembe glede na prejšnjo različico opisane v
glavi dokumenta in jasno označene na mestu spremembe.
Odobritev risb in izračunov s strani Naročnika Izvajalca ne odvezuje odgovornosti, jamstev in
drugih pogodbenih obveznosti.
4.2

RISBE

4.2.1 Risbe obremenitev
Izvajalec mora dostaviti obvezne risbe izmer (t.j. dimenzijske skice) in obremenitev za vse
večje dele opreme, ki zahtevajo pri njihovem prevozu posebna sredstva. Izmere, teže, ipd.,
takih delov opreme skupno s potrebnim tipom prikolice za prevoz na gradbišče, naj bodo
jasno navedeni, pri čemer morajo biti upoštevane morebitne prevozne omejitve.
4.2.2 Risbe temeljenja
V kolikor posamezni del opreme zahteva lastne temelje ali potrebuje posebno območje za
namestitev, mora Izvajalec dostaviti risbe vseh pripadajočih izmer, statičnih in dinamičnih
obremenitev ipd. Dokumentacija mora vsebovati vse važnejše podrobnosti zahtevane za
pravilno zasnovo in izvedbo temeljev in/ali zgradb. Vključene naj bodo vse odprtine, nakloni
in ureditev vsake podpore, npr. temeljni okviri ali druge jeklene konstrukcije za trajno
pritrditev ali namestitvene in montažne namene.
4.2.3 Risbe razporeditve opreme
Vse risbe mora Izvajalec pripraviti v ustreznem merilu. Splošne risbe razporeditve opreme
(t.j. dispozicijske risbe) naj prikažejo fizično razporeditev enot opreme (npr. strojev, stikalne
opreme, nadzornih plošč, instrumentnih omar itd.). Gradbene konstrukcije (kanali, prostori,
temelji, ipd.) in rezervirana območja (za cevovode, kable, vode itd.) pripravi Naročnik za
celotno elektrarno v medsebojnem razmerju in glede na dogovorjene koordinate lokacije in
meje.
Risbe razporeditve električne opreme in opreme upravljanja ter instrumentacije naj prikažejo
mesto opreme med njeno uporabo, tj. v ali na strojih, nadzornih ploščah, razdelilnih ploščah,
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omarah, nadzornih mizah itd. Vsa oprema mora biti označena po sistemu identifikacije
opreme, kot je opisano v nadaljevanju.
4.2.4 Dimenzijske skice
Dimenzijske skice in/ali risbe videza naprav naj, kjerkoli je potrebno, pokažejo vse elemente
in glavne izmere posameznih sklopov opreme z narisom, prerezom, stranskim in tlorisnim
pogledom. Kjer je to smiselno, naj bodo glavne izmere prikazane tudi na risbah razporeditve
opreme.
4.2.5 Delavniške risbe
Vključujejo delavniške proizvodne risbe, sestavne risbe, montažne risbe, diagrame
cevovodov in risbe razporeditve cevovodov itd., ki prikazujejo mere, zasnovo in vse potrebne
tehnične podatke o vsej opremi, ki je predmet Pogodbe.
Risbe naj v osnovi odgovarjajo risbam, ki so sestavljale ponudbo in naj prikazujejo:
t)

podrobnosti izdelave in tehnološke obdelave vsakega posameznega dela, posebej
izdelanega za to Pogodbo;

u) sestavo opreme predstavljene v tlorisu in prerezih z glavnimi izmerami;
v) pod-sestave glavnih sestavnih delov opreme z glavnimi merami, nastavitvami,
tolerancami zračnosti, vse s sklicevanjem na številke podrobnih risb;
w) pod-sestave, v katerih Izvajalec predlaga način transporta opreme;
x) vse potrebne podrobnosti delov na mejah z opremo, ki jo dobavljajo drugi Izvajalci;
y) mesta namestitve, mere in parametri pomožnih priključkov za olje, vodo, stisnjen zrak
ipd.;
z) mesto namestitve in mere instrumentov in pripomočkov;
aa) metode mazanja, tesnjenja in hlajenja;
bb) navodila za toplotno obdelavo (če je potrebna), izvedbo tlačnih preizkusov, preizkusov
delovanja in zaščite proti koroziji, demontaže in ponovne montaže glavnih sestavnih
delov;
cc) podrobnosti o delih, za katere so predvidene nastavitve ali so podvrženi obrabi;
dd) metode in redosled namestitve in montaže opreme, zvarne in ostale spoje na
gradbišču, montažne in dvigalne naprave, priprave za dviganje, ušesa za dvigovanje
opreme, čepe odprtin za zalivanje z betonom, podrobnosti temeljenja ipd., v kolikor niso
prikazane v risbah temeljenja.
4.2.6 Risbe razporeditve strojnih in električnih instalacij
Risbe razporeditve strojnih in električnih naprav in instalacij naj podajo podrobno informacijo
o namestitvi posameznih elementov sistema (npr. svetlobna telesa, vtičnice, priključne
omarice, oddajniki, aktuatorji, cevi, ventili, črpalke, kompresorji itd.), cevnih sistemov ter
ožičenje, ki je vključeno v namestitev ali montažo. Te risbe naj temelje na dimenzijskih
skicah naprav in risbah prostorov, zgradb, delov zgradb in električnih omar, v katerih bo
nameščena oprema.
4.2.7 Risbe kabelskih tras
Izvajalec mora izdelati risbe kabelskih tras, na katerih so prikazane in identificirane trase na
in do vse opreme v okviru njegove dobave. Na risbah mora biti nakazan tudi način
namestitve kablov, kakor tudi način namestitve tras na opremo iz njegove dobave.
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4.3

SHEME

Za električne sheme se upoštevajo določila IEC 61082.
4.3.1 Enopolne sheme
Enopolne sheme predstavljajo poenostavljen prikaz najpomembnejših električnih naprav in
njihovih medsebojnih povezav. Vsi tokokrogi so prikazani enopolno. Tovrstni dokumenti
morajo vsebovati vse potrebne tehnične informacije o prikazani opremi (npr. nazivno
napetost, tokovno zmogljivost, kratkostično zmogljivost, prestavna razmerja, značilne
impedance, oznake merilnih in zaščitnih navitij, oznake naprav in podobno).
Enopolne sheme posameznih glavnih komponent opreme in razdelilnih plošč morajo
prikazovati tudi posamezne naprave namenjene vodenju, prikazu, meritvam, zaščiti in
avtomatiki, kakor tudi ostale pomožne naprave (reostate, humidistate, kable in omarice itd.),
za vsako mesto namestitve.
4.3.2 Tokovne sheme
Tokovne sheme morajo prikazovati vse energetske tokokroge v vseh fazah glavnih krmilnih
naprav ter pilotne tokokroge, kot so merilni in krmilni tokokrogi. Prikazana mora biti celotna
funkcionalnost sklopa, naprave oziroma tokokroga, kakor tudi vse potrebne tehnične
podrobnosti o napravah. Tokovne sheme morajo vsebovati tudi sponke (priključke) in
pravilno označbo. Prav tako morajo biti navedene tudi priporočene nastavitve naprav, ki
zahtevajo nastavljanje (zaščitne in krmilne naprave, časovni releji in podobno).
4.3.3 Priključne tabele
Priključne tabele notranjih povezav (sheme ožičenja) morajo prikazati način oživčevanja
žičnih in kabelskih povezav bodisi znotraj naprave, bodisi med različnimi napravami
posameznega sklopa. Vsebovati morajo posamezne komponente ali naprave enega sklopa,
ki so razvrščeni na ustrezno fizično lokacijo, vključno s priključnimi sponkami in priključnimi
ploščami.
Priključne tabele zunanjih povezav ali sheme medsebojnih povezav morajo prikazati zunanje
ožičenje ali način povezovanja naprav različnih sklopov. Za vsako priključno sponko morajo
biti opredeljeni vsi cilji tako zunaj kot znotraj naprave kakor tudi oznaka povezave (žila kabla
in kabel) preko katere je sponka povezana. Za vsako povezano sponko mora biti opredeljena
tudi navzkrižna referenca na list tokovne sheme, kjer je povezava dokumentirana.
4.3.4 Blokovne sheme
Blokovne sheme so namenjene poenostavljenemu preglednemu prikazu pomembnejših
odvisnosti med elementi sistema z uporabo znakov oz. simbolov, blokovnih znakov in
prikazov najpomembnejših povezav. Simbolizacija, uporabljena za posamezne vrste
komponent, npr. servomotorji, ojačevalniki, računski moduli itd., mora biti jasno razložena v
priloženi legendi k risbi.
V blokovnih shemah se po potrebi lahko uporabi tudi opisno (tekstovno) označevanje blokov,
kjer so posamezne relacije med deli naprave, opreme ali tokokroga nakazane s črtami.
Izvajalec mora pripraviti podrobne blokovne sheme in/ali splošne vzorce, ki prikazujejo npr.
funkcije nadzora, zaščite, alarmiranja in/ali računalniško vodene funkcije.
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4.3.5 Funkcijski opisi
Za vsak tehnološki sklop, mora biti izdelan funkcijski opis. Opis bo uporabljen kot
specifikacija zahtev za realizacijo sistema avtomatizacije.
Uporabljeni so lahko naslednji načini predstavitve:
a) besedilo;
b) sheme;
c) tabele itd.
Vsak funkcionalni opis mora vsebovati najmanj naslednja poglavja:
a) Spremljajoča dokumentacija:
Našteti morajo biti vsi spremljajoči dokumenti, ki se nanašajo na opisano
funkcionalnost. Za vsak dokument mora biti podan naslov in identifikacijska oznaka.
b) Pregledni opis:
Podan mora biti kratek pregledni opis procesa, funkcij nadzora procesa in mere.
c) Namen in splošna struktura sistema vodenja in merjenja:
Opisana mora biti filozofija sistema merjenja in vodenja. Podani morajo biti cilji, ki jih je
treba doseči/izpolniti.
d) Procesne sheme:
Podana mora biti shema procesov in instrumentacije, ki prikazuje navezavo procesnih
signalov z nameščeno opremo in instrumentacijo.
e) Procesni vmesnik:
Opisi morajo vključevati vmesnik sistema avtomatizacije, povezane procesne meritve,
indikatorje in aktuatorje. Podane morajo biti reference do seznamov meritev,
indikatorjev in aktuatorjev.
f)

Vmesniki medsebojnih povezav:
Naštete morajo biti vse povezave med opisanim sistemom in ostalimi sistemi. Opisane
morajo biti povezane zunanje meritve, indikatorji in aktuatorji.

g) Specifikacija funkcij:
Opis funkcij mora vsebovati glavno funkcionalnost glede nadzora procesov in
pričakovana sporočila, ki jih sistem generira v primeru nenavadnih procesnih pogojev.
Načina implementacije zahtev ni treba opisovati.
Opis pričakovane funkcionalnosti sistema v primeru normalnih obratovalnih pogojev
mora vsebovati:
•

opis avtomatizacijskih zahtev v normalnih pogojih. Opisane morajo biti procesne
vrednosti, ki jih je potrebno doseči/vzdrževati, zahtevani cilji, kot so hitrosti,
odstopanja in podobno;

•

opis funkcionalnosti v primeru zaznave motnje v delovanju sklopa (merilna
vrednost izven pričakovanega obsega, detekcija izjemnega stanja ipd.;

•

predlog medsebojnih odvisnosti z ostalimi sistemi;

•

predlog ukrepov za zmanjšanje obrabe naprav, še posebno v primeru
redundantnih aktuatorjev;

•

predlog ukrepov za enakomerno izrabo redundantnih aktuatorjev.

Opis funkcionalnosti v primeru naslednjih izjemnih obratovalnih stanj:
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•

motnje procesnega vmesnika, kot je napaka procesnih meritev/indikatorja,
napaka procesnih aktuatorjev;

•

motnje drugega sistema, kot je napaka meritev/indikatorja drugega sistema,
napaka aktuatorjev drugega sistema;

•

motnje napajanja. Opisati je treba delovanje sistema avtomatizacije v primeru
zasilnega napajanja z dizel agregatom. Posebna pozornost mora biti posvečena
zmanjševanju porabe električne energije tehnološkega bloka in zmanjševanju
temenskega toka, ki nastane pri sočasnem vklopu večjih porabnikov električne
energije.

h) Razpoložljivost sistema
Specificirane morajo biti zahteve, ki se nanašajo na pričakovano razpoložljivost Sistema
avtomatizacije.
i)

Varnostne zahteve
Našteti morajo biti posebne zahteve in previdnostni ukrepi, da se zagotovi varnost
osebja in naprav.

4.3.6 Procesna shema
Procesne sheme morajo prikazovati cevovode, vključno s tipom, merami, pritrdilnimi
elementi, prirobnicami itd. in smeri toka. Prikazovati morajo tudi procesne podatke,
instrumentacijo in nadzorne funkcije.
Shema mora vključevati naslednje podatke:
ee) oprema mora biti označena z identifikacijsko oznako (KKS po tehničnih standardih
HSE);
ff) za električne aktuatorje (ventili, motorji itd.) mora biti navedena nazivna napetost in
moč;
a) vsak procesni signal (vhodni ali izhodni) mora biti opredeljen s oznako procesnega
signala.
4.3.7 Kabelske povezovalne tabele
Tovrstni dokumenti morajo biti izdelani za vsako omaro, ranžirno omarico, razdelilno ploščo
itd. V dokumentu morajo biti prikazani ustrezno oštevilčeni cilji (priključne sponke) in notranje
in/ali zunanje žile kablov ali kabli, na katere so priključeni. Ob vsakem cilju mora biti
navedena tudi navzkrižna referenca na tokovno shemo, kjer je povezava dokumentirana.
Kabelske povezovalne tabele za vsako posamezno razdelilno ploščo, omarico, stikalno
ploščo, itd., mora vsebovati vsaj naslednje informacije:
a) številka sponke na priključni plošči s cilji (številka sponke in številko tokovne veje)
vhodnih in izhodnih kablov ter njihovih žil;
b) oznaka kabla;
c) tip kabla;
d) število in presek vodnikov;
e) zasedba vodnikov;
f)

število prostih vodnikov;

g) približna dolžina kabla in njegov cilj;
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h) reference na ostalo dokumentacijo.
4.3.8 Sheme omaric
Sheme omaric morajo biti izdelane za vsako omarico.
Navedene morajo biti naslednje informacije:
a) izmere opreme;
b) točna lokacija za vsak del opreme v omarici (z referenčnim imenom);
c) razporeditev kablov in ožičenja;
d) kabelske uvodnice in drugi gradbeni dodatki;
e) zunanji in notranji videz omarice.
4.3.9 Shema koordinacije zaščit
Ti dokumenti prikazujejo v grafični obliki ločeno za vsak energetski tokokrog:
a) poenostavljeno enopolno shemo s tehničnimi podatki o instrumentnih transformatorjih in
relejih;
b) izklopilne karakteristike vseh povezanih zaščitnih naprav;
c) nastavitvene vrednosti.
4.3.10 Obratovalni diagrami
Obratovalni diagrami naj prikažejo na grafični način učinke delovanja naprav v odvisnosti od
različnih parametrov, kot so predvideni za razpisani obseg in način dobave (npr. školjčni
diagram praznega teka in kratkega stika električnih strojev, obratovalni diagrami električnih
strojev ipd.).
4.3.11 Dokumentacija o napisnih ploščah
Vsak posamični del opreme, cevovodov, delov sistemov in opreme naj bo vidno označen z
identifikacijsko oznako opreme, ki ustreza seznamu materiala in opreme in oznakam na
risbah, v shemah, navodilih za obratovanje in drugih dokumentih.
Pred pričetkom proizvodnje mora Izvajalec pripraviti ter dostaviti Naročniku v odobritev
seznam napisnih plošč z besedilom, dimenzijami in videzom, kot je določeno v drugih
določilih te Knjige.
4.4

SEZNAMI IN ČASOVNI NAČRTI

Izvajalec bo po podpisu Pogodbe prejel primerke seznamov, pripravljenih s strani
Projektanta.
4.4.1 Seznam dokumentov
Izvajalec mora predložiti seznam vseh dokumentov, ki jih bo pripravil za vse posamezne
funkcionalne sklope opreme, ki so del dobave po tej pogodbi.
4.4.2 Seznam materiala in opreme
Seznami materiala in naj bodo pripravljeni za celotni pogodbeni obseg materiala in opreme.
Vključujejo naj:
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a) kratko ime elementa;
b) identifikacijsko oznako opreme;
c) proizvajalca, tip in kodo naročila;
d) napotitev (navzkrižno referenco) na risbo ali stran dokumenta, v katerem je element
prikazan;
e) glavne tehnične podatke, ki jih je treba pridobiti:
• popolne informacije o opremi za izpolnitev splošnih zahtev, določenih v pogodbeni
specifikaciji, in podatki in informacije o specifični proizvodnji;
• dokazilo o skladnosti s pogodbeno specifikacijo.
Tehnični podatki o električni opremi naj vsebujejo naslednje:
a) maksimalne dopustne okoljske pogoje delovanja (temperature, vlažnosti);
b) nazivni tok in nazivno moč v normalnih pogojih delovanja;
c) zgornje vrednosti v izjemnih primerih delovanja;
d) nazivno napetost in razmerje ali območje regulacije;
e) maksimalno priključno napetost (v skladu z IEC standardi);
f) frekvenco in prenapetostno vzdržnost;
g) kratkotrajno (1 s) tokovno vzdržnost in projektirano odpornost na toke okvare, podano
kot maksimalni dinamični (sub tranzitni), temenski in izklopni tok;
h) razmerja, obremenitev in razred točnosti instrumentnih transformatorjev in merilnih
pretvornikov;
i)
j)

tip in koda naročila zaščitnih terminalov, kakor tudi zaščitnih sprožilnikov;
priključno moč za vsak napetostni nivo (AC/DC);

k) nazivne hitrosti itd.;
l)

podatke o elektromagnetni kompatibilnosti (skladnost z relevantnimi zakoni, povezanimi
tehničnimi predpisi in standardi).

Omenjeni podatki so lahko za standardne komponente (na primer ventili, stikala, motorji,
pogonske in krmilne pogonske naprave, releji, oddajniki, indikatorji) podani s pomočjo
katalogov. Na vsak način pa mora biti nedvoumno nakazano, kateri podatki so relevantni za
izbrano opremo.
Seznam opreme mora biti Naročniku dostavljen kot:
a) tiskan dokument v treh kopijah;
b) elektronski dokument.
Za procesno opremo z električno povezavo (senzor, aktuator, motor itd.) je treba izpolniti in
priložiti obrazec »Informacijski list električne naprave«. Po podpisu Pogodbe mora Izvajalec
prejeti vzorec tega obrazca.
4.4.3 Seznam električnih porabnikov
Izvajalec mora pripraviti seznam električnih porabnikov za vsak AC in DC napetostni nivo in
vsako funkcionalno skupino. Navedenih mora biti dovolj podatkov, da bo mogoča ustrezna
izdelava sistemov napajanja HE, ki jih dobavljajo Drugi.
Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
a) identifikacijska oznaka naprave;
gg) ime/opis;
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hh) nazivna moč;
ii) razmerje vklopnega in nazivnega toka;
jj) nazivna napetost.
4.4.4 Seznam motorjev
Seznam motorjev mora vsebovati vsaj naslednje informacije:
a) identifikacijske oznake v skladu s sistemom identifikacije opreme;
kk) ime proizvajalca, tip in naročilno številko elektromotorja;
ll) nazivno zmogljivost;
mm) nazivno hitrost;
nn) nazivno napetost;
oo) nazivni tok;
pp) okoljsko obremenitev;
qq) razred izolacije;
rr) razmerje med vklopnim in nazivnim tokom;
ss) razmerje med zagonskim in nazivnim navorom;
tt) faktor moči pri nazivni obremenitvi;
uu) izkoristek pri nazivni obremenitvi;
vv) tok pri projektirani obremenitvi stroja;
ww) skupno maso;
xx) stopnjo mehanske zaščite IP;
yy) način zagona in dopustno frekvenco zagonov;
zz) največje število in skupni premer priključnih kablov;
aaa) ime proizvajalca, tip, naročilno številko ležajev;
bbb) ime proizvajalca, tip, naročilno številko in količino maziva, interval servisiranja,
ccc) ime proizvajalca, tip, naročilno številko, velikost, vzmetni pritisk in servisni interval za
ščetke.
4.4.5 Seznam kablov za zunanje priključke
Seznam tipov kablov mora vključevati izračun faktorjev obremenitve za zmanjšanje tokovne
obremenitve (zmogljivosti) kablov za vsak posamezen način polaganja pri dejanski
temperaturi okolice in razporeditvi kablov, za vsak prerez kabla.
Seznam kablov mora vsebovati vsaj naslednje tehnične informacije:
a) ime proizvajalca;
ddd) tip;
eee) število žil in prerez;
fff) naročilno številko kabla;
ggg) skupni premer;
hhh) največji upogibni polmer;
iii) identifikacijski standard jedra;
jjj) identifikacijsko oznako kabla;
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kkk) opis povezave.
4.4.6 Seznam meritev
Za vsak analogni merilnik morajo biti podani naslednji podatki:
a) identifikacijska oznaka merilnega pretvornika, identifikacijska oznaka opreme;
b) identifikacijska oznaka signala (podatkovne točke);
c) enota mere;
d) območje delovanja za meritve;
e) merilni obseg pretvornika;
f)

sekundarni merilni obseg.

4.4.7 Seznam orodij in pripomočkov
Izdelati je treba seznam orodij, ki vključuje naslednje podatke, zahtevane za vsa orodja in
pripomočke vključene v obseg dobave:
a) naziv elementa in identifikacijska oznaka opreme;
b) opis in tehnični podatki;
c) proizvajalec;
d) količina;
e) masa;
f)

zahteve skladiščenja.

4.4.8 Seznam rezervnih delov
Za vse rezervne dele, vključene v obseg dobave, so zahtevani naslednji podatki:
a) ime rezervnega dela;
lll) identifikacijska oznaka opreme za nameščeno opremo;
mmm)
opis in tehnični podatki;
nnn) proizvajalec;
ooo) tip;
ppp) koda naročila;
qqq) količina;
rrr) masa;
sss) zahteve skladiščenja.
4.4.9 Seznam identifikacijskih oznak opreme in podatkovnih točk
Sezam identifikacijskih oznak opreme in podatkovnih točk, ki jih Izvajalec uporablja za svojo
opremo in komponente, mora vključevati:
a) ime elementa in kratek opis;
b) identifikacijsko oznako elementa.
Za vsako opremo, ki tvori vhodne in/ali izhodne podatkovne točke za sistem vodenja, je treba
vključiti naslednje podatke, povezane z vsako podatkovno točko:
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a) identifikacijsko oznako podatkovne točke;
b) identifikacijsko oznako elementa.
4.4.10 Seznam digitalno izmenjanih signalov
Seznam mora vključevati vse signale, ki bodo digitalno (preko komunikacijske povezave)
izmenjani med komunikacijskimi vozlišči (krmilniki, sistemi itd.).
Ta dokument mora v celoti določati naslednje:
a) komunikacijski protokol z vsemi možnostmi;
b) pomen in organizacijo podatkov vsakega sporočila in vsakega dela sporočila.
4.4.11 Programi in poročila o tovarniških preizkusih in preizkusih na gradbišču
Programi in poročila o tovarniških preizkusih in preizkusih na gradbišču morajo ustrezati
naslednjim zahtevam:
4.4.11.1 Programi preizkusov
Pripravljeni morajo biti programi posameznih preizkusov, ki morajo vsebovati vsaj:
a) identifikacijsko oznako opreme;
ttt) proizvajalca in državo proizvodnje;
uuu) kraj izvajanja preizkusa;
vvv) datum izvajanja preizkusa;
www) vrsto preizkusa (za vse posamezne preizkuse);
xxx) upoštevane standarde;
yyy) potrdila o izvedbi preizkusa;
zzz) obvezno prisotnost nadzornika ali začasno ustavitev postopka;
aaaa) predajo v transport;
bbbb) opombe.
Za vsak preizkusni predmet naj bo podan postopek preizkusa, ki naj vključuje opis,
preizkusno metodo/standarde, uporabljene instrumente, vzorčni/rutinski preizkus in presojo
rezultatov preizkušanja.
4.4.11.2 Program preizkusa tehnološkega sklopa
Izvajalec mora za vsak tehnološki sklop pripraviti program preizkusa tehnološkega sklopa za
preveritev vsestranske funkcionalnosti.
Sprejemljive so naslednje oblike predstavitve:
a) besedilo;
cccc) diagrami;
dddd) tabele itd.
Vsak opis naj sestoji iz naslednjega minimalnega obsega:
a) Pripadajoča dokumentacija
Podana naj bo pripadajoča dokumentacija, označena z identifikacijskimi oznakami
dokumentov ter naslovi.
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eeee) Funkcije, ki se bodo preizkušale
Vključeni naj bodo pripadajoči dokumenti, ki vsebujejo opis funkcionalnosti in Preizkus
učinkovitosti delovanja z navedenimi pričakovanimi vrednostmi ali dopustnimi
odstopanji, kot na primer »Opis avtomatizacije tehnološkega sklopa«.
ffff) Preizkusno okolje
Opis naj predpiše opremo, orodja in preizkusno okolje ter določi, kako naj bo
procesni del sistema konfiguriran in povezan.
gggg) Dokumentiranje rezultatov preizkusov
Podana naj bo struktura in vsebina poročila o preizkusih.
hhhh) Postopek preizkušanja
Postopek preizkušanja naj bo podrobno opisan. V kolikor so posamezne sekvence in
pogoji opisani v katerem koli drugem dokumentu, je potrebno navesti jasno
povezavo in navezavo na dokument in ustrezni člen.
Postopek preizkušanja bo običajno razdeljen v več korakov, s preizkusom ene
funkcije delovanja v vsakem koraku. Vsak korak naj bo označen s kodo, številko
člena, nazivom ali podobno, da bo mogoče povezati rezultat preizkusa z navedbo v
poročilu o preizkusu. Določen korak mora biti jasno povezan z določeno funkcijo, z
namenom preverbe, ali so bile vse funkcije preizkušene.
Pogoji postopka, ki bi lahko vplivali na rezultate preizkusov, naj bodo določeni za vsak
korak.
4.4.11.3 Poročilo o preizkusu tehnološkega sklopa
Za vsak tehnološki sklop mora biti izdelano poročilo o preizkusu tehnološkega sklopa.
Poročilo mora, v skladu z zgoraj navedenimi postopki, vsebovati vsaj naslednje:
a) Pripadajoča dokumentacija
Podana naj bo pripadajoča dokumentacija, označena z identifikacijskimi oznakami
dokumentov ter naslovi.
b) Funkcije, ki se bodo preizkušale
Navedena mora biti naprava, podsistem ali funkcija, na katero se nanaša poročilo o
preizkusu, z navedenimi pričakovanimi vrednostmi ali dopustnimi odstopanji. Za ta
namen se lahko vključi tudi povzetek opisa načina avtomatizacije tehnološkega sklopa.
c) Preizkusno okolje
Navedeni morajo biti vsa oprema, orodja in preizkusno okolje, v skladu z vnaprej
določenimi specifikacijami preizkusa. Opisana morajo biti morebitna posebna orodja, ki
niso navedena v specifikaciji preizkusa ali po potrebi navesti sklicevanje na povezano
dokumentacijo.
d) Dokumentiranje rezultatov preizkusov
Rezultati preizkusov morajo biti dokumentirani v skladu s predvideno strukturo in
vsebino specifikacij preizkusa. Vsak korak preizkusa mora biti identificiran z oznako iz
specifikacij preizkusa, v poročilu pa morajo biti zabeležene vse specifičnosti ali pogoji
preizkusa, ki niso bili predvideni.
4.5

IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE OPREME IN KOMPONENT

V tem poglavju so opisane zahteve, ki se uporabljajo v projektni dokumentaciji.
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Uporaba identifikacijskih oznak opreme in komponent je obvezna.
Po podpisu Pogodbe bo Izvajalec prejel priročnik za identifikacijo opreme in komponent
(KKS HSE – TS).
Izvajalec je brez omejitev v zvezi z obsegom dobav po tej Pogodbi zavezan k seznanitvi z
navedenim sistemom in k njegovi dosledni uporabi.
Izvajalec je odgovoren, da v celoti izpolnjuje določila zgornjih dokumentov za obseg dela po
tej Pogodbi, ne glede na to, če del opreme dobavlja preko podizvajalcev.
IZRAČUNI

4.6

Dodatno k risbam in kjer pogodbeni dokumenti tako zahtevajo, mora Izvajalec predati
Naročniku v odobritev:
a) pripadajoče izračune za določitev glavnih gabaritov, dimenzij, podatkov o napetostih in
deformacijah, obratovalnih karakteristikah in omejitvah za vse glavne sestavne dele
opreme;
b) podatke o uporabljenih numeričnih metodah (kot FEM, CFD).
4.7 NAVODILA ZA MONTAŽO IN ZAGONSKE PREIZKUSE
Izvajalec mora predložiti Naročniku v potrditev:
a) vse informacije potrebne za popolnoma zadovoljivo in uspešno namestitev in montažo
opreme, preizkuse na gradbišču, zagonske preizkuse in poskusno obratovanje opreme;
b) podrobna navodila za montažo in namestitev opreme morajo biti predložena skupaj s
pomanjšanimi kopijami sestavnih risb, ki prikazujejo sekvence namestitve in montaže
na gradbišču. Navodila in risbe morajo vključevati informacije o prenašanju glavnih
delov opreme, o montaži in tolerancah namestitve ter posebnih omejitvah in opozorilih,
ki jih bo potrebno upoštevati pri montaži. Posamezne zahteve v zvezi z montažo in
pogoji namestitve ter postopki, ki naj jih zagotove drugi Izvajalci, naj bodo jasno
navedene.
Posamezne zahteve v zvezi z montažo in pogoji namestitve ter postopki, ki naj jih zagotovijo
drugi izvajalci, naj bodo jasno navedeni.
4.8

NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE

4.8.1 Vsebina navodil
Navodila za obratovanje in vzdrževanje, ki jih predloži Izvajalec za njegov obseg dela,
morajo biti napisana v slovenskem jeziku in morajo vsebovati v nadaljevanju navedene
dovolj podrobne informacije, da bo Naročniku omogočeno varno obratovanje, vzdrževanje,
demontaža in ponovna montaža ter nastavitve vseh delov dobavljene opreme:
a) Vsebina;
b) Seznam grafičnih prilog (risb, skic, diagramov, ipd.);
c) Uvod naj vsebuje:
•

kratek splošen opis opreme;

•

kratek opis načina uporabe opreme;

•

definicije tehničnih terminov uporabljenih v sekvenčnih diagramih priročnika navodil;

_________________________________________________________________________________________________________

stran: 41/122

LOT T
Št. projekta: HIP1---5809

•

celovit seznam vseh uporabljenih elementov, v skladu z identifikacijskim sistemom
opreme;

•

opis nevarnosti in varnostnih zahtev;

d) Podroben opis:
•

Podroben opis naj vsebuje vse bistvene podatke in informacije o celotni opremi, vseh
sestavnih delih in dodatkih, njihovi montaži, demontaži in ponovni montaži. Vključiti je
treba tudi natančen seznam zračnosti, odstopanj, temperatur, nasedov, ipd.

e) Načela in karakteristike delovanja:
•
f)

Podan mora biti kratek opis tehničnih osnov delovanja, vključno z diagrami, tokovnimi
shemam, diagrami zaporedja, cevovodi in obratovalnimi omejitvami.
Navodila za obratovanje:

•

Navodila morajo vsebovati zaporedje posameznih manipulacij, ki so potrebne za
obratovanje. Poleg besedila se lahko za povečanje razumljivosti uporabijo tudi tabele,
seznami in grafični prikazi. Vključen mora biti tudi podroben opis načina ugotavljanja
vzroka okvar, kakor tudi njihove odprave.

•

Navodila za obratovanje morajo vključevati tudi posebne obratovalne pogoje in
obratovalne omejitve.

•

Podrobno morajo biti opisani postopki za posredovanje v primeru posebnih
obratovalnih dogodkov (kot so pobeg agregata, izguba oljnega tlaka regulatorja, lom
strižnega čepa vodilnika, nezmožnost ustavitve agregata, itd.).

•

Pripravljena morajo biti tudi podrobna navodila o ročnem upravljanju posameznih
sistemov.

•

Obvezno morajo biti vključena tudi navodila za obratovanje za vso standardno
opremo, ki bo integrirana v opremo Izvajalca.

g) Preizkušanje in nastavitve v delavnici in na objektu:
•

Opisano naj bo celotno preizkušanje in postopki nastavitev opreme v tovarni in na
objektu, po izvršenih remontih in med obratovanjem.

h) Navodila za vzdrževanje so razdeljena na šest razdelkov:
•

Preventivno vzdrževanje, kjer so navedeni postopki, ki jih je potrebno opravljati v
rednih intervalih, postopki pregledov, postopki rutinskega čiščenja in mazanja ter
redne preveritve varnosti in podobni koraki.

•

Popravila in nastavitve, opisi pregledov, montaže in demontaže delov, odkrivanje
napak, kot tudi postopki popravil in nastavitev.

•

Seznam rezervnih delov, vsebujoč vse potrebne podatke za naročanje (proizvajalec,
tip, koda naročila).

•

Seznam orodij, vsebujoč vse potrebne podatke za identifikacijo orodij, ki naj bodo
dobavljena v okviru predmetne pogodbe.

•

Seznam dobaviteljev in virov alternativne nabave z naslovi.

•

Navodila za vzdrževanje za vso standardno opremo, ki bo integrirana v opremo
Izvajalca.
Navodila za obratovanje in vzdrževanje, vključno z risbami, morajo biti predložena Naročniku
pred začetkom poskusnega obratovanja. Obseg dokumentacije vključuje tudi vso
dokumentacijo vodenja kakovosti, potrdila, zahtevane izračune in druga dokazila o kakovosti
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ločeno nameščenih delov opreme, ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v obliki
priročnikov za vso opremo, ki jo dobavlja Izvajalec, vključno preko njegovih podizvajalcev.
Izvajalec mora Naročniku predložiti celovite priročnike z navodili za obratovanje in
vzdrževanje za njegov obseg dobave.
4.8.2 Oblika dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da predpiše enoten videz (mapa z nepovezanimi listi) za vsa
navodila za obratovanje in vzdrževanje, pripravljena s strani različnih Izvajalcev za
posamezne lote. Izvajalec zaradi te zahteve ne bo imel pravice zahtevati dodatnih plačil.
Naročnik lahko zahteva od Izvajalca, da prilagodi posamezne risbe, kot npr. enopolne
sheme, ožičenje, tabele priključkov, ipd. risbam drugih Izvajalcev, z namenom olajšanja
vzdrževanja, nadzora, iskanja napak, odprave napak, ipd.
Vsak tip zgoraj omenjenih risb naj ima enotno velikost. Končno velikost risb za vključitev v
Navodila za obratovanje in vzdrževanje bo določil Naročnik.
Prospektni material, grafične priloge, tiskana navodila ipd. naj preveri in pripravi Izvajalec na
način, da bodo številke, ugotovitve in podatki, veljavni za dobavljeno velikost in tip
predmetne opreme, jasno označeni.
4.8.3 Revizija in dopolnila navodil
Celovitost priročnikov bo preverjena med namestitvijo, montažo, preizkusi na gradbišču,
zagonskimi preizkusi, preizkusnim obratovanjem in šolanjem osebja Naročnika skupno s
strani Izvajalca, Naročnika in Naročnika.
Izvajalec mora, v kolikor se pokaže, da so navodila za obratovanje in vzdrževanje
spremenjena, nepopolna ali napačna, nemudoma dostaviti vse potrebne dopolnitve oziroma
popravke.
4.9

DOKUMENTACIJA IZVEDENIH DEL

Izvajalec mora zagotoviti in stalno posodabljati dokumentacijo izvedenih del na gradbišču za
vsa Dela, ki so bila izvedena ali montirana. Te risbe morajo prikazovati vse spremembe ali
popravke glede na »izdane« risbe in specifikacije, vključno s točnimi »izvedenimi« lokacijami,
dimenzijami in vrsto del. Kopije teh risb je treba predati Naročniku, začasno pa jih je treba
hraniti v pisarni Izvajalca na gradbišču in jih uporabljati le kot evidenčni komplet.
Risbe izvedenih del in druge dokumente pripravi Izvajalec za vso dobavljeno opremo in za
vse spremembe, ki jih je naredil sam.
Izvajalec mora v projekt izvedenih del vnesti vse morebitne popravke napak in vse
spremembe, ki so nastale med delom na gradbišču.
4.10 JEZIK
Risbe, izseki iz katalogov, ilustracije, tiskane specifikacije in navodila morajo biti v
slovenskem ali angleškem jeziku v primeru, da gre za tujega Izvajalca, in v slovenskem
jeziku v primeru, da gre za slovenskega Izvajalca.
Vse tablice z oznakami in opozorili, navodila za obratovanje in vzdrževanje, navodila za
montažo in risbe izvedenih del morajo biti v slovenskem jeziku.
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4.11 PREGLED DOKUMENTOV
Za namene tega člena izraz »dokument« vključuje vso tehnično dokumentacijo, in sicer:
risbe, diagrame, sezname, izvedbene krivulje in druge tehnične dokumente.
Naročniku je treba predložiti dve (2) kopije vsakega dokumenta v pregled in odobritev.
Kadarkoli Izvajalec pošlje Naročniku kakršenkoli dokument, mu je treba poslati tudi
elektronsko verzijo (v formatu dwg ali drugem CAD formatu, xls, doc) istega dokumenta na
ustreznem mediju (CD ali podobno). Če je primerno, je treba vključiti tudi vse podporne
datoteke, ki so potrebne za izdelavo papirne oblike dokumenta. Izpolnjevanje teh zahtev pa
Izvajalca ne odreši njegove obveze, da pošlje končno dokumentacijo izvedenih del v
elektronski obliki. Ureditev datotek na elektronskem mediju poteka glede na smernice, ki jih
bo podal Naročnik.
Vse risbe in drugi dokumenti, ki jih predloži Izvajalec, morajo biti v eni od naslednjih velikosti,
ki so skladne s standardom DIN 476.
Velikost:

Dimenzija v mm:
Obrezana risba in obrezan izpis (končna pola)

A0

največ 1189 x 841

A1

841 x 594

A2

594 x 420

A3

420 x 297

A4

297 x 210

Prepognjeno v velikost A4 z robom za spenjanje.
Uporabiti je treba naslednja merila:
a) za pomanjšave: 1:2.5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000, 1:2000,
1:2500;
b) za povečave: 2:1; 5:1; 10:1.
Poleg zgoraj omenjenih velikosti so dovoljene tudi horizontalno podaljšane velikosti, na
primer za tokovne sheme, sheme ožičenja in načrte tras; le-te morajo imeti naslednje
dimenzije:
a) višina: 297 mm (A4-višina);
b) dolžina: x 210 mm, to je mnogokratnik dolžine A4.
Za risbe je treba uporabljati mrežni referenčni sistem z referenčnimi kodami.
Dokumenti, ki jih je treba predložiti v odobritev morajo vključevati vsaj naslednje elemente, ki
so v celoti skladni s povezano opremo:
a) naslovni list z naslovom in identifikacijsko oznako dokumenta;
b) kazalo vsebine;
c) uvod s pojasnilom o predložitvi;
d) seznam simbolov, barv ali okrajšav, ki se uporabljajo v predloženi dokumentaciji;
e) dimenzijske skice;
f) risbe razporeditve opreme;
g) funkcijske diagrame in opise;
h) enopolne sheme;
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i)
j)

tokovne sheme;
priključne sheme;

k) sezname materialov in opreme;
l)

druge dokumente v skladu z vsebino predložitve.

Ena kopija bo vrnjena Izvajalcu, označena z:
a) »A – POTRJENO« ali
b) »B – POTRJENO Z OZNAČENIMI POPRAVKI« ali
c) »C – NI POTRJENO – VRNJENO V POPRAVO« ali
d) »SZI – SAMO ZA INFORMACIJO«.
Dokument z oznako »Potrjeno« je bil pregledan in odobren, kar zadeva glavne dimenzije,
ustreznost s celotno dispozicijo in s Specifikacijami. Izvajalec je odgovoren za konstrukcijo,
izračune in natančne dimenzije.
Izvajalec je odgovoren za funkcionalnost, konstrukcijo, izračune in natančne dimenzije
komponent ter celotno opremo, ki jo dobavlja. Za pomembne izračune se lahko zahteva
navzkrižni pregled s strani različnih Izvajalcev.
Dokumenti z oznako »Potrjeno z označenimi popravki« ali »Ni potrjeno – vrnjeno v popravo«
so bili pregledani, kar zadeva glavne dimenzije, ustreznost s celotno dispozicijo in s
Specifikacijami, in jih je treba vrniti zaradi potrebnih popravkov. Izvajalec mora izvesti
potrebne popravke in tri kopije ponovno predložiti Naročniku v odobritev, in to v roku 10
delovnih dni po prejemu. Vsaka revizija dokumenta mora biti v glavi risbe označena s
številko, datumom in predmetom revizije. Poleg tega mora biti spremembe glede na osnovo
jasno označena tudi na mestu spremembe. Če revizija ni označena kot navedeno, se šteje
tak dokument kot »NI POTRJENO« z vsemi posledicami skladno s Pogodbo.
Dokumenti, označeni s »Potrjeno« in »Potrjeno z označenimi popravki« dajejo Izvajalcu
pravico, da nadaljuje z izdelavo opreme, ki je prikazana na teh dokumentih z morebitnimi
označenimi popravki, če se Izvajalec s popravki strinja.
Izvajalec mora takoj poslati tri (3) kopije odobrenih dokumentov z oznako »ZA IZVEDBO«.
Pregled dokumentacije Izvajalca ne odvezuje odgovornosti za skladnost s Pogodbo in za
popravke podrobnosti in prilagoditev delov, ko so montirani. Izvajalec je odgovoren za
vsakršno neskladje, napake ali opustitve v dokumentih, ki jih predloži, ne glede na to, ali je te
dokumente Naročnik odobril ali ne.
Potem, ko je bil dokument označen z »Potrjeno«, ne sme priti do nobenih večjih popravkov,
ki bi vplivali na projekt, brez ponovne predložitve popravljenega dokumenta.
Za pripravo dokumentacije je treba uporabiti naslednjo programsko opremo:
a) Autodesk AutoCAD 2010 ali novejši za risbe;
b) Microsoft Excel 2007 ali novejši za tabele in sezname;
c) Microsoft Word 2007 ali novejši za opise in besedilo.
Izvajalec mora opisati CAD program in računalniško strojno opremo, ki jo bo uporabljal za
konstruiranje. V primeru, da je dosežen zadostno visok nivo kompatibilnosti z zgoraj
zahtevanimi orodji, bo uporabo drugih orodij odobril Naročnik.
Vsi dokument, ki so bili označeni z oznako »Potrjeno« ali »Potrjeno z označenimi popravki«,
postanejo del Pogodbene dokumentacije.
Po tretji predložitvi kateregakoli dokumenta v pregled in potrditev, stroški za pregled, ki jih je
utrpel Naročnik, preidejo na Izvajalca.
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Vse zgoraj navedene zahteve v zvezi z dokumenti veljajo smiselno tudi za projektne
podatke, kataloške strani, ilustracije, tiskane specifikacije ali katerekoli druge podobne
podatke, ki jih je treba predati v pregled.
Izvajalec mora dati na razpolago kopije podrobnih delavniških risb ali izračunov, če to
zahteva Naročnik. Vsaka takšna risba ali dokument in vse ostale risbe in dokumenti, ki so
zgolj informativne narave, ne bodo žigosani.
Izvajalec mora v projektih narediti vse spremembe, ki so potrebne za uskladitev opreme z
določili in namenom Pogodbe, brez dodatnih stroškov za Naročnika.
Če se med montažo opreme ugotovi napaka na dokumentu Izvajalca, je treba popravek,
vključno s potrebnimi spremembami na gradbišču, zabeležiti na dokumentu in ga ponovno
predati v pregled in odobritev, kot je navedeno zgoraj, brez dodatnih stroškov za Naročnika.
4.12 ROK ZA PREGLED DOKUMENTOV
Izvajalec mora zagotoviti, da se risbe, izračuni, projekti itd. posredujejo Naročniku v pregled
pravočasno in tako omogočiti dovolj časa za pregled dokumentov v pisarni Naročnika ter
tako omogočiti izvedbo popravkov in tolmačenja ter ponovno predložitev dokumentov v
odobritev brez zastoja v programu dobav ali zamud pri garantiranih datumih dokončanja Del.
Izvajalec mora vsake tri mesece predložiti kopije seznamov risb, ki prikazujejo dejansko
stanje, t.j. preliminarno, dokončano, spremenjeno ali potrjeno.
Pripombe na risbe, izračune in ostale dokumente, ki jih Izvajalec preda Naročniku v pregled,
bodo vrnjene Izvajalcu z ustreznim žigom Naročnika o pregledu v roku petnajst (15) delovnih
dni po prejemu v pisarni Naročnika.
Če Naročnik meni, da je potreben daljši čas za pregled določenih risb, bo o tem pisno
obvestil Izvajalca v roku 10 delovnih dni od njihovega prejema.
Vse popravljene risbe ali diagrame ali kakršnekoli popravljene informacije, ki jih Naročnik ni
že prej odobril, je treba vrniti v roku 10 delovnih dni po prejemu obvestila Naročnika, če ni
drugače dogovorjeno.

5.

RAZNE ZAHTEVE

V tem poglavju so navedene zahteve za standarde, identifikacijo, pakiranje, označevanje,
transport, skladiščenje in montažo opreme.
5.1 STANDARDI
5.1.1 Splošno
Razen, če je določeno drugače v tej Pogodbi mora biti oprema, ki jo dobavlja Izvajalec
konstruirana, proizvedena, preizkušena in nameščena v skladu z najnovejšimi izdajami v
nadaljevanju navedenih standardov in kodeksov. Če prihaja med različnimi standardi do
razhajanj, mora Izvajalec upoštevati tistega s strožjimi zahtevami. Če daje Izvajalec prednost
standardom, ki niso vključeni v to Pogodbo, jih mora predložiti Naročniku v pregled in
analizo. Takšni standardi so lahko sprejemljivi šele po tem, ko je Izvajalec dokazal, da so
zahteve v njih enake ali strožje kot v standardih, ki so navedeni v tej Specifikaciji, in je za
njihovo uporabo od Naročnika pridobil pisno soglasje.
Standardi, ki so predloženi Naročniku v pregled morajo biti v angleškem jeziku. Uporabljeni
standardi morajo biti navedeni v risbah in navodilih za opremo.
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Okrajšave nazivov uradnih organov za izdajo standardov ali specifikacij, ki so navedeni v teh
Specifikacijah, so naslednji:
SIST

Slovenski standardi

EN

Evropski standardi

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo

IEC

Mednarodna elektrotehniška komisija

5.1.2 Standardizacija opreme
Z namenom olajšanja skladiščenja, vzdrževanja, nadomeščanja, medsebojne zamenljivosti
itd. je potrebno izvesti vse ukrepe za uporabo in vgradnjo standardiziranih delov opreme.
Naročnik si zaradi tega pridržuje pravico zahtevati od Izvajalca uporabo proizvodov ali
materiala povsem določenega tipa in/ali proizvajalca. Izvajalcu ne bo dovoljeno zahtevati
dodatnih plačil zaradi navedene zahteve. Zahteva se med drugim še posebej nanaša na
mehanske, električne in elektronske komponente, proizvedene serijsko, kot sledi v
nadaljevanju.
Proizvodi morajo biti zadnja verzija dobro preizkušene industrijske zasnove in serijske
izdelave, ki jo uporabljajo Izvajalci v podobnih tipih opreme. Zahteva se še posebej nanaša
na mehanske, električne in elektronske komponente, kot so npr.:
a) elektromotorji;
b) črpalke;
c) prirobnice;
d) vijaki, matice, varovalke matic in navoji;
e) ventili;
f) termometri;
g) merilniki tlaka;
h) merilniki pretoka;
i)

merilniki vodostaja in nivoja olja;

j)

kazalniki pretoka;

k) priključne sponke, ranžirne omarice in konektorji;
l)

kazalni instrumenti, merilni instrumenti in števci;

m) pomožni releji;
n) stikala, kontaktorji, varovalke;
o) zaščitne naprave elektromotorjev;
p) kontrolne naprave;
q) svetila, žarnice, vtiči, vtičnice;
r) elektronske komponente;
s) in podobno.
Kot najmanjša debelina sten cevi mora biti izbrana t.i. »normalna« ali »standardna
vrednost«.
Vsa mazalna olja, uporabljena v ležajih agregata, morajo biti enotne znamke, tipa in izvora.
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5.2 IDENTIFIKACIJSKE PLOŠČICE
Vsak važnejši del opreme in naprave, dobavljen v okviru te Pogodbe, mora na vidnem mestu
nositi identifikacijsko ploščico, ki določa njegovo predvideno uporabo. Kateri del opreme in
naprave se v tem pogledu smatra za važnejši, bo določil Naročnik.
Med montažo in posebno med izvajanjem protikorozijske zaščite je potrebno identifikacijske
ploščice skrbno zaščititi. Poškodovane ali nečitljive identifikacijske ploščice je treba
zamenjati z novimi. Identifikacijske in varnostne (opozorilne) plošče morajo biti iz nerjavnega
in obstojnega materiala (razen ploščic proizvajalca na manjših standardiziranih
komponentah). Napis na ploščicah mora biti v slovenskem jeziku.
Napis mora biti odporen na vodo in olje ter odporen proti obrabi. Napisne ploščice na opremi
(stroji, transformatorji, omare, ipd.) morajo biti bodisi iz eloksiranega aluminija ali iz
nerjavnega jekla debeline pribl. 2 mm in vgravirane z blok pisavo na belo podlago. Vsebina
napisa, velikost in material vseh ploščic morajo biti podani v ustreznem seznamu ter predani
v pregled in potrditev Naročnika.
5.2.1 Napisne ploščice proizvajalca
Prikazani morajo biti naslednji podatki v skladu z relevantnimi standardi:
a) ime in naslov proizvajalca;
b) serijska številka proizvajalca in datum izdelave;
c) tip in razred proizvoda;
d) nazivni podatki.
Vse standardne komponente, kot npr. majhni ali srednje veliki elektromotorji, transformatorji,
instrumenti, ipd., se praviloma lahko dobavijo s standardnimi napisnimi ploščicami
proizvajalcev, pri čemer pa lahko Naročnik zahteva njihovo dopolnitev ali zamenjavo.
Napisne ploščice proizvajalca za glavne dele dobavljene opreme in komponent morajo biti
pravočasno vnaprej predane Naročniku v odobritev, napis na njih pa mora biti med drugim v
slovenskem jeziku.
Za vso elektronsko opremo, instrumente, releje, stikala, tipke, signalne lučke, odklopnike itd.,
morajo biti zagotovljene oznake, napisane v jeziku proizvajalca, razen za nestandardno
opremo in opozorilne/varnostne oznake, ki morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Oznake niso potrebne na instrumentih, tipkah instrumentov in krmilnih stikalih, kjer je funkcija
prikazana na številčnici. Tablice morajo biti pritrjene blizu instrumentov tako, da je možna
enostavna identifikacija. Pritrjevanje tablic na stekla številčnic instrumentov ni dopustno.
Besedilo mora ustrezati besedilu spremljajočih dokumentov oziroma Pogodbi ter mora biti
dostavljeno Naročniku v potrditev.
Vsaka posamična konstrukcijska enota (omara, tabla, podloga itd.) mora biti označena z
identifikacijsko oznako skladno s sistemom identifikacije opreme. Omare in podobne enote
morajo imeti identifikacijsko oznako tudi na svoji zadnji strani, v kolikor je dostop od zadaj
omogočen. Nadalje biti mora splošna oznaka vsake enote podana v slovenskem jeziku. Te
oznake morajo biti izdelane iz eloksiranega aluminija s črno vgraviranimi napisi ter
nameščene v zgornjem predelu enot. Trgovske oznake proizvajalcev morajo, v kolikor so
prikazane, biti nameščene v spodnjem predelu enot.
Vsa oprema, ki se nahaja znotraj omar, panelov, boksov itd. mora biti označena z oznako
posameznega dela. Oznake morajo biti enake kot so naznačene v pripadajočih dokumentih.
Tablice navodil, sekvenčni diagrami ter opozorilni napisi za vzdrževanje morajo biti pritrjeni
na notranji strani prednjih vrat električnih stikalnih plošč ter izpisani v slovenskem jeziku.
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5.2.2 Funkcionalni del
Vsak del, ki nastopa pod določenim simbolom ali številom v funkcionalnih diagramih, shemah
cevovodov, v navodilih za obratovanje in vzdrževanje itd., mora biti opremljen s tablico, ki
prikazuje enak simbol ali številko ter za važne dele tudi opis (označbo). Oznake, ki so
skladne s skupnim sistemom identifikacije opreme morajo biti uporabljene tako na diagramih,
kot tudi na komponentah.
5.2.3 Table z navodili
Vse table, ki prikazujejo opozorilne oznake ali navodila za varno obratovanje različnih delov
opreme ali sistemov, kot so: mazalni sistem ipd., morajo biti enotne zasnove in opremljene z
napisi v slovenskem jeziku.
5.2.4 Opozorilne table
Opozorilne table morajo biti po možnosti izdelane iz nerjavnega jekla, eloksiranega aluminija
ali sintetičnih smol ter morajo biti opremljene z napisi v slovenskem jeziku.
Za prekinjala tokokrogov, zaganjalnike, itd. notranje rabe bo kot material sprejemljiva
prosojna plastika v primerno kontrastnih barvah in z vgraviranimi črkami.
5.2.5 Oznake za kable
Po zaključku namestitve je treba na vsak konec kabla fiksno pritrditi nerjavno oznako z
identifikacijsko oznako kabla. Če je po mnenju Naročnika to potrebno, je treba na vmesni
položaj ali pri vhodu v kabelski jašek prav tako namestiti oznako.
Identifikacijska oznaka kabla mora biti v skladu s oznakami na seznamu kablov.
5.2.6 Oznake za različno opremo in cevovode
Material oznake naj bo nerjaven z napisom, ki vsebuje ustrezno visoke alfanumerične znake.
Vso opremo (ali njene dele), za katero se zahteva identifikacija, je treba ustrezno označiti.
Vse glavne cevi (t.j. hladilne cevi, cevi za hidravlično olje, cevi za stisnjen zrak ipd.) morajo
nositi oznako, na kateri je naveden medij, ki potuje po njih s pomočjo barvnih oznak, smeri
pretoka in sistema identifikacije opreme.
5.2.7 Nazivne table
Glavna oprema, kot so turbine, generatorji, transformatorji, žerjavi itd. mora biti opremljeni s
tablami, ki označujejo osnovne nazivne parametre.
Table z omejitvijo nosilnosti morajo biti permanentno nameščene na mostu in vitlu. Nosilnost
mora biti navedena v tonah. Nazivne table morajo biti jasno vidne s tal.
Nazivne table in druge informativne tehnične ploščice morajo biti bodisi iz emajla ali iz
nerjavnega jekla in, če potrebno, premazane s prosojno bravo, odporno na agresivne vplive
ozračja in sončno sevanje. Napisi morajo biti v slovenskem jeziku, v blok pisavi z velikimi
črnimi črkami na svetlem ozadju.
5.3 BARVNO OZNAČEVANJE
Barvne oznake za električno opremo so navedene pod poglavje »Barvno označevanje« 7.3
teh tehničnih specifikacij. Barvne oznake za mehanske in elektro-mehanske naprave, kot so
cevovodi za vodo, olje, zrak, vnetljive mešanice, strupene ali agresivne tekočine ali pline,
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servomotorji, ventili, lopute, deli turbin, črpalk, generatorjev ipd., bodo načeloma enake
barvnim odtenkom že vgrajene opreme, dokončno pa bodo določene po datumu začetka del,
po dogovoru med Izvajalcem in Naročnikom.
5.4 PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE
Izvajalec mora pripraviti, zapakirati in naložiti vse materiale in dele opreme na način, da bo
le-ta zaščitena pred poškodbami med transportom. Izvajalec je odgovoren za vse poškodbe
zaradi nepravilnega pakiranja. Deli, ki bodo prepeljani na odprtih vozilih ali začasno
skladiščeni na gradbišču na prostem, morajo biti primerno zaščiteni pred vremenskimi
poškodbami. Kjer je potrebno, morajo biti težki deli pritrjeni na lesena podnožja. Vsi deli ali
materiali, ki bi se med transportom lahko izgubili, morajo biti odpravljeni v zabojih oz.
povezani z jeklenimi trakovi in jasno označeni za identifikacijo na dveh nasprotnih si straneh
in na vrhu.
Vsi deli, katerih bruto masa presega 90 kg, morajo biti pripravljeni za prevoz tako, da bo moč
naveze za dviganje z žerjavom pritrditi, ko so deli na avtu, tovornjaku, specialnem priklopniku
ali palubi ladje. Deli v zabojih, kjer je pritrjevanje navez na zaboj nezanesljivo, morajo biti
embalirani z že pritrjenimi navezami. Vsi elektronski, električni ter občutljivi mehanski deli,
izpostavljeni poškodbam zaradi vlage, morajo biti pakirani v hermetično zaprtih kovinskih
zabojnikih, v plastičnih omotih ali v drugačnih sredstvih, običajnih za pakiranje zadevnih
delov. Vse strojno obdelane površine morajo biti zaščitene s proti-korozijskim premazom,
prednostno s premazom »mikro-debeline«, ki ne zahteva odstranjevanja le-tega pred
montažnimi deli. Vsak omot in/ali zabojnik mora biti ustrezno označen in vsebina
identificirana za pravilno skladiščenje.
Zunanjost vseh zabojnikov, zabojev itd. mora biti jasno označena s skupno maso, položajem
maksimalne teže in pravilnim položajem za uporabo dvižnih kavljev in vrvi. Identifikacijske
oznake, ki se nanašajo na odpremne dokumente pošiljke, morajo biti označene.
Vsak omot ali zabojnik mora vključevati seznam vsebine v vodotesnem ovoju, katerega
dvojnik mora biti dostavljen Naročniku pred odpremo.
Vsi deli opreme morajo biti jasno označeni za lažjo identifikacijo ter primerjavo z odpremnim
seznamom. Odpremni seznam mora prikazovati število kosov, proizvajalca, velikost, maso in
vsebino vsakega zaboja ali omota.
Rezervni deli morajo biti pakirani posebej, kot je predpisano, ter morajo biti ustrezno
dobavljeni ter zaščiteni za najmanj 10-letno skladiščenje in uporabo. Ves material za
pakiranje ostaja last Naročnika.
Vsi zabojniki, zaboji in škatle morajo biti jasno in poudarjeno označeni.
V smislu olajšanja carinskih pregledov, morajo biti vsi omoti in odpremni dokumenti jasno in
enoznačno označeni, ne glede na ostale označbe.
Transportne oznake in druga navodila za označevanje opreme je treba pridobiti od
Naročnika pred prevozom.
5.5 TRANSPORT MATERIALOV IN OPREME
Izvajalec je dogovoren za:
a) pakiranje, natovarjanje in transport od mesta proizvodnje, ki je lahko v njegovih
prostorih ali v prostorih njegovih podizvajalcev, na gradbišče in, če gre za čezmorsko
odpremo, do pristanišča vkrcanja in od pristanišča izkrcanja do gradbišča;
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b) zagotovitev mesta na ladji, natovarjanje in odpremo iz pristanišča vkrcanja do
pristanišča izkrcanja, če je relevantno;
c) razkladanje opreme v pristanišču izkrcanja, če relevantno;
d) za transport od pristanišča izkrcanja ali od delavnice Izvajalca do gradbišča;
e) za zavarovanje polne vrednosti opreme, za plačilo prevoza in tovornine ter
posredovanje vseh prevoznih dokumentov, za plačilo vseh prevoznih in razkladalnih
dokumentov in taks;
f)

raztovarjanje na gradbišču;

g) za interni transport na gradbišču.
Izvajalec mora preveriti razpoložljivost sredstev za ustrezno rokovanje z opremo in
dobavljenim materialom, zlasti pri raztovarjanju najtežjih delov.
Transportne oznake in druga navodila za identifikacijo opreme je treba pridobiti od Naročnika
pred prevozom.
Najmanj 30 dni pred napovedanim prevozom in/ali datumom odpreme, mora Izvajalec pisno
obvestiti Naročnika ter navesti identifikacijo, simbol, opis, maso in dimenzije materiala, ki je
predviden za transport.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred odpremo preveri celovitost pošiljke.
Ko je prevoz dejansko izvršen, je treba o tem obvestiti Naročnika.
Vsi zabojniki, zaboji in škatle morajo biti jasno in poudarjeno označeni ter morajo biti v
primeru ladijskega prevoza naslovljeni na Izvajalčevega pomorskega agenta v Republiki
Sloveniji.
V smislu olajšanja carinskih pregledov, morajo biti vsi omoti in odpremni dokumenti jasno in
enoznačno označeni, ne glede na ostale označbe.
Transportne oznake in druga navodila za identifikacijo opreme je treba pridobiti od Naročnika
pred prevozom.
5.6 ZAHTEVE ZA MONTAŽO
5.6.1 Transport in odstranitev opreme
Transport demontirane obstoječe opreme, transport nove opreme na gradbišče, pod kljuko
žerjava nad vertikalnim transportnim jaškom v zunanji stavbi HE, kot tudi ves transport na
območju gradbišča Izvajalec izvede na lastne stroške. Naročnik mu zagotovi na voljo oba
obstoječa mostna žerjava. Žerjava mora upravljati usposobljeno osebje Izvajalca. Osebje
Naročnika bo občasno nadziralo pravilno uporabo žerjavov.
Transport opreme po transportnem jašku v strojnico se izvede z uporabo ustreznega
tovornjaka.
Odlaganje opreme v prostorih agregatov na vmesni etaži strojnice se izvaja s pomočjo
mostnega žerjava v strojnici v okviru dosega 90 in 5 t kljuke.
Odlaganje opreme na področju montaže v strojnici (t.j. pritličje) s pomočjo mostnega žerjava
je mogoče samo v okviru dosega kljuk žerjava.
Izvajalec je odgovoren za ves transport opreme in za rokovanje z opremo na gradbišču.
Porabljena električna energija za uporabo obstoječih mostnih žerjavov je strošek Naročnika.
Škodo, ki je nastala zaradi uporabe dostopnih poti, javnih cest in druge javne infrastrukture,
Izvajalec odpravi na lastne stroške.
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5.6.2 Območja za skladiščenje opreme
Načeloma velja, da se vsi novi deli opreme (t.j. večji in manjši deli) dostavijo na gradbišče tik
pred začetkom montaže opreme in se lahko zgolj izjemoma skladiščijo na gradbišču (t.j. na
omejenih površinah v montažni dvorani).
Vsa pogodbena dela se morajo izvesti v elektrarni, kjer bo en agregat obratoval med
demontažo in montažo, zato bodo odprta in zaprta območja za skladiščenje omejena.
Izvajalec preučiti logistične potrebe skladiščenja nove in demontirane opreme (pri čemer
upošteva tudi interni transport), da se območja, ki so na voljo za namene skladiščenja,
uporabljajo na optimalen način.
Zaradi omejenega prostora v montažnem platoju, mora biti transport velikih komponent do
gradbišča natančno načrtovan, usklajen in odobren s strani Naročnika. Izvajalec mora za
raztovarjanje in začasno skladiščenje velikih komponent v montažnem platoju izdelati
ustrezne risbe in navodila.
Izvajalec mora na gradbišču organizirati in vzdrževati potrebno število območij za
skladiščenje, ki so zadostno velika in primerna za vrsto opreme, ob upoštevanju navodil
Naročnika.
Izvajalec mora organizirati območje za skladiščenje izven HE in poskrbeti za vse storitve, ki
so potrebne za skladiščenje, t.j. skladiščnik, ki skrbi za ustrezen način evidentiranja opreme
v območju za skladiščenje, zagotavlja varovanje skladiščene opreme ipd.
Izvajalec mora v razumnem času preveriti pogoje gradbišča in izdelati pisna navodila za
rokovanje z in skladiščenje dobavljene opreme.
5.6.3 Dvižne naprave za demontažo in montažo
Za demontažo obstoječe opreme in njeno odstranitev ter za nameščanje in montažo
obnovljene in nove opreme v strojnici je na voljo obstoječ mostni žerjav v strojnici z
nosilnostjo 90 t in 5 t.
Mostni žerjav je na voljo za nameščanje in montažo opreme v strojnici ter skozi vertikalne
odprtine ob agregatu.
Glavni tehnični podatki o mostnem žerjavu v strojnici:
a) nosilnost žerjava:

90 / 5 t

b) razpon mosta žerjava:

12,8 m

c) hitrost pogonov vožnje žerjava:

12,5 m/min

d) hitrost pogonov vožnje mačka:

8 m/min

Podatki o glavnem in pomožnem kavlju:
Kavelj

Največja dvižna višina [m]

Dvižna hitrost [m/min]

Glavni

90 t

20

1,25

Pomožni

5t

30

4,0

Vse dvižne naprave, ki jih bo Izvajalec uporabljal (navadne in jeklene vrvi, stremena, naprave
za obračanje opreme, kavlji itd.), morajo biti opremljene z ustreznimi certifikati. Preizkušanje
se izvede v skladu z veljavnimi predpisi.
Za demontažo obstoječe opreme je predvidena uporaba obstoječih montažnih naprav.
Za izvedbo Del med montažo opreme mora Izvajalec predvideti in zagotoviti tudi dodatne
dvižne naprave ter standardna orodja.
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Med izvedbo Del je Izvajalec odgovoren za vso opremo, ki jo uporablja in je v lasti
Naročnika. Po končani uporabi mora opremo vrniti Naročniku v izboljšanem ali vsaj v
enakem stanju, v katerem jo je prejel.
5.6.4 Odstranitev demontirane opreme
Takoj po demontaži mora Izvajalec vso opremo, ki se po prenovi ne bo več uporabljala in iz
katere je bilo odstranjeno vso olje in mast, razstaviti na dele v velikosti, ki je primerna za
običajen transport. Vso demontirano opremo mora natovoriti na transportna vozila za odvoz
z gradbišča ali jo, izjemoma, odložiti v začasnem območju za skladiščenje v skladu z navodili
Naročnika.
Območje za začasno skladiščenje na prostem, ki ga mora opremiti Izvajalec, kot tudi zaprto
območje za skladiščenje, namenjeno skladiščenju manjših delov opreme, ki se bodo morda
še uporabljali, določi Naročnik.
Posebno pozornost je treba nameniti demontaži in transportu delov opreme, ki vsebujejo olje
ali mast. Olje in mast je treba najprej prečrpati v sode in prenesti v začasno območje za
skladiščenje, ki ga je določil Naročnik. Sode in cisterne mora zagotoviti Izvajalec. Pri
pakiranju in začasnem odlaganju opreme je treba upoštevati vse veljavne predpise o
varovanju okolja in zaščiti zdravja in varnosti.
Izvajalec mora zagotoviti ločeno skladiščenje in previdno rokovanje z materiali, ki so
onesnaženi z olji in mastjo (t.j. oblačila, posode itd.). Izvajalec mora strogo izpolnjevati
določila standarda ISO14001.
Pri rokovanju z gradbenimi odpadki mora Izvajalec ravnati v skladu z vsemi določili
predpisov, ki so veljavni na tem področju.
Demontirano oprema Izvajalec transportira na odlagališče, ki ga odobri Naročnik.
Vsi odpadni materiali (npr. jeklo, baker ipd.) so v lasti Naročnika.

6.

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA STROJNO OPREMO

V tem poglavju so navedene splošne zahteve za strojno opremo, jeklene konstrukcije in
komponente sistemov.
6.1 ZAHTEVE ZA KONSTRUIRANJE
Pri konstruiranju, v kolikor je to izvedljivo, je potrebno za vse dobave po Pogodbi upoštevati
naslednja navodila, informacije in tehnične zahteve. Tehnični pogoji, navedeni v tehničnih
specifikacijah veljajo povsod, razen izključno tam, kjer so v navedene dodatne in/ali posebne
zahteve.
Vse spremembe v zasnovi kateregakoli dela opreme, ki bi se pokazale kot potrebne po
podpisu Pogodbe, je potrebno, zadostno utemeljene in opravičene, predati Naročniku v
odobritev.
Oprema mora biti konstruirana, proizvedena in nameščena s strani Izvajalca tako, da je
ustrezna po funkcionalnosti, lokaciji in zunanjem videzu. Deli opreme morajo biti načrtovani
in nameščeni tako, da jih je enostavno nadzirati, vzdrževati, demontirati in montirati brez
potrebe po demontaži večjega obsega drugih delov opreme. Zasnovani in izdelani morajo biti
v skladu z najnovejšo delavniško in Naročninsko prakso.
Pravilnike, standarde, priporočila in napotke, navedene v tehničnih specifikacijah kakor tudi
tiste, ki niso izrecno navedeni, je potrebno upoštevati pri zasnovi, konstruiranju, izračunih,
proizvodnji, namestitvi, montaži, preizkušanju in zagonskih preizkusih dobavljene opreme.
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Vsi deli opreme morajo biti v vsakem pogledu primerni za trajno obratovanje vse do
maksimalnih moči in prehodnih pogojev delovanja na gradbišču.
Za posamične dele opreme je potrebno materiale, konstruiranje in delavniško izdelavo izbrati
ustrezno pogojem, ki so jim zadevni deli med obratovanjem izpostavljeni. Predvideti je
potrebno le takšne zasnove in tehnične rešitve, ki so že bile preizkušene med dolgoročnim,
zanesljivim in trajnim obratovanjem podobne opreme.
Material sosednjih delov opreme morata biti primerno izbran v smislu preprečevanja nastopa
prekomerne obrabe, zagozditev, elektrokemičnih procesov in korozije.
Vsi gibajoči se in/ali rotirajoči deli morajo biti opremljeni z ustrezno zaščito, v izogib
nevarnostnim za obratovalno osebje. Vsi kovinski deli morajo biti električno ozemljeni.
Ozemljitve morajo biti izvedene skladno s tehničnimi predpisi, ki so veljavni v Republiki
Sloveniji.
Proizvajalci morajo predvideti primerne ukrepe za preprečitev vstopa oljnih hlapov,
kondenza, prahu in vode v katerikoli del opreme (kot npr. v ležaje, releje, upravljalno in
merilno opremo itd.), kjer bi lahko ogrožali njegovo funkcijo.
Predvideti je treba ukrepe za preprečitev vpliva blodečih tokov, z namenom preprečitve
nastopa električno inducirane korozije.
Povsod, kjer je zahtevano ali koristno za rokovanje, montažo in demontažo, je treba
predvideti ustrezne očesne vijake, podporne vijake in druge pritrdilne elemente.
Pri načrtovanju se je treba izogibati vdolbinam ali prostorom ipd., kjer bi se lahko zadrževala
voda ali zrak oziroma je treba izvesti drenažo ali izpust zraka.
Deli opreme, ki so v osnovi namenjeni za nadomestno delovanje, morajo biti ustrezno
zaščiteni proti koroziji, s skrbno izbiro materialov in, če je potrebno, z dodatnimi sredstvi, ki
pa naj ne zmanjšujejo njihove trajne pripravljenosti.
O vprašanjih razporeda opreme in podrobnostih konstruiranja se je treba pogovoriti z
Naročnikom na rednih srečanjih.
6.2 DOPUSTNE NAPETOSTI IN DEFORMACIJE
Zasnova in podrobno konstruiranje delov opreme mora temeljiti na najneugodnejših in
katastrofalnih izjemnih pogojih, katerim so lahko izpostavljeni med delovanjem in/ali
preizkušanjem. Upoštevati je potrebno najmanj naslednje kriterije načrtovanja, pri katerih je
potrebno upoštevati hidravlični preizkusni tlak, vodni udar, termične efekte, lastno težo,
potresne učinke in druge statične in/ali dinamične obremenitve:
a) za izračun primerjalnih napetosti je potrebno upoštevati stvarne in natančne
predpostavke nastopajočih skupnih obremenitev;
b) primerjalne in glavne napetosti, ki izhajajo iz kombiniranih napetosti, natega, tlaka,
upogiba ali striga morajo biti izračunane na osnovi hipoteze energije preoblikovanja
(kriteriji strižnih deformacij po von Misses, Tresca, itd.), ki jo pri konstruiranju uporablja
Izvajalec in je odobrena s strani Naročnika;
c) izračuni morajo biti opremljeni z računalniško grafiko (v kolikor je razpoložljiva), ki naj
jasno kaže naravo in nivoje napetosti nastopajoče v delih in komponentah, ki so
predmet analize;
d) izračunom prednapetih vijačnih spojev morajo biti priloženi ustrezni grafi raztezkov in
napetosti vijakov, ki pri obremenitvah nastopajo;
e) pri izračunih, ki ne temelje na sofisticiranih računalniških metodah, je potrebno namenu
primerno upoštevati koeficiente koncentracije napetosti;
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f)

kriteriji za omejevanje dopustnih primerjalnih in glavnih napetosti, navedeni v
nadaljevanju, se nanašajo na uporabo relativno raztezljivih materialov z občutno razliko
med mejo plastičnosti in trdnostjo pri porušitvi.

Za materiale z visoko trdnostjo je treba v nadaljevanju navedene omejitve namensko
prilagoditi.
Kot glavne napetostne kriterije zasnove oz. konstruiranja je treba namenu primerno
upoštevati naslednje omejitve napetosti:
a) pri konstruiranju opreme splošnega značaja maksimalna primerjalna napetost med
normalnimi obratovalnimi pogoji ne sme preseči vrednosti ene tretjine minimalne meje
plastičnosti ali ene petine natezne trdnosti zadevnega materiala;
b) maksimalne primerjalne napetosti (enakomerne napetosti vzdolž preseka), ki lahko
nastopijo v kateremkoli delu opreme za proizvodnjo energije, izpostavljenem
normalnemu obratovanju, vključno z vsemi normalnimi prehodnimi pojavi, (zagon –
ustavitev, zavrnitev bremena itd.) ne smejo nikjer preseči 50 % vrednosti minimalne
meje plastičnosti, oziroma ne smejo glavne napetosti nikjer preseči 65 % vrednosti
minimalne meje plastičnosti materiala;
c) maksimalne primerjalne napetosti (enakomerne napetosti vzdolž preseka), ki lahko
nastopijo v kateremkoli delu opreme za proizvodnjo energije ali vrtečih se delih med
izjemnimi obratovalnimi pogoji (npr. pri pobežni vrtilni hitrosti ob delovanju na kulisi, pri
generatorskem električnem kratkem stiku, nepravilni sinhronizaciji itd.) ne smejo preseči
60 % vrednosti minimalne meje plastičnosti, oziroma glavne napetosti 80 % vrednosti
minimalne meje plastičnosti;
d) maksimalne primerjalne napetosti (enakomerne napetosti vzdolž preseka), ki lahko
nastopijo v kateremkoli delu opreme ali vrtečih se delih med katastrofalnimi (izjemnimi)
obratovalnimi pogoji (npr. pri pobežni vrtilni hitrosti ob delovanju izven kulise, tlačni
preizkus, pri sočasnih vplivih potresa k zgoraj navedenim pogojem itd.) ne smejo
preseči vrednosti 75 % minimalne meje plastičnosti, oziroma, glavne napetosti ne smejo
preseči vrednosti 90 % minimalne meje plastičnosti;
e) za prednapete elemente, kot so vijaki, stojni vijaki in vezne palice, sila prednapetja ne
sme preseči 90 % meje plastičnosti materiala. Prednapeta obremenitev vijaka ne sme
biti manjša od dvokratnika projektirane obremenitve. Vrednosti prednapenjanja morajo
biti predane v pregled Naročniku;
f)

največja natezna napetost litega železa mora biti manj kot 1/10 njegove natezne
trdnosti.

Povesi in/ali deformacije pod katerokoli obremenitvijo dela opreme oz. pod katerimikoli
obratovalnimi pogoji ne smejo v nobenem primeru preseči vrednosti, ki bi ogrožala delovanje
opreme.
Pri delih opreme, izpostavljenih koroziji, eroziji in pri delih, ki so zasnovani na osnovi pogojev
togosti, je treba debelino materiala povečati za najmanj 1 mm.
Vrednosti srednjih povprečnih specifičnih tlakov, pri medsebojno gibajočih se delih, morajo
ostati med katerimikoli obremenitvami v mejah, ki so predpisane s prakso na področju, v
navodilih in/ali priporočilih proizvajalcev ter drugih profesionalnih virih.
Izbira izmer delov opreme, ki so izpostavljeni ponovljivim in spremenljivim obremenitvam, kot
tudi udarcem in tresljajem, mora upoštevati odobrene varnostne ukrepe, ki so uveljavljena v
praksi. Posamezni deli opreme morajo biti primerno dimenzionirani v izogib odpovedim in/ali
poškodbam delov zaradi utrujanja materiala(ov). Ustrezne izračune odpornosti proti utrujanju
materiala je potrebno izvesti problemsko orientirano in predati Naročniku v potrditev.
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Izračuni, ki naj jih v zvezi z dimenzioniranjem glavnih delov opreme izvede Izvajalec, morajo
biti predani Naročniku v potrditev.
Za cevovode izpostavljene tlakom je treba uporabljati predpise, navedene v členu 5.12 teh
Splošnih tehničnih specifikacij.
6.3 IZDELAVA
Vsa dela, načini dela in izdelava, ne glede na to ali so v tej razpisni dokumentaciji podrobno
opredeljeni ali ne, morajo biti najvišje kakovosti. V vseh pogledih morajo biti upoštevane
splošno sprejete zahteve in splošno priznani standardi dobre prakse za tovrstno delo.
Vsa Dela morajo biti skladna z zahtevami razpisnih Specifikacij in v zadovoljstvo Naročnika.
Podrobnejše zahteve glede kakovosti so navedene v poglavju 10 teh Specifikacij.
6.3.1 Obdelane površine
Povsod, kjer stopnja površinske obdelave ni navedena oz. predpisana, mora biti končna
obdelava površine tipa, ki je najbolj primeren za zadevno površino ter biti v soglasju z
razredom naseda in namenom uporabe.
Površine, ki naj bodo strojno in posebno obdelane, morajo biti na delavniških risbah
označene s primernimi simboli. Skladnost s predpisano kakovostjo površine mora biti
določena s tipanjem in z vizualnim pregledom izvršenih Del ter primerjana z ustreznimi
»Standardnimi hrapavostnimi vzorci« ali z instrumentom za oceno stopnje hrapavosti ipd.
Vse končno obdelane površine v stiku z drugimi, zlasti deljenimi deli turbine, morajo biti
dokončno obdelane v smislu zagotovitve potrebnega stika in poravnave med sosednjima
deloma.
6.3.2 Tolerance pri projektiranju in izdelavi
Vse komponente turbin, generatorja, regulatorjev in sistemov ter drugih sklopov morajo
upoštevati določila glede odstopanj in toleranc, ki so priporočena v standardih, navedenih v
tehničnih specifikacijah ter projektnih, proizvodnih ter obratovalnih izkušnjah Izvajalca.
Vsa razlikovanja med zgoraj navedenimi viri priporočil, ki se jim ni mogoče izogniti, mora
predhodno odobriti Naročnik.
6.3.3 Neobdelane površine
Posebno pozornost je potrebno zagotoviti pravilnemu sovpadanju sosednjih neobdelanih
površin. Povsod, kjer nastopijo večje razlike med nasedanjem neobdelanih površin, morajo
le-te biti izdletene in gladko pobrušene, ali strojno obdelane v smislu zagotovitve pravilne
uravnave ali/in nasedov.
Neobdelane površine morajo ustrezati linijam in izmeram prikazanim na delavniških risbah
ter morajo biti pobrušene do odstranitve izstopajočih področij in grobih nepravilnosti.
Vdolbine in luknje, ki ne ogrožajo trdnosti ali uporabnosti delov, je treba zapolniti na način, ki
ga odobri Naročnik.
6.3.4 Zaščita strojno obdelanih površin
Strojno obdelane površine morajo biti temeljito očiščene. Obdelane površine velikih delov
opreme ter ostale površine morajo biti zaščitene proti koroziji v skladu 6.6.3 – Tabela
sistemov barvanja, ter morajo biti zaščitene z leseno varovalno oblogo oz. oporami ali z
drugimi ustreznimi sredstvi. Za pravilno skladiščenje morajo biti ne-zmontirani čepi, vijaki in
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ostali deli, ki so izpostavljeni koroziji, naoljeni oz. namaščeni ter zaviti v papir, odporen na
vlago oz. zaščiten na drug priznan način.
6.3.5 Zaokrožitve, posnetja, robovi
Robovi površin, ki so predvidene za barvanje, morajo biti ustrezno zaobljeni (z radijem min. 2
mm) ali ustrezno posneti. Zahteve morajo biti predpisane na delavniških risbah zadevnih
delov.
6.4 MATERIALI
Uporabljeni materiali morajo ustrezati izbranemu potrjenemu standardu, pri čemer bodo imeli
prednost SIST standardi. Izbrani materiali morajo biti določene vrste ali razreda z zajamčeno
sestavo in lastnostmi v skladu z uporabljenim standardom ter ustrezati namenu uporabe. V
splošnem je Izvajalcu prepuščen izbor kvalitetnejših materialov ali materialov, ki ustrezajo
strožjemu standardu sprejemljivosti, če smatra to za potrebno. Materiali s slabšim lastnostmi,
ki ustrezajo manj zahtevnim standardom, oziroma materiali s slabšimi lastnostmi žilavosti
niso sprejemljivi.
6.4.1 Standardi materialov:
Dovoljeno oz. priporočeno je uporabljati naslednje materiale ali njihove ekvivalente:
SIST EN 10025

Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel

SIST EN 10028 del 1–7

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode

EN 10113 del 1–3

Vroče valjani izdelki iz varivih drobnozrnatih konstrukcijskih
jekel

SIST EN 10137 del 1–3

Plošče in široki trakovi iz konstrukcijskih jekel z veliko
napetostjo tečenja v poboljšanem ali izločevalno utrjenem
stanju
Jekleni izdelki z izboljšanimi deformacijskimi lastnostmi,
pravokotno na površino izdelka

SIST EN 10164
SIST EN 10088-2

Nerjavna jekla – Tehnični dobavni pogoji za korozijsko
odporne pločevine in trakove za splošno uporabo (DIN 17
440)

SIST EN 1559 del 1–3

Livarstvo – Tehnični dobavni pogoji

SIST EN1561

Livarstvo – Siva litina

SIST EN1563

Livarstvo – (Siva) litina s kroglastim grafitom

SIST EN 10213 del 1–4

Tehnični dobavni pogoji za jeklene ulitke za tlačne posode

SIST EN 10283

Livarstvo – Korozijsko obstojni jekleni ulitki

SIST EN 12513

Livarstvo – Lito železo, odporno proti obrabi

DIN17182
SIST EN 10222 del 1–5

Founding, Steel castings with improved weldability
Jekleni izkovki za tlačne posode

SIST EN 10250 del 1–4

Prosto kovani jekleni izkovki za splošno tehnično uporabo

SIST EN 10083 del 1–3

Jekla za poboljšanje

SIST EN 10084

Cementacijska jekla

SIST EN 10088 del 1–3

Nerjavna jekla

SIST EN 485 del 1–4

Aluminij in aluminijeve zlitine; Pločevine, trakovi in plošče
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SIST EN 1982
SIST ISO 4381

Baker in bakrove zlitine
Drsni ležaji – Svinčeve in kositrove zlitine za večslojne drsne
ležaje

SIST ISO 4382

Drsni ležaji – Bakrove zlitine; Bakrove zlitine za masivne in
večslojne debelostenske drsne ležaje

IEEE 810

Hydraulic turbine and generator integrally forged shaft
couplings and shaft run-out tolerances

SIST EN 10216 del 1–5

Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode

SIST EN ISO 1127
SIST EN 1057:2006

Nevarjene cevi iz nerjavnega jekla
Baker in bakrove zlitine – Nevarjene (narejene iz celega)
bakrene cevi

SIST EN 1092-3:2003

Prirobnice in prirobnični spoji – Okrogle prirobnice za cevi,
ventile, pripomočke in dodatke

IEEE-56, IEC60034–18

»Specification
machines«

ASTM A345

»Specification for Flat Rolled Electrical Steel«

for

Insulation

Protection

of

rotating

6.4.2 Posebne zahteve za materiale
6.4.2.1 Ploščata jekla
Za zvarjence se lahko uporabljajo samo popolnoma normalizirani materiali, materiali
obdelani s kaljenjem ali popuščanjem, z visoko prožnostjo in ustrezno duktilnostjo pri nizki
temperaturi, odporni na staranje in primerni za varjenje.
Pločevina, ki se bodo uporabljala za zvarjence, mora biti razreda z zajamčeno kemijsko
sestavo, mehanskimi lastnostmi in varivostjo, ter mora biti v jeklarni 100 % ultrazvočno
pregledana na dvoplastnost ali druge napake (plošče z debelino ≥25 mm).
Izdelane plošče morajo biti brez razpok, škodljivih površinskih napak, zavaljanosti in drugih
pomanjkljivosti. Končni videz mora biti videz strokovne obdelave in ne sme biti obdelan s
kladivom. Odprava napak na pločevini z varjenjem ni sprejemljiva. Plošče ne smejo biti
tanjše od svoje nazivne debeline.
Za konstrukcije varjene iz različnih materialov (kombinacija ulitki / pločevina) mora Izvajalec
preveriti pogoje varivosti in je odgovoren za to, da pri naročilu ulitkov livarni preda vsa
navodila, ki so potrebna za izbor združljivega razreda ulitkov.
6.4.2.2 Jeklena litina
Jekleni liti izdelki, zlasti za hidravlično obremenjene komponente turbine in tlačne
komponente regulatorja, morajo biti vrste ali razreda v skladu z odobrenimi standardi, z
zajamčeno sestavo in mehanskimi lastnostmi, vključno z duktilnostjo pri nizki temperaturi in
varivost. Material očiščenega, toplotno obdelanega in pripravljenega pred-obdelanega ulitka
mora biti preizkušen. Rezultati preizkusa morajo biti v skladu z zahtevano kemijsko sestavo,
ter imeti zahtevane mehanske in varilne lastnosti. Ulitek mora biti v celoti brez razpok,
lunkerjev, zunanjih razpok v vročem in ne sme vsebovati peščenih mest in vključkov,
izcejanj, votlin in zračnih mehurčkov, nespojenih mest in notranjih hladil v obsegu, ki bi lahko
vplival na njegovo trdnost in trpežnost.
Popravilo ulitka z varjenjem ni dovoljeno brez soglasja obeh, Izvajalca in livarne, dokončno
pa mora to odobriti tudi Naročnik. Po vseh večjih popravilih se mora izvesti ali ponoviti
ustrezna toplotna obdelava.
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Skupek več manjših napak se smatra za večjo napako.
Celovito opisno poročilo glavnih napak, podprto s skicami, fotografijami in radiografskimi
posnetki, odtisi površine, poročili o ultrazvočnih in metalurških preizkusih, kot zahteva primer,
je treba predložiti Naročniku v pregled. Prav tako je treba predložiti podroben program
popravil z odobrenimi varilskimi postopki, ki so določeni v členu 5.5 tega razdelka, vključno z
neporušitvenim pregledom, ki se izvede med popravljalnim varjenjem in za končane
popravke. Na vsakem ulitku mora biti odtisnjena identifikacijska številka na takšnem mestu,
da je po sestavi ulitkov v končno enoto ta zlahka vidna.
Preizkusni kosi, priliti na pomembnih komponentah, se smejo odstraniti samo v prisotnosti
Naročnika ali z njegovim dovoljenjem.
Po izvedbi glavnih varilskih popravkov se mora izvesti toplotna obdelava, po kateri mora
material obdržati mehanske lastnosti, ki niso slabše od proizvedenih, zato je za zgornje
preizkuse treba predvideti dvojno število preizkusnih kosov.
Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva predložitev tipičnih preizkusnih kosov z namenom
pregleda, analize in določitve sestave jeklenih ulitkov.
Ulitki morajo biti vizualno pregledani v livarni po čiščenju in odstranitvi napak. Za tem morajo
biti pregledani v skladu z zahtevami Pogodbe. Ulitke z manjšimi napakami je treba popraviti
in po popravilu oz. obdelavi ponovno pregledati. Manjše napake, ki jih je dovoljeno popraviti,
je treba pregledati z ultrazvočnim ali rentgenskim pregledom, pri katerem sodeluje Naročnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva neporušitvene preizkuse na stroške Izvajalca, da
ugotovi:
a) celoten obseg napak;
b) ali je območje ustrezno pripravljeno za varjenje;
c) ali so popravki v skladu z zahtevami.
Osnovne dimenzije ulitkov morajo biti skladne z risbami, na območjih obdelave pa je treba
predvideti zadostne dodatke materiala. Dimenzije ulitkov se zaradi prakse v delavnici ali
livarni ne smejo zmanjšati za toliko, da bi to vplivalo na trdnost ulitkov za več kot 10 % (glede
na osnovne dimenzije) ali da bi zaradi njih obremenitve presegle tiste, ki so dovoljene v
Specifikacijah. Odlitke izven osnovnih oblik ali kako drugače deformirane ulitke, ki bi lahko
vplivali na končno obdelano dimenzijo, je treba zavreči. Dimenzije ulitka ne smejo biti
prevelike, v smislu, da bi ulitki vplivali na postopek obdelave ali ustrezno ujemanje z drugimi
deli.
6.4.2.3 Železova litina
Navadna železova litina je sprejemljiva samo za dele za sekundarne namene, kot so
protiuteži, manjše opore, manjši ležaji itd. Za pomembnejše ulitke se lahko z dovoljenjem
Naročnika uporabi nodularna železova litina. Če je za uporabo pri drsnem kontaktu
predlagana kakovostna železova litina, mora biti ustrezno izbrana, toplotno obdelana in
potrjena s strani Naročnika.
6.4.2.4 Odkovki
Odkovki glavnih delov (npr. gred turbine / generatorja, servomotor rotorja itd.) morajo biti po
možnosti izdelani z vakuumsko metodo in morajo biti povsod kovani s stopnjo preoblikovanja
(min. 2,0). Oblikovno kovanje, toplotna obdelava (kaljenje in popuščanje, žarjenje ali
normaliziranje, kot potrebno) in groba obdelava morajo biti zaključeni pred preizkušanjem
materiala; rezultati preizkušanja morajo biti v skladu z zahtevanimi kemijskimi sestavami in
mehanskimi lastnostmi. Odkovki morajo biti brez napak, v celoti brez razpok in lusk in ne
smejo vsebovati kakšnih drugih nepopolnosti, kot so luknjičavost, nekovinski vključki, izceje,
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trda mesta in zaostalih napetosti, v obsegu, ki bi vplival na njihovo trdnost, zanesljivost in
trpežnost.
Razpoke, kosmiči ali prekomerna vsebnost vodika ter neustrezna kemijska sestava ali
mehanske lastnosti odkovka so lahko razlog za zavrnitev. Prav tako so lahko razlog za
zavrnitev, odkrite napake z neporušnimi metodami (MT, PT, RT, UT) , ki sicer presegajo
meje sprejemljivosti vendar so glede na rezultate podrobnejše analize ter v povezavi
obremenitvami nedopustne za Naročnika.
Pri spremembah preseka je potrebno uporabiti največje še mogoče radije in zaokrožitve, ki
jih dopušča konstrukcija.
Končne površine morajo biti gladke in ne smejo vsebovati odtisov orodij.
Vsak odkovek mora imeti odtisnjeno identifikacijsko številko na takšnem mestu, da je po
sestavi v sklop ta zlahka vidna.
6.5 IZDELAVA VKLJUČNO Z VARJENJEM IN TOPLOTNO OBDELAVO
Varjene konstrukcije morajo biti izdelane v pogojih, ki zagotavljajo pravilno pripravo,
medsebojni položaj in varjenje sekcij jeklene pločevine, pri čemer je treba uporabljati
primeren varilni material in varilne postopke ter ustrezno usposobljeno, izkušeno in
preizkušeno osebje.
Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov morajo biti izbrane v skladu s
standardom EN 3834 – 2. del – Obširnejše zahteve za kakovost.
Vsi zvari morajo biti izvedeni kot je prikazano v podrobnih delavniških načrtih, na način, ki
zagotavlja minimalno stopnjo zaostalih napetosti zaradi krčenja in oblikovnih sprememb.
6.5.1 Priprava na izdelavo zvarjencev in varjenje
Deli, ki bodo združeni z varjenjem, morajo biti točnih izmer v okviru toleranc ter morajo biti
ustrezno predhodno zmontirani. Glede na priporočene metode varjenja morajo biti varjeni
robovi rezani, posneti in brušeni ali strojno obdelani, da omogočajo zadostno penetracijo in
prevaritev zvara z osnovnim materialom.
Odrezane površine ne smejo kazati vidnih napak, kot npr. slojevitosti ter površinskih
defektov, povzročenih z oblikovanjem ter mehanskim oziroma plamenskim rezanjem.
Robovi in površine, ki bodo varjeni, morajo biti ravni (če so takšni načrtovani) in očiščeni rje,
valjarniške škaje, ne smejo biti zamaščeni z mastjo, oljem, premazani z barvo ali kakšnimi
drugimi tujimi snovmi.
Izvedba varjenja pocinkanih pločevin ali pločevin prekritih z drugimi temeljnimi premazi bo
dovoljena le pri posameznih nenosilnih spojih, ki bodo predmet izdaje certifikata s strani
priznane institucije, ki naj vsebuje omejitve varilnih parametrov za zadevni varilni postopek.
V vseh drugih primerih mora biti preprečeno varjenje preko barve; vsi barvni materiali ter cink
v bližini varnega spoja morajo biti odstranjeni v toplotno vplivanem področju.
6.5.2 Usposobljenost varilcev
Zahteve za varilne postopke, varilce in izvajalce varjenja za varjenje glavnih, napetostim
izpostavljenih delov, morajo biti v skladu z naslednjimi standardi:
SIST EN 1011 del 1–3
SIST EN 287 del 1–2

Priporočila za varjenje kovinskih materialov
Preskušanje varilcev – Talilno varjenje
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SIST EN 288 del 1–8

Popis in
materiale

SIST ISO 5817

Varjenje – Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in
njihovih zlitinah (varjenje s snopom izključeno) – Stopnje
sprejemljivosti nepopolnosti
Določevanje vodika v feritnih obločnih varih

SIST EN ISO 3690
SIST EN 13920
SIST EN 12345

odobritev

varilnih

postopkov

za

kovinske

Varjenje – Splošne tolerance za varjene konstrukcije –
Dolžinske in kotne mere – Oblika in položaj
Večjezični slovar izrazov za zvarne spoje s skicami

Vsi varilci in izvajalci varjenja, imenovani za varjenje glavnih, napetostim izpostavljenih delov
morajo imeti opravljene kvalifikacijske preizkuse.
6.5.3 Izdelava zvarjencev in varilska dela
Izvajalec mora pripraviti podroben pregled varilnih postopkov, ki ga mora predati Naročniku v
pregled in odobritev. Pregled mora vsebovati tehnološki postopek varilskega dela na
konstrukcijah, ki bodo varjene ter vse relevantne razpredelnice in diagrame. Vsi varilski
postopki, vključno z zahtevami glede dodajnih materialov, temperaturo predgrevanja in
zahtevano temperaturo na območju varjenja, zahtevami glede popuščanja napetosti itd.
morajo biti v skladu z določili standarda SIST EN 288.
Za vsa varilska dela je potrebno uporabljati ustrezne elektrode in/ali žice. Trdnostne lastnosti
varilnega materiala morajo ustrezati lastnostim materialov, ki jih je potrebno medsebojno
variti, kot je predpisano v zadevnih standardih.
Elektrode za obločno varjenje morajo biti razvrščene na osnovi mehanskih lastnosti z
varjenjem nanesenega materiala zvara, tipa obloge, absorpcije vodika, položaja varjenja za
uporabljene elektrode in tipa napetosti električnega toka. Ročno varjenje se mora izvajati z
elektrodami z nizko vsebnostjo vodika.
Elektrode je potrebno uporabljati v pravilno pripravljenem stanju in položajih ter pod pogoji
primernimi namenu rabe, skladno z navodili proizvajalca. Elektrode za ročno varjenje morajo
prednostno biti oplaščenega tipa ter primerne za varjenje v vseh položajih.
Predgrevanje se mora izvesti pred in izvedbo spenjalnih zvarkov in se mora ohranjati kot
minimalna temperatura tudi med varjenjem.
Za vse soležne zvare je treba zagotoviti iztečne ploščice, razen če je drugače odobreno s
strani Naročnika.
Spenjalne zvarke in mesta z napakami je potrebno pred varjenjem strokovno odstraniti.
Zvari morajo biti očiščeni žlindre in morajo imeti ustrezen končni videz, brez poroznosti ali
prekritij. Pri zaključkih zvarov ne sme biti vidnih nespojenih mest.
Pri zvarnih spoji izvedenih v več slojih je treba vsak sloj pred nanosom naslednjega ustrezno
očistiti.
Posebno skrb je treba posvetiti poravnavi in pravilnemu razmiku robov soležnih zvarnih
spojev, tako, da je zagotovljena celovita penetracija zvara in prevaritev korena.
Vsi soležni zvarni spoji v pretočnih traktih morajo biti gladko brušeni in poravnani. Poravnani
pomeni, da niso pod in ne več kot 1 mm nad ploskvijo, ki združuje sosednji pločevini.
Soležni in T zvari naj bodo polno prevarjeni z nosilnostjo, ki ustreza trdnosti spajanih
pločevin in načrtovani na način, ki zagotavlja maksimalno žilavost in onemogoča pojavo
razpok v zvaru in toplotno vplivnem področju. Nadalje morajo biti soležni in T zvari
obojestransko varjeni, razen, če ni s strani Naročnika drugače odobreno. Koren zvarnega
_________________________________________________________________________________________________________

stran: 61/122

LOT T
Št. projekta: HIP1---5809

spoja je pred varjenje z nasprotne strani potrebno v celoti odstraniti z žlebljenjem ali
brušenjem.
Pri izvedbi kotnih zvarnih spojev je treba zagotoviti tesen naleg spajanih pločevin. Izvedeni
morajo biti z nizko ogljičnimi elektrodami ali žico ter načrtovani na način, ki zagotavlja
maksimalno žilavost in onemogoča pojavo razpok v zvaru in toplotno vplivnem področju.
Končna kvaliteta površin kotnih zvarov naj bo primerno gladka in brez nepravilnosti, zarez in
vdolbin, posamezni sloji naj bodo pravilne oblike in dimenzij.
Začetni vžig varilnih elektrod ni dovoljen na pločevini poleg zvara, temveč na bokih zvara, z
namenom preprečevanja škodljivega porasta lokalne trdote pločevine. Na mestih, kjer so
vidni znaki vžiga elektrod, morajo le-ti biti primerno pobrušeni.
Napačen začetni vžig elektrod na hidravlično obremenjenih konstrukcijah ali elementov, ki so
pod tlakom, ni v nobenem primeru dovoljen.
Kjerkoli so pomožni konstrukcijski deli privarjeni na sestavne dele z namenom sestave,
montaže ali namestitve, je treba spojnim zvarom posvečati posebno pozornost. Takšni
pomožni deli ne smejo biti odstranjeni z enostavnim odbijanjem ali podobnim, temveč z
rezanjem ter brušenjem poškodovanih področij do gladke površine, brez uvajanja dodatnih
toplotnih napetosti.
Varjenje cevi iz nerjavnega jekla se mora izvajati v kontrolirani atmosferi z obeh strani.
6.5.4 Toplotna obdelava zvarjencev
Zvarjenci in ulitki ter deli, katerih napetostna stanja so manj pomembna ali deli, ki so posebej
izločeni iz postopka popuščanja notranjih napetosti, morajo biti zasnovani, zvarjeni in
pregledani v skladu z odobrenimi standardi.
Toplotna obdelava po varjenju za popuščanje notranjih napetosti se mora izvesti za vse
zvarjene dele, kjer je to potrebno ali posebej zahtevano. Popuščanje napetosti je potrebno
izvesti pred končno mehansko obdelavo. Delna toplotna obdelava za dele, zvarjene v
delavnici, ni dovoljena.
6.5.5 Nadzor varjenja
Zvari morajo biti pregledani, da se preveri njihova skladnost z zahtevami standardov EN ali
tehničnih specifikacij tega razpisa. Če je na zvaru odkrita pomanjkljivost, ki po standardu
SIST EN 25817 ni dovoljena (npr. vsaka stopnja nepopolne prevaritve, nezadostna
penetracija zvara, obrobne zajede itd.), velja zvar za nesprejemljivega. Če je kakovost zvara
vprašljiva, ima Naročnik pravico, da za takšne zvare zahteva dodatne neporušne preizkuse v
obstoječem ali v večjem obsegu, kot je opisano v tehnološkem postopku Izvajalca. Rezultati
neporušnih preizkusov morajo izpolnjevati zahteve relevantnih standardov SIST EN za
zadevni način varjenja. Če je po izvedbi neporušnih preizkusov (NDT) potrebna odprava
pomanjkljivosti, nosi stroške preiskave, odprave pomanjkljivosti in ponovnega preizkušanja
Izvajalec. Podrobne zahteve za NDT so navedene v poglavju 9 teh specifikacij.
6.6 ZAŠČITA PRED KOROZIJO
Protikorozijsko zaščito je treba določiti in izvesti v skladu s SIST EN ISO 12944 del 1–8:
1998 – »Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi«.
Pričakovana življenjska doba (trajnost) sistemov protikorozijske zaščite mora biti več kot 15
let (high-H).
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Ostali referenčni standardi glede zaščite proti koroziji v smislu izvedbe, ocene stopnje in tipa
korozije, postopkov preverjanja itd., ki jih je treba upoštevati, so naslednji:
SIST EN ISO 2063 : 1991

Vroče brizganje – Kovinske in druge anorganske prevleke –
Cink, aluminij in njune zlitine.

SIST EN ISO 2178

Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah – Merjenje
debeline prevleke – Magnetna metoda.

SIST EN ISO 16276-2

Antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi
premaznimi sistemi - Ugotavljanje adhezije/kohezije (lomne
trdnosti) prevlek in prevzemni pogoji. 2. del Preskušanje po
prečnem in X-prerezu.

SIST EN ISO 2808

Barve in laki – Ugotavljanje debeline plasti.

SIST EN ISO 16276-1

Antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi
premaznimi sistemi - Ugotavljanje adhezije/kohezije (lomne
trdnosti) prevlek in prevzemni pogoji. 1. del Preskus odtrganja.

SIST EN ISO 4628/1-6, 1982

Barve in laki – Ovrednotenje propadanja premazov –
Ugotavljanje obsega in velikosti poškodb ter intenzitete
enakomernih sprememb videza.

SIST ISO 8501 : 2002
SIST ISO 8503 : 2012

Vizualno ocenjevanje čistosti površine, 1. del, 2. Del.
Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih
premazov – Površinske hrapave značilnosti peskanih jeklenih
podlag, 1. del, 2. Del.

6.6.1 Obseg del
Pri izvedbi zaščite proti koroziji je treba upoštevati »Tabelo sistemov barvanja«, ki je podana
v nadaljevanju.
Ustrezne službe Izvajalca morajo zagotoviti nabavo vseh materialov, izvesti pripravo površin
ter samega barvanja ali nanos drugih zaščitnih prekritij, kot je zahtevano ter izvajati potreben
nadzor kakovosti.
Morebitne poškodbe zaščitnih prekritij med pakiranjem, transportom, prenašanjem in
nameščanjem opreme popravi Izvajalec.
Zagotoviti je treba rezervno barvo v višini 10 % porabe za morebitne potrebne popravke na
vsej površini opreme in njenih delov. Popravke mora izvesti Izvajalec.
Če skupna poškodovana površina, kjer so potrebni popravki, presega 10 % skupne barvane
površine opreme, je treba končno dekorativno plast barve nanesti na celotno površino.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti zaščiti pred elektro-kemično korozijo na mestih s
prisotnostjo vode, kjer so v spojeni deli iz nerjavečega in drugih materialov.
Površina varjenih cevi iz avstenitnega nerjavnega jekla mora biti zaščitena pred korozijo z
upoštevanjem naslednjih postopkov:
a) ustrezno varjenje po postopku TIG;
b) mehansko čiščenje in brušenje zvara in bližnjega materiala z ustreznim orodjem;
c) pasivizacija površine zvara s posebno kremo s kislino;
d) spiranje z vodo;
e) mehanska zaščita čiste površine pred delom z vročino ali stikom z ogljikovim jeklom, ki
bi lahko poškodovala zaščitno plast materiala.
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Avstenitna nerjavna jekla so zaščitena pred korozijo z gladko, čisto in sijajno površino, zato
ni potrebe po nanosu dodatnih zaščitnih premazov.
6.6.2 Materiali za barvanje
Izvajalec mora zagotoviti celovit in zanesljiv sistem zaščite proti koroziji z ustreznimi premazi.
Materiali, potrebni za barvanje, morajo biti standardni izdelki proizvajalca barv s preverjenimi
izkušnjami na področju zaščite proti koroziji za tip opreme, ki bo dobavljena.
Izvajalec mora predati Naročniku v potrditev vse podrobnosti priprave, vrste materialov,
metod in zaporedij ki jih predlaga za uporabo, s katerimi dokazuje skladnost s pogoji za
izvedbo zaščite proti koroziji zadevnih konstrukcij in površin opreme.
Izvajalec mora podrobno opisati postopke, ki jih namerava izvesti z namenom, da zagotovi
ustrezno zaščito opreme med transportom, skladiščenjem na Gradbišču in kasneje med
montažo ter namestitvijo.
Posamezni sloji temeljnega premaza in vseh naslednjih premazov morajo biti, kjer je
izvedljivo, različnega barvnega odtenka.
Izvajalec mora predati Naročniku v potrditev celovito shemo barv, v skladu barvnim
označevanjem po točki 5.3 teh tehničnih specifikacij, ki velja za končno izvedbo premazov
površin vse opreme. Barve vseh končnih premazov morajo biti enake obstoječim barvnim
odtenkom opreme ter so predmet potrditve Naročnika. Na zahtevo slednjega mora Izvajalec
priskrbeti vzorce različnih premazov in barv.
Vse pigmente, barve in temeljne premaze mora Izvajalec dostaviti na Gradbišče v zaprtih
posodah, v katerih jih dobavi proizvajalec. Navodila slednjega glede uporabe vseh premazov
in zaščitnih prekritij je treba dosledno upoštevati.
Vse grobo ali fino strojno obdelane površine železnih delov, ki so izpostavljeni zraku, je treba
pred prevozom očistiti s topilom in premazati z enim debelim slojem protikorozijske zmesi.
6.6.3 Tabela sistemov barvanja
»Tabela sistemov barvanja« prikazuje različne sisteme za zaščito pred korozijo, vključno s
pogoji uporabe, pripravo površine in materiali za barvanje, ki veljajo za primerne za izvedbo
različnih Del. Za zaščito pred korozijo, povezano z določenim delom opreme, kjer so
navedeni podatki za posamezne dele opreme, ki bodo veljali za odločilne.
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TABELA SISTEMOV BARVANJA
Sistem
zaščite
1

2

Vplivni medij na
površine

Priprava
površin

Osnovni
premaz

Končni premaz

Površine,
Sa 2,5
izpostavljene vodi
(vodni trakt in ostali
deli v stiku z vodo)

1 x 50 µm
3 x 120 µm plast
epoksi premaz odpornega epoksiza jeklo, bogat s katranskega premaza
cinkom

Površine pod
vplivom vlage,
kondenzata

1 x 40 µm
epoksi premaz
za jeklo, bogat s
cinkom

Sa 2,5

Skupna min.
debelina
suhega filma
410 µm

1 x 120 µm plast
dvokomponentnega
sistema na osnovi
epoksidne smole
1 x50 µm plast
dvokomponentnega
poliuretanskega premaza

240 µm

1x30 µm plast
dvokomponentnega
poliuretanskega premaza
po končani montaži
3

4

Notranja oprema s Sa 2,5
končnim visokim
sijajem

1 x 60 µm
epoksi premaz
za jeklo, bogat s
cinkom

2 x 30 µm plast
dvokomponentnega
poliuretanskega premaza
(1 x kot končni premaz na
terenu)

120 µm

Površine,
izpostavljene olju

1 x 50 µm
epoksi premaz
za jeklo, bogat s
cinkom

2 x 50 µm plast
dvokomponentnega
sistema na osnovi
epoksidne smole z visoko
kemično odpornostjo

150 µm

1 x vezno sredstvo za
cement ≈100 µm

100 µm

Sa 2,5

Sa 2,5

5

Vbetonirane
površine

6

Obdelane površine Razma(začasna zaščita) stitev

1 x Tectyl 506
20 µm

Očiščeno z belim špiritom
na Gradbišču

Prednostni proizvajalci barv naj bodo zaradi poenotenja materiala SIKA, HEMPEL ali
podobni.
6.6.4 Priprava površin
Priprava površin, kot je opisana v nadaljevanju, mora vključevati celovito čiščenje, brušenje
ali podobno obdelavo, ki je potrebna, da bodo na materialu, ki bo zaščiten s premazi,
izpolnjeni ustrezni pogoji za učinkovito zaščito pred korozijo.
Površina pripravljena za barvanje mora biti čista, suha, ustreznega videza ter s peskanjem
obdelana do potrebne hrapavosti (kar velja tudi za strojno obdelane površine, ki bodo
barvane z barvami, odpornimi proti koroziji). Površina, ki bo pobarvana, mora biti očiščena
vseh nečistoč, da se zagotovi dober oprijem barve.
Odstranjevanje rje in valjarniške škaje s konstrukcijskega jekla, cevovodov in drugih površin
jeklenih delov mora biti izvedeno s peskanjem do zahtevane stopnje ali stopnje zahtevane v
skladu z zadevnimi standardi – glej predgovor k členu 4.9. To se nanaša zlasti na dele, ki
bodo v stiku z vodo, izpostavljeni veliki vlažnosti ali podvrženi spremembam temperature.
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Pri peskanju z abrazivnimi sredstvi mora biti dosežena, v kolikor ni drugače predpisano,
povprečna hrapavost površin približno 50 mikronov. V primeru zelo tankih premazov sme
znašati maksimalna hrapavost površine manj kot eno tretjino minimalne celotne debeline
suhega premaza.
Peskanje s kremenom naj se iz zdravstvenih razlogov ne uporablja.
Vsi deli opreme morajo biti očiščeni s peskanjem v delavnici proizvajalca, v kolikor ni iz
razloga praktičnosti in/ali drugih pogojev drugače predpisano oz. odobreno s strani
Naročnika.
Deli, ki jih ni moč očistiti s peskanjem, morajo biti očiščeni rje z ročnim motornim čiščenjem in
to do najvišje mogoče stopnje, z uporabo namenskih orodij, ko so združljiva z uporabljenimi
premazi.
6.6.5 Izvedba barvanja
Izvajalec mora zagotoviti vse podrobnosti glede čiščenja s peskanjem in barvanja, ki bo
izvedeno v njegovih proizvodnih obratih ali na Gradbišču, med in po izvedeni namestitvi in
montaži opreme.
Barvanje mora biti izvedeno v skladu z zadevnimi standardi in/ali z drugimi ekvivalentnimi
standardi, ki jih je odobril Naročnik.
Postopki barvanja smejo biti izvedeni le v primernih vremenskih pogojih. Če je temperatura
prostora nižja od 5 °C ali je temperatura površine kovinskih delov nižja od rosišča zunanjega
zraka za več kot 3 °C, se barvanje ne sme izvajati.
Vsak sloj barve mora biti brez por, sledi ščetin in mehurjev. Vsak posamezni sloj se mora
posušiti in utrditi, pred nanosom naslednjega sloja. Tam, kjer so neporozni premazi posebej
zahtevani, je Izvajalec zavezan k dokazovanju kakovosti premaza(ov) z ustreznimi
instrumenti.
Poskrbeti je treba za zagotovitev zahtevane debeline premaza v vseh vogalih ter na robovih,
še posebej skrbno pa je treba izvesti zaščitne premaze preko zvarov, stikov itd.
Prvi premaz mora biti izveden takoj ali v določenem času po peskanju ter mora biti končan v
največ štirih urah, v izogib novi koroziji.
Delavniške premaze je treba preverjati glede doseganja dobre kakovosti ter, kjer je potrebno,
pred nadaljevanjem z barvanjem ali izvedbo premazov na Gradbišču. Izvajalec mora očistiti
in popraviti vse v delavnici izvedene defektne ali poškodovane premaze.
Pred začetkom mehanskega čiščenja je treba odstraniti vse sledove olj in masti. Pri tem je
treba uporabljati čiste krpe in čistilne tekočine z namenom, da se odstranijo vsi ostanki olj in
masti s površin, predvidenih za čiščenje. Vsa zahtevana čiščenja s pranjem morajo biti
izvedena v skladu z navodili proizvajalca barv.
Izvajalec mora upoštevati, da so poškodbe premazov protikorozijske zaščite med
transportom, skladiščenjem, nameščanjem ter montažo opreme neizogibne, zato mora biti
izvedba vseh zaščitnih postopkov ustrezno načrtovana. S temeljitim spiranjem s čisto sladko
vodo je treba poskrbeti za odstranitev kristalov soli, ki se lahko nakopičijo med transportom
po morju in/ali skladiščenjem v morskem pristanišču. Pomembno je, da se pred nanosom
vsake barve ali sloja površina pripravi na zgoraj navedeni način, tako da je čista, brez
nesnage in povsem suha.
Varjenje na pobarvanih površinah ni dovoljeno na območjih, kjer bi le to poškodovalo barvo
ali druge zaščitne premaze, v kolikor le-ta območja niso dostopna za popravila in nadzor. Z
deli, ki so bili pobarvani, je treba skrbno rokovati ter jih ustrezno zaščititi z namenom
vzdrževanja barve v dobrem stanju.
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6.6.6 Pregled in preizkus
Naročnik bo preveril pripravo površine pred nanosom premaza, debelino suhega premaza in
oprijem barve na površino.
Določena »minimalna debelina suhega premaza« pomeni, da na izmerjeni površini, ne glede
na velikost ali število merilnih točk, nobena točka ne sme biti pod določeno minimalno
vrednostjo (negativno odstopanje ni sprejemljivo).
Za namen merjenja oprijema na površino ali pretržne trdnosti mora Izvajalec za vse
prebarvane glavne dele pripraviti preizkusne ploščice, ki bodo obdelane (očiščene in
pobarvane) istočasno in z enakim postopkom kot površina dela.
6.6.7 Garancijska doba za odpravo napak
Splošna garancijska doba, kot je navedena v Pogodbi, velja tudi za dela, povezana z
barvanjem.
Izvajalec mora v razumnem roku in brez dodatnih stroškov za Naročnika izvesti zahtevana
popravila, v kolikor zagotovljena kakovost barvanja ni dosežena.
Zaščita proti koroziji pobarvanih ali galvaniziranih površin na koncu garancijske dobe za
odpravo napak ne sme presegati stopnje rjavenja RE1 (ena) po evropski lestvici za stopnjo
rjavenja protikorozivnih premazov, po predpisih »Corrosion committee of the Royal Swedish
Academy of Engineering Sciences, Stockholm« ali drugih merilih, ki jih je odobril Naročnik.
6.6.8 Cinkanje
Materiali, ki bodo pocinkani, morajo biti izdelani v končnih dimenzijah, ki so prikazane ali
določene, izvedena morajo biti vsa dela kot izsekavanje, rezanje, vrtanje, izrezovanje
navojev vijakov in odstranjevanje ostrih robov pred začetkom postopka galvanizacije.
Pocinkani deli morajo biti vroče cinkani, galvansko cinkani ali šerardizirani, kar je primernejše
za posamezni element.
Cinkanje mora biti izvedeno skladno z zadevnimi standardi, omenjenimi v predgovoru člena
4.9 ali drugimi standardi, ki jih je odobril Naročnik.
Za cinkanje je treba uporabiti izključno originalen surovi cink čistoče 98,5 %.
Debelina cinkovega prekritja mora znašati:
a) za vijake in matice, približno 60 mikrometrov;
b) za vse ostale dele, razen hidravlično obremenjenih jeklenih konstrukcij ali delov, ki so s
prekinitvami ali trajno potopljeni v vodi, približno 70 mikrometrov;
c) za jeklene konstrukcije ali dele opreme, s prekinitvami ali trajno potopljene v vodi (razen
jeklenih struktur turbine), približno 150 mikrometrov, v skladu s predpisi »VDEW,
Druckrohrleitungen - Association of German Electricity Utility Companies, Steel
Penstocks«.
Čiščenje: vsi materiali, ki bodo cinkani, morajo biti skrbno očiščeni rje, škaje, umazanije, olj,
masti in drugih tvarin. Posebno skrb je treba posvetiti ostankom žlindre in napakam v
območjih varjenja.
Cinkanje pločevin in oblikovanih delov; kjer deli zaradi svoje dolžine ne morejo biti potopljeni
v eni operaciji, je treba veliko skrb posvečati preprečevanju sprememb oblike delov.
Cinkanje različnih strojnih elementov: vijaki, matice, varovalke matic in podobni deli morajo
biti pocinkani ustrezno zadevnim standardom ali kot navedeno zgoraj. Presežne nanose
cinka je treba odstraniti s centrifugiranjem.
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Popravila cinkovih prekritij: material, na katerem je bil cinkan sloj poškodovan, mora biti
ponovno vroče pocinkan v cinkovi kopeli, v kolikor poškodba ni lokalnega značaja in jo je
moč popraviti z lotanjem ali izvesti popravilo z galvanizacijsko zmesjo. V tem primeru mora
biti galvanizacijska zmes nanesena v skladu z navodili proizvajalca.
Vsak del opreme, na katerem se pojavijo poškodbe pocinkanega sloja po ponovitvi vročega
cinkanja s ponovnim (dvakratnim) potapljanjem, bo zavrnjen.
Lotanje: lotanje mora biti izvršeno z železom za lotanje ter z uporabo lota sestave 50/50 %
(kositer in svinec). Dodatni obliv ali kislino je treba izprati takoj po dovršitvi del, na način, ki
ne povzroča poškodb sosednjih prekritij ali kovine same.
6.7 VIBRACIJE IN HRUP
V nobenem primeru ne smejo vibracije stacionarnih in rotirajočih delov opreme ali
komponent agregatov in pomožne opreme, kakor tudi opleti gredi agregata, preseči vrednosti
določenih z ISO 10816-5 in ISO 7919-5. Prav tako se namenu primerno lahko uporablja IEC
60994, »The Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic
machines«.
Posebno pozornost je treba posvetiti naravnim (lastnim) frekvencam jeklenih konstrukcij in/ali
komponent dobavljene opreme. Pri izračunih je treba predvideti zadostno stopnjo varnosti pri
določevanju vzbujalnih frekvenc v hidroelektrarni, vključno z vplivom normalne in prehode
vrtilne hitrosti, frekvence električne napetosti (toka), produkta vrtilne hitrosti agregata in ter
števila lopat gonilnika, števila vodilnih lopat glede na število lopat gonilnika, kot tudi drugih
možnih vzrokov vzbujanja (resonance) (npr. Karmanovih vrtincev) ipd.
Vibracije ne smejo imeti škodljivih učinkov (utrujanja) na uporabljen material in vpliva na
mirno delovanje opreme dobavljene po Pogodbi ali z njo povezane opreme.
Za statični oplet, vodoravno in/ali vertikalno, cilindričnih površin gredi, vodilnih ležajev,
izstopajočih delov in vpadnih prirobnic, gredi drsnega obroča nosilnega ležaja ter tesnilnih
površin tesnilke gredi itd., je potrebno upoštevati standard ANSI 810. Za novo stanje opreme
so sprejemljive vrednosti, ki ne presegajo 2/3 vrednosti navedenih v standardu.
Ustrezne informacije o upoštevanih tolerancah mora priskrbeti Izvajalec.
V splošnem raven hrupa, ki ga povzroča vgrajena in delujoča oprema ne sme presegati
obstoječih vrednosti.
Definicija ravni hrupa in meritve morajo biti v skladu z ustreznimi ISO in IEC standardi.
Pri omenjenih vrednostih je potrebno upoštevati normalno izvedbo gradbenih konstrukcij.
Posebnosti izvedbe gradbenih del mora Naročnik predati Izvajalcu na njegovo zahtevo.
6.8 PRITRDILNI MATERIAL
Izvajalec mora dobaviti vse pritrdilne elemente, kot so sorniki, zatiči, sidrni vijaki, vijaki,
matice, podložke, zaskočke itd., za vso opremo in pripomočke, ki jih dobavlja po tej Pogodbi.
Pritrdilni material mora biti v največjem možnem obsegu industrijske serijske izdelave.
Nosilni vijaki, v osnovi izpostavljeni spremenljivim obremenitvam, morajo biti zasnovani kot
prednapeti, pri čemer naj med zategovanjem ne bodo presežene napetosti v velikosti 90 %
meje plastičnosti.
Vsi navoji morajo biti metrični. Zatiči, vijaki, matice itd. (razen tistih, ki so iz nerjavnega
materiala) morajo biti ustrezno zaščiteni proti koroziji pred odpremo iz delavnice. Vsi navoji
morajo biti praviloma med montažo skrbno namazani, razen, če je zahtevano drugače.
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Ves vezni in pritrdilni material, ki je izpostavljen vodi ali visoki vlagi ali je podvržen
pogostemu prilagajanju ali odstranjevanju mora biti iz nerjavnega jekla, pri čemer so matice
in vijaki različne trdote. Ves ostali material je lahko iz ogljikovega jekla in galvaniziran, če ni
drugače zahtevano. Pri vseh vijačnih spojih je potrebno uporabljati podložke na strani
matice.
Konci vijakov ali vijačnih drogov naj v zategnjenem stanju segajo izven ustrezne matice, toda
ne za več kot tri navoje, razen če je večja dolžina zahtevana iz prilagoditvenih razlogov.
Matice naj bodo šestrobnega tipa. Matice z zarezami niso sprejemljive.
Za varovanje matic, ki bi se zaradi vibracij ipd. lahko odvile, naj bodo v splošnem predvidene
razcepke ali podobne varovalke. Sprejemljivo je varovanje z »Loctitom« ali s podobnimi
kemičnimi sredstvi, kjer je to primerno. Tip varovanja glavnih vijačnih spojev je predmet
odobritve Naročnika.
Izvajalec mora dobaviti vso neto potrebno količino plus 10 % veznega in pritrdilnega
materiala, ki je potreben za montažo dobavljene opreme na gradbišču. Po končani montaži
opreme je treba ves preostali drobni material zapakirati, označiti in predati kot nadomestne
dele Naročniku, brez zanj dodatnih stroškov.
6.9 TESNILA
Tesnila morajo biti iz prvovrstnega materiala, ki se ne stara in ki se mu lastnosti pri
temperaturnih spremembah, pri povečani vlagi ali suši ne spreminjajo. Stopnja trdote po
Shoru mora biti 60 do 80 Sh. Uporabljati se smejo v pogojih, kjer olja ali masti, izdelana na
mineralni osnovi, ne bodo vplivala na njihove površine ali povzročila njihovega mehčanja, kar
bi jih poškodovalo.
Če bo Izvajalec dobavljal tesnila iz sintetične gume s fluor ogljikovo prevleko ali brez nje,
mora Naročniku predhodno poslati v potrditev tehnične podatke tesnila in ime proizvajalca.
Tesnila tipa »O-ring« morajo biti izdelana iz kalibrirane vrvice, s premerom manjšim od 500
mm ali tlakom nad 1 MPa, ki ne sme biti zlepljena, temveč oblikovno prešana. Tesnila morajo
biti natančno nameščena. Utori za tesnila ter premeri vrvice, ki se uporabljajo po Pogodbi,
morajo biti standardizirani.
Kakovost površin v stiku s tesnilom mora biti obdelana v skladu z zahtevami proizvajalca
tesnila.
6.9.1 Tesnilni profili iz gume za prelivno zapornico
Tesnilni profili morajo biti izdelani po postopku ekstrudiranja iz kvalitetne olje odporne gume
EPDM s koeficientom trenja < 0,3. Posamezni segmenti tesnilnih gum za vertikalno,
horizontalno in kotno tesnjenje zapornih tabel morajo biti izdelani (ekstrudirani ali uliti) v
enem kosu. Lepljenje ni dovoljeno.
Izvajalec del mora v risbah označiti dovoljena odstopanja dimenzij profilov in potrebno trdoto
gume. Za vse dele tesnil, ki jih je potrebno uliti v kalup, je potrebno dobaviti orodja.
6.10 LEŽAJI
Drsni ležaji naj bodo izdelani iz materiala, ki je po kvaliteti enak ali boljši od obstoječega
materiala.
V ležaje, kjer je to posebej zahtevano ali predvideno se vgrajujejo samomazalne puše tipa
DEVA-GLIDE.
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Kotalni ležaji morajo biti proizvod priznanega proizvajalca ležajev kot sta na primer FAG ali
SKF.
6.11 OPREMA MEHANSKIH POGONOV IN SESTAVNI DELI
Dostop do vseh delov v gibanju, vključno z gredmi, sklopkami, nastavki, izstopajočimi
zagozdami in drugimi deli mora biti povsem zaščiten s primernimi, lahko odstranljivimi ščitniki
ali podobno, ki zagotavljajo popolno zaščito. Vsi vijaki na vrtečih se gredeh morajo imeti
vgreznjene glave ali drugo zaščito. Zaščitni elementi morajo biti potrjene izvedbe ter pri
večjih izmerah opremljeni z lahko dostopnimi nadzornimi odprtinami z vrati.
Elastične sklopke morajo biti vgrajene povsod, kjer je to potrebno za razbremenitev ležajev in
gredi vsled slabega centriranja in z namenom olajšanja demontaže. Kjer so sklopke
nameščene v položaju samo s pomočjo zagozd, morajo biti nakrčene in enostavno dostopne
za pritrditev in demontažo. Vse zagozde morajo biti strojno obdelane. Obodi sklopk morajo
biti zaščitene oblike in brez izstopajočih delov. Vsi ležaji mehanskih pogonskih sistemov
morajo biti nameščeni v okrovih, zaščitenih pred prahom ali v vodotesnih okrovih, če je glede
na pogoje delovanja to primerno.
Drsnih ležajev se je pri pogonskih mehanizmih treba izogibati, če pa so uporabljeni, morajo
biti visoke kakovosti in samomazalni (npr. tip DEVA), primerni za prenos največjih
obremenitev. Specifični tlaki pri gredeh s stopnjo zavrtitve več kot 360° ne smejo presegati
2/3 maksimalno dovoljenih ter smejo pri zasukih z nihajno povratno naravo gibanja dosegati
maksimalno dovoljene vrednosti. Če pa so v tem primeru ležaji občasno ali trajno potopljeni v
vodi, je dopustni specifični tlak zmanjšan za nadaljnjih 20 %. Povečanje specifičnih
površinskih tlakov na konceh čepov bo dopustno v primerih temelječih na ustreznih izračunih
deformacij nastopajočih pod obremenitvami. Obremenilni pogoji tako obremenjenih ležajev
bistvenega pomena morajo biti predmet odobritve Naročnika.
Spodnje oporne površine ležajnih okrovov morajo biti strojno obdelane ter oprte na precizno
obdelane površine podpornih delov, ki naj predstavljajo bistveno in potrebno oporno
površino. Namesto mehanskih pogonskih sistemov je primerneje uporabljati hidravlične
pogone.
6.12 MAZANJE, MAZIVA
Za vse dele podvržene medsebojnemu gibanju, bo glede na uporabo v posebnih pogojih na
Gradbišču, treba uporabiti ustrezna sredstva mazanja, tj. olja, masti itd.
Samomazalne izvedbe ležajev so sprejemljivejše, če ni drugače predpisano ali primernejše
zaradi specifičnih okoliščin.
Onesnaženje zraka, vode ali tal z mazivi, hladilnimi sredstvi ipd. je treba preprečiti s primerno
zasnovo in načrtovanjem ter skladno s standardi sodobnega ravnanja na področju maziv,
gorljivih snovi kot tudi strupenih hlapov.
Število različnih maziv, olj za regulacijske tlačne sisteme ipd., uporabljenih v dobavljeni
opremi naj bo z namenom olajšanja vzdrževanja in hrambe omejeno na minimum.
Z namenom poenotenja opreme in materialov bo moralo biti uporabljeno enako olje v glavnih
ležajih agregata kot v hidravličnih sistemih upravljanja (isti proizvajalec –, tip in izvor - npr.
Mobil). Izbor proizvajalca olj in maziv je predmet potrditve Naročnika.
Maziva, ki so ostala po montaži, je treba ustrezno označiti, zapakirati in predati Naročniku
brez dodatnih stroškov zanj.
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6.13 CEVOVODI, SPOJNI ELEMENTI, VENTILI IN ZASUNI
Vse cevi in pritrdilni material v dotiku s cevmi morajo biti iz nerjavnega materiala, razen če je
Naročnik določil drugače.
Če ni drugače navedeno morajo biti vsi cevovodi iz nerjavnega jekla, dimenzionirani za
»nazivni tlak« 1,0 MPa. Na vseh cevovodih se mora izvesti preizkus hidrostatičnega tlaka
glede na splošne zahteve, določene v točki 10.5.6 Tlačni preizkusi teh specifikacij. Cevovodi
morajo biti opremljeni z vsemi veznimi členi, spojkami, prirobnicami, razteznimi spoji, tesnili,
ventili, izpusti, podporami itd.
Kjer je mogoče naj bodo predvideni prirobnični spoji zaradi lažjega transporta, lažje
demontaže in ponovne montaže (npr. pri popravilih).
Vse prirobnice morajo biti metrične (ISO). Izvedba varjenih prirobnic mora biti z ovratnikom
ali nasajena na cev. Tesnilna površina mora biti obdelana.
Kadar cevovodi prečkajo zidove ali objekte, ki nimajo skupnega temeljenja, morajo biti
cevovodi spojeni z gibljivimi spojkami, ki dovoljujejo premike povezanih cevi v vseh smereh.
Zagotovljen mora biti ustrezen naklon cevovodov, da ne bi prišlo do zastajanja zračnih
mehurčkov, razen če so montirani samodejni odzračevalni ventili.
Med posameznimi vzporednimi cevovodi mora biti dovolj prostora za kasnejša vzdrževalna
dela. Minimalna razdalja cevovoda od pohodnih/posluževalnih površin mora biti 2 m.
Kot splošno pravilo velja, da cevovodi pod tlakom ne smejo biti vbetonirani. Za vsako izjemo
je potrebno dovoljenje Naročnika.
Cevi, ki niso pod tlakom, so lahko izdelane tudi iz trajno oblikovanega plastičnega materiala,
ki se ne stara. Ustrezno morajo biti nameščene in pritrjene, da med uporabo ne prihaja do
deformacij. Enako velja za cevi za nizek tlak (< 1 bar), ki so popolnoma vbetonirane, če se s
tem strinja Naročnik.
Morebitni stiki med nerjavnimi cevmi in cevmi iz ogljikovega jekla ter ostali vodi izpostavljeni
stiki morajo biti ustrezno izolirani, da ne bi prišlo do korozije.
6.13.1

Cevovodi in spojni elementi za tlačno olje, stisnjen zrak in vodne sisteme

Materiali, izračun, izdelava, montaža, kontrola ter dokumentacija za cevne sisteme mora biti
v skladu s standardom EN 13480 del 1 – 5.
Maksimalno skupna obremenitev npr. v cevovodih pod tlakom regulacijskega sistema mora
zajemati preizkusni tlak, potresne učinke, hidravlični udar, tlačno valovanje, termične sile,
lastno težo itd. Ustrezne izračune napetosti v ceveh mora izdelati Izvajalec, brez dodatnih
stroškov. Izračune mora predati v pregled in potrditev Naročniku.
Minimalno izbrana debelina stene cevi naj bo vsaj »normalna« ali »standardna« debelina, kot
je navedeno v upoštevanih standardih.
Kolena naj bodo kovana. Cevni loki sestavljen iz varjenih segmentov so dovoljeni za večje
velikosti, s predhodnim dovoljenjem Naročnika. Za manjše pritrdilne elemente je dovoljeno
tudi duktilno železo.
Cevovodi izpostavljeni udarcem, vibracijam, termičnim raztezkom morajo biti ustrezno
varovani in, če je to potrebno, morajo biti uporabljeni deli, ki preprečujejo omenjene vplive.
Spojni elementi za visokotlačne oljne in zračne sisteme morajo biti visoko učinkoviti, varjeni,
s prirobnico ali opremljeni s primernim sistemom pritrdilnih elementov, ki se dobro obnesejo
pri tresljajih, visokem pritisku in toplotnih udarcih. Pritrdilni element mora zagotoviti
poravnanost cevi z osjo pritrdilnega elementa in tako čim manjšo mehansko obremenitev
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cevi. Prav tako mora omogočati večkratno razstavitev in ponovno montažo, brez potrebe po
zamenjavi sestavnih delov.
Sistem pritrjevanja mora biti v skladu s standardom SIST ISO 8434. Ostali načini pritrjevanja
se ne smejo uporabiti brez predhodnega dovoljenja Naročnika. Cevovodi DN50 in večji
morajo biti opremljeni z ustreznimi prirobnicami in zapenjali.
6.13.2

Ventili, zasuni

Majhni ventili in zasuni morajo ustrezati zahtevam standarda DIN 3230, »Tehnični pogoji za
dobavo ventilov« ali enakovredni.
Ventili, ki bodo uporabljeni, morajo biti pri normalnih tlakih povsem tesne izvedbe, za obe
smeri pretoka (razen nepovratnih ventilov). Smer pretoka skozi ventile mora biti izbrana v
smeri odpiranja telesa ventila, če ne bo drugače predpisano in odobreno s strani Naročnika.
Biti morajo izdelek priznanih proizvajalcev in primerni za dolgotrajno uporabo v energetskih
sistemih.
Vsi ventili za konstrukcijske tlake večje od 1,0 MPa in/ali večji od DN100 morajo biti
preizkušeni po DIN 3230 za tesnost in homogenost materiala. Ventili in njih pogoni morajo
biti, zlasti glede mehanskih delov pogonov t.i. »težke izvedbe« in morajo med obratovanjem
delovati mirno in brez prekinjanja gibanja.
Za splošno uporabo so sprejemljivi kroglasti ventili, zasuni z mehkim tesnjenjem in ravnim
dnom, ter zaporne lopute tipa »lug«. Medprirobnične zaporne lopute in ventili niso
sprejemljivi. Ventili za regulacijo pretoka morajo biti primernega tipa, z indikatorjem položaja
vretena in pritrditvenim elementom, značilnosti pretoka pa morajo biti skrbno izbrane za
pogoje obratovanja.
Ročno zapiranje ventilov mora biti izvedljivo v smeri urinega kazalca, opremljeni pa morajo
biti z indikatorjem odprtja.
Električno krmiljeni ventili morajo biti opremljeni tudi z ročicami ali kolesi za ročno
posluževanje. Ročna kolesa morajo biti primerna za posluževanje v vseh pogojih delovanja
in to neodvisno od motornega pogona. Kolesa ne smejo biti togo povezana z motornim
pogonom ter se ne smejo prisilno vrteti, ko je motor v stanju delovanja. Čas za odpiranje in
zapiranje mora biti skrbno izbran glede na obratovalne pogoje in zahteve opreme.
Nazivne napetosti ventilskih pogonov:
a) za električno upravljane ventile:

3 x 230/400 V, 50 Hz

b) za elektromagnetne ventile:

110 V d.c.

c) za signalno napetost:

24 V d.c.

Pnevmatski pogoni v splošnem niso zaželeni.
Za olajšanje delovanja morajo biti veliki ventili in zasuni opremljeni z obtočnim vodom za
izravnavo tlakov, če je glede na izvedbo to primerno.
Vretena ventilov in zatiči morajo biti iz nerjavnega jekla, matice in puše pa prednostno iz
samomazalnega brona. Telo naj bo izdelano vsaj iz modularne litine, z izjemo visokotlačnih
ventilov izmer nad 150 mm, kjer ima prednost lito jeklo.
Vsi tlačno-reducirni ventili, varnostni ventili ali podobni deli morajo biti preizkušeni v delavnici
in opremljeni z delavniškim certifikatom po standardu ISO ali po drugem ekvivalentnem
standardu.
Ročne zaporne lopute s premerom, ki je enak ali večji kot 150 mm, morajo biti opremljene z
reduktorjem.
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Prirobnični (vijačeni) spoji zapornih loput morajo biti tipa, ki omogoča pritrditev/ demontažo z
obeh strani.
Za muljasto vodo je treba zagotoviti zasune z ravnim dnom.
6.14 INSTRUMENTI MEHANSKE OPREME
Vsi mehanski deli in še posebej deli aparatov ter instrumentov morajo biti primerno zaščiteni
proti udarcem in vibracijami, toplotnim učinkom, vlažnosti, prahu in politi vodi itd.
Manometri morajo biti velikosti 100 mm, z nerjavnim ohišjem in mehanizmom iz
kakovostnega jekla, polnjeni z glicerinom. Manometri in merilniki tlaka morajo biti opremljeni
z manometrskim ventilom s kontrolnim priključkom. V primeru srednjih pulzacij morajo biti
merilniki opremljeni z blažilniki. Merilniki tlaka morajo biti tipa, ki ni občutljiv na kakovost
merilnega medij.
Instrumenti za merjenje pretokov morajo biti izvedbe z majhnimi izgubami tlaka in neobčutljivi
na nečistoče v vodi. Prednostno morajo biti uporabljeni elektromagnetni ali ultrazvočni
merilniki pretoka.
Merilniki temperature morajo biti bimetalni, kvalitetne izvedbe, nerjavnega ohišja velikosti 100
mm in opremljeni z zaščito pred vplivi obratovalnega tlaka.
Temperaturni senzorji PT100 morajo biti zaščiteni ali vstavljeni v zaščitne cevi.
Za senzorje in aktuatorje, ipd. je treba upoštevati tudi zahteve navedene v Poglavju 6 te
knjige.
6.15

ČRPALNI AGREGATI

»Črpalni agregat« pomeni črpalko s pogonskim motorjem in vso pripadajočo pomožno
opremo.
Črpalke morajo biti izdelane iz:
a) okrov:

modularna jeklena litina ali prednostno nerjavno jeklo (jeklena
pločevina ni sprejemljiva)

b) rotor:

bron ali nerjavno jeklo

c) gred:

nerjavno jeklo

d) tulke:

nerjavno jeklo

e) obrabni obroči:

bron

f)

nerjavno jeklo

zagozde:

Premeri rotorjev ne smejo biti niti največji niti najmanjši, glede na izbrano velikost črpalke.
Črpalke morajo biti v razumnih mejah odporne proti koroziji in obrabi zaradi abrazivnih
primesi.
Tesnila gredi morajo biti mehanskega (dinamičnega) tipa, brez prepuščanja vode. Tesnila
morajo biti zamenljiva, brez obsežne demontaže črpalke.
Črpalke sistema za hladilno vodo morajo biti opremljene s kontrolnim ventilom na strani
izpusta.
Sklopke naj bodo elastičnega tipa, primerne za enostavno centriranje, menjavo in dolgotrajno
obratovanje.

_________________________________________________________________________________________________________

stran: 73/122

LOT T
Št. projekta: HIP1---5809

Potopne črpalke morajo biti, vedno, ko je to mogoče, opremljene s kolenom za pričvrstitev in
vodili za enostavno demontažo z vrha jaška. Črpalke morajo biti na kolenu opremljene z
nepovratnimi ventili. Druge vrste potopnih črpalk morajo biti nameščene v jašek tako, da se
prepreči škodljivo premikanje črpalke med delovanjem in morebitna škoda na opremi.
Potopne črpalke morajo biti opremljene s senzorjem puščanja olja.
Minimalni izkoristek črpalk pri nazivnih obratovalnih pogojih mora znašati najmanj 60 %.
V kolikor je zahtevano s strani Naročnika in/ali Naročnika, mora pri črpalkah s pogonsko
močjo večjo od 20 kW en primerek prestati preizkus učinkovitosti po SIST ISO 9906, Klasa II,
pri čemer bo preizkušanje treba izvesti pri nazivni vrtilni hitrosti in predpisanih pretokih 0 %,
50 %, 80 %, 100 % in 120 %.
Pred prevzemnim preizkusom mora Izvajalec predati Naročniku certificirane karakteristike
črpalke. Glavne potopne črpalke za hladilno vodo morajo biti preizkušene in prevzete s strani
pooblaščenega inšpektorja v delavnici proizvajalca.
6.16 SPLOŠNE JEKLENE KONSTRUKCIJE
Zasnova in izračuni napetosti morajo biti v skladu z veljavnimi zahtevami EUROCODE /
priporočili za projektiranje. Izvedba kovinskih konstrukcij mora biti v skladu s standardom EN
1090 minimalnega razreda izvedbe EXC2 (PC2 / CC2 / SC1).
V splošnem je treba pri izračunih napetosti in deformacij jeklenih konstrukcij in pri zasnovi
upoštevati lastno težo, premične obremenitve, učinke udarcev, sile raztezanja in krčenja
zaradi sprememb temperature, trenje, potres, vzgon in druge dinamične obremenitve.
Pri izračunih je treba upoštevati možne vplive korozije, elastičnih deformacij, stabilnosti in
oblikovnih faktorjev, v kolikor je to potrebno v izogib presežnim koncentracijam napetosti.
Pri zasnovi in izračunih je treba upoštevati ustrezno togost delov jeklenih konstrukcij z
namenom zagotovitve delovanja opreme brez vibracij ter primernega zvočnega in
dinamičnega obnašanja agregata. Pri tem bo analizo podpor, ki prenašajo sile na betonske
strukture treba posebno skrbno obdelati in rezultate posredovati Naročniku v potrditev pred
nadaljevanjem s podrobno zasnovo.
Posebna skrb mora biti posvečena analizi možnih pretočno induciranih vibracij in lastnih
frekvenc posebnih konstrukcij. Pri izračunih resonančnih frekvenc opreme elektrarne je
treba, glede na nazivno in prehodne vrednosti vrtilne hitrosti, frekvenco električne napetosti
in vrtilno hitrost agregata pomnoženo s številom lopat gonilnika ter druge vplive, upoštevati
zadostno stopnjo varnosti. Ustrezni izračuni morajo biti, pred nadaljevanjem s podrobno
zasnovo, predani Naročniku v potrditev.
Deformacije konstrukcijskih delov so dopustne do mere, ki mora ustrezati zahtevam
obratovanja in priporočilom glede zasnove.
6.17 VBETONIRANI DELI
Vbetonirani deli morajo biti dimenzionirani tako, da je zajamčena zadostna vzdržljivost in
obstojnost proti koroziji. Vsi deli morajo biti opremljeni s sidrnimi elementi v zadostnem
številu in primernih velikosti. Vbetonirani deli morajo biti dimenzionirani tudi za tlačne pogoje
zunanjega zalivanja z betonom.
Vbetonirani deli ali površine vbetoniranih delov, ki so trajno izpostavljeni vodi, morajo biti
izdelani iz nerjavnega jekla.
Pritrdilni vijaki morajo biti minimalno premera 16 mm, z navojem in usmerjevalno matico, da
je mogoča lažja prilagoditev pri pritrditvi. Razporejeni morajo biti tako, da je mogoče dele za
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vbetoniranje v drugi stopnji betoniranja nepremično pritrditi. Vsi profili, oporniki za pritrditev in
vbetonirani jekleni deli (kjer je to mogoče) morajo biti pokriti s plastjo betona debeline
najmanj 6 cm.
6.18 DELOVNI PODESTI, POKROVI, DOSTOPNE POTI, LESTVE
6.18.1

Splošno

Na splošno velja, da se ta oprema dobavlja v skladu z določili standarda SIST EN ISO
14122-1:2002 ali podobnim. Delovni platoji in dostopne poti morajo vsebovati:
a) ogrodje ustrezne zasnova;
b) pohodne elemente z nedrsečo površino;
c) stopnice in lestve;
d) varovalno ograjo.
Vsi deli morajo biti izdelani iz vroče pocinkanega konstrukcijskega jekla. Odprtine na
konstrukciji, izdelane za preprečevanje lebdenja na stopljenem cinku, morajo biti mehansko
posnete in zaprte s sivimi plastičnimi zatiči (iz vizualnih razlogov). Zasnova opreme mora biti
poleg funkcionalne in varnostne sprejemljivosti tudi vizualno sprejemljiva.
Pohodne površine (rešetke) morajo biti načrtovane za največjo deformacijo 1/200 pri
enakomerni obremenitvi vsaj 5 kN/m2 in trdno pritrjene na ogrodje.
Pokrovi za splošne namene morajo biti opremljeni z vgrajenim okvirjem, talne površine, t.j.
rešetke, pa morajo biti zagotovljene za zgoraj navedeno obremenitev in pritrjene na okvir z
vijaki iz nerjavnega jekla. Vrh pokrovov mora biti na enaki višini kot tla okoli njih.
Pred cinkanjem je treba odstraniti vse ostre robove na opremi, po tem se je treba izogibati
mehanski obdelavi. Vso pritrdilno okovje mora biti izdelano iz nerjavnega jekla.

7. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ELEKTRO OPREMO
7.1 SPLOŠNO
Električna oprema vseh električnih inštalacij, ki bodo dobavljene po tej Pogodbi, mora
izpolnjevati zahteve, ki so navedene v tem delu, razen, če je v Posebnih tehničnih
specifikacijah zahtevano drugače.
Vse komponente morajo imeti preverjeno in zanesljivo konstrukcijo. Zagotovljena mora biti
čim višja stopnja enotnosti in izmenljivosti komponent oz. opreme. Zasnova mora omogočati
enostavno vzdrževanje in popravilo komponent.
Oprema mora biti v čim večji meri predsestavljena v delavnici Izvajalca ali Podizvajalca.
Nameščene morajo biti vse komponente, oprema pa mora biti tudi notranje ožičena do
priključnih sponk. Priključne sponke posameznih inštalacij morajo biti označene v skladu z
določili iz tega zvezka.
Če ni določeno ali dogovorjeno drugače, ne glede na to, ali je bilo to prvotno določeno ali ne,
morajo po pravilu vse nazivne vrednosti za tok in moč električne opreme, ki jo je izbral ali
predlagal Izvajalec, predvideti 10 % varnostno rezervo in to pri najslabših možnih
obratovalnih razmerah.
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Vsa oprema mora ustrezati klimatskim pogojem na mestu vgradnje. Vsi deli, ki so nameščeni
na prostem, morajo biti zaščiteni pred sončnim sevanjem z uporabo ustreznih pokritij ali
ščitnikov.
Izvajalec mora pri dobavi vse električne opreme in inštalacij ravnati v skladu s predpisi, ki so
trenutno veljavni v Republiki Sloveniji, vsaj s tistimi, ki so navedeni v nadaljevanju:
a) za nizkonapetostne inštalacije in komponente: Pravilnik in tehnična smernica TSG-N002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije (Uradni list Republike Slovenije, št.:
41/2009 in 2/2012);
b) za prenapetostno zaščito: Pravilnik in tehnična smernica TSG-N-003:2013 Zaščita pred
delovanjem strele (Uradni list Republike Slovenije, št.: 28/2009 in 2/2012);
c) za elektromagnetno združljivost in izpolnjevanje standardov, ki so določeni v zadevnih
veljavnih predpisih v Sloveniji (Uradni list Republike Slovenije, št.: 132/2006 in 17/11 –
ZTZUS-1).
7.2 STANDARDNE ELEKTRIČNE VREDNOSTI
7.2.1 Standardna napetost za visokonapetostne naprave
Uporabljati se morajo naslednje standardne napetosti v skladu s standardom SIST IEC
60038, standardne napetosti IEC.
Visoke napetosti:
a) prenosni sistem

110 kV

b) generatorska napetost

10,5 kV

c) pomožno srednjenapetostno napajanje

20 kV

7.2.2 Standardna napetost za nizkonapetostne naprave
Za vse nizkonapetostne naprave, močnostne in krmilne inštalacije v omaricah, ploščah, ter
MCC-jih itd., je treba upoštevati naslednje standardne napetosti, v skladu s standardom SIST
IEC 60038.
7.2.2.1 Nizkonapetostne inštalacije za izmenično napetost
a) nazivna napetost:

3x230/400 V

b) nazivna frekvenca:
c) maksimalno napetostno odstopanje:

50 Hz
- 10 % + 15 %

d) frekvenčno odstopanje:
• med običajnim obratovanjem

42.5 – 57,5 Hz (±15 %)

• prehodne spremembe

42.5 – 65 Hz

e) sistem ozemljitve:

3 fazni (4-žilni in 5-žilni sistem),

f)

direktna ozemljitev (TN-C in TN-C-S)
2,5 kV

preizkusna 1- minutna napetost:

g) minimalna dopustna izolacijska upornost:
• medfazno:

400 kΩ

• fazno:

230 kΩ

_________________________________________________________________________________________________________

stran: 76/122

LOT T
Št. projekta: HIP1---5809

7.2.2.2 Lokalni 230 V razsmernik AC
a) nazivna napetost in frekvenca:

230 V, 50 Hz, 3-žilni (L,N,PE)

b) napetostno odstopanje:

-10 % do +10 %

c) frekvenčno odstopanje:
• med običajnim obratovanjem

-10 % do + 5 %

• prehodne spremembe

+10 %

Razsmerniki se na splošno uporabljajo samo za lokalne potrebe opreme v komandni sobi
HE.
7.2.2.3 Nizkonapetostni enosmerni tokokrogi sistema vodenja
a) nazivna napetost:

24 V DC

b) preizkusna 1 minutna napetost:

1,5 kV

c) minimalna izolacijska upornost:

220 kΩ

d) sistem ozemljitve:

neozemljeni sistem

7.2.2.4 Nizkonapetostni enosmerni zaščitni tokokrogi
a) nazivna napetost:

110 V DC

b) preizkusna 1 minutna napetost:

1,5 kV

c) minimalna izolacijska upornost:
d) sistem ozemljitve:

220 kΩ
neozemljeni sistem, s kontrolo
izolacije (IT-K)

Odstopanja napajalne napetosti, v okviru katerih mora naprava DC pravilno obratovati:
a) v prožilnem tokokrogu odklopnika

- 30 % do + 10 %

b) v zaprtem in odprtem tokokrogu izolatorja ali ozemljilnega stikala
- 20 % do + 10 %
- 15 % do + 10 %

c) v vseh drugih tokokrogih
7.3 BARVNO OZNAČEVANJE
7.3.1 Označevanje kablov in prevodnikov

Označevanje kablov in vodnikov mora biti v skladu s harmoniziranim barvnim ali/in
alfanumeričnim označevanjem po standardu CENELEC SIST HD 308 S2:2001, identifikacija
žil v kablih in zvijavih vrvicah po SIST EN 60446, Osnovna in varnostna načela za vmesnik
človek-stroj, označevanje in identifikacija – Identifikacija vodnikov z barvami ali številkami.
Funkcija

Oznaka

Barva

Zaščitni vodniki

zeleno-rumena

Ozemljitveni vodnik

motno rumena

Izmenični tokokrogi(1)
Faza enofaznega tokokroga:

L

rjava

Nevtralni vodnik enofaznega ali trifaznega tokokroga:

N

modra

1. faza trifaznega tokokroga:

L1

rjava

2. faza trifaznega tokokroga:

L2

črna
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3. faza trifaznega tokokroga:

L3

siva

Plus dvožilnega tokokroga

L+

rjava

Minus dvožilnega tokokroga

L-

siva

Plus enosmernega tokokroga z ozemljenim minusom

L+

rjava

Minus enosmernega tokokroga z ozemljenim minusom(2)

M

modra

Plus enosmernega tokokroga z ozemljenim plusom(2)

M

modra

Minus enosmernega tokokroga z ozemljenim plusom

L-

siva

Dvožilni enosmerni neozemljeni tokokrogi

Dvožilni enosmerni ozemljeni tokokrogi

Trižilni enosmerni tokokrogi
Zunanji plus dvožilnega tokokroga iz trižilnega sistema

L+

rjava

Zunanji minus dvožilnega tokokroga iz trižilnega sistema

L-

siva

Plus trižilnega tokokroga

L+

rjava

Srednji vodnik trižilnega tokokroga(2)(3)

M

modra

Minus trižilnega tokokroga

L-

siva

L

rjava, črna, rdeča, oranžna,
rumena, vijolična, bela, siva roza
ali turkizna

Krmilni tokokrogi, ELV in druge uporabe
Fazni vodnik

Nevtralni ali srednji vodnik (4)

OPOMBE:

N ali M

modra

(1) Tokokrogi vključujejo tudi ozemljilne vodnike.
(2) M označuje bodisi srednji vodnik trižilnega enosmernega tokokroga ali
ozemljeni vodnik dvožilnega enosmernega ozemljenega tokokroga.
(3) Ozemljen je lahko samo srednji vodnik trižilnega tokokroga.
(4) Ozemljeni vodnik PELV je modre barve.

7.4 ELEKTROMOTORJI IN PRETVORNIKI NAPETOSTI
7.4.1 Splošno
Obratovalne napetosti za različne nazivne vrednosti moči izmeničnih elektromotorjev morajo
biti naslednje:
a) za motorje do moči 55 kW:
• obratovalna napetost:

3-fazna 230/400 V, 50 Hz

• način zagona motorja:

direkten, razen če je določeno drugače
v Knjigi 2, Zvezek II, Zvezek III, teh
tehničnih specifikacij

b) za motorje do moči 1 kW, opcijsko:
• obratovalna napetost:

1-fazna 230 V,50 Hz

• način zagona motorja:
s kondenzatorjem
Vsi motorji naj bodo preverjenega in priznanega proizvajalca, izdelani v skladu s standardi
IEC in EN ter morajo ustrezati zahtevam tega razdelka. Motorji istega tipa in velikosti morajo
biti lahko zamenljivi in naj ustrezajo dimenzijam, kot so navedene v IEC standardih.
Uporabljati je treba naslednje standarde, ki zadevajo proizvodnjo in testiranje električnih
rotacijskih strojev:
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a) SIST EN 60034

Električni rotacijski stroji;

b) SIST EN 60044

Merilni transformatorji;

c) SIST EN 60529

Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP).

Motorji naj bodo v splošnem priključeni na nizkonapetostno omrežje lastne porabe in krmilne
plošče – MCC (sistem krmiljenja motorskih pogonov).
V splošnem mora biti konstrukcija trda in toga, za motorje z močjo več kot 10 kW ohišja iz
lahkih kovinskih zlitin niso sprejemljiva. Materiali in zaščita mora biti taka, da se ne pojavi
korozija na katerem koli delu motorjev.
Vsi motorji morajo biti opremljeni z ustreznimi montažnimi ušesi ali montažnimi vijaki.
Kadarkoli je to mogoče, morajo biti motorji s pripadajočimi gnanimi stroji nameščeni na
skupen temelj. Previdno jih je treba centrirati in pritrditi na temelj ter zaščititi pred delci.
Vsi asinhronski motorji morajo imeti rotor s kratkostično kletko.
Za splošno uporabo enosmerni motorji niso predvideni. Njihova uporaba mora biti omejena
na zasilne pogone, ki zahtevajo rezervno baterijo. Le ti morajo biti za obratovalno napetost
110 V DC.
7.4.2 Nazivne vrednosti
Nazivne vrednosti vsakega motorja morajo izpolnjevati zahteve zadevne elektrarne ali
pogona.
V splošnem je treba upoštevati naslednji faktor obremenitve :
d) Zahtevana moč pogona :

faktor obremenitve:

e) Za moči do 5 kW :

1,2

f)

Za moči nad 5 kW:

1,1.

Nazivna moč motorjev črpalk mora v vsakem primeru vsaj za 15 % presegati zahtevo za
najslabše razmere zadevnega črpalnega sistema.
Faktor obremenitve se izračuna kot razmerje med nazivno močjo motorja in največjo
zahtevano močjo na gredi motorja gnanega stroja.
a) Zahtevani obratovalni režim:

s1, trajno obratovanje

b) Razred predpisanih karakteristik:

maksimalno trajno obratovanje

Vsi asinhronski motorji morajo biti primerni za trajno obratovanje:
a) pri frekvenci med 95 % in 105 % nazivne frekvence;
b) in/ali z napetostnim odstopanjem med 90 % in 110 % nazivne napetosti;
c) pri prenapetostih, ki nastanejo v času prehodnih pojavov do 130 % nazivnih vrednosti.
Motorji morajo obratovati stabilno tudi s 70 % vrednostjo nazivne napetosti v času trajanja do
10 s. Omahni moment trajno obremenjenega motorja mora biti najmanj 160 % nazivne
vrednosti momenta oziroma po standardu SIST EN 60034-12. Pri pogonih s prekinjajočim
obremenjevanjem mora biti omahni moment do 200 % nazivnega momenta.
Vsi enosmerni motorji morajo biti sposobni zveznega obratovanja pri nazivnih obremenitvah
v območju napajalne napetosti od 90 do 110 % nazivne vrednosti in s fiksno nastavljenimi
ščetkami pri vseh bremenih.
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7.4.3 Zagon in prehodni obratovalni pogoji
Asinhronski motorji morajo biti dimenzionirani za direktne zagone. Brez poškodb morajo
vzdržati zagone pri 110 % nazivni napetosti, prav tako morajo brez poškodb prenesti vklope,
ko je na sponkah motorja prisotna še 100 % remanentna napetost (lahko celo v protifazi).
Motorji morajo biti sposobni uspešnega zagona tudi pri 20 % padcu napetosti v času zagona.
Vsak motor mora biti sposoben pospeševanja do nazivnih vrtljajev z minimalnim
pospeševalnim momentom v višini 5 % nazivne vrednosti in to tudi v primeru, ko je na
priključnih sponkah motorja 85 % nazivna napajalna napetost. Če ni posebej drugače
določeno, lahko vrtljaji motorja v območju praznega teka in polne obremenitve padejo za
največ 10 % njegove nazivne vrednosti.
Maksimalni zagonski tokovi motorjev ne smejo prekoračiti naslednjih vrednosti:
a) 6,5 x nazivni tok pri nizkonapetostnih asinhronskih motorjih;
b) 2 x nazivni tok pri enosmernih motorjih.
Vsi motorji morajo biti sposobni brez škodljivih posledic prenesti segrevanje v naslednjih
primerih:
a) tri hladne zagone motorja na uro z upoštevanjem enakomernih časovnih intervalov
mirovanj med vsemi zagoni;
b) tri zaporedne zagone motorjev pri obratovalni temperaturi, ali en zagon vsakih 20 minut
in
c) vsi dodatni zaporedni zagoni, če to zahteva dobavljeni funkcionalni sistem.
Motorji, ki so predvideni za pogoste samodejne zagone, morajo imeti ustrezne nazivne
vrednosti, ki je mora odobriti Naročnik.
7.4.4 Navitja in razred izolacije
Izolacijski materiali vgrajeni v elektromotorjih morajo izpolnjevati zahteve razreda F po
standardu SIST EN 60034-1. Izbrana mora biti zadostna nazivna moč motorja za posamezni
pogon, da se s segrevanjem motorja oziroma povišanjem temperature motorja pri
normalnem obratovanju ne prekoračijo vrednosti, ki so predpisane za razred B. Velja tudi za
motorje vezane na frekvenčni pretvornik.
Izolacija motorja mora zadostiti tudi težjim obratovalnim pogojem, kot so vlaga, možnost
slučajni izpostavitvi korozivnim plinom in hlapom, kot tudi znatnim nihanjem temperature
okolice.
Statorsko navitje mora biti take konstrukcije, da je sposobno prenesti sile, ki nastanejo zaradi
direktnega zagona motorja in v času prehodnega že omenjenega obratovanja. Konci navitij
in samo navitje motorja mora biti ustrezno izolirano z materiali, ki ne vpijajo vlage.
Navitje statorja elektromotorja mora prenesti največji pričakovani okvarni tok za pričakovano
časovno obdobje.
Navitje rotorja mora biti zasnovano tako, da zagotavlja neprekinjeno delovanje brez motenj,
vključno s ponovljenim direktnim zagonom. Rotor mora biti preizkušen pri 120 % povečani
hitrosti v dolžini 2 minut, da se dokaže celovitost navitja.
7.4.5 Vgrajena temperaturna tipala
Vsi izmenični motorji moči 1,5 kW in več morajo biti opremljeni z najmanj dvema
temperaturnima tipaloma tipa NTC ali PTC, ki sta vgrajeni v statorsko navitje. Tipali se
uporabljata za nadzor temperature statorskega navitja in za zaščito motorja.
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7.4.6 Senzorji puščanja oljne komore
Vsi pogoni potopnih črpalk morajo biti opremljeni s senzorji puščanja oljne komore. Indikacija
mora biti izvedena s potencialno prostim preklopnim kontaktom. Napetost pomožnega
napajanja senzorja mora biti 24 V DC.
7.4.7 Ventilacija in ohišje motorja
Vsi motorji morajo biti v popolnoma zaprtem ohišju, hlajeni z ventilatorjem, s stopnjo
mehanske zaščite razreda IP44 po standardu SIST EN 60529 za notranjo uporabo.
Konstrukcija motorja mora biti taka, da bo imel zaprt interni hladilni tokokrog, ki bo hlajen z
zunanjim hladilnim zrakom.
Za elektromotorje, ki so namenjeni zunanji uporabi, mora biti predvidena ustrezna
konstrukcija, vsaj s stopnjo zaščite IP56. Ohišje motorja mora imeti na najnižji točki vsaj eno
izvrtano odprtino za drenažo kondenzata. Motorji za vertikalno montažo morajo biti
opremljeni še z dodatnim pokrovom, ki preprečuje vstop vode in umazanije itd. v zunanji del
hladilnega sistema motorja.
Nizkonapetostni motorji velikosti 132 ali več po SIST IEC, ki bodo nameščeni na prostem in
ki ne bodo stalno v pogonu, morajo biti opremljeni z dodatnimi grelniki za sušenje
kondenzata, ki se lahko nabere v notranjosti ohišja motorja. Avtomatski enofazni izmenični
grelci motorja morajo biti ustrezno nameščeni v notranjosti ohišja, napajani pa morajo biti iz
posebnega ločenega tokokroga.
7.4.8 Ležaji
Vsi nizkonapetostni motorji morajo biti opremljeni s krogličnimi ali valjčnimi samomazalnimi
ležaji in ustreznimi odprtinami za mazanje ležajev. Če potrebno, morajo imeti ležaji mazalne
nastavke za mazanje z univerzalno mazalno garnituro. Za vertikalno nameščene motorje
morajo biti odobreni aksialni nosilni ležaji.
Kjer primerno so zahtevani samomazalni ali prisilno mazalni obročasti ležaji. Prisilno
mazanje mora biti zagotovljeno tako motorju kot tudi gnanemu stroju. Zagotoviti je treba
mazanje med zagonom in ustavitvijo brez zagona pomožne oljne črpalke za mazanje.
Če so izbrani samomazalni obročasti ležaji, mora biti vključena lahko dostopna mazalna
posoda s prelivno cevjo in lovilno posodo za mazivo.
Vsi ležaji morajo biti zaščiteni in ustrezno tesnjeni, da se prepreči vnos umazanije v ležaje ter
uhajanje maziva iz njih. Omogočen mora biti tudi stalni nadzor mazalnega sistema v času
obratovanja kot tudi v času mirovanja motorja, ne da bi bila potrebna demontaža ležajev.
V primeru ločenega uležajenja pogonskega motorja od pogona, morata biti tako elektromotor
kot tudi pogon montirana na istem podstavku ali montažni plošči.
Med transportom motorjev s krogličnimi ali valjčnimi ležaji morajo biti motorji ustrezno
zaščiteni, da se slednji ne poškodujejo.
7.4.9 Gredi in sklopke
Prosti del gredi motorja mora biti cilindrične oblike in opremljena z moznikom v skladu z
določili standarda SIST IEC 60072, Dimensions and output series for rotating electrical
machines. Gredna vez motorja mora biti nameščena na gred motorja in balansirana skupaj z
njo. Zagotovljeno mora biti tudi zavarovanje gredne vezi.
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7.4.10 Ščetke in kolektorji
Ščetke za enosmerne motorje morajo zagotavljati konstantni tlak. Ščetke iz ogljika morajo
vzdržati obratovanje motorja najmanj 12 mesecev, ne da bi jih bilo treba zamenjati. Vsaka
ščetka mora biti samostojno nastavljiva, pred začetkom pogona.
Nosilci ščetk se v nobenem primeru ne smejo dotikati kolektorja, tudi v primeru obrabe samih
ščetk.
Izvedba nosilcev ščetk mora biti taka, da le-ti niso uporabljeni za prevajanje električnih tokov
do ščetk. Predvideni morata biti najmanj po dve ščetki na pol, tako da vibracije kvarno ne
vplivajo na samo komutacijo. Minimalna varnostna rezerva obrabe kolektorjev ne sme biti
manjša od dvajsetih (20) % skupne debeline lamel. Najmanjši varni premer mora biti jasno
naveden.
7.4.11 Priključne omarice in ozemljitev
Priključki za kable, priključne sponke, priključne omarice ali podobna oprema morajo
omogočati priključitev ustreznih tipov kablov. Mehanske in električne lastnosti omaric morajo
v splošnem ustrezati zahtevam in pogojem, predpisanim v standardu SIST EN 62208,
Prazna ohišja za sestave nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav.
Priključne omarice morajo biti zadosti velike, da se zagotovi ustrezna priključitev kabla.
Uporabljeni morajo biti pritrdilni elementi, ki zagotovijo enostaven uvod kablov v priključno
omarico in pritrditev kabla na pripadajoče priključke. Mehanska zaščita IP priključnih omaric
mora biti prilagojena razmeram na terenu, kjer bo pogon in mora biti vsaj enakega razreda ali
eno stopnjo višje, kot je mehanska zaščita ohišja motorja.
Konstrukcija priključne omarice na motorju mora ustrezati nazivnemu toku motorja kot tudi
dejanskim kratkostičnim razmeram na koncu napajalnega kabla. Čas izklopa kratkostičnega
toka in toka preobremenitve motorja oziroma toka napake, ki teče v napajalnem kablu
motorja, mora biti nastavljen glede na izbrano zaščito motorja.
Priključna omarica motorja mora biti opremljena tudi z vezalno in priključno shemo motorja,
ki mora biti nameščena na notranjem delu pokrova priključne omarice. Če je motor pogona
namenjen samo za eno smer vrtenja, mora biti to posebej označeno.
Priključne omarice morajo biti popolnoma zaprtega tipa in konstruirane tako, da se prepreči
vdor vlage in prahu. Vsi stiki omarice morajo biti primerno zarobljeni in opremljeni z
ustreznimi tesnili iz neoprena ali temu ekvivalentnega materiala.
Priključne omarice motorjev moči nad 1 kW morajo biti dobro zračno zatesnjene proti
motorju.
Glede na velikost morajo biti priključne omarice nizkonapetostnih elektromotorjev opremljene
bodisi z odobrenimi kabelskimi končniki ali s kabelskimi uvodnicami, ki so ustrezno zvrtane
ter opremljene s primernimi kabelskimi priključki za pritrditev in zatesnitev kablov. Med
prevozom morajo biti takšne odprtine začasno zamašene ali zatesnjene.
Vsak motor mora biti na spodnjem delu ohišja opremljen s primerno dimenzioniranim vijakom
z matico in s ploščico za priključitev ozemljitve. Prav tako mora biti priključna omarica
motorja opremljena z ozemljitvenim vijakom.
7.4.12 Jakost hrupa in vibracije
Hrup motorjev ne sme preseči vrednosti 85 dB, merjeno na razdalji dveh metrov ter pri vseh
obratovalnih pogojih.
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Vibracije in pospeševalna hitrost vibracij mora biti merjena po standardu ISO 2373 ali DIN
45665 za standardne velikosti motorjev 80-315 po SIST IEC. Izmerjena jakost hrupa v času
obratovanja elektromotorjev mora biti v dovoljenih mejah.
7.4.13 Preizkusi
Vsi motorji morajo biti tipsko preizkušeni in certificirani v skladu s standardom SIST EN
60034. Vsak motor moči nad 55 kW mora biti tovarniško preizkušen in mora biti preizkušen
na objektu po končani montaži. Izvedeni morajo biti vsaj naslednji preizkusi, za katere je v
celoti odgovoren Izvajalec.
Tipski preizkusi:
a) merjenje izolacijske upornosti;
b) merjenje upornosti navitja neogretega motorja;
c) preizkus segrevanja pri PN ,UN in fN;
d) obremenitvena karakteristika (izkoristek, faktor moči in slip) pri UN in fN;
e) meritev nivoja hrupa motorja;
f)

karakteristika prostega teka;

g) meritev vibracij;
h) karakteristika zavrtega rotorja pri zmanjšani napetosti;
i)

zagonska karakteristika motorja pri zmanjšani napetosti po ponovnem zagonu;

j)

visokonapetostni preizkusi navitij;

k) meritev izolacijske upornosti.
Kosovni preizkusi v tovarni:
a) merjenje izolacijske upornosti;
b) merjenje upornosti navitja;
c) preverjanje smeri rotacije;
d) meritve v prostem teku;
e) meritve kratkostičnih točk;
f)

visokonapetostni preizkusi navitij.

Preizkusi na mestu montaže:
a) merjenje izolacijske upornosti;
b) preverjanje podatkov na napisnih ploščicah glede na priloženo dokumentacijo.
7.4.14 Frekvenčni pretvorniki
Frekvenčni pretvorniki morajo izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:
a) stopnja zaščite IP 54;
b) kompaktna oblika za pritrditev na steno (za druge možnosti pritrditve je potrebna
odobritev za vsak primer posebej);
c) vključen PID regulator z zaprto zanko, kjer to zahtevajo drugi deli te specifikacije;
d) analogni vhodi za realizacijo zaprte zanke PID regulatorja, kjer to zahtevajo drugi deli te
specifikacije;
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e) analogni vhod (4–20 mA) za referenčno nastavljeno vrednost;
f)

podpora za komunikacijo Profibus DP, modebus RTU ali modebus TCP;

g) vključeni potrebni filtri EMC in dušilke;
h) primernost za priključitev na 110 V DC pomožno napajanje (če je takšno napajanje
potrebno);
i)

shranjevanje in nalaganje evidenc parametrov ter posodobitev strojno-programske
opreme mora biti mogoče z uporabo pomnilniške kartice;

j)

vključeni morajo biti vhodi za senzorje zaščite motorjev (puščanje, PTC itd.);

k) integrirane funkcije zaščite motorja.
7.5 NIZKONAPETOSTNE RAZDELILNE IN KRMILNE OMARE
7.5.1 Paneli, omare in ranžirne omarice
7.5.1.1 Zasnova in konstrukcija
Paneli, omare in ranžirne omarice morajo biti standardizirane, modularne zasnove in
proizvedene s strani uglednega proizvajalca. Biti morajo prosto stoječe ali, v nekaterih
primerih, namenjene montaži na steno. Izdelane morajo biti iz jeklene pločevine debeline
vsaj 1,5 mm v katere bo možna fiksna namestitev stikalnih, krmilnih in nadzornih naprav.
Vgrajene morajo biti v neprožen in robusten okvir iz pocinkanega jekla s podstavkom, ki je
izdelan iz plošč jeklene pločevine, ki jih je mogoče odstraniti. Omare morajo biti dobavljene
vključno s pritrdilnimi in dvižnimi ročaji z ušesci, očesnimi vijaki, z vsemi potrebnimi okvirji,
pritrdilnimi sidri, spojnimi elementi, zanesljivim sistemom zaklepanja in ključavnicami, žepi za
dokumente ipd.
Mehanske in električne lastnosti nizkonapetostnih razdelilnih plošč morajo v splošnem
izpolnjevati zahteve in pogoje za električna ohišja, določene v standardu SIST EN 62208,
Prazna ohišja za sestave nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav in standardu SIST EN
60947, Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave. Paneli za distribucijo elektrike in krmilni
paneli morajo biti preverjeni v skladu s standardom SIST EN 61439-2. Dobavljeni morajo biti
z ustreznimi certifikati in poročili o izvedenih preizkusih in/ali drugih vrstah preverjanj.
Vsi paneli, omare in ranžirne omarice morajo biti zaščiteni z dekorativnim premazom in
premazom za zaščito proti koroziji. Standardizirani postopek in material morata zagotavljati
preverjeno stabilnost barve ter odpornost zaščite na ekstremne temperature in vremenske
razmere.
Vse prostostoječe omare morajo biti opremljene z robustnim podstavkom, v višini 100 mm ali
več. Primeren mora biti za spoje omaric in njihovo pritrditev na tla ali nosilne okvirje. Omare
je treba pritrditi na beton ali na ločen dvojni pod. V okviru tega razpisa je treba dobaviti vse
dodatne elemente, ki so potrebni za takšen način uporabe.
Omare, ki bodo montirane na dvojni pod, morajo imeti svojo lastno nosilno konstrukcijo iz
pocinkanega jekla, ki mora biti fiksirana na spodnjem delu omare pri uvodih za kable.
Podporne konstrukcije bodo dobavili drugi izvajalci.
Omare, ki se pritrdijo na steno, morajo biti na steno pritrjene s 3 cm distančnimi elementi
(vključeni v obseg dobave) in/ali nameščene na samonosilne okvirje, ki so dobavljeni z vsemi
elementi, ki so potrebni za takšno pritrditev.
Omare, paneli in ranžirne omarice morajo biti tovarniško kompletirane in opremljene z vsemi
ključavnicami, barvno označenimi zbiralkami, pritrdilnimi okvirji, podpornimi okvirji in drogi,
pritrdilnimi in zaščitnimi ploščicami, ploščami za kabelske uvodnice, notranjim ožičenjem,
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priključnimi sponkami in dodatki itd. ter z vsemi ostalimi napajalnimi in krmilnimi elementi, ki
so potrebni za celovito funkcionalnost.
Skupna višina omar, panelov in ranžirnih omarice ne sme preseči višine 2250 mm. Barvo
končne obdelave izbere in potrdi Naročnik, na splošno se zahteva RAL 7035.
Vse omare morajo biti primerne za neprekinjeno uporabo v klimatskih pogojih, ki prevladujejo
na gradbišču. Pri uporabi v notranjosti se zahteva zasnova s stopnjo mehanske zaščite
(protiprašno zaščito in zaščito proti mrčesu), ki ni nižja od stopnje IP41 ali višje, če to
zahtevajo posebni pogoji na gradbišču.
Vse omare, paneli in ranžirne omarice za zunanjo montažo morajo biti izdelane iz nerjavnega
jekla vsaj iz razreda AISI 316L. Vse omare za zunanjo uporabo morajo biti opremljene s
strešico iz nerjavnega jekla za dodatno zaščito pred vdorom meteorske vode.
Vse omare, ohišja in ranžirne omarice morajo biti zasnovane tako, da je omogočena naravna
ventilacija nameščenih komponent. Ustrezna naravna ventilacija omaric, zagotovljena s
pomočjo prezračevalnih odprtin, zaščitenih pred prahom, mora ohranjati temperaturo v
omarici v okviru običajnih vrednosti za pravilno delovanje opreme, pri čemer je najvišja
predvidena temperatura okolice 40 oC. Zunanje omarice, ki so izpostavljene neposrednemu
sončnemu sevanju, morajo biti izdelane iz dvojno obloženih sten, pri čemer je med dvema
plastema prostor, namenjen ventilaciji.
Oblika panelov/omaric mora omogočati pritrditev dodatnih panelov/omaric na obeh straneh.
Vrata omar se ne smejo odpirati za več kot 100 o in morajo biti zato opremljena s posebnim
omejevalnikom.
Vstop vseh kablov bo s spodnje strani. Kabelski priključki do panelov in omaric morajo biti
opremljeni z ustreznimi tesnili, da se prepreči vdor prahu ali mrčesa ali širitev morebitnega
plamena. Med montažo je potrebna začasna zatesnitev odprtin kabelskih vhodov. Če bo
uporabljena kakšna druga rešitev, je treba vse predloge predložiti Naročniku v odobritev.
Vsak panel/omara mora biti opremljena z elementi za ozemljitev kablov, kot zahtevajo EMC
predpisi. Na spodnjem delu omar v njeni celi dolžini mora biti nameščena bakrena
ozemljitvena zbiralka minimalnega preseka 50 mm2. Vsi kovinski plašči kablov morajo biti
vijačno povezani s to ozemljitveno zbiralko.
Vsi števci, releji, kontrolna in izbirna stikala, signalne lučke, komandne tipke in podobno,
morajo biti nameščene na priročni višini na sprednjih ploščah oziroma vratih omar v logičnem
in funkcionalnem zaporedju. Njihovo razporeditev mora odobriti Naročnik.
Če je potrebno, morajo biti omare opremljene še z dodatnimi vibracijskimi amortizerji, ki
omogočajo pravilno delovanje instrumentov in relejev v omarah.
Razdalje med deli pod napetostjo in ozemljenimi deli omar morajo biti v skladu z najnovejšimi
relevantnimi predpisi in standardi SIST EN.
Vsi izpostavljeni deli pod napetostjo v omarah morajo biti ustrezno pokriti in zaščiteni (IP20),
da se prepreči izpostavljenost nevarni napetosti.
Vsi paneli/omarice morajo imeti minimalno še 30 % rezervnega prostora za kasnejšo
montažo dodatnih elementov. Zahteva za 30 % rezervnega prostora velja tudi za nosilno
letev, plošče s priključki itd.
Najmanj 10 % skupne količine nizkonapetostnih napajalnih vodov, nameščenih v omarici,
mora biti predvidenih za rezervne napajalne vode z različnimi nazivnimi vrednostmi.
V posamezni omari mora biti predvidena tudi naslednja pomožna oprema:
a) dve enofazni vtičnici 230 V/10 A z zaščitnimi kontakti;
b) ena svetilka s stikalom na vratih;
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c) ozemljitev vrat omarice s fleksibilno plosko bakreno žico, 16 mm2.
Najpomembnejši nizkonapetostni razdelilniki in podrazdelilniki za celotno HE ali za ločene
funkcionalne sisteme morajo biti izdelani iz standardiziranih tipov ohišij kot napajalne plošče
(razdelilniki) ali/in sistemi centralnega motorskega krmiljenja – MCC. Biti morajo robustne
konstrukcije, modularni, samonosilni, sestavljeni iz ene ali več omar, ter izpolnjevati zahteve
standarda SIST EN 61439, Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav. MCC
morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečljivimi predali (polji). Razdelilniki in motorski krmilni
centri MCC-ji morajo biti zasnovani tako, da so v praksi maksimalno zanesljivi in varni ter so
obenem tudi najprimernejši za namene pregledov, preizkusov in vzdrževanja.
Razdelilniki in MCC-ji morajo biti certificirani in zasnovani tako, da zagotavljajo pasivno
zaščito pri internih prebojih (oblokih) kratkostičnih tokov, ki se lahko pojavijo na mestu
vgradnje. Zasnova vsake omarice mora zagotavljati varnost posluževalca in tudi čim bolj
zmanjšati škodo, ki jo povzroči interna napaka in omogočiti hitro popravilo stikalne plošče s
čim nižjimi stroški in v čim hitrejšem času.
Razdelilniki in MCC-ji morajo biti zasnovani in preizkušeni v skladu z določili IEC /TR 61641
ter morajo izpolnjevati merila od 1 do 6 za zaščito osebja in zaščito -posameznih segmentov
pred notranjim električnim oblokom. Zahtevana stopnja zaščite mora zagotoviti varnost ljudi
in varno ločitev posameznih segmentov v primeru okvare segmenta ali celotnega sistema
zbiralk.
PC-ji in MCC-ji morajo biti preverjenega tipa in morajo biti dobavljeni z vsemi ustreznimi
certifikati o izvršenih tipskih preizkusih in/ali drugih postopkih preverjanja.
Predložiti je treba tudi poročila o preizkusih za zahteve v skladu s standardi IEC/TR.
Postopki preverjanja morajo biti predloženi vnaprej v obliki predlogov, saj jih mora odobriti
Naročnik.
7.5.2 Ožičenje omar in priključki
Vsi paneli, omare in ranžirne omarice morajo biti tovarniško ožičeni. Če se prevažajo v več
kot enem delu, morajo biti zagotovljeni električni priključki med različnimi deli v obliki tračnih
sponk ali standardiziranih konektorjev.
Kabliranje in razpored kablov mora biti prilagojeno glede na napetostne nivoje. Izmenični in
enosmerni tokokrogi morajo biti med seboj prav tako ustrezno ločeni.
Vse interne kabelske povezave v omarah in omaricah morajo biti izvedene z izoliranimi fino
žičnimi bakrenimi vodniki. Izolacijski materiali kablov morajo biti odporni proti ognju in iz PVC
materialov ali drugih odobrenih ognjevzdržnih materialov. Kabli morajo biti na interna
priključna mesta pritrjeni s posebnimi kabelskimi spojkami ali pini/AMP.
Zahtevani so naslednji minimalni preseki bakrenih kablov:
a) 2,5 mm2: za potrošnike, kot so motorji, grelniki, in tokovne merilne transformatorje;
b) 1,5 mm2: za krmilne tokokroge za napetosti nad 60 V;
c) 0,75 mm2: za krmilne tokokroge pod 60 V;
d) 0,2 mm2: v primerih, ko je potrebno povezati posebne elektronske komponente, ki ne
omogočajo priključitve kablov oziroma žil večjega preseka, v takšnim primerih je
potrebna odobritev Naročnika.
Vsa sekundarna ožičenja v omarah in omaricah morajo biti razvrščena in zaščitena tako, da
se prepreči poškodba zaradi nastanka obloka ali mehanskih poškodb. Zato morajo biti
izvedena v ustreznih plastičnih instalacijskih kanalih brez PVC-ja, ki smejo biti zasedeni le do
60 %.
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Za povezavo kablov presekov večjih od 1,5 mm2 morajo biti uporabljeni ustrezni kompresijski
kabelski čeveljčki oziroma konektorji. Priključki kablov morajo biti tako izvedeni, da ne pride
do poškodbe žile kabla. Če je potrebno priključiti dva vodnika različnih materialov, morajo biti
uporabljene posebne dodatne kovinske bimetalne sponke.
Vsa sekundarna ožičenja v omarah in zaključki kablov morajo biti opremljeni z oštevilčenimi
identifikacijskimi obročki, ki morajo biti izdelani iz ustreznega materiala, ki je odporen na
vlago in olje Označbe na identifikacijskih obročkih morajo biti jasne in v črni barvi.
Dodatno se morajo uporabljati rdeče-rumeno-vijolično-modro obarvani obročki
identifikacijo faznih tokokrogov in rdeči obročki označeni s »T« za izklopilne tokokroge.

za

Če bo v omari več različnih spončnih letev, morajo oznake na identifikacijskih obročkih
vsebovati tudi oznako ustrezne spončne letve, na katero se določena žila kabla priključi.
Identifikacijski obročki morajo biti pritrjeni na žice tako, da se pri snemanju žil iz sponk
obroček ne sname.
Ožičenje omar mora biti zaključeno na eni ali več spončnih letvah, ki so nameščene na
spodnjih straneh omar. Neposredna ožičenja med napravami so lahko izvedena tudi brez
vmesnih priključitev na spončne letve, če bodo ožičenja izvedena znotraj ene omare. Interno
ožičenje v omarah mora biti priključeno na spončne letve samo z ene strani.
Spončne letve morajo biti pritrjene na letve v skladu z zahtevami DIN in morajo biti
oštevilčene v zaporednem vrstnem redu od leve proti desni (ali od vrha proti dnu). Spončne
letve ali skupine spončnih letev morajo biti označene z jasno vidnimi oznakami.
Vse sponke morajo imeti dva (2) ločena priključka za priključitev dovodnega in odvodnega
vodnika, večžičnega ali masivnega vodnika.
Sponke z utrdilnimi vijaki, ki so v neposrednem stiku z vodnikom, niso sprejemljive.
Med drugim morajo biti uporabljeni naslednji tipi sponk:
a) A

sponke za napajalne tokokroge;

b) B

kratkostične sponke za tokokroge tokovnih merilnih transformatorjev;

c) C

sponke za merilne in krmilne tokokroge z možnostjo mostične povezave na
bližnjo sponko.

Vse spončne letve morajo imeti 30 % rezervo kategorije C. Za komunikacijske povezave
morajo biti dobavljeni posebni konektorji.
Sponke napajalnih tokokrogov in sponke različnih tipov morajo biti med seboj ločene.
Razdalje med sponkami morajo biti zadostne tako zaradi ustrezne zaščite kot tudi zaradi
posegov.
7.5.3 Nalepke in tablice
Prednja stran (če dostopno tudi zadnja stran) panelov/omaric mora biti označena v skladu s
sistemom identifikacije opreme.
Vsaka komponenta, vgrajena v panele/omarice, mora biti označena z vidno oznako
elementa. Oznake se morajo strogo ujemati z oznako zadevnega elementa v pripadajočih
risbah tehniške dokumentacije. Dodatne oznake poleg vsakega elementa, vgrajenega v
panel/omarico, morajo ta element tudi poimenovati.
Nalepke na katerih so tehnološke oznake, morajo biti iz bele plastike s črno vgravirano
oznako. Velikosti črk in številk morajo biti usklajene glede na standardizirane velikosti
Naročnika in odobrene s strani Naročnika.
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7.5.4 Preizkusi
Vsi ožičeni paneli/omarice morajo biti tovarniško preizkušene v skladu z ustreznimi standardi,
vključno z visokonapetostnim preizkusom.
Opravljeni morajo biti naslednji preizkusi:
a) vizualni pregled;
b) meritev izolacijske upornosti in preizkus izolacijske trdnosti (vključuje naprave in interno
ožičenje vendar brez elektronskih krmilnih naprav);
c) funkcijski preizkusi krmiljenja, blokad in meritev;
d) nastavitve zaščitnih elementov, kjer je možna nastavitev s pomočjo specialnih testnih
naprav in obratovalnih preizkusov z injiciranjem primarnih tokov okvare (sekundarni
tokovi niso sprejemljivi);
e) visokonapetostni preizkus v skladu z ustreznimi standardi.
7.6 SENZORJI IN AKTUATORJI
7.6.1 Splošno
Merilna območja senzorjev morajo biti prilagojena in umerjena na pričakovana območja.
Vsi senzorji morajo biti izbrani v skladu z okoljskimi, mehanskimi, kemičnimi in električnimi
pogoji na mestu vgradnje. Merilna območja senzorjev in merilnikov morajo biti prilagojena in
umerjena na pričakovana območja
Senzorji in aktuatorji morajo biti opremljeni s konektorji ali priključnimi sponkami za
priključevanje kablov z ustrezno zaščito IP. Predizdelani integrirani kabelski priključki
so sprejemljivi samo v posebnih primerih (potrebna odobritev Naročnika). Povezan
kabelski konektor mora biti dostavljen z opremo s konektorskim priključkom.
Upoštevane morajo biti naslednje splošne zahteve:
a) vsi merilni pretvorniki morajo imeti izoliran enosmerni izhod 4–20 mA. Zaželeno je, da je
izhod dvožičen. Če to ni možno, je treba zagotoviti 24 V DC napajanje;
b) tokovna zmogljivost in upornost preklopnih kontaktov mora omogočati direktno
priključitev na sistem vodenja. Kontakti morajo zagotavljati zanesljivo stikanje na nivoju
5 mA pri 24 V DC;
c) lastno napajanje senzorjev in merilnih pretvornikov ne sme preseči 10 mA;
d) vsa dobavljena oprema mora biti opremljena z ustreznimi priključki in z dodatnimi
priključki za ozemljevanje priključnih kablov.
Kjer bodo uporabljeni inteligentni merilni pretvorniki, morajo ti ustrezati naslednjim zahtevam:
a) komunikacija po Profibus DP;
b) minimalna hitrost 1,5 Mbitov/s;
c) veljaven certifikat komunikacijske
certifikacijskem organu;

opreme,

izdan

pri

pooblaščenem

testnem

d) za vsak tip merilnega pretvornika mora biti podana točna numerična oznaka certifikata
izdana pri pooblaščenem testnem certifikacijskem organu komunikacijske opreme;
e) na zahtevo mora biti na razpolago tudi podatkovna datoteka naprave (Device Data File
–GSD);
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f)

izpolnjeni kriteriji po EMC in izpolnjene zahteve trenutno veljavnih predpisov v Republiki
Sloveniji.

Kjer bodo uporabljeni inteligentni aktuatorji, morajo biti izpolnjene naslednje splošne zahteve:
a) komunikacijska povezava po Profibus DP ,
b) minimalna hitrost 1,5 Mbitov/s;
c) veljavni certifikat komunikacijske
certifikacijskem organu;

opreme,

izdan

pri

pooblaščenem

testnem

d) za vsak tip aktuatorja mora biti podana točna numerična oznaka certifikata izdana od
podjetja komunikacijske opreme;
e) na zahtevo mora biti na razpolago podatkovna datoteka naprave (Device Data File GSD);
f)

omogočeno ročno posluževanje;

g) vizualni prikaz lege;
h) pomožna napetost 24 V DC;
i) energetsko napajanje 3x400 V AC ali 1x230 V AC;
j)

izpolnjeni kriteriji po EMC in izpolnjene zahteve trenutno veljavnih predpisov v Republiki
Sloveniji;
k) vgrajeno stikalo za preklop iz ročnega lokalnega krmiljenja na daljinsko.
7.6.2 Uporovne temperaturne sonde
a) uporabljene morajo biti standardne Pt100 uporovne temperaturne sonde (RTD) s 100 Ω
pri 0 °C, po DIN 43760;
b) s štirižično povezavo;
c) ohišja temperaturnih sond, ki bodo vstavljena v oljne rezervoarje, morajo ustrezati za
tovrstna okolja.
7.6.3 Kapilarni termometri
a) uporabljeni morajo biti instrumenti s številčnico z dodatnim nastavljivim preklopnim
kontaktom;
b) sonda termometra mora biti nameščena tako, da meri temperaturo najbolj vročega dela
merjenca;
c) termometri morajo biti nameščeni na posamezne plošče;
d) instalacijske cevke morajo biti izolirane pred tokovi induciranimi v ležajih.
7.6.4 Nivojska stikala in pretvorniki
a) nivojska stikala morajo biti nameščena čim bližje tehnološkemu procesu na dostopni
lokaciji;
b) vsak preklopni kontakt nivojskega stikala mora biti galvansko ločen od ostalih
kontaktov;
c) merilna mesta morajo biti skrbno izbrana in opremljena z vsemi potrebnimi elementi, da
je zagotovljen zanesljiv zajem podatka.
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7.6.5 Merilniki in indikatorji pretokov
a) merilniki pretokov morajo biti direktno priključeni in opremljeni s snemljivim ohišjem,
steklenim sprednjim delom ali digitalnim zaslonom;
b) indikatorji pretokov morajo biti opremljeni z vsaj enim nastavljivim preklopnim
kontaktom;
c) vsak preklopni kontakt mora biti galvansko ločen od ostalih kontaktov;
d) merilna mesta morajo biti skrbno izbrana in opremljena z vsemi potrebnimi elementi, da
je zagotovljen zanesljiv zajem podatka.
7.6.6 Tlačna stikala in pretvorniki
a) tlačna stikala morajo biti opremljena z najmanj enim preklopnim kontaktom;
b) vsak preklopni kontakt mora biti galvansko ločen od ostalih kontaktom;
c) merilna mesta morajo biti skrbno izbrana in opremljena z vsemi potrebnimi elementi, da
je zagotovljen zanesljiv zajem podatka.
7.6.7 Položajni indikatorji in pretvorniki
Položajna stikala morajo biti ustrezno nameščena, da jih je možno enostavno nastaviti in
blokirati v položaj po ponovni pritrditvi. Položajni indikatorji morajo biti opremljeni tudi s po
dvema preklopnima kontaktoma.
Merilna mesta morajo biti skrbno izbrana, da se preprečijo mehanske poškodbe, opremljeni
pa morajo biti dodatno z vsemi potrebnimi elementi, ki omogočajo pravilen zajem podatkov.
Bližinska stikala morajo biti primerna za robustno montažo. Ustrezati morajo zahtevnejšim
klimatskim pogojem in morajo biti tipa PNP. Napajalna napetost mora biti 24 V DC
Vsak element z vgrajenim indikatorjem položaja (npr. ventil) mora zaznati oba končna
položaja (odprto/zaprto), če ni drugače zahtevano.
7.6.8 Elektromagnetni ventili
Nazivna napetost za elektromagnetne ventile mora biti 24 V DC razen za ventile, ki
sodelujejo pri zaščitnih izklopih (110 V DC).
Vsak elektromagnetni ventil mora imeti zaščito proti povratni napetosti in mora imeti možnost
ročnega krmiljenja.
7.6.9 Ventili z elektromotornimi pogoni (regulatorji položaja ventilov)
Napajalna napetost regulatorjev položaja ventilov mora biti 1x230 V AC ali 3x400 V AC.
Krmilna napetost za odpiranje in zapiranje ventilov pa 24 V DC (visoka impedanca).
Regulatorji morajo imeti integrirano zaščito (mejni položaj, preobremenitev itd.).
Ventili morajo biti opremljeni s končnimi stikali (odprt/zaprt) in morajo imeti možnost ročnega
krmiljenja.
7.6.10 Vodni in oljni filtri
V avtomatskih čistilnih napravah morajo biti vgrajeni samočistilni filtri.
Filtri morajo biti opremljeni z dvostopenjsko indikacijo zamašitve (aktivni signal mora
signalizirati vsako posamezno stopnjo zamašitve):
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a) 1.stopnja:
b) 2.stopnja:

filter se mora zamenjati/očistiti - obratovanje agregata pa nimoteno in
filter je popolnoma zamašen - obratovanje je moteno.

7.6.11 Konektorji
Za specifične namene se senzorji dobavljajo skupaj s pripadajočimi konektorji, priključnimi
omaricami in propadajočimi spončnimi letvami. Take spončne letve morajo biti modularni, s
štirimi, šestimi ali osmimi ločenimi sponkami za povezave senzorjev. Skupni kabel do
opreme vodenja mora biti povezan z ustreznim konektorjem, da je mogoče enostavno
spajanje. Konektorji morajo biti v kovinskem ohišju za pripadajoče okoljske pogoje, ki je
odporno na hladilna sredstva in maziva. V primeru zajema digitalnih signalov mora biti v
izvedbi z LED diodami, ki prikazujejo status signalov.
7.6.12 Priključki in ozemljevanje
Vse naprave morajo imeti ustrezne priključke, ki ustrezajo pripadajočim kablom. Za pravilno
polaganje in pritrjevanje kablov morajo biti dobavljeni ustrezni predfabricirani (in tipsko
predvideni) elementi. Stopnja mehanske zaščite IP mora ustrezati dejanskim okoljskim
pogojem na objektu.
Priključki morajo biti popolnoma zaprtega tipa in konstruirani tako, da je onemogočen vstop
vlage in prahu. Vse naprave morajo imeti tudi en ozemljitveni vijak.
7.6.13 Preizkusi elementov
Vsak element mora biti tovarniško testiran in bo preizkušen tudi na objektu. Predvideni
morajo biti naslednji preizkusi naprav, za katere je v celoti odgovoren Izvajalec:
a) tovarniški preizkusi in
b) preizkusi na objektu, kot je zahtevano.
7.7 KABLI
7.7.1 Splošno
Izvajalec je zavezan:
a) podrobno navesti vse kable, ki so potrebni za ustrezno napajanje in krmilne priključke
njegove opreme na opremo, ki jo dobavljajo drugi izvajalci;
b) zagotoviti vse druge informacije in navodila za kabelske priključke, ki jih morajo
zagotoviti drugi izvajalci.
Za kabliranje v svojem obsegu del mora dobavitelj izdelati vse potrebne načrte in
dokumentacijo. Dokumentacija mora biti sestavljena iz kabelskih načrtov, priključnih shem,
kabelskih spončnih letev, spiskov kablov in načrtov polaganja kablov z navedenimi trasami
kablov.
Dobavitelj opreme mora izbrati najbolj primerne in učinkovite kabelske poti, da bodo
zagotovljeni kar najmanjši medsebojni vplivi. Vse poti morajo biti jasno navedene na
predloženih risbah in načrtih opreme.
Dobavitelj mora v svojem obsegu dobaviti vsaj naslednje:
a) vse potrebne kable in vodnike za napajanje z izmenično in enosmerno napetostjo,
merilne transformatorje, krmilne in merilne naprave, signalne kable, itd.;
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b) vse potrebne napisne ploščice za identifikacijo kablov (številčne oznake bodo pritrjene
kasneje);
c) ves potreben pritrdilni material;
d) ves potreben material za požarno tesnitev na prehodih kablov iz enega prostor v
drugega, ali med posluževalnimi omaricami oziroma ploščami;
e) vse potrebne zaščitne gumijaste cevi za kabelske prehode;
f)

vse potrebne kabelske povezave vključno s stisljivimi kabelskimi zaključki, pritrdilnim in
spončnim materialom;

g) vse potrebne kabelske končnike in priključke, vključno s pritrdilnim materialom;
h) vse potrebne konektorje;
i)

vse potrebne kabelske uvodnice.

Maksimalne trajne dovoljene obremenitve za vsak tip kabla in njegov presek morajo biti
določene s strani Izvajalca, pri čemer pa morajo biti upoštevani tudi okoljski pogoji gradbišča.
Izhajajoči faktorji zmanjšanja obremenitve morajo biti odobreni s strani Naročnika.
Presek kablov mora biti takšen, da v primeru toka napake, ki je določen z nastavitvijo
zaščitne naprave pod specifičnimi obratovalnimi pogoji, ne pride do poškodbe oziroma
poslabšanja dielektričnih lastnosti izolacije kabla. Vsi potrebni podatki o kablih, ki se
navezujejo na kratkostične izračune, morajo biti ustrezno dokumentirani in zajeti v
dokumentaciji Izvajalca v skladu s temi specifikacijami.
Vsi napajalni kabli morajo biti kabli bakrenega vodnika. Kabli s presekom, ki je večji od 16
mm2 morajo biti XLPE tipa, nizkonapetostni kabli manjših presekov so lahko s PVC izolacijo.
Vsi kabli pa morajo biti primerni za okoliško temperaturo 40 ºC.
Kabli, ki bodo izpostavljeni okoljskim temperaturam nad 60 ºC morajo imeti teflonsko ali
silikonsko izolacijo.
Kabli morajo biti primerni za polaganje v notranjosti, na prostem (na neposredni ali posredni
sončni svetlobi), v vodih, kabelskih policah, pod zemljo ali v vodo. Kabelski plašči morajo biti
odporni na sončno sevanje, učinke olja, bakterijsko delovanje, žuželke, glodavce in morsko
vodo.
Vsi kabli morajo biti opremljeni tudi z ustreznimi ploščicami na obeh koncih v skladu s
sistemom identifikacije opreme. Posamezne žile kabla morajo biti označene s pripadajočimi
številkami ali barvno oznako.
Kabli morajo biti položeni tako, da je kasneje možna čim lažja zamenjava.
Vsi kabli morajo biti po objektu ustrezno razporejeni. Kjer potrebno morajo biti uporabljene
PVC objemne vezice.
Oznaka proizvajalca kabla mora biti jasno razvidna na celotni dolžini kabla na njegovem
plašču. Iz nje mora biti razbrano ime proizvajalca in leto izdelave kabla. Napisi na kablih
morajo biti sestavljeni iz velikih črt, črke pa morajo biti pokončne.
7.7.2 Nizkonapetostni kabli
Vsi nizkonapetostni kabli morajo biti oklopljeni. NN kabli morajo biti enožilni in večžilni z
bakrenimi vodniki s XLPE ali PVC izolacijo. Skupni plašč kablov mora vsebovati polnilo proti
vstopu vlage.
Za preprečevanje previsokih napetosti dotika mora biti uporabljena učinkovita ozemljitev.
Zato mora biti temu primerno izbrano ustrezno število žil v posameznih kablih (3, 4 in 5 žilni
kabli).
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Minimalni dovoljen presek nizkonapetostnih kablov ne sme biti manjši od 2,5 mm2.
Če se uporablja tri, dva ali enožilne vodnike z zmanjšanim presekom nevtralnega vodnika,
le-ta ne sme imeti preseka manjšega od 16 mm2.
Glede na zahteve morajo biti kabli za enosmerne napetosti dve- ali trižilni. Enožilni
energetski kabli večjih presekov bodo lahko uporabljeni le pri baterijskih razvodih or in v
enosmernih razvodih. Kabli za napajanje merilnih naprav in sistemov vodenja za napetosti
pod 60 V morajo imeti oklop kabla povezan z ozemljitveno zbiralko, ali pa morajo imeti eno
žilo za zaščitno ozemljitev.
Vsi nizkonapetostni kabli morajo biti izbrani glede na pričakovane dinamične in termične
karakteristike.
Posebno pozornost je treba posvetiti izbiri kablov za priključek elektromotorjev na frekvenčne
pretvornike. Tovrstne kable je treba izbrati glede na višje harmonike, preklopno frekvenco in
vse druge parameter, vključno z EMC.
Vodniki
Žile kablov morajo biti iz prepletenih tankih bakrenih pramenov.
Zasnova vodnikov:
a) od 2,5 mm2 do 4 mm2 – okrogli večžični vodnik;
b) od 6 mm2 do 25 mm2 – okrogli večžični vodnik;
c) od 35 mm2 do 500 mm2 – sektorski večžični vodnik.
Vodnik kablov, odpornih na vročino in vodnik gibkih kablov mora biti iz prepletenih tankih
bakrenih pramenov.
Zaščitna izolacija
Zaščitna izolacija kablov iz PVC-ja mora biti negorljiva in odporna proti prodoru olja. PVC
izolacija za vse nizkonapetostne kable mora biti črne barve. Na zaščitni izolaciji mora biti
označeno ime proizvajalca, napetostni nivo Uo/U v kV in tip kabla.
Oklop kabla
Oklop kabla mora biti iz prepletenega bakra ali prepletenega pocinkanega bakra in mora
pokrivati vsaj 80 % površine.
Priporočene tokovne obremenitve kablov
Merila za izbor kablov za neprekinjeno obremenitev v primerjavi z enim kabelskim
tokokrogom v zraku:
PVC kabel
Redukcija obremenitve za 9 paralelnih kablov in 6 vertikalnih potekov

66 %

Redukcija obremenitve pri temperaturi okolice 40 °C in vodnika 70 °C

87 %

Redukcijski faktor

0,57

XLPE kabel
Redukcija obremenitve za 9 paralelnih kablov in 6 vertikalnih potekov

66 %

Redukcija obremenitve pri temperaturi okolice 40°C in vodnika 90 °C

91 %

Redukcijski faktor

0,60
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7.7.3 Merilni in krmilni kabli za napetosti nad 60 V
Uporabljeni morajo biti večžilni krmilni kabli s PVC izolacijo, ki morajo brez poškodb trajno
prenašati vse vplive značilne za posamezno mesto namestitve. Kabli za analogne signale
morajo imeti skupen oklop iz pocinkanih in prepletenih tankih bakrenih žic (pokrivnost vsaj
pribl. 85 %) in s prepletenimi paricami.
Minimalni preseki kablov za meritve in krmiljenje morajo biti:
a) 1,0 mm2 za vse kable nad 60 V;
b) 1,0 mm2 za kable za povezave med priključki krmilnih omaric in do posameznih merilnih
instrumentov;
c) 1,0 mm2 za vse kompenzacijske kable pri termočlenih;
d) 0,5 mm2 za vse I&C večžilne kable, ki služijo za povezavo iz lokalnih priključnih omaric
do omar krmiljenj.
Znotraj krmilnih naprav in znotraj posameznih tokokrogov elektronskih komponent so
minimalni preseki kablov odvisni od same konstrukcije elektronskih komponent. V vseh
primerih pa padec napetosti ne sme preseči 5 % pri maksimalnem bremenu in temperaturi
okolice.
Za kabelske povezave, ki potekajo izven zgradb v druge zgradbe, morajo biti uporabljeni
kabli s skupnim oklopom in zaščito pred interferenčnimi elektromagnetnimi vplivi. Ti kabli
morajo eliminirati zunanje vplive motenj, ki lahko nastanejo na ostalih kabelskih povezavah.
Za kabelske povezave znotraj zgradb oklopi kablov niso nujno potrebni.
Kabli z več kot 7 žilami morajo imeti ca 20 % rezervnih prostih žil za bodočo uporabo.
Kabli s 6 in več žilami morajo biti opremljeni s številčno ali barvno kodo, ali pa ustrezno
drugače označeni v presledkih ne večji od 300 mm vzdolž dolžine kabla. Oznake na kablih
morajo biti trajne. Barvna koda ali katerikoli drug način označevanja kablov mora biti dodatno
prikazan tudi v tehnični dokumentaciji.
7.7.4 Komunikacijski kabli
Za povezavo distribuiranih krmilnikov z ostalimi krmilniki se morajo (za prenos merilnih
vrednosti in komunikacijskih podatkov) po potrebi uporabljati posebni komunikacijski kabli.
Dimenzionirani morajo biti za prenos zadostne energije in ustrezne podatkovne hitrosti. Prek
teh povezav se morajo prenašati krmilne funkcije in električno napajanje priključnih naprav,
kot tudi dodatne storitve, kot je aktivni nadzor obrabe priključnih naprav. Načrtovani in izbrani
morajo biti v skladu z različnimi zahtevami in z zahtevami standarda EN 50288,
Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje.
7.7.5 Kabli za merilne transformatorje
Tipi kablov za merilne instrumente morajo ustrezati zahtevam v členu »Merilni in krmilni kabli
za napetosti nad 60 V«. Minimalni presek kablov za merilne transformatorje mora biti 2,5
mm2.
7.7.6 Merilni in krmilni kabli za napetosti do 60 V
Merilni in krmilni kabli za napetosti do 60 V morajo imeti pramenaste bakrene žile
minimalnega premera 0,80 mm. Uporabljeni so lahko le merilni in krmilni kabli z več
paricami, ki so med seboj ločene. V krmilnih kablih, ki so sestavljeni iz več parov žil, mora biti
najmanj 15 % prostih žil.
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Krmilni kabli morajo imeti skupen oklop iz prepletenih finih pocinkanih bakrenih žil (pokrivnost
pribl. 85 %), da se preprečijo kakršnikoli zunanji vplivi in napačni signali.
Posamezne žile večžilnih krmilnih kablov kot tudi sam kabel morajo biti označeni s
številčnimi oznakami na obeh koncih.
7.7.7 Kabelske povezave in kabelski priključki
Za priključevanje žil kablov preseka 1,5 mm2 in več morajo biti uporabljene kompresijske
kabelske spojke. Spojke morajo biti konstruirane tako, da se kabel ne poškoduje. Kjer bo
uporabljen kot vodnik prepletena žila, mora biti odrezani konec vodnika zataljen, ali pa
opremljen z ustrezno spojko za pritrditev. Bimetalne sponke morajo biti uporabljene le v
primerih, ko je treba povezati vodnike različnih materialov. Enako velja za vse priključke na
električne porabnike.
Odrezani konci kablov morajo biti pritrjeni s spojkami iz nerjavečega materiala. Vezne spojke
med kabli morajo biti iz sintetičnih negorljivih materialov. Vezne spojke oblike »T« niso
dovoljene.
Kabelski plašč
Kabelski plašč mora biti odporen proti olju in ognju. Plašč mora vsebovati ime proizvajalca,
tip kabla in nazivno vrednost fazne in medfazne napetosti v kV ter dolžino.
Kabelski povezovalni elementi in končniki
Če je le mogoče, se je treba izogniti spojnim kabelskim omaricam (dozam). Omarice, če
bodo potrebne, morajo biti iz ognjevzdržnega materiala. Odcepne omarice (doze) niso
sprejemljive.
Ranžirne omare
Ranžirne omarice in omarice za povezovanje ali ranžiranje kablov morajo biti nameščene na
takšnih mestih, da je poenostavljeno združevanje kablov in distribucija signalov.
Če ranžirne omarice niso ustrezne, je treba uporabljati vmesne ranžirne omarice. Ranžirne
omarice morajo biti opremljene z vso potrebno opremo za pritrditev in spajanje kablov.
Ranžirne omarice morajo zagotavljati 20 % rezervo v prostoru in sponkah.
Sponke, ki bodo uporabljene za priključitev tokovnih merilnih transformatorjev, pa morajo biti
opremljene še s kratkostičnimi mostički. Za ozemljitev morajo biti uporabljene ustrezne
ozemljitvene sponke.

8. SPLOŠNI GRADBENI POGOJI IN ZAHTEVE
8.1 SPLOŠNO
To poglavje se nanaša na problematiko stičnih točk med dobavljeno opremo in obstoječimi
gradbenimi konstrukcijami.
Izvajalec mora za opremo v obsegu dobave navesti glavne obremenitve in sile, ki vplivajo na
obstoječe konstrukcije.
Vpliv opreme na obstoječe gradbene konstrukcije mora biti čim manjši. Posledično morajo
biti tudi obremenitve in zahtevana togost gradbenih konstrukcij čim manjša in obremenitve
nove opreme ne smejo presegati v nobenem primeru obremenitve obstoječe opreme.
Stroškov gradbenih konstrukcij vbetoniranja dobavljene opreme ne nosi Izvajalec.
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8.2 RISBE IN IZMERE
Izvajalec mora predložiti risbe, ki prikazujejo razpored glavnih delov opreme, skupaj z
osnovnimi dimenzijami, merami in materiali kakor tudi idejne načrte oz. predloge glede
pomožnih konstrukcij. Prav tako je treba upoštevati zahteve glede projektiranja temeljnih
plošč in detajlov sidranja le-teh v beton.
Izvajalec mora upoštevati terminski plan projekta in roke za pripravo potrebnih podatkov za
detajlni gradbeni načrt v skladu s splošnimi roki za gradnjo.
Izvajalec mora Naročniku v odobritev predložiti celotno dokumentacijo o načinu vgradnje
dobavljene opreme v obstoječe gradbene konstrukcije, pravočasno in v skladu z roki, kot bo
dogovorjeno.
Izvajalec mora v svoji dokumentaciji opisati glavne postopke in pogoje za izvajanje
betoniranja vbetoniranih delov, v skladu s svojimi zahtevami.
8.3 OBREMENITVE IN SILE
V dokumentaciji, ki jo Izvajalec predloži Naročniku v odobritev, morajo biti natančno
prikazana mesta delovanja obremenitev in sil, ki delujejo na gradbene konstrukcije.
Dokumentacija mora vključevati vse podatke o maksimalnih obremenitvah in silah, ki jo
oprema prenaša na obstoječe konstrukcije, med normalnimi, prehodnimi in najbolj
neugodnimi obratovalnimi pogoji.
V splošnem je treba celovito upoštevati statične, dinamične in toplotne učinke (dilatiranje).
Če so podane posebne zahteve glede togosti gradbenih konstrukcij, mora Izvajalec potrebne
podatke Naročniku predložiti v pregled in odobritev.
Podatke glede gradbenih konstrukcij je treba navesti posebej za vsak ležaj in za druge
podporne konstrukcije.
Prej zahtevani podatki morajo biti navedeni v m in kN.

9. REZERVNI DELI, POSEBNA ORODJA IN PRIPOMOČKI
9.1 REZERVNI DELI
V obsegu te Pogodbe je treba dobaviti rezervne dele za vse staranju, odpovedi, obrabi in
trenju izpostavljene dele in komponente opreme, zahtevane v teh specifikacijah. Rezervni
deli naj bodo izdelani iz enakega materiala, po enakem postopku in z enakimi lastnostmi kot
prvotni, za nadomeščanje delov brez sprememb ali predelave priležnih komponent in
zamenljivi v smislu zamenljivosti in standardizacije.
Vsi rezervni deli naj bodo dobavljeni, v kolikor je to izvedljivo, zaščiteni proti koroziji,
označeni s tablicami za identifikacijo in pravilno pakirani v označene škatle zadostne togosti
z namenom prenašanja dolgoročnega shranjevanja (5 let ali več) v primernih prostorih.
Kadarkoli je kot rezervni del potrebna komponenta z elektromotornim pogonom, mora biti
dobavljen tudi elektromotor z vso pripadajočo opremo.
Prevzem rezervnih delov bo izveden samo na osnovi podrobnega seznama, ki ga pripravi
Izvajalec.
Dobava rezervnih delov na objekt mora biti usklajena z Naročnikom, vsekakor pa mora biti
izvedena pred pričetkom poskusnega obratovanja.
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Pred izdajo »Potrdila o prevzemu« bodo rezervni deli temeljito pregledani, v prisotnosti
predstavnikov Naročnika in Izvajalca.
9.1.1 Rezervni deli
Izvajalec poda ceno za rezervne dele, ki so zajeti v tabeli cen.
9.1.2 Priporočeni rezervni deli
Izvajalec naj po lastnih izkušnjah predvidi tudi priporočene rezervne dele, potrebne za 5letno obratovanje opreme, šteto od poteka roka za odpravo napak v garancijski dobi.
Seznam »Priporočenih dodatnih rezervnih delov« mora biti priložen Listi cen Priporočenih
rezervnih delov.
Morebitno naročilo priporočenih dodatnih rezervnih delov bo izvedeno s strani Naročnika po
njegovi izbiri v roku treh (3) let od prevzema del. Cene priporočenih rezervnih so v tem
obdobju fiksne.
9.2 POSEBNA ORODJA, PRIPOMOČKI IN DVIŽNE NAPRAVE
Pred izdajo »Potrdila o prevzemu« bodo vsi elementi temeljito pregledani, v prisotnosti
predstavnikov Naročnika in Izvajalca.
Stroški vseh (tj. priporočenih in drugih) posebnih orodij, pripomočkov in dvižnih naprav,
morajo biti vključeni v skupno ponudbeno ceno.
9.2.1 Posebna orodja in pripomočki
Izvajalec naj dobavi eventualna dodatna posebna orodja, ki so potrebna za namestitev,
demontažo in ponovno montažo med prenovo in vzdrževanjem opreme, dobavljene po tej
Pogodbi, zlasti ob upoštevanju dimenzij vsakega kosa opreme (razen tistih, ki so že na
razpolago na objektu).
Vsa posebna orodja in pripomočki morajo biti označeni z namenom njihove uporabe in
morajo biti predani Izvajalcu v uporabo med namestitvijo in montažo opreme. Zaradi tega
morajo biti posebna orodja in pripomočki dobavljeni skupaj s prvimi dobavami opreme, ki naj
bo nameščena in montirana.
Izvajalec mora ob končnem prevzemu pregledati in Naročniku predati omenjena posebna
orodja in pripomočke. Posebna orodja in pripomočki naj bodo v odličnem stanju ali pa jih bo
moral Izvajalec prenoviti ali nadomestiti z novimi, kakovosti, ki ni slabša od prvotne.
9.2.2 Posebne dvižne naprave
Izvajalec mora pripraviti in Naročniku v odobritev predložiti risbe dvižnih naprav in popolna
navodila za naprave in metode, ki niso splošnega značaja, ki se bodo uporabljale za
montažo in demontažo težke opreme v elektrarni, ter za vitle, kavlje, spone itd., ki so
nepogrešljivi za izvedbo del na Gradbišču.
Dobavitelj mora posebne dvižne naprave, ki jih bo uporabljal na Gradbišču, dobaviti v skladu
z zahtevami tehničnih specifikacij in skupaj s komponentami, katerim so namenjene.
Končni seznam posebnih dvižnih naprav mora predložiti Naročniku v odobritev pred
začetkom montaže in/ali namestitve.
Posebne dvižne naprave, ki se bodo uporabljale med montažo in namestitvijo mora predati
Naročniku ob končnem prevzemu v stanju, ki je enak stanju novih naprav, ustrezno
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zaščitenih pred korozijo, zapakirane in opremljene z ustreznimi dokumenti, podatki in/ali
napisnimi ploščicami.
Če tako zahtevajo predpisi ali standardi, mora posebne dvižne naprave preveriti tudi
pooblaščena agencija, Izvajalec pa mora Naročniku predložiti potrebno dokumentacijo.

10.

KONTROLA KAKOVOSTI

V tem poglavju je obravnavana kontrola kakovosti med izdelavo, montažo ter pregledi in
preizkusi.
10.1 SPLOŠNO
To poglavje vsebuje splošne zahteve za preglede materialov, delov, opreme in postopkov
med izdelavo opreme, delavniško montažo in preizkuse ter montažo na gradbišču z
namenom prikaza skladnosti s specifikacijami, pravilniki in standardi in za zagotovitev
splošne zanesljivosti in dobrega delovanja opreme in instalacij.
Naročnik bo uvedel v okviru svojih dejavnosti posebno službo nadzora za zagotavljanje in
nadzor kakovosti, kot tudi za preglede in nadzor med izdelavo opreme v delavnici Izvajalca in
med montažo na Gradbišču.
Naročnik ali njegov pooblaščenec mora imeti ob vsakem razumno izbranem času prost in
neposreden dostop do poslovnih prostorov Izvajalca in njegovih dobaviteljev z namenom
nadzora izdelave komponent opreme, predvidenih za dobavo, in pridobitve informacij v zvezi
z napredkom del. V primeru, da Naročnik ali pooblaščeni nadzorni organ med izvajanjem
kontrolnih aktivnosti ne bi odkrila ali prepoznala določenih napak ali odstopanj ter zato ne bi
zavrnila takšnega izdelka ali del, ki ni/niso skladen/ni z zahtevami specifikacij, to še ne
pomeni, da takšnih napak ali odstopanj ni treba odpraviti oziroma, da je takšen izdelek
sprejemljiv.
10.2 PRAVILNIKI IN STANDARDI
10.2.1 Splošno
Vrsta in obseg pregledov mora v splošnem ustrezati zahtevam v standardih, ki se uporabljajo
za načrtovanje, izdelavo in montažo zadevne opreme, ki so dopolnjene ali spremenjene z
zahtevami teh Specifikacij.
10.2.2 Sklicevanje na pravilnike in standarde
Navedba posebnih pravilnikov, standardov in priporočil je namenjena zagotavljanju kakovosti
in varnosti izvedbe Del tako v delavnici, kot na gradbišču. Metode izdelave morajo biti enake
ali presegati današnjo prakso na zadevnem področju, da veljajo za sprejemljive za uporabo v
okviru teh Specifikacij.
V kolikor je v okviru določenega pravilnika ali standarda dovoljenih več stopenj kakovosti ali
točnosti, mora biti izbrana najvišja kakovost in stopnja točnosti, sorazmerna s predvideno
funkcionalnostjo in ob razumevanju, da v vsakem primeru odločitev o izbrani stopnji sprejme
Naročnik.
V vseh primerih mora biti upoštevana različica pravilnika ali standarda ipd. zadnja izdaja letega.
V primerih, ko ustrezni pravilniki, standardi, priporočila in smernice ne obstajajo, se morajo
preizkusi izvajati v skladu z najboljšo standardno prakso proizvajalca, za katero je potrebna
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odobritev s strani Naročnika. Če se uporabljajo dobaviteljevi interni tovarniški standardi, je
potrebno navzkrižno sklicevanje na odobrene standarde. Naročnik si pridržuje pravico, da
zahteva kopijo dobaviteljevih internih standardov.
V takih primerih mora Izvajalec Naročniku pred pričetkom izdelave zadevnega dela predložiti
celovite podatke in predvideni postopek preizkušanja.
Če so predlagani postopki odobreni, mora Izvajalec pred pričetkom izvajanja kateregakoli
preizkusa Naročniku predati dodatne tri kopije predvidenega postopka preizkušanja,
napisanega v angleščini.
10.3 PROGRAM NADZORA IN PREIZKUSOV
Izvajalec mora zasnovati in slediti Programu nadzora in preizkusov za izdelavo, montažo in
programe aktivnosti, v katerem so navedeni vsi rutinski preizkusi, vmesni preizkusi, točke
prisotnosti (Witness ali Hold points) pri preizkusih in preverjanj ter tipi poročil ali certifikatov,
ki bodo izdani. Program nadzora in preizkusov mora vsebovati seznam uporabljenih risb,
specifikacij in/ali standardov za vsako aktivnost ali skupino aktivnosti.
Program mora preveriti in odobriti Inženir.
V skladu z in dodatno k dogovorjenim standardom mora Izvajalec predložiti opis posebnih
postopkov za preizkuse materialov (če obstajajo), izdelavo, kontrolo kakovosti ter preizkusov
delovanja, kot se le-ti uporabljajo, od nabave osnovnih materialov (tj. kontrolni listi) do
končno izdelanih in vgrajenih izdelkov.
Dokler Naročnik ni prejel vseh relevantnih in potrjenih risb in postopkov za izdelek, ki bo
predmet preizkusa, se nadzor ne bo izvajal ali potrdil kot veljaven. Izvajalec mora na zahtevo
Naročnika slednjemu pred preizkusom predati kopije risb in drugo dokumentacijo.
Pred pričetkom izdelave in ne kasneje kot 60 dni po Datumu začetka mora Izvajalec predati
osnutek predlaganega programa nadzora.
Standardni postopki preizkušanj morajo biti na voljo na izvajalčevem oddelku za kakovost, če
pa se morajo izvajati posebni postopki, je treba njihov opis poslati v vednost in/ali odobritev
Naročniku skupaj s Programom nadzora in preizkusov.
V zvezi s točkami prisotnosti (Witness in Hold points) velja, da mora biti Naročnik obveščen
vsaj pet (5) dni prej, če se preizkus izvaja v EU in vsaj petnajst (15) dni prej, če se izvaja
izven EU.
Če se kontrolni organ na objavljeni datum pregleda, ki je določen kot »točka prisotnosti
(Witness point)«, slednjega ne more udeležiti, pregled izvede neodvisni oddelek notranje
kontrole proizvajalca, delo pa se lahko nadaljuje.
V primeru pregledov, ki so določeni kot »točka zaustavitve (Hold point)«, se nadaljnja dela
ustavi, dokler se kontrolni organ pregleda ne udeležiti ali se prisostvovanju uradno odpove.
Izvajalec ni odgovoren za zamude, ki izhajajo iz neodzivnosti na obvestilo o izvedbi
preizkusa.
Izvajalec ali njegov dobavitelj mora zagotoviti vse instrumente in aparature, potrebne za
nadzor ali za izvedbo preizkusov, ki morajo biti kalibrirani. Stroške slednjih mora nositi v vseh
primerih Izvajalec.
10.4 ODOBRITVE PREIZKUSOV
Vsi dobavljeni materiali, komponente in oprema, kot tudi Dela, izvedena v okviru te Pogodbe,
bodo podvrženi nadzoru Naročnika, v kolikor slednji med izdelavo, namestitvijo, montažo na
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Gradbišču, pri preizkusih ali zagonskih preizkusih, to zahteva. Nadzor in preizkusi morajo
ustrezati, vendar niso omejeni le na zahteve teh Specifikacij.
Izvajalec mora, preden pošlje obvestilo o preizkusu Naročniku, zagotoviti, da je obdelani del
ali sestav opreme, ki se bo prevzel, izdelan v predpisanih dimenzijskih tolerancah in v skladu
z zahtevano stopnjo kakovosti. V kolikor se pri nadzoru v delavnici izkaže, da so pri pregledu
najdena prevelika odstopanja glede na konstrukcijsko predpisane, mora biti o tem obveščen
tudi projektant Izvajalca. Slednji mora najti primerno rešitev problema ter jo predati Naročniku
v odobritev skupaj s potrebno pripadajočo dokumentacijo, opisi, izračuni in/ali postopkom
popravila.
Šele potem, ko predstavnik Naročnika potrdi ustreznost predstavljene rešitve, se lahko izda
obvestilo o prevzemnih preizkusih (preizkusih kakovosti, dimenzijskih, funkcionalnih
preizkusih).
V primeru, da Naročnik predlagano rešitev zavrne, mora Izvajalec predlagati drugačno
rešitev ali zadevni del opreme ali sestav izdelati znova.
10.5 KONTROLA KAKOVOSTI MATERIALOV IN OPREME
10.5.1 Splošno
Materiali morajo biti izdelani in preizkušeni v skladu s predpisanimi ali predlaganimi
standardi, ki jih odobri Naročnik.
Vsi materiali in oprema morajo biti primerno označeni z namenom sledljivosti in pripadnosti
preizkusnih certifikatov.
Certifikati dobavitelja o skladnosti materialov in opreme bodo sprejemljivi samo za manjše
dele, po presoji Naročnika.
Za posebno opremo, kot so tlačne posode itd., bo od Izvajalca zahtevano, da na lastne
stroške pridobi preizkusne certifikate tretje osebe, npr. ustreznega pooblaščenega organa
Republike Slovenije.
Za individualno izdelano opremo bodo izvedeni, kot je predpisano v zadevnih standardih,
rutinski in/ali posebni preizkusi.
Posebni preizkusi, zahtevani za različne materiale in dele opreme, morajo biti izvedeni v
skladu z relevantnim poglavjem teh Specifikacij.
Za vse glavne standardne dele opreme morajo biti zagotovljeni t.i. “tipski” preizkusni
certifikati.
V primeru, da tipski preizkusni certifikati niso na razpolago, je treba izvesti tipske preizkuse
skladno z ustreznimi standardi. Stroške mora poravnati Izvajalec.
Izvajalec primarno odgovarja za zagotavljanje kakovosti opreme po tej Pogodbi, in ostaja v
vseh pogledih odgovoren tudi, če je izdelavo opreme ali nadzor montaže in montažo predal v
izvedbo podizvajalcu. Zahteva teh Specifikacij je, da smejo biti Dela oddana v izvajanje samo
podjetjem z učinkovitim izvajanjem nadzora kakovosti in zagotavljanjem kakovosti, in da
Izvajalec nadzoruje izvedbo Del tako, da so pri preizkusih prisotni izkušeni nadzorniki, ki jih
je zaposlil Izvajalec.
Izvajalec mora v primernem času dokazati, da njegovi materiali in/ali oprema ustrezajo
zahtevam teh Specifikacij, pri čemer za tak dokaz zadošča uspešna dovršitev preizkusov in
nadzora. Potrjeni »rutinski« preizkusni certifikati morajo biti predani za vsak primerek
opreme, za katerega so izdani.
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10.5.2 Preizkušanje materialov
V nadaljevanju so navedeni obsegi preizkusov materialov, relevantni preizkusni postopki in
omejitve glede sprejemljivosti. Izvajalec mora na podlagi teh zahtev in po svojih izkušnjah
pripraviti seznam, na katerem so naštete vse komponente dobave, ki jih je treba preizkusiti in
ustrezni preizkusi, ki se bodo na njih izvedli. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dodatne
preizkuse, če se mu zdi to potrebno. Vsi certifikati kontrole morajo biti v skladu z določili
standarda EN 10204:2004.
Izvajalec mora izvesti kemijsko analizo materialov, preizkuse natezne trdnosti, meje
plastičnosti, upogibne preizkuse in preizkuse trdote materialov. Preizkusi se morajo izvajati v
skladu z veljavnimi predpisi, ki so določeni v naslednjih standardih:
EN 10002, 1–5. Del

Kovinski materiali, Natezni preizkus

EN 10003

Kovinski materiali, Preizkus trdote po Brinellu

EN 10045, 1–2. Del

Kovinski materiali, Udarni preizkus žilavosti po
Charpyju

EN 10229

Vrednotenje odpornosti jeklenih izdelkov proti
vodikovi pokljivosti

EN 1043 1–3. del

Porušitveni preizkusi zvarov na kovinskih materialih, Preskus
trdote

EN 7438, 1–5. del

Kovinski materiali, Upogibni preizkus

ISO 4384

Plain bearings, Hardness test of bearing metals

DIN 50141

Metallic materials, Shearing test

Rezultati preizkušanj pa morajo biti ustrezno evidentirani v poročilih o preizkušanju
materialov.
Udarni preizkus:
a) Pri materialu za vse glavne dele je treba kontrolirati žilavost z uporabo ISO V
preskušanca z zarezo. Temperatura preskušanja je -20 °C za pločevino (razen nerjavno
pločevino, kjer se zahteva temperatura +20 °C) ter 0 °C za vse druge komponente, če
ni drugače zahtevano v Tehničnih specifikacijah.
b) Za materiale in konstrukcijska jekla (profile in cevi) vseh ostalih delov opreme je
temperatura preskušanja žilavosti +20 ˚C (v skladu s standardom EN 10025-2).
c) Rezultati ne smejo biti nižji od vrednosti, ki je navedena v veljavnem standardu
materiala za dano raven temperature; kljub vsemu lahko projektant zahteva višje
vrednosti, če je to potrebno. Preizkušanje mora izpolnjevati določila ustreznih
specifikacij in tehnične zahteve standarda EN.
Vzorčni material:
a) Izvajalec mora Naročniku zagotoviti zadostno število brezplačnih vzorcev velikih
jeklenih ulitkov, odkovkov in plošč, da lahko slednji preveri kemijsko sestavo in
mehanske lastnosti materiala.
10.5.2.1 Pločevina
Certifikati testiranj pločevine pri proizvajalcih morajo biti v skladu s standardom EN 10204 –
3.1, razen če sta se Izvajalec in Naročnik dogovorila drugače.
Izvesti se morajo vsaj naslednji preizkusi:
a) ena kemijska analiza na šaržo;
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b) za vsako normalizirano ploščo (pri glavi in pri dnu - velja za pločevino z debelino ≥25
mm in dolžino več kot 15 m), po en natezni preizkus v dobavljenem stanju, prečno na
glavno smer valjanja;
c) trije udarni preizkusi žilavosti po Charpyju z zarezo V vzporedno na smer v skladu s
standardi izdelka: (pločevina iz konstrukcijskega jekla: vzporedno na glavno smer
valjanja (po standardu EN 10025-1), (nerjavna pločevina: prečno na glavno smer
valjanja (po standardu EN 10088-2).
(Za pločevino z nateznimi obremenitvami pravokotno na površino se mora izvesti dodatni
natezni preizkus v natezni smeri tipa Z-35, valjarna pa mora potrditi, da bo pločevina
primerna za takšno natezno napetost).
Poleg tega je treba vsako pločevino pregledati na:
a) stanje površine;
b) debelino;
c) dvoplastnost; vsa pločevina mora biti ultrazvočno pregledana;
d) žigosanje (vsaka plošča mora biti po pregledu dela ožigosana). Ožigosana številka
pločevine in simbol nadzornika morata ostati vidna.
Preizkusni certifikati jeklarne, ki potrjujejo izpolnjevanje zgornjih zahtev, so obvezni.
Zahtevane preizkusne vrednosti:
a) v skladu z zajamčenimi vrednostmi glede kakovosti jekla.
10.5.2.2 Odkovki
Izvesti se morajo vsaj naslednji preizkusi:
a) kemijske analize;
b) na preizkušancih, vzetih iz obeh koncev odkovka:
•

dva natezna preizkusa (aksialno in tangencialno);

• trije udarni preizkusi (Charpyjev preizkušanec);
c) ultrazvočno preizkušanje;
d) radiografsko preizkušanje (v primeru dvomov in če potrebno);
e) kontrola predobdelanih odkovkov z magnetnimi delci;
f) koeficient pre-kovanja vsaj 2;
g) toplotna obdelava, vključno s poročilom o preizkusu popuščanja napetosti;
h) končno MT/PT preizkušanje obdelanih površin;
i)

boroskopski pregled votlih odkovkov (vsakršne izceje ali razpoke so nesprejemljive);

j)

preiskava hrapavosti obdelanih površin.

10.5.2.3 Ulitki
Mehanske lastnosti ulitka morajo biti preverjene s pomočjo preizkusnih vzorcev, vzetih od
ulitka preizkusnega materiala do komponente. Takšen preizkusni (vzorčni) material mora
zadoščati za vsaj tri popolne komplete preizkušancev, da se omogoči izboljšanje ulitka in
naknadno ponovno segrevanje za pridobitev zahtevanih mehanskih lastnosti. Vsi
preizkušanci morajo biti enako toplotno obdelani kot komponenta, ki jo predstavljajo. O
številu in lokaciji preizkušancev za posamezne komponente se je treba dogovoriti z
Naročnikom.
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Izvesti se morajo vsaj naslednji preizkusi:
a) kemijske analize;
b) na preizkušancu vsakega kosa:
•

en natezni preizkus;

•

trije udarni preizkusi (Charpyjev preizkušanec);

c) radiografsko preizkušanje (v primeru dvomov in če potrebno);
d) ultrazvočno preizkušanje in kontrola predobdelanih kosov z magnetnimi delci;
e) toplotna obdelava, vključno s poročilom o preizkusu popuščanja napetosti;
f)

končna MT/PT/VT preizkušanja.

10.5.3 Neporušne preiskave
Metode za nadzor kakovosti, npr. radiografska, ultrazvočna kontrola, odkrivanje razpok na
površini itd., se morajo izvajati v skladu z ustreznimi standardi, kot je predpisano v Tehničnih
specifikacijah.
Če po mnenju Naročnika obstajajo resni dvomi glede kakovosti zvarov in je treba preveriti
njihovo sprejemljivost, se lahko zahtevajo dodatne neporušne preiskave; v takšnem primeru
nosi stroške takšnih raziskav Izvajalec.
10.5.3.1 Splošen opis
Razen če je določeno drugače, se neporušne preiskave izvajajo v skladu z veljavnim
standardom EN za uporabljeno metodo. Tip, obseg in stopnja neporušnih preiskav, ki se
uporabljajo za dele ali zvare, morajo biti navedeni v Izvajalčevih risbah in v Programu
nadzora in preizkusov ali v zadevnih kontrolnih listih.
Upoštevati je treba naslednje standarde:
EN 473
EN ISO 17635
EN 1370

Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave
Neporušitveno preskušanje zvarov - Splošna pravila za kovinske
materiale
Livarstvo - Preiskave hrapavosti s primerjalnimi merilniki hrapavosti

EN 12454

Vizualna preiskava površinskih napak - Jekleni ulitki, uliti v pesek

EN ISO 17637

Vizualni pregled zvarnih spojev pri talilnem varjenju

EN 3059

Neporušitveno
preskušanje,
Penetrantsko
preskušanje
preskušanje z magnetnimi delci - Pogoji opazovanja

EN 3452

Neporušitveno preskušanje, Preskušanje s penetranti

EN 23277

Neporušitveno preskušanje, Preskušanje zvarnih spojev s penetranti
- Stopnje sprejemljivosti

EN 1371 1–2. del

Preiskava odlitkov s penetranti

EN 17638

Neporušitveno preskušanje,
magnetnimi delci

Preskušanje

zvarnih

spojev

z

EN 23278

Neporušitveno preskušanje, Preskušanje
magnetnimi delci - Stopnje sprejemljivosti

zvarnih

spojev

z

EN ISO 11666

Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev, Ultrazvočno preskušanje Stopnje sprejemljivosti
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EN ISO 23279

Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev, Ultrazvočno preskušanje Karakterizacija indikacij v zvarnih spojih

EN ISO 17640

Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev, Ultrazvočno preskušanje
zvarnih spojev

EN 10160

Neporušitveno preskušanje, Ultrazvočno
jeklenih izdelkov, debelih 6 mm in več

EN 444

Neporušitveno preskušanje, Radiografski pregledi kovinskih
materialov
Neporušitvene preiskave zvarnih spojev, Radiografski pregled zvarnih
spojev
Neporušitvena preiskava zvarov, Radiografska preiskava zvarnih
spojev - Stopnje sprejemljivosti

EN ISO 1435
EN 12517

preskušanje

ploščatih

EN 10228 1.–4.del

Neporušitveno preskušanje odkovkov

CCH-70-3

Specification for Inspection of Steel Casting for Hydraulic machines

ISO 4386 1.–3.del

Drsni ležaji, Večslojni kovinski ležaji

EN ISO 5817

Varjenje, Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti

10.5.3.2 Obseg preizkušanja
Neporušne preiskave se morajo izvesti na vseh glavnih delih. Celovit pregled površin se
mora izvesti po končni obdelavi površine ali fini obdelavi teh delov.
10.5.3.3 Preiskave zvarnih spojev
Preiskovanje zvarnih spojev se mora izvesti po odpravi napetosti, kjer je to predvideno. Na
vseh zvarnih spojih se morajo izvesti naslednje neporušne preiskave: ultrazvočno
preizkušanje (UT), preskušanje s penetranti (PT) ali z magnetnimi delci (MT), ki jih je po
potrebi treba dopolniti z radiografskimi pregledi (RT). Dopolnilno radiografsko preizkušanje
se mora izvesti, če je interpretacija rezultatov drugih metod preizkušanja nejasna ali je
kakovost zvarnih spojev dvomljiva. Zvarne spoje na kritičnih, močno obremenjenih območjih
je treba dodatno naključno preveriti z radiografskim preizkušanjem. Naročnik ima pravico od
Izvajalca zahtevati, da izvede naključna preverjanja na katerem koli zvarnem spoju, vključno
z uporabo radiografskega preizkušanja. Izvajalec mora Naročniku v pregled predložiti
podroben program neporušnih preiskav. Obseg preiskovanja zvarnih spojev mora biti
naveden tudi na delavniških risbah. Kot minimalna se za nepopolnosti zahteva stopnja
sprejemljivosti C ali višje, v skladu s standardom EN ISO 5817.
10.5.3.4 Preiskave ulitkov
Neporušne preiskave se morajo izvesti na vseh ulitkih v celoti (100 %), v skladu z zahtevami
standarda CCH-70-3 »Specification for Inspection of Steel Casting for Hydraulic machines«.
Zahteve glede neporušnih preiskav glavnih komponent iz ulitkov predlaga Izvajalec v
kontrolnem listu (Quality Sheet), ki ga potrdi Naročnik in, kjer morajo biti navedena področja
preiskav, način in metoda ter kriteriji in nivoji sprejemljivosti.
10.5.3.5 Preiskave odkovkov in gredi turbine
Na vseh odkovkih je treba v celoti izvesti neporušne preiskave v skladu s standardom EN
10228. Tekstura odkovkov mora biti homogena in brez belih lis, razpok, lunkerjev ali
neodstranljivih nekovinskih vključkov. Pretirana koncentracija vključkov ali ločitev zlitinskih
elementov v kritični točki bo pomenila zavrnitev odkovkov. Izvrtino v gredi za ugotavljanje
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notranjih napak je treba pregledati s pomočjo boroskopa. Zahteve glede neporušnih preiskav
glavnih komponent iz odkovkov (gredi, pesta, elementi turbine, …) predlaga Izvajalec v
kontrolnem listu (Quality Sheet), ki ga potrdi Naročnik in, kjer morajo biti navedena področja
preiskav, način in metoda ter kriteriji in nivoji sprejemljivosti.
Turbinska gred mora biti izdelana iz visokokakovostnega kovanega jekla (npr. 20Mn5 ali
28Mn6) z vdelano kovano prirobnico na turbinski strani, ustrezno toplotno obdelana in
preizkušena. Gred mora imeti ustrezne mehanske lastnosti in mora biti dovolj toga, da brez
škodljivih vibracij ali popačenja varno obratuje v kombinaciji z vmesno in generatorsko gredjo
pri kateri koli hitrosti do in vključno z maksimalno hitrostjo pobega in prenaša vrtilni moment
turbine pri nazivnem izhodu.
Gred mora biti natančno v celoti strojno izdelana in brušena na ležajnih predelih.
Kota spojne površine na turbinski gredi se mora v skladu s splošno ureditvijo agregata
uskladiti s Proizvajalcem generatorja. Koto morata odobriti Naročnik in Dobavitelj
generatorja.
Gred mora imeti središčno luknjo ustreznega premera, izvrtano aksialno po dolžini grede.
Končna izvrtina mora biti dovolj gladka, da omogoča vizualni pregled materiala v središču.
Točen premer središčne luknje določi proizvajalcem turbine, odobriti pa jo mora odobriti
Naročnik.
Pred začetkom zadevnih del se morajo dimenzije spojne prirobnice in spojnih elementov ter
prenos vrtilnega momenta in sile kratkega stika v celoti uskladiti med obema proizvajalcema,
odobriti pa jih mora Naročnik. Samo spajanje mora izvesti dobavitelj generatorske opreme, ki
mora zagotoviti tudi vse potrebne spojne elemente (vijake, zatiče, matice, pokrove za vijake
itn.) in šablone za vrtanje.
Izvajalec mora predložiti program za spajanje gredi in pregled izravnave na mestu vgradnje,
vključno z metodami in postopki pregleda. Pregled izravnave gredi se mora izvesti v skladu z
veljavnimi določili standardov IEEE-810. Če rezultat ni zadovoljiv, se morajo izvesti popravki,
ki pa ne smejo posegati v načrt montaže agregata.
10.5.3.6 Alternativne metode kontrole
Če Izvajalec predlaga bolj natančno preizkusno metodo ali stopnjo sprejemljivosti, ki je
strožje od navedenega, mora predložiti priporočen načrt neporušnih metod, ki se bodo
uporabile na vsakem glavnem delu. Načrt mora vsebovati obseg neporušnih preiskav ter
pravila in razrede sprejemljivosti za vsak preizkus.
10.5.3.7 Ultrazvočna preizkušanja
Upoštevati je treba naslednje standarde: CCH 70-3, EN 1714, EN 10228, EN 10160.
Zahtevana so naslednja minimalna merila sprejemljivosti ali višja: EN 1712 stopnja
sprejemljivosti 2; CCH UT 70-3 stopnja sprejemljivosti 3, EN 10228 – razred kakovosti 3.
Obseg preizkušanja: vsaj 50 % zvarnih spojev, v primeru odkritih napak se obseg poveča
na 100 % zvarnih spojev ter 100 % za vse ulitke in odkovke.
10.5.3.8 Preizkušanja z magnetnimi delci
Upoštevati je treba naslednje standarde: EN 17638; EN 10228, CCH 70-3.
Zahtevana so naslednja minimalna merila sprejemljivosti ali višja: EN 1291 stopnja
sprejemljivosti 2X; CCH MT 70-3 stopnja sprejemljivosti 2 ali EN1369 stopnja sprejemljivosti
2, EN 10228 – razred kakovosti 3.
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Obseg preizkušanja:

100 % površine ulitkov in odkovkov ter 100 % zvarnih spojev.

10.5.3.9 Preizkušanja s penetranti
Upoštevati je treba naslednje standarde: EN 3452; EN 10228, CCH 70-3
Zahtevana so naslednja minimalna merila sprejemljivosti ali višja: EN 23277 stopnja
sprejemljivosti 2X; CCH PT 70-3 stopnja sprejemljivosti 2 ali EN 1369 stopnja sprejemljivosti
2, EN 10228 – razred kakovosti 3
Obseg preizkušanja:

100 % končnih obdelanih površin ulitkov in odkovkov in 100 %
zvarov, kjer MT ni primeren.

10.5.3.10 Radiografska preizkušanja
Upoštevati je treba naslednje standarde: EN 444; EN1435, CCH 70-3
Zahtevana so naslednja minimalna merila sprejemljivosti ali višja: EN 12517 stopnja
sprejemljivosti 2; CCH RT 70-3 stopnja sprejemljivosti 2 ali EN 1369 stopnja sprejemljivosti 2
Obseg preizkušanja:

Po dogovoru z Naročnikom.

Poleg ultrazvočnega preizkušanja se mora izvesti radiografsko preizkušanje na 20 % zvarnih
spojev, ki so izpostavljeni vodnemu tlaku (pri varjenju v delavnici in pri varjenju na
Gradbišču). Radiografsko preizkušanje se mora izvesti zlasti na križnih mestih (spojih med
vzdolžnimi in obodnimi zvarih). Popravljene dele zvarnih spojev je treba prav tako ponovno
radiografsko pregledati.
10.5.4 Varjenje
Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov morajo biti izbrane v skladu s
standardom EN 3834, 2. del, Obširnejše zahteve za kakovost.
Izvajalec mora pregledati pogodbene zahteve in morebitne druge zahteve, skupaj z vsemi
tehničnimi podatki, ki jih zagotovi Naročnik ali internimi podatki, če konstrukcijo projektira
Izvajalec. Izvajalec mora zagotoviti, da so vse informacije, ki so potrebne za izdelavo,
popolne in so mu na voljo pred začetkom dela. Izvajalec mora potrditi svojo zmožnost
izpolnjevanja vseh zahtev in mora zagotoviti ustrezno načrtovanje vseh dejavnosti za
zagotavljanje kakovosti.
Izvajalec mora pregledati zahteve, da potrdi, da je vsebina dela v okviru njegovih
sposobnosti, da razpolaga z zadostnimi viri za izpolnjevanje dogovorjenih rokov dobav in da
je dokumentacija jasna in nedvoumna. Izvajalec mora razkriti vse morebitne razlike med
pogodbo in morebitnimi predhodnimi ponudbami, ter Naročnika obvestiti o vseh spremembah
načrtov, stroškov ali projektiranja, ki iz tega izhajajo.
Za vsak zvar je treba pripraviti dokumentacijo z identifikacijsko oznako. Vključevati mora
naslednje:
a) načrt varjenja;
b) program preizkusov;
c) navedbo vseh zvarov, ki bodo pregledani.
Razvidna mora biti vrsta zvara, da se določi zahtevnost izdelave zvara, kot je:
a) nosilni zvar;
b) normalni zvar;
c) tesnilni zvar.
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Iz Programa nadzora in preizkusov in dokumentacije k zadevni tehnologiji mora biti razvidno
kateri pregledi in dejavnosti se bodo izvajali pri izvedbi zvarnih robov in površin; opisano
mora biti naslednje:
a) pregledi pred začetkom varjenja;
b) pregledi med varjenjem;
c) pregledi po varjenju;
d) pregledi nalaganja.
10.5.4.1 Preizkušanja varilcev
Pred začetkom varjenja morajo vsi varilci izdelati preskusne plošče z različnimi varilskimi
postopki, varilskimi položaji, različnih vrst spojev in jekla, glede na tip varjenja, ki ga bodo
izvajali, ki jih mora Naročnik oceniti za zadovoljive.
Preskusne plošče morajo biti izrezane iz najdebelejše pločevine, ki se bo uporabljala v
konstrukcijah. Varilci, ki bodo varili materiale iz poboljšanih jekel, morajo biti ustrezno
kvalificirani za te materiale.
Vsi varilci, ki bodo izvajali varjenje za zadevna Dela, morajo uspešno opraviti kvalifikacijska
preizkušanja varilcev v skladu s standardi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji (SIST EN 2871). Potrdila o kvalifikaciji varilcev je treba predložiti Naročniku v pregled skupaj z varilskimi
risbami.
Izvajalec mora en mesec pred začetkom varilskih preizkusov in proizvodnim varjenjem
Naročniku v odobritev predložiti opis predlaganih varilskih postopkov.
Preizkusne plošče, ki so potrebne za pridobitev kvalifikacije za varilca se lahko uporabijo tudi
za pridobitev kvalifikacije za predlagan varilski postopek.
10.5.5 Nadzor kakovosti protikorozijske zaščite (PKZ)
Obseg nadzora kakovosti PKZ mora vključevati nadzor materialov, uporabljenih za zaščito
pred korozijo, vse pri tem uporabljene postopke aplikacije le-teh, kot tudi stanje po izvršitvi
del ter po vmesnih fazah. Splošne zahteve glede zaščite pred korozijo so navedene v
poglavju 6. teh specifikacij.
Niti prvi, niti nobeden od naslednjih slojev barve ne sme biti v delavnici in/ali na Gradbišču
nanesen brez nadzora in predhodne odobritve Naročnika.
Upoštevana mora biti minimalna debelina sloja v suhem stanju, predpisana v teh
Specifikacijah, zato mora biti debelina suhega sloja izmerjena na vsak 1,0 m2 pobarvane
površine v vsaj 10 enakomerno porazdeljenih točkah. Nobena izmerjena debelina ne sme biti
manjša od minimalne predpisane debeline. Na mestih, kjer predpisana debelina ni dosežena,
mora biti sloj barve popravljen tako, da je dosežena predpisana minimalna debelina suhega
sloja.
Po zaključku nanosa vsakega sloja, mora osebje, ki je delo opravilo, izvesti podroben
pregled dovršenega barvanja ter odstraniti iz sosednjih površin vse sledi barve. Prav tako
mora popraviti vse poškodbe, ki so s takšnim čiščenjem nastale.
Prav tako se mora izvesti podroben pregled vseh del barvanja, nakar je treba vse oddrgnjene
dele, dele z madeži ali kako drugače izmaličene dele ponovno prebarvati ali zadovoljivo
obdelati, da je izvedba barvanja ob koncu prvovrstna in so vsa Dela v čistem in zadovoljivem
stanju.
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Za oceno tipa in stopnje napak, ki se pojavijo med in po izvedbi zaščite pred korozijo, se
morajo upoštevati referenčni standardi, navedeni v uvodu v Poglavje 6. Uporabijo se lahko
ekvivalentni standardi, če jih je odobril Naročnik.
10.5.6 Tlačni preizkusi
Če ni zahtevano drugače, se morajo tlačni preizkusi izvajati z vodo. Tlačni preizkusi se
morajo izvajati pri 1,5-kratniku računskega tlaka, ki ga je treba ohranjati 30 minut, nato
zmanjšati na ničelni tlak ter zatem znova povečati na računski tlak in ga pri tej vrednosti
ohranjati še dodatnih 30 minut.
10.5.7 Dokumentacija preizkusnih certifikatov
Rezultati vseh preizkusov morajo biti potrjeni s strani Izvajalca, kot tudi Naročnika.
Za vsak del opreme je treba izdelati dokumentacijo, ki vsebujejo certifikate o materialih,
varilne postopke, poročila o preizkusih ipd., ter jo primerno označiti (vključno z navedbo
oznake po sistemu identifikacije opreme) in povezati v mapo »Dokumentacija zagotavljanja
kakovosti«, ki mora vsebovati vse dokumente, pripadajoče enemu agregatu, v skladu z
odobrenim Načrtom kakovosti. Dokumentacija zagotavljanja kakovosti mora biti za vsak
agregat izdana najkasneje 14 dni po zadnjem delavniškem preizkusu.
Dva izvoda vsake datoteke, ki vsebuje poročila o nadzoru in certifikate preizkusnih dejavnosti
med montažo na gradbišču vsakega posamičnega dela opreme ali sistema, je treba dostaviti
Naročniku pred pričetkom preizkusov na Gradbišču.
Vsa poročila zagonskih preskusov mora pripraviti Izvajalec ter jih predložiti Naročniku v dveh
papirnatih izvodih in en CD.
Vsa dobavljena oprema mora biti označena z oznakami CE, ES-izjavo o skladnosti in drugimi
certifikati v skladu z evropskimi predpisi.
10.6

PREIZKUSI NA DOVRŠENI OPREMI PRI IZVAJALCU

V tem poglavju so opisane zahteve za preizkuse dovršene opreme v delavnicah izvajalca
in/ali podizvajalcev.
10.6.1 Splošno
Sestavni deli opreme morajo biti med izdelavo predmet ustreznih preizkusov.
Oprema mora biti v delavnicah Izvajalca in/ali podizvajalcev predmet preizkusov
funkcionalnosti in/ali dovršitve, z namenom preverjanja, ali konstrukcija, izdelava in delovanje
ustrezajo zahtevam teh Specifikacij in ustreznih standardov.
Izvajalec mora vnaprej v odobritev predložiti postopke, ki opisujejo preizkusne metode, ki jih
namerava uporabiti. Kjerkoli je to potrebno, morajo biti vključeni tip in načrt preizkusnih
prostorov, lokacija instrumentov, obrazci za izračun rezultatov in popravki upoštevaje pogoje
na Gradbišču itd.
Kjer je mogoče, je treba za pogone med preskušanji uporabljati nadomestne elektromotorje.
V vsakem primeru morajo biti Naročniku v pregled predložena vsa ustrezna poročila in
certifikati uporabljene opreme, ki bodo tudi del končnih poročil o preskušanju.
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10.6.2 Posebne zahteve za testiranje opreme
Poglavje se nanaša na posebne pogoje in zahteve glede nadzora, preizkusov in prevzema
opreme med sestavo opreme v tovarni dobavitelja z namenom preveriti skladnost s predpisi,
pravili in tehničnimi specifikacijami ter zagotoviti zanesljivo in funkcionalno ustrezno
obratovanje naprav in elektrarne kot celote.
Najmanj za naslednje sklope opreme je potrebno izvesti tovarniške preskuse, ki vključujejo
tlačne preskuse oz. preskuse tesnosti, simulacijo funkcionalnosti obratovanja, premikov,
meritve zračnosti in drugih pomembnih dimenzij:
a) sklop Kaplan gonilnik;
b) sklop servomotorjev vodilnika.
Vse tovarniške preskuse je potrebno vključiti v program preskušanj oz. test plan, rezultate
preskušanj pa ustrezno dokumentirati v skladu z zahtevami tehničnih specifikacij.
10.6.3 Mehanska oprema
Preizkusi mehanske opreme, zlasti delov in komponent energetske proizvodne opreme
mehanskega karakterja morajo biti, kolikor je to izvedljivo, izvedeni v delavnicah Izvajalca.
Predloženi morajo biti tudi certifikati tipskih preizkusov, v kolikor je to primerno, posebej to
velja za opremo hladilnega sistema in drenažnega sistema.
Posebno skrb je treba posvetiti skrbnem balansiranju mas vrtečih se delov in celotnih
komponent, pri čemer se lahko uporabljajo samo komponente, katerih masa ne pretirano
odstopa v primerjavi z masami drugih komponent. Oprema, uporabljena za balansiranje,
mora biti visoko občutljivega tipa in zagotavljati kakovost uravnoteženja v skladu z veljavnimi
standardi za opremo ali posebnimi zahtevami v teh specifikacijah. V kolikor je mogoče, je
treba dodajati mase v ravnini, v kateri nastopa vzrok neuravnoteženosti. Balansiranje se
mora izvesti v posamičnih etapah montaže in na koncu, v povsem sestavljenem stanju.
Izvajalec mora pripraviti izčrpen opis vsakega preizkusa. Slednji naj vključuje tip in
klasifikacijo vse preizkusne opreme in mora biti predložen Naročniku vsaj en mesec pred
predvidenim datumom izvajanja vsakega preizkusa.
Vse končno obdelane površine v stiku z drugimi, zlasti deljene dele, je treba pregledati glede
na zahtevan stik in poravnanje s priležnimi površinami.
Vsi preizkusi v delavnicah Izvajalca se morajo izvajati v prisotnosti predstavnikov Naročnika
in se morajo izvesti preden se oprema odpošlje na objekt.
10.6.4 Električna oprema
Naročniku je treba predložiti certifikate tipskih preizkusov, ki jih je izdal neodvisni
preizkuševalni organ. Upoštevani in odobreni bodo samo preverjeni materiali, komponente in
tehnologije.
Preizkušanja električne opreme morajo biti v skladu z vsemi povezanimi zakoni, tehničnimi
pravili in predpisi, ki so v uporabi v Republiki Sloveniji ter mednarodno priznanimi pravilniki in
standardi, navedenimi za tipično električno opremo v teh specifikacijah.
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10.7 PREIZKUSI IN NADZOR NA GRADBIŠČU
10.7.1 Splošne zahteve
Poglavje se nanaša na splošne pogoje in zahteve glede nadzora, preizkusov in prevzema
opreme ter storitev med sestavo, montažo in preizkusnim obratovanjem, z namenom
preveriti skladnost s predpisi, pravili in tehničnimi specifikacijami ter zagotoviti zanesljivo in
funkcionalno ustrezno obratovanje naprav in elektrarne kot celote.
Naročnik in/ali njegov pooblaščeni nadzornik imata pravico nadzora in pregledov ob vsakem
razumno izbranem času.
Izvajalec mora pripraviti program (vključno z roki) preizkusov in nadzornih pregledov, ki mora
biti v skladu s temi tehničnimi specifikacijami, ter ga predložiti Naročniku v odobritev.
Pri preizkusih, ki so v obsegu storitev Izvajalca, morajo sodelovati tudi nadzorniki Naročnika
in ostale institucije po presoji Naročnika.
10.7.2 Preizkusi na gradbišču pred demontažo opreme
Izvajalec je dolžan pred kakršnokoli demontažo opreme izvesti vse potrebne meritve, ki so
zahtevane v teh specifikacijah ali po v naprej pripravljenem programu preskusov in meritev
odobrenem s strani Naročnika. Za opravljene meritve mora Izvajalec pripraviti ustrezna
poročila ter rezultate meritev predati Naročniku pred demontažo opreme.
10.7.3 Preizkusi na gradbišču med montažo
Pred vsakim nadaljevanjem posamezne faze montaže mora Izvajalec od Naročnika pridobiti
pisno potrdilo o uspešnem zaključku predhodne faze. V kolikor bo za potrditev zaključka del
in/ali omogočanje nadzora treba prehitro sestavljene dele ponovno demontirati, nosi
Izvajalec vse stroške. Izvajalec prav tako na račun tega ne bo upravičen do nikakršnih
zamud.
Povezani funkcionalni preizkusi določene opreme, sklopa ali agregata se lahko pričnejo šele
na osnovi pisne potrditve Izvajalca o zaključku vseh del montaže.
Če Naročnik meni, da so nekateri preizkusi neustrezni ali da so bili neustrezno izvedeni, jih
mora Izvajalec ponoviti na primeren način, tako da sta ugotovljeni ustreznost montaže in
funkcionalnost opreme.
Če potem, ko so določeni preizkusi opreme končani, Naročnik ugotovi, da je oprema ali njen
del neprimeren ali da ne ustreza tehničnim specifikacijam, lahko zavrne opremo ali del
opreme. Glede zavrnitve in razlogov za to mora Izvajalcu pravočasno poslati pisno obvestilo.
10.7.4 Posebne zahteve za testiranje opreme na montaži
Meritve energetskih in dinamičnih karakteristik turbin agregatov št. 1 in 2 so bile izvedene s
strani podjetja Turboinštitut v maju 2001. Rezultati meritev so prikazani v poročilu št. 2563, ki
je del dokumentacije Naročnika v Knjigi 4.
V sklopu obnove agregatov ni predvideno, da bi se ponovile absolutne meritve, dobavitelj pa
je dolžan garantirati, da rezultati testiranj energetskih in dinamičnih karakteristik agregatov v
sklopu zagonskih preskusov po obnovi ne bodo slabši od zgoraj navedenem poročilu.
Pri tem je potrebno smiselno upoštevati rezultate meritev navedenih v poročilih o zagonskih
preskusih agregatov 1 in 2, ki se nahajajo v Knjigi 4.
To velja predvsem za:
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a) kontrola kulisnega razmerja (pred in po montaži – odprtja gonilnika in vodilnika);
b) kontrola parametrov regulatorja;
c) maksimalne moči turbine;
d) Porast vodnega tlaka v pretočnem prostoru med razbremenitvami glede na predviden
vztrajnostni moment rotirajočih mas generatorja (J = 65 tm2);
e) dinamične karakteristike vibracij na ležajih;
f)

dinamične karakteristike opletov na gredeh;

g) pulzacije navora;
h) temperature (olja in segmentov) v ležajih;
i)

puščanje tesnil prelivne zapornice.

10.7.5 Zagonski preskusi
10.7.5.1 Preskusi pred zagoni opreme
Izvajalec mora v sodelovanju z dobavitelji in izvajalci drugih razpisov (Lot G) izvršiti vse
preizkuse in preglede sistemov lastne porabe, SN naprav, naprav generatorske napetosti,
krmiljenja, zaščite, gradbenih električnih inštalacij, prezračevanja in ogrevanja ter ostalega
po tem razpisu, ki so vezani (sistemi) na ozemljevanje, polaganje kablov, medsebojno
povezovanje naprav, označevanje, zapiranje kabelskih polic ipd.
Ob končanju montažnih del Izvajalec izvrši še zadnje preizkuse na zmontirani opremi, ki
potem omogočijo nadaljevanje testiranj in zagonskih preizkusov. V okviru preizkusov, ki se
vršijo po zaključeni montaži, se dokaže, da je montirana oprema kot zaključena celota varna
za obratovanje in izpolnjuje vse s pogodbami zahtevane karakteristike.
Po izvedenih preizkusih posamezne opreme se izvedejo preizkusi sklopov in sistemov, ki jih
opravi Izvajalec ob asistenci nadzornikov dobaviteljev in Naročnika:
a) kontrola vseh električnih povezav;
b) kontrola ustreznosti notranjih električnih povezav kontrolnih signalov, alarmov in
pomožnih sistemov;
c) kontrola izolacije z Megger testom;
d) meritve povratnega kroga.
Izvajalec mora izvesti nastavitve in kalibracije vseh relejev, senzorjev, oddajnikov in
aktuatorjev.
10.7.5.2 Zagonski preskusi opreme
Po uspešno zaključenih predhodnih preskusih opreme je mogoče pristopiti k:
a) suhim zagonskim preskusom pred polnitvijo pretočnega trakta, ki vključujejo kontrolo
montaže in delovanja vse opreme in sistemov;
b) mokrim zagonskim preskusom, ki vključujejo polnjenje pretočnega trakta, prvo vrtenje z
vodnim natokom, sinhronizacijo agregata na mrežo, obremenitvene teste ter vse ostale
teste.
10.7.5.3 Način izvedbe preizkusov po končanju montažnih del
Preizkuse po končanju montažnih del posameznih podsklopov in naprav se izvaja pod
nadzorom Koordinatorja preizkusov, ki ga imenuje Naročnik.
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Preizkusi se pričnejo izvajati potem, ko Izvajalec del pisno obvesti koordinatorja preizkusov
Naročnika, da je končal dela na posameznem podsklopu ali napravi in zahteva kvalitativni
prevzem izvedenih montažnih (ali obrtniških) del.
Izvajalec del skupaj s pisnim zahtevkom dostavi tudi predlog programa preizkušanja, s
katerim se bo ugotavljala kvaliteta izvršenih montažnih del in terminski plan izvajanja.
Preizkusom prisostvujejo in ugotavljajo kvaliteto izvršenih del Izvajalec del, nadzornik, vodja
preizkusov in v primerih, ko je v preizkušanje vključena oprema dobaviteljev opreme, tudi
nadzornik dobavitelja opreme.
Od trenutka, ko so montažna dela tehnično prevzeta, se lahko prične z izvajanjem
funkcionalnih zagonskih preizkusov, ki jih izvaja Izvajalec za svoj obseg del ob asistenci
Dobaviteljev in Naročnika. Izvajalec po tem razpisu pa asistira pri izvajanju funkcionalnih
zakonskih preizkusov, ki jih opravljajo drugi Izvajalci.
10.7.5.4 Vloga in pristojnosti vodje preizkusov
Vodje preizkusov pri spuščanju v obratovanje vseh agregatov in ostalih sistemov skupnih
naprav, kar vključuje tudi suhe preizkuse po zaključeni montaži, imenujejo Izvajalci del in
odobri Naročnik. Vodja preskušanj za celoten agregat je Izvajalec po Lotu T. Naročnik bo na
svoji strani prav tako izbral Koordinatorja preizkušanja (vodja preskusov Naročnika), ki bo
odgovoren za celotno koordinacijo posameznih akcij.
Naloge in dolžnosti Vodje preizkusov Izvajalca so naslednje:
a) izdelati terminski plan izvajanja preizkusov, usklajen s programi dobaviteljev opreme,
Izvajalcem del in nadzorniki;
b) izvajati preizkuse, upoštevaje pogodbena določila Izvajalca del, dobaviteljev opreme,
obratovalna navodila za posamezne podsklope opreme in elektrarne kot celote in
navodila za varno delo;
c) zahtevati pisne dokumente o končanju posameznih montažnih del, kot osnovo za
začetek preizkusov;
d) zahtevati pisne dokumente o uspešnem preizkusu vsake posamezne faze;
e) koordinacija izvajanja preizkusov z dobavitelji opreme, vodjo nadzora in Naročnikom;
f)

redno poročati o napredovanju preizkusov.

Vodja preizkusov Naročnika je pooblaščen, da:
a) daje soglasje na nadaljevanje preizkusa le, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji;
b) ustavi preizkušanje, če oceni, da le-to ogroža napravo, ki se preizkuša in posledično
druge naprave na objektu;
c) ustaviti preizkušanja, če to zahteva posamezen dobavitelj opreme ali obratovalci
Naročnika.
10.8 POSKUSNO OBRATOVANJE
Ko so preizkusi ob spuščanju opreme v obratovanje zaključeni in ko Naročnik opravi interni
tehnični pregled in potrdi rezultate, se lahko prične poskusno obratovanje.
Poskusno obratovanje mora trajati brez prekinitev šestdeset (60) dni. Kratkotrajne prekinitve
zaradi potrebnih finejših dodelav in končnih detajlov se ne upoštevajo.
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Kot čas uspešnega poskusnega obratovanja se po tej pogodbi šteje 60-dnevno obdobje, v
katerem so bile naprave 90% časa v obratovanju. V primeru, da se % razpoložljivosti naprav
ne doseže, se trajanje tega obdobja ustrezno podaljša.
Naročnik lahko na svojo zahtevo kadarkoli prekine poskusno obratovanje. Takšne prekinitve,
ki niso odvisne od delovanja opreme, se ne upoštevajo.
Obratovanje naprav in funkcionalnih sklopov opreme med poskusnim obratovanjem izvajajo
Izvajalci del ob osebju Naročnika, ki se s tem usposablja.
V primerih prekinitve obratovanja zaradi napak na napravah Naročnik ugotovi razlog oziroma
vrsto napake. Za napake na opremi nosijo odgovornost Dobavitelji opreme, za napake pri
montaži in izvajanju pripadajočih gradbenih del pa Izvajalec del.
V času poskusnega obratovanja se izvajajo preizkusi opreme in drugih strojev pri različnih
obremenitvah.
V tem času Izvajalci pripravijo dokončne podloge za Projekt izvedenih del ter Navodila za
obratovanje in vzdrževanje, vse v obsegu svoje pogodbe.
Poskusno obratovanje je zaključeno, ko izda Naročnik dokument o prevzemu.
10.9 PREVZEM
Ko je oprema uspešno prestala Preizkuse ob spuščanju v obratovanje in po zaključenem
poskusnem obratovanju in tehničnem pregledu, Naročnik izda "Potrdilo o prevzemu", v
katerem navede tudi datum, kdaj je bila oprema prevzeta.
10.10 TEHNIČNI PREGLED
Izvajalec del mora za vlogo za uporabno dovoljenje, ki jo pripravi Naročnik, pripraviti vso
potrebno dokumentacijo, ki jo predvideva ZGO za ta namen.
Ob tehničnem pregledu mora upoštevati odločbe ustreznih organov, predložiti
dokumentacijo, sodelovati v komisijah in odpravljati ugotovljene pomanjkljivosti - vse v skladu
z Zakonom o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02) do uspešno opravljenega tehničnega
pregleda in uporabnega dovoljenja.
10.11 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZVAJALCA
Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu s standardi iz serije ISO 9000 in ISO 10006.
Program zagotavljanja kakovosti mora preprečevati pojav napak ali omogočati zgodnje
odkrivanje morebitnih napak ali neskladij, da jih je mogoče pravočasno in ustrezno odpraviti.
10.11.1 Splošno
Izvajalec mora za posamezne področja, tj. za mehanska in električna dela, opisati postopke
zagotavljanja kakovosti in jih predložiti v vednost Naročniku.
Opis mora vsebovati predvsem naslednje:
a) organizacijo nadzora kakovosti s seznamom odgovornih oseb;
b) program predvidenih postopkov preverjanja kakovosti del.
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10.11.2 Dokumentacija o preizkusih
Izvajalec mora z namenom zagotavljanja kakovosti skrbno dokumentirati vse posamične
preizkuse, izvedene na objektu.
Preizkusni postopki morajo biti podrobno opisani, skupaj s pojasnili in opisom, s seznamom
uporabljenih instrumentov in presojo rezultatov.
Dokumentacija mora vključevati vsaj naslednje:
a) identifikacijsko številko;
b) predmet in mesto preizkusa;
c) datum preizkusa;
d) vrsto preizkusa;
e) upoštevane standarde in predpise;
f)

certifikate;

g) osebje, prisotno pri preizkusu;
h) rezultate in presojo preizkusov;
i)

opombe.

10.11.3 Dokumentacija preizkusnih certifikatov
Po zaključku montaže in pred zagonskimi preizkusi mora Izvajalec za potrebe tehničnega
pregleda Naročniku predati štiri izvode DZO dokumentacije v papirnati ter en izvod
dokumentacije v elektronski obliki, ki vključuje vsa poročila o izvedenih pregledih, vse
preizkusne certifikate, ateste uporabljenih materialov, vse merilne protokole in drugo, za ta
namen z zakonom predpisano tehnično dokumentacijo.
Dokumentacija DZO (dokazilo o zanesljivosti objekta) mora biti pripravljena v skladu z
zakonskimi zahtevami.

11. VARNOST PRI DELU, POŽARNO VARSTVO IN VARSTVO OKOLJA
11.1 SPLOŠNO
Izvajalec je v celoti odgovoren za varnost (natančneje za varnost pri delu, varstvo pred
požarom in varstvo okolja) pri rokovanju in upravljanju z opremo in materiali, dobavljenimi po
pogodbi. Odgovornost zadeva vse faze priprave dokumentacije: od izbire ustreznih
materialov, dovoljenih obremenitev in izračunov, ki se morajo izvesti v skladu s temi
specifikacijami, do priprave na montažo in izdelave navodil za vzdrževanje.
Izvajalec in njegovo odgovorno osebje, tj. projektanti in obračunski tehniki, proizvodno osebje
in osebje, ki izvaja preizkuse, nadzorniki v delavnici in na gradbišču, so odgovorni za vse
vidike varnosti dobavljene opreme in materialov.
Izvajalec je v vseh zgoraj navedenih ozirih odgovoren tudi za varnost opreme, ki so jo
dobavili njegovi podizvajalci. Posebno pozornost je treba namenjati varnosti osebja, ki je
začasno izpostavljeno ali stalno v stiku s prej omenjeno opremo in materiali.
Izbrani parametri za izvedbo Del, povezanih z omenjenimi dejavnostmi, morajo biti takšne
narave in stopnje, da se odpravi vsaka možnost za nastanek nesreč, povezanih z napakami
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zaradi neustrezne konstrukcije, proizvodnje, montaže in preizkušanja opreme, ki bi lahko
nastali med normalnimi in prehodnimi pogoji in/ali zasilnimi pogoji obratovanja.
Omenjena odgovornost Izvajalca zadeva napake, iz katerih izhajajo okvare komponent in/ali
celotne dobavljene opreme, ki vodijo do telesnih poškodb ali celo smrti.
Izvajalec je odgovoren za to, da se v obsegu Del pričujoče Pogodbe izvajajo in/ali uporabljajo
samo tiste tehnične rešitve projektiranja in/ali vključenih elementov podizvajalcev, ki
izpolnjujejo prej navedena merila in upoštevajo vse varnostne predpise, navedene v
nadaljevanju.
Izvajalec je odgovoren za ustrezno izbiro in udeležbo kvalificiranega oz. strokovnega osebja,
ki je v celoti seznanjeno z naravo izdelkov in/ali opreme, s katero upravlja, v celotnem
obdobju, do konca roka za odpravo napak v garancijski dobi.
Izvajalec mora v zvezi z omenjeno odgovornostjo organizirati vsa potrebna izobraževanja
tega osebja.
Izdelana morajo biti navodila in/ali priročniki za montažo, obratovanje in vzdrževanje, ki
morajo vključevati vse predpise, pravila, opozorila in informacije glede zagotavljanja varnosti
in uporabe opreme in materialov.
Izvajalec mora posebno skrb nameniti izbiri elementov in/ali naprav, ki vsebujejo pline in/ali
tekočine pod pritiskom, njihovi konstrukcijsko varni napeljavi, tesnjenju ter varnosti pri
obratovanju, ki sodijo v odgovornost Izvajalca, kot je navedeno zgoraj.
Izvajalec mora zagotoviti vse ukrepe, potrebne za odpravo tveganj, povezanih z zasilnim
delovanjem opreme, dobavljene po pričujoči Pogodbi.
Pred pričetkom izvajanja del, mora izvajalec podati podpisano izjavo, da bo upošteval
veljavno zakonodajo in predpise RS.
Izvajalec del mora zagotoviti, da izvaja dela s takšno pazljivostjo, da ne ogroža drugih oseb
na gradbišču in je dolžan zavarovati nevarna območja.
Izvajalec je odgovoren, da za svoja dela sam izvaja varstvo pri delu. Izvajalec je odgovoren
tudi za morebitne nezgode pri delu in posledice teh nezgod njegovega osebja pri delu, v
skladu z določili Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in v skladu s predpisi s
področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom.
Izvajalec mora za svoj obseg Del zagotoviti lasten nadzor nad zagotavljanjem varnosti in
zdravja pri delu.
Če Izvajalec ne izvede varnostnih ukrepov, predpisanih z varnostnim načrtom, oziroma, ki so
zapisani v knjigi ukrepov za varno delo, lahko Naročnik takšna dela naroči drugje in stroške
zanje zaračuna Izvajalcu. Stroški, ki jih Naročnik zaračuna Izvajalcu se nadomestijo s
primernim deležem mesečnega plačila.
Izvajalec del mora tudi upoštevati interne dokumente Naročnika s področja VZD in PV.
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11.2 VARNOST PRI DELU
Izvajalec mora za vse storitve in dejavnosti, ki jih bo izvajalo njegovo osebje na Gradbišču,
zagotoviti ustrezna navodila za varno delo ter svoje osebje opremiti s primerno osebno
varovalno opremo. Izvajalec mora za svoj obseg dela pripraviti navodila za varno delo in jih
uskladiti z navodili drugih izvajalcev ter izvajati delo skladno z v Varnostnim načrtom, ki ga
zagotovi Naročnik.
Pred pričetkom del na Gradbišču bo Izvajalec od naročnika v podpis prejel Pisni sporazum o
skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem
delovišču.
Pred pričetkom del na gradbišču mora Izvajalec:
a) urediti električne napeljave za električno delovno opremo in razsvetljavo;
b) zagotoviti skladišče za hrambo nevarnih snovi;
c) zagotoviti delovna sredstva za dvigovanje, nakladanje, prevažanje in razlaganje raznih
vrst opreme;
d) predvideti način dela na krajih, kjer nastajajo škodljivi plini, prah in hlapi, oziroma kjer
lahko nastane ogenj;
e) določiti mesta za delovno opremo na mestu izvajanj del;
f)

določiti vrsto in način izvedbe odrov;

g) predvideti in izvesti način zavarovanja pred padcem z višine ali v globino;
h) določiti delovna mesta, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev;
i)

določiti vrste in zagotoviti potrebne količine osnovnih zaščitnih sredstev oziroma osebne
varovalne opreme;

j)

zagotoviti ukrepe in sredstva za varstvo pred požarom na Gradbišču;

k) organizirati prvo pomoč na Gradbišču;
l)

po potrebi organizirati nastanitev, prehrano in prevoz delavcev na Gradbišče ali z
Gradbišča;

m) sprejeti druge potrebne ukrepe za varstvo pri delu.
Če imajo podpisniki tega sporazuma na Gradbišču svoje podizvajalce ali izvajalce po
pogodbi, morajo izpolniti dodatne zahteve, predpisane z zakonodajo o varstvu pri delu in so
edini, ki so odgovorni za te delavce.
Izvajalec mora za začasna določena dela izdelati aneks k pisnemu sporazumu o skupnih
varnostnih ukrepih in izdelati varnostna navodila za izvedbo teh del v elektro prostoru
TPV01.
Osebje Izvajalca mora biti seznanjeno z vsebino pisnega sporazuma in mora biti ustrezno
usposobljeno.
Vsak izvajalec mora ob pričetku Del v skladu s sporazumom o tem obvestiti Inšpektorat za
delo.
Vsi delavci na Gradbišču morajo biti nezgodno in zdravstveno zavarovani v skladu z
ustrezno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
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Izvajalec mora zagotoviti uniformiranost, prepoznavnost, usklajenost in urejenost svojega
osebja skladno z zahtevami Naročnika:
a) vsi delavci istega Izvajalca ali podizvajalca morajo imeti enaka delovna oblačila in
čelade iste barve, pri čemer morata biti na zunanji strani čelade jasno vidna ime in
priimek delavca;
b) vsi delovodje (ali skupinovodje) istega Izvajalca ali podizvajalca morajo nositi enake
delovne obleke in čelade iste barve, pri čemer morata biti na zunanji strani čelade jasno
vidna ime in priimek delovodje (ali skupinovodje);
c) osebje Izvajalca mora imeti na oblačilih vidno oznako podjetja, kateremu pripada;
d) vso vodstveno osebje Izvajalca, prisotno na Gradbišču (vodja gradbišča, inženirji in
tehniki), mora nositi enaka delovna oblačila in čelade iste barve, pri čemer morata biti
na zunanji strani čelade jasno vidna ime in priimek delavca;
e) za predstavnike Inženirja in nadzornike je rezervirana modra barva čelade, medtem ko
lahko izvajalci uporabljajo vse druge barve ob upoštevanju prej omenjenih zahtev;
f)

predstavniki Inženirja in nadzorniki imajo vso pristojnost, da z Gradbišča odstranijo
vsakogar, ki ne spoštuje zahtev glede delovnih oblek, prepoznavnosti in urejenosti.

Odgovorne osebe morajo nositi dodatno oznako, iz katere je razviden njihov položaj in
odgovornost.
V nadaljevanju so navedeni veljavni predpisi, katere mora Izvajalec upoštevati med izvedbo
del na Gradbišču.
11.2.1 Predpisi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
a) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. l. RS, št. 43/2011);
b) Pravilnik o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/2008);
c) Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/04,
43/2011-ZVZD-1);
d) Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (Ur. l. SFRJ, št.
30/69, Ur. l. RS, št. 56/1999, 43/2001-ZVZD-1);
e) Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, 29/92,
56/1999-ZVZD, 43/2011-ZVZD-1);
f) Maksimalno dovoljene koncentracije škodljivih plinov, par in aerosolov v atmosferi
delovnih prostorov in delovišč JUS Z.B0.001 (Ur. l. SFRJ, št. 35/71);
g) Odločba o jugoslovanskem standardu za dnevno in električno razsvetljavo v stavbah
JUS U.C9.100 (Ur. l. SFRJ, št. 48/62);
h) Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu Ur. l.
RS, št. 136/2006 (Ur. l. RS, št. 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 43/2011-ZVZD-1);
i)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Ur. l. RS, št. 89/1999, Ur. l. RS, št. 39/2005, 43/2011-ZVZD-1);

j)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Ur. l. RS, št. 3/2002, 57/2003, 83/2005);

k) Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur. l SFRJ, št.
17/66, Ur. l. RS, št. 56/1999-ZVZD, 43/2011-ZVZD-1);
l) Pravilnik o tehniških normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Ur. l. SFRJ,
št. 53/88, Ur. l. RS, št. 52/00 - ZGPro, 83/2005, 41/2009);
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m) Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna bivalna okolja ter za
bivalne prostore (Ur. l. SRS, št. 29/80, Ur. l. RS, št. 45/95, 14/99);
n) Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in
bivalnega okolja ter za bivalne prostore Ur.l. SRS, št. 29/1980 (Ur. l. RS, št. 45/1995,
14/1999);
o) Pravilnik za izvajanje meritev maksimalno dovoljenih ravni hrupa v bivalnem in
naravnem okolju (Ur. l. SRS, št. 19/77);
p) Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/2000, 20/2001, 13/2003,
41/2004-ZVO-1, 34/2008);
q) Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. l.
RS, št. 7/2001, 17/2006 (18/2006 popr.), 43/2011-ZVZD-1);
r) Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur.l. RS, št. 105/2005 (Ur. l. RS, št.
34/2008, 109/2009, 62/2010).
11.3 UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM
11.3.1 Uvod
Izvajalec mora v pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih vključiti klavzulo, ki določa, da
morajo vsi podpisniki sporazuma na Gradbišču izvajati vse predpisane in splošno priznane
ukrepe za varstvo pred požarom.
V primeru požara so vsi delavci dolžni začeti gasiti požar, reševati ljudi in opremo, če pri tem
ne obstaja nevarnost za lastno življenje in zdravje.
11.3.2 Dolžnosti Izvajalca
Preventivni ukrepi pri nameščanju in uporabi električnih napeljav in naprav:
Omogočeno mora biti naslednje:
a) izklop posameznih potrošnikov in celotnega napajanja z električno energijo na glavnem
razdelilniku;
b) v primeru, da so na Gradbišču zaprta skladišča vnetljivih in eksplozivnih snovi, morajo
biti električne napeljave in naprave izvedene v teh prostorih v »Ex« izvedbi;
c) vsi udeleženci na Gradbišču morajo biti seznanjeni z nevarnostmi nastanka požara, ki
ga lahko povzročijo električne napeljave, električna oprema in podobno;
d) električne napeljave morajo biti obvezno pregledane pred uporabo. Pregled lahko
opravi samo strokovna oseba, ki izda listino z meritvami;
e) zagotoviti je treba ustrezno vzdrževanje električnih napeljav, naprav itd.
Poškodbe električnih napeljav, ki so posledica neodgovornega in malomarnega ravnanja, so
lahko vzrok nastanka požara. Možnost nevarnosti nastanka požara pa predstavljajo tudi
električne naprave, orodja in podobno, ki niso brezhibni in ustrezno vzdrževani. Zaradi
navedenega je treba zagotoviti, da vsak delavec na gradbišču, ki opazi pomanjkljivosti in
poškodbe na električnih napeljavah to prijavi vodji gradbišča.
Odgovorna oseba na Gradbišču lahko od osebja, ki namešča električne napeljave, električne
naprave itd., zahteva, da predloži pisno izjavo ali rezultate meritev, s čimer je dokazana
skladnost s predpisi.
Odstranjevanje nevarnih vnetljivih odpadkov z gradbišča
Med vnetljive materiale, ki se pojavljajo kot odpadki na Gradbišču, štejemo:
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a) lesne odpadke;
b) žagovino;
c) papirno embalažo;
d) ostanke vnetljivih izolacijskih materialov.
Les in žagovino je treba na Gradbišču sproti odstranjevati. Te materiale je treba odlagati
tako, da se prepeči nastanek požara.
Papirno embalažo je treba odstraniti.
Ostanke vnetljivih izolacijskih materialov (kable) je treba odstraniti z Gradbišča – dolžan jih je
odstraniti ustrezen izvajalec.
Pepel z žerjavico je potrebno pogasiti z vodo, da se prepreči nastanek požara.
Preventivni ukrepi pri varilnih delih
Iz območja varjenja (iskrenja) je treba odstraniti ves vnetljiv material, proste električne
napeljave pa primerno zavarovati (pločevina).
Navpične in vodoravne odprtine morajo biti tesno zaprte, da se prepreči padanje isker v
druge prostore.
V prostoru, kjer se vari, naj bo praviloma le toliko jeklenk, kolikor jih je nujno potrebnih za
nemoteno delo. Nadomestne jeklenke naj bodo varno spravljene izven tega prostora, v
skladišču nevarnih snovi.
Na območju dela varjenja morajo biti gasilni aparati, ki so pripravljeni za uporabo.
Odgovorni vodja del se mora pred pričetkom del prepričati, ali so preventivni ukrepi resnično
upoštevani.
Odgovorni vodja varilnih del sme zapustiti prostor, kjer so se izvajala varilna dela šele tedaj,
ko se prepriča, da ni nobene nevarnosti za izbruh požara.
Način in obseg usposabljanja delavcev
Za dobro organizirano požarno preventivno dejavnost je bistvenega pomena, da so vsi
delavci poučeni o naslednjem:
a) o požarnih nevarnostih, ki obstajajo na delovnih mestih oziroma v delovnih prostorih in
o preventivnih ukrepih, ki jih je treba upoštevati glede na ugotovljeno nevarnost;
b) o načinu uporabe razpoložljivih sredstev za gašenje začetnih požarov (tj. gasilnikov);
c) o fizikalnih in kemijskih lastnostih nevarnih snovi (vnetljive tekočine, tehnični plini), če
imajo pri delu opravka s takimi snovmi.
Najučinkovitejši gasilni aparati za gašenje začetnih požarov na Gradbišču
a) ročni gasilni aparati na ABC prah (vnetljive tekočine);
b) ročni gasilni aparat na CO2.
Izvajalec mora gasilne aparate za uporabo na Gradbišču priskrbeti sam.
Protipožarni varnostni ukrepi podpisnikov Pisnega sporazuma
Podpisniki pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču se morajo pred
pričetkom del na Gradbišču javiti vodji gradbišča, v njegovi odsotnosti pa njegovemu
namestniku. Vodja gradbišča, med njegovo odsotnostjo pa njegov namestnik, jih mora
seznaniti s protipožarnimi varnostnimi ukrepi na Gradbišču in pokazati prostore, kjer se lahko
shranjujejo materiali in oprema. Vodja gradbišča, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik,
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je podpisnike dolžan seznaniti z materiali, s katerimi bodo delali in zlasti predstaviti
protipožarne varnostne ukrepe, ki jih zadevajo. Vodja gradbišča jih mora zlasti opozoriti na
vnetljive materiale, ki jih je treba skladiščiti ločeno od ostalih materialov, virov toplote in
drugih vnetljivih materialov, kot so tehnični plini, tekoči naftni plin, izolacijski materiali, les in
žagovina.
Vsi delavci podpisnikov morajo biti usposobljeni za varno delo in požarno varnost.
Seznanjeni morajo biti z vsemi nevarnimi materiali, ki ogrožajo požarno varnost na
Gradbišču. Usposobljeni morajo biti za uporabo gasilnih aparatov, ki jih imajo na svojem
delovnem mestu. Podpisniki smejo uporabljati samo brezhibne in preverjene ročne gasilne
aparate na ABC prah ali CO2.
Uporabljati morajo električne naprave, ki ustrezajo predpisom in standardom. Prepovedana
je uporaba orodja in strojev, ki niso brezhibni in bi lahko ogrožali požarno varnost.
Izvajalec in podizvajalci so dolžni po končanem delu zavarovati delovno mesto tako, da ni
možen nastanek požara. Dolžni so izklopiti vse električne naprave in stroje, pospraviti in
izklopiti vse električne kable ter odklopiti in zakleniti elektro razdelilne omare, ki jih pri delu
uporabljajo.
Podpisniki pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču so dolžni vodji
gradbišča, med njegovo odsotnostjo pa njegovemu namestniku, prijaviti vsako opaženo
pomanjkljivost, ki bi lahko privedla do nastanka požara. V primeru, da lahko pomanjkljivost
brez nevarnosti za sebe in druge delavce odstranijo, so to dolžni nemudoma storiti.
Vse poškodovane in izpraznjene gasilnike in vse gasilnike, ki jim je potekel rok za pregled
brezhibnosti, je treba nadomestiti z brezhibnimi.
V nadaljevanju so navedeni predpisi, katerih zadnjo izdajo mora Izvajalec upoštevati pri delu
na Gradbišču:
11.3.3 Predpisi za varstvo pred požarom
a) Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) (Ur. l. RS, št., 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012);
b) Požarna varnost v stavbah (SIST HD 637);
c) Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. l. RS 12/2013);
d) Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ,
št. 30/1991, RS, št. 52/2000, 83/2005);
e) Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/1992,
56/1999-ZVZD, 43/2011-ZVZD-1);
f)

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005,
14/2007, 12/2013);

g) DIN 4102, Teil 4 >>BRANDVERHALTEN VON BAUSTOFFEN UND BAUTEILEN<<;
h) DIN 14090 >>FLACHEN FUR DIE FEUERWEHR AUF GRUNDSTUCK<<;
i)
j)

Odredba o protieksplozijski zaščiti Ur.l. RS, št. 102/2000, (Ur. l. RS, št. 91/2002,
16/2008, 1/2011, 17/2011-ZTZPUS-1, 103/2011);
Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
(Ur. l. RS, št. 104/2009).

11.3.4

Preventivni ukrepi pri skladiščenju in uporabi nevarnih snovi na gradbišču

To poglavje obravnava preventivne ukrepe pri skladiščenju in uporabi vnetljivih snovi,
tehničnih plinov in drugih nevarnih snovi na gradbišču.
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Pod pojmom »nevarne snovi« so mišljene tiste snovi, ki lahko povzročijo požar, zastrupitev in
ostale škodljive posledice.
Nevarne snovi, ki bodo prisotne na Gradbišču, so:
a) vnetljive tekočine: olje, plin, barve, razredčila itd.;
b) vnetljivi plini: tekoči naftni plin (propan–butan), acetilen, dušik, kisik, utekočinjeni plini;
c) snovi, nevarne za nastanek požara: les, vnetljiva embalaža, izolacija kablov.
Skladiščenje na Gradbišču:
a) odprta skladišča z nadstrešjem ali brez nadstrešja (les, strojna oprema, kabli), kjer mora
biti material pregledno zložen;
b) zaprta skladišča, ograjena s pleteno žico višine najmanj 2 metra, z zaščitnim
nadstreškom, ki varuje pred vplivom sončnih žarkov in ostalimi vremenskimi vplivi in so
zaklenjena (jeklenke s plini v pokončnem stanju – zavarovane pred padcem in ločene
prazne od polnih);
c) zaprta skladišča z nadstrešjem, ograjena s pleteno žico, višine najmanj 2 m in z
izoliranim podom ter vodno nepropustno robno zaščito višine najmanj 15 cm. Skladišča
morajo biti zaklenjena (vnetljive tekočine – bencin, olja, razredčila, barve itd.);
d) pri skladiščenju in pretakanju olja se morajo uporabljati lovilci olja, da se prepreči
morebitno razlitje olja. Izvajalec mora podrobno dokumentirati varnostne ukrepe in
postopke, ki jih je treba upoštevati pri rokovanju z olji na Gradbišču (to velja tudi za
skladiščenje novega olja). Zagotoviti je treba učinkovit nadzor in preprečevanje razlitja
goriva in olja.
Lokacije skladišč morajo biti vrisane v načrtu organizacije ureditve gradbišča, ki je priloga
varnostnega načrta. Zaradi nevarnosti morajo biti skladišča dovolj oddaljena med seboj in
opremljena z opozorilnimi tablami ter s potrebnim številom gasilnih aparatov (prašek ABC – 9
kg).
11.4 VARSTVO OKOLJA
11.4.1 Uvod
Izvajalec je odgovoren za varstvo okolja na Gradbišču, zlasti na območju njegovih Del, o
čemer mora pripraviti poročilo, ki ga mora odobriti Inženir. En izvod odobrenega poročila se
mora izročiti vsakemu, ki bo na Gradbišču opravljal dela. Poročilo mora vsebovati
podrobnosti o rokovanju, skladiščenju in transportu različnih olj, strupenih plinov in drugih
kemikalij.
Za vsako skladiščenje okolju nevarnih snovi mora Izvajalec pripraviti predlog za skladiščenje
in rokovanje z njimi v skladu z relevantnimi predpisi.
Izvajalec mora pripraviti predlog o skladiščenju in rokovanju z materiali, ki so onesnaženi z
oljem.
Izvajalec mora predvideti opremo in postopke za ukrepanje v primeru razlitja olja ali drugih
kemikalij.
Izvajalec je odgovoren in dolžan urediti zbiranje, razvrščanje in odstranjevanje odpadkov z
Gradbišča. Za posebne postopke mora pridobiti predhodno soglasje Inženirja.
11.4.2 Predpisi za varstvo okolja
V nadaljevanju so navedeni predpisi, katerih zadnjo izdajo mora Izvajalec upoštevati pri delu
na Gradbišču:
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e) Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006
Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10,
112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008,
108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012);
f) Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur. l. RS, št. 85/98, 50/01, 25/2008);
g) Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št.
73/1994, 109/2001, 41/2004, 41/2004-ZVO-1, 31/2007);
h) Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnin motorjev z notranjim izgorevanjem in
nepremičnih plinskih turbin (Ur. l. RS, št. 73/1994, 51/1998, 46/2002, 92/2003, 41/2004ZVO-1, 34/2007);
i)
j)

Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/1995, 59/2002,
41/2004, 105/2005);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Ur. l. RS, št. 35/96, 2/04, 41/04, 47/2005);

k) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 35/96, 29/00, 106/01, 74/2007),
l)

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04,
34/2008);

m) Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št.
91/2002, 8/2003, 67/2003, 46/2004, 43/2005);
n) Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št.
70/96, 41/04);
o) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega
sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 17/2011-ZTZPUS-1);
p) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št.
70/96, 71/00, 99/01, 17/03, 105/2008);
q) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 45/02, 105/2008),
r) Pravilnik za izvajanje meritev maksimalno dovoljenih ravni hrupa v bivalnem in
naravnem okolju (Ur. l. SRS, št. 19/77),
s) Pravilnik o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati v vode (Ur. l. SFRJ 3/66),
spremembe (Ur. l. RS, št. 35/96, 49/2006);
t)

Strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o
dopustnih temperaturah vode (Ur. l. SRS, št. 18/85, 35/96) - (veljajo še določbe 1.
člena, drugi odstavek).
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1. SPLOŠNO
Ta obseg dobave in meje del veljajo za LOT T, Sklop A, Turbina, turbinska gred in pomožni sistemi
v obstoječi HE Plave 1.
V tem razpisu se v splošnem uporablja generičen izraz »rekonstrukcija«, ki zajema vsa dela kot so
obnova, prenova, sanacija, popravilo, dodelava, predelava obstoječe opreme ter zamenjava,
izdelava ali dobava nove opreme za posamezen agregat in v splošnem obsega naslednje:
a) demontaža, pregled, rekonstrukcija in ponovna montaža turbin agregatov z vso pripadajočo
opremo (gonilnik - lopate gonilnika, turbinski in vmesni ležaj, tesnilka, vodilniški mehanizem
z lopatami, ocevje hidravličnega ter delno hladilnega in drenažnega sistema, turbinski
pokrov, zapahi in zračni ventili, oljni dovodnik in cevi v gredi ter vsi ostali elementi in
oprema turbine);
b) demontaža obstoječe ter dobava in montaža nove turbinske gredi;
c) demontaža in ponovna montaža obstoječe vmesne turbinske gredi;
d) demontaža hladilnega sistema tesnilk, obnova in dobava ter montaža nove opreme za
odprti sistem hladilne vode (OHV) za turbinske tesnilke, meja dobave in stične točke so
prikazane na shemi HIP1---6S5022;
e) pregled in obnova elementov zaprtega hladilnega sistema olja ležajev;
f)

dobava in montaža novega sistema odvoda oljnih par;

g) dobava in montaža enonosilčnega krožnega dvigala nosilnosti 1000 kg.
Vsa navedena dela veljajo za oba agregata.
Obseg dobave in del vključuje vsa dela in dejavnosti v fazi demontaže, razrez in transport
obstoječe opreme, ki jo je treba odstraniti, konstruiranje, pripravo tehnične dokumentacije za vso
novo in rekonstruirano opremo, vključno z električnimi napeljavami, montažo nove opreme,
testiranje na mestu vgradnje, pogodbeno poskusno obratovanje in šolanje osebja Naročnika.

2. OBSEG DEL IN STORITEV
Zaradi, v nadaljevanju navedenih razlogov, je predvideno ob načrtovani zamenjavi generatorjev
izvesti rekonstrukcijska dela na opremi in sistemih turbine.
Razlogi, ki narekujejo obseg del na obstoječi opremi so naslednji:
a) puščanje olja iz gonilnika in občasnega drsanja/stika lopat gonilnika in obloge;
b) zamenjava gredi turbine zaradi doseganja varnih kritičnih obratov;
c) odprava puščanja vodilnika na ležajih vodilniških lopatic;
d) odprava oljnih hlapov oz. oljnega kondenzata;
e) dograditev raznih priključkov za lažje vzdrževanje opreme;
V nadaljevanju podrobneje naveden opis del in storitev je narejen brez podrobnejšega vpogleda v
dejansko stanje opreme ter na osnovi zgolj znanih vidnih in opaženih dejstvih in predpostavkah.
V obseg del vedno spada, ne glede na to ali je posebej omenjeno ali ne:
a) Praznjenje in polnjenje olja, novo olje mora biti med polnjenjem filtrirano;
b) Čiščenje, razmaščevanje, označevanje komponent;
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c) Osnovne neporušne preiskave (vizualna kontrola, magnetna kontrola, penetrantska kontrola
in kjer je smiselno ultrazvočna kontrola) osnovnih materialov in zvarnih spojev komponent v
obsegu, ki bo z dovolj zanesljivosti zagotovil, da komponente niso kakorkoli poškodovane ter,
da so uporabne za prevzemanje vseh obremenitev v obratovanju;
Podroben obseg kontrol za posamezne komponente pripravi Izvajalec in potrdi Naročnik.
Vse barvane površine je potrebno po ustreznem čiščenju vizualno pregledati s strani
kvalificiranega osebja Izvajalca skupaj z zunanjim nadzorom, ki ga imenuje Naročnik. V
primeru dvoumnih ali nejasnih rezultatov kontrole (npr. razpokana barva, …) je potrebno
takšna področja očistiti barve ter izvesti dodatne neporušne preiskave z namenom potrditve
rezultatov.
V primeru, da je z dodatnimi neporušnimi preiskavami potrjen sum nesprejemljivih napak, je
potrebno te komponente oz. elemente podrobneje preučiti skupaj z Naročnikom in Inženirjem.
Vsa takšna dodatna dela, ki niso vključena v osnovna dela (odstranitev barve s peskanjem,
povečan obseg dodatnih neporušnih kontrol, popravila, itd.) morajo biti usklajena in potrjena s
strani Naročnika.
d) Po montaži je potrebno izvesti tlačne preskuse tlačne opreme;
e) Po montaži je potrebno izvesti vse funkcionalne teste opreme;
f)

Izvedba protikorozijske zaščite komponent v skladu z zahtevami v splošnem delu navodil za
strojno opremo (poglavje zaščita pred korozijo). Generalno je potrebno na vse površine
komponent nanesti zaključni dekorativni sloj barve v skladu z zahtevami (priprava površin /
pasivizacija je vključena v ceno).
V primeru, da je po demontaži in čiščenju ugotovljeno, da so večje površine komponent
prekomerno poškodovane (zarjavele, mehanske poškodbe, itd..) in, da bi bilo potrebno /
smiselno sistem površinske zaščite v celoti obnoviti v skladu z zahtevami (kompletno
peskanje, osnovni premaz in končni premaz) potem takšna dodatna dela niso vključena v
ceno in morajo biti usklajena in potrjena s strani Naročnika.

2.1 PRIPRAVLJALNA DELA
V sklopu pripravljalnih del je potrebno izvesti naslednje aktivnosti:
a) ogled stanja na terenu ter organizacija gradbišča,
b) izdelava načrtov, risb, tehnologij , protokolov in elaboratov. Izvajalec LOT-a T Sklopa A je
dolžan predati Naročniku vse potrebne delavniške risbe in/ali kosovnice za na novo
vgrajene elemente, material itd.
c) pregled meritev in rezultatov testiranj navedenih v poročilu Litostroj pred demontažo (v
prilogah) ter podati komentarje ali priporočila.
Izvedba dodatnih meritev in preskusov opreme (če so posebej zahtevana s strani Izvajalca) je
mogoča samo po predhodnem dogovoru z Naročnikom ter ob pogojih, ki jih narekuje obratovanje
agregatov. Obseg kakršnihkoli dodatno zahtevanih meritev mora biti posebej naveden v listah cen.
Demontažna dela
V sklop demontažnih del spadajo vsa dela na opremi turbine in sistemih vključno s transporti v
tovarno Izvajalca ali na drugo mesto, kjer se bodo izvajala določena dela:
a) demontaža oljnega dovodnika in povezanih cevi pred demontažo generatorja;
b) demontaža turbine od proste osi po demontaži generatorja;
c) demontaža ocevja sistemov v Sklopu A;
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d) čiščenje, razmaščevanje, dokumentiranje in označevanje opreme;
e) skladiščenje v ustrezne zabojnike (izvajalec mora zagotoviti ustrezno pokrito skladišče
(šotor) na območju HE Plave 2);
f)

izdelava merilnih protokolov obstoječe opreme, posameznih delov ali sklopov;

g) demontaža pohodnih podestov in podkonstrukcij vezanih na Sklop A.
2.2 OBSEG DEL – TURBINA
2.2.1 Kaplan gonilnik
Obseg del na gonilniku je narejen na osnovi razpoložljive izvedbene dokumentacije obstoječe
turbine in opažanj med obratovanjem. V splošnem dela vključujejo zaščito, pripravo in transport
gonilnika v tovarno, demontažo v tovarni, rekonstrukcijo sklopov in elementov gonilnika,
zamenjavo vseh ležajev, zamenjavo vseh tesnil in vijačnega materiala, predelavo tesnjenja
gonilnih lopat, zamenjavo tesnjenja bata in batnice servomotorja gonilnih lopat, rekonstrukcija vodil
križa, izvedbo protikorozijske zaščite kjer je to potrebno, kontrola elementov in sklopov ter izdelava
merilnih protokolov, montaža gonilnika, zamenjava olja, tlačni in funkcionalni preskusi v tovarni ter
izdelava vseh podrobnih načrtov novih ali rekonstruiranih elementov in sklopov.
V zvezi s tesnjenjem osi vseh 5 gonilnih lopat je v nadaljevanju naveden informativni seznam
delov, ki služi izključno za namene ponudbe. Izvajalec/ ponudnik mora v vsakem primeru
podrobneje preučiti opremo in elemente, ter jih po potrebni modificirati v skladu s svojo tehnologijo
ter v ponudbi podrobno opisati način izvedbe rekonstrukcije in navesti vse elemente, ki jih bo
modificiral in zamenjal v skladu s predlagano tehnologijo:
a) vizualni pregled (in po potrebi NDT);
b) zamenjava ležajev lopatic (npr. tip DEVA ali drug tip po predhodni potrditvi Naročnika);
c) nova tesnila lopat gonilnika proizvajalca Economus ali enakovredno;
d) tesnila bata servomotorja, vodila proizvajalca Chesterton ali enakovredno;
e) zamenjava vseh ostalih tesnil, ležajev in vijačnega materiala;
f)

spojni vijaki lopata gonilnika – ročica; vijak M48x3, material 30CrNiMo8;

g) spojni vijak med glavo in vodilom batnice; vijak M52x4, material 30CrNiMo8;
h) spojni vijaki turbinske gredi in gonilnika; vijak M52x4x320, trojni valjan navoj,material
30CrNiMo8;
i)

praznjenje in polnjenje olja za glavo gonilnika v količini ca 550 litrov, olje dostavi Naročnik;

j)

ves drobni material, vijaki, zatiči, tesnilna masa, itd.

V ponudbi se predvidi dobavo novega vijačnega materiala. Vendar se kljub temu ohrani možnost
uporabe obstoječega kar se bo sporazumno ugotavljalo po demontaži in pregledu opreme.
Tesnjenje gonilnih lopat mora biti izvedeno tako, da bo z rednim vzdrževalnimi deli in pod
predvidenimi obratovalnimi pogoji, zagotovljeno nemoteno in varno obratovanje agregata brez
puščanja ali drugih popravil za predvideno dobo vsaj 5 let.
Za vse pomembne vijačne spoje z novimi pred-napetimi vijaki (gonilnik / gred, gred / gred,
servomotorji, lopate gonilnika) je potrebno izdelati ustrezne izračune za določitev potrebnih
momentov zategnitve vijakov ob upoštevanju dovoljenih površinskih napetosti obstoječih osnovnih
materialov. Isto velja za ležaje lopat gonilnika.
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2.2.2 Turbinska tesnilka
a) zamenjava obrabnih delov tesnilke (na primer zamenjava tesnilnega vložka, ki je trenutno iz
materiala Novilon - Oilon z obročem enake oblike in dimenzij in iz enakega ali drugega
ustreznega materiala po predhodni potrditvi Naročnika, zamenjava vzmeti, ostalih tesnil in
vijačnega materiala);
b) zamenjava vzmeti, drugih tesnil in vijačnega materiala;
c) po potrebi brušenje drsnega obroča;
d) pregled, čiščenje in obnova druge opreme hladilnega sistema tesnilke ter dobava novega
filtra z Δp meritvijo in sposobnostjo filtriranja 100μm, merilnikov, senzorjev in
elektromotornega ventila v mejah prikazanih v shemi HIP1---6S5022 oz. v shemi hladilno
mazalnega sistema Litostroj 1106027;
e) obstoječa turbinska tesnilka ima trenutno 0,5 l/s pretoka hladilne vode. Voda se gravitacijsko
dobavlja iz rezervoarja na koti 105,5 m n.m.
2.2.3 Turbinski vodilni ležaji (spodnji in vmesni)
a) meritev zračnosti med gredjo in segmenti ležaja pred demontažo;
b) pregled (NDT) drsnih površin segmentov obeh ležajev in po potrebi tuširanje;
c) predelava podpore vmesnega turbinskega vodilnega ležaja zaradi doseganja enake
maksimalne togosti v vseh smereh (glej risbe obstoječe konstrukcije in predlog za predelavo v
Knjigi 3);
d) predelava ohišja vseh ležajev na zgornji strani labirintnega tesnila za izvedbo priključkov za
cevi odsesovanja oljnih par;
e) predelava oz. vgradnja dodatnih elementov (nerjavne jeklene obloge) v vse ležaje
posameznega agregata, zaradi preprečevanja prelivanja olja na notranji strani ohišja (med
gredjo in ohišjem ležaja), lahko pa Izvajalec ponudi drugo rešitev za isti namen;
f)

predelava notranjega rezervoarja olja spodnjih turbinskih ležajev, ki trenutno nista deljiva
tako, da se dodajo prirobnice, da bosta postala dvodelna in razstavljiva upoštevajoč nov
spojni material, tesnila, razrez, varjenje, rezkanje, struženje itd.;

g) vgradnja dodatnih tipskih priključkov (hitra spojka ELAFLEX-VK50) za nalivanje, izpust in
filtriranje olja z mobilno napravo;
h) zamenjava vseh tesnil in vijačnega materiala;
i)

pregled, čiščenje in obnova hladilnikov olja s preizkusom tesnosti;

j)

pregled, čiščenje in obnova druge opreme hladilnega sistema olja ležajev v mejah prikazani v
shemi hladilno mazalnega sistema Litostroj 1106027;

k) protikorozijska zaščita znotraj in zunaj (samo popravila in končni premaz);
l)

praznjenje in polnjenje ležajev z oljem, ki ga dostavi Naročnik.

2.2.4 Spodnji vodilnikov obroč
a) vizualni pregled (po potrebi NDT);
b) zamenjava vseh samomazalnih ležajev z enakovrednimi (npr. tip DEVA);
c) zamenjava vseh tesnil in vijačnega materiala;
d) protikorozijska zaščita (samo popravila in končni premaz).
2.2.5 Vodilne lopate
a) vizualni pregled lopat (po potrebi NDT);
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b) popravilo z brušenjem eventualnih poškodb.
c) pregled naležne površine tesnil in po potrebi ponovno metaliziranje ter brušenje na
predpisano toleranco
2.2.6 Zgornji vodilnikov obroč
a) vizualni pregled (po potrebi NDT);
b) zamenjava vseh samomazalnih ležajev z enakovrednimi (npr. tip DEVA);
c) izdelava revizijskih odprtin;
d) zamenjava vseh tesnil in vijačnega materiala za prirobnice tesnil vodilnih lopat
e) po potrebi zamenjava ostalega vijačnega materiala;
f)

predelava tesnjenja tesnilnega spoja dveh drenažnih cevi, ki se stekata na turbinski pokrov in
zamenjava cevi z večjim premerom;

g) protikorozijska zaščita (samo popravila in končni premaz).
2.2.7 Turbinski pokrov
a) vizualni pregled (po potrebi NDT);
b) v področju regulacijskega obroča zamenjava vseh samomazalnih ležajev z enakovrednimi
(npr. tip DEVA) skupaj z nerjavnim vijačnim materialom in po potrebi obdelava segmentov za
nastavitev zračnosti med regulacijskim obročem in turbinskim pokrovom (glej tudi 2.2.9
Regulacijski obroč);
c) zamenjava vseh tesnil in po potrebi vijačnega materiala;
d) protikorozijska zaščita (samo popravila in končni premaz).
2.2.8 Zračni ventili
a) vizualni pregled (po potrebi NDT);
b) zamenjava vseh tesnil, vzmeti in vijačnega materiala;
c) test delovanja ventilov v tovarni izvajalca del;
d) protikorozijska zaščita (samo popravila in končni premaz).
2.2.9 Regulacijski obroč
a) vizualni pregled (po potrebi NDT);
b) obdelava notranjega obroča v področju novih samomazalnih ležajev;
c) po potrebi obnova naležnih površin ročice zapaha;
d) protikorozijska zaščita (samo popravila in končni premaz).
2.2.10 Hidravlični zapahi
a) zamenjava samomazalnih ležajev z enakovrednimi (npr. tip DEVA);
b) obnova naležne površine ploščice ročice zapaha;
c) zamenjava vseh tesnil in vijačnega materiala;
d) protikorozijska zaščita (samo popravila in končni premaz).
2.2.11 Mehanizem vodilnika
a) poravnava notranjega obroča v področju samomazalnih ležajev;
b) zamenjava samomazalnih ležajev z enakovrednimi (npr. tip DEVA), obdelava segmentov za
nastavitev zračnosti v povezavi s točko 2.3.7;
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c) zamenjava vezic regulacijskega obroča ali prilagoditev ušesa servomotorja (skrajšanje), da se
odpravi prevelika vertikalna zračnost vodilnih lopat v zaprtem položaju v povezavi s točko
2.2.12;
d) zamenjava strižnih čepov;
e) zamenjava vseh tesnil in vijačnega materiala, zatičev in čepov;
f)

protikorozijska zaščita (samo popravila in končni premaz).

2.2.12 Servomotor vodilnika
a) popravilo vpetja servomotorja – plošče pri vpetju ali sprememba vezice vpetja na regulacijski
obroč, da se omogoči večje prednapetje vodilnika v zaprtem položaju;
b) zamenjava tesnil servomotorja;
c) tlačni preskusi in funkcionalni test;
d) protikorozijska zaščita (samo popravila in končni premaz).
2.2.13 Turbinska gred
a) izdelava in dobava nove turbinske gredi, glej specifikacije glede materialov v poglavju splošne
zahteve za strojni del in risbe obstoječe in nove (kot predlog) gredi v Knjigi 3.
b) turbinska gred mora imeti enake priključne dimenzije na strani gonilnika in vmesne gredi, v
predelu tesnilke ter v predelu vodilnega ležaja kot obstoječa gred. V zgornjem delu (področju
med turbinskim vodilnim ležajem in zgornjo prirobnico) je potrebno povečati premer gredi na
Ø590;
c) poseben poudarek je potrebno posvetiti načinu spoja in prenosu dimenzij iz obstoječe
vmesne gredi in gonilnika na novo turbinsko gred. Izvajalec poda opis na kakšen način bo to
narejeno.
2.2.14 Vmesna gred
a) kontrola ležajnih površin;
b) vizualna kontrola celotne gredi (po potrebi NDT);
c) vmesna gred bo demontaži in pregledu odpeljana v tovarno dobavitelja generatorja (Zagreb)
d) po montaži in opravljenih vseh potrebnih meritvah se bo tako imenovano »prosto os«
zapisniško predalo dobavitelju generatorja za montažo generatorja.
2.2.15 Spojni vijaki turbinske in vmesne gredi
a) vijaki M72x4x360 – 12 kosov, matice M72x4, tesnila, ploščice.
Za vijačne spoje z novimi pred-napetimi je potrebno izdelati ustrezne izračune za določitev
potrebnih momentov zategnitve vijakov ob upoštevanju dovoljenih površinskih napetosti obstoječih
osnovnih materialov.
V ponudbi se predvidi dobavo novega vijačnega materiala. Vendar se kljub temu ohrani možnost
uporabe obstoječega kar se bo sporazumno ugotavljalo po demontaži in pregledu opreme.
2.2.16 Spoj turbinske vmesne in generatorske gredi
Spojni vijačni material in izvedbo spoja bo zagotovil dobavitelj generatorja (LOT G). Izvajalec LOTa T mora z njim potrditi izbiro in izvedbo spoja.
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2.2.17 Cevi v turbinski gredi
a) nova notranja in zunanja cev dolžinsko prilagojena novemu generatorju, prirobnični spoj,
vijaki, tesnila, vodila.
2.2.18 Oljni dovodnik
a) novi ležaji iz brona; material GZ-CuSn12Pb ali boljši;
b) prilagoditev na novi oljni podstavek oljnega dovodnika (podstavek dobavi LOT G);
c) zamenjava tesnil in vijačnega materiala;
d) predelava rotirajočih delov dovodnika na nov rotor generatorja, zvarjenci in obdelovanci,
spojni material, tesnila;
e) nova sklopka zgornja; podaljšek generatorske gredi.
f)

protikorozijska zaščita (samo popravila in končni premaz) ali

g) izdelava in dobava novega oljnega dovodnika prilagojenega na nove generatorske
komponente.
2.2.19 Regulacijski cevovodi
a) Vse nove cevi (cevi za zapiranje, odpiranje in povratno olje) med HPU in oljnim dovodnikom
na vrhu generatorja je potrebno prilagoditi tako, da bo trasa usklajena z novim generatorjem.
Material novih cevi in pripadajočih delov (prirobnice, vijaki in konzole) so iz nerjavnega
materiala. Predvidena so tudi nova tesnila.
b) Za hidravlične povezave med HPU in servomotorji vodilnika je potrebno zamenjati vse cevi,
prirobnice, vijake, tesnila in konzole z novimi. Material za cevi in pripadajoče elemente je
nerjavno jeklo.
c) Cevi znotraj gredi med oljnim dovodnikom in gonilnikom ostanejo obstoječe z nujnimi
prilagoditvami v območju generatorja (krajšanje cevi).
2.3 OBSEG DEL - ODSESOVANJE OLJNIH PAR
2.3.1 Uvod
Trenutno sistem za odsesovanje oljnih par na elektrarni ni nameščen. Zato je predvidena dobava
in montaža novega sistema za odsesovanje oljnih par, ki nastajajo na opremi kjer je prisotno olje.
V dobavo in montažo so vključena tudi morebitna manjša gradbena dela.
V nadaljevanju je opis novega stanja z opredelitvijo obsega dobave in montaže opreme. Za
podroben obseg dobave in montaže glej tudi shemo novega stanja na risbi HIP1---6S5021.
2.3.2 Opis novega stanja
Vgrajena bosta dva enaka ločena sistema za vsak agregat posebej. Odsesovanje se bo vršilo s
pomočjo tipske vakuumske črpalke s pripadajočo opremo. Sklop črpalke in izločevalnika olja bo
vgrajen na steno vmesne etaže na koti 79,45 m n.m.
Na sistem odsesovanja bodo priključene sledeče naprave posameznega agregata:
a) Nov generatorski vodilni ležaj:

Priključek DN15 je že pripravljen.

b) Nov generatorski kombinirani ležaj:

Priključek DN25 je že pripravljen.

c) Obstoječi vmesni turbinski ležaj:

Izvesti je potrebno dva nova priključka DN15
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na zgornjem labirintu ležaja.
d) Obstoječi turbinski ležaj:

Izvesti je potrebno dva nova priključka DN15
na zgornjem labirintu ležaja.

e) Rezervoar turbinskega regulatorja:

Izvesti je potrebno en nov priključek DN20.

Odsesovalni cevovodi iz nerjavnega jekla bodo na priključkih posamezne naprave opremljeni z
nastavki za kontrolo in nastavitev vleka iz posameznega odjemnega mesta in za hidravlično
uravnovešenje posameznega sistema. Na posamezni napravi se bo vlek nastavljal individualno z
dušilnimi ventili tako, da bo sistem hidravlično enakomerno uravnovešen.
Pred posamezno črpalko bo vgrajen izločevalnik olja kjer se bo potencialno odsesano olje izločilo
iz zraka. Izločevalnik bo opremljen z nivojskim stikalom in vizualnim prikazom nivoja olja. Izločeno
olje se bo po potrebi ročno praznilo v lovilno plastenko.
Vsak agregat bo opremljen s tipsko vakuumsko zračno črpalko s stranskimi kanali z EM in
naslednjih preliminarnih karakteristik, ki bodo končno potrjene v postopku potrjevanja
dokumentacije:
a) nazivna dobavna količina zraka:

ca min 90 mn3/h

b) nazivni podtlak na sesalni strani črpalke:

ca 160 - 180 mbar

c) moč EM:

ca 1,5 kW/240 VAC

Črpalke bodo pazljivo izbrane, da ne bo prihajalo do pregrevanja zaradi morebitnega premajhnega
pretoka po hidravličnem uravnovešenju sistema.
Prečiščen zrak se bo odvajal v horizontalni drenažni rov, ki je na koti 85,10m n.m. Tam bosta
nameščeni tudi dve lovilni plastenki.
Sesalni in tlačni cevovodi, armatura, fazonski kosi in konzole bodo iz nerjavnega jekla. Vsi spoji,
prirobnični ali navojni bodo pazljivo in kvalitetno izvedeni, da v nobenem primeru dolgoročno ne bo
prihajalo do nepotrebnega sesanja ali puščanja zraka. Po montaži se izvede tlačni preizkus z
zrakom in kontrolo s penilom.
Na turbinskih in turbinskih vmesnih ležajih bo potrebno na novo vgraditi po dva priključka na enoto.
Priključke bo potrebno narediti tudi na obeh rezervoarjih hidravličnih turbinskih regulatorjev.
Priključki na generatorskih ležajih so predvideni v okviru dobave LOT-a G.
2.3.3 Oprema vodenja
Predvidena oprema vodenja, ki bo dobavljena in montirana:
Nivojsko stikalo na izločevalniku olja bo sistemu vodenja posredovalo binarni signal. Stikalo
mora biti opremljeno s kablom ali konektorjem tako, da bo priključno mesto stikala pripadajoči
kabel oziroma konektor, ki je predmet tega razpisa.
Karakteristike in tip posameznega elementa zamenjave je potrebno navesti oziroma
upoštevati v dokumentu »Tabele tehničnih podatkov Informacijski list elektro opreme«.
Naprava

Senzor

Namen

Izločevalnik olja.

Nivojsko stikalo 1

Alarm za visoki nivoja olja

Električne povezave med opisanim priključnim mestom in ostalo opremo bo izvedel Izvajalec lot
EE in niso predmet tega razpisa.
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2.4 OBSEG DEL – ENONOSILČNO KROŽNO DVIGALO NOSILNOSTI 1000 KG
Trenutno dvigala v turbinskih jaških niso nameščena. Zato je predvidena za vsak jašek posebej
dobava in montaža po enega kompleta novega dvigala.
Dvigalo je prikazano na risbi HID1---6S5050 v grafičnih prilogah.
2.4.1 Opis dvigala
Dvigalo se bo uporabljalo predvsem za vzdrževanje (za demontažo in ponovno montažo) ročic in
tesnil vodilniških lopatic turbine in servomotorjev vodilniškega mehanizma.
Dvigalo se lahko vgradi že v času del in se ga uporablja za isti namen kot je zgoraj napisano.
Vrtanje lukenj za vgradnjo stenskih nosilcev se bo izvedlo takoj po demontaži sestavnih delov
turbine. Obvezna je uporaba zaščite proti prašenju.
2.4.2 Obseg dobave
Predviden je sledeči obseg dobave (opisan je obseg enega kompleta, dobavi se dva, za vsak
turbinski jašek svojega):
a) en (1) kpl

Mačka nosilnosti 1000 kg z ročnim verižnim pogonom (kot npr SWF
CRAFTster FNH ali ustrezna);

b) en (1) kpl

Verižno dvigalo nosilnosti 1000 kg z ročnim verižnim pogonom in dosegom
ca 2400 mm (kot npr SWF CRAFTster MHH ali ustrezno);

c) en (1) kpl

Stenski nosilci iz standardnih jeklenih profilov in pločevin;

d) en (1) kpl

Stenskih navojnih sider za vgradnjo s kemičnim lepilom;

e) en (1) kpl

Krožna tirnica z osnim premerom 3120 mm (premer vgradnje vodilnih
lopatic);

f)

Protikorozijske zaščite.

en (1) kpl

Ostale zahteve so:
a) Krožna tirnica je v območju lestev za dostop na turbinsko etažo prekinjena v dolžini ca 900
mm;
b) Na obeh koncih prekinitve so na tirnici vgrajeni stoperji;
c) Razred dvigala po FEM je 1Cm in po ISO M2;
d) Stenski nosilci in tirnica morajo biti demontažne izvedbe;
e) Izdelava dokumentacije (izračuni, risbe, prospekti,…);
f)

Dvigalo mora imeti pred predajo naročniku ustrezno dovoljenje za uporabo (NOV, bremenski
preizkus po montaži, matična knjiga dvigala).

2.5 OBSEG DEL – SENZORIKA IN AKTUATORJI
2.5.1 Zaščita mehanizma vodilnika
Na zaščiti mehanizma vodilnika se zamenja 20 končnih stikal za indikacijo loma čepa. Prav tako se
zamenjajo končna stikala indikacije odprte ter zaprte lege obeh zapahov vodilniškega obroča.
Vodilniški obroč vsebuje tudi tri končna stikala odprtja katera je prav tako potrebno zamenjati
signalizirajo za zaprto lego in odprtje vodilnika 15 %. Končna stikala se nadomesti z induktivnimi
dajalci.
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Merilniki pozicij morajo sistemu vodenja posredovati binarni signal. Merilnik mora biti konektorske
izvedbe v izvedbi IP 67, tako da bo priključno mesto konektor s kablom (dolžina vsakega kabla je
20 m). Kabel s konektorjem je predmet tega razpisa. Kable polaga in priključuje izvajalec LOT-a
EE.
Namestitev merilnikov na obstoječo instalacijo mora biti skladna z zahtevami proizvajalca opreme
in je predmet tega razpisa.
Skupaj z merilniki je potrebno dobaviti in zamenjati vse vmesne pritrdilne kose, tesnila in nerjaveči
vijačni material, ter predelati nosilce in kulise na mestih, kjer je to potrebno.
Karakteristike in tip posameznega elementa zamenjave, katere je potrebno navesti oziroma
upoštevati v dokumentu »Tabele tehničnih podatkov, Informacijski list elektro opreme«.
Specifikacija dobave opreme je navedena za celoten objekt, torej za dva agregata zajema:
Poz

Funkcija

Kos

1.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 1

2

2.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 2

2

3.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 3

2

4.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 4

2

5.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 5

2

6.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 6

2

7.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 7

2

8.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 8

2

9.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 9

2

10.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 10

2

11.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 11

2

12.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 12

2

13.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 13

2

14.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 14

2

15.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 15

2

16.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 16

2

17.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 17

2

18.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 18

2

19.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 19

2

20.

Indikator loma strižnega čepa vodilniške lopate št. 20

2

21.

Indikator odprte lege vodilniškega zapaha št. 1

2

22.

Indikator zaprte lege vodilniškega zapaha št. 1

2

23.

Indikator odprte lege vodilniškega zapaha št. 2

2

24.

Indikator zaprte lege vodilniškega zapaha št. 2

2

25.

Indikator zaprte lege vodilnika

2

26.

Indikator 15% odprtja vodilnika

2

27.

Ves pritrdilni in tesnilni material po agregatu

2 kpl
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Poz
28.

Funkcija

Kos

Dodatni material za prilagoditev opreme po agregatu

2 kpl

Električne povezave bo izvedel Izvajalec lot EE in niso predmet tega razpisa.
Za indikacijo loma strižnega čepa posamezne vodilniške lopate je potrebno poiskati ustrezno
rešitev za montažo induktivnih stikal, saj obstoječa lokacija ni primerna. Na spodnji fotografiji je
prikazana možna varianta namestitve indikatorjev.

2.5.2 Senzorika turbinskih drsnih ležajev
Na vseh štirih vodilnih turbinskih ležajih se zamenja obstoječa nivojska kazala s kontakti (tip
WEKA) z novimi analognimi merilniki višine olja (gibomeri). Zaradi poenotenja opreme se predlaga
dobavo enakega tipa, kot so že vgrajeni na npr HE Doblar 1 (tip: BALLUFF BTL-5-E17-M0300-BS32 s plavačem BTL2-S-3212 4Z). Pri tem bo potrebno prilagoditi prirobnični nastavek na pokrovu
ležaja.
Poz

Funkcija

Št. ležajev

Kos na ležaj

1.

Merilnik višine olja v ležaju (gibomer) 4 – 20 mA

4

1

2.

Ves pritrdilni in tesnilni material

4

1

3.

Dodatni material za prilagoditev opreme po agregatu

4

1

Električne povezave bo izvedel Izvajalec lot EE in niso predmet tega razpisa.
Merilnik mora biti konektorske izvedbe v izvedbi IP 67, tako da bo priključno mesto konektor s
kablom (dolžina kabla je 20 m). Kabel s konektorjem je predmet tega razpisa. Kable polaga in
priključuje izvajalec LOT-a EE..
2.5.3 Senzorika turbinskih tesnilk
Na priključkih hladilno mazalne vode za turbinskih tesnilk se na novo vgradijo manometri, merilniki
tlaka 4 – 20 mA ter merilci pretoka s funkcijami meritve pretoka 4 – 20 mA, pretočnega stikala in
indikatorja pretoka.
Zaradi poenotenja opreme se predlaga dobavo enakega tipa merilca pretoka, kot so že vgrajeni na
npr HE Doblar 1 (tip: Endress+Hauser PROline promag 10W25-U.A.0.A.1.A.A.0.A.5.A.A.). Prav
tako se zaradi poenotenja predlaga dobavo enakega tipa merilca tlaka, kot so že vgrajeni na npr
HE Doblar 1 (tip: Endress+Hauser Cerabar T PMC131-A1.1.F.1.A1R).
______________________________________________________________________________
stran: 13/16

LOT T
Št. projekta: HIP1---5809

Poz
1.
2.

Funkcija
Merilnik tlaka 4 – 20 mA
Merilnik pretoka (meritev pretoka 4 – 20 mA, pretočno
stikalo in indikator pretoka)

Št.tesnilk

Kos na tesnilko

2

1

2

1

3.

Merilnik padca tlaka Δp na filtru vode

2

1

4.

Ves pritrdilni in tesnilni material

2

2

5.

Dodatni material za prilagoditev opreme po agregatu

2

2

Električne povezave bo izvedel Izvajalec lot EE in niso predmet tega razpisa.
Merilniki morajo biti konektorske izvedbe v izvedbi IP 67, tako da bo priključno mesto konektor s
kablom (dolžina vsakega kabla je 20 m). Kabel s konektorjem je predmet tega razpisa. Kable
polaga in priključuje izvajalec LOT-a EE.

3. OBSEG DOBAVE
Obseg dobave vključen v sklop te pogodbe se v glavnem nanaša na glavne elemente nove
opreme in sistemov, ki so:
a) 2 kpl.

turbinska gred in set spojnih vijakov;

b) 2 kpl

zaprt hladilni sistem na priključkih za turbinske ležaje in regulatorja;

c) 2 kpl
d) 2 kpl

odprt hladilni sistem agregata na priključkih za turbinske tesnilke;
sistem za odvod oljnih par;

e) 2 kpl

enonosilčno krožno dvigalo 1000 kg;

f)

senzorika in aktuatorji;

2 kpl

g) posebna montažna orodja in naprave.
h) rezervni deli;
V sklop dobave spadajo tudi vsi ostali manjši deli, kot so senzorji, kazala, spojni elementi,
priključki, zatiči, vijaki, čepi, tesnila, samomazalni ležaji, ventili, maziva in olja, zaščitni materiali,
itd., ki so navedeni v opisih obsega del kot elementi, ki jih je potrebno zamenjati.

3.1 POSEBNA MONTAŽNA ORODJA
Za posebna montažna in demontaža dela (npr. gonilnik, gred) se uporablja posebna orodja, ki pa
niso vsa na razpolago. Nekatera orodja so na razpolago nekatera pa ne. Zato je v prilogah spisek
orodja, ki je na razpolago in spisek posebnih orodij, ki so bila potrebna pri prvi montaži turbinske
opreme.
V tabelo cen zato ponudnik vpiše manjkajoča orodja in poda tudi njihovo ceno.
3.2 REZERVNI DELI
Rezervne dele (kot so npr: tesnila za lopate gonilnika, obrabni obroč turbinske tesnilke,…) so
navedeni v listah cen.
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Cene za ostale priporočene rezervne dele pa bo podal kasneje po demontaži in izdelavi nove
tehnične dokumentacije kadar bo točno znano kateri deli bodo vgrajeni.
3.3 ZAGONSKI PREIZKUSI
Izvajalec mora opraviti vse potrebne zagonske preizkuse (glej podrobnosti v Knjigi 2, Zvezek 1.

4. MEJE DEL IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI
Obstoječa oprema, ki ostane vgrajena:
a) vbetonirani deli v območju gonilnika in vodilnika;
b) tlačna naprava turbinskega regulatorja.
Oprema, ki se pri prenovi/zamenjavi generatorja prilagodi oz. demontira in ponovno montira:
a) obstoječi oljni dovodnik – demontaža in montaža na zgornji del novega generatorja;
b) regulacijski cevovodi med HPU in gonilnikom in oljni dovodnik - uskladitev z gredjo novega
generatorja.

4.1 MEJE PROTI DRUGI MEHANSKI OPREMI
Naslednje stične točke med turbino ter generatorjem in drugimi pomožnimi napravami ali opremo
se upoštevajo kot meje del.
Generatorska gred:
a) vmesna turbinska gred s prirobnico, ki je obrnjena proti generatorski gredi; spojni elementi so
vključeni v obseg dobave generatorske gredi.
(Natančna kota spoja in tip spajanja/prenosa vrtilnega momenta se podrobno določita skupaj
z Dobaviteljem turbine v fazi zasnove.)
b) turbinski regulacijski cevovodi in nosilce cevovoda v generatorski gredi in podaljšku
generatorske gredi ter pesto rotorja, ki omogočajo prehod le teh. (Natančni premeri vrtin se
podrobno določijo skupaj z Dobaviteljem generatorja v fazi zasnove.)
Spajanje razdelilnika olja na vrhu ohišja drsnega obroča generatorja:
a) spajanje prirobnice z razdelilnikom olja; spojni elementi niso vključeni.
(Natančna kota spoja se podrobno določi skupaj z Dobaviteljem turbine v fazi zasnove.)
Povezovalne hidravlične cevi:
a) Nove cevi za oljni dovodnik se priključi na ločilne ventile, ki jih bo na novo na HPU vgradil
LOT T Sklop C.
b) Obstoječe cevi za vodilnik se prilagodi in priključi na ločilne ventile, ki jih bo na novo na HPU
vgradil LOT T Sklop C
Hladilni sistem:
a) priključki zaprtega cevovoda hladilnega sistema proti obstoječemu cevovodu za hlajenje
turbinskega ležaja in turbinskega vmesnega ležaja;
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b) priključek na odprt hladilni sistem tesnilke.
Zgornji križni nosilci:
a) turbinski regulacijski cevovod in nosilci cevi proti razdelilniku olja. (Natančen potek cevi se
podrobno določi skupaj z Dobaviteljem turbine v fazi zasnove.)
4.2 MEJE PROTI DRUGI ELEKTRIČNI OPREMI
V nadaljevanju so naštete nekatere podrobnosti in izjeme v zvezi z zgoraj zapisanim:
a) kontrolna oprema hladilnega sistema:
•

senzorji in aktuatorji s tovarniško izdelanimi priključki in signalnimi kabli dolžine 20 m ali
priključno napeljavo. Povezovanje teh kablov do omar (omare dobavi Lot EE) izvede Lot
EE. Zunanji napajalni vir in kabliranje uredi Lot EE.

4.3 SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI
Izvajalec bo tesno sodeloval z drugimi strankami, vključenimi v projekt (Inženir, Projektant, drugi
izvajalci itn.), od pričetka del ter v vseh fazah zasnove, izdelave, testiranja v tovarni in na mestu
vgradnje, montaže in namestitve, ter tudi med preizkusi ob zaključku del in v okviru izvajanja
drugih del na mestu vgradnje, ki so predmet te Pogodbe, vse do datuma poteka obdobja, ko je
mogoče sporočiti pomanjkljivosti.
Izvajalec bo pri reševanju težav, nastalih na agregatu turbina – generator, tesno sodeloval z
drugimi izvajalci, Gradbenim izvajalcem, Dobaviteljem generatorja, Izvajalcem za električno
opremo itn.
Dobavitelj opreme po LOTu T Sklop A mora skupaj z drugimi izvajalci del obravnavati predvsem v
nadaljevanju navedene točke:
a) imenovati vodjo preskusov za LOT T Sklop A do pričetka končnih zagonskih preizkusov,
vodja končnih skupnih zagonskih preizkusov bo imenovan znotraj LOTa T Sklop C.
b) sodelovanje z vsemi izvajalci del, ki sodelujejo na rekonstrukciji HE Plave 1 pri montažnih in
namestitvenih delih ter pri delnih, končnih in zagonskih preizkusih;
c) spajanje turbinske vmesne gredi z generatorsko gredjo;
d) namestitev oljnega dovodnika;
e) dinamično uravnoteženje rotirajočih del delov agregata pri opletu gredi in vibracijah ležajev;
f)

opredelitev komunikacijskih povezav strojne in programske opreme;

g) sodelovanje pri zasnovi programske opreme in uvedbeni fazi sistema za nadziranje agregata
ipd.;
h) udeležba pri predhodnih preizkusih pred demontažo, preizkusih za začetek obratovanja,
poskusnem obratovanju in šolanju osebja Naročnika itn.
Kopije vse pomembne tehnične korespondence v zvezi z usklajevanjem in sodelovanjem z
Dobaviteljem generatorske opreme in drugimi Izvajalci se posredujejo Naročniku v vednost in po
potrebi v odobritev.
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1. SPLOŠNE INFORMACIJE
Ta obseg dobave, del in storitev in meje del veljajo za Sklop B1 LOT-a T, Obnova odprtega
sistema hladilne vode in sistema drenaže v obstoječi HE Plave 1.
V tem razpisu se v splošnem uporablja generičen izraz »rekonstrukcija«, ki zajema vsa dela kot so
obnova, prenova, sanacija, popravilo, dodelava, predelava obstoječe opreme ter zamenjava,
izdelava ali dobava nove opreme in v splošnem obsega naslednje:
a) delna demontaža, obnova in dobava ter montaža obnovljene in nove opreme za odprti sistem
hladilne vode (OHV) za turbinske tesnilke;
b) delna demontaža, obnova in dobava ter montaža obnovljene in nove opreme sistema
drenaže.
Obseg dobave in del vključuje vsa dela in dejavnosti v fazi demontaže kot npr, razrez in transport
obstoječe opreme (vključno z elektro inštalacijami), ki jo je treba odstraniti, konstruiranje, pripravo
tehnične dokumentacije za vso novo in rekonstruirano opremo ter montažo stare in nove opreme,
testiranje na mestu vgradnje, pogodbeno poskusno obratovanje in šolanje osebja Naročnika.
Vsi ostali splošni opisi in tehnične specifikacije so opisane v Knjigi 2, Zvezek 1, Splošne tehnične
specifikacije, ki jih je potrebno smiselno upoštevati za ta LOT T in Sklop B1.
2. SPLOŠNI OPIS REKONSTRUKCIJE
Razlogi, ki narekujejo obseg del na obstoječi tehnološki opremi so naslednji:
a) pri odprtem sistemu hladilne vode tesnilk turbine zaradi povečanja obratovalne varnosti in
razpoložljivosti agregatov;
b) pri sistemu drenaže zaradi okoljevarstvenih zahtev;
V nadaljevanju podrobneje je naveden opis del in storitev narejen brez podrobnejšega vpogleda v
dejansko stanje opreme ter na osnovi zgolj znanih vidnih in opaženih dejstvih in predpostavkah.
V obseg del vedno spada, ne glede na to ali je posebej omenjeno ali ne:
a) čiščenje, razmaščevanje, označevanje komponent;
b) izdelava merilnih protokolov;
c) NDT kontrola (npr VT, PT, MT ali UT) osnovnih materialov in zvarnih spojev v obsegu, ki bo z
dovolj zanesljivosti zagotovila, da bodo ponovno vgrajene obstoječe komponente niso
uporabne za prevzemanje vseh obremenitev v nadaljnjem obratovanju;
d) po montaži je potrebno izvesti tlačne preizkuse tlačne opreme;
e) po montaži je potrebno izvesti vse funkcionalne teste opreme;
f)

protikorozijska zaščita na delih, kjer je to potrebno in/ali smiselno.

2.1 Pripravljalna dela
V obsegu pripravljalnih del je potrebno izvesti naslednje aktivnosti:
a) organizacija gradbišča;
b) ogled dejanskega stanja opreme;
__________________________________________________________________________________________________________________
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c) izdelava izračunov, shem, načrtov, risb, tehnologij, protokolov in elaboratov;
d) izvedba dodatnih meritev in preskusov opreme pred demontažo;
e) kontrola obstoječih višinskih strojne opreme.
Izvedba potrebnih dodatnih meritev in preskusov opreme, ki je predmet rekonstrukcije v Sklopu B1
LOT-a T, je mogoča samo po predhodnem dogovoru z Naročnikom ter ob pogoju, ki ga narekuje
obratovanje agregatov. V času rekonstrukcije elektrarna predvidoma ne bo obratovala in dovodni
tunel bo izpraznjen.
V obseg meritev na cevovodnih sistemih odprtega sistema hladilne vode in drenažnem sistemu
pred demontažo spadajo npr. meritve dimenzij, pretokov, tlakov in temperatur vode.
2.2 Demontažna dela
V obseg demontažnih del spadajo vsa dela na tehnološki opremi elektrarne, po potrebi tudi
vključno s transporti v tovarno Izvajalca ali na drugo mesto, kjer se bodo izvajala določena dela ali
oprema deponirala. Ta dela so kot npr:
a) demontaža ocevja sistemov hladilne vode in drenaže;
b) čiščenje, razmaščevanje, dokumentiranje in označevanje opreme;
c) skladiščenje v ustrezne zabojnike;
d) izdelava merilnih protokolov obstoječe opreme, posameznih delov ali skupin;
e) demontaža pohodnih podestov in podkonstrukcije v vodnem stolpu.
3. ODPRTI SISTEM HLADILNE VODE (OHV)
3.1 Opis rekonstrukcije in delovanja
Obstoječi OHV je namenjen hlajenju, mazanju in tesnjenju hidrodinamične aksialne tesnilke na
gredi vsakega od dveh turbinskih agregatov HE PLAVE 1 in hlajenju obstoječih transformatorjev.
Ker bodo transformatorji zamenjani z novimi zračno hlajenimi, priprava hladilne vode za ta namen
ne bo več potrebna. Zato bodo te inštalacije in oprema vključene v nov koncept priprave OHV
samo za turbinske tesnilke. Glej tudi situacijo in shemo v Knjigi 3.
Dovod hladilne vode za potrebe hidrodinamične aksialne tesnilke posamezne turbine se vrši
gravitacijsko. Hidrodinamične tesnilke gredi so del opreme turbine, njihova naloga pa je preprečiti
nekontroliran vdor rečne vode v notranjost postrojenja, med vrteče in mirujoče dele postroja. Za
pravilno delovanje morajo biti s pomočjo dovajane hladilne vode ustvarjeni potrebni pogoji za
tesnjenje in mazanje.
Vse strojne inštalacije in opremo, ki ostanejo v uporabi se demontira, pregleda, očisti, po potrebi
obnovi, na novo pobarva in ponovno namesti na prvotno mesto. Opremo za katero se med
pregledom ugotovi, da ni več uporabna se po predhodnem soglasju z investitorjem nadomesti z
novo.
V dobavo in montažo so vključena tudi manjša gradbena dela (preboji, vgradnja podpor, temelji za
črpalke, …).
Nov OHV je razdeljen na šest skupin, ki so opisane v naslednjih točkah.
__________________________________________________________________________________________________________________
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3.1.1 Skupina 1: Priprava OHV v vodnem stolpu na koti 104,0 m n.m.
Glavno pripravo OHV predstavlja obstoječa črpalna postaja, ki je locirana v komori prelivne
zapornice v vodnem stolpu. Črpanje iz dovodnega tunela preko samočistilnih filtrov v manjši
rezervoar se bo izvajalo kadar bo rečna voda čista. Kadar bo rečna voda zamuljena se bo
rezervoar polnil s čisto vodo iz novega bazena. Preklapljanje med viri bo »ročno« glede na stanje
rečne vode.
Črpalna postaja se bo z nekaterimi predelavami uporabljala še naprej.
Trenutno se črpanje izvaja z dvema potopnima črpalkama s suhim, zunaj vode postavljenim
elektro motorjem. Omenjeni črpalki, pripadajočo opremo, cevovode, sesalne koše idr se odstrani in
zamenja z novima črpalkama, ki bosta klasičnega potopnega tipa. Potopljeni bosta v zgornjo vodo
tako, da bo zajem na koti +98,2 m n.m. Vsaka od njiju bo opremljena s sesalnim košem,
protipovratno loputo, novim tlačnim cevovodom in EM ventilom. Predvideno je, da bosta črpalki
delovali izmenično tako, da bosta imeli vedno približno enako število obratovalnih ur. V primeru
kakršnekoli okvare na sistemu ene črpalke mora takrat prevzeti črpanje druga.
Obstoječi sistem za protitočno izpiranje sesalnih košev obstoječih črpalk se predela tako, da bo
priključen na sesalna koša novih črpalk.
V tlačnem vodu posamezne potopne črpalke bo nameščen še manometer z magnetnima
kontaktoma (ali tlačno stikalo), ki bo pri premajhnem tlaku vode sprožil alarm in samodejno
prekrmilil črpanje na drugo črpalko. Če se ta signal pojavi na obeh črpalkah, se bo ob alarmu izvršil
avtomatski preklop na rezervni sistem napajanja hladilne vode preko novega bazena. Če zmanjka
voda v bazenu, se bo nazadnje izvršil samodejni preklop na odjem hladilne vode iz vodovodnega
omrežja.
Vsaka potopna črpalka bo imela na tlačni strani svoj obstoječi samočistilni filter, v katerem se bo
voda očistila do velikosti prenosa delcev ca 200 μm. Samodejno čiščenje posameznega filtra bo
aktivirala senzorika zamašenosti filtra. Zajeti mulj se bo preko EM ventila odvajal v zgornjo vodo.
Izpiranje mulja posameznega filtra se bo vršilo s pomočjo dveh ločenih obstoječih črpalk (za
vsakega svoja), z odjemom čiste vode iz rezervoarja in zahtevanim minimalnim nadtlakom
izpiranja (pizp = 3,0 bar). V času izpiranja na liniji ene dobavne potopne črpalke bo vlogo oskrbe
avtomatsko prevzela druga črpalka. Oba samočistilna filtra je potrebno razstaviti, pregledati, očistiti
in ponovno sestaviti.
Obstoječi kovinski rezervoar volumna 6 m3 se bo zamenjal z novim. Tlorisne mere ostanejo enake,
spremeni se samo višina tako, da bo imel novi rezervoar volumen 9m3. Zato se bo vse cevovode in
drugo opremo, ki se jim spremeni priključno mesto prilagodilo.
Iz novega rezervoarja, se bo voda preko obstoječega cevnega sistema in opreme gravitacijsko
dovajala do turbinskih tesnilk agregatov A in B.
Obstoječo kovinsko konstrukcijo na kateri je postavljena oprema črpalne postaje z rezervoarjem se
bo zaradi dodatne obremenitve in napredovane korozije zamenjalo z novo. To je predmet dobave
in montaže tega SKLOP-a B1.
Ta skupina obsega:
a) Dobavo in montažo novega povečanega rezervoarja iz nerjavne pločevine
Veff = 9 m3 in z vsemi sistemskimi priključki in nastavki. Dimenzijsko in oblikovno mora biti
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prilagojen prostorskim omejitvam pri prenosu do komore v vodnem stolpu in enostavni
montaži z vijačenjem (brez varjenja). Obstoječi rezervoar Veff = 6 m3 se odstrani.
b) Dobavo in montažo nove nosilne konstrukcije in pohodnih pocinkanih rešetk nosilnosti 500
kg/m2. Nova konstrukcija je iz standardnih jeklenih profilov, ki so pred montažo vroče cinkani.
Dimenzijsko in oblikovno mora biti prilagojena prostorskim omejitvam pri prenosu do komore
v vodnem stolpu in enostavni montaži z vijačenjem (brez varjenja). Dela vključujejo še izračun
in projektiranje. Pri projektiranju je potrebno upoštevani dejanske obremenitve novega
rezervoarja, potresne razmere idr v skladu z Eurocodom.
c) Obstoječo konstrukcijo z rešetkami se zaradi dotrajanosti in korozije odstrani z odvozom na
deponijo.
d) Dobavo in montažo dveh (2) novih potopnih črpalk (P4 in P5) za črpanje rečne vode iz
dovodnega tunela v nov rezervoar OHV. Vključeni so tudi sesalni koši, pritrdilni material,
ventili in senzorika. Črpanje se bo izvajalo le takrat, ko bo rečna voda čista.
Obstoječi črpalki se skupaj s pripadajočimi cevovodi, pritrdili in sesalnimi koši odstrani.
e) Obnovo in dodelavo obstoječih cevovodov OHV, armature in opreme, ki ni posebej navedena.
f)

Obnovo obstoječih samočistilnih filtrov in pripadajočih črpalk.

g) Obnovo obstoječe črpalke za izpiranje sesalnih košev in prilagoditev cevovodov s priključkom
na sesalne koše novih potopnih črpalk.
h) Obnovo senzorike nivojev vode v rezervoarju za delovanje črpalk in druge senzorike.
Nivojska razlika za vklop črpalk P1, P2, P4 in P5 naj bo ca 0,6 m.
Nivojska stikala morajo sistemu vodenja posredovati binarne signale. Merilniki morajo biti
opremljeni s kablom, tako da bo priključno mesto merilnika pripadajoči kabel, ki je predmet
tega razpisa.
Zvezni merilnik nivoja vode mora sistemu vodenja posredovati analogni signal 4-20 mA.
Merilnik mora biti opremljen s kablom, tako da bo priključno mesto merilnika pripadajoči
kabel, ki je predmet tega razpisa.
Karakteristike in tip posameznega elementa je potrebno navesti oziroma upoštevati v
dokumentu »Tabele tehničnih podatkov, Informacijski list elektro opreme«.
Naprava

Rezervoar

Senzor

Namen

Nivojsko stikalo Ls7

Izklop črpalk P1,P2,P4,P5

Nivojsko stikalo Ls8

Vklop črpalk P1,P2,P4,P5

Suhi tek (prenizka voda)
Alarm in Izklop črpalk P1,P2,P4,P5,P6,P7,P8
Suhi tek (prenizka voda)
Dovodni tunel
Nivojska sonda Lt
Alarm in Izklop črpalk P4,P5
Zvezna meritev nivoja vode
Električne povezave med opisanimi priključnimi mesti in ostalo opremo bo izvedel Izvajalec
lot EE in niso predmet tega razpisa.
Nivojsko stikalo Ls9

i)

V obnovo je vključena tudi sanacija protikorozivne zaščite, zamenjava tesnil z EPDM in
vijačnega materiala z nerjavnim.
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3.1.1.1 Opis del na pohodnem podestu nad nišo prelivne zapornice
Po demontaži konstrukcije pohodnega podesta, ki je prekrit s pohodno rešetko je potrebno izvesti
meritve, ki bodo služile za naročilo materiala in izdelavo novega podesta. Nov podest je izdelan iz
jeklenih profilov, ki se sidrajo v obstoječo betonsko konstrukcijo. Predvidena obremenitev
konstrukcije je min. 5 kN/m2. Vendar je potrebno upoštevati še obtežbo novega rezervoarja
hladilne vode. Po demontaži obstoječega podesta je potrebno vse morebitne poškodbe na
betonski konstrukciji sanirati. Sanacija se izvede po potrjenem tehnološkem postopku:
a) meritev in izdelava delavniške dokumentacije in izračunov za izdelavo novega podesta. Pri
načrtovanju je potrebno upoštevati, da bo montaža potekala izključno z vijačnimi spoji brez
varjenja. Upoštevati tudi morebitne dimenzijske omejitve na transportni poti. Dokumentacija
bo predmet potrjevanja s strani naročnika;
b) izdelava nove jeklene konstrukcije. Profili se v delavnici razrežejo na predvideno dolžino. Na
profile se privarijo priklopne plošče za povezovalne profile;
c) izvedba PKZ zaščite – vroče cinkanje;
d) transport elementov podesta na objekt;
e) varjenje elementov podesta na objektu (nad nišo prelivne zapornice);
f)

sidranje podesta v obstoječo betonsko konstrukcijo;

g) izvedba popravil morebitnih poškodb PKZ zaščite;
h) montaža vroče-cinkanih pohodnih rešetk.

Slika 1: Nosilci in pohodne rešetke (s spodnje strani)
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Slika 2: Nosilci in pohodne rešetke (s spodnje strani)
3.1.2 Skupina 2: Nov bazen OHV na koti 84,5 m n.m.
Nov bazen bo imel ca 140 m3 razpoložljive čiste vode. Ta voda bo tako vedno na razpolago in se
bo uporabljala za hlajenje tesnilk kadar bo v času padavin in povečanega pretoka rečna voda
onesnažena oziroma zamuljena. Na ta način bo dosežena večja razpoložljivost obratovanja.
Bazen bo lociran v slepem rovu mokrega drenažnega rova in v območju obstoječe oljne jame
bivšega transformatorja “B” (TR “B”) in v njenem nadaljevanju. Razpoložljiva dolžina bazena bo ca
42 m, širina je v območju bivše oljne jame 1,4 m na preostali dolžini pa 1,7 m. Dno bazena ima
padec ca 1 % proti iztoku. V okviru gradbenih del (LOT A) bo porušena obstoječa pregradna stena
oljne jame in narejena nova na začetku slepega rova.
Na začetku bazena bosta v manjši poglobitvi nameščeni dve novi centrifugalni potopni črpalki (P1
in P2). Delovali bosta izmenično, da bosta imeli vedno približno isto število obratovalnih ur. V
primeru kakršnekoli okvare na sistemu delujoče črpalke se mora avtomatsko izvršiti preklop na
drugo. V ta namen je predviden indikator pretoka. Polnili bosta nov rezervoar v vodnem stolpu
preko nove cevne povezave iz jeklenih pocinkanih cevi predvidoma DN50(65) in pripadajoče
armature. Zagon sistema se bo vršil glede na stanje rečne vode z ročnim preklopom. Isto velja za
povrnitev na črpanje iz dovodnega tunela.
Na koncu bazena bo pri novi pregradni steni poglobitev za izpustno drenažno cev na kateri bo na
zunanji strani stene vgrajen zasun DN200 s podaljšanim vretenom. Vreteno gre skozi talno ploščo
dostopnega tunel od koder se bo vršila manipulacija.
Ta skupina obsega:
a) Dobava in montaža dveh (2) novih potopnih črpalk (P1 in P2) za prečrpavanje vode v
rezervoar v vodnem stolpu.
__________________________________________________________________________________________________________________
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b) Dobava in montaža ene (1) drenažne garniture novega bazena (izpustna cev in zasun DN200
s podaljšanim vretenom).
c) Dobava in montaža prelivne cevi DN150 v novi pregradni steni.
d) Dobava in montaža nove povezave med bazenom in rezervoarjem iz pocinkanih cevi
predvidoma DN50(65) s pripadajočo armaturo (ventili, lopute, …).
e) Dobava in montaža nove pripadajoče senzorike nivojev in delovanja črpalk.
Nivojska stikala morajo sistemu vodenja posredovati binarne signale. Merilniki morajo biti
opremljeni s kablom, tako da bo priključno mesto merilnika pripadajoči kabel, ki je predmet
tega razpisa.
Karakteristike in tip posameznega elementa je potrebno navesti oziroma upoštevati v
dokumentu »Tabele tehničnih podatkov, Informacijski list elektro opreme«.
Naprava
Senzor
Namen
Nivojsko stikalo Ls5
Izklop črpalk P1, P2
Suhi tek (prenizka voda)
Nivojsko stikalo Ls6
Bazen OHV
Alarm in Izklop črpalk P1, P2
Prekrmiljenje na drugo črpalko
Indikator pretoka
Alarm, da ni pretoka
Električne povezave med opisanimi priključnimi mesti in ostalo opremo bo izvedel Izvajalec
LOT-a EE in niso predmet tega razpisa.
3.1.3 Skupina 3: Osnovno (tudi prvo) gravitacijsko polnjenje novega bazena
Obstoječi OHV za hlajenje transformatorjev bo predelan tako, da bo služil za polnjenje novega
bazena hladilne vode. Manipulacija ventilov bo ročna.
Čisto rečno vodo se bo zajemalo iz obstoječih priključkov na turbinskih spiralnih ohišjih agregatov
»A« in »B«. Voda se bo v bazen pretakala gravitacijsko brez črpalk z razpoložljivim tlakom zgornje
vode v dovodnem tunelu.
Cevovod nato poteka do kabelskega hodnika na koti 85,2 m n.m. kjer je nameščena obstoječa
oprema za filtracijo. Od tam naprej bo do novega bazena potekal delno obstoječi in delno nov
cevovod. Bazen se bo preko tega sistema polnil samo kadar bo rečna voda čista.
Ta skupina obsega:
a) obnovo in dodelavo obstoječih inštalacij in opreme;
b) dobavo in montažo novih cevnih povezav in armature med opremo v kabelskem hodniku in
novim bazenom.
3.1.4 Skupina 4: Dopolnilno polnjenje novega bazena
V času zamuljene rečne vode in kadar se izvaja črpanje iz novega bazena v rezervoar v vodnem
stolpu se bo lahko bazen preko obstoječe potopne črpalke P3 dopolnjeval z zaledno vodo iz
stranskega rova, ki se nahaja na koncu mokrega rova. Na ta način se bo razpoložljivost
obratovanja agregatov še podaljšala. To črpalko se bo uporabilo tudi za sprotna manjša
dopolnjevanja bazena (če bo potrebno). V mokri rov ob deževju namreč preko dvojnih sten pronica
obilna količina čiste zaledne vode. Z manjšimi dodelavami bo uporabljen obstoječi cevovod DN50,
ki poteka v mokrem rovu od črpalke do kabelskega hodnika.
__________________________________________________________________________________________________________________
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Kadar se voda iz bazena dalj časa ne bo uporabljala bo preko črpalke P3 omogočeno tudi
kontinuirano vzdrževanje nivoja vode v bazenu zaradi morebitnega manjšega puščanja bazena.
Ta skupina obsega:
a) obnovo in dodelavo obstoječih inštalacij in opreme;
b) dobavo in montažo novega krajšega cevnega priključka v bazen s pripadajočo armaturo;
c) dobava in montaža nove pripadajoče senzorike nivojev in delovanja črpalke.
Nivojska stikala morajo sistemu vodenja posredovati binarne signale. Merilniki morajo biti
opremljeni s kablom, tako da bo priključno mesto merilnika pripadajoči kabel, ki je predmet
tega razpisa.
Karakteristike in tip posameznega elementa zamenjave, katere je potrebno navesti oziroma
upoštevati v dokumentu »TEABELE TEHNIČNIH PODATKOV«.
Naprava

Senzor

Namen
Suhi tek (prenizka voda)
Stranski rov:
Nivojsko stikalo Ls1
Alarm in Izklop črpalke P3
Vklop črpalke P3
Nivojsko stikalo Ls2
Za vzdrževanje nivoja v bazenu
Bazen OHV
Vklop črpalke P3
Nivojsko stikalo Ls3
Kadar se izvaja črpanje v rezervoar
Nivojsko stikalo Ls4
Izklop črpalke P3
Električne povezave med opisanim priključnim mestom in ostalo opremo bo izvedel Izvajalec
LOT-a EE in niso predmet tega razpisa.
3.1.5 Skupina 5: Gravitacijska dobava vode iz rezervoarja do tesnilk
Voda se do obeh turbinskih tesnilk pretaka gravitacijsko in vedno iz rezervoarja v vodnem stolpu
preko obstoječih cevovodov in opreme za dodatno pripravo hladilne vode, ki je locirana na
turbinskih podestih pri obeh turbinah na koti 75,45 m n.m.
Predmet tega LOT-a T in Sklopa B1 je pregled cevnih inštalacij od rezervoarja do razcepa za
dovod vode k tesnilkam. Inštalacija in oprema za pripravo vode, ki je nameščena na turbinski etaži
je predmet LOT-a T in Sklopa A.
Tudi na tem mestu se vsa obstoječa oprema demontira, očisti, pregleda, popravi in ponovno
namesti na prvotno mesto. Nedelujočo opremo se po predhodnem soglasju z investitorjem
nadomesti z novo.
Ta skupina obsega:
a) obnovo in dodelavo obstoječih cevnih inštalacij, armatur in opreme.
3.1.6 Skupina 6: Dobava hladilne vode iz vodovoda
Obstoječa inštalacija in oprema za zagotavljanje rezervne hladilne vode za hlajenje (mazanje)
tesnilk iz vodovodnega omrežja ostane v funkciji. Izvede se pregled cevovodov in opreme in po
potrebi se izvede v dogovoru z Naročnikom manjša popravila in dodelave. Preklop med viri se bo
izvajal »ročno« glede na možne probleme na ostali pripravi OHV. Te aktivnosti so predmet LOT-a
T in Sklopa A.
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Enake aktivnosti znotraj LOT-a T in tega Sklopa B1 so predvidene na vodovodnem priključku za
polnjenje zaprtega sistema hladilne vode.
3.2 Predvideni pretoki na porabnikih OHV
Porabnik
2 x turbinska tesnilka

Pretok
2 x 0,5 l/s

2 x izpiranje glavnih
filtrov v vodnem stolpu

ciklično

1 x izpiranje sesalnih
košev v vodnem stolpu

ciklično

2 x izpiranje filtrov v
drenažnem hodniku

ciklično

Opomba
Gravitacijsko iz rezervoarja v vodnem stolpu.
Za to sta namenjeni obstoječi črpali P7 in P8. Vedno
se izpira v istem času samo en filter. Ker se bo glavno
črpanje izvajalo pri čisti rečni vodi, se pričakuje redko
število ciklov.
Za to je namenjena obstoječa črpalka P6. Ker se bo
črpanje izvajalo pri čisti rečni vodi, se pričakuje redko
število ciklov.
Za to sta namenjeni obstoječi črpalki P9 in P10. Ker se
bo sistem za polnjenje novega bazena uporabljal
občasno in pri čisti rečni vodi, se pričakuje redko
število ciklov.

3.3 Nove črpalke OHV
3.3.1 Črpalke OHV na zajemu v vodnem stolpu
Za črpanje rečne vode iz zgornje vode ob prelivni zapornici v nov jekleni rezervoar morata biti
zagotovljeni dve novi popolnoma potopni črpalki z zaprtim električnim motorjem, namenjeni
industrijski uporabi, izdelani iz visoko kakovostnih materialov odpornih na obrabo, s čim manjšimi
stroški vzdrževanja, zanesljivega delovanja ter z dolgo življenjsko dobo. Posamezna črpalka mora
biti zasnovana za pokrivanje 100 % potrebe pretoka. Ena črpalka mora vedno obratovati, druga pa
se uporabi kot rezervna črpalka v primeru okvare, izpiranja filtra itd. Črpalki nikoli ne obratujeta
hkrati. Avtomatsko krmiljenje delovanja mora omogočati redno preklapljanje med črpalkama. Tako
se zagotovi podobno število obratovalnih ur obeh.
Zahteve za elektromotor:
a) nazivna napetost:

3 x 400V, 50 Hz

b) ležaji:

kroglični

c) mehanska zaščita:

IP68

Preliminarne zahteve za črpalki P4 in P5 (2 kpl):
a) nazivni pretok:

12 l/s (predhodne informacije)

b) skupna črpalna višina:

10 m

c) potrebna moč na gredi črpalke:

ca 2,0 kW

3.3.2 Črpalke v novem bazenu OHV
Za prečrpavanje čiste vode iz novega bazena v nov jekleni rezervoar sta predvideni dve novi
popolnoma potopni črpalki (lahko tudi večstopenjski) z zaprtim električnim motorjem, namenjeni
industrijski uporabi, izdelani iz visoko kakovostnih materialov odpornih na obrabo, s čim manjšimi
stroški vzdrževanja, zanesljivega delovanja ter z dolgo življenjsko dobo. Posamezna črpalka mora
__________________________________________________________________________________________________________________
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biti zasnovana za pokrivanje 100% zahtevanega pretoka. Črpalki nikoli ne obratujeta hkrati.
Avtomatsko krmiljenje delovanja mora omogočati redno preklapljanje med črpalkama. Tako se
zagotovi podobno število obratovalnih ur obeh.
Zahteve za elektromotor:
a) nazivna napetost:

3 x 400 V, 50 Hz

b) ležaji:

kroglični

c) mehanska zaščita:

IP68

Preliminarne zahteve za črpalko P1 in P2 (2 kpl):
a) nazivni pretok:

5 l/s (predhodna informacija)

b) skupna črpalna višina:

34 m

c) potrebna moč na gredi črpalke:

2,2 kW

Splošne zahteve za črpalke:
Črpalke se morajo zasnovati, izdelati, namestiti in preizkusiti v skladu z najnovejšimi izdajami
standardov SIST EN ISO 5199:2004 Tehnične specifikacije za centrifugalne črpalke – Razred 2 in
SIST EN ISO 9906:2012 Centrifugalne črpalke - Prevzemni preskus za hidravlične lastnosti Razredi 1, 2 in 3.
Vsi deli, ki so izpostavljeni obrabam, morajo biti pritrjeni z zamenljivimi elementi, kot so tesnilni
obroči tulcev gredi, puše, nosilni obroči itn. Zagotoviti se mora enostaven dostop do teh delov, ki
ne zahteva obsežnejše demontaže cevovoda, povezanega s črpalko. Stopnja zaščite mora biti
boljša ali vsaj ekvivalentna IP68.
Ohišja črpalk morajo biti robustna, narejena iz nodularnega litega jekla ali litega železa. Vsaka
črpalka mora biti opremljena z manometri na sesalni in tlačni strani.
Tekači črpalk morajo biti iz nerjavnega jekla in dinamično uravnotežena. Gredi črpalk morajo biti
izdelane iz visokokakovostnega nerjavnega jekla in opremljene z zamenljivimi bronastimi tulci ali
tulci iz nerjavnega jekla in pušami za zaščito obrabljive površine. Zagotoviti se morajo tudi
zamenljivi bronasti vratni obroči.
Po možnosti črpalke izdela zgolj en proizvajalec in so enakega tipa. Če ni drugače odobreno, so
črpalke navpične in centrifugalne ter omogočajo preprosto montažo in vzdrževanj. Prav tako
morajo biti zasnovane za delovanje pri neprekinjeni polni obremenitvi, za dolgotrajno delovanje z
vodo pričakovane kakovosti in za uporabo v hidroelektrarnah.
Vse črpalke se montirajo tako, da so izolacijski in protipovratni ventili na tlačnem vodu črpalke.
Črpalke morajo delovati zadovoljivo, tiho in brez vibracij znotraj celotnega pričakovanega
delovnega območja. Karakteristike črpalke se morajo glede na izvedbo cevovoda in potrebe
porabnikov skrbno izbrati. Črpalke morajo v celotnem delovnem območju delovati brez kavitacije z
minimalno kavitacijsko rezervo SA1,4 (SA = NPSHsyst/NPSHpump). Črpalke se morajo montirati
tako, da se izključi ali pa vsaj zmanjša škodljive vplive vibracij druge opreme v strojnici.
Dobavitelj je odgovoren za izbiro ustreznih črpalk, ki so ključne za uspešno delovanje hladilnega
sistema.
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3.3.3 Ročni ventili in druga oprema
Zagotoviti se morajo ročni ventili ali zasuni z ustreznim mehanskim indikatorjem položaja. Vsi
ventili do DN50 morajo biti kroglični. Večji ventili morajo biti loputni z diski ali zasuni z ohišjem iz
nodularne litine. Protipovratni ventili pa morajo biti neloputni protipovratni ventili s šobo. Ventili,
lopute oziroma zasuni morajo biti od premera DN50 naprej prirobnične izvedbe. Tam kjer to ni
možno izvesti se lahko uporabijo vijačni spoji, ki omogočajo enostavno demontažo in ponovno
montažo.
Dobavitelj opreme mora zagotoviti tudi vso drugo zadevno opremo, kot so, cedila, ostali ventili in
vsakršni drugi sestavni deli, potrebni za varno in zanesljivo delovanje hladilnega sistema.
3.4 Ostale zahteve
3.4.1 Zasnova sistema
Osnovne P&I sheme odprtega sistema hladilne vode in pripadajoči načrti so priloženi v Knjigi 3.
Na splošno je izvajalec/dobavitelj v celoti odgovoren za ustrezno zasnovo in delovanje hladilnega
sistema. Upoštevati se morajo naslednje minimalne zahteve:
a) hladilni sistem sestavljajo filtri, črpalke, cevovodi s priključki in pripadajočimi elementi iz
nerjavnih materialov, ventili in ostala armatura;
b) vijačni material je kvalitete A2-70, EPDM medprirobnična tesnila s kovinskim jedrom;
c) na vseh prirobničnih spojih so za galvansko povezavo na eni vijačni zvezi na obeh straneh
vstavljene zobate podložke. Glava vijaka je pobarvana rdeče;
d) izvesti celovito sanacijo protikorozivne zaščite;
e) vgradnja stikal za indikacijo pretoka v vse funkcionalne veje cevovodov;
f)

delovni tlak sistema ne sme presegati 6 barov, če je potreben večji tlak, ga mora odobriti
Naročnik;

g) dobavitelj opreme mora zagotoviti vse vgrajene dele in nosilne elemente, ki so potrebni za
montažo sistema;
h) maksimalna/minimalna temperatura reke Soče je 21/2 °C;
i)

dovodne in izpustne priključne točke morajo biti nameščene na ustreznih lokacijah;

j)

zasnova mora slediti konceptu, navedenem v predhodni shemi postopkov in instrumentov;

k) za prevzemanje raztezkov in skrčkov, ki nastajajo pri obratovanju sistema je potrebno
poskrbeti z ustreznim vodenjem cevnih razvodov, da le ti na svoji trasi tvorijo »L«, »Z« ali »U«
prostorsko kompenzacijo;
l)

cevni razvodi morajo biti ustrezno podprti, ali obešeni s pomočjo »I«, »U« ali »C« profilov ter
tipskih cevnih držal in obešal (kot npr. Sikla, Mupro, …);

m) vse nove cevi, ki potekajo skozi suhe prostore, morajo biti izolirane s parozaporno izolacijo
ustrezne debeline.
n) na cevovodih se mestoma namesti samolepilne puščice v modri barvi za smer pretoka.
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4. DRENAŽNI SISTEM
4.1 Uvod
Zaradi dotrajanosti določene drenažne opreme in inštalacij v turbinskih in drenažnih jaških in
zaradi vgradnje novega sistema za ločevanje olja iz vode je na obeh agregatih predvidena delna
obnova in dogradnja drenažnega sistema.
4.2 Opis obstoječega stanja
Opis obstoječega stanja z opredelitvijo posameznih skupin (glej tudi shemo obstoječega stanja na
risbi HIP1---6S5019:
a) V strojnici sta dva drenažna jaška, ki sta na dnu povezana preko zasuna DN300, ki je
normalno odprt. Na ta način, se lahko oba jaška obravnava kot enega. Z izjemo predvsem
takrat, kadar poteka revizija ali remont na enem agregatu ob istočasnem obratovanju
drugega. Takrat se zasun zapre. Zasun je v slabem stanju.
b) V vsakem jašku sta na dnu postavljeni po dve različni drenažni črpalki torej skupaj štiri.
c) Obstoječa senzorika nivojev vode se nahaja samo v enem jašku.
V nadaljevanju sledi po skupinah razdeljen opis obstoječega sistema, ki so in niso predmet
rekonstrukcije:
4.2.1 Skupina 1: Dopolnilna drenaža drenažnega jaška
Dve starejši potopni (vodnjaški) črpalki na dnu drenažnega jaška sta prvenstveno namenjeni za
črpanje vode v drenažni rov in preko njega v reko Sočo v času praznjenja iztočnih tunelov,
sesalnih cevi in spiralnih ohišij. Uporabljajo se tudi za varnostno črpanje, če voda iz kakršnegakoli
vzroka prekomerno naraste.
Osnovni podatki so:
a) število črpalk:

2

b) proizvajalec:

ni poznan

c) tip:

ni poznan

d) moč EM posamezne črpalke:

33 kW

e) vrtljaji:

Ca 1450 min-1

f)

črpalne višine:

Min=12 m, Max=24

g) pretok posamezne (ocenjen):

Ca 56 l/s – 110 l/s

h) tlačna cev posamezne črpalke:

DN300

Črpalki sta potopni vendar s podaljšano gredjo do generatorske etaže, kjer se nahajata elektro
motorja. Gred posamezne črpalke je vležajena znotraj tlačne cevi.
Za praznjenje posameznih turbinskih iztočnih tunelov, sesalnih cevi in spiralnih ohišij so vgrajeni
zasuni DN300, ki se jih ročno upravlja iz vmesnih podestov v drenažnih jaških in za spiralna ohišja
tudi v spodnjem drenažnem rovu. Vmesna podesta na koti 79,45m n.m. sta kovinske izvedbe.
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4.2.2 Skupina 2: Osnovna drenaža drenažnega jaška
Dve novejši potopni črpalki FLYGT sta namenjeni za osnovno in redno črpanje vode iz drenažnega
jaška v drenažni rov in potem v reko Sočo in sta nameščeni na dnu drenažnih jaškov. Osnovni
podatki so:
a) število črpalk:

2 (ena je redundantna)

b) proizvajalec:

FLYGT

c) tip:

CP 3127.182

d) moč EM posamezne črpalke:

7,4 kW

e) vrtljaji:

2900 min-1

f)

črpalna višina:

27,1 m

g) pretok posamezne črpalke:

12 l/s (dejanski pretok ni bil merjen)

h) tlačna cev posamezne črpalke:

DN80

Črpalki sta v ležišče dodatno pričvrščeni, da se med obratovanjem ne premikata in nimata
vgrajenega tipskega sistema za spust in dvig črpalke zato je namestitev v času vzdrževalnih
posegov otežena.
4.2.3 Skupina 3: Drenaža turbinskih pokrovov
Tukaj je obravnavana drenaža turbinskih pokrovov. V vsakem turbinskem pokrovu sta nameščeni
dve manjši potopni črpalki, ki črpata potencialno z oljem onesnaženo vodo v drenažni jašek.
Črpanje se izvaja brez lovilca olj.
Osnovni podatki so:
a) število črpalk:
b) proizvajalec:

2 na turbino od tega 1 redundantna
GRUNDFOS

c) tip:

AP-10.40.09.3

d) moč EM posamezne črpalke:

0,9 kW

e) vrtljaji:

2900 min-1

f)

črpalne višine:

ca 8 m

g) pretok posamezne črpalke:

ca 4 l/s (dejanski pretok ni bil merjen)

h) tlačna cev posamezne črpalke:

DN40

4.2.4 Skupina 4: Drenaža zgornjega vodilniškega obroča
Na vsakem zgornjem vodilniškem obroču turbine je postavljena po ena majhna samosesalna krilna
črpalka, ki črpa vodo v turbinski pokrov:
a) število črpalk:
b) proizvajalec:

2 (1 na turbino)
MARCO Fluid Technology

c) tip:

UP3

d) moč EM posamezne črpalke:

5-6A/12V

e) vrtljaji:

NP

f)

črpalna višina:

ca 20 m
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g) sesalna višina:
h) pretok posamezne črpalke:

ca 1,5 m
16 l/min (dejanski pretok ni bil merjen)

tlačna cev posamezne črpalke:

i)

DN20

4.2.5 Skupina 5: Ostali drenažni sistemi
Skupina 5 – ni predmet rekonstrukcije:
V to skupino spadajo drugi drenažni sistemi, ki pa niso predmet rekonstrukcije:
a) Črpalka za dodatno
praznjenje iztočnih tunelov:

Črpalka je locirana v jašku med iztočnima tuneloma v
objektu blizu iztočnih zapornic. S tuneloma je povezana z
dvema zasunoma DN300. Poleg teh sta še dva zasuna,
ki zapirata drenažna odtoka pod iztočnima tuneloma.
Zasune se izmenično odpira in zapira preko drogov v
jašku pod elektromotorjem. Osnovni podatki so:

•

Število črpalk:

1

•

Proizvajalec:

Litostroj/Sever

•

Tip:

5VO-20-1/1959

•

Moč EM:

55 kW

•

Vrtljaji:

1450 min-1

•

Črpalna višina:

16 – 20 m

•

Pretok črpalke:

120 – 150 l/s (dejanski pretok ni bil merjen)

b) Potopna črpalka drenaže

V kabelskem hodniku je vgrajena manjša potopna
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kabelskega hodnika:
c) Črpalka za praznjenje
drenažnega rova pri zaprti
iztočni zapornici:

črpalka. Podatki niso poznani.
Črpalka je nameščena v prostoru ob shrambi v pritličju
zunanje stavbe. Uporablja se jo za črpanje vode iz
drenažnega (mokrega) rova pri visokih nivojih spodnje
vode kadar je potrebno zapreti iztočno zapornico rova
velikosti 1,7 x 1,5 m. Vodo črpa iz poglobljenega
stranskega rova v Sočo na višji nivo. Osnovni podatki so:

•

Število črpalk:

1

•

Proizvajalec:

Pellizzari

•

Tip:

RBL 6

•

Moč EM:

22 kW

•

Vrtljaji:

1400 min-1

•

Črpalna višina:

10 m

•

Pretok črpalke:

100 l/s (dejanski pretok ni bil merjen)

4.3 Opis novega stanja
V nadaljevanju je opis novega stanja z opredelitvijo rekonstrukcije v katero so vključena tudi vsa
potrebna manjša gradbena dela. Za podroben obseg rekonstrukcije glej tudi shemo novega stanja
na risbi HIP1---6S5020. Rekonstrukcija obsega skupine od 1 do 4.
4.3.1 Skupina 1: Dopolnilna drenaža drenažnega jaška
Predvidene so naslednje aktivnosti:
a) demontaža dveh obstoječih EM ventilov na priključkih za polnjenje tlačnih cevi vodnjaških
črpalk z vodo iz vodovoda in dobava in montaža dveh novih EM ventilov;
b) demontaža obstoječih kolesnih ter dobava in montaža štirih (4) novih ročnih reduktorskih
pogonov za upravljanje zasunov DN300 z vmesnega podesta;
c) demontaža obstoječega zasuna DN300, ki povezuje oba jaška med seboj in dobava in
montaža novega s kovinskim tesnjenjem;
d) revizija in popravilo obstoječih črpalk bo opravil Investitor sam;
e) obstoječi črpalki se vključi v nov sistem vodenja drenažnega sistema;
f)

demontažna in montažna dela morajo potekati praviloma izmenično na drenažni jašek
oziroma agregat razen, če ne bo drugače dogovorjeno z Naročnikom.

g) oprema vodenja: Glej opis v naslednji točki 1.1.5.3.2.
4.3.2 Skupina 2: Osnovna drenaža drenažnega jaška
Predvidene so naslednje aktivnosti:
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a) demontaža črpalk, pregled in popravilo obstoječih ali izvedba novih tipskih ležišč, da bo
črpalka stabilna ves čas obratovanja brez dodatnega pritrjevanja;
b) demontaža obstoječih nivojskih stikal mora potekati tako, da bo obstoječa avtomatika
delovala do vzpostavitve nove;
c) pregled protipovratnih loput in zasunov na tlačnih cevovodih na vmesni etaži. Po potrebi
dobava in montaža novih enakovrednih predvidoma na nižjo lokacijo;
d) dobava in montaža dveh (2) novih tipskih vodil za spuščanje črpalk na dno iz vmesnega
podesta;
e) dobava in montaža novih nivojskih stikal in nivojske sonde po en komplet v vsak drenažni
jašek. Stikala in sonda bodo zaščiteni in vgrajeni na lokacijo kjer ima turbulenca vode nanje
najmanjši vpliv. Funkcija nivojskih stikal je razvidna tudi iz sheme. Za stikala je lahko npr ali
podobno kot merilec proizvajalca Endress+Hauser in tipa Liquipoint FTW31. Delovanje
nivojske sonde je temu prilagojeno.
f)

Predvideno je avtomatsko in ročno delovanje.

g) oprema vodenja:
Nivojska stikala morajo sistemu vodenja posredovati binarne signale. Merilniki morajo biti
opremljeni s kablom, tako da bo priključno mesto merilnika pripadajoči kabel, ki je predmet
tega razpisa.
Karakteristike in tip posameznega elementa je potrebno navesti oziroma upoštevati v
dokumentu »Tabele tehničnih podatkov, Informacijski list elektro opreme«.

Drenažni jašek:
(Obstaja dva drenažna
jaška, ki sta ločena z
zasunom. Senzorje se
vgradi v vsak jašek, torej
sta predvidena dva
kompleta.)

Tlačna cev črpalke
dopolnilne drenaže
drenažnega jaška, 2x

Senzor

Nivojska stikala

Naprava

Namen

1

Alarm suhi tek (prenizka voda)

2

Izklop vseh črpalk

3

Vklop prioritetne črpalke Flygt

4

Vklop redundantne črpalke Flygt

5

Vklop prioritetne vodnjaške črpalke

6

Vklop redundantne vodnjaške črpalke

7

Alarm za visoki nivo

8

Alarm za previsoki nivo in HZ agregata

Nivojska
sonda

Zvezna meritev nivoja

Nivojsko
stikalo

Vklop EMV za polnjenje tlačne cevi iz
vodovoda

Električne povezave med opisanimi priključnimi mesti in ostalo opremo bo izvedel Izvajalec
LOT-a EE in niso predmet tega razpisa.
h) črpalki se vključi v nov sistem vodenja drenažnega sistema;
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i)

demontažna in montažna dela morajo potekati praviloma izmenično na drenažni jašek
oziroma agregat razen, če ne bo drugače dogovorjeno z Naročnikom.

4.3.3 Skupina 3: Drenaža turbinskih pokrovov
Predvidene so naslednje aktivnosti:
a) demontaža obstoječih črpalk, cevovodov, nivojskih stikal, idr.;
b) dobava in montaža dveh oljnih lovilcev po enega za vsak agregat z vgrajenimi koalescenčimi
filtri, da se prečiščena voda lahko spušča naravnost v vodotok. Lovilec olja je tipska
samostoječa posoda iz nerjavne pločevine z vgrajenimi prekati, koalescenčimi filtri, izpustom
na dnu, z odzračevanjem, avtomatskim odvajalnikom olja in senzoriko za preveliko prisotnost
olja in previsokega nivoja vode. Predvidena kapaciteta je 10 l/s. Kvaliteta očiščene vode mora
dosegati vsebnost olja do največ 5mg/l vode. Med zagonskimi preskusi bo izveden prvi
monitoring in vzet vzorec za analizo. Lovilca olja bosta postavljena na vmesni etaži na koti
79,45 m n.m. kot je razvidno iz sheme HIP1---6S5020 v Knjigi 3;
c) dobava in montaža novih črpalk kot sledi:
•

število črpalk:

4 (2 na agregat, 1 je rezervna)

•

lokacija

ob steni ali v novi poglobljeni niši na turbinskem podestu. Kota
podesta je ca 75,4 m n.m.

•

tip:

vertikalna, volumetrična z ekscentričnim vijačnim rotorjem in
statorjem iz umetne snovi z reduktorjem in EM s sistemom
mazanja in nosilnim podstavkom. Črpalka ima tudi senzoriko
temperature statorja črpalke in varovanje pred suhim tekom.

•

moč EM:

preliminarno ca 2,2 kW

•

vrtljaji črpalke:

preliminarno ca 300 min-1

•

črpalna višina:

ca 10 m

•

sesalna višina:

ca 4 m

•

pretok črpalke:

do ca 4 l/s

d) dobava in montaža novih cevnih razvodov iz nerjavnih cevi, armature, fazonskih kosov,
vijačnega materiala in konzol ter instrumentov. Ločeno za vsak agregat posebej. Morebitni
prirobnični spoji imajo EPDM tesnila s kovinskim jedrom,
•

sesalni koš in protipovratna loputa morata biti prilagojena okolju kjer je prisoten vodni
kamen;

e) predvideno je avtomatsko in ročno delovanje;
f)

v tlačnem cevovodu za črpalkama je vgrajeno tlačno stikalo za kontrolo pretoka;

g) oprema vodenja:
Nivojska stikala morajo sistemu vodenja posredovati binarne signale. Merilniki morajo biti
opremljeni s kablom, tako da bo priključno mesto merilnika pripadajoči kabel, ki je predmet
tega razpisa. Prilagojeni morajo biti okolju kjer se nabira vodni kamen.
Karakteristike in tip posameznega elementa je potrebno navesti oziroma upoštevati v
dokumentu »Tabele tehničnih podatkov, Informacijski list elektro opreme«.
Naprava
Turbinski pokrov

Senzor
Nivojsko stikalo 1
Nivojsko stikalo 2

Namen
Alarm suhi tek (prenizka voda)
Izklop obeh črpalk
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Naprava

Senzor
Nivojsko stikalo 3
Nivojsko stikalo 4
Nivojsko stikalo 5
Nivojsko stikalo 6

Namen
Vklop prioritetne črpalke
Vklop rezervne črpalke
Alarm za visoki nivo
Alarm za previsoki nivo in HZ agregata

Električne povezave med opisanimi priključnimi mesti in ostalo opremo bo izvedel Izvajalec
LOT-a EE in niso predmet tega razpisa.
h) pregled in zamašitev nepotrebnih obstoječih izpustov v drenažni jašek. Izpusta iz vmesne
etaže se uporabi za odvodni cevi iz lovilcev olj;
i)

demontažna in montažna dela potekajo praviloma izmenično na agregat.

4.3.4 Skupina 4: Drenaža zgornjega vodilniškega obroča
Predvidene so naslednje aktivnosti:
a) demontaža obstoječih črpalk, nivojskih stikal in gibljivih cevi;
b) dobava in montaža (za vsak agregat eno) dveh novih črpalk enakega tipa kot so obstoječe.
Lahko sta istega tipa in proizvajalca vendar z EM 240 VAC in ustrezne zaščite IP68;
c) dobava in montaža novih nivojskih stikal. Stikala naj bodo taka, da bodo v čim manjši meri
občutljiva na nalaganje vodnega kamna in sluzi;
d) predvideno je avtomatsko in ročno delovanje.
e) Oprema vodenja:
Nivojska stikala morajo sistemu vodenja posredovati binarne signale. Merilniki morajo biti
opremljeni s kablom, tako da bo priključno mesto merilnika pripadajoči kabel, ki je predmet
tega razpisa.
Karakteristike in tip posameznega elementa zamenjave, katere je potrebno navesti oziroma
upoštevati v dokumentu »TABELE TEHNIČNIH PODATKOV«.
Naprava

Vodilniški pokrov

Senzor

Namen

Nivojsko stikalo 1

Alarm za previsoki nivo in HZ agregata

Nivojsko stikalo 2

Vklop črpalk

Nivojsko stikalo 3

Izklop črpalke

Električne povezave med opisanim priključnim mestom in ostalo opremo bo izvedel Izvajalec
LOT-a EE in niso predmet tega razpisa.
f)

dobava in montaža novih plastičnih oljeodpornih cevi DN20;

g) demontažna in montažna dela potekajo praviloma izmenično na agregat.
4.4 Ostale zahteve
4.4.1 Zasnova sistema
Osnovne P&I sheme sistema drenaže in pripadajoči načrti so priloženi v Knjigi 3.
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Na splošno je izvajalec/dobavitelj v celoti odgovoren za ustrezno zasnovo in delovanje sistema
drenaže. Upoštevati se morajo naslednje minimalne zahteve:
a) sistem drenaže sestavljajo oljni lovilci, črpalke, cevovodi s priključki in pripadajočimi elementi
iz nerjavnih materialov, ventili in ostala armatura;
b) vijačni material je kvalitete A2-70, EPDM medprirobnična tesnila s kovinskim jedrom;
c) na vseh prirobničnih spojih je so za galvansko povezavo na eni vijačni zvezi na obeh straneh
vstavljene zobate podloške. Glava vijaka je pobarvana rdeče;
d) izvesti celovito sanacijo protikorozivne zaščite;
e) vgradnja stikal za indikacijo pretoka v vse funkcionalne veje cevovodov;
f)

delovni tlak sistema ne sme presegati 6 barov, če je potreben večji tlak, ga mora odobriti
Naročnik;

g) dobavitelj opreme mora zagotoviti vse vgrajene dele in nosilne elemente, ki so potrebni za
montažo sistema;
h) maksimalna/minimalna temperatura reke Soče je 21/2 °C;
i)

dovodne in izpustne priključne točke morajo biti nameščene na ustreznih lokacijah;

j)

zasnova mora slediti konceptu, navedenem v predhodni shemi postopkov in instrumentov;

k) za prevzemanje raztezkov in skrčkov, ki nastajajo pri obratovanju sistema je potrebno
poskrbeti z ustreznim vodenjem cevnih razvodov, da le ti na svoji trasi tvorijo »L«, »Z« ali »U«
prostorsko kompenzacijo;
l)

cevni razvodi morajo biti ustrezno podprti, ali obešeni s pomočjo »I«, »U« ali »C« profilov ter
tipskih cevnih držal in obešal (kot npr. Sikla, Mupro, …);

m) vse nove cevi, ki potekajo skozi suhe prostore, morajo biti izolirane s parozaporno izolacijo
ustrezne debeline;
n) na cevovodih se mestoma namesti samolepilne puščice v zeleni barvi za kazanje smeri
pretoka.
4.4.2 Ročni ventili in druga oprema
Zagotoviti se morajo ročni ventili ali zasuni z ustreznim mehanskim indikatorjem položaja. Vsi
ventili do DN50 morajo biti kroglični. Večji ventili morajo biti loputni z diski ali zasuni z ohišjem iz
nodularne litine. Protipovratni ventili pa morajo biti neloputni protipovratni ventili s šobo. Ventili,
lopute oziroma zasuni morajo biti od premera DN50 naprej prirobnične izvedbe. Tam kjer to ni
možno izvesti, se lahko uporabijo vijačni spoji, ki omogočajo enostavno demontažo in ponovno
montažo.
Dobavitelj opreme mora zagotoviti tudi vso drugo zadevno opremo, kot so cedila, ostali ventili in
vsakršni drugi sestavni deli, potrebni za varno in zanesljivo delovanje sistema drenaže.
5. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OZNAČEVANJE IN PREIZKUŠANJA
Te zahteve veljajo za odprti sistem hladilne vode in za drenažni sistem.
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5.1 Izdelava tehnične dokumentacije:
Za oba sistema je potrebno je zagotoviti sledeče:
a) izračune;
b) sheme, delavniške in sestavne risbe izvedenih del;
c) uporabo standardiziranega označevanja opreme po sistemu KKS;
d) seznam naprav meritev in signalov in električnih porabnikov ter funkcionalni opis delovanja (ti
dokumenti s shemo bodo podlaga za izvedbo elektro inštalacij in programske opreme sistema
vodenja, ki so predmet LOT-a EE);
e) program pregledov, preizkusov in prevzemov v tovarni in na terenu;
f)

program in poročilo funkcionalnega preizkušanja opreme in nastavitev;

g) knjigo zagotavljanja kvalitete (dokazna dokumentacija);
h) končna navodila za upravljanje in vzdrževanje sistema drenaže;
i)

potrdila o ekološkem uničenju nevarnih odpadkov;

j)

terminski plan;

k) končno poročilo rekonstrukcije sistema drenaže.
Izvajalec po tem razpisu bo moral izdelati tudi tehnično dokumentacijo za izvedbo rekonstrukcij, ki
niso navedena v tem razpisu in so posledica ugotovljenega drugačnega stanja opreme po
demontaži.
5.2 Označevanje
Oprema mora biti označena po standardiziranem sistemu KKS. Ostale zahteve glede označevanja
so opisane v Knjigi 2 Zvezek 1.
5.3 Preizkušanje sistema
Po zaključeni montaži se mora na celotnem sistemu drenaže z meritvami dokazati tesnost in
trdnost sistema, projektirane pretoke in tlake ter funkcionalnost sistema. Pred vsakršnim začetkom
obratovanja in preizkušanjem se mora celotni sistem ustrezno splakniti in očistiti.
Podrobnejši seznam:
a) vse vrste potrebnih neporušnih preiskav;
b) kontrole dimenzij;
c) tlačni preskusi;
d) kontrola pretokov;
e) meritve električnih parametrov vgrajenih porabnikov (moč, napetost, tok);
f)

suhi in mokri testi opreme;

g) funkcionalni testi opreme;
h) skupni zagonski preizkusi;
i)

poskusno obratovanje.

Preizkušanje, zagonski preizkusi in pričetek obratovanja hladilnega sistema se mora uskladiti z
vodjem zagonskih preizkusov in Naročnikom.
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Ostale zahteve glede preizkušanja so opisane v Knjigi 2 Zvezek 1.
6. MEJE DEL IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI
6.1 Meje proti drugi mehanski in elektro opremi
Naslednje stične točke med turbino, generatorjem in drugimi pomožnimi napravami ali opremo se
upoštevajo kot meje del. Meje in stične točke so podrobneje prikazane tudi na shemah v Knjigi 3.
6.1.1 Odprti sistem hladilne vode
a) Tesno sodelovanje med Sklopoma A in B1 znotraj LOT-a T;
b) Tesno sodelovanje s Sklopom B2 LOT-a T, ker bodo dela v vodnem stolpu potekala skupaj z
rekonstrukcijo prelivne zapornice.
c) Meje rekonstrukcije med Sklopoma A in B1 LOT-a T so prikazane na shemi v Knjigi 3;
d) Elektroinštalacije (LOT EE, LOT T).
6.1.2 Sistem drenaže
a) Sistem drenaže je načeloma samostojni sistem. Tesno sodelovanje med sklopoma A in B1
znotraj LOT-a T je potrebno pri nameščanju opreme na turbinski pokrov, zgornji vodilnikov
obroč, turbinsko in vmesno etažo.
b) Elektroinštalacije (LOT EE, LOT T).
6.2 Meje proti drugi električni opremi
V nadaljevanju so naštete nekatere podrobnosti in izjeme v zvezi z zgoraj zapisanim:
a) kontrolna oprema odprtega sistema hladilne vode in sistema drenaže:
•

senzorji in aktuatorji s tovarniško izdelanimi priključki in signalnimi kabli dolžine 20 m ali
priključno napeljavo. Povezovanje teh kablov do omar(omare dobavi Lot EE) izvede LOT
EE. Zunanji napajalni vir in kabliranje uredi LOT EE.

b) priključne omare odprtega sistema hladilne vode in sistema drenaže:
•

priključne sponke v teh omarah so namenjene za povezovanje z zunanjim enosmernim
napajalnim virom 110 V in izmeničnim napajalnim virom 230/400 V, sistemom vodenja in
merilnimi tokokrogi. Zunanje kabliranje uredi LOT EE.

6.3 Sodelovanje z drugimi izvajalci
Izvajalec bo od pričetka del ter v vseh fazah zasnove, izdelave, testiranja v tovarni in na mestu
vgradnje, montaže in namestitve, ter tudi med preizkusi ob zaključku del in v okviru izvajanja
drugih del na mestu vgradnje, ki so predmet te Pogodbe tesno sodeloval z drugimi strankami,
vključenimi v projekt (Inženir, Projektant, drugi Izvajalci itn.), vse do datuma poteka obdobja, ko je
mogoče sporočiti pomanjkljivosti.
Izvajalec bo pri reševanju težav tesno sodeloval z drugimi Izvajalci.
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Izvajalec po tem LOT-u in Sklopu B1 mora skupaj z drugimi Izvajalci del obravnavati predvsem v
nadaljevanju navedene točke:
a) imenovati vodjo preskusov za sklop B1 do pričetka končnih zagonskih preizkusov, vodja
končnih zagonskih preizkusov bo imenovan v sklopu C;
b) sodelovanje z vsemi izvajalci del, ki sodelujejo na rekonstrukciji HE Plave 1 pri montažnih in
namestitvenih delih ter pri delnih, končnih in zagonskih preizkusih;
c) opredelitev komunikacijskih povezav strojne in programske opreme;
d) sodelovanje pri zasnovi programske opreme in uvedbeni fazi sistema za nadziranje agregata
ipd.;
e) udeležba pri predhodnih preizkusih ob zaključku del, zagonskih preizkusih za začetek
obratovanja, poskusnem obratovanju in šolanju osebja Naročnika itn.
Vodja zagonskih preizkusov za začetek obratovanja bo imenovan znotraj Sklopa A LOT-a T
Kopije vse pomembne tehnične korespondence v zvezi z usklajevanjem in sodelovanjem z
Dobaviteljem generatorske opreme in drugimi Izvajalci se posredujejo Naročniku v vednost in po
potrebi v odobritev.
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1. SPLOŠNE INFORMACIJE
Ta obseg dobave, del in storitev in meje del veljajo za Sklop B2 LOT-a T, Rekonstrukcija prelivne
zapornice v obstoječ i HE Plave 1.
V tem razpisu se v splošnem uporablja generičen izraz »rekonstrukcija«, ki zajema vsa dela kot so
obnova, prenova, sanacija, popravilo, dodelava, predelava obstoječe opreme ter zamenjava,
izdelava ali dobava nove opreme in v splošnem obsega naslednje:
a) delna demontaža, pregled, obnova in montaža obnovljene in nove opreme.
Vsa navedena dela veljajo za eno prelivno zapornico, ki je samostojna in skupna za oba agregata.
Obseg dobave in del vključuje vsa dela in dejavnosti v fazi demontaže kot npr, razrez in transport
obstoječe opreme, ki jo je treba odstraniti, konstruiranje, pripravo tehnične dokumentacije za vso
novo in rekonstruirano opremo, vključno z električno inštalacijo in opremo ter montažo stare in
nove opreme, testiranje na mestu vgradnje, pogodbeno poskusno obratovanje in šolanje osebja
Naročnika.
Vsi ostali splošni opisi in tehnične specifikacije so opisane v Knjigi 2, Zvezek 1, Splošne tehnične
specifikacije, ki jih je potrebno smiselno upoštevati za ta LOT T in Sklop B2.
2. SPLOŠNI OPIS REKONSTRUKCIJE
Razlogi, ki narekujejo obseg del na prelivni zapornici so naslednji:
a) na prelivni zapornici v vodnem stolpu je prisotna korozija, ima poškodovana kovinska tesnila
in zaščitno gumo tesnila na pragu in dotrajane ležaje. Hidravlična cilindra (plunžerja) puščata,
tlačna hidravlična enota je dotrajana, delovanje je nezanesljivo itd.
V nadaljevanju sledi podrobnejši opis del in storitev. Narejen je brez podrobnejšega vpogleda v
dejansko stanje opreme ter na osnovi zgolj znanih vidnih in opaženih dejstvih in predpostavkah.
Podrobnejši pregled in dela na zapornici so možna samo pri izpraznjenem dovodnem tunelu.
V obseg del vedno spada, ne glede na to ali je posebej omenjeno ali ne:
a) čiščenje, razmaščevanje, označevanje komponent;
b) vizualna kontrola, izdelava merilnih protokolov;
c) NDT kontrola (npr VT, PT, MT ali UT) osnovnih materialov in zvarnih spojev v obsegu, ki bo z
dovolj zanesljivosti zagotovila, da bodo ponovno vgrajene obstoječe in nove komponente
sposobne prevzemati vseh obremenitve v nadaljnjem obratovanju;
d) po montaži je potrebno izvesti tlačne preizkuse tlačne opreme in vse funkcionalne preizkuse;
e) protikorozijska zaščita z ustrezno pripravo podlage na delih, kjer je to potrebno in/ali
smiselno.
2.1 Pripravljalna dela
V obsegu pripravljalnih del je potrebno izvesti naslednje aktivnosti:
a) organizacija gradbišča;
b) ogled dejanskega stanja opreme in možnih dostopov;
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c) izdelava izračunov, shem, načrtov, risb, tehnologij, protokolov in elaboratov;
d) izvedba dodatnih meritev in preskusov opreme pred demontažo;
e) kontrola obstoječih višinskih kot strojne opreme.
Izvedba potrebnih dodatnih meritev in preskusov opreme, ki je predmet rekonstrukcije v Sklopu B2
LOT-a T, je mogoča samo po predhodnem dogovoru z Naročnikom ter ob pogoju, ki ga narekuje
obratovanje agregatov. V času rekonstrukcije elektrarna ne bo obratovala in dovodni tunel bo
izpraznjen. V območju zapornice bodo istočasno potekala dela na rekonstrukciji odprtega sistema
hladilne vode, ki je predmet Sklopa B1 LOT-a T.
V obseg meritev na prelivni zapornici se štejejo meritve dimenzij, geometrije, določitev obsega
poškodb ter meritve v sistemu hidravlike.
2.2 Demontažna dela
V obseg demontažnih del spadajo vsa dela na tehnološki opremi elektrarne, vključno s transporti v
tovarno Izvajalca ali na drugo mesto, kjer se bodo izvajala določena dela ali oprema deponirala. Ta
dela so kot npr:
a) delna demontaža ocevja sistema oljne hidravlike;
b) čiščenje, razmaščevanje, dokumentiranje in označevanje opreme;
c) označevanje in skladiščenje v ustrezne zabojnike;
d) izdelava merilnih protokolov obstoječe opreme, posameznih delov ali skupin;
e) delna demontaža prelivne zapornice in dvižnega drogovja na sami lokaciji (transport izven
objekta zaradi gabaritov ni mogoč);
f)

demontaža obeh hidravličnih cilindrov (plunžerjev) zapornice;

g) demontaža opreme na hidravlični tlačni enoti oziroma demontaža cele enote, če bo imela nov
rezervoar olja.
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3. PRELIVNA ZAPORNICA
3.1 Uvod
Regulacijska prelivna zapornica v vodnem stolpu ima nalogo, da vzdržuje vodostaj v dovodnem
tunelu (prelivnem kanalu) na koti 101,75 m n.m. V primeru porasta vodostaja nad to koto se
zaklopka zapornice samodejno spusti in omogoči prelitje odvečne količine vode. Regulacijski
pomiki zaklopke se izvajajo samodejno s pomočjo protiuteži – betonskega balasta, ki je v
ravnovesju s potrebno dvižno silo zaklopke. Hidravlična cilindra (plunžerja), ki sta vgrajena na
vsaki strani zaklopke, v tem primeru nimata funkcije dvižnega elementa, temveč služita kot dušilni
element pri pomikih zaklopke. Zaklopko pa je v nujnih primerih in za vzdrževalne namene preko
plunžerjev in s pomočjo hidravlične tlačne enote tudi spustiti in ponovno dvigniti. Hitrost spuščanja
in dviganja zaklopke je ca 30 cm/min. Osnovni princip delovanja zapornice je prikazan na Sliki 1.
Dimenzije zaklopke so:
a) Širina:

ca 7 m

b) Višina:

ca 3,8 m

c) Masa:

ca 13 t

Slika 1
Regulacijska prelivna
zapornica (funkcionalni
prikaz – skica je
simbolična)
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3.1.1 Ugotovljene pomanjkljivosti pri delovanju
Pri delovanju prelivne zapornice je opaženo, da se le ta po razbremenitvi ne vrača oz. se težko
vrne v zaprt položaj, s tem pa začasno ne zagotavlja zahtevanega nivoja vode v dovodnem tunelu
(prelivnem kanalu) na koti 101,75 m n.m.
Pri trenutnem delovanju zapornice je ugotovljeno tudi puščanje obeh hidravličnih cilindrov, kar ima
za posledico nepopolno funkcionalno delovanje prelivne zaklopke. Na popolno funkcionalnost
zaklopke poleg pravilnega delovanja hidravličnih cilindrov vpliva tudi:
a) pravilno delovanje ležajev zaklopke in drugih ležajev ter pregiba nihajne roke;
b) pravilno delovanje tesnilnega paketa zaklopke;
c) ustrezno stanje drsnih površin vodil na vbetoniranih delih zaklopke;
d) masa protiuteži.
Pravilno delovanje zgoraj navedenih elementov zagotavlja minimalno drsno (in kotalno) trenje
elementov zaklopke v delovni fazi, kar omogoča oz. zagotavlja predvidene delovne hode ( max.
zgornji položaj in max. spodnji položaj zaklopke).
3.2 Splošni opis rekonstrukcije prelivne zapornice
3.2.1 Zaklopke in vbetonirani deli
Dela obsegajo:
a) obnova jeklene konstrukcije (v primeru ugotovljenega stanjšanja ali poškodovanja
vgrajenih materialov);
b) obnova ležajev zaklopke, skupaj 7 kom.;
c) zamenjava tesnilnega paketa (1 x vzdolžni L = ca 6,5 m in 2 x bočni L = ca 4,2 m);
d) popravila in poliranje tesnilnih površin (bočno tesnjenje in tesnjenje na nožu zaklopke);
e) izvedba PKZ zaščite zaklopke;
Vsa dela v okviru sanacije konstrukcije zaklopke se bodo izvajala v niši zapornice, saj zaradi
gabaritov zapornice ni možna demontaža zapornice in dvig iz niše.
3.2.2 Balast z nosilno konstrukcijo, nihajni roki in dvižno drogovje
Dela obsegajo:
a)
b)
c)
d)
e)

tehtanje že vgrajenega dodatnega balasta, ki je naložen v odprtino betonskega balasta,
popravila jeklene konstrukcije, ležajev in pregibov;
zamenjava vijačnega materiala;
obnova ali zamenjava dvižnega drogovja;
izvedba PKZ zaščite.

3.2.3 Sistem hidravlike
Dela obsegajo:
a) obnova hidravličnih cilindrov - plunžerjev;
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b) rekonstrukcija hidravlične tlačne naprave;
c) pregled in čiščenje obstoječe nerjavne opreme (rezervoar olja) in ocevja;
d) izvedba PKZ zaščite.
3.2.4 Konstrukcija pohodnega podesta nad nišo prelivne zaklopke
a) Rekonstrukcijo pohodnega podesta in rešetk kjer je in bo nameščena oprema odprtega
sistema hladilne vode bo opravil LOT T Sklop B1. Tam je tudi podan opis.
3.3 Rekonstrukcije zaklopke
3.3.1 Demontaža zaklopke
Dela obsegajo:
a) zavešanje zaklopke na pomožno konstrukcijo in odklop hidravličnih cilindrov ter dvižnih
drogov;
b) pomožna konstrukcija mora biti izvedena tako, da omogoča manipulacijo zapornice v fazi
rekonstrukcije. Masa zapornice je ca 13t.
c) demontaža vseh sestavnih sklopov prelivne zapornice (stranska in spodnje horizontalno
tesnilo itd);
d) peskanje in čiščenje zapornice;
e) popravila konstrukcije zapornice;
f)

demontaža in obnova ležajev zapornice – 7 kosov;

g) izvedba PKZ zaščite.
3.3.2 Konstrukcija zaklopke
Telo zaklopke je kovičene izvedbe.
Dela obsegajo:
a) pregled konstrukcije zaklopke ob prisotnosti Naročnika. Ob pregledu se izvede merjenje
debelin osnovnega materiala z ultrazvočno metodo ter določijo morebitna mesta na katerih se
bodo izvedla popravila konstrukcije;
b) popravila konstrukcije:
•
•
•

navaritev ter brušenje morebitnih napak ali razpok;
izrez dela pločevin in privaritev novih, kjer je prišlo do stanjšanja materiala konstrukcije;
zamenjava poškodovanih kovic z ustreznimi HV vijaki;

c) izvedba PKZ.
d) ker dostop do zaklopke v fazi obratovanja ni možen in se v času priprave razpisne
dokumentacije ni dalo izvesti ustrezne defektaže dejanskega stanja konstrukcije, mora
Izvajalec v ponudbi podati oceno ter stroške predvidenih del za:
•

kg nove pločevine S355N;
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•

kg oplaščenih elektrod EWB 50.

3.3.3 Tesnilni paketi zaklopke
Dela obsegajo:
a) zamenjava vseh tesnilnih paketov z novimi;
b) zamenjava vijačnega materiala z materialom kvalitete A2-70(80) (nerjavni material);
c) sanacija horizontalne tesnilne površine na pragu zapornice (polmesec), ki se izvede z
navarjevanjem , brušenjem ter končnim poliranjem tesnilne površine.
Tesnilni paketi so informativno prikazani na spodnjih fotografijah:

Slika 2: Prikaz tesnjenja na pragu zapornice – horizontalno tesnjenje

Slika 3: Zaščitna guma horizontalnega tesnjenja na pragu zapornice
________________________________________________________________________________________________________________________
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Slika 4: Prikaz bočnega kovinskega tesnjenja zapornice
Tesnjenje zapornice je izvedeno z jeklenimi tesnilnimi paketi, ki se v celoti zamenjajo. Material
nerjavne lamele je predvidoma EN 1.4016 (AISI 430).
Opomba: zaradi pomanjkanja dokumentacije za prelivno zapornico je potrebno, da Izvajalec takoj
po demontaži tesnilnih paketov zapornice izdela načrte za to opremo. Na osnovi teh načrtov, ki
bodo predmet potrjevanja, Izvajalec pristopi k naročilu nove opreme.
3.3.4 Ležaji zaklopke
Dela obsegajo:
a) prelivna zapornica je na prag pritrjena s sedmimi ležaji;
b) ohišja ležajev na zapornici in na pragu zapornice se demontirajo. Izvede se čiščenje s
peskanjem;
c) drsne puše ležajev zapornice se zamenjajo z novimi tipa DEVA-GLIDE;
d) sorniki ležajev zapornice se zamenjajo z novimi; material - X17CrNi16-2;
e) zamenjava vijačnega materiala, material A2-70.
Hkrati se izvaja demontaža in sanacija le na enem ali največ dveh ležajih.
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Slika 5 in 6: Ležaj prelivne zapornice
Opomba: zaradi pomanjkanja dokumentacije za prelivno zapornico je potrebno , da Izvajalec takoj
po demontaži ležajev zapornice izdela načrte za to opremo. Na osnovi teh načrtov, ki bodo
predmet potrjevanja, Izvajalec pristopi k naročilu in izdelavi nove opreme.
3.3.5 Balast z nosilno konstrukcijo, nihajne roke in dvižno drogovje
Dela obsegajo:
a) demontaža zgornjih nihajnih rok in dvižnega drogovja ter čiščenje konstrukcije;
b) peskanje vseh elementov do Sa 2.5, ki so protikorozijsko zaščiteni;
c) vizualni pregled ob prisotnosti Naročnika;
d) na osnovi pregleda in morebitno ugotovljenih napak se izvedejo manjša sanacijska dela
(popravilo varov, ...);
e) PKZ zaščita konstrukcije balasta, zgornjih nihajnih ročic in dvižnega drogovja;
f)

zamenjava ležajev zgornjih nihajnih rok;

g) zamenjava sistema mazanja ležajev rok;
h) popravilo pregibov nihajnih rok;
i)

zamenjava vseh vijakov z novimi – vroče cinkana izvedba.

3.3.6 Vbetonirana vodila in tesnilne površine
Zaklopka ima izveden bočni ščit z bočno tesnilno površino le v ozkem delovnem območju v
zgornjem zaprtem položaju zaklopke. Sanacija tesnilnih površin zajema naslednje aktivnosti:
a) izdelava delovnega odra za izvedbo prenovitvenih del;
b) visokotlačno pranje celotne niše – odstranjevanje apnenca;
c) peskanje vseh površin do Sa 2,5;
d) izvedbe se pregled vodil ob prisotnosti Naročnika;
e) vizualni pregled vseh površin;
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f)

dimenzijska kontrola gabaritov vbetoniranih vodil, kontrola vertikalnosti in ravnosti;

g) sanacija vbetoniranih vodil in tesnilnih površin z navarjanjem morebitnih razpok, vdolbin ter
brušenje navarjenih mest;
h) izvede se poliranje vseh drsnih tesnilnih površin;
i)

kontrola dimenzij, vertikalnosti, vodoravnosti po sanaciji;

j)

sanacija betona na spoju z vbetoniranimi deli – morebitno injektiranje.

Opomba: za vse meritve , ki bodo izvedene v okviru sanacije vodil in tesnilnih površin, Izvajalec
izdela in preda Naročniku merske protokole.
3.3.7 Montaža zaklopke
Dela obsegajo:
a) po izvedeni sanaciji ležajev zapornice in izvedeni PKZ zaščiti konstrukcije prelivne zapornice
ter izdelanih pozicijah:
•
•
•

tesnilni paketi prelivne zapornice;
dvižno drogovje zapornice;
končana sanacija vbetoniranih delov.

b) so dani pogoji za pričetek končne sestave zapornice v niši, ki obsega:
•
•
•
•

spojitev zapornice na dvižno drogovje;
montaža tesnilnih paketov prelivne zapornice;
nastavitev tesnjenja zapornice;
funkcionalno testiranje zapornice brez vodne obremenitve.

3.4 Rekonstrukcija hidravlične opreme
Obstoječa dokumentacija v Knjigi 3 prikazuje trenutno izvedbo hidravlične opreme prelivne
zapornice. Rekonstrukcija opreme se bo izvedla na osnovi tega dokumenta.
3.4.1 Demontaža hidravlične opreme
Dela obsegajo:
a) izpraznitev hidravličnega olja iz sistema;
b) odklop plunžerjev od hidravličnega ocevja;
c) demontaža dveh plunžerjev tako, da se dvig izvede s pomočjo pomožne konstrukcije in
prenosnih dvižnih sredstev, oboje si zagotovi Izvajalec del;
d) delna demontaža hidravličnega ocevja in pripadajočih ventilov;
e) demontaža hidravlične tlačne naprave.
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3.4.2 Plunžerji
Zapornica ima dva plunžerja,
ki sta vgrajena v betonsko
konstrukcijo. Obnovljena sta
bila v 90-tih letih prejšnjega
stoletja tako, da je bil v
vbetonirani cilinder starega
plunžerja vstavljen kompleten
nov plunžer. Risbe
obnovljenega plunžerja so v
Knjigi 3. Popravilo je
potrebno, ker oba plunžerja
sedaj v zgornjem vidnem
delu puščata. Če je puščanje
prisotno tudi v notranjosti, ni
znano.
Osnovni tehnični podatki
povzeti po risbi v Knjigi 3:
Dvižna sila: 300 kN
Max hod:
3321 mm
Delovni tlak: 60 bar
Testni tlak:
100 bar

Dela obsegajo:
a) transport cilindrov v tovarno izvajalca;
b) razstavitev cilindrov;
c) pregled elementov hidravličnih cilindrov ob prisotnosti Naročnika. Na osnovi pregleda se
ugotovi potreba po večjih sanacijskih delih (morebitna strojna obdelava ohišja , batnice, vodila
batnice, pokrov batnice, krona batnice, …);
d) zamenjava tesnilnih paketov;
e) ponovna montaža elementov cilindra;
f)

tlačni preizkus in funkcionalno testiranje;

g) izvedba PKZ zaščite cilindrov;
h) transport na objekt.
Opomba: strojna obdelava hidravličnih cilindrov v večjem obsegu, ni predvidena. V primeru, da se
ob pregledu ugotovijo večje napake na elementih cilindra, se bo sanacija izvedla v skladu z
dogovorom Naročnik-Izvajalec.
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3.4.3 Hidravlična tlačna naprava

Hidravlična tlačna enota je nameščena na balkonu v prostoru predturbinskih vtočnih zapornic.
Osnova za načrtovanje in izdelavo hidravlične opreme je standard DIN 19704/1.
Predvidena je izdelava novega rezervoarja olja prilagojenega novi opremi in tudi z lovilno posodo.
Volumsko in dimenzijsko bo enak obstoječemu.
Dela obsegajo dobavo in montažo:
a) novega rezervoarja olja, ki bo prilagojen novi opremi;
b) nove lovilne posode, ki se jo namestiti pod rezervoar (V = 1,05 x Vrez).
Oprema rezervoarja:
a) hidravlično ocevje v nerjavni izvedbi;
b) ena revizijska odprtina s pokrovom na steni rezervoarja;
c) hidravlični krmilni in drugi ventili v nerjavni izvedbi;
d) ena elektromotorna zobniška črpalka z enakimi tlačnimi in pretočnimi karakteristikami kot
obstoječa;
e) ena ročna zasilna črpalka;
f)

filter olja, varnostno izpustni ventil, tlačno stikalo, oddušnik z absorberjem vlage, nalivni in
izpustni priključek, priključki za filtriranje olja z mobilno napravo z nastavki ELAFLEX,
nastavek za vzorčenje olja, nivojsko in temperaturno stikalo, vizualni prikaz nivoja olja;

g) PKZ zaščita rezervoarja olja.
3.4.4 Elektroinštalacije in oprema
V sklopu dobave in montaže mora biti tudi pripadajoča elektro oprema in inštalacije.
________________________________________________________________________________________________________________________
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Napajalna in glavna krmilna elektro omara med drugim opremljena s tipkami za spust in dvig
zaklopke bo nameščena na balkonu ob tlačni napravi. Omogočati mora lokalno ročno upravljanje.
Ločeno je predvidena še ena manjša omara s tipkama za spust in dvig zaklopke, ki bo nameščena
ob zapornici v vodnem stolpu.
Narediti je potrebno tudi vsa ožičenja.
Na eni nihajni roki bo vgrajeno tudi novo induktivno končno stikalo, ki bo signaliziralo zaprto
(dvignjeno) lego zaklopke. Stikalo s prigrajenim kablom je predmet dobave in montaže tega LOT-a.
Signal bo speljan do sistema vodenja elektrarne.
3.4.5 Rezervoar olja in obstoječe nerjavne cevne napeljave
Rezervoar olja iz nerjavne pločevine je pritrjen na
zadnjo steno zapornične komore prelivne
zapornice v vodnem stolpu. Vse hidravlične cevi
med priključki na plunžerjih, rezervoarju olja in
hidravlične tlačne enote so že iz nerjavnega
materiala.
Dela obsegajo:
a) čiščenje rezervoarja olja in ocevja;
b) vizualni pregled ob prisotnosti Naročnika;
c) na
osnovi
pregleda
in
morebitno
ugotovljenih napak se izvedejo manjša
sanacijska dela (popravilo varov, ...);
d) zamenjava krmilnih ventilov ob zapornici;
e) pregled in obnova protipovratnih ventilov, ki
so na plunžerjih.

3.4.6 Montaža hidravlične opreme
Dela obsegajo:
a) ponovna sestava demontirane opreme in spajanje z novo opremo;
b) tlačni in drugi preizkusi opreme;

________________________________________________________________________________________________________________________
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c) polnjenje sistema z biorazgradljivim oljem (kot npr PANOLIN HLP Synth 32), olje nabavi
Izvajalec;
d) kadar bodo dani pogoji se izvede funkcionalno testiranje zapornice brez vodne obremenitve.
3.5 Zaključna in ostala dela na opremi zapornice
3.5.1 Izdelava tehnične dokumentacije
Potrebno je zagotoviti:
a) izračune;
b) sheme, delavniške in sestavne risbe za izvedbo del in za izvedena dela;
c) risbe in načrte obstoječe opreme (tesnilni paket, ležaji, …);
d) merski protokoli vbetoniranih delov ter prelivne zapornice;
e) program pregledov, preizkusov in prevzemov v tovarni in na terenu;
f)

program in poročilo funkcionalnega preizkušanja opreme in nastavitev;

g) knjiga zagotavljanja kvalitete (dokazna dokumentacija);
h) končna navodila za upravljanje in vzdrževanje prelivne zapornice;
i)

potrdila o ekološkem uničenju nevarnih odpadkov;

j)

terminski plan;

k) končno poročilo obnove zapornice.
3.5.2 Preizkušanje opreme in nastavitve
Potrebno je zagotoviti:
a) vse vrste neporušnih preiskav;
b) kontrole dimenzij;
c) geodetske meritve;
d) tlačni preskusi;
e) suhi testi opreme;
f)

mokri testi opreme;

g) funkcionalni testi opreme;
h) poskusno obratovanje.
Opomba: funkcionalno preizkušanje zapornice bo v prisotnosti Izvajalca izvajalo osebje Naročnika
po pisnem obvestilu Izvajalca, da je zaključil z montažnimi deli in izvedel vse preizkuse in
nastavitve posameznih delov opreme iz njegovega obsega del ter v skladu z navodili za
obratovanje in po opravljenem šolanju osebja.

________________________________________________________________________________________________________________________
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4. MEJE DEL IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI
4.1 Meje proti drugi mehanski in elektro opremi
Naslednje stične točke med turbino, generatorjem in drugimi pomožnimi napravami ali opremo se
upoštevajo kot meje del. Meje in stične točke so podrobneje prikazane tudi na shemah v Knjigi 3.
4.1.1 Prelivna zapornica:
a) Prelivna zapornica s svojim sistemom hidravlike je samostojna enota in praviloma nima
stičnih točk z drugimi sistemi. Potrebno bo pa potrebno tesno sodelovanje s Sklopom B1
LOT-a T, ker bodo dela v vodnem stolpu potekala istočasno z rekonstrukcijo odprtega
sistema hladilne vode.
4.1.2 Meje proti drugi električni opremi
V nadaljevanju so naštete nekatere podrobnosti in izjeme v zvezi z zgoraj zapisanim:
a) kontrolna oprema odprtega sistema hladilne vode in sistema drenaže:
•
•

signal zaprte lege zaklopke bo speljan v sistem vodenja elektrarne in napajalni kabel.
Oboje je predmet LOT-a EE.
Napajalni kable do krmilne in napajalne omare zapornice zagotovi LOT EE.

4.1.3 Sodelovanje z drugimi izvajalci
Izvajalec bo od pričetka del ter v vseh fazah zasnove, izdelave, testiranja v tovarni in na mestu
vgradnje, montaže in namestitve, ter tudi med preizkusi ob zaključku del in v okviru izvajanja
drugih del na mestu vgradnje, ki so predmet te Pogodbe tesno sodeloval z drugimi strankami,
vključenimi v projekt (Inženir, Projektant, drugi Izvajalci itn.), vse do datuma poteka obdobja, ko je
mogoče sporočiti pomanjkljivosti.
Izvajalec bo pri reševanju težav tesno sodeloval z drugimi Izvajalci.
Izvajalec po tem LOT-u in Sklopu B1 mora skupaj z drugimi Izvajalci del obravnavati predvsem v
nadaljevanju navedene točke:
a) imenovati vodjo preskusov za sklop B1 do pričetka končnih zagonskih preizkusov;
b) sodelovanje z vsemi izvajalci del, ki sodelujejo na rekonstrukciji HE Plave 1 pri montažnih in
namestitvenih delih ter pri delnih, končnih in zagonskih preizkusih;
c) opredelitev komunikacijskih povezav strojne in programske opreme;
d) udeležba pri predhodnih preizkusih ob zaključku del, zagonskih preizkusih za začetek
obratovanja, poskusnem obratovanju in šolanju osebja Naročnika itn.
Vodja zagonskih preizkusov za začetek obratovanja bo imenovan znotraj Sklopa A LOT-a T
Kopije vse pomembne tehnične korespondence v zvezi z usklajevanjem in sodelovanjem z
dobaviteljem generatorske opreme in drugimi Izvajalci se posredujejo Naročniku v vednost in po
potrebi v odobritev.
________________________________________________________________________________________________________________________
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1.

UVOD

Ta dokument vsebuje poročilo o meritvah izvedenih na objektu HE Plave 1 pred demontažo
agregatov A1 in A2. Dokument je sestavljen iz dveh delov in sicer prvega, ki vsebuje rezultate
meritev izvedenih v skladu s programom, ter drugega, ki vsebuje opis posameznih meritev ter
analizo njihovih rezultatov.
Namen meritev je bil določitev obratovalnih karakteristik agregatov v normalnih in izrednih
obratovalnih pogojih, meritev aksialne sile med prehodnimi pojavi, ter poskus določitve oz.
potrditve računsko določene lastne frekvence sklopa gonilnik – gred – rotor generatorja.

1.1. TEHNIČNI PODATKI
Elektrarna HE Plave 1 je v lasti družbe SENG d.o.o. in leži na desnem bregu reke Soče blizu
naselja Plave. Za proizvodnjo el. energije izkorišča padec reke med pregrado Ajba ter samo
elektrarno, kateri povezuje dovodni tunel dolžine 5.992 m ki dovaja vodo turbinam.
V podzemni strojnici sta inštalirani dve vertikalni kaplan turbini moči 8,7 MW. Prvo obratovanje
elektrarne se je začelo l. 1940 in je s prvotno vgrajeno opremo trajalo do l. 1996, ko sta bili
dobavljeni novi turbini z vsemi pripadajočimi pomožnimi sistemi. Oba prvotna generatorja sta v
obratovanju tudi dandanes, vendar bosta v bližnji prihodnosti zamenjana z novima.

HE PLAVE I

Enote

Število turbin

Imenska vrtilna frekvenca

ni

2
/
Kaplan
KT5-2,5/615
300
min-1

Pobežna vrtilna frekvenca

nr

670

min-1

Imenska moč turbine

Pti

8,7

MW

Imenski pretok

Qi

40,3

m3/s

Imenski neto padec

Hni

24

m

Premer gonilnika

DR

2500

mm

Število lopat gonilnika

/

5

/

Število lopat vodilnika

/

20

/

Tip turbine
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1.2. SIMBOLI IN OZNAKE
Uporabljeni simboli in oznake:
Simbol

Opis

Enota

n

Hitrost vrtenja agregata

rpm

y2

Relativno odprtje vodilnika

%

y3

Relativno odprtje gonilnika

%

t

s

Th

Čas
Odpiralni čas servomotorja
(od 0 do 100% celotnega giba)
Zapiralni čas servomotorja
(od 100 do 0% s konstantno maksimalno hitrostjo
zapiranja)
Čas dušenega giba pri zapiranju servomotorja

Tq

Mrtvi čas

s

T

Temperatura

°C

Pgen, Pt

Moč generatorja, moč turbine

MW

H

Padec (neto, bruto..)

m

Q

Pretok

m3/s

p

Tlak (v sesalni cevi, spirali, pod turbinskim pokrovom,…)

bar / kPa

po
pc

Tlak olja – za odpiranje servomotorja
Tlak olja – za zapiranje servomotorja

bar / kPa
bar / kPa

P, I, D, Td

PID parametri regulacije

/

g

Težnostni pospešek

m/s2

F

Sila

kN

I

Električni tok

A

U

Električna napetost

V

HWL

Kota zgornje vode

masl

TWL

Kota spodnje vode

masl

HPU
DTR
HZ
TVL
TZL
GKL
GSL
↑
↓
OK
N.A.
N.O.
N.C.

Hidravlična tlačna naprava (Hydraulic pressure unit)
Digitalni turbinski regulator
Hitra zapora
Turbinski vodilni ležaj
Turbinski zgornji ležaj
Generatorski kombinirani ležaj
Generatorski spodnji ležaj
Smer v kateri določena vrednost narašča
Smer v kateri se določena vrednost zmanjšuje
Element, merjena vrednost ali nastavitev zadosti zahtevi
Vrednost, referenca ni predpisana
Normalno odprto
Normalno zaprto

Tg
Tf

s
s
s
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1.3. DOVOLJENE KONSTRUKCIJSKE VREDNOSTI
Tabela dovoljenih konstrukcijskih vrednosti je izpolnjena v skladu z preračunom prehodnih
pojavov Litostroj Power (dokument št. 1901699) in s projektno dokumentacijo.
HE Plave 1
Kriterij

Oznaka

Vrednosti

Največja dovoljena hitrost agregata

nmax

118,5 %

Δnmax_g

20,5 %

Največji dovoljen tlak v spirali

pSP_max

3,12 bar

Čas hitrega zapiranja servomotorja vodilnika

Tf2

8,2 s

Čas dušenja servomotorja vodilnika

Th2

6,2 s

Čas odpiranja servomotorja vodilnika

Tg2

19,2 s

Dušeni hod servomotorja vodilnika

yh2

15,5 %

Čas odpiranja servomotorja gonilnika

Tg3

19,6 s

Čas zapiranja servomotorja gonilnika

Tf3

26,9 s

Pričakovan narastek hitrosti pri razbremenitvah in
hitrih zaporah
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1.4. UPORABLJENI STANDARDI
Meritve, poročilo ter analize so bile izvedene v skladu s spodaj navedenimi standardi:
IEC 60545

Guide for commissioning, operation and maintenance of hydraulic turbines

EN 60308

International code for testing of speed governing systems for hydraulic turbines

IEC 60041

Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines,
storage pumps and pump turbine

ISO 10816:1, 5

Mechanical vibration – evaluation of machine vibration by measurements on nonrotating parts

ISO 7919/1, 5

Mechanical vibration of non-reciprocating machines- measurements on rotating
shafts and evaluation

1.5. ČAS MERITEV
Meritve na agregatih A1 in A2 je v času od 30.11.2015 do 11.12.2015 izvedlo osebje
Litostroj Power v sestavi:
-

Gašper Juvan;
Rok Mavrič;
Jure Hočevar;

merilec inženir
inženir analitik
merilec tehnik
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2.

MERILNI PROTOKOLI AGREGATA A1

Osebje na terenu
Št.

Podjetje

Vloga

Odgovoren za

Ime in priimek

1.

SENG

Služba za stroje in naprave

Nadzor nad meritvami

Tine Cencič

2.

SENG

Pomočnik vodje sist. HE

Koordinacijo in izvedbo meritev

Roman Mugerli

3.

SENG

Elektro vzdrževalec

Upravljanje agregata

Bogdan Simonič

4.

SENG

Elektro vzdrževalec

Upravljanje agregata

Drago Laharnar

5.

SENG

Vodja vzdr. avtomatizacije

Izv. posebnih obr. režimov

Primož Bergoč

6.

Litostroj Power

Merilni ing.

Izvedbo meritev

Gašper Juvan

7.

Litostroj Power

Merilni tehnik

Izvedbo meritev

Jure Hočevar

8.

Litostroj Power

Ing. analitik

Izvedbo meritev

Rok Mavrič

Opomba
Prisoten po potrebi

Prisoten po potrebi
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Merjeni kanali

Oznaka Opis
kanala

ID

Merilna oprema in
merilno območje

Kabel
senzorja

Inštrument in
št. kanala

1.

s_GCB_0

Meritev opleta – gen. komb. ležaj 0°

306

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 17

C-AMP-01 ch14

2.

s_GCB_90

Meritev opleta – gen. komb. ležaj 90°

307

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 18

3.

s_GLB_0

Meritev opleta – gen. spodnji ležaj 0°

131

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

4.

s_GLB_90

Meritev opleta – gen. spodnji ležaj 90°

132

5.

s_TUB_0

Meritev opleta – turb. gornji ležaj 0°

6.

s_TUB_90

7.

Kabel pretvorba
kanala signala

Področje merjenega
signala

DAQ
kanal.

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_22

C-AMP-01 ch13

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_21

C-AMP 15

C-AMP-01 ch12

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_20

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 16

C-AMP-01 ch11

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_19

129

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 11

C-AMP-01 ch10

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_18

Meritev opleta – turb. gornji ležaj 90°

130

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 12

C-AMP-01 ch09

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_17

s_TGB_0

Meritev opleta – turb. vodilni ležaj 0°

126

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 9

C-AMP-01 ch08

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_16

8.

s_TGB_90

Meritev opleta – turb. vodilni ležaj 90°

127

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 10

C-AMP-01 ch07

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_07

9.

s_ax

Aksialni pomik gredi

370

Turck Ni15-M30-LiU-H1141;
2 – 12 mm

C-AMP 10

C-AMP-01 ch07

249 Ω

4 – 20 mA = 2 - 12 mm

ch1_06

10. Marker

Meritev kotne pozicije gredi

Litostroj Marker

C-AMP 13

C-AMP-01 ch05

11. H_sp

Kota vode na iztoku

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller ch00

0 – 20 mA = 76 - 86 m.a.s.l.

ch2_00

12. H_zg

Kota vode na vtoku

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller ch01

0 – 20 mA = 99 - 102 m.a.s.l.

ch2_01

13. y2

Odprtje vodilnika

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller ch02

4 – 20 mA = 0 – 100 %

ch2_02

14. y3

Odprtje gonilnika

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller ch03

4 – 20 mA = 0 – 100 %

ch2_03

15. n

Hitrost vrtenja

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller ch04

0 – 10 mA = 0 – 200 %

ch2_04

ch1_05
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Oznaka Opis
kanala

ID

Merilna oprema in
merilno območje

Kabel
senzorja

Inštrument in
št. kanala

Kabel pretvorba
kanala signala

Področje merjenega
signala

DAQ
kanal.

16. p_oc

Tlak olja - zapiranje

425

Tlačni senzor DRUCK
PTX 621; 0 ÷ 250 bar

C-AMP 0

C-AMP-01 ch03

249 Ω

4 – 20 mA = 0 – 250 bar

ch1_03

17. p_oo

Tlak olja - odpiranje

426

Tlačni senzor DRUCK
PTX 621; 0 ÷ 250 bar

C-AMP 1

C-AMP-01 ch04

249 Ω

4 – 20 mA = 0 – 250 bar

ch1_04

18. y_av

Hod zračnega ventila

261

Merilnik giba CELESCO
0 ÷ 363 mm

C-AMP 74

C-AMP-01 ch02

0 – 10 V = 0 – 363 mm

ch1_02

19. p_dt

Tlak v sesalni cevi

466

Tlačni senzor DRUCK
UNIK 5000; -1 ÷ 2 bar

C-AMP 3

C-AMP-01 ch01

249 Ω

4 – 20 mA = -1 – 2 bar

ch1_01

20. p_sc

Tlak v spirali

421

Tlačni senzor DRUCK
PTX 621; 0 ÷ 5 bar

C-AMP 2

C-AMP-01 ch00

249 Ω

4 – 20 mA = 0 – 5 bar

ch1_00

21. vibr_TGB_0

Vibracije – turb. vodilni ležaj 0°

416

Brüel&Kjaer Charge
Accelerometer Type 4370

BNC 306

C-DAQ-06 ch00

Občutljivost 98,21 pC/g

ch6_00

22. vibr_TUB_0

Vibracije – turb. zgornji ležaj 0°

417

Brüel&Kjaer Charge
Accelerometer Type 4370

BNC 307

C-DAQ-06 ch01

Občutljivost 96,57 pC/g

ch6_01

23. vibr_GLB_0

Vibracije – gen. spodnji ležaj 0°

418

Brüel&Kjaer Charge
Accelerometer Type 4370

BNC 308

C-DAQ-06 ch02

Občutljivost 98,06 pC/g

ch6_02

24. vibr_GCB_0 Vibracije – gen. komb. ležaj 0°

419

Brüel&Kjaer Charge
Accelerometer Type 4370

BNC 309

C-DAQ-06 ch03

Občutljivost 97,93 pC/g

ch6_03

25. P_gen

Aktivna moč generatorja

351

Power Meter Iskra UMT 540

BNC

C-DAQ-05 ch00

-10 – 10 V = -10 – 10 MW

ch5_00

26. F_ax

Aksialna sila

/

Uporovni listič Hyoki

Signalni kabel

C-DAQ-04 ch00

/

ch4_00
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Merilni inštrumenti

Oznaka Opis
inštrum.

ID

1.

C-AMP 01

Napajalnik

340

Litostroj Power

24 V

4 - 20 mA  1 - 5 V
± 10 V

ch1_00 - ch1_23

2.

cDAQ 9127

Merilni sistem

163

National Instruments

/

Digitalni

Vhod 1 - 8

3.

cUSB 9162

USB enota za zajem signala

167

National Instruments

/

/

Vhod 1

4.

cUSB 9162

USB enota za zajem signala

168

National Instruments

/

/

Vhod 1

5.

NI 9205

Merilna kartica

475

National Instruments

/

± 10 V

ch_0- ch_15

6.

NI 9239

Merilna kartica

145

National Instruments

/

± 10 V

ch_0- ch_3

7.

NI 9234

Merilna kartica

377

National Instruments

/

+5 V AC/DC

ch_0- ch_3

8.

NI 9234

Merilna kartica

477

National Instruments

/

+5 V AC/DC

ch_0- ch_3

9.

NI 9203

Merilna kartica

371

National Instruments

/

± 20 mA

ch_0- ch_7

10. SET 4

Galvanski ločilnik

361

Weidmüller

-20 – 20 mA
-10 – 10 V

/

11. UMT 540

Merilnik moči

351

ISKRA UMT 540

-20 – 20 mA
-10 – 10 V
4 - 20 mA
± 10 V

/

/

12. FLUKE I

Multimeter

398

Fluke 789

/

/

/

13. NEXUS

Nabojni ojačevalnik

239

Brüel&Kjaer 2692 - 0S4

0 - 10 V

/

ch_1- ch_4

14. UPS

Sistem za napajanje

347

UPS Rapido 550

220 V

185 - 265 V

/

Weidmüller

Proizvajalec
Ime inštrumenta/naprave

Območje
izhodnega
signala

Območje
vhodnega
signala

Merilni kanal

Opombe
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2.1. SUHI TESTI
2.1.1. MERITVE VODILNIKA

I.

Meritev odprtja vodilnika

II.

Servomotor vodilnika
- polni hod
- dušeni hod

III.

IV.

V.
VI.

Proporcionalni ventil
- čas odpiranja
- čas zapiranja
Ročni ventil
- čas odpiranja
- čas zapiranja
- čas dušenja
HZ ventil
- čas zapiranja
- čas dušenja
Počasno odpiranje in zapiranje vodilnika – meritve
tlakov na odpiralni in zapiralni strani servomotorja
vodilnika

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

y2 = 0%
y2 = 10%
y2 = 20%
y2 = 30%
y2 = 40%
y2 = 50%
y2 = 60%
y2 = 70%
y2 = 80%
y2 = 90%
y2 = 100%

y2=0 %;
y2= 20%;
y2= 30%;
y2= 40%;
y2= 50%;
y2= 60%;
y2= 70%;
y2= 80%;
y2= 90%;
y2= 100;

y2=100% =345mm

y2=100% = 338

yh2=15,5%

yh2 =

15,5 %

Tg =

19,6 s

Tf =

8,7

Tf = 8,2 s
Th = 6,2 s

Tg =

/ s

Tf =

/ s

Th =

/ s

ao = 0
ao = 39,9
ao = 66,0
ao = 96,6
ao = 128,8
ao = 161,0
ao = 194,4
ao = 226,3
ao = 256,9
ao = 285,0

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

opombe
Meritev odprtja pri 10% ni
možna

mm

s

Meritev:
PLE1_004
Hidravlični regulator nima
ventila za ročno upravljanje
vodilnika

Tf = 8,2 s

Tf =

8,5

s

Th = 6,2 s

Th =

12,9 s

Todpiranja2 ≥50 s
Tzapiranja2≥50 s

Todpiranja2 = 18,4 s
Tzapiranja2 = 20,6 s

Meritev:
PLE1_005
Meritev:
PLE1_004
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2.1.2. MERITVE GONILNIKA

I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

oznaka

pričakovano

y3 = 0%
y3 = 10%
y3 = 20%
y3 = 30%
y3 = 40%
y3 = 50%
y3 = 60%
y3 = 70%
y3 = 80%
y3 = 90%
y3 = 100%

Meritev odprtja gonilnika

Servomotor gonilnika
- polni hod
Proporcionalni ventil
- čas odpiranja
- čas zapiranja
Ročni ventil
- čas odpiranja
- čas zapiranja
HZ ventil
- čas odpiranja
Počasno odpiranje in zapiranje vodilnika – meritve
tlakov na odpiralni in zapiralni strani servomotorja
gonilnika

izmerjeno / preverjeno
β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=

opombe

2,90 °
4,66 °
6,75 °
9,02 °
11,21 °
13,34 °
15,58 °
17,66 °
19,71 °
22,09 °
23,86 °

y3 =100% = 80 mm
Tg = 19,6 s
Tf = 26,9 s
Tg = 19,6 s
Tf = 26,9 s

Tg =

21,8 s

Tf =

30,9 s

Tg =

/ s

Tf =

/ s

Tg = 19,6 s

Tg =

21,5 s

Todpiranja2 ≥50 s

Todpiranja2 = 21,8 s

Tzapiranja2≥50 s

Tzapiranja2 = 30,9 s

Meritev:
PLE1_006
Hidravlični regulator nima
ventila za ročno upravljanje
vodilnika
Meritev:
PLE1_007
Meritev:
PLE1_006
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2.1.3. PREIZKUSI DELOVANJA ZRAČNIH VENTILOV

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

Todpiranja = 4,2 s
I.

Preveriti delovanje zračnih ventilov pri hitrem
zapiranju vodilnika

Tzapiranja = 49

s

yzr_ventila = 21

mm

Todpiranja = 4,2 s
II.

Preveriti delovanje zračnih ventilov pri zapiranju
vodilnika s proporcionalnim ventilom

Tzapiranja = 49

s

yzr_ventila = 21

mm

2.2. MERITVE V MEHANSKEM TEKU
2.2.1. PREIZKUSI MEHANSKEGA TEKA

I.

Start agregata do mehanskega teka

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

Začetno odprtje vodilnika:
y2 = 57 %

Meritev:
PLE1_014

Odprtje vodilnika pri nominalni
hitrosti vrtenja:
y2 = 16 %
Čas od starta do nominalne
hitrosti vrtenja:
Tn,nom = 57 s
Čas od nominalnih vrtljajev do
pričetka zaviranja:
Tzav,start= 46 s

II.

Stop agregata iz mehanskega teka

Čas zaviranja
Tzav =
40

s

Hitrost ob pričetku zaviranja:
n=

26

%

Meritev:
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2.2.1. PREIZKUSI MEHANSKEGA TEKA

III.

IV.

oznaka

pričakovano

Stabilnost regulacije v fazi mehanskega teka

Kontroliran delni pobeg agregata

Čas vrtenja
t = 30 s
y3 ≈60 %
nmax≤130 %

izmerjeno / preverjeno

opombe

Δn=

± 0,6

Meritev:
PLE_012

Δpdt=

± 0,008 bar

Δy2 =

± 0,5

y3 = 50 %
nmax = 125 %
t
= 40 s

%

Podatki dopolnjeni glede na
protokole na objektu

%
Meritev:
PLE_028
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2.3. TESTIRANJE PREHODNIH POJAVOV
2.3.1. RAZBREMENITVE AGREGATA Z IZKLOPOM GENERATORSKEGA STIKALA
Pgen
[MW]

y2
[%]

y3
[%]

psp0
[bar]

pdt0
[bar]

nmax
[%]

psp

pdt

max/min

max/min

[bar]

[bar]

I.

3,19

55,3

18,7

2,89

0,48

107

3,00
2,90

II.

8,27

90,5

79,8

2,81

0,53

121,1

3,12
2,90

Meritev:

Fax,0
[kN]

T_zr_vent
[s]

Fax_max
[kN ]

Tf2
[s]

Tf3
[s]

dn/dt
[%/s]

trazbr
[s]

0,52
0,33

-843

odp. 3
zap. 25

-69

7,5

35

/

40

PLE1_015

0,59
0,14

-791,6

odp. 3,4
zap. 35

+320

8,5

31

/

/

PLE1_017

Navodila za meritev:
(f20Hz)
Razbremenitve se izvedejo z 50% in 100% nazivne moči.
Med izvedbo meritve obratuje le agregat v testiranju.
trazbr je čas ki preteče od izklopa generatorskega stikala do stabilnega mehanskega tega na 100% nominalnih vrtljajev.
dn/dt je največji narastek hitrosti vrtenja v prvi sekundi po izklopu generatorskega stikala.
Indeks 0 označuje stanje pred izklopom gen. stikala; Indeks 1 ali min/max označuje stanje po izklopu gen. stikala.
Opombe:
HWL =
m.a.s.l.
TWL =
m.a.s.l.
Rezultati meritve aksialne hidravlične sile Fax,0 in Fax_max se razlikujejo glede na izvirne merilne protokole ker so nove vrednosti preračunane glede na mirno stanje in so zato
absolutne.
Pozitiven predznak(+) hidravlične aksialne sile pomeni da le ta deluje vertikalno navzgor.
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2.3.2. ELEKTRIČNE HITRE ZAPORE AGREGATA
Pgen
[MW]

y2
[%]

y3
[%]

psp0
[bar]

pdt0
[bar]

nmax
[%]

psp

pdt

max/min

max/min

[bar]

[bar]

I.

4,56

67,3

34,1

2,88

0,49

109,5

3,06
2,87

II.

7,46

86,5

70,4

2,86

0,47

116,8

III.

8,36

91,4

81,3

2,83

0,44

118,8

Meritev:

Fax,0
[kN]

Δsax
[mm]

T_zr_vent
[s]

Fa_max
[kN ]

Tf2
[s]

Tg3
[s]

tHZ
[s]

0,57
0,36

-829

0,56

odp. 4
zap. 44

+302

8,5

27,5

94

PLE1_22

3,12
2,97

0,54
0,32

-802

0,60

odp.3,8
zap.53

+329

8,5

25,5

92

PLE1_21

3,17
2,97

0,62
0,22

-790

0,61

odp. 3,5
zap. 46

+332

8,8

24,8

101

PLE1_20

Navodila za meritev:
(f20Hz)
Hitre zapore se izvedejo z 50, 75 in 100% nazivne moči.
Med izvedbo meritve obratuje le agregat v testiranju.
tHZ je čas od aktivacije hitre zapore do zaustavitve agregata.
Indeks 0 označuje stanje pred izklopom gen. stikala; Indeks 1 ali min/max označuje stanje po aktivaciji hitre zapore.
Opombe:
HWL =
m.a.s.l.
TWL =
m.a.s.l.
Rezultati meritve aksialne hidravlične sile Fax,0 in Fax_max ter aksialnega pomika Δsax se razlikujejo glede na izvirne merilne protokole ker so nove vrednosti preračunane glede na
mirno stanje in so zato absolutne.
Pozitiven predznak(+) hidravlične aksialne sile pomeni da le ta deluje vertikalno navzgor.
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2.3.3. MEHANSKA HITRA ZAPORA AGREGATA

I.

Pgen
[MW]

y2
[%]

y3
[%]

psp0
[bar]

pdt0
[bar]

nmax
[%]

psp

pdt

max/min

max/min

[bar]

[bar]

8,34

90

79,2

2,84

0,41

/

3,12
2,97

0,52
0,30

Fax,0
[kN]

Δsax
[mm]

T_zr_vent
[s]

Fa_max
[kN ]

Tf2
[s]

Tg3
[s]

tHZ
[s]

-802,5

0,47

odp. 3,7
zap. 48

+298,5

8,2

27

98

Meritev:

PLE1_23

Navodila za meritev:
(f20Hz)
Mehanska hitra zapora se izvede z 100% nazivne moči.
Med izvedbo meritve obratuje le agregat v testiranju.
tHZ je čas od aktivacije hitre zapore do zaustavitve agregata.
Indeks 0 označuje stanje pred izklopom gen. stikala; Indeks 1 ali min/max označuje stanje po aktivaciji hitre zapore.
Opombe:
HWL =
m.a.s.l.
TWL =
m.a.s.l.
Rezultati meritve aksialne hidravlične sile Fax,0 in Fax_max ter aksialnega pomika Δsax se razlikujejo glede na izvirne merilne protokole ker so nove vrednosti preračunane glede na
mirno stanje in so zato absolutne.
Pozitiven predznak(+) hidravlične aksialne sile pomeni da le ta deluje vertikalno navzgor.
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2.3.4. SIMULTANE RAZBREMENITVE OBEH AGREGATOV Z IZKLOPOM GENERATORSKIH STIKAL
Pgen
[MW]

I.

2,175

II.

4,35

III.

6,525

IV.

8,7

y2
[%]

y3
[%]

psp0
[bar]

pdt0
[bar]

nmax
[%]

psp

pdt

max/min

max/min

[bar]

[bar]

T_zr_vent Fax_max/min
[s]
[kN ]

Navodila za meritev
(f20Hz)
Razbremenitve se izvedejo z 25, 50, 75 in 100% nazivne moči obeh agregatov, meritve se izvajajo na le enem agregatu.
trazbr je čas ki preteče od izklopa generatorskega stikala do stabilnega mehanskega teka na 100% nominalnih vrtljajev.
dn/dt je največji narastek hitrosti vrtenja v prvi sekundi po izklopu generatorskega stikala.
Indeks 0 označuje stanje pred izklopom gen. stikala; Indeks 1 ali min/max označuje stanje po izklopu gen. stikala.

Opombe
HWL =
m.a.s.l.
TWL =
m.a.s.l.

Opomba: Izvedba testa sočasnih razbremenitev je bila izvedena v fazi meritev agregata A2.

Tf2
[s]

Tf3
[s]

dn/dt
[%/s]

trazbr
[s]

Meritev:
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2.4. MERITVE OBRATOVALNIH KARAKTERISTIK AGREGATA
2.4.1. MERITVE OBRATOVALNIH KARAKTERISTIK
I.

II.

III.

IV.

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

Čas od starta do Pmax:
t = 1420 s

Meritev:
PLE1_32

Test starta agregata do maksimalne moči
Meritve tlaka za upravljanje servomotorja vodilnika
pri kontinuiranem počasnem obremenjevanju
agregata od minimalne do maksimalne in
razbremenjevanju nazaj do minimalne moči
Meritve tlaka za upravljanje servomotorja gonilnika
pri kontinuiranem počasnem obremenjevanju
agregata od minimalne do maksimalne in
razbremenjevanju nazaj do minimalne moči
Meritve karakteristik delovanja agregata na različnih
močeh:
- Meritve tlaka vode (velikosti in pulzacije)
- Meritve aksialne sile
- Meritve odprtja vodilnika, gonilnika in moči
agregata

Meriti:

Čas od Pmin do Pmax
t = 1344 s
/

Meritev:
PLE1_30

Pgen, y2, y3, po, pz
Meriti:

/

Meritev:
PLE1_31

/

Glej poglavje 2.4.2

Pgen, y2, y3, po, pz
Meriti:
Pgen, y2, y3, pc, prk,
psc, ΔpWK, Faks,
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2.4.2. PULZACIJE MOČI IN TLAKOV
Pgen
pdt
psc
98% ptp 98% ptp 98% ptp
[MW]
[bar]
[bar]

Čas

Pgen
[MW]

Pjal
[MVAr]

cos fi
[/]

y2
[%]

y3
[%]

HWL
[masl]

TWL
[masl]

pdt
[bar]

psc
[bar]

I.

13:12

Meh.
tek

/

/

14,9

2,8

101,01

76,90

0,54

2,88

/

0,010

II.

12:52

Vzb.
meh.
tek

/

/

16,6

2,8

101,05

76,98

0,55

2,88

/

III.

9:49

2,46

/

/

52,8

13,1

100,87

76,94

0,54

2,86

IV.

18:23

4,42

/

/

68,1

33,8

101,35

77,14

0,54

V.

16:42

5,46

/

/

74,5

45,7

101,35

77,08

VI.

15:55

7,27

/

/

85,1

67,7

101,34

VII.

15:08

8,82

/

/

93,1

85,8

101,33

Opombe:

ΔpWK
[mbar]

Faks
[kN]

0,023

/

-159

PLE1_Pulz_006

0,11

0,026

/

-233

PLE1_Pulz_005

0,19

0,016

0,025

/

-850

PLE1_Pulz_004

2,89

0,13

0,016

0,019

/

-831

PLE1_Pulz_003

0,53

2,88

0,12

0,022

0,019

/

-820

PLE1_Pulz_002

76,95

0,48

2,85

0,08

0,018

0,016

/

-802

PLE1_Pulz_001

76,69

0,42

2,82

0,21

0,015

0,017

/

-786

PLE1_Pulz_000
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2.5. MERITVE OPLETOV IN VIBRACIJ
2.5.1. MERITVE OPLETOV GREDI – TVL
TURBINSKI VODILNI LEŽAJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Meritve opletov turbinske gredi v mehanskem
teku
Meritve opletov turbinske gredi vzbujenega
agregata
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 2,45 MW (~28% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 4,2 MW (~48% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 5,3 MW (~60% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 8,3 MW (~95% Pmax)

2.5.2. MERITVE OPLETOV GREDI – TZL
TURBINSKI ZGORNJI LEŽAJ
I.
II.
III.
IV.
V.

oznaka

Meritve opletov turbinske gredi v mehanskem
teku
Meritve opletov turbinske gredi vzbujenega
agregata
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 2,45 MW (~28% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 4,2 MW (~48% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 5,3 MW (~60% Pmax)

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

Smax_TVL = 37 m
Smax_TVL = 37 m
Smax_TVL = 19 m
Smax ≤ 135 m
ISO7919:5 / group B

Smax_TVL = 22 m
Smax_TVL = 23 m
Smax_TVL = 24 m
Smax_TVL = 32 m

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno
Smax_TZL = 28 m
Smax_TZL = 30 m

Smax ≤ 135 m
ISO7919:5 / group B

Smax_TZL = 25 m
Smax_TZL = 23 m
Smax_TZL = 27 m

opombe
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2.5.2. MERITVE OPLETOV GREDI – TZL
TURBINSKI ZGORNJI LEŽAJ
VI.
VII.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

II.

Meritve opletov turbinske gredi v mehanskem
teku
Meritve opletov turbinske gredi vzbujenega
agregata

izmerjeno / preverjeno

opombe

Smax_TZL = 22 m
Smax_TZL = 24 m

oznaka

Meritve opletov turbinske gredi v mehanskem
teku
Meritve opletov turbinske gredi vzbujenega
agregata
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 2,45 MW (~28% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 4,2 MW (~48% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 5,3 MW (~60% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 8,3 MW (~95% Pmax)

2.5.4. MERITVE OPLETOV GREDI – GKL
GENERATORSKI KOMBINIRANI LEŽAJ
I.

pričakovano

Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 8,3 MW (~95% Pmax)

2.5.3. MERITVE OPLETOV GREDI – GSL
GENERATORSKI SPODNJI LEŽAJ
I.

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

Smax_GSL = 139 m
Smax_GSL = 144 m
Smax_GSL = 144 m
Smax ≤ 135 m
ISO7919:5 / group B

Smax_GSL = 147 m
Smax_GSL = 148 m
Smax_GSL = 147 m
Smax_GSL = 148 m

oznaka

pričakovano
Smax ≤ 135 m
ISO7919:5 / group B

izmerjeno / preverjeno
Smax_GKL = 99 m
Smax_GKL = 95 m

opombe
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2.5.4. MERITVE OPLETOV GREDI – GKL
GENERATORSKI KOMBINIRANI LEŽAJ
III.
IV.
V.
VI.
VII.

II.
III.
IV.
V.
VI.

pričakovano

Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 2,45 MW (~28% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 4,2 MW (~48% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 5,3 MW (~60% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 8,3 MW (~95% Pmax)

2.5.5. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU TVL
TURBINSKI VODILNI LEŽAJ
I.

oznaka

Smax_GKL = 106 m
Smax_GKL = 105 m
Smax_GKL = 104 m
Smax_GKL = 104 m

oznaka

pričakovano

Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 7,2 MW (~83% Pmax)

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,417 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,403 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TVL vzbujenega
agregata

Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 3,7 MW (~43% Pmax)

opombe

Smax_GKL = 102 m

Meritve vibracij na ohišju TVL v mehanskem
teku

Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 2,45 MW (~28% Pmax)

izmerjeno / preverjeno

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,191 mm/s

υmax ≤ 2,5 mm/s
ISO10816:5, group B

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,187 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,203 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,275 mm/s
υmax(90°) =/

opombe
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2.5.5. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU TVL
TURBINSKI VODILNI LEŽAJ
VII.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

pričakovano

oznaka

pričakovano

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,591 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,291 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 2,45 MW (~28% Pmax)

Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 7,2 MW (~83% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 8,3 MW (~95% Pmax)

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,663 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TZL vzbujenega
agregata

Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)

opombe

υmax(90°) =/

Meritve vibracij na ohišju TZL v mehanskem
teku

Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 3,7 MW (~43% Pmax)

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,411 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 8,3 MW (~95% Pmax)

2.5.6. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU TZL
TURBINSKI ZGORNJI LEŽAJ
I.

oznaka

υmax ≤ 2,5 mm/s
ISO10816:5, group B

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,257 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,277 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,333 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,609 mm/s
υmax(90°) =/

opombe
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2.5.7. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU GSL
GENERATORSKI SPODNJI LEŽAJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

II.
III.

pričakovano

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,322 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 2,45 MW (~28% Pmax)
υmax ≤ 2,5 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 3,7 MW (~43% Pmax)

ISO10816:5, group B

Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)

υmax(90°) = mm/s
υmax(0°) = 0,312 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,301 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,331 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 7,2 MW (~83% Pmax)

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,349 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 8,3 MW (~95% Pmax)

υmax(90°) =/

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,741 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GKL v mehanskem
teku

Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 2,45 MW (~28% Pmax)

opombe

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,348 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GSL vzbujenega
agregata

Meritve vibracij na ohišju GKL vzbujenega
agregata

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,166 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GSL v mehanskem
teku

2.5.8. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU GKL
GENERATORSKI KOMBINIRANI LEŽAJ
I.

oznaka

υmax ≤ 2,5 mm/s
ISO10816:5, group B

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,785 mm/s
υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,635 mm/s
υmax(90°) =/

opombe
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2.5.8. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU GKL
GENERATORSKI KOMBINIRANI LEŽAJ
IV.
V.
VI.

VII.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

pričakovano

opombe

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,592 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,590 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 7,2 MW (~83% Pmax)

υmax(90°) =/
υmax(0°) = 0,595 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 8,3 MW (~95% Pmax)

Meritve vibracij na ohišju GKL v mehanskem
teku
Meritve vibracij na ohišju GKL vzbujenega
agregata
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 2,45 MW (~28% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 3,7 MW (~43% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 7,2 MW (~83% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 8,3 MW (~95% Pmax)

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,599 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 3,7 MW (~43% Pmax)

2.5.9. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU GKL
GKL - aksialno
I.

oznaka

υmax(90°) =/

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

υmax(ax) = 1,040 mm/s
υmax(ax) = 1,459 mm/s
υmax(ax) = 0,196 mm/s

υmax ≤ 4 mm/s

υmax(ax) = 0,238 mm/s
υmax(ax) = 0,187 mm/s
υmax(ax) = 0,174 mm/s
υmax(ax) = 0,267 mm/s

Opomba: Standard ISO 10816:5 ne določa niti priporoča zgornjih mej hitrosti vibracij ohišij ležajev v aksialni smeri, zato so mejne vrednosti
4 mm/s izbrane izkustveno glede na praktične izkušnje podjetja Litostroj Power.
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2.6. PREGLED NASTAVITEV POMOŽNIH SISTEMOV
2.6.1. KONTROLA TESNILKE TURBINSKE GREDI
I.

II.

oznaka

pričakovano

Pretok in tlak vode na turbinsko tesnilko v
mehanski vrtnji

opombe
Ni merjeno

Pretok in tlak vode na turbinsko tesnilko na
polni moči Pmax=8,7 MW

2.6.2. TEMPERATURE VODE IN OLJA MAZALNEGA
SISTEMA

izmerjeno / preverjeno
QM = l/min
pM =
QM =

bar
l/min

pM =

bar

Ni merjeno

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

I.

Temperatura vode na vstopu v hladilni sistem

Thv =

°C

Ni merjeno

II.

Tlak hladilne vode

phv =

bar

Ni merjeno

Ocena izgub na ležajih

Pizg,TVL = kW
Pizg,GVL = kW
Pizg,NL = kW

III.

Ni merjeno

Opomba:
Izvajanje meritev opisanih v poglavju 2.6 (Pregled nastavitev pomožnih sistemov) ni predmet naročila, zato je njihova izvedba vezana
na časovne zmožnosti in potek del na objektu.
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2.6.3. TEMPERATURE LEŽAJEV
Ležaj

Čas

Pgen [MW]

Qvode
[l/min]

Thv,in [°C]

Thv,out [°C]

Tolja
[°C]

Tseg,1
[°C]

Tseg,2
[°C]

Tseg,3
[°C]

I.

TVL

13:30

7,4

/

/

/

36

41

/

/

II.

TZL

13:30

7,4

/

/

/

36

43

/

/

III.

GSL

13:30

7,4

/

/

/

/

53

/

/

IV.

GKL

13:30

7,4

/

/

/

/

51

/

/

V.

GKL - ax

13:30

7,4

/

/

/

/

54

/

/

Opombe
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3.

MERILNI PROTOKOLI AGREGATA A2

Osebje na terenu
Št.

Podjetje

Vloga

Odgovoren za

Ime in priimek

1.

SENG

Služba za stroje in naprave

Nadzor nad meritvami

Tine Cencič

2.

SENG

Pomočnik vodje sist. HE

Koordinacijo in izvedbo meritev

Roman Mugerli

3.

SENG

Elektro vzdrževalec

Upravljanje agregata

Bogdan Simonič

4.

SENG

Elektro vzdrževalec

Upravljanje agregata

Drago Laharnar

5.

SENG

Vodja vzdr. avtomatizacije

Izv. posebnih obr. režimov

Primož Bergoč

6.

Litostroj Power

Merilni ing.

Izvedbo meritev

Gašper Juvan

7.

Litostroj Power

Merilni tehnik

Izvedbo meritev

Jure Hočevar

8.

Litostroj Power

Merilni ing.

Izvedbo meritev

Rok Mavrič

Opomba
Prisoten po potrebi

Prisoten po potrebi
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Merjeni kanali

Oznaka Opis
kanala

ID

Merilna oprema in
merilno območje

Kabel
senzorja

Inštrument in
št. kanala

1.

s_GCB_0

Meritev opleta – gen. komb. ležaj 0°

306

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 17

C-AMP-01 ch14

2.

s_GCB_90

Meritev opleta – gen. komb. ležaj 90°

307

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 18

3.

s_GLB_0

Meritev opleta – gen. spodnji ležaj 0°

131

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

4.

s_GLB_90

Meritev opleta – gen. spodnji ležaj 90°

132

5.

s_TUB_0

Meritev opleta – turb. gornji ležaj 0°

6.

s_TUB_90

7.

Kabel pretvorba
kanala signala

Področje merjenega
signala

DAQ
kanal.

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_22

C-AMP-01 ch13

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_21

C-AMP 15

C-AMP-01 ch12

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_20

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 16

C-AMP-01 ch11

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_19

129

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 11

C-AMP-01 ch10

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_18

Meritev opleta – turb. gornji ležaj 90°

130

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 12

C-AMP-01 ch09

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_17

s_TGB_0

Meritev opleta – turb. vodilni ležaj 0°

126

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 9

C-AMP-01 ch08

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_16

8.

s_TGB_90

Meritev opleta – turb. vodilni ležaj 90°

127

Turck Bi2-M12-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 10

C-AMP-01 ch07

249 Ω

4 – 20 mA = 1 - 2,5 mm

ch1_07

9.

s_ax

Aksialni pomik gredi

370

Turck Ni15-M30-LiU-H1141;
1 – 2,5 mm

C-AMP 10

C-AMP-01 ch07

249 Ω

4 – 20 mA = 2 - 12 mm

ch1_06

10. Marker

Meritev kotne pozicije gredi

Litostroj Marker

C-AMP 13

C-AMP-01 ch05

11. H_sp

Kota vode na iztoku

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller 4 ch00

0 – 20 mA = 76 - 86 m.a.s.l.

ch2_00

12. H_zg

Kota vode na vtoku

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller 4 ch01

0 – 20 mA = 99 - 102 m.a.s.l.

ch2_01

13. y2

Odprtje vodilnika agregata A1

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller 4 ch02

4 – 20 mA = 0 – 100 %

ch2_02

14. y3

Odprtje gonilnika agregata A1

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller 4 ch03

4 – 20 mA = 0 – 100 %

ch2_03

15. n

Hitrost vrtenja agregata A1

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller 4 ch04

0 – 10 mA = 0 – 200 %

ch2_04

ch1_05
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Oznaka Opis
kanala

ID

Merilna oprema in
merilno območje

Kabel
senzorja

Inštrument in
št. kanala

Kabel pretvorba
kanala signala

Področje merjenega
signala

DAQ
kanal.

16. p_oc

Tlak olja - zapiranje

425

Tlačni senzor DRUCK
PTX 621; 0 ÷ 250 bar

C-AMP 0

C-AMP-01 ch03

249 Ω

4 – 20 mA = 0 – 250 bar

ch1_03

17. p_oo

Tlak olja - odpiranje

426

Tlačni senzor DRUCK
PTX 621; 0 ÷ 250 bar

C-AMP 1

C-AMP-01 ch04

249 Ω

4 – 20 mA = 0 – 250 bar

ch1_04

18. y_av

Hod zračnega ventila

261

Merilnik giba CELESCO
0 ÷ 363 mm

C-AMP 74

C-AMP-01 ch02

0 – 10 V = 0 – 363 mm

ch1_02

19. p_dt

Tlak v sesalni cevi

466

Tlačni senzor DRUCK
UNIK 5000; -1 ÷ 2 bar

C-AMP 3

C-AMP-01 ch01

249 Ω

4 – 20 mA = -1 – 2 bar

ch1_01

20. p_sc

Tlak v spirali

421

Tlačni senzor DRUCK
PTX 621; 0 ÷ 5 bar

C-AMP 2

C-AMP-01 ch00

249 Ω

4 – 20 mA = 0 – 5 bar

ch1_00

21. vibr_TGB_0

Vibracije – turb. vodilni ležaj 0°

416

Brüel&Kjaer Charge
Accelerometer Type 4370

BNC 306

C-DAQ-06 ch00

Občutljivost 98,21 pC/g

ch6_00

22. vibr_TUB_0

Vibracije – turb. zgornji ležaj 0°

417

Brüel&Kjaer Charge
Accelerometer Type 4370

BNC 307

C-DAQ-06 ch01

Občutljivost 96,57 pC/g

ch6_01

23. vibr_GLB_0

Vibracije – gen. spodnji ležaj 0°

418

Brüel&Kjaer Charge
Accelerometer Type 4370

BNC 308

C-DAQ-06 ch02

Občutljivost 98,06 pC/g

ch6_02

24. vibr_GCB_0 Vibracije – gen. komb. ležaj 0°

419

Brüel&Kjaer Charge
Accelerometer Type 4370

BNC 309

C-DAQ-06 ch03

Občutljivost 97,93 pC/g

ch6_03

25. P_gen

Aktivna moč generatorja

351

Power Meter Iskra UMT 540

BNC

C-DAQ-05 ch00

-10 – 10 V = -10 – 10 MW

ch5_00

26. F_ax

Aksialna sila

/

Uporovni listič Hyoki

Signalni kabel

C-DAQ-04 ch00

/

ch4_00

27. n_2

Hitrost vrtenja agregata A2

/

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller 6 ch02

0 – 10 mA = 0 – 200 %

ch3_02

28. y2_2

Odprtje vodilnika agregata A2

/

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller 6 ch00

4 – 20 mA = 0 – 100 %

ch3_00

29. y3_2

Odprtje gonilnika agregata A2

/

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller 6 ch01

4 – 20 mA = 0 – 100 %

ch3_01

30. P_gen_1

Aktivna moč agregata A1

/

PLC signal

signalni kabel

Weidmüller 4 ch05

4 – 20 mA = 0 – 10 MW

ch2_05
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Merilni inštrumenti

Oznaka Opis
inštrum.

ID

1.

C-AMP 01

Napajalnik

340

Litostroj Power

24 V

4 - 20 mA  1 - 5 V
± 10 V

ch1_00 - ch1_23

2.

cDAQ 9127

Merilni sistem

163

National Instruments

/

Digitalni

Vhod 1 - 8

3.

cUSB 9162

USB enota za zajem signala

167

National Instruments

/

/

Vhod 1

4.

cUSB 9162

USB enota za zajem signala

168

National Instruments

/

/

Vhod 1

5.

NI 9205

Merilna kartica

475

National Instruments

/

± 10 V

ch_0- ch_15

6.

NI 9239

Merilna kartica

145

National Instruments

/

± 10 V

ch_0- ch_3

7.

NI 9234

Merilna kartica

377

National Instruments

/

+5 V AC/DC

ch_0- ch_3

8.

NI 9234

Merilna kartica

477

National Instruments

/

+5 V AC/DC

ch_0- ch_3

9.

NI 9203

Merilna kartica

371

National Instruments

/

± 20 mA

ch_0- ch_7

10. SET 4

Galvanski ločilnik

361

Weidmüller

-20 – 20 mA
-10 – 10 V

/

11. UMT 540

Merilnik moči

351

ISKRA UMT 540

-20 – 20 mA
-10 – 10 V
4 - 20 mA
± 10 V

/

/

12. FLUKE I

Multimeter

398

Fluke 789

/

/

/

13. NEXUS

Nabojni ojačevalnik

239

Brüel&Kjaer 2692 - 0S4

0 - 10 V

/

ch_1- ch_4

14. UPS

Sistem za napajanje

347

UPS Rapido 550

220 V

185 - 265 V

/

Galvanski ločilnik

467

Weidmüller

-20 – 20 mA
-10 – 10 V

-20 – 20 mA
-10 – 10 V

/

Weidmüller

Weidmüller

15. SET 6

Proizvajalec
Ime inštrumenta/naprave

Območje
izhodnega
signala

Območje
vhodnega
signala

Merilni kanal

Opombe
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3.1. SUHI TESTI
3.1.1. MERITVE VODILNIKA

I.

Meritev odprtja vodilnika

II.

Servomotor vodilnika
- polni hod
- dušeni hod

III.

IV.

V.
VI.

Proporcionalni ventil
- čas odpiranja
- čas zapiranja
Ročni ventil
- čas odpiranja
- čas zapiranja
- čas dušenja
HZ ventil
- čas zapiranja
- čas dušenja
Počasno odpiranje in zapiranje vodilnika – meritve
tlakov na odpiralni in zapiralni strani servomotorja
vodilnika

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

y2 = 0%
y2 = 10%
y2 = 20%
y2 = 30%
y2 = 40%
y2 = 50%
y2 = 60%
y2 = 70%
y2 = 80%
y2 = 90%
y2 = 100%

y2=0%; ao = 0 mm
y2=20%; ao = 42,3 mm
y2=30%; ao = 73 mm
y2=40%; ao = 103,5 mm
y2=50%; ao = 135,8 mm
y2=60%; ao = 171 mm
y2=70%; ao = 203,8 mm
y2=80%; ao = 237,5 mm
y2=90%; ao = 268,5 mm
y2=100%;ao =292,1 mm

y2=100% =345mm

y2=100% = 346

yh2=15,5%

yh2 =

Tf = 8,2 s
Th = 6,2 s

16

23,5 s

Tf =

8,5 s
s

Tf = /

s

Th = /

s

Meritev odprtja pri 10% ni
možna

mm

%

Tg =
Tg = /

opombe

Tf = 8,2 s

Tf =

8,4 s

Th = 6,2 s

Th =

13,8 s

Todpiranja2 ≥50 s
Tzapiranja2≥50 s

Todpiranja2 = 23,5 s
Tzapiranja2= 34 s

Meritev:
PLE1_07
Hidravlični regulator nima
ventila za ročno upravljanje
vodilnika
Meritev:
PLE1_09
Meritev:
PLE1_07
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3.1.2. MERITVE GONILNIKA

I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

oznaka

pričakovano

opombe

y3 = 0% β = 2,40 °
y3 = 10% β = 4,69 °
y3 = 20% β = 6,65 °
y3 = 30% β = 8,91 °
y3 = 40% β = 10,86 °
y3 = 50% β = 13,10 °
y3 = 60% β = 15,42 °
y3 = 70% β = 17,67 °
y3 = 80% β = 20,03 °
y3 = 90% β = 22,26 °
y3 = 100%β = 23,68 °

Meritev odprtja gonilnika

Servomotor gonilnika
- polni hod
Proporcionalni ventil
- čas odpiranja
- čas zapiranja
Ročni ventil
- čas odpiranja
- čas zapiranja
HZ ventil
- čas odpiranja
Počasno odpiranje in zapiranje vodilnika – meritve
tlakov na odpiralni in zapiralni strani servomotorja
gonilnika

izmerjeno / preverjeno

y3=100% = 80,5 mm
Tg = 19,6 s
Tf = 26,9 s
Tg = 19,6 s
Tf = 26,9 s

Tg =

20,9 s

Tf =

28,4 s

Tg = /

s

Tf = /

s

Meritev:
PLE1_14
Hidravlični regulator nima
ventila za ročno upravljanje
gonilnika
Meritev:
PLE1_05

Tg = 19,6 s

Tg =

20,3 s

Todpiranja2 ≥50 s

Todpiranja2 = 22,1 s

Tzapiranja2≥50 s

Tzapiranja2 = 29

s

Meritev:
PLE1_04
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3.1.3. PREIZKUSI DELOVANJA ZRAČNIH VENTILOV
I.

oznaka

pričakovano

Preveriti delovanje zračnih ventilov pri hitrem
zapiranju vodilnika

izmerjeno / preverjeno

opombe

Todpiranja = 3,5 s

Meritev:
PLE1_13

Tzapiranja = 28

s

yzr_ventila = 23

mm

Todpiranja = 3,5 s
II.

Preveriti delovanje zračnih ventilov pri zapiranju
vodilnika s proporcionalnim ventilom

Tzapiranja = 28

s

yzr_ventila = 23

mm

Meritev:
PLE1_13

3.2. MERITVE V MEHANSKEM TEKU
3.2.1. PREIZKUSI MEHANSKEGA TEKA

I.

Start agregata do mehanskega teka

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

Začetno odprtje vodilnika:
y2 = 39,3 %

Meritev:
PLE1_18

Odprtje vodilnika pri nominalni
hitrosti vrtenja:
y2 = 14,5 %
Čas od starta do nominalne
hitrosti vrtenja:
Tn,nom = 100 s
Čas od nominalnih vrtljajev do
pričetka zaviranja:
Tzav,start= 72 s

II.

Stop agregata iz mehanskega teka

Čas zaviranja
Tzav = 43 s
Hitrost ob pričetku zaviranja:
n

=

18

%

Meritev:
PLE1_18
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3.2.1. PREIZKUSI MEHANSKEGA TEKA

III.

IV.

oznaka

pričakovano

Stabilnost regulacije v fazi mehanskega teka

Kontroliran delni pobeg agregata

Čas vrtenja
t = 30 s
y3 ≈60 %
nmax≤130 %

izmerjeno / preverjeno

opombe

Δn= ± 1,02

Meritev:
PLE1_31

%

Δp= ± 0,045

bar

Δy2 = ± 0,98

%

y3 = 50
%
nmax= 129,3 %
t=
20
s

Meritev:
PLE1_32
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3.3. TESTIRANJE PREHODNIH POJAVOV
3.3.1. RAZBREMENITVE AGREGATA Z IZKLOPOM GENERATORSKEGA STIKALA
Pgen
[MW]

y2
[%]

y3
[%]

psp0
[bar]

pdt0
[bar]

nmax
[%]

psp

pdt

max/min

max/min

[bar]

[bar]

I.

4,21

66,2

29,9

2,88

0,51

112

3,06
2,87

II.

8,92

93,7

85,4

2,82

0,41

126,1

3,12
2,78

Meritev:

Fax,0
[kN]

T_zr_vent
[s]

Fax_max
[kN ]

Tf2
[s]

Tf3
[s]

dn/dt
[%/s]

trazbr
[s]

0,50
0,34

-910,7

odp. 2,8
zap. 41

+45

8,4

32

4,9

/

PLE1_19

0,72
0,36

-844,7

odp. 2,8
zap. 75

+351,3

8,5

31,5

10,5

/

PLE1_21

Navodila za meritev:
(f20Hz)
Razbremenitve se izvedejo z 50% in 100% nazivne moči.
Med izvedbo meritve obratuje le agregat v testiranju.
trazbr je čas ki preteče od izklopa generatorskega stikala do stabilnega mehanskega tega na 100% nominalnih vrtljajev.
dn/dt je največji narastek hitrosti vrtenja v prvi sekundi po izklopu generatorskega stikala.
Indeks 0 označuje stanje pred izklopom gen. stikala; Indeks 1 ali min/max označuje stanje po izklopu gen. stikala.
Opombe:
HWL =
m.a.s.l.
TWL =
m.a.s.l.
Rezultati meritve aksialne hidravlične sile Fax,0 in Fax_max se razlikujejo glede na izvirne merilne protokole ker so nove vrednosti preračunane glede na mirno stanje in so zato
absolutne.
Pozitiven predznak(+) hidravlične aksialne sile pomeni da le ta deluje vertikalno navzgor.
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3.3.2. ELEKTRIČNE HITRE ZAPORE AGREGATA
Pgen
[MW]

y2
[%]

y3
[%]

psp0
[bar]

pdt0
[bar]

nmax
[%]

psp

pdt

max/min

max/min

[bar]

[bar]

I.

4,23

67,3

30,8

2,89

0,53

112

3,08
2,95

II.

6,84

81,1

58,4

2,88

0,47

117,2

III.

8,66

93

82,7

2,82

0,47

122,3

Meritev:

Fax,0
[kN]

Δsax
[mm]

T_zr_vent
[s]

Fa_max
[kN ]

Tf2
[s]

Tg3
[s]

tHZ
[s]

0,50
0,32

-912

0,62

odp. 2,8
zap. 68

+287

8,9

25,5

117

PLE1_27

3,12
2,86

0,44
0,26

-881

0,70

odp. 2,9
zap. 78

+324

8,2

24,3

113

PLE1_28

3,17
2,78

0,42
0,39

-847

0,66

odp. 2,0
zap. 70

+325

8,4

23,2

121

PLE1_25

Navodila za meritev:
(f20Hz)
Hitre zapore se izvedejo z 50, 75 in 100% nazivne moči.
Med izvedbo meritve obratuje le agregat v testiranju.
tHZ je čas od aktivacije hitre zapore do zaustavitve agregata.
Indeks 0 označuje stanje pred izklopom gen. stikala; Indeks 1 ali min/max označuje stanje po aktivaciji hitre zapore.
Opombe:
HWL =
m.a.s.l.
TWL =
m.a.s.l.
Rezultati meritve aksialne hidravlične sile Fax,0 in Fax_max ter aksialnega pomika Δsax se razlikujejo glede na izvirne merilne protokole ker so nove vrednosti preračunane glede na
mirno stanje in so zato absolutne.
Pozitiven predznak(+) hidravlične aksialne sile pomeni da le ta deluje vertikalno navzgor.
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3.3.3. MEHANSKA HITRA ZAPORA AGREGATA

I.

Pgen
[MW]

y2
[%]

y3
[%]

psp0
[bar]

pdt0
[bar]

nmax
[%]

psp

pdt

max/min

max/min

[bar]

[bar]

9,09

96,2

89,3

2,79

0,41

/

3,07
2,97

0,40
0,34

Fax,0
[kN]

Δsax
[mm]

T_zr_vent
[s]

Fa_max/min
[kN ]

Tf2
[s]

Tg3
[s]

tHZ
[s]

834

0,55

odp. 3,1
zap. 68

+294

8,4

22

117

Meritev:

PLE1_26

Navodila za meritev:
(f20Hz)
Mehanska hitra zapora se izvede z 100% nazivne moči.
Med izvedbo meritve obratuje le agregat v testiranju.
tHZ je čas od aktivacije hitre zapore do zaustavitve agregata.
Indeks 0 označuje stanje pred izklopom gen. stikala; Indeks 1 ali min/max označuje stanje po aktivaciji hitre zapore.
Opombe:
HWL =
m.a.s.l.
TWL =
m.a.s.l.
Rezultati meritve aksialne hidravlične sile Fax,0 in Fax_max ter aksialnega pomika Δsax se razlikujejo glede na izvirne merilne protokole ker so nove vrednosti preračunane glede na
mirno stanje in so zato absolutne.
Pozitiven predznak(+) hidravlične aksialne sile pomeni da le ta deluje vertikalno navzgor.
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3.3.4. SIMULTANE HITRE ZAPORE OBEH AGREGATOV Z IZKLOPOM GENERATORSKIH STIKAL
AG

I.

AG 1

Pgen
[MW]

y2
[%]

y3
[%]

psp0
[bar]

pdt0
[bar]

nmax
[%]

psp

pdt

max/min

max/min

[bar]

[bar]

2,12

46,7

9,3

/

/

103,8

/

/

Fax,0
[kN]

T_zr_vent
[s]

Fax_max
[kN ]

Tf2
[s]

Tg3
[s]

dn/dt
[%/s]

THZ
[s]

/

/

/

8,0

25,7

2,8

96

0,48
0,39

-912

odp.2,7
zap.44

+254

8,3

24,9

2,6

122

/

/

/

7,9

29,8

4,6

94

+283

8,0

26

4,9

115

/

8,1

29,2

6,8

94

Meritev:

PLE1_05

II.

AG 2

2,175

49,5

9,8

2,91

0,54

106,2

3,04
2,86

III.

AG 1

4,06

66,9

32,5

/

/

108,8

/

/
0,46
0,33

-900

odp.3,1
zap.42

/

/

313

8,3

28,3

7,4

115

/

8,5

25,3

8,8

103

PLE1_04

IV.

AG 2

4,38

68,0

32,5

2,86

0,53

111,4

3,06
2,84

V.

AG 1

6,1

80,0

57,2

/

/

114,2

/

/
0,24
0,17

-892

odp.3,0
zap.70

/

/

-846

odp.2,9
zap.75

PLE1_03

VI.

AG 2

6,65

81,1

57,2

2,87

0,47

117,5

3,12
2,77

VII.

AG 1

7,7

89,6

77,5

/

/

118

/

/

121,7

3,17
2,81

0,389
0,169

PLE1_02

VIII.

AG 2

8,44

90,6

78,4

2,83

0,43

+334

7,3

23,1

9,4

131
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Navodila za meritev
(f20Hz)
Razbremenitve se izvedejo z 25, 50, 75 in 100% nazivne moči obeh agregatov, meritve se izvajajo na le enem agregatu.
trazbr je čas ki preteče od izklopa generatorskega stikala do stabilnega mehanskega teka na 100% nominalnih vrtljajev.
dn/dt je največji narastek hitrosti vrtenja v prvi sekundi po izklopu generatorskega stikala.
Indeks 0 označuje stanje pred izklopom gen. stikala; Indeks 1 ali min/max označuje stanje po izklopu gen. stikala.

Opombe
HWL =
m.a.s.l.
TWL =
m.a.s.l.
Rezultati meritve aksialne hidravlične sile Fax,0 in Fax_max se razlikujejo glede na izvirne merilne protokole ker so nove vrednosti preračunane glede na mirno stanje in so zato
absolutne.
Pozitiven predznak(+) hidravlične aksialne sile pomeni da le ta deluje vertikalno navzgor.
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3.4. MERITVE OBRATOVALNIH KARAKTERISTIK AGREGATA
3.4.1. MERITVE OBRATOVALNIH KARAKTERISTIK
IX.

X.

XI.

XII.

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

Čas od starta do Pmax:
t = 428 s

Meritev:
PLE1_37

Test starta agregata do maksimalne moči
Meritve tlaka za upravljanje servomotorja vodilnika
pri kontinuiranem počasnem obremenjevanju
agregata od minimalne do maksimalne in
razbremenjevanju nazaj do minimalne moči
Meritve tlaka za upravljanje servomotorja gonilnika
pri kontinuiranem počasnem obremenjevanju
agregata od minimalne do maksimalne in
razbremenjevanju nazaj do minimalne moči
Meritve karakteristik delovanja agregata na različnih
močeh:
- Meritve tlaka vode (velikosti in pulzacije)
- Meritve aksialne sile
- Meritve odprtja vodilnika, gonilnika in moči
agregata

Meriti:

Čas od Pmin do Pmax
t = 302 s
/

Agregat upravljan lokalno
Meritev:
PLE1_35

Pgen, y2, y3, po, pz
Meriti:

/

Meritev:
PLE1_36

/

Glej poglavje 3.4.2.

Pgen, y2, y3, po, pz
Meriti:
Pgen, y2, y3, pc, prk,
psc, ΔpWK, Faks,
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3.4.2. PULZACIJE MOČI IN TLAKOV
Pgen
pdt
psc
98% ptp 98% ptp 98% ptp
[MW]
[bar]
[bar]

Čas

Pgen
[MW]

Pjal
[MVAr]

cos fi
[/]

y2
[%]

y3
[%]

HWL
[masl]

TWL
[masl]

pdt
[bar]

psc
[bar]

I.

13:20

Meh.
tek

/

/

12,9

0

100,91

76,58

0,52

2,87

/

0,06

II.

14:12

Vzb.
meh.
tek

/

/

14,0

0

100,93

76,55

0,56

2,87

/

III.

15:00

2,27

/

/

48,5

8,6

101,19

76,55

0,58

2,89

IV.

15:23

4,80

/

/

70,2

36,1

101,31

76,59

0,56

V.

16:16

5,26

/

/

72,9

41,2

101,35

76,62

VI.

16:42

7,00

/

/

82,8

60,9

101,35

VII.

17:17

8,87

/

/

92,6

83,4

101,34

Opombe:

ΔpWK
[mbar]

Faks
[kN]

0,03

/

-202

PLE1_AG2_Pulz_0
01

0,045

0,032

/

-224

PLE1_AG2_Pulz_0
02

0,066

0,015

0,017

/

-925

PLE1_AG2_Pulz_0
03

2,88

0,046

0,016

0,020

/

-937

PLE1_AG2_Pulz_0
04

0,56

2,88

0,22

0,015

0,017

/

-929

PLE1_AG2_Pulz_0
05

76,64

0,53

2,86

0,087

0,018

0,020

/

-897

PLE1_AG2_Pulz_0
06

76,71

0,48

2,82

0,13

0,023

0,021

/

-864

PLE1_AG2_Pulz_0
07
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3.5. MERITVE OPLETOV IN VIBRACIJ
3.5.1. MERITVE OPLETOV GREDI – TVL
TURBINSKI VODILNI LEŽAJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Meritve opletov turbinske gredi v mehanskem
teku
Meritve opletov turbinske gredi vzbujenega
agregata
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 2,1 MW (~24% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 4,7 MW (~54% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 5,3 MW (~60% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 8,9 MW (~102% Pmax)

3.5.2. MERITVE OPLETOV GREDI – TZL
TURBINSKI ZGORNJI LEŽAJ
I.
II.
III.
IV.

oznaka

Meritve opletov turbinske gredi v mehanskem
teku
Meritve opletov turbinske gredi vzbujenega
agregata
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 2,1 MW (~24% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 4,7 MW (~54% Pmax)

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

Smax_TVL = 18 m
Smax_TVL = 32 m
Smax_TVL = 20 m
Smax ≤ 135 m
ISO7919:5 / group B

Smax_TVL = 21 m
Smax_TVL = 19 m
Smax_TVL = 19 m
Smax_TVL = 15 m

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno
Smax_TZL = 34 m

Smax ≤ 135 m
ISO7919:5 / group B

Smax_TZL = 89 m
Smax_TZL = 19 m
Smax_TZL = 19 m

opombe
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3.5.2. MERITVE OPLETOV GREDI – TZL
TURBINSKI ZGORNJI LEŽAJ
V.
VI.
VII.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

pričakovano

Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 5,3 MW (~60% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 8,9 MW (~102% Pmax)

3.5.3. MERITVE OPLETOV GREDI – GSL
GENERATORSKI SPODNJI LEŽAJ
I.

oznaka

Meritve opletov turbinske gredi v mehanskem
teku
Meritve opletov turbinske gredi vzbujenega
agregata
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 2,1 MW (~24% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 4,7 MW (~54% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 5,3 MW (~60% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 8,9 MW (~102% Pmax)

izmerjeno / preverjeno

opombe

Smax_TZL = 21 m
Smax_TZL = 20 m
Smax_TZL = 18 m

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno
Smax_GSL = 35 m
Smax_GSL = 41 m
Smax_GSL = 41 m

Smax ≤ 135 m
ISO7919:5 / group B

Smax_GSL = 40 m
Smax_GSL = 39 m
Smax_GSL = 39 m
Smax_GSL = 38 m

opombe
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3.5.4. MERITVE OPLETOV GREDI – GKL
GENERATORSKI KOMBINIRANI LEŽAJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Meritve opletov turbinske gredi v mehanskem
teku
Meritve opletov turbinske gredi vzbujenega
agregata
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 2,1 MW (~24% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 4,7 MW (~54% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 5,3 MW (~60% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)
Meritve opletov turbinske gredi pri
Pgen = 8,9 MW (~102% Pmax)

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno
Smax_GKL = 118 m
Smax_GKL = 111 m
Smax_GKL = 123 m

Smax ≤ 135 m
ISO7919:5 / group B

Smax_GKL = 123 m
Smax_GKL = 122 m
Smax_GKL = 123 m
Smax_GKL = 124 m

opombe
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3.5.5. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU TVL
TURBINSKI VODILNI LEŽAJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

υmax(90°) = 0,450 mm/s
υmax(0°) = 0,281 mm/s

υmax ≤ 2,5 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 4,7 MW (~54% Pmax)

ISO10816:5, group B

Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)

υmax(90°) =0,426 mm/s

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,627 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TZL v mehanskem
teku

Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 4,7 MW (~54% Pmax)

υmax(90°) = 0,262 mm/s
υmax(0°) = 0,242 mm/s

υmax(90°) = 0,282 mm/s
υmax(0°) = 0,477 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 8,9 MW (~102% Pmax)

Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 2,1 MW (~24% Pmax)

υmax(90°) = 0,248 mm/s
υmax(0°) = 0,280 mm/s

υmax(90°) = 0,246 mm/s
υmax(0°) = 0,312 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)

III.

opombe

υmax(90°) = 0,484 mm/s
υmax(0°) =0,498 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TVL pri
Pgen = 2,1 MW (~24% Pmax)

Meritve vibracij na ohišju TZL vzbujenega
agregata

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,431 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TVL vzbujenega
agregata

II.

IV.

pričakovano

Meritve vibracij na ohišju TVL v mehanskem
teku

3.5.6. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU TZL
TURBINSKI ZGORNJI LEŽAJ
I.

oznaka

υmax(90°) = 1,039 mm/s
υmax(0°) = 0,714 mm/s

υmax ≤ 2,5 mm/s
ISO10816:5, group B

υmax(90°) = 1,052 mm/s
υmax(0°) = 0,502 mm/s
υmax(90°) = 0,283 mm/s
υmax(0°) = 0,482 mm/s

opombe
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3.5.6. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU TZL
TURBINSKI ZGORNJI LEŽAJ

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

υmax(90°) = 0,363 mm/s

V.
VI.

VII.

II.
III.
IV.
V.
VI.

υmax(90°) = 0,314 mm/s
υmax(0°) = 0,534 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)

υmax(90°) = 0,334 mm/s
υmax(0°) = 0,789 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 8,9 MW (~102% Pmax)

3.5.7. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU GSL
GENERATORSKI SPODNJI LEŽAJ
I.

υmax(0°) = 0,472 mm/s

Meritve vibracij na ohišju TZL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)

υmax(90°) = 0,532 mm/s

oznaka

pričakovano

υmax(0°) = 0,192 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GSL v mehanskem
teku

υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,444 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GSL vzbujenega
agregata
Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 2,1 MW (~24% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 3,7 MW (~43% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)

izmerjeno / preverjeno

υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,411 mm/s

υmax ≤ 2,5 mm/s
ISO10816:5, group B

υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,317 mm/s
υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,306 mm/s
υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,393 mm/s
υmax(90°) = / mm/s

opombe
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3.5.7. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU GSL
GENERATORSKI SPODNJI LEŽAJ
VII.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

pričakovano

oznaka

pričakovano

υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,646 mm/s
υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,383 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 2,1 MW (~24% Pmax)

Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 7,2 MW (~83% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 8,9 MW (~102% Pmax)

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,368 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GKL vzbujenega
agregata

Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)

opombe

υmax(90°) = / mm/s

Meritve vibracij na ohišju GKL v mehanskem
teku

Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 4,7 MW (~54% Pmax)

izmerjeno / preverjeno
υmax(0°) = 0,417 mm/s

Meritve vibracij na ohišju GSL pri
Pgen = 8,9 MW (~102% Pmax)

3.5.8. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU GKL
GENERATORSKI KOMBINIRANI LEŽAJ
I.

oznaka

υmax ≤ 2,5 mm/s
ISO10816:5, group B

υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,368 mm/s
υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,378 mm/s
υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,374 mm/s
υmax(90°) = / mm/s
υmax(0°) = 0,366 mm/s
υmax(90°) = / mm/s

opombe
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3.5.9. MERITVE VIBRACIJ NA OHIŠJU GKL
GKL - aksialno
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Meritve vibracij na ohišju GKL v mehanskem
teku
Meritve vibracij na ohišju GKL vzbujenega
agregata
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 2,1 MW (~24% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 4,7 MW (~54% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 5,3 MW (~61% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 7,0 MW (~80% Pmax)
Meritve vibracij na ohišju GKL pri
Pgen = 8,9 MW (~102% Pmax)

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

υmax(ax) = 1,913 mm/s
υmax(ax) = 1,450 mm/s
υmax(ax) = 0,258 mm/s

υmax ≤ 4 mm/s

υmax(ax) = 0,227 mm/s
υmax(ax) = 0,228 mm/s
υmax(ax) = 0,284 mm/s
υmax(ax) = 0,329 mm/s

Opomba: Standard ISO 10816:5 ne določa niti priporoča zgornjih mej hitrosti vibracij ohišij ležajev v aksialni smeri, zato so mejne vrednosti
4 mm/s izbrane izkustveno glede na praktične izkušnje podjetja Litostroj Power.
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3.6. PREGLED NASTAVITEV POMOŽNIH SISTEMOV
3.6.1. KONTROLA TESNILKE TURBINSKE GREDI
I.

II.

oznaka

pričakovano

Pretok in tlak vode na turbinsko tesnilko v
mehanski vrtnji

opombe
Ni merjeno

Pretok in tlak vode na turbinsko tesnilko na
polni moči Pmax=8,7 MW

3.6.2. TEMPERATURE VODE IN OLJA MAZALNEGA
SISTEMA

izmerjeno / preverjeno
QM = l/min
pM =
QM =

bar
l/min

pM =

bar

Ni merjeno

oznaka

pričakovano

izmerjeno / preverjeno

opombe

III.

Temperatura vode na vstopu v hladilni sistem

Thv =

°C

Ni merjeno

IV.

Tlak hladilne vode

phv =

bar

Ni merjeno

Ocena izgub na ležajih

Pizg,TVL = kW
Pizg,GVL = kW
Pizg,NL = kW

V.

Ni merjeno

Opomba:
Izvajanje meritev opisanih v poglavju 3.6 (Pregled nastavitev pomožnih sistemov) ni predmet naročila, zato je njihova izvedba vezana
na časovne zmožnosti in potek del na objektu.
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3.6.3. TEMPERATURE LEŽAJEV
Ležaj

Čas

Pgen [MW]

Qvode
[l/min]

Thv,in [°C]

Thv,out [°C]

Tolja
[°C]

Tseg,1
[°C]

Tseg,2
[°C]

Tseg,3
[°C]

I.

TVL

17:55

6,8

/

/

/

38

45

/

/

II.

TZL

17:55

6,8

/

/

/

37

47

/

/

III.

GSL

17:55

6,8

/

/

/

/

56

/

/

IV.

GKL

17:55

6,8

/

/

/

/

56

/

/

V.

GKL - ax

17:55

6,8

/

/

/

/

47

/

/

Opombe

E1/0923

Stran 53

HE Plave 1

por1957_Plave1_v2.docx

Januar 2016

Ta dokument je last LITOSTROJ POWER d.o.o, razmnoževanje, prodaja tretjemu ali uporaba v namene, ki niso dogovorjeni, ni dovoljena.

4.

MERILNA MESTA

Slike 1 do 6 prikazujejo lokacije posameznih merilnih inštrumentov oz. senzorjev.

Slika 1: Meritev tlakov p_dt, p_sc, p_oo in p_oc

Slika 2: Merilnik moči in njegov priklop v el. omari
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Slika 3: Meritev aksialne sile F_ax in aksialnega pomika s_ax

Slika 4: Meritev opletov in vibracij na turb. vodilnem ležaju in meritev odprtja zračnega ventila y_av
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Slika 5: Meritev opletov na turb. zgornjem ležaju in meritev pozicije gredi - Marker

Slika 6: Meritev vibracij na turb. zgornjem ležaju
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5.

TESTIRANJE AGREGATA A1

V fazi vzbujenega teka in obratovanja agregata na mreži se je na signalu meritve tlakov pdt (tlak
sesalne cevi) in psc (tlak v spirali), pojavil šum signala ki je viden na nekaterih posnetkih in ga
ni bilo mogoče filtrirati.

5.1. MERITVE IN SUHI TESTI
Suhi testi so se izvajali v stanju izpraznjenega pretočnega trakta. Za izvedbo meritev na
vodilniku je bil odprt vstop v spiralno ohišje. Prav tako je bil odprt pristop skozi gonilnikov obroč
pod gonilnik z namenom meritve kota zasuka gonilnih lopat.
V fazi suhih testiranj je bila umerjena tudi meritev aksialne sile, ki deluje na nosilni ležaj, ter
kontrolirano odpiranje zračnih ventilov na turbinskem pokrovu.
5.1.1. MERITVE VODILNIKA
V zaprtem stanju vodilnika s tlakom regulacijskega olja na oba servomotorja v smeri zapiranja
so bile kontrolirane zračnosti med posameznimi vodilnimi lopatami. Rezultati meritev so
prikazani v tabeli 1.
Lopata št.

Zračnost [mm]

Lopata št.

Zračnost [mm]

1-2

< 0,15

11-12

0,30

2-3

< 0,15

12-13

< 0,15

3-4

0,50

13-14

< 0,15

4-5

< 0,15

14-15

< 0,15

5-6

< 0,15

15-16

< 0,15

6-7

< 0,15

16-17

< 0,15

7-8

< 0,15

17-18

< 0,15

8-9

2,00

18-19

< 0,15

9-10

< 0,15

19-20

< 0,15

10-11

< 0,15

20-1

< 0,15

Tabela 1: Meritve zračnosti med lopatami vodilnika A1

Izmerjeno je bilo tudi odprtje lopat a0 v odvisnosti od hoda vodilniških servomotorjev. Pri tem se
je vodilnik odpiralo v korakih po 10% od 0 do 100% in hkrati merilo odprtje med lopatami 1-2,
6-7, 11-12 in 16-17.
Izmerjen najyečji hod vodilniških servomotorjev:

y2,max = 338 mm

Izmerjeno največje odprtje lopat a0,max pri y2,max:

a0,max = 285 mm

Izračun relativnega odprtja A0 se izvede s pomočjo meritev kot jih prikazuje
Slika 7. Pri tem se meri minimalna razdalja med izstopnim robom ene lopate in sosednjo
lopato.
z ao
Dv
število vodilnih lopat

Ao 

z

z=20
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a0 absolutno odprtje lopat
DV delilni premer vodilnika

[mm]
DV=3125 mm

Slika 7: Meritev razdalje a0 med vodilnimi lopatami

Izmerjene vrednosti so prikazane v spodnji tabeli. Rezultati v tabeli 2 so izmerjene povprečne
vrednosti vseh 4-ih lopat.
y2 [%]

y2 [m m ]

a 0,a v g [/]

A 0,a v g [/]

0

0

0,0

0,00

10

34,5

/

/

20

69

39,9

0,26

30

101,5

66,0

0,42

40

136

96,6

0,62

50

170,5

128,8

0,82

60

203,5

161,0

1,03

70

239

194,4

1,24

80

272

226,3

1,45

90

306

256,9

100

338

285,0

1,64
1,82

Tabela 2: Meritve odprtja vodilnika A1

Slika 8 tudi grafično prikazuje rezultate tabele 2 iz katere je razvidno, da je odprtje vodilnika
približno linearno glede na hod vodilniških servomotorjev.
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Slika 8: Relativno odprtje vodilnika glede na hod servomotorja

V fazi suhih testiranj so bili izmerjeni tudi zapiralni časi vodilnika za primer hitre zapore (HZ) in
za normalno proceduro odpiranja/zapiranja v ročnem režimu upravljanja.
y2
[%]
100%

Th2
yh2
Tf2

Tg2

t [s]

Slika 9: Vodilnik – časi odpiranja in zapiranja

Pri upravljanju vodilnika so glede na njegovo zasnovo najpomembnejši sledeči parametri:
-

Čas odpiranja:
Čas zapiranja:
Čas dušenega hoda:
Dušeni hod servomotorja:

Tg2
Tf2
Th2
yh2
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Slika 10: Hitro zapiranje vodilnika (HZ)

Pri hitrem odpiranju/zapiranju so bili izmerjeni naslednji časi:
-

Čas odpiranja:
Čas zapiranja:
Čas dušenega hoda:
Dušeni hod servomotorja:

Tg2 =
Tf2 =
Th2 =
yh2 =

19,6
8,5
12,9
15,5

s
s
s
%
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Slika 11: Ročno odpiranje in zapiranje z proporcionalnim ventilom

Ker obstoječi turbinski regulator v ročnem režimu ne omogoča nastavitve poljubnega odprtja
proporcionalnega ventila, je bil slednji krmiljen ročno s potenciometrom.
- Čas odpiranja:
Tg2 = 19,6 s*
- Čas zapiranja:
Tf2 = 8,7 s
- Čas dušenega hoda:
Th2 = 12,9 s
- Dušeni hod servomotorja:
yh2 = 15,5 %
* Izmerjeni čas Tg2 ni relevanten, saj v fazi normalnega obratovanja odprtje vodilnika (ali moč
agregata) določa nadrejeni regulator glede na razpoložljiv pretok vode.
5.1.2. MERITVE GONILNKA
V fazi suhih meritev gonilnika je bil kontroliran kot zasuka gonilnih lopat glede na hod
servomotorja v korakih po 10% od polno zaprtega do polno odprtega gonilnika.
Odprtje lopat je enako kotu zasuka lopat okoli lastne osi – osi vležajenja. Izračuna se posredno
s pomočjo meritev vertikalnega premika fiksnih točk in vstopnega (yA) izstopnega robu (yB) pri
zasuku lopate.
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Slika 12: Meritev kota zasuka gonilnih lopat

Kot zasuka lopate β je torej:

  Y  YB  
β  arc sin A
 
L

 

L… linearna razdalja med točkama A in B

Rezultate meritve kota zasuka lopat glede na hod servomotorja gonilnika prikazuje spodnja
tabela:
y3 [%]

y3 [mm]

yA [mm]

yB [mm]

β [°]

0

0

342

413

2,96

10

6,5

314

428

4,66

20

15

281

446

6,75

30

23

246

466

9,02

40

31

212

485

11,21

50

39,5

180

504

13,34

60

48

146

523

15,58

70

55,5

114

540

17,66

80

64

83

556,5

19,71

90

72

49

577

22,09

100

80

23

591

23,85

Tabela 3: Meritve kota zasuka gonilnih lopat

Glede na izmere v tabeli 3 lahko razberemo da je:
Največji hod servmotorja
Največji kot zasuka lopat

y3,max = 80 mm
βmax = 20,89°

Slika 13 tudi grafično prikazuje rezultate tabele 3 iz katere je razvidno, da je odprtje gonilnika
približno linearno glede na hod servomotorja.
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Slika 13: Kot zasuka gonilnih lopat glede na hod servomotorja

V fazi suhih testiranj so bili izmerjeni tudi časi odpiranja in zapiranja gonilnika za primer hitre
zapore (HZ) in ročnega upravljanja z proporcionalnim ventilom. Čas odpiranja (Tg3) in čas
zapiranja (Tf3) prikazuje Slika 14.
y3
[%]
100%

Tg3

Tf3

t [s]

Slika 14: Gonilnik – časi odpiranja in zapiranja

Slika 15 prikazuje gib gonilnika za primer hitre zapore kjer velja omeniti, da se ob njeni
aktivaciji gonilnik iz zaprte lege premakne v odprto lego. Izmerjeni čas odpiranja pri tem je:
-

Čas odpiranja:

Tg3 = 21,5 s
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Slika 15: Odpiranje gonilnika z hitro zaporo HZ

Ročno upravljanje gonilnika s proporcionalnim ventilom prikazuje Slika 16 kjer so bili izmerjeni
časi sledeči:
-

Čas odpiranja:
Čas zapiranja:

Tg3 = 21,8 s
Tf3 = 30,9 s

Slika 16: Ročno upravljanje gonilnika
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5.1.3. KONTROLA ZRAČNIH VENTILOV
Za zagotovitev varne izvedbe prehodnih pojavov v fazi t.i. mokrih testov, je bilo kontrolirano tudi
delovanje zračnih ventilov. Njihova naloga je zagotovitev dovoda zraka pod turbinski pokrov v
primeru hitrega zapiranja vodilnika, ter s tem zmanjšanje efekta podtlaka v sesalni cevi in
kasnejšega udara vode nazaj proti gonilniku, ki lahko vodi do poškodb gonilnih lopat.
Odpiranje zračnih ventilov prikazuje Slika 17:

Slika 17: Odpiranje zračnih ventilov pri hitri zapori

Kot je razvidno iz zgornje slike se zračni ventili pričnejo odpirati hkrati z zapiranjem vodilnika,
izmerjeni časi in hodi pri tem pa so:
Čas odpiranja zračnega ventila:
Čas zapiranja zračnega ventila:
Največje odprtje zračnega ventila:

Tg,av
= 4,2 s
Tf,av
= 49 s
yav,max = 21 mm

5.1.4. KALIBRACIJA AKSIALNE SILE
Meritev aksialne sile je bila kalibrirana s pomočjo generatorskih zavor. Pri tem je bilo v zavore
dovajano olje pod tlakom kar je povzročilo premik agregata v vertikalni smeri navzgor.
Postopek kalibracije je bil sledeč:
1) Namestitev meritve vertikalnega pomika agregata – induktivni senzor
2) Namestitev meritve relativne deformacije zgornjega nosilnega križa generatorja –
merilni listič
3) Dvigovanje agregata z dovajanjem tlačnega olja v zavore
4) Spremljanje vertikalnega pomika in odziva merilnega lističa
5) Ko se agregat dvigne, merilni listič pa ne odziva več je nosilni križ razbremenjen
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Postopek kalibracije podrobno prikazuje Slika 18

Slika 18: Kalibracija aksialne sile

Za izračun odziva merilnega lističa in kalibracije sile za potrebe kasnejših meritev je potreben
podatek o masi rotirajočih delov katere prikazuje Tabela 4:
SKLOP
Gonilnik z oljem
Turbinska gred
Vmesna gred
Spojni material gredi
Spoj turbina/generator
Cevi v turb. gredi
Rotor gen. komplet
SKUPAJ

MASA [kg]
9300
5474
8448
278
220
570
66000
90290

Tabela 4: Masa rotirajočih delov agregata

Surov signal merilnega lističa in s tem aksialna sila je v enotah mV/V, željene enote pa so
seveda kN. S pomočjo izvedene meritve in znanega podatka o masi rotirajočih delov lahko
sedaj določimo faktor s katerim bomo kasneje pretvarjali surov signal iz mV/V v kN.
Razbremenjeno stanje:

Uraz = 22,23 · 10-6

mV/V

Obremenjeno stanje:

Uobr = -1,1766 · 10-6 mV/V

Teža rotirajočih delov:

Grot ≈ 886

kN
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(

Koeficient merilnega lističa:

)

Merilna negotovost pri meritvah aksialne sile je ocenjena na ±10%.

5.2. PREISKUSI MEHANSKEGA TEKA
5.2.1. AVTOMATSKI START V MEHANSKI TEK
Slika 19 prikazuje start v mehanski tek pri čemer se agregat sinhronizira z mrežo že ca. 5 s po
dosegu nominalnih vrtljajev.

Slika 19: Normalni start v mehanski in vzbujen mehanski tek

Agregat doseže nominalne vrtljaje po 57 s od trenutka odpiranja vodilnika katerega začetno
odprtje je 57%. V času zagona je odprtje gonilnika 80% katero se nato kratkotrajno poveča na
86% in nato z odpiranjem vodilnika manjša do popolnega zaprtja oz. 0%. Odprtje vodilnika v
mehanskem teku je 16%, medtem ko je gonilnik popolnoma zaprt.
5.2.2. VZBUJEN MEHANSKI TEK
Obratovanje agregata v fazi vzbujenega mehanskega teka prikazuje Slika 20. Glavne
obratovalne značilnosti v tem režimu so:
Odprtost vodilnika:

y2

= 16

%

Odprtost gonilnika:

y3

= 0

%

Spreminjanje vrtljajev:

Δn = ±0,6 %

Spreminjanje odprtosti vodilnika

Δ y2 = ±0,5 %
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Slika 20: Vzbujen mehanski tek – obratovalni parametri

Meritve opletov v smeri toka vode v spiralo (0°) in pravokotno na smer vode (90°) kažejo, da
so opleti na obeh turbinskih ležajih ranga velikosti 0,04 mm PTP (peak to peak) in so globoko
pod zgornjo mejo B katero ISO 7919 opredeljuje kot mejo dovoljenega trajnega obratovanja
agregata.
Nasprotno so opleti na obeh generatorskih ležajih znatno večji in znašajo na generatorskem
kombiniranem ležaju (GCB) 0,12 mm PTP, ter na spodnjem generatorskem ležaju (GLB) celo
0,20 mm PTP kar je že v področju C.
Ne glede na oplete so velikosti vibracij prav tako merjenih v smeri vode na vseh ležajih v
področju od 0,4 mm/s do 0,8 mm/s RMS kar je znatno manj kot dovoljuje standard ISO 10816
za področje neomejenega obratovanja A/B kjer je zgornja meja 1,6 mm/s.

5.2.3. AVTOMATSKA ZAUSTAVITEV
Ustavitev agregata prikazuje Slika 21. Zaviranje se začne pri 26% nominalnih vrtljajev.
Čas od trenutka zapiranja vodilnika do aktivacije zavor:
Čas zaviranja do zaustavitve agregata:
Vrtljaji ob začetku zaviranja:

Tzav,start = 46 s
Tzav
= 46 s
nzav
= 26 %
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Slika 21: Avtomatska ustavitev agregata

5.3. START AGREGATA DO MAKSIMALNE MOČI
V samodejnem režimu upravljanja je turbinski regulator podrejen regulatorju, ki uravnava rečni
pretok skozi dovodni kanal glede na količino vode ki priteka v pregrado Ajba. Zato nastavitev
maksimalne moči kot reference ne povzroči dviga moči agregata v nekem razumnem času,
temveč ta proces traja ca. 20 min. Vzrok temu je izogibanje nihanju vodostana pregrade Ajba,
rezultat pa je dolg čas pridobivanja moči agregata, kot ga prikazuje Slika 22.
Čas od starta do Pmax :

t = 1420 s

Čas od Pmin do Pmax:

t = 1344 s

Sicer pa posnetki meritev ne kažejo morebitnih nepravilnosti med obremenjevanjem.
Generatorska moč se paralelno narašča z večanjem odprtja vodilnika, tlaka v sesalni cevi in v
spirali pa nekoliko padata.
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Slika 22: Avtomatski start agregata do maksimalne moči – obratovalni parametri

5.4. MERITEV SIL NA VODILNIK IN GONILNIK
Sile na vodilniški in gonilniški servomotor lahko izračunamo z upoštevanjem tlaka v
servomotorjih in površinami (Ao in Ac), na katere delujejo ti tlaki.
Fserv  Fopening  Fclsoing  po  Ao  pc  Ac

Aktivne sile: definiramo kot sile katerih smer delovanja je neodvisna od smeri premikanja
servomotorja. Taki sili sta na primer sila teže in hidravlična sila na lopate.
Sile uporov: definiramo kot sile katerih smer se spremeni s spremembo smeri premikanja
servomotorja. Take sile so sile ki se pojavijo v mehanizmih servomotorja predvsem zaradi
trenja.
Med odpiranjem ali zapiranjem vodilnika/gonilnika servomotor generira sila ki premaguje tako
aktivne kot tudi sile uporov. Smer delovanja sile servomotorja je vedno v nasprotni smeri kot je
vsota aktivnih in sil uporov.
Analiza tlakov pri določenem odprtju servomotorja med zapiranjem in med odpiranjem nam
omogoča izračun aktivne sile in sile uporov kot:

Fservo  Fservc
2
F  Fservc
Fres  servo
2
Fa 
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Aktivne sila in sile uporov so izračunane med počasnimi premiki v suhem in med obratovanjem
na mreži v območju med minimalnim in maksimalnim odprtjem vodilnika oz. gonilnika.
5.4.1. SILE NA VODILNIK
Spodaj so navedeni podatki potrebni za analizo sil.
Število servomotorjev:
Premer bata in batnice servomotorja:
Zapiralna površina servomotorja:
Odpiralna površina servomotorja:
Nazivni tlak hidravličnega regulatorja:
Gostota hidravličnega olja:
Višinska razlika med servomotorjem in mestom meritve tlaka:

2 (vzporedno montirana)
Φ200/Φ140 mm
0,04744 m2
0,04744 m2
60 bar
850 kg/m3
≈15 m

MERITVE V SUHEM

Slika 23: Vodilnik – meritev tlakov odpiranja in zapiranja v suhem

Meritve sil na vodilniške servomotorje v suhem prikazuje Slika 24. Kot pričakovano so aktivne
sile v mirovanju agregata okoli 0 kN, saj ni toka vode skozi vodilnik ki bi ustvarjal hidravlični
moment na lopate. Sile upora v regulacijskem obroču, vezicah in ležajih vodilnih lopat pa
zanašajo do 89 kN.
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Slika 24: Vodilnik – meritev sil v suhem

Razpoložljiva sila servomotorja Fs
Največja izmerjena aktivna sila
Največja izmerjena sila trenja
kD faktor

Odpiranje
284,64 kN
Ni relevantno
89,4 kN
23,1

Zapiranje
284,64 kN
22,1

Tabela 5: Rezultati analize sil na servomotorje vodilnika – v suhem
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MERITVE V OBRATOVANJU

Slika 25: Meritve sil na vodilniška servomotorja med obremenjevanjem in razbremenjevanjem agregata

Odpiranje in zapiranje vodilnika med 27% in 87% je bilo izvedeno na mreži pri čemer je bil
merjen tlak olja na odpiralni strani (poo) in na zapiralni strani (poc).
Slika 26 kaže, da so sile uporov enakovredne silam uporov v suhem in so v velikostnem
razredu 60 kN. Aktivne sile pa so največje pri 55% kjer dosežejo 18 kN. Pri odprtjih vodilnika
manjših od 33% in večjih od 82% ima hidravlična sila tendenco odpiranja vodilnih lopat.

Slika 26: Sile na vodilniške servomotorje med obratovanjem
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Razpoložljiva sila servomotorja Fs
Največja izmerjena aktivna sila
Največja izmerjena sila trenja
kD faktor

Odpiranje
284,64 kN
-18,1 kN
65,7 kN
8,97

Zapiranje
284,64 kN
9,49

Tabela 6: Rezultati analize sil na servomotorje vodilnika – obratovanje

5.4.2. SILE NA GONILNIK
Spodaj so navedeni podatki potrebni za analizo sil.
Število servomotorjev:
Premer bata in batnice servomotorja:
Zapiralna površina servomotorja:
Odpiralna površina servomotorja:
Nazivni tlak hidravličnega regulatorja:
Gostota hidravličnega olja:
Višinska razlika med servomotorjem in mestom meritve tlaka:

1
Φ650/Φ230/Φ200 mm
0,2903 m2
0,3004 m2
60 bar
850 kg/m3
≈18 m

MERITVE V SUHEM

Slika 27: Gonilnik – meritev tlakov odpiranja in zapiranja v suhem

Meritve sil na servomotor gonilnika v suhem prikazuje Slika 28. Sile upora v ležajih in tesnilih
lopat, ter trenje v samem servomotorju so v celotnem področju skorajda konstantne in znašajo
ca. 67 kN.
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Slika 28: Gonilnik – meritev sil v suhem

Razpoložljiva sila servomotorja Fs
Največja izmerjena aktivna sila
Največja izmerjena sila trenja
kD faktor

Odpiranje
1802,4 kN
Ni relevantno
68 kN
331

Zapiranje
1741,8 kN
308

Tabela 7: Rezultati analize sil na servomotor gonilnika – v suhem

MERITVE V OBRATOVANJU

Slika 29: Meritve sil na servomotor gonilnika med obremenjevanjem in razbremenjevanjem agregata
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Odpiranje in zapiranje gonilnika med 20% in 65% je bilo izvedeno na mreži pri čemer je bil
merjen tlak olja na odpiralni strani (poo) in na zapiralni strani (poc).
Slika 30 kaže da so se sile uporov v primerjavi z meritvami v suhem povečale, kar je
pričakovano, saj hidravlična sila na lopato ustvarja upogibni moment katerega posledica je
večja sila trenja v vležajenju lopate.
Aktivne sile se z večanjem odprtja gonilnika zmanjšujejo, ker se z večjim odprtjem lopat
zmanjšuje površina na katerega pritiska tok vode, ki priteka na lopate.

Slika 30: Sile na servomotor gonilnika med obratovanjem

Razpoložljiva sila servomotorja Fs
Največja izmerjena aktivna sila
Največja izmerjena sila trenja
kD faktor

Odpiranje
1802,4 kN
403,3 kN
341,5 kN
12,7

Zapiranje
1741,8 kN
7,55

Tabela 8: Rezultati analize sil na servomotor GONILNIKA – obratovanje

5.5. TESTIRANJE PREHODNIH POJAVOV
Prehodne pojave imenujemo primere, ko agregat deluje na mreži, nato pa se zgodi nenadna
razbremenitev ali hitra zapora. V teh primerih pride tako do narastka hitrosti kot tudi tlaka v
spirali. Zato se med izvajanji takšnih testiranj še posebej pozorno spremlja:
-

Vrtljaje agregata
Tlak v spirali in sesalni cevi
Aksialne pomike agregata
Aksialno silo
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5.5.1. RAZBREMENITVE
Razbremenitev je prehodni pojav od obratovanja na mreži do mehanskega teka, ki se zgodi v
primeru izklopa generatorskega stikala. Ob izklopu generatorskega stikala začne hitrost
agregata naraščati, regulator pripre vodilnik z najvišjo hitrostjo in pripelje agregat v prosti tek.
Prehod v prosti tek naj bi se zgodil brez padca vrtljajev pod 95% nazivnih.
Pri izvajanju testiranj na HE Plave 1 so bile izvedene razbremenitve z ca. 50% in 100% moči,
rezultate meritev najvažnejših parametrov povzema Tabela 9.
Pgen

y2

y3

psp0

pdt0

nmax

psp

pdt

Fax,0

T_zr_vent

Fax_max

Tf2

Tf3

dn/dt

trazbr

[MW]

[%]

[%]

[bar]

[bar]

[%]

max/min

max/min

[kN]

[s]

[kN ]

[s]

[s]

[%/s]

[s]

Meritev:

[bar]

[bar]

3
2,9
3,12
2,9

0,52
0,33
0,59
0,14

-69

7,5

35

/

40

PLE1_015

320

8,5

31

/

/

PLE1_017

I. 3,19

55,3

18,7

2,89

0,48

107

II. 8,27

90,5

79,8

2,81

0,53

121,1

-843
-791,6

odp. 3
zap. 25
odp. 3,4
zap. 35

Tabela 9: N ajvažnejši parametri pri razbremenitvah agregata

Opombe:
-

Indeks 0 označuje stanje normalnega obratovanja pred prehodnim pojavom
Vodni tlaki so preračunani na koto gonilnika 71,917 mnm, gostoto vode 999,9 kg/m3 in
težnostni pospešek 9,81 m/s2

Razlaga simbolov:
Pgen
y2
y3
psp
pdt
nmax

Moč generatorja
Odprtje vodilnika
Odprtje gonilnika
Tlak vode v spirali
Tlak vode v sesalni cevi
Največji vrtljaji agregata

Fax
Tzr vent
Tf2
Tf3
dn/dt
trazbr

Hidravlična aksialna sila
Čas odpiranja/zapiranja zračnih ventilov
Čas zapiranja vodilnika
Čas zapiranja gonilnika
Hitrost naraščanja vrtljajev agregata
Čas od razbremenitve do nom. Vrtljajev
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Slika 31: Razbremenitev 3,19 MW

Slika 32: Razbremenitev 8,27 MW
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Slika 33: Vodni tlaki in vrtljaji med razbremenitvami

Slika 34: Hidravlična aksialna sila med razbremenitvami
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5.5.2. ELEKTRIČNE HITRE ZAPORE
Električna hitra zapora (imenovana tudi HZ 2) je prehodni pojav od obratovanja na mreži do
ustavitve agregata, ki se zgodi v primeru izklopa generatorskega stikala. Ob izklopu
generatorskega stikala začne hitrost agregata naraščati, regulator pa nato popolnoma zapre
vodilnik z najvišjo hitrostjo in pripelje agregat v stanje mirovanja. Električna hitra zapora se
aktivira z namenom zaščite električnega dela postrojenja elektrarne.
Pri izvajanju testiranj na HE Plave 1 so bile izvedene električne hitre zapore z ca. 50%, 75% in
100% moči; rezultate meritev najvažnejših parametrov povzema Tabela 10.
Pgen

y2

y3

psp0

pdt0

nmax

psp

pdt

Fax,0

Δsax

T_zr_vent

Fa_max

Tf2

Tg3

tHZ

[MW]

[%]

[%]

[bar]

[bar]

[%]

max/min

max/min

[kN]

[mm]

[s]

[kN ]

[s]

[s]

[s]

[bar]

[bar]

3,06
2,87
3,12
2,97

0,57
0,36
0,54
0,32

-829

0,56

302

8,5

27,5

94

PLE1_22

-802

0,6

329

8,5

25,5

92

PLE1_21

3,17
2,97

0,62
0,22

332

8,8

24,8

101

PLE1_20

I.

4,56

67,3

34,1

2,88

0,49

109,5

II.

7,46

86,5

70,4

2,86

0,47

116,8

8,36

III.

91,4

81,3

2,83

0,44

118,8

-790

0,61

odp. 4
zap. 44
odp.3,8
zap.53
odp. 3,5
zap. 46

Meritev:

Tabela 10: N ajvažnejši parametri pri električnih hitrih zaporah agregata

Opombe:
-

Indeks 0 označuje stanje normalnega obratovanja pred prehodnim pojavom
Vodni tlaki so preračunani na koto gonilnika 71,917 mnm, gostoto vode 999,9 kg/m3 in
težnostni pospešek 9,81 m/s2

Slika 35: Električna hitra zapora 4,56 MW
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Slika 36: Električna hitra zapora 7,46 MW

Slika 37: Električna hitra zapora 8,36 MW
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Slika 38: Vodni tlaki in vrtljaji med el. hitrimi zaporami

Slika 39: Hidravlična sila med el. hitrimi zaporami
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Med električnimi hitrimi zaporami se smer hidravlične aksialne sile, ki v režimu normalnega
obratovanja deluje navzdol, trenutno spremeni in deluje navzgor. Velikosti teh sil prikazuje
Slika 39 ter Tabela 11.
Glede na izmerjene vrednosti je možno zaključiti, da je glede na maso rotirajočih delov 886 kN
povratna aksialna sila vedno znatno manjša, zato agregata ne more privzdigniti vertikalno
navzgor.
Pgen [MW]

F ax [kN]

4,55
7,33
8,37

302
329
332

Tabela 11: El. hitre zapore – povratna aksialna sila

5.6. MERITVE OPLETOV
Dovoljene vrednosti opletov rotirajočih delov predpisuje standard ISO 7919-5. Posamezna
območja opletov prikazuje Slika 40 kjer velja:
-

Območje A/B
Agregati z opleti v tem območju so primerni za neomejeno
obratovanje
Območje C/D
Agregati v tem območju imajo povišane oplete, za določitev možnosti
neomejenega obratovanja je potrebna izvedba dodatnih meritev

Slika 40: ISO 7919-5: Priporočeni opleti hidravličnih turbin (Smax)
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Moč

Meh. tek
y2 = 15 %
y3 = 2,8 %

Vzb. meh. tek
y2 = 16,7%
y3 = 2,9 %

Pgen = 2,45MW
y2 = 52 %
y3 = 13 %

Turbinski vodilni ležaj

Turbinski zgornji ležaj
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Moč

Pgen = 4,2MW
y2 = 66,8 %
y3 = 32 %

Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %

Pgen = 7,0MW
y2 = 83 %
y3 = 63,3 %

Turbinski vodilni ležaj

Turbinski zgornji ležaj
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Moč

Turbinski vodilni ležaj

Turbinski zgornji ležaj

Generatorski spod. ležaj

Generatorski komb. ležaj

Pgen = 8,3MW
y2 = 89,5 %
y3 = 78,5 %

Moč

Meh. tek
y2 = 15 %
y3 = 2,8 %

Vzb. meh. tek
y2 = 16,7%
y3 = 2,9 %
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Moč

Pgen = 2,45MW
y2 = 52 %
y3 = 13 %

Pgen = 4,2MW
y2 = 66,8 %
y3 = 32 %

Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %

Generatorski spod. ležaj

Generatorski komb. ležaj
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Moč

Pgen = 7,0MW
y2 = 83 %
y3 = 63,3 %

Pgen = 8,3MW
y2 = 89,5 %
y3 = 78,5 %

Generatorski spod. ležaj

Generatorski komb. ležaj
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Rumena točka: mehanski tek
Oranžna točka: vzbujen mehanski tek

Opleti so bili merjeni v stacionarnih obratovalnih pogojih pri različnih močeh in v mehanskem
teku. Merjeni so bili opleti na obeh turbinskih in obeh generatorskih ležajih. Rezultate meritev
za posamezen ležaj prikazuje Slika 41 in Tabela 12.

S max [μm]
Moč [MW]
Meh. tek
Vzb. meh. tek
2,45
4,20
5,30
7,00
8,30

TVL
37
37
19
22
23
24
32

TZL
28
30
25
23
27
22
24

GSL
139
144
144
147
148
147
148

GKL
99
95
102
106
105
104
104

Tabela 12: Meritve opletov na ležajih

Okrajšave:
TVL
TZL

Turbinski vodilni ležaj
Turbinski zgornji ležaj

GSL
GKL

Generatorski spodnji ležaj
Generatorski kombinirani ležaj
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Slika 41: Opleti ležajev

Kot je razvidno iz podatkov v zgornji tabeli in diagramu, so velikosti opletov na obeh turbinskih
ležajih znotraj razreda A standarda ISO 7919-5. Opleti generatorskega kombiniranega ležaja so
znotraj območja B ki je prav tako primerno za trajno obratovanje.
Največji opleti so bili tako izmerjeni na spodnjem generatorskem ležaju (GSL) in so znašali do
148 μm, s čimer so padli v območje C, znotraj katerega omenjeni standard omejuje delovanje
agregata kot na časovno omejeno do priložnosti za odpravo vzroka povečanih opletov.
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5.7. MERITVE VIBRACIJ
Dovoljene vrednosti vibracij nerotirajočih delov predpisuje standard ISO 10816-5. Shematičen
prerez turbine z merilnimi mesti prikazuje Slika 42. V izbrano skupino 4 spadajo vertikalni
agregati kjer je zgornji vodilni ležaj vpet v konstrukcijo statorja ne pa v fiksne temelje agregata.

Slika 42: Shematičen prerez turbine skupine 4

Tabela 13: Dovoljene hitrosti vibracij ležajev
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Posamezna mejna območja vibracij podaja Tabela 13: Dovoljene kjer so posamezna območja:
-

Območje A
Območje B
Območje C

-

Območje D

Vibracije novih agregatov
Agregati znotraj območja B so primerni za trajno obratovanje
Agregati znotraj območja C niso primerni za trajno obratovanje.
omejeno obratovanje je lahko določeno priložnosti za primerne ukrepe.
Vibracije v tem območju lahko vodijo v okvare agregata.

Meritve vibracij so bile opravljene v stacionarnih obratovalnih pogojih pri različnih močeh in v
mehanskem teku. Merjene so bile vibracije na vseh ležajih v smeri vode (0°) in v aksialni smeri
na generatorskem kombiniranem ležaju (GKL).
Moč
Meh. tek
y2 = 15 %
y3 = 2,8 %
Vzb. meh. tek
y2 = 16,7%
y3 = 2,9 %
Pgen = 2,45MW
y2 = 52 %
y3 = 13 %
Pgen = 3,7MW
y2 = 62 %
y3 = 25 %
Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %
Pgen = 7,2MW
y2 = 86 %
y3 = 69,3 %

Turbinski vodilni ležaj (TVL) – 0°

Turbinski zgornji ležaj (TZL) – 0°
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Moč

Turbinski vodilni ležaj (TVL) – 0°

Turbinski zgornji ležaj (TZL) – 0°

Gen. spod. ležaj (GSL) – 0°

Gen. komb. ležaj (GKL) – 0°

Pgen = 8,3MW
y2 = 89,5 %
y3 = 78,5 %

Moč
Meh. tek
y2 = 15 %
y3 = 2,8 %
Vzb. meh. tek
y2 = 16,7%
y3 = 2,9 %
Pgen = 2,45MW
y2 = 52 %
y3 = 13 %
Pgen = 3,7MW
y2 = 62 %
y3 = 25 %
Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %
Pgen = 7,2MW
y2 = 86 %
y3 = 69,3 %
Pgen = 8,3MW
y2 = 89,5 %
y3 = 78,5 %
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Moč
Meh. tek
y2 = 15 %
y3 = 2,8 %
Vzb. meh. tek
y2 = 16,7%
y3 = 2,9 %
Pgen = 2,45MW
y2 = 52 %
y3 = 13 %
Pgen = 3,7MW
y2 = 62 %
y3 = 25 %
Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %
Pgen = 7,2MW
y2 = 86 %
y3 = 69,3 %
Pgen = 8,3MW
y2 = 89,5 %
y3 = 78,5 %

Gen. komb. ležaj (GKL) – aksialno
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v (RMS) [mm/s]
Moč [MW]
Meh. tek
Vzb. meh. tek
2,45
4,20
5,30
7,20
8,30

TVL

TZL

GSL

0,417
0,403
0,191
0,187
0,203
0,275
0,411

0,663
0,591
0,291
0,257
0,277
0,333
0,609

0,166
0,348
0,322
0,312
0,301
0,331
0,349

GKL
0,741
0,785
0,635
0,599
0,592
0,590
0,595

GKL ax
1,040
1,459
0,196
0,238
0,187
0,174
0,267

Tabela 14: Meritve vibracij na ohišjih ležajev

Slika 43: Hitrosti vibracij ležajnih ohišij

Standard ISO 10816-5 ne določa in omejuje velikosti vibracij ležajev v aksialni smeri.
Izmerjene vrednosti teh vibracij so nizke in ne presegajo vrednosti 1,6 mm/s.
Izmerjene hitrosti vibracij ležajev v radialni smeri agregata A1 so v področju A.
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6.

TESTIRANJE AGREGATA A2

V fazi vzbujenega teka in obratovanja agregata na mreži se je na signalu meritve tlakov pdt (tlak
sesalne cevi) in psc (tlak v spirali), pojavil šum signala ki je viden na nekaterih posnetkih in ga
ni bilo mogoče filtrirati.

6.1. MERITVE IN SUHI TESTI
Suhi testi so se izvajali v stanju izpraznjenega pretočnega trakta. Za izvedbo meritev na
vodilniku je bil odprt vstop v spiralno ohišje. Prav tako je bil odprt pristop skozi gonilnikov obroč
pod gonilnik z namenom meritve kota zasuka gonilnih lopat.
V fazi suhih testiranj je bila umerjena tudi meritev aksialne sile ki deluje na nosilni ležaj ter
kontrolirano odpiranje zračnih ventilov na turbinskem pokrovu.
6.1.1. MERITVE VODILNIKA
V zaprtem stanju vodilnika s tlakom regulacijskega olja na oba servomotorja v smeri zapiranja
so bile kontrolirane zračnosti med posameznimi vodilnimi lopatami. Rezultati meritev so
prikazani v tabeli 14, iz njih pa je razvidno da je nastavitev vodilnika precej slabša kot na
agregatu A1, saj so zračnosti prisotne med večino lopat. Obstoječe zračnosti so tudi
razmeroma velike.
Lopata št.
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11

Zračnost [mm]
< 0,10
1,10
1,85
0,50
1,15
0,50
0,25
0,55
1,05
0,30

Lopata št.
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-1

Zračnost [mm]
0,70
1,30
0,50
0,45
< 0,10
0,80
< 0,10
0,70
< 0,10
< 0,10

Tabela 15: Meritve zračnosti med lopatami vodilnika A2

Izmerjeno je bilo tudi odprtje lopat a0 v odvisnosti od hoda vodilniških servomotorjev. Pri tem se
je vodilnik odpiralo v korakih po 10% od 0 do 100% in hkrati merilo odprtje med lopatami 1-2,
6-7, 11-12 in 16-17. Opaziti je, da je hod servomotorjev A2 za 8 mm daljši kot na A1, kar se
odraža tudi na večjem odprtju lopat a0,max.
Izmerjen najyečji hod vodilniških servomotorjev:

y2,max = 346 mm

Izmerjeno največje odprtje lopat a0,max pri y2,max: a0,max = 292 mm
Izračun relativnega odprtja A0 se izvede tako, kot je bilo prikazano v poglavju 5.1.1. Izmerjene
vrednosti so prikazane v spodnji tabeli, kjer so izmerjene povprečne vrednosti vseh 4-ih lopat.
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y2 [%]

y2 [m m ]

a 0,a v g [/]

A 0,a v g [/]

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
40
74
109
145
179
214
249
284
326
346

0,0
/
42,3
73,0
103,5
135,8
171,0
203,8
237,5
268,5
292,1

0,00
/
0,27
0,47
0,66
0,87
1,09
1,30
1,52
1,72
1,87

Tabela 16: Meritve odprtja vodilnika A2

Slika 44 tudi grafično prikazuje rezultate tabele 16 iz katere je razvidno, da je odprtje vodilnika
približno linearno glede na hod vodilniških servomotorjev.

Slika 44: Relativno odprtje vodilnika glede na hod servomotorja

V fazi suhih testiranj so bili izmerjeni tudi zapiralni časi vodilnika za primer hitre zapore (HZ) in
za normalno proceduro odpiranja/zapiranja v ročnem režimu upravljanja.
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y2
[%]
100%

Th2
yh2
Tg2

Tf2

t [s]

Slika 45: Vodilnik – časi odpiranja in zapiranja

Pri upravljanju vodilnika so glede na njegovo zasnovo najpomembnejši sledeči parametri:
-

Čas odpiranja:
Čas zapiranja:
Čas dušenega hoda:
Dušeni hod servomotorja:

Tg2
Tf2
Th2
yh2

Slika 46: Hitro zapiranje vodilnika (HZ)

Pri hitrem odpiranju/zapiranju so bili izmerjeni naslednji časi:
-

Čas odpiranja:
Čas zapiranja:
Čas dušenega hoda:
Dušeni hod servomotorja:

Tg2 =
Tf2 =
Th2 =
yh2 =

23,5 s
8,4 s
13,8 s
16 %
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Slika 47: Ročno odpiranje in zapiranje z proporcionalnim ventilom

Ker obstoječi turbinski regulator v ročnem režimu ne omogoča nastavitve poljubnega odprtja
proporcionalnega ventila, je bil slednji krmiljen ročno z potenciometrom.
- Čas odpiranja:
Tg2 = 23,5 s*
- Čas zapiranja:
Tf2 = 8,5 s
- Čas dušenega hoda:
Th2 = 13,8 s
- Dušeni hod servomotorja:
yh2 = 16 %
* Izmerjeni čas Tg2 ni relevanten, saj v fazi normalnega obratovanja odprtje vodilnika (ali moč
agregata) določa nadrejeni regulator glede na razpoložljiv pretok vode.

6.1.2. MERITVE GONILNKA
V fazi suhih meritev gonilnika je bil kontroliran kot zasuka gonilnih lopat glede na hod
servomotorja v korakih po 10% od polno zaprtega do polno odprtega gonilnika.
Predstavitev načina meritev in izračuna kota zasuka lopat je bila predstavljena v poglavju
5.1.2, rezultati meritev kota zasuka lopat glede na hod servomotorja gonilnika pa so prikazani
v spodnji tabeli:
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y3 [%]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

y3 [mm]
0
7,5
16
24,5
32
41
48
57
66
73,5
80,5

yA [mm]
337
302
271
237
206
172
138
104
74
36
17

yB [mm]
396
417
434
455
471
491
512
531
556
569
582

β [°]
2,40
4,69
6,65
8,91
10,86
13,10
15,42
17,67
20,03
22,26
23,68

Tabela 17: Meritve kota zasuka gonilnih lopat

Glede na izmere v tabeli 17 lahko razberemo da je:
Največji hod servmotorja
Največji kot zasuka lopat

y3,max = 80,5 mm
βmax = 21,28°

Slika 48 tudi grafično prikazuje rezultate tabele 17 iz katere je razvidno, da je odprtje gonilnika
približno linearno glede na hod servomotorja.

Slika 48: Kot zasuka gonilnih lopat glede na hod servomotorja

V fazi suhih testiranj so bili izmerjeni tudi časi odpiranja in zapiranja gonilnika za primer hitre
zapore (HZ) in ročnega upravljanja z proporcionalnim ventilom. Čas odpiranja (Tg3) in čas
zapiranja (Tf3) prikazuje Slika 49.
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y3
[%]
100%

Tg3

Tf3

t [s]

Slika 49: Gonilnik – časi odpiranja in zapiranja

Slika 50 prikazuje gib gonilnika za primer hitre zapore kjer velja omeniti, da se ob njeni
aktivaciji gonilnik iz zaprte lege premakne v odprto lego. Izmerjeni čas odpiranja pri tem je:
-

Čas odpiranja:

Tg3 = 20,3 s

Slika 50: Odpiranje gonilnika z hitro zaporo HZ

Ročno upravljanje gonilnika s proporcionalnim ventilom prikazuje Slika 51 kjer so bili izmerjeni
časi sledeči:
-

Čas odpiranja:
Čas zapiranja:

Tg3 = 20,9 s
Tf3 = 28,4 s
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Slika 51: Ročno upravljanje gonilnika

6.1.3. KONTROLA ZRAČNIH VENTILOV
Kot pri agregatu A1 je bilo tudi na A2 kontrolirano tudi delovanje zračnih ventilov. Med testom
je bilo ugotovljeno da nastavitev ni pravilna, saj se zračna ventila praktično nista odprla kar
prikazuje Slika 52.

Slika 52: Odpiranje zračnih ventilov pri hitri zapori
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Kot je razvidno iz zgornje slike sta se zračna ventila odprla le za 4 mm in zaprla v zelo kratkem
času 0,5 s. Za varno izvedbo prehodnih pojavov je bila zato novo nastavljena dušilka (poz.7,
risba št. 1166111) katera duši pretok hidravličnega olja iz zračnih ventilov nazaj v rezervoar.
Čas zapiranja zračnih ventilov v suhem je bil nastavljen enako kot na prvih zagonskih testih, t. j.
28 s. Končno nastavitev prikazuje Slika 53.

Slika 53: Končna nastavitev zapiranja zračnih ventilov

Izmerjeni časi in hodi končne nastavitve so:
Čas odpiranja zračnega ventila:
Čas zapiranja zračnega ventila:
Največje odprtje zračnega ventila:

Tg,av
= 3,5 s
Tf,av
= 28 s
yav,max = 23 mm

6.1.4. KALIBRACIJA AKSIALNE SILE
Meritev aksialne sile je bila kalibrirana s pomočjo generatorskih zavor. Pri tem je bilo v zavore
dovajano olje pod tlakom kar je povzročilo premik agregata v vertikalni smeri navzgor.
Postopek kalibracije je bil sledeč:
1) Namestitev meritve vertikalnega pomika agregata – induktivni senzor
2) Namestitev meritve relativne deformacije zgornjega nosilnega križa generatorja –
merilni listič
3) Dvigovanje agregata z dovajanjem tlačnega olja v zavore
4) Spremljanje vertikalnega pomika in odziva merilnega lističa
5) Ko se agregat dvigne, merilni listič pa ne odziva več je nosilni križ razbremenjen
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Slika 54: Kalibracija aksialne sile

Za izračun odziva merilnega lističa in kalibracije sile za potrebe kasnejših meritev je potreben
podatek o masi rotirajočih delov ki je enaka kot pri agregatu A1 in znaša 90290 kg – teža pa je
torej 886 kN.
Surov signal merilnega lističa in s tem aksialna sila je v enotah mV/V, željene enote pa so
seveda kN. S pomočjo izvedene meritve in znanega podatka o masi rotirajočih delov lahko
sedaj določimo faktor s katerim bomo kasneje pretvarjali surov signal iz mV/V v kN.
Razbremenjeno stanje:

Uraz = 350,78 · 10-6

mV/V

Obremenjeno stanje:

Uobr = 326,22 · 10-6

mV/V

Teža rotirajočih delov:

Grot ≈ 886

kN

Koeficient merilnega lističa:
Merilna negotovost pri meritvah aksialne sile je ocenjena na ±10%.

(

)
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6.2. PREISKUSI MEHANSKEGA TEKA
6.2.1. AVTOMATSKI START V MEHANSKI TEK
Slika 55 prikazuje avtomatski start v mehanski tek. Očitna razlika glede na agregat A1 je ta, da
je gonilnik ob startu popolnoma odprt (pri A1 je gonilnik odprt 80%), nato pa se kontinuirano
zapira. Agregat doseže nominalne vrtljaje po 100 s od trenutka odpiranja vodilnika katerega
začetno odprtje je 39%. Odprtje vodilnika v mehanskem teku je 14,5%, medtem ko je gonilnik
popolnoma zaprt.

Slika 55: Normalni start v mehanski in vzbujen mehanski tek

6.2.2. MEHANSKI TEK
Obratovanje agregata v fazi
značilnosti v tem režimu so:

mehanskega teka prikazuje Slika 56. Glavne obratovalne

Odprtost vodilnika:

y2

= 16

%

Odprtost gonilnika:

y3

= 0

%

Spreminjanje vrtljajev:

Δn = ±1,02 %

Spreminjanje odprtosti vodilnika

Δ y2 = ±0,98 %
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Slika 56: Mehanski tek – obratovalni parametri

Meritve opletov v smeri toka vode v spiralo (0°) in pravokotno na smer vode (90°) kažejo, da
so opleti na obeh turbinskih ležajih ranga velikosti 0,04 mm PTP (peak to peak) in so globoko
pod zgornjo mejo B katero ISO 7919 opredeljuje kot mejo dovoljenega trajnega obratovanja
agregata. Prav tako so nizki opleti na generatorskem spodnjem ležaju (GLB), saj znašajo le
0,05 mm PTP.
Nasprotno so opleti znatno večji na generatorskem kombiniranem ležaju (GCB) kjer znašajo
0,16 mm PTP kar je že v področju C..
Ne glede na oplete pa so velikosti vibracij prav tako merjenih v smeri vode na vseh ležajih v
področju od 0,2 mm/s do 0,8 mm/s RMS kar je znatno manj kot dovoljuje standard ISO 10816
za področje neomejenega obratovanja A/B kjer je zgornja meja 1,6 mm/s.
6.2.3. AVTOMATSKA ZAUSTAVITEV
Ustavitev agregata prikazuje Slika 57. Pričetek zaviranja je dobro viden pri času 1380 s in se
začne pri 18% nominalnih vrtljajev.
Čas od trenutka zapiranja vodilnika do aktivacije zavor:
Čas zaviranja do zaustavitve agregata:
Vrtljaji ob začetku zaviranja:

Tzav,start = 72 s
Tzav
= 43 s
nzav
= 18 %

E1/0923

Stran 106

HE Plave 1

por1957_Plave1_v2.docx

Januar 2016

Ta dokument je last LITOSTROJ POWER d.o.o, razmnoževanje, prodaja tretjemu ali uporaba v namene, ki niso dogovorjeni, ni dovoljena.

Slika 57: Avtomatska ustavitev agregata

6.3. START AGREGATA DO MAKSIMALNE MOČI
V samodejnem režimu upravljanja je turbinski regulator podrejen regulatorju ki uravnava rečni
pretok skozi dovodni kanal glede na količino vode ki priteka v pregrado Ajba. Zato nastavitev
maksimalne moči kot reference ne povzroči dviga moči agregata v nekem razumnem času kar
je bilo dobro vidno v primeru izvedbe testa na A1.
Za pohitritev testa je s pomočjo službe avtomatike operater kot referenco določil frekvenco
agregata višjo od 50 Hz, katero je agregat skušal doseči, zato je moč razmeroma hitro
naraščala. Seveda je zaradi stabilnosti mreže le ta agregat v resnici držala na 50 Hz, zato pa je
čas dosege maksimalne moči pri agregatu A2 precej manjši kar kaže Slika 58.
Čas od starta do Pmax :

t = 428 s

Čas od Pmin do Pmax:
t = 302 s
Sicer pa posnetki meritev ne kažejo morebitnih nepravilnosti med obremenjevanjem.
Generatorska moč paralelno narašča z večanjem odprtja vodilnika, tlaka v sesalni cevi in v
spirali pa nekoliko padata.
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Slika 58: Avtomatski start agregata do maksimalne moči – obratovalni parametri

6.4. MERITEV SIL NA VODILNIK IN GONILNIK
Definicija in način meritev sil na vodilnik in gonilnik je bila podrobno opisana že pri analizi sil
agregata A1 (poglavje 5.4) zato jo bomo tokrat preskočili.
6.4.1. SILE NA VODILNIK
Spodaj so navedeni podatki potrebni za analizo sil.
Število servomotorjev:
Premer bata in batnice servomotorja:
Zapiralna površina servomotorja:
Odpiralna površina servomotorja:
Nazivni tlak hidravličnega regulatorja:
Gostota hidravličnega olja:
Višinska razlika med servomotorjem in mestom meritve tlaka:

2 (vzporedno montirana)
Φ200/Φ140 mm
0,04744 m2
0,04744 m2
60 bar
850 kg/m3
≈15 m
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MERITVE V SUHEM

Slika 59: Vodilnik – meritev tlakov odpiranja in zapiranja v suhem

Meritve sil na vodilniške servomotorje v suhem prikazuje Slika 60. Kot pričakovano so aktivne
sile v mirovanju agregata okoli 0 kN, saj ni toka vode skozi vodilnik ki bi ustvarjal hidravlični
moment na lopate. Sile upora v regulacijskem obroču, vezicah in ležajih vodilnih lopat pa
zanašajo ca. 80 kN, od 82% naprej pa se večajo in dosežejo max. 91 kN.

Slika 60: Vodilnik – meritev sil v suhem
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Razpoložljiva sila servomotorja Fs
Največja izmerjena aktivna sila
Največja izmerjena sila trenja
kD faktor

Odpiranje
284,64 kN
Ni relevantno
91,7 kN
21,7

Zapiranje
284,64 kN
23

Tabela 18: Rezultati analize sil na servomotorje vodilnika – v suhem

MERITVE V OBRATOVANJU

Slika 61: Meritve sil na vodilniška servomotorja med obremenjevanjem in razbremenjevanjem agregata

Odpiranje in zapiranje vodilnika med 55% in 90% je bilo izvedeno na mreži pri čemer je bil
merjen tlak olja na odpiralni strani (poo) in na zapiralni strani (poc).
Slika 62 kaže, da so sile uporov enakovredne silam uporov v suhem in so v velikostnem
razredu 60 kN. Aktivne sile pa so največje pri 68% kjer dosežejo 21,7 kN. Pri odprtjih vodilnika
večjih od 87% ima hidravlična sila tendenco odpiranja vodilnih lopat, kar je podobno kot na
agregatu A1.
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Slika 62: Sile na vodilniške servomotorje med obratovanjem

Razpoložljiva sila servomotorja Fs
Največja izmerjena aktivna sila
Največja izmerjena sila trenja
kD faktor

Odpiranje
284,64 kN
-21,75 kN
62,3 kN
8,01

Zapiranje
284,64 kN
9,49

Tabela 19: Rezultati analize sil na servomotorje vodilnika – obratovanje

6.4.2. SILE NA GONILNIK
Spodaj so navedeni podatki potrebni za analizo sil.
Število servomotorjev:
Premer bata in batnice servomotorja:
Zapiralna površina servomotorja:
Odpiralna površina servomotorja:
Nazivni tlak hidravličnega regulatorja:
Gostota hidravličnega olja:
Višinska razlika med servomotorjem in mestom meritve tlaka:

1
Φ650/Φ230/Φ200 mm
0,2903 m2
0,3004 m2
60 bar
850 kg/m3
≈18 m
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MERITVE V SUHEM

Slika 63: Gonilnik – meritev tlakov odpiranja in zapiranja v suhem

Meritve sil na servomotor gonilnika v suhem prikazuje Slika 64. Sile upora v ležajih in tesnilih
lopat, ter trenje v samem servomotorju so v celotnem področju skorajda konstantne in znašajo
ca. 68 kN.

Slika 64: Gonilnik – meritev sil v suhem
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Razpoložljiva sila servomotorja Fs
Največja izmerjena aktivna sila
Največja izmerjena sila trenja
kD faktor

Odpiranje
1802,4 kN
Ni relevantno
69,5 kN
232

Zapiranje
1741,8 kN
216

Tabela 20: Rezultati analize sil na servomotor gonilnika – v suhem

MERITVE V OBRATOVANJU

Slika 65: Meritve sil na servomotor gonilnika med obremenjevanjem in razbremenjevanjem agregata

Odpiranje in zapiranje gonilnika med 15% in 71% je bilo izvedeno na mreži pri čemer je bil
merjen tlak olja na odpiralni strani (poo) in na zapiralni strani (poc).
Slika 66 kaže da so se sile uporov v primerjavi z meritvami v suhem povečale, kar je
pričakovano, saj hidravlična sila na lopato ustvarja upogibni moment katerega posledica je
večja sila trenja v vležajenju lopate.
Aktivne sile se z večanjem odprtja gonilnika zmanjšujejo, ker se z večjim odprtjem lopat
zmanjšuje površina na katerega pritiska tok vode ki priteka na lopate.
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Slika 66: Sile na servomotor gonilnika med obratovanjem

Razpoložljiva sila servomotorja Fs
Največja izmerjena aktivna sila
Največja izmerjena sila trenja
kD faktor

Odpiranje
1802,4 kN
508,7 kN
416,5 kN
9,25

Zapiranje
1741,8 kN
4,7

Tabela 21: Rezultati analize sil na servomotor GONILNIKA – obratovanje

6.5. TESTIRANJE PREHODNIH POJAVOV
Prehodne pojave imenujemo primere, ko agregat deluje na mreži, nato pa se zgodi nenadna
razbremenitev ali hitra zapora. V teh primerih pride tako do narastka hitrosti kot tudi tlaka v
spirali. Zato se med izvajanji takšnih testiranj še posebej pozorno spremlja:
-

Vrtljaje agregata
Tlak v spirali in sesalni cevi
Aksialne pomike agregata
Aksialno silo

6.5.1. RAZBREMENITVE
Razbremenitev je prehodni pojav od obratovanja na mreži do mehanskega teka, ki se zgodi v
primeru izklopa generatorskega stikala. Ob izklopu generatorskega stikala začne hitrost
agregata naraščati, regulator pripre vodilnik z najvišjo hitrostjo in pripelje agregat v prosti tek.
Prehod v prosti tek naj bi se zgodil brez padca vrtljajev pod 95% nazivnih.
Pri izvajanju testiranj na HE Plave 1 so bile izvedene razbremenitve z ca. 50% in 100% moči,
rezultate meritev najvažnejših parametrov povzema Tabela 22.
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Pgen

y2

y3

psp0

pdt0

nmax

psp

pdt

Fax,0

T_zr_vent

Fax_max

Tf2

Tf3

dn/dt

trazbr

[MW]

[%]

[%]

[bar]

[bar]

[%]

max/min

max/min

[kN]

[s]

[kN ]

[s]

[s]

[%/s]

[s]

Meritev:

[bar]

[bar]

112

3,06
2,87

0,5
0,34

-910,7

odp. 2,8
zap. 41

45

8,4

32

4,9

/

PLE1_19

126,1

3,12
2,78

0,72
0,36

-844,7

odp. 2,8
zap. 75

351,3

8,5

31,5

10,5

/

PLE1_21

I. 4,21
II. 8,92

66,2
93,7

29,9
85,4

2,88
2,82

0,51
0,41

Tabela 22: N ajvažnejši parametri pri razbremenitvah agregata

Opombe:
-

Indeks 0 označuje stanje normalnega obratovanja pred prehodnim pojavom
Vodni tlaki so preračunani na koto gonilnika 71,917 mnm, gostoto vode 999,9 kg/m3 in
težnostni pospešek 9,81 m/s2

Razlaga simbolov:
Pgen
y2
y3
psp
pdt
nmax

Moč generatorja
Odprtje vodilnika
Odprtje gonilnika
Tlak vode v spirali
Tlak vode v sesalni cevi
Največji vrtljaji agregata

Fax
Tzr vent
Tf2
Tf3
dn/dt
trazbr

Hidravlična aksialna sila
Čas odpiranja/zapiranja zračnih ventilov
Čas zapiranja vodilnika
Čas zapiranja gonilnika
Hitrost naraščanja vrtljajev agregata
Čas od razbremenitve do nom. Vrtljajev

Slika 67: Razbremenitev 4,2 MW
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Slika 68: Razbremenitev 8,9 MW

Slika 69: Vodni tlaki in vrtljaji med razbremenitvami
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Slika 70: Hidravlična aksialna sila med razbremenitvami

6.5.2. ELEKTRIČNE HITRE ZAPORE
Električna hitra zapora (imenovana tudi HZ 2) je prehodni pojav od obratovanja na mreži do
ustavitve agregata, ki se zgodi v primeru izklopa generatorskega stikala. Ob izklopu
generatorskega stikala začne hitrost agregata naraščati, regulator pa nato popolnoma zapre
vodilnik z najvišjo hitrostjo in pripelje agregat v stanje mirovanja. Električna hitra zapora se
aktivira z namenom zaščite električnega dela postrojenja elektrarne.
Pri izvajanju testiranj na HE Plave 1 so bile izvedene električne hitre zapore z ca. 50%, 75% in
100% moči; rezultate meritev najvažnejših parametrov povzema Tabela 23.

Pgen

y2

y3

psp0

pdt0

nmax

[MW]

[%]

[%]

[bar]

[bar]

[%]

I. 4,23

67,3

30,8

2,89

0,53

112

II. 6,84

81,1

58,4

2,88

0,47

117,2

III. 8,66

93

82,7

2,82

0,47

122,3

psp

pdt

Fax,0

Δsax

T_zr_vent

Fa_max

Tf2

Tg3

tHZ

max/min

max/min

[kN]

[mm]

[s]

[kN ]

[s]

[s]

[s]

[bar]

[bar]

3,08
2,95
3,12
2,86
3,17
2,78

0,5
0,32
0,44
0,26
0,42
0,39

-912

0,62

287

8,9

25,5

117

PLE1_27

-881

0,7

324

8,2

24,3

113

PLE1_28

-847

0,66

325

8,4

23,2

121

PLE1_25

odp. 2,8
zap. 68
odp. 2,9
zap. 78
odp. 2,0
zap. 70

Meritev:

Tabela 23: N ajvažnejši parametri pri električnih hitrih zaporah agregata

Opombe:
-

Indeks 0 označuje stanje normalnega obratovanja pred prehodnim pojavom
Vodni tlaki so preračunani na koto gonilnika 71,917 mnm, gostoto vode 999,9 kg/m3 in
težnostni pospešek 9,81 m/s2
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Slika 71: Električna hitra zapora 4,23 MW

Slika 72: Električna hitra zapora 6,84 MW
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Slika 73: Električna hitra zapora 8,66 MW

Slika 74: Vodni tlaki in vrtljaji med el. hitrimi zaporami
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Slika 75: Hidravlična sila med el. hitrimi zaporami

Med električnimi hitrimi zaporami se smer hidravlične aksialne sile ki v režimu normalnega
obratovanja deluje navzdol, trenutno spremeni in deluje navzgor. Velikosti teh sil prikazuje
Slika 75 ter Tabela 24.
Glede na izmerjene vrednosti je možno zaključiti, da je glede na maso rotirajočih delov 886 kN
povratna aksialna sila vedno znatno manjša, zato agregata ne more privzdigniti vertikalno
navzgor.
Pgen [MW]

F ax [kN]

4,28
6,81
8,66

287
324
325

Tabela 24: El. hitre zapore – povratna aksialna sila
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6.6. MERITVE OPLETOV
Dovoljene vrednosti opletov za agregate na HE Plave 1 so že predstavljene v poglavju 5.6 zato
jih ne bomo ponovno predstavljali.

Moč

Meh. tek
y2 = 12,8%
y3 = 0 %

Vzb. meh. tek
y2 = 14 %
y3 = 0 %

Pgen = 2,1MW
y2 = 48,7%
y3 = 8,2 %

Turbinski vodilni ležaj

Turbinski zgornji ležaj
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Moč

Pgen = 4,7MW
y2 = 69,2 %
y3 = 35,3 %

Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %

Pgen = 7,0MW
y2 = 83 %
y3 = 61 %

Turbinski vodilni ležaj

Turbinski zgornji ležaj

E1/0923
HE Plave 1

Stran 122
por1957_Plave1_v2.docx

Januar 2016

Ta dokument je last LITOSTROJ POWER d.o.o, razmnoževanje, prodaja tretjemu ali uporaba v namene, ki niso dogovorjeni, ni dovoljena.

Moč

Turbinski vodilni ležaj

Turbinski zgornji ležaj

Generatorski spod. ležaj

Generatorski komb. ležaj

Pgen = 8,9MW
y2 = 93 %
y3 = 83 %

Moč

Meh. tek
y2 = 12,8%
y3 = 0 %

Vzb. meh. tek
y2 = 14 %
y3 = 0 %
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Pgen = 2,1MW
y2 = 48,7%
y3 = 8,2 %

Pgen = 4,7MW
y2 = 69,2 %
y3 = 35,3 %

Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %
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Pgen = 7,0MW
y2 = 83 %
y3 = 61 %

Pgen = 8,9MW
y2 = 93 %
y3 = 83 %
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Meritve opletov so bile merjene v stacionarnih obratovalnih pogojih pri različnih močeh in v
mehanskem teku. Merjeni so bili opleti na obeh turbinskih in obeh generatorskih ležajih.
Rezultate meritev za posamezen ležaj prikazuje Slika 76 in Tabela 25.
S max [μm]
Moč [MW]
Meh. tek
Vzb. meh. tek
2,10
4,70
5,30
7,00
8,90

TVL
18
32
20
21
19
19
15

TZL
34
89
19
19
21
20
18

GSL
35
41
41
40
39
39
38

Tabela 25: Meritve opletov na ležajih

GKL
118
111
123
123
122
123
124
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Slika 76: Opleti ležajev

Kot je razvidno iz podatkov v zgornji tabeli in diagramu, so velikosti opletov na obeh turbinskih
in spodnjem generatorskem ležaju znotraj območja A standarda ISO 7919, le opleti zgornjega
turbinskega ležaja v mehanskem teku sežejo v območje B.
Opleti generatorskega kombiniranega ležaja (GKL) so v območju B, ki dovoljuje neomejeno
obratovanje agregata.

6.7. MERITVE VIBRACIJ
Dovoljene vrednosti vibracij so bile že predstavljene v poglavju 5.7, zato jih ne bomo ponovno
posebej navajali.
Meritve vibracij na agregatu A2 so bile opravljene v stacionarnih obratovalnih pogojih pri
različnih močeh in v mehanskem teku. Merjene so bile vibracije na vseh ležajih v smeri vode
(0°) in v aksialni smeri na generatorskem kombiniranem ležaju (GKL).

Moč
Meh. tek
y2 = 12,8%
y3 = 0 %

Turbinski vodilni ležaj (TVL) – 0°

Turbinski zgornji ležaj (TZL) – 0°
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Moč

Turbinski vodilni ležaj (TVL) – 0°

Turbinski zgornji ležaj (TZL) – 0°

Gen. spod. ležaj (GSL) – 0°

Gen. komb. ležaj (GKL) – 0°

Vzb. meh. tek
y2 = 14 %
y3 = 0 %
Pgen = 2,1MW
y2 = 48,7%
y3 = 8,2 %
Pgen = 4,7MW
y2 = 69,2 %
y3 = 35,3 %
Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %
Pgen = 7,0MW
y2 = 83 %
y3 = 61 %
Pgen = 8,9MW
y2 = 93 %
y3 = 83 %

Moč
Meh. tek
y2 = 12,8%
y3 = 0 %
Vzb. meh. tek
y2 = 14 %
y3 = 0 %
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Moč

Gen. spod. ležaj (GSL) – 0°

Gen. komb. ležaj (GKL) – 0°

Pgen = 2,1MW
y2 = 48,7%
y3 = 8,2 %
Pgen = 4,7MW
y2 = 69,2 %
y3 = 35,3 %
Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %
Pgen = 7,0MW
y2 = 83 %
y3 = 61 %
Pgen = 8,9MW
y2 = 93 %
y3 = 83 %

Moč
Meh. tek
y2 = 12,8%
y3 = 0 %
Vzb. meh. tek
y2 = 14 %
y3 = 0 %
Pgen = 2,1MW
y2 = 48,7%
y3 = 8,2 %

Gen. komb. ležaj (GKL) – aksialno
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Moč

Gen. komb. ležaj (GKL) – aksialno

Pgen = 4,7MW
y2 = 69,2 %
y3 = 35,3 %
Pgen = 5,3MW
y2 = 74 %
y3 = 45 %
Pgen = 7,0MW
y2 = 83 %
y3 = 61 %
Pgen = 8,9MW
y2 = 93 %
y3 = 83 %

v (RMS) [mm/s]
Moč [MW]
Meh. tek
Vzb. meh. tek
2,10
4,70
5,30
7,00
8,90

TVL

TZL

GSL

0,431
0,498
0,281
0,280
0,242
0,312
0,477

0,627
0,714
0,502
0,482
0,472
0,534
0,789

0,192
0,444
0,411
0,317
0,306
0,393
0,417

GKL
0,368
0,646
0,383
0,368
0,378
0,374
0,366

Tabela 26: Meritve vibracij na ohišjih ležajev

GKL ax
1,913
1,450
0,258
0,227
0,228
0,284
0,329
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Slika 77: Hitrosti vibracij ležajnih ohišij

Standard ISO 10816-5 ne določa in omejuje velikosti vibracij ležajev v aksialni smeri.
Izmerjene vrednosti teh vibracij so nizke in ne presegajo 2 mm/s.
Izmerjene hitrosti vibracij ležajev v radialni smeri agregata A2 so v področju A.
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7.

MERITVE LASTNIH FREKVENC GREDI

Zaradi zamenjave obstoječega generatorja z novim, se bodo spremenile nekatere
karakteristike celotnega agregata. Za pomoč pri analizi posledic teh sprememb, je želja
naročnika tudi pridobitev podatka o lastni frekvenci sklopa gredi obstoječega agregata.
Skladno ugotovitvam predstavljenim v članku [1][1], se na kaplan agregatih pod posebnimi
pogoji (prehodni pojavi in testiranja varnostnih hitrostnikov) v nekaterih primerih pojavi
zanihanje rotirajočih delov s prvo lastno obliko.
V pomoč pri analizi podatkov izmerjenih pri prehodnih pojavih je zato izveden test delnega
pobega obeh agregatov, kjer smo pri dodatnih analizah ugotovili zanimivo obnašanje agregata.
[1] Dolenc D., Gale J., Udovič D., Mavrič R., Alič G., Hudobivnik B., Refurbishment of umbrella
type Kaplan units – what we learned, Hydro 2015

7.1. DELNI POBEG AGREGATA A1
Kontroliran pobeg je bil izveden tako, da so bili v ročnem režimu upravljanja vrtljaji agregata z
odpiranjem vodilnika postopno stopnjevani do 125,5 % nazivnih, nato vzdrževani 45 s, temu
pa je sledila zaustavitev agregata katero je sprožil mehanski varnostni hitrostnik. Poudariti še
velja, da je bilo pri tem odprtje gonilnika vzdrževano izven običajnega kulisnega razmerja na
50%, z namenom vzpostavitve neugodnih pogojev katerih posledica bi utegnil biti pojav nihanja
gredi z lastno frekvenco. Pobeg agregata prikazuje Slika 78.

Slika 78: Kontroliran pobeg agregata – n=125,5%

Pri testu kontroliranega pobega je pozornost posvečena meritvam opletov gredi na vseh štirih
ležajih. Podroben pregled meritve opletov v fazi konstantnih vrtljajev ne razkrije nikakršnih
odstopanj, se pa le ta pojavijo ob zaustavljanju agregata in so vidna predvsem na opletih
turbinskega vodilnega ležaja kot prikazuje Slika 79.
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Slika 79: Opleti ležajev med zaustavitvijo iz delnega pobega

V času med 197 s in 201 s je očiten neznačilen signal opleta omenjenega ležaja glede na
ostalo področje, zato se bomo osredotočili na frekvenčno analizo opletov v tem časovnem
oknu.
Frekvenčna analiza opletov ležajev
Meritev: PLE1_028, t=197÷201 s, Področje 2 – 20 Hz

II smeri vode – 0°
Turbinski
vodilni ležaj

Turbinski
zgornji ležaj

Generatorski
spodnji ležaj

 na smer vode – 90°
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Frekvenčna analiza opletov ležajev
Meritev: PLE1_028, t=197÷201 s, Področje 2 – 20 Hz

II smeri vode – 0°

 na smer vode – 90°

Generatorski
zgornji ležaj
(kombinirani)

Tabela 27: Frekvenčni spektri opletov ležajev

Frekvenčni spektri opletov ležajev kot jih prikazuje Tabela 27 kažejo na oplete obeh turbinskih
ležajev z frekvenco 7,1 Hz. V signalu je vidna tudi frekvenca 5 Hz ki sicer predstavlja hitrost
vrtenja pri ustavljanju agregata iz delnega pobega. Ker nas zanima pojav frekvence 7,1 Hz si
izrišimo križno korelacijo med opletom turbinskega vodilnega in zgornjega turbinskega ležaja v
obeh smereh (0° in 90°).
7.1.1. OPLETI V SMERI 0°

Slika 80: Križna korelacija med s_TGB_0 in s_TUB_0

Slika 80 prikazuje korelacijo med opletom turbinskega vodilnega ležaja (TGB) in zgornjega
turbinskega ležaja (TUB) v smeri vode (0°). Pri frekvenci 7,1 Hz opazimo, da sta opleta obeh
ležajev zamaknjena za približno 180°. Ta zamik si lahko ogledamo tudi neposredno na samem
signalu opletov, ki je za boljšo preglednost filtriran v območju med 5 Hz in 10 Hz. Kot kaže
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Slika 81 sta opleta dejansko zamaknjena za 180°, kar za primer ponazarjata tudi dve verikalni
črti, kjer v istem trenutku eden oplet doseže min., drugi pa max. vrednost.

Slika 81: Filtriran oplet turbinskih ležajev v smeri 0°

7.1.2. OPLETI V SMERI 90°

Slika 82: Križna korelacija med s_TGB_90 in s_TUB_90

Slika 83: Filtriran oplet turbinskih ležajev v smeri 90°
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Če si ogledamo zgornji sliki zopet ugotovimo da sta oba opleta fazno zamaknjena za 180°, kar
je jasno vidno tako na diagramu križne korelacije (Slika 82), kot tudi pri neposredni primerjavi
filtriranih opletov signalov (Slika 83).

7.2. DELNI POBEG AGREGATA A2
Na agregatu A2 je bil kontroliran pobeg izveden na enak način kot na A1, le da so bili vrtljaji
stopnjevani do 129 % nazivnih v trajanju 20 s. Odprtje gonilnika je bilo prav tako vzdrževano
izven običajnega kulisnega razmerja na 50%.

Slika 84: Kontroliran pobeg agregata – n=129%

Kot pri agregatu A1 tudi tokrat preverimo oplete obeh turbinskih ležajev v fazi zaustavljanja
agregata. Slednje nam prikazuje Slika 85. V času med 195 s in 198 s ponovno opazimo
odstopajoč oplet glede na predhoden in kasnejši potek signala, zato bomo ta časovni interval
podrobneje obravnavali.
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Slika 85: Opleti ležajev med zaustavitvijo iz delnega pobega

Frekvenčna analiza opletov ležajev
Meritev: PLE1_032, t=195÷198 s, Področje 2 – 20 Hz

II smeri vode – 0°

 na smer vode – 90°

Turbinski
vodilni ležaj

Turbinski
zgornji ležaj

Generatorski
spodnji ležaj

Generatorski
zgornji ležaj
(kombinirani)

Tabela 28: Frekvenčni spektri opletov ležajev
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Analiza frekvenčnih spektrov opletov ki je predstavljena v zgornji tabeli kaže, da opleti
generatorskega zgornjega (kombiniranega) ležaja nihajo s frekvenco rotacije (5 Hz v izbranem
časovnem intervalu) in njenimi harmoniki, medtem ko se na obeh turbinskih ležajih pojavi
izrazita frekvenca 7,33 Hz ki je v nekoliko manjši amplitudi vidna tudi na spodnjem
generatorskem ležaju. Ker je opažena frekvenca 7,33 Hz najizrazitejša na turbinskih ležajih,
bomo preverili korelacijo med zgornjim in turbinskim vodilnim ležajem v smeri 0° in 90° na
smer vode.
7.2.1. OPLETI V SMERI 0°

Slika 86: Korelacija med s_TGB_0 in s_TUB_0

Korelacija opletov med turbinskim vodilnim in zgornjim ležajem v smeri 0°kaže, da sta opleta
fazno zamaknjena za približno 180°. Ta pojav si oglejmo neposredno še na samem signalu
opletov ki je filtriran v območju med 5 Hz in 10 Hz - Slika 87.

Slika 87: Filtriran oplet turbinskih ležajev v smeri 0°

Tudi na prikazanem signalu opletov je jasno viden fazni zamik 180°, saj ko oplet na enem
ležaju doseže max. vrednost, je oplet drugega minimalen.
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7.2.2. OPLETI V SMERI 90°

Slika 88: Korelacija med s_TGB_90 in s_TUB_90

Slika 89: Filtriran oplet turbinskih ležajev v smeri 90°

Slika 88 in Slika 89 ki prikazujeta korelacijo in potek signala opletov obeh turbinskih ležajev v
smeri 90° na smer vode zopet potrjujeta fazni zamik opletov za 180°.
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7.3. POVZETEK
Analize razmer pri testu delnega pobega so pri obeh agregatih v fazi ustavljanja pokazale zelo
specifičen signal opletov na turbinskem vodilnem in zgornjem turbinskem ležaju. Ta neznačilen
signal (povečanih opletov) se venomer pojavi ko gonilnik doseže odprtje ~78%, vodilnik pa
~10%. Trajanje je časovno omejeno na 3 – 4 s. Podrobna frekvenčna analiza opletov v
omenjenem časovnem oknu je pri agregatu A1 izpostavila frekvenco nihanja gredi s 7,1 Hz, v
primeru agregata A2 pa 7,33 Hz. Na turbinskem vodilnem ležaju obeh agregatov je izmerjena
maksimalna amplituda zanihanja s frekvenco ~7,2 Hz ocenjena na Spp=200µm (ocenjena
komponenta pri Smax ~140 µm), torej v mejah, ki kratkoročno za obratovanje ležaja ni
problematična. Nadalje je bilo ugotovljeno tudi, da so opleti obeh turbinskih ležajev v
obravnavanem časovnem intervalu fazno zamaknjeni za 180°.
Glede na konfiguracijo ležajev obeh agregatov na HE Plave 1, so rezultati izračunov lastnih
oblik gredi (G66744, ''Izračun kritičnega števila vrtljajev'') pri nihanju s prvo lastno frekvenco
prikazani na spodnji sliki, ki prikazuje tudi mesta meritve opletov.

Slika 90: Postavitev senzorjev opletov in I. lastna oblika
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Slika 90 prikazuje prikazuje namestitev senzorjev opletov med meritvami in deformacijo gredi
če le ta niha s prvo lastno frekvenco. Z ozirom na analizo meritev kjer je bil ugotovljen fazni
zamik med opletom merjenim na zgornjem turbinskem in turbinskem vodilnem ležaju vidimo,
da deformirana oblika gredi prav tako kaže na enak zamik (180°) med omenjenima opletoma.
Vsled tega lahko predpostavimo, da je v obravnavanem časovnem intervalu gred zanihala z
lastno frekvenco ki je bila za agregat A1 izmerjena 7,1 Hz, oz. 7,33 Hz v primeru agregata A2.
Napako meritve pri tem ocenjujemo na ±0,2 Hz.

8.

ZAKLJUČEK

Meritve agregatov A1 in A2 na HE Plave 1 so bile izvedene v času med 30.11.2015 in
11.12.2015. Vsled načrtovane menjave generatorskega dela agregata je naročnik želel
pridobiti podatke o obratovalnih karakteristikah obstoječih agregatov.
V fazi suhih testov so bila preverjena odprtja vodilnika in gonilnika, ter kontrolirani časi
potrebni za odpiranje in zapiranje. Bistvenih odstopanj med obema agregatoma ni. Izmerjen je
8 mm daljši hod servomotorjev vodilnika A2 kar predstavlja ~2% hoda. Posledica tega je tudi
nekaj večje odprtje vodilnih lopat. Očitna je slabša nastavitev vodilnika A2 čigar zračnosti med
lopatami v zaprtem položaju so v rangu 1 mm.
Meritve sil na vodilnik v obratovanju agregata A1 in A2 so pokazale tendenco odpiranja
vodilnika pri odprtjih višjih od ~85%. Velikosti aktivnih sil na obeh agregatih so prav tako
primerljive in so razreda velikosti 20 kN.
Merjene so bile tudi sile na gonilnik ki v celotnem obratovalnem območju delujejo v smeri
odpiranja lopat. Aktivne sile na gonilnik so pričakovano največje pri najmanjših odprtjih in
znašajo nekje med 400 kN in 500 kN.
V fazi izvajanja meritev na moči je bilo opaženo razhajanje v meritvi moči agregata A2 kot jo
meri turbinski regulator, in našim merilnikom moči Iskra UMT 540. Razlika v meritvi moči je
znašala ~250 kW pri čemer je turbinski regulator meril niižje vrednosti.
Med izvedbami prehodnih pojavov je bil poudarek tudi na meritvah velikosti in smeri
hidravlične aksialne sile. Izkazalo se je, da med razbremenitvami in hitrimi zaporami (HZ 2) ni
značilnih razlik; v območju najvišjih vrtljajev hidravlična sila dejansko spremeni smer in deluje
vertikalno navzgor v smeri dvigovanja agregata. Velikosti teh sil med agregatoma so povsem
primerljive in znašajo do -332 kN kar je znatno manj kot znaša teža rotirajočih delov (886 kN).
Lastne frekvence gredi sklopa turbina/generator so ocenjene s pomočjo meritev opravljenih
med testom kontroliranega pobega obeh agregatov. Meritve ki so opisane v poglavjih 7.1 in 7.2
obravnavajo izstopajoče signale opletov merjene na turbinskih ležajih v trenutku zaustavljanja
agregatov iz povišanih vrtljajev (125 % oz. 129 % nominalnih vrtljajev). Obravnava opletov v
izbranem časovnem intervalu je izpostavila prevladujoči frekvenci nihanja opletov ki znašata
7,1Hz (A1), odnosno 7,33Hz (A2). Nadalje je bil ugotovljen fazni zamik med opletom
turbinskega vodilnega ležaja (TVL) in turbinskega zgornjega ležaja (TZL), ki v obeh merjenih
smereh in pri obeh agregatih znaša 180°. V poglavju 7.3 je prikazana teoretična lastna oblika
gredi, če le ta niha s prvo lastno frekvenco in tudi tu je opazen enak zamik med opleti na
turbinskih ležajih (TVL in TZL) z ozirom na mesta postavitve senzorjev med izvajanjem meritev.
Ta usklajenost meritve in izračuna tako nakazuje na možen obstoj prve lastne frekvence gredi
sklopa turbina/generator v območju med 7,1 Hz in 7,5 Hz.

POSEBNA ORODJA IN NAPRAVE
SPECIAL TOOLS AND DEVICES

NA VOLJO
OPIS

KOS

kg

AVAILABLE

DESCRIPTION

PCS

kg

DA

NE

YES

NO

Montažni podest (za dela na gonilniku)
A mounting platform (for works on the runner)

1

380

Posebno orodje za prednapenjanje vijakov
Special tools for doing bolt pretension

1

24

Montažna naprava turbinske in vmesne gredi
A device for assembling the turbine and intermediate shaft

1

352

Montaža naprava gonilnika
A device for assembling the runner

1

340

Naprava za montažo ročic vodilniških lopat
A device for assembling the guide vanes levers

1

6

X

Naprava za demontažo ročic vodilniških lopat
A device for disassembling the guide vanes levers

1

8

X

Specialno orodje
Special tools

1

29

X

Podpora gonilnika in gredi
Runner and shafts support structure

1

795

X

Hidravlična priprava za vijačenje
Hydraulic device for screwing

1

14

X

Držalo merilne ure
Dial gage holder

1

2

X

Transportne naprave gonilnika
Device for runner transportation

1

3828

X
(*1)
X
X
(*2)
X

X
(*3)

Opombe:
(*1)

Podest je potrebno pred uporabo pregledati. Po potrebi se izvedejo popravila.
Platform shall be checked and then repaired if will be needed, before using.

(*2)

Delno.
Only partly.

(*3)

Delno, je brez lesenih delov.
Only partly, it is without woody parts.

Označena ventila bosta nova in sta meja za dobavo po LOTu G. Dobava
po LOTu T, sklop C je omejena na cevi in opremo med ventiloma.

Označeni ventil je
meja dobave med
LOTom G in LOTom
T, sklop B. Ta linija je
namenjena polnjenju
zaprtega sistema
hladilne vode.

Označena ventila bosta nova in sta
meja za dobavo po LOTu G. Dobava po
LOTu T, sklop A je omejena na cevi in
opremo med ventiloma.

SHEMA S KOMENTARJI

Označeno področje odprtega sistema hladilne vode, ki obsega cevi in
opremo za pripravo hladilne vode za posamezno turbinsko tesnilko, je
predmet dobave po LOTu T, sklop A.
Meja med sklopoma je T-kos pred ventiloma OHS10 in 11.
Ostala področja odprtega sistema hladilne vode razen tistih, ki so na tej
risbi še posebej označeni (turbinski ležaji in regulator) pa so predmet
dobave LOTa T, sklop B.
Glej tud risbo HIP1---6S5020 v Knjigi 4.

OHS-10 - odprti hladilni sistem

Označena ventila bosta nova in sta meja za dobavo po LOTu G. Dobava
po LOTu T, sklop C je omejena na cevi in opremo med ventiloma.

Označeni ventil je
meja dobave med
LOTom G in LOTom
T, sklop B. Ta linija je
namenjena polnjenju
zaprtega sistema
hladilne vode.

Označena ventila bosta nova in sta
meja za dobavo po LOTu G. Dobava po
LOTu T, sklop A je omejena na cevi in
opremo med ventiloma.

SHEMA S KOMENTARJI

Označeno področje odprtega sistema hladilne vode, ki obsega cevi in
opremo za pripravo hladilne vode za posamezno turbinsko tesnilko, je
predmet dobave po LOTu T, sklop A.
Meja med sklopoma je T-kos pred ventiloma OHS10 in 11.
Ostala področja odprtega sistema hladilne vode razen tistih, ki so na tej
risbi še posebej označeni (turbinski ležaji in regulator) pa so predmet
dobave LOTa T, sklop B.
Glej tud risbo HIP1---6S5020 v Knjigi 4.

OHS-10 - odprti hladilni sistem

Predmet obdelave
LOT-a T Sklop A

Predmet obdelave
LOT-a T Sklop A

Predmet obdelave
LOT-aT Sklop C

Predmet obdelave
LOT-a T Sklop A

Ostala dela na regulatorju so predmet LOT-a T Sklop C.

