
Slika 1 Celo jezero nad glavo...

Slika 2 Pregrada z zgornje strani.

Strokovna ekskurzija SLOCOLD, 17.-19. oktober 2002

Cilj letošnje ekskurzije je bila pregrada Mratinje na reki Pivi,
pritoku Drine, na severu Črne gore.

Hidroelektrarna Mratinje je največja akumulacija široko
zasnovanega energetskega sistema na Drini, ki pa nikoli ni
bil v celoti realiziran. Poleg omenjene akumulacije sta
zgrajeni še akumulaciji Bajina Bašta in Zvornik, obe na Drini.
Elektrarna Mratinje proizvaja predvsem vršno energijo.

Leta 1975 dograjena ločna pregrada
Mratinje je najvišja pregrada v
jugovzhodni Evropi. Z višino 220 m in
dolžino krone 268 m tvori bazen

volumna 880 mil. m3, od tega

koristnega volumna 790 mil. m3.
Pregrada ima tri prelivna polja preko
krone, tri srednje in dva temeljna
izpusta.
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Slika 3 Iztok HE Mratinje.

Slika 4 Strojnica HE Mratinje.

Slika 5 Stikališče HE Mratinje.

Pri načrtovanju in gradnji elektrarne so
(v veliki meri) sodelovali tudi slovenski
strokovnjaki. Ljubljanski Elektroprojekt
je izdelal investicijski program in idejni
projekt ter bil projektant gradbenega
dela vseh podzemnih objektov.
Vodogradbeni laboratorij Univerze v
Ljubljani je opravil hidravlične modelne
raziskave hidrotehničnih objektov.

Tehnični podatki: skupna moč 3x120
MW, srednja letna proizvodnja 860
GWh, od tega vršnih 795 GWh,
hidravlična višina 190 m, instalirani
pretok 3x80 m3/s. Generatorje vrtijo tri
Francisove spiralne turbine z vertikalno
osjo.

Pot nas je v četrtek, 17. oktobra peljala
z avtobusom do Zagreba in z letalom do
Dubrovnika, od koder nas je do
Beči$čev popeljal vodič Gojko. Ta je vse
tri dni čez dan popotoval z nami, zvečer
in ponoči pa je bil kandidat za
parlamentarne volitve, ki so bile ravno
tisto nedeljo.

Seveda je bilo treba duha Črne gore
začutiti že prvo noč, nekateri v morju,
kjer so si razkuževali od črepinjaste
obale razrezane podplate, nekateri v
baru ob cesti, katerega lastnik je ob
odprtju izgubil ključ, tako da je že
devet let prisiljen imeti odprto 24 ur na
dan, nekateri pa so jo mahnili kar do
Budve.

Naslednji dan smo krenili proti Pivi. Pot
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Slika 7 Skupinska slika in senca marsovca na tleh... (senca
marsovca se bolje vidi tukaj).

Slika 9 Zadnja kava na Stradunu pred vzletom.

je bila dolga, Črnogorci namreč še niso začeli z avtocestnim programom. Šli smo skozi
Cetinje, se peljali ob Zeti skozi Podgorico in Nikšič ter vstopili v kanjon Pive. Peljali smo se
vzdolž celotne akumulacije bo pregrade resnično kraljevskih dimenzij. Razumljiv je bil
vzklik enega od udeležencev: "Kakšna elektrarna! Ena turbina je za celo našo Savo, druga
za Sočo, tretja pa še za povrh!" Ogledali smo si pregrado z vseh strani, komandne prostore,
strojnico in pa stikališče, kjer se je razgovoril ing. Zupan, projektant objekta, o zgodah in
nezgodah in situ projektiranja. Elektrarna proizvaja vršno energijo za potrebe srbskega
elektrogospodarstva, iz Srbije pa Črna gora uvaža pasovno energijo.

No, ker smo prejšnji dan preveč jezikali
o lakoti, smo sedaj morali hitro (kar
prekmalu) na kosilo. Popoldan smo
krenili nazaj proti obali. Vmes smo se
ustavili še pri Pivskem samostanu, ki je
bil zaradi gradnje akumulacije
prestavljen nad koto gladine. V Budvi
nas je zvečer čakala gala večerja, kjer
nas je obiskal slovenski konzul v Črni
gori g. Cigoj, ki nam je spregovoril o
prisotnosti Slovenije v državi. Po
naključju je bila istočasno v isti gostilni
še ena skupina Slovencev z
organiziranim družabnim programom,
tako da so bili natakarji edini ljudje v
lokalu, ki niso govorili slovensko. Po
večerji je sledil še kratek skok po Budvi in sprehod do predvolilnega zborovanja našega
vodiča.

Besedilo: Matija Brenčič
Fotografije: Andrej Širca
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