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UVOD
V Sloveniji je po kriteriju Mednarodne komisije za velike pregrade (ICOLD) že okrog 40
velikih pregrad, ki so zahtevni objekti in katerih poškodbe ali celo porušitev lahko
povzročijo veliko gmotno škodo in človeške žrtve. Predvsem zaradi gradnje hidroenergetskih
objektov število pregrad v zadnjih letih narašča in ta trend je predviden tudi v prihodnosti.
V Sloveniji je zakonodaja s tega področja razdrobljena med posamezna ministrstva in obsega
še razmeroma veliko predpisov iz časa Jugoslavije. Določene so zahteve za zagotavljanje
mehanske odpornosti in stabilnosti in za posamezne elemente monitoringa. Največji
pomanjkljivosti veljavne zakonodaje sta odsotnost registra pregrad, odsotnost kontrole
rezultatov monitoringa ter odsotnost regulative, ki bi urejala vzdrževanje pregrad in redno
vrednotenje njihove varnosti. SLOCOLD je že dajal pobude, kako stanje urediti, vendar ni
bilo ustreznega odziva s strani države.
Ideja za 12 posvetovanje SLOCOLD je izšla iz dolgoletnih prizadevanj SLOCOLD, da bi
vzpodbudil aktivnosti v zvezi z dopolnitvami zakonodaje za področje velikih pregrad. Te so
postale že nujne, saj se pregrade zaradi potencialnih vplivov v nekaterih razvitejših državah
uvrščajo v podoben rang tehnično zahtevnih objektov kot jedrski objekti ali letala, za katere
so standardi simbol doslednosti in natančnosti.
Že večkrat je bilo ugotovljeno, da do predlaganih dopolnitev zakonodaje ne pride zaradi
razdrobljenosti področja na različna ministrstva. Zato je bilo 12. posvetovanje SLOCOLD v
prvi vrsti namenjeno medsebojnemu informiranju ter vzpostavitvi dialoga med pristojnimi
državnimi organi na eni in strokovne javnosti s področja pregradnega inženirstva na drugi
strani. Enak namen ima zbornik prispevkov, ki ga imate pred seboj.
Lokacija posvetovanja v Krškem ni bila naključna, saj je Posavje danes območje, kjer je
največ novih pregrad in načrtovanih jih je še več. S tem je povezana skrb za ustrezno varnost
obratovanja in vzdrževanja, zato je bil eden od namenov posvetovanja tudi informiranje
pristojnih organov lokalnih skupnosti, pa tudi investitorjev in upravljavcev objektov.
12. posvetovanje SLOCOLD je bilo s 75 udeleženci in 12 predstavljenimi prispevki eno od
najuspešnejših v zgodovini delovanja društva, zato si želimo, da ta zbornik najde svojo pot
do vseh tistih, ki se v Sloveniji ukvarjajo z varnostjo pregrad: inženirjev vseh profilov,
upravljavcev, državnih organov, lokalnih skupnosti, pa tudi raziskovalcev in ne nazadnje
politikov. Če bo vsakdo od vas prebral morda le del vsebine, se nad njo zamislil in morda
nekje začel na to temo pogovor ali pravo razpravo, bo namen tega zbornika dosežen.
V imenu Organizacijskega odbora 12. posvetovanja SLOCOLD:

dr. Andrej Širca

Krško, 25. marec 2010
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Prispevki niso recenzirani. Vsebina prispevkov ne predstavlja stališča SLOCOLD ali stališča
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PREGLED TEHNIČNIH PREDPISOV S PODROČJA GRADITVE
PREGRAD
Saša Galonja, univ. dipl. inž. arh.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za graditev
POVZETEK
Obravnavano je področje regulativne urejenosti graditve pregrad z vidika veljavne
zakonodaje in tehničnih predpisov. Pregledana je primarna zakonodaja predvsem Zakon o
graditvi in Zakon o prostorskem načrtovanju. Predstavljen je Pravilnik o mehanski
odpornosti in stabilnosti, uvedba evrokodov in posledice pri projektiranju gradbeni
konstrukcij. Opisane so izkušnje pri zahtevah za reguliranje faze gradnje tovrstnih objektov
in opozorjeno na potrebo ter zadrege, ki nastajajo pri regulaciji vzdrževanja oziroma
opazovanja zgrajenih pregrad.
ABSTRACT
Described is the field of dam construction legislation from the viewpoint of valid laws and
technical regulations. An overview of primary legislation is given, especially of the
Construction Act and of the Spatial Planning Act. Description is given of the Rules on the
mechanical resistance and stability of construction works, of the introduction of Eurocodes
into practice and consequences of both for the design of constructions. Experiences are
shown concerning the requirements for construction legislation and finally, a warning is
given about the needs and difficulties arising from trials to regulate the fields of maintenance
and monitoring of the existing dams.
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Pregled tehničnih predpisov s področja graditve pregrad

1.

Splošni pravni akti

Pravni akti vsake države in vsakega področja so strukturirani po pomembnosti, po področju,
ki ga urejajo in po natančnosti, s katero ga urejajo. Iz tega določenega zaporedja izhajajo
številni pravni učinki. Pravni sistem tudi natančno določa pristojnosti in organe sprejemanja
posameznih pravnih aktov.
Osnovni okvir delovanja celotnega sistema države določa ustava, pomembna določila so
zapisana v zakonih, ki jih sprejema Državni zbor Republike Slovenije. V pristojnosti Vlade
Republike Slovenije so pravni akti, ki zahtevajo koordinirano akcijo več ministrstev ali ki na
podlagi zakona določajo neposredne finančne zaveze. Takšni akti se najprej prepoznajo po
nazivu »uredba«. V materialnih zakonih je pogosto zapisano, da pristojni minister določeno
vprašanje podrobneje uredi v podzakonskem aktu ministrstva – »pravilniku«. Zakon o javni
upravi daje ministrom oziroma ministrstvom pravico, da s pravilniki oziroma drugimi akti
urejajo svoje področje pristojnosti.
Posebne pravne akte, če je to določeno v zakonu, smejo sprejemati tudi lokalne skupnosti občine. Gre za »odloke«, ki delujejo le na območju občine in urejajo lokalne zadeve. V našem
okviru so pomembni predvsem odloki s področja urejanja prostora.

1.1

Primarna prostorska oziroma gradbena zakonodaja

Področje, ki je predmet tega posvetovanja, pokrivajo predvsem trije zakoni: Zakon o
prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov in Zakon o gradbenih proizvodih.
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNač) ureja področje prostorskega načrtovanja,
urbanizma in z njima povezanih pristojnih organov, dejanj in ukrepov. Razmejuje
pristojnosti države, lokalne skupnosti in bodočih pokrajin. Opredeljuje prostorske akte in
načrte države in občin, zapoveduje zbiranje in organiziranje prostorskih podatkov in določa
pogoje za opravljanje dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja.
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) je ZPNač komplementaren zakon, ki nadaljuje tam, kjer
načrtovanje preide v projektiranje, kjer preidemo od urbanizma h graditvi. Po opredelitvi
pojmov določi javni interes, da država nadzoruje graditev. Določa procese in udeležence pri
graditvi, njihove naloge in odgovornosti, opredeli in uredi izdajo gradbenega in uporabnega
dovoljenja, ustanovi in uredi dve poklicni zbornici - arhitektov in inženirjev, določa naloge
inšpektorata in poskrbi za nemoten potek graditve pri prehodu iz starega na novi sistem.
Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) pomeni implementacijo direktive Evropske unije,
gre torej za harmonizirano zakonodajo. Zakon določa, pod kakšnimi pogoji sme biti
gradbeni proizvod dan na trg v primeru, ko gre za področje, ki je urejeno na evropski ravni,
pa tudi za primere, ko gre (še) za nacionalno področje, ki ni urejeno s harmonizirano
tehnično specifikacijo.
Zakon o graditvi objektov sta bil objavljena konec leta 2002, spremembe pa so bile
objavljene konec leta 2007 in konec leta 2009, Zakon o prostorskem načrtovanju, ki je v
večjem delu nadomestil Zakon o urejanju prostora pa je bil objavljen sredi aprila 2007 in
dopolnjen oziroma spremenjen v letu 2009. Zaradi delitve pristojnosti po ministrstvih sodita
pod pristojnost Ministrstva za okolje in prostor. Zakon o gradbenih proizvodih je bil sprejet
sredi leta 2000, pripravljen je bil na Ministrstvu za okolje in prostor, sedaj pa sodi pod okrilje
Ministrstva za gospodarstvo.
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1.2

Sekundarna zakonodaja

Ker je graditev kompleksno, v prostor in čas postavljeno opravilo, kjer poleg osnovnih pravil
trčimo tudi na druga, že urejena področja, je smiselno opozoriti vsaj še na naslednja
področja:
 Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uradni list RS, št. 39/06, in kasnejši
 Zakon o vodah (ZVod), Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02, in kasnejši
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), Uradni list RS, št. 56/99, 64/01,
 Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 105/06,
 Zakon o standardizaciji (ZSta), Uradni list RS, št. 59/99,
 Zakon o akreditaciji (ZAkr), Uradni list RS, št. 59/99,
 Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), Uradni list RS, št. 16/08,
 Zakon o ohranjanju narave (ZON), Uradni list RS, št. 32/08.
Pred vsako graditvijo je treba biti pozoren še na občinske predpise, ki določajo prostorske
pogoje.
2.

Predpisi o pregradah - pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti
in vpeljava sistema Evrokodov v Slovenijo

V skladu z veljavno zakonodajo je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pristojno za
graditev. ZGO-1 je prinesel novost, ker je kot graditev definiral projektiranje, gradnjo in
vzdrževanje objektov. V ZGO-1 obstoji obveza, da minister za prostorske in gradbene
zadeve ter resorni ministri pripravljajo ali izdajajo podzakonske akte ZGO-1, ki imajo obliko
pravilnikov in ki jih bodo po potrebi dopolnjevale tehnične smernice ali standardi.
Izdajanje gradbenih predpisov in tehničnih smernic je urejeno v 9. do 12. členu ZGO-1. Z
gradbenimi predpisi bodo za posamezne vrste objektov določene njihove tehnične
značilnosti, tako da bodo glede na svoj namen izpolnjevali eno, več ali vse bistvene zahteve:







mehanska odpornost in stabilnost,
varnost pred požarom,
higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice,
varnost pri uporabi,
zaščita pred hrupom ter
varčevanje z energijo in ohranjanje toplote.

Te bistvene zahteve so bile izoblikovane v evropski direktivi o gradbenih proizvodih
89/106/EEC in podrobneje obdelane v spremljajočih razlagalnih dokumentih in so skupni
imenovalec zahtev za gradbene objekte v državah članicah EU. Skladnost naših predpisov s
temi dokumenti je vez med slovensko in evropsko zakonodajo. Za podrobnejše in
natančnejše določanje tehničnih značilnosti in opise zahtevanih ravni izpolnjevanja zahtev se
lahko gradbeni predpisi sklicujejo na tehnične smernice in standarde, ki se nanašajo na
določeno vrsto objekta in določijo njihovo obvezno uporabo ali določijo, da je ustvarjena
domneva, da je kakšen element skladen z zahtevami gradbenega predpisa, če ustreza
zahtevam tehničnih smernic in standardov.
Tehnične smernice izdajajo organi, ki so z ZGO-1 določeni za izdajanje gradbenih
predpisov. Z gradbenim predpisom se torej določi, ali bo kakšna tehnična smernica obvezna
ali neobvezna. Tehnična smernica je dokument, s katerim se za določeno vrsto objekta
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predpiše natančnejša opredelitev bistvenih zahtev, ukrepi za projektiranje, zahtevane
lastnosti gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati, ter način njihove
vgradnje in izvajanja gradnje, da se zagotovi zanesljivost objektov ves čas njegove življenjske
dobe, kadar je to primerno, pa tudi postopke, po katerih je mogoče ugotoviti, ali so te
zahteve izpolnjene. Podrejena je pravilniku in omogoča, da se zakonske zahteve enostavno in
hitro prilagajajo zadnjemu stanju gradbene tehnike. Namenjena je tudi pokrivanju »praznega
prostora« med pravilniki in standardi, kjer je to za izpolnjevanje bistvenih zahtev potrebno
ali koristno.
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ima že v ZGO-1 posebno mesto.
To je predpis, ki velja za vse objekte in ga predpiše minister, pristojen za prostorske in
gradbene zadeve. Za druge bistvene lastnosti so pristojnosti ločene glede na stavbe in
gradbene inženirske objekte. V predpis je vključena skupina standardov Eurocode (EC) evrokodi, ki so evropski standardi, v katerih so zbrana harmonizirana načela in pravila za
projektiranje konstrukcij ter so rezultat vrhunskega znanja s tega področja. Z njihovo
pomočjo bomo določili tiste tehnične značilnosti, ki so potrebne, da bodo objekti
izpolnjevali bistveno zahtevo za
 mehansko odpornost in stabilnost
in delno zahtevi za:


varnost pred požarom v obsegu, ki bo zagotavljal, da bo konstrukcija določen čas
ohranila nosilno sposobnost in
 varnost pri uporabi.
Objavljen je v Uradnem listu RS št. 101/05. Veljati je začel 1. januarja 2006. Po preteku
prehodnega obdobja, t.j. po 1. januarju 2009, se sme projektirati samo z uporabo evrokodov
oziroma z uporabo dokumentov, ki temeljijo na »zadnjem stanju gradbene tehnike« (state-ofthe-art).
3.

Pravna urejenost projektiranja, gradnje in vzdrževanje pregrad

Razen zgoraj omenjenega predpisa, ki dovolj celovito in zelo sodobno ureja en vidik
projektiranja in gradnje, drugih gradbenih tehničnih predpisov, ki bi to področje urejali, v
Sloveniji ni. V naši bazi gradbenih predpisov zasledimo le še Pravilnik o opazovanju
seizmičnosti na območju velike pregrade (Uradni list RS. št. 92/99), ki ureja zelo ozek
segment »vzdrževanja« objekta.
Če smemo šteti, da je v vidika predpisov relativno dobro poskrbljeno za projektiranje in
nekoliko slabše za fazo gradnje, pa brez težav lahko zaključimo, da je v fazi vzdrževanja
tovrstnih objektov relativno slabo poskrbljeno. Ko trdimo, da sta fazi projektiranja in
gradnje dobro pokrita, s tem ne mislimo le na prej obravnavani Pravilnik o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov, ampak tudi na rešitev, ki jo Zakon o graditvi predvideva
za primere, ko nacionalnega predpisa na nekem področju ni. Takrat uporabimo razlago
pojma »zadnje stanje gradbene tehnike«, ki je stanje, ki v danem trenutku, ko se izdeluje
projektna dokumentacija ali izvaja gradnja, predstavlja doseženo stopnjo razvoja tehnične
zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih
znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju
razumnih stroškov.
Podobno velja za fazo gradnje pregrade: posebnega predpisa, ki bi področje urejal ni.
Ocenjujemo, da to v praksi ne povzroča težav, saj na Ministrstvo za okolje in prostor v
zadnjih desetih letih na to temo ni bilo vprašanj oziroma pobud. To je najbrž posledica
dejstva, da se je v tem času pri nas zgradilo malo tovrstnih objektov, še bolj pa velja, da gre
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za tako zahtevne in specializirane gradnje, da se jih lotevajo le izvajalci, ki imajo potrebna
znanja in izkušnje pri tovrstnih objektih.
Stanje pri vzdrževanju zgrajenih pregrad pa je do določene mere drugačno. Zahteve po
reguliranju tega področja so bile na ministrstvo podane nekajkrat, a brez napredka. Razen
pomanjkanja kadra, in potrebnih sredstev je glavni razlog, da ni jasna pristojnost za pripravo
takšnega predpisa, čeprav v strokovnih krogih prevladuje spoznanje, da je takšen predpis
potreben. Z vidika Zakona o graditvi objektov bi bilo možno predpis, ki bi urejal monitoring
in vzdrževanje pregrad umestiti v tisti del , ki postavlja načelno zahtevo, da ureja tudi
vzdrževanje objektov. Nasprotno pa je možno trditi, da gre za gradbene inženirske objekt, za
katere sam Zakon o graditvi objektov napotuje na tiste resorje, kamor tovrstni objekti sodijo.
Tu pa se najbrž pojavi glavni zadržek, da to področje še ni regulirano, pregrade se namreč
uporabljajo v različne namene, kmetijskega, energetsko- gospodarskega, okoljskega ali celo
(civilno) zaščitnega, iz tega pa sledi tudi razpršenost odgovornosti po različnih ministrstvih.
4.

Zaključek

Področje graditve pregrad po Zakonu o graditvi objektov sodi v graditev gradbenih
inženirskih objektov, pri tem pa je treba spoštovati tudi določbe veljavnih prostorskih aktov.
Projektiranje je na splošno urejeno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti, ki
ureja vse objekte in v naš prostor kot glavno metodo projektiranja uvaja evrokode. V fazi
graditve na ministrstvu za okolje in prostor ni bilo zaznati težav in vprašanj , drugače pa je s
fazo vzdrževanja, kjer se občasno pojavljajo zahteve po reguliranju tega področja, predvsem
s poudarkom na opazovanju obstoječih pregrad, in opozorilom, da lahko predstavljajo veliko
nevarnost za prebivalstvo, okolje in gospodarstvo nizvodno od njih. Regulacijo na tem
področju ovira predvsem razpršenost odgovornosti med različnimi ministrstvi.
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SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V POVEZAVI
S PRIPRAVLJENOSTJO NA POPLAVE OZIROMA NJIM PODOBNE UČINKE
POPLAVNEGA VALA OB PORUŠITVI VISOKE PREGRADE
Srečko Šestan
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Urad za
preventivo in operativne zadeve
POVZETEK
V prispevku je opisan sistem varstva pred naravnimi nesrečami z zaključnim poudarkom na
nesrečah in dogodkih, povezanih z vodo. Opisani so viri ogroženosti prebivalstva in
poudarjen princip delovanja, ki temelji na angažiranosti lokalnih skupnosti. Navedeni so cilji
in naloge sistema zaščite ter način zagotavljanja preventivnih ukrepov. Po podrobnejšem
opisu sil za zaščito, reševanje in pomoč so podrobneje opisani načrti zaščite in reševanja ob
poplavah (naravnih in specifično v zvezi z morebitno poškodbo pregrade Golica). V
zaključnem delu so komentirane še obdelave porušitvenih poplavnih valov na spodnji Savi in
dana pobuda za ustrezen podzakonski akt, ki bi opredeljeval aktivnosti, ukrepe in
odgovornosti ob nevarnosti porušitve oz. ob porušitvi velikih pregrad.
ABSTRACT
A system of natural disaster protection is described in the paper, with a final emphasis on
water-induced disasters. Sources of threats to population are given and a principle of
operation is given which is based on engagement of local communities. Objectives and tasks
of the protection system are given along with description of the prevention measures. After
a detailed overview of available protection, rescue and relief forces, also detailed description
is given about protection and rescue plans in case of floods (natural floods and a specific
case of possible dam-break of the Golica dam). In the last chapter, results of the lower Sava
dam-break study are discussed and an incentive is given for a new administrative act which
would specify activities, measures and responsibilities in case of a dam-break threat or an
actual dam-break case.

12. posvetovanje SLOCOLD: Varnost pregrad v Sloveniji
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1.

Uvod

Nevarnosti naravnih in civilizacijskih nesreč so prebivalce in oblasti že zelo zgodaj prisilile k
organiziranim oblikam varstva pred njimi. Prve organizirane oblike požarnega varstva so se
pojavile v sedemnajstem stoletju, korenine sodobnih humanitarnih organizacij, ki so bile v
teh krajih vse do danes najpomembnejši dejavnik tega varstva, pa segajo v prejšnje stoletje.
Civilna zaščita je bila ustanovljena v prejšnji skupni državi, ob koncu šestdesetih let. Čeprav
je bila namenjena zaščiti in reševanju ljudi in imetja v vojnih razmerah, je v Sloveniji že
kmalu po ustanovitvi težišče svojega delovanja usmerila na področje varstva pred naravnimi
in civilizacijskimi nesrečami. To je zahtevalo njeno organizacijsko in tehnično prilagoditev,
širšo usposobljenost njenih pripadnikov, predvsem pa tesnejše sodelovanje strokovnih,
znanstvenoraziskovalnih in drugih civilnih ustanov. Slovenska Civilna zaščita ima torej
razmeroma dolgo in bogato tradicijo. Njena operativna sposobnost in pripravljenost je bila
na preizkušnji ob številnih nesrečah, med drugim tudi v vojni za Slovenijo.
2.

Ogroženost

V Sloveniji so možni potresi, zemeljski plazovi, podori in usadi, toča, viharji, žled, pozebe,
velik sneg, suša, poplave, snežni plazovi, požari, nesreče v cestnem, železniškem,
pomorskem in letalskem prometu, nesreče z nevarnimi snovmi in druge industrijske nesreče,
epidemije nalezljivih bolezni. V pripravah na nesreče se pozornost posveča tudi
nepredvidenim migracijam prebivalstva, vojnim nevarnostim in drugim oblikam množičnega
nasilja. Pripravljenost se gradi na podlagi analiz in ocen ogroženosti, ki so izdelane za večino
omenjenih nevarnosti.
Slovenija leži na geološko dokaj razgibanem območju, ki ga prepleta niz prelomov. Na
večjem delu ozemlja lahko pride do rušilnih potresov (slika 1). Na območjih, kjer so možni
potresi VIII. in IX. stopnje po MCS potresni lestvici prebiva okoli 827 000 ali dobrih 43 %
vseh prebivalcev Slovenije. Od slovenskih mest so potresno najbolj ogrožena Ljubljana,
Krško, Brežice, Idrija, Tolmin, Ilirska Bistrica in Litija.
Poplave ogrožajo prek 300.000 hektarjev ali 14,8 % vsega ozemlja države, predvsem doline
vzdolž hudourniških rek in potokov. Na območju običajnih poplav prebiva 132 000 ali 7 %
vseh prebivalcev Slovenije, na območju velikih poplav pa približno 480 000 ali 24 % vseh
prebivalcev, ki imajo na ogroženem območju tudi svoja zemljišča in drugo premoženje.
Zemeljski plazovi ogrožajo več kot 7000 km2 ozemlja. Plazove najdemo povsod, razen na
območju primorskega in dolenjskega krasa ter v debelozrnatih prodnatih in morenskih
nanosih ob Soči, savi, Savinji, Dravi in Muri.
V Sloveniji je bilo v obdobju od 2000 do 2009 leta v poprečju ………požarov, od tega ... v
naravnem okolju, ... na gradbenih objektih in ... na prometnih sredstvih. Največ požarov
nastane zaradi malomarnosti, gori pa najpogosteje marca, aprila, julija in avgusta. Največkrat
zagori ob sobotah, nedeljah in ponedeljkih.
3.

Normativne podlage sistema

Z novo zakonodajo, ki je bila sprejeta po letu 1992 je bilo področje varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami izločeno iz obrambnega sistema. S tem so se odprle možnosti
najširšega sodelovanja nevladnih organizacij pri zaščiti in reševanju. Preventiva je postala
temeljna usmeritev in naloga tega sistema, težišče njegovega delovanja pa je v lokalnih
skupnostih. Preventiva se v glavnem ureja s področno zakonodajo.
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Krovni zakon na tem področju je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. S
posebnima zakonoma sta urejeni področji varstva pred požarom in gasilstvo. Vse oblike
zaščite, reševanja in pomoči se morajo izvajati v skladu z načeli mednarodnega
humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in
okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in civilizacijskih nesreč ter v skladu s sprejetimi
mednarodnimi obveznostmi. Dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so humanitarne in
nevojaške narave.
4.

Cilji in naloge sistema

Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter
preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic. Temeljne naloge sistema pa so:
načrtovanje in izvajanje preventivnih ukrepov, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti na
nesreče, opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah, zaščita, reševanje
in pomoč, odpravljanje posledic nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje ter
sodelovanje v mednarodnih reševalnih in humanitarnih akcijah.
Zaščita pred neposrednimi učinki nevarnosti naravnih in drugih nesreč temelji na naslednjih
ukrepih: gradbenih in drugih tehničnih zaščitnih ukrepih, evakuaciji, nastanitvi in oskrbi
brezdomcev in drugih ogroženih, radiološki, kemijski in biološki zaščiti, zaklanjanju, zaščiti
kulturne dediščine in zaščiti pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
5.

Pristojnosti

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti države in občin
za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti ter pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Temelji
tudi na obveznosti gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij za izvajanje nujnih
ukrepov za zaščito in reševanje ljudi in premoženja v okviru njihove dejavnosti ter na
odgovornosti prebivalcev za lastno varnost in varnost njihovega premoženja.
Država in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot
enoten in celovit sistem v državi. V državni pristojnosti je predvsem urejanje sistema,
načrtovanje razvojnega in raziskovalnega dela, organiziranje sistema opazovanja, obveščanja
in alarmiranja ter sistema zvez, organiziranje in pripravljanje državnih sil za zaščito, reševanje
in pomoč ter izdelava programov izobraževanja in usposabljanja za zaščito, reševanje in
pomoč. V občinski pristojnosti pa je predvsem spremljanje nevarnosti ter obveščanje
prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite,
organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njihovo
usposabljanje. Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči
na svojem območju kot tudi akcije pri odpravljanju posledic nesreč.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo glede na njihov delovni proces
zagotoviti pogoje in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite delavcev ter izvajati
predpisane zaščitne ukrepe. S tem namenom morajo na svoje stroške zagotoviti ustrezna
zaščitna sredstva in reševalno opremo, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in
njene derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki
predstavlja nevarnost za nastanek nesreče, pa morajo poleg tega izdelati oceno ogroženosti
ter načrt zaščite in reševanja, organizirati potrebne sile za zaščito, reševanje in pomoč,
zagotoviti obveščanje in alarmiranje delavcev in okoliškega prebivalstva ob nevarnostih ter
sofinancirati sorazmerni del priprav občine, na katere območju poslujejo glede na obseg in
stopnjo ogroženosti, ki jo povzročajo s svojo dejavnostjo.
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6.

Izvajanje preventivnih ukrepov

Cilj preventivnih ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je preprečiti,
odstraniti ali zmanjšati varnostna tveganja. Ukrepi za preprečitev nevarnosti oziroma nesreč
so običajno usmerjeni v vire ogrožanja. V primerih, ko nanje ni mogoče vplivati, pa se skuša
varnost, seveda v odvisnosti od vrste nesreč, zagotoviti oziroma njen nivo izboljšati z
ustreznimi organizacijskimi, tehničnimi in drugimi zaščitnimi ukrepi, na primer z ustrezno
rabo in urejanjem prostora, potresno varno gradnjo, uporabo ognjevarnih materialov,
gradnjo zaklonišč in podobnim. Med pomembnejše ukrepe, ki zmanjšujejo posledice nesreč,
štejemo prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe, ki se nanašajo na uporabo,
organizacijo, ureditev in opremljenost prostora, še zlasti v urbanem okolju ter na gradnjo
objektov.
Izvajanje prevntivnih ukrepov je v pristojnostiministrstev in občin, je pa tudi naloga
posameznih gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij glede na njihovo dejavnost.
Na žalost se v Sloveniji izvajanje preventivnih ukrepov sistematično ne spremlja niti po
vsebini niti glede finančnih izdatkov, zato ni mogoče natančno ugotoviti, kaj se je po letu
1991 dejansko storilo na tem področju, niti kolikšna sredstva so posamezna ministrstva in
občine namenila za ta namen.
7.

Zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje

Zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje obsega izdelavo ocen ogroženosti, izdelavo
načrtov zaščite in reševanja in njihovo materialno zagotovitev, načrtovanje in izvajanje
ukrepov za neposredno zaščito pred učinki nesreč, organiziranje, usposabljanje in
opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje in vzdrževanje zaščitne in
reševalne opreme in sredstev.
Z znanstvenim pristopom se pripravljajo tudi varnostni predpisi in standardi za zagotavljanje
varnosti pred nesrečami. Posebno dragocen pripomoček pri načrtovanju pripravljenosti so
raziskave posameznih primerov nesreč.
8.

Zaščita, reševanje in pomoč

Zaščita pred nevarnostmi se zagotavlja z opazovanjem, obveščanjem in alarmiranjem,
razglašanjem nevarnosti, zaklanjanjem, evakuacijo, nastanitvijo in oskrbo ogroženih
prebivalcev, tehničnimi in drugimi sredstvi za osebno in skupinsko radiološko, kemijsko in
biološko zaščito, odstranjevanjem in uničenjem ostankov neeksplodiranih ubojnih sredstev
ter zaščito nepremične in premične kulturne dediščine. Z omenjenimi zaščitnimi ukrepi se
prepreči, ali ublaži neposredni vpliv nesreč na ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in
okolje.
9.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč

Sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirajo država, občine ter določene gospodarske
družbe, zavodi in druge organizacije. Namenjene so ukrepanju ob nesrečah, ustanoviteljice
pa jih lahko uporabijo tudi za izvajanje nujnih intervencij ob nevarnostih nesreč, za
vzdrževanje sredstev in opreme za zaščito in reševanje ter za usposabljanje.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Prostovoljne
reševalne neote in službe se organizirajo po načelu prostovoljnosti pri nevladnih, zlasti
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humanitarnih organizacijah. Njihovo delovanje se povezuje in dopolnjuje s poklicnimi
reševalnimi službami. Poklicne reševalne neote in službe se organizirajo po načelu poklicnega
opravljanja nalog kot javni zavodi ali režijski obrati ter na podlagi pogodbe pri ustreznih
gospodarskih družbah, zavodih, društvih in drugih organizacijah. Dolžnostne enote in službe
za zaščito, reševanje in pomoč se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti kot enote in
službe Civilne zaščite. Civilna zaščita je organizirana kot poseben namenski del sistema
zaščite in reševanja.
V Sloveniji so organizirane kot javne reševalne službe:






Gorska reševalna služba, ki jo izvaja GRZS v 17 društvih,
Jamarska reševalna služba pri JZS, organizirana v sedmih centrih,
Podvodna reševalna služba pri SPZ organizirana v 15 reševalnih postajah,
Gasilska služba, ki jo izvaja več kot 1.400 PGD združenih v GZS ter 13 poklicnih
gasilskih enot,
Zdravstvena reševalna služba organizirana v 64 reševalnih postajah.

Kot enote za posebne namene so organizirane:









enote kinologov z reševalnimi psi (MERP in ZRPS),
rudniške reševalne enote (EZRRN ),
enote za reševanje ob nesrečah z jedkimi snovmi (IRE KLOR ),
moobilna enote za meteorologijo in hidrologijo (MEMH),
mobilni ekološki laboratorij pri IJS ljubljana (ELME),
mobilna enota ekološkega laboratorija ZZV Maribor (MEEL),
enote tabornikov in skavtov za postavljanje začasnih bivališč,
stacionarij RKS.

Kot enote CZ so organizirane:








enote za prvo pomoč,
enote za prvo veterinarsko pomoč,
tehnične reševalne enote,
enote ze RKB zaščito,
enote za varstvo pred NUS,
službe za podporo,
enota za hitre reševalne intervencije.

Načrti zaščite in reševanja ob poplavah
Temeljni načrt zaščite in reševanja (ZiR) ob poplavah je državni načrt iz leta 2004. Za to
vrsto nesreče pripravijo načrt tudi vse ogrožene regije in občine. Kot posebnost je izdelan
tudi Regijski načrt zaščite in reševanja ob nevarnosti poplavnega vala v koroški regiji zaradi
porušitve pregrade HE Golica (2005).
9.1

Temeljne podmene državnega načrta ZiR ob poplavah

Varstvo pred poplavami v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti zagotavljajo
državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda ter državne in lokalne
gospodarske javne službe (elektrarne, podjetja za vzdrževanje cest, in drugi), občine in
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državni organi, prebivalci kot posamezniki, prebivalci prostovoljno organizirani v raznih
društvih in drugih nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, javne
reševalne službe, podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za
zaščito in reševanje, ter občine in državni organi.
Državni načrt je izdelan za poplave, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov, kadar nastopijo
katastrofalne poplave na kateremkoli vodotoku v državi in kadar lokalni in regijski viri ne
zadoščajo za učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Poplave lahko ogrožajo človeška življenja, živali in materialne dobrine neposredno zaradi
delovanja vodnega vala, zaradi poškodb objektov in naprav, namenjenih proizvodnji,
predelavi, uporabi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju in odstranjevanju nevarnih snovi,
poškodb ali porušitve mostov in druge prometne infrastrukture, vodnogospodarske
infrastrukture in naravnih vodotokov, poškodb na električnih, plinskih in drugih napeljavah,
poškodb na stavbah kulturne dediščine in podobno. Naštete objekte morajo upravljavci na
prizadetem območju pregledati takoj po poplavah.
Za preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi poplav ter za zaščito prebivalstva je nujno treba
tako v občinah kot v posameznih organizacijah in državnih organih pravočasno opozoriti na
nevarnost nastanka poplav.
Če poplave nastopijo nenadoma (nepričakovani močni nalivi), sile za zaščito, reševanje in
pomoč na prizadetem območju takoj začnejo z dejavnostmi za reševanje ljudi, živali in
materialnih dobrin.
9.2

Koncept odziva ob poplavah

Koncept odziva ob poplavah temelji na posledicah, ki jih povzroči poplava na ljudeh, naravi
in na objektih. Agencija RS za okolje na podlagi meritev opozarja pred poplavami rek in
morja in pri tem sodeluje tudi s službami v sosednjih državah, kar velja še posebno za zgornji
tok rek Drave in Mure. Prav tako podatke o naraščanju rek posreduje sosednjim državam, ki
so v spodnjem toku rek Save, Mure in Soče.


Naraščanje vodotokov (preseženi pogojni vodostaj oziroma pretok – vodostaj
oziroma pretok je dosegel kritično točko in zahteva stalno spremljanje razmer).
Oddelek za hidrološko prognozo MOP ARSO Urada za monitoring prične redno
spremljati stanje vodostajev in pretokov, ko reke ali gladina morja preseže pogojne
vodostaje oziroma pogojne pretoke.
 Poplave (stanje pripravljenosti za ukrepanje). Ko je pogojni vodostaj oziroma pretok
presežen in še narašča, se vzpostavi stanje pripravljenosti za ukrepanje. Izvaja se
obveščanje javnosti in prebivalstva, alarmiranje prizadetih prebivalcev, aktiviranje sil
za zaščito, reševanje in pomoč, določitev zaščitnih in drugih ukrepov, zbiranje
informacij in posredovanje podatkov, izvajanje nalog in ukrepov zaščite, reševanja in
pomoči, informiranje javnosti, ocenjevanje škode, spremljanje stanja in zaključek
aktivnosti.
 Katastrofalne poplave. Izvaja se alarmiranje, obveščanje pristojnih organov in
javnosti, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, na osnovi napovedi poteka
nesreče in ocene situacije poveljnik CZ RS določi zaščitne ukrepe in naloge.
Koncept odziva na nenadne poplave (Železniki) razdelajo občine v občinskih načrtih zaščite,
reševanja in pomoči.
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Slika 1Koncept odziva ob nevarnosti poplavnega vala zaradi porušitve pregrade HE Golica

Koncept odziva temelji na posledicah nevarnosti poplavnega vala zaradi porušitve pregrade
HE Golica, ki jih povzroči na ljudeh, naravi in objektih. Koncept odziva temelji na
klasifikaciji izrednega dogodka – nesreče in sicer:
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povečana nevarnost porušitve pregrade HE Golica: možnost pretoka pronicajo_e
vode oz. ob urejanju hudourniških potokov in načrtovanju zajezitev. Obstaja tudi
možnost pojavljanja stoletnih in večletnih voda. Pretok pronicajoče vode se nadzira s
sistemom, ki reagira že pri majhni spremembi pretoka in temu sledi neposredno
odgovorno strokovno preverjanje pregrade. Izvaja se obveščanje javnosti in
prebivalstva, alarmiranje prizadetih prebivalcev, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in
pomoč, določitev zaščitnih ukrepov, zbiranje informacij in posredovanje podatkov,
izvajanje nalog in ukrepov zaščite, reševanja in pomoči, informiranje javnosti,
ocenjevanje škode, spremljanje stanja in zaključek aktivnosti.
porušitev pregrade HE Golica: možni zunanji mehanski vzroki, med katere moramo
všteti nevarnost namernega rušenja pregrade v primeru vojnih dejstvovanj. Izvaja se
alarmiranje, obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje sil za zaščito,
reševanje in pomoč. Na osnovi napovedi poteka nesreče in ocene situacije poveljnik
CZ določi zaščitne ukrepe in naloge.

S. Šestan

Slika 2 Potek dogodkov obveščanja za primer pregrade HE Golica

10. Zaključek
V zaključku prispevka želim opozoriti, da je nujno potrebno v Republiki Sloveniji izdelati
nov podzakonski akt, ki bo opredeljeval aktivnosti, ukrepe in odgovornosti ob nevarnosti
porušitve oziroma porušitvi visokih pregrad. Študije, ki so bile izdelane s strani IBE in UL
FGG o medsebojnih vplivih infrastrukturnih in energetskih ureditvah na spodnji Savi v času
izrednih hidroloških dogodkov oziroma porušitvenih valovih to potrebo očitno izkazujejo.
Zaporedna porušitev po ene zapornice na vseh gorvodnih stopnjah in blokada zapornic na
zadnji izgrajeni stopnji pri manjši začetni odprtosti zapornic bi povzročila v posameznih
bazenih posledice, ki so opisane spodaj.
Kritično je že v bazenu Boštanj, kjer bi voda dosegla in minimalno prelivala krono nasipa.
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Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v povezavi s pripravljenostjo na poplave oziroma
njim podobne učinke poplavnega vala ob porušitvi visoke pregrade

Še slabše je v bazenu Blanca, kjer bi se preko krone nasipa prelila zaradi velike dolžine
prelivanja tolikšna količina vode, da bi zalila majhna področja, zaprta med železnico oz. cesto
in energetskim nasipom na levi in desni strani reke gor vodno od HE. V obeh bazenih bi
bila ogrožena tudi železnica. Zaradi majhne višine prelivanja pa vseeno ocenjujemo, da zelo
verjetno ne bi prišlo do tolikšnih poškodb nasipa, da bi se pojavila nevarnost porušenja letega.
V bazenu Krško bi bila zaradi velikega dviga gladine zalita železnica kar na precejšnji dolžini
gor vodno od HE Krško. Na levem bregu bi ob Blanščici voda segla do železniškega nasipa
in nato ponovno od Kladja nad Blanco dol vodno. Na desnem bregu bi bila zalita Loka pod
Artom in celotno Pijavško polje. Poplavljene bi bile tudi nižje ležeče hiše v Guntah.
V bazenu Brežice rešujemo nasip pred prelivanjem z odpiranjem klapne na levem bočnem
prelivu. Tako sicer povzročimo dokaj veliko poplavljanje levega poplavnega področja, vendar
je to edini način, da preprečimo prelivanje energetskega nasipa po celi dolžini in tako
preprečimo še večjo škodo, saj bi bilo sicer prelivanje nasipov takšnega obsega, da bi lahko
povzročilo njihovo porušitev. Klapno je potrebno odpreti takoj po potresu, če se ugotovi,
da je prišlo do zablokiranja zapornic na HE Brežice. V nasprotnem primeru vršimo pred
praznjenje z dviganjem segmentov na prelivnih poljih HE.
Načrt ZiR zaradi porušitve pregrade HE Golica je narejen še po starem jugoslovanskem
pravilniku, ki govori samo o nenadni porušitvi objekta (visoke pregrade) in za Golico, še bolj
pa za nove visoke pregrade ni primeren.
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SEIZMOLOŠKO OPAZOVANJE PREGRAD
Vladimir Mihailov, Dragi Dojčinovski, Renato Vidrih, Peter Sinčič, Matjaž Godec
POVZETEK
Močni potresi vedno porajajo vprašanja, na katera pogosto ni moč dati točnih odgovorov.
To še posebej velja v primeru velikih pregrad, kjer je postavljenih premalo instrumentov,
tako za beleženje potresov, kot za beleženje odziva pregrade.
Brez ustreznega zapisa ni možno opraviti primerjave v potresu poškodovane pregrade s
predpostavljenimi projektnimi parametri in kriteriji; prav tako pa je tudi otežen sprejem
racionalnih odločitev za sanacijo in ojačitev konstrukcije. Dodatne težave se pojavljajo,
kadar potresi ne povzročajo velikih in vidnih poškodb. V takih primerih je za oceno
uporabnosti konstrukcije potrebno opraviti posebne meritve za zahtevnimi pregledi
konstrukcije.
ABSTRACT
Strong earthquakes always raise questions that cannot be answered. This is particularly true
in case of large dams where not enough instruments had been installed to measure both the
earthquake and the dam's response to it.
The comparison between earthquake damaged dams with predicted parameters and criteria
of the project is not possible without sufficient records. Furthermore, the insufficiency of
records makes it difficult to adopt rational decisions for repairing and strengthening the
construction. Additional problems appear when earthquakes do not cause any major or
visible damage. In such cases, special investigations need to be performed following the
required assessment of construction in order to evaluate the usability of construction.
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1.

Uvod

Močni potresi vedno porajajo vprašanja na katera pogosto ni moč dati točnih odgovorov. To
še posebej velja v primeru velikih pregrad, kjer imamo postavljenih premalo instrumentov,
tako za beleženje potresov, kot za beleženje odziva pregrade.
Brez ustreznega zapisa ni možno opraviti primerjave v potresu poškodovane pregrade s
predpostavljenimi projektnimi parametri in kriteriji; prav tako pa je tudi otežen sprejem
racionalnih odločitev za sanacijo in ojačitev konstrukcije. Dodatne težave se pojavljajo,
kadar potresi ne povzročajo velikih in vidnih poškodb. V takih primerih je za oceno
uporabnosti konstrukcije potrebno opraviti posebne meritve za zahtevnimi pregledi
konstrukcije.
Poznavanje podatkov o gibanju tal ob potresu na ožjem območju, kjer leži konstrukcija, in
poznavanje obnašanje konstrukcije sta temeljnega pomena za oceno potresne nevarnosti,
tako za določitev potresnih parametrov in kriterijev, kot tudi za vse ostale dinamične
preiskav. Brez teh podatkov so vse nadaljnje preiskave in analize zasnovane le na
predpostavkah. Najboljši način za reševanje teh problemov je instaliranje mreže večjega
števila inštrumentov, tako za beleženje gibanja tal, kot tudi za beleženje odziva konstrukcije v
primeru potresa.
V potresnem inženirstvu je vse večja potreba po podatkih, ki jih lahko pridobimo s
postavljenimi mrežami instrumentov za beleženje močnih potresov. Tako pridobljeni
podatki so bistveni pri aktivnostih za zmanjševanje potresne ogroženosti in tudi za
zmanjševanje poškodb tako opazovanih konstrukcij pri morebitnih katastrofalnih potresih.
Pridobljeni rezultati so enako pomembni za teoretične in sploh bazične raziskave na
področju potresnega inženirstva, kot tudi za uporabne raziskave na tem področju.
V zadnjem času je seizmološko opazovanje konstrukcij na splošno aktivnost, ki ji v
seizmologiji in potresnem inženirstvu dajemo velik poudarek. In to ne brez razloga – tako
dobljeni podatki bistveno pripomorejo k povečanju varnosti ob potresu. Poleg tega pa nam
ti podatki predstavljajo osnovo za pripravo zakonodaje na tem področju. Na ta način
pripomoremo k projektiranju potresno odpornejših konstrukcij, kar neposredno vpliva na
manjšanje potresne ogroženosti.
Prispevek je posvečen problemom seizmološkega opazovanja pregrad, zato so v nadaljevanju
obravnavane le teme vezane na opazovanje pregrad. Podobno pozornost pa ponekod po
svetu posvečajo tudi drugim velikim inženirskim objektom (mostovi, vodni rezervoarji,
objekti v sklopu jedrskih elektrarn, izjemno pomembni objekt ter objekti, ki se gradijo v
večjih serijah).
2.

Splošne zahteve potresnega opazovanja

Potresi so lahko po načinu svojega nastanka, kot po svojem delovanju na objekte
kompleksen pojav, ki vsebuje potencialno nevarnost, da v svojem zelo kratkem trajanju
povzroči porušitve objektov ali spremembe obličja zemlje velikih razmer. Potrebno je
poudariti, da je ena največjih potencialnih nevarnosti nastanka škod velikih razsežnosti pri
potresih prav porušitev pregradnih objektov. Takšna porušitev ima še večje posledice, če so
ogrožena gosto naseljena in visoko urbanizirana področja.
Stalna nevarnost nastanka potresa od nas zahteva, da s preventivnimi aktivnostmi pričnemo
že v fazi načrtovanja in projektiranja objekta. Učinki preventivnih in zaščitnih ukrepov so
učinkovitejši in racionalnejši od tistih, kateri bi bili uporabljeni pri odstranjevanju posledic
učinkov potresa.
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Velika pregrada je posebej pomemben element pri ocenjevanju potresne ogroženosti širšega
območja pregrade, kot tudi pri opredeljevanju potresne ogroženosti območja, kjer bo
pregrada postavljena. Mnogo pregrad po svetu je postavljenih na območjih velike potresne
aktivnosti ali pa v neposredni bližini področij, kjer so v preteklosti že bili močni potresi. Pri
tem le potrebno upoštevati možnost nastanka ne le naravnih temveč tudi induciranih
potresov. Tu je potrebno posebej poudariti potencialno nevarnost nastanka hudih posledic
zaradi popolne ali delne porušitve pregrad zaradi potresa, kot tudi zaradi možnosti nastanka
lokalnega induciranega potresa med polnjenjem akumulacije.
Izmed mnogih poškodovanih pregrad zaradi »naravnih« potresov naj omenimo le pregrado
Habgen v Montani (ZDA) leta 1958, pregrado Eklutna na Alaski (ZDA) leta 1964, pregrado
Van Norman v Kaliforniji (ZDA) leta 1971 in pregrado Shih Kang na Tajvanu leta 1999.
Obsežne so bile tudi poškodbe pregrad zaradi inducirane seizmičnosti – to je zaradi
potresov, ko so nastali kot posledica polnjenja akumulacije. Nekaj takih primerov je nastalo
na območjih za katere se je menilo, da so le malo ali pa umirjeno potresno aktivna.
Navedimo le tri najznačilnejše primere:
(1) pregrada na jezeru Kariba v Centralni Afriki;
(2) pregrada Koyna v Indiji in
(3) pregrada Hseng Feng Kiang na Kitajskem.
Pri teh pregradah so najmočnejši potresi dosegli tudi magnitudo 6.4 in povzročili težke
poškodbe na konstruktivnih delih. Na betonski težnostni pregradi Koyna so se pojavile
obsežne in globoke razpoke, ki so za sanacijo zahtevale veliko časa in materialnih sredstev.
Podoben je bil tudi primer na pregradi Hseng Feng Kiang, na kateri je potres magnitude 6.1
leta 1962 povzročil razpoke dolge 82 m na gornjem delu pregrade.
Zgornji primeri nalagajo potrebo po podrobnem preučevanju seizmičnosti lokacije pregrade.
To pomeni, da je poleg statistične analize obstoječih (instrumentalnih, zgodovinskih,..)
podatkov o potresih ter terenskem (tektonsko, geološko,..) preučevanju terena, nujno tudi
instrumentiranje pregrade in njene okolice.
Najpomembnejši podatki o gibanju tal in odzivu pregrade ob potresu se pridobijo s
postavitvijo instrumentov za beleženje potresov. Brez zapisa potresa ni možno primerjati
obnašanja pregrade med potresom s projektnimi potresnimi parametri, kot tudi ni moč
sprejeti sklepov za nadaljnjo varno uporabo ali pa racionalno sanacijo pregrade po potresu.
Za določitev odziva pregrade je potrebne postavitev ustreznega števila instrumentov na
pregradi in v njeni neposredni okolici.
Število instrumentov je odvisno od več faktorjev, in sicer od: seizmotektonskih karakteristik
območja, pogojev temeljenja, tipa in namena pregrade, materiala pregrade,… Zato ni moč
kar splošno določiti števila potrebnih instrumentov. Zaželeno je, da se izdelajo predhodne
študije in analize za določitev tako optimalnega števila postavljenih instrumentov, kot tudi
mest postavitve.
Že leta 1972 je IZIIS (Inštitut za potresno inženirstvo in inženirsko seizmologijo) iz Skopja
na območju tedanje Jugoslavije pričel s postavitvijo mreže instrumentov za beleženje močnih
potresov. Na začetku je bilo v tej mreži postavljenih 100 instrumentov (akcelerografi SMA-1
– Kinemetrics, ZDA). Kasneje se je to število kontinuirano povečevalo in na koncu
osemdesetih let prejšnjega stoletja doseglo nekaj več kot 300 instrumentov. Ti instrumenti so
bili postavljeni na:
a) osnovni hribini,
b) na karakterističnih tleh in
c) na različnih tipih konstrukcij.
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Tabela 1 Prva mreža akcelerigrafov instaliranih v Sloveniji do 1975
LOKACIJA

LETO
POSTAVITVE
INSTRUMENTA

ŠTEVILO
INSTRUMENTOV

Ljubljana –Zavod za reziskavo materialov in konstrukcij

1973

1

Ljubljana –Samski dom “SNAGA”

1973

1

Ljubljana – Vrhnikova 10

1973

1

Maribor – Zavod za urbanizem

1972

1

Laško – “Turistbiro”

1972

1

Krško – Lokacija na območju sedanje Jedrske elektrarni Krško

1973

1

Brežice – Občina

1973

1

Tolmin - Občina

1972

1

Ilirske Bistrice – Gozdno gospodarstvo

1972

1

SKUPAJ

9

Tabela 2 Instrumenti instalirani na območju bivše Jugoslavije do leta 1975
REPUBLIKA

OSNOVNA
HRIBINA

KARAKTERISTIČN
A TLA

KONSTRUKCIJE

SKUPAJ

BIH

4

8

15

27

Črna gora

2

4

-

6

Hrvatska

11

9

3

23

Makedonija

4

12

3

19

Slovenija

1

8

-

9

Srbija

4

9

3

16

SKUPAJ

26

50

24

100

Tabela 3 Postavljeni instrumenti na območju Slovenije do leta 1992
LOKACIJA

Ljubljana –Zavod za reziskavo materiala in
konstrukcij

LETO
POSTAVITVE
INSTRUMENT
A

ŠTEVILO
INSTRUMENTO
V

DEMONTAŽA
INSTRUMENTO
V

1973

1

1992

Ljubljana – IMFIM – Fakulteta za matematiko

1976

1

1992

Laško – “Turistbiro”

1972

1

1992

Breginj – Tovarna igel

1976

1

1992

Tolmin – Objekt občine

1972

1

1992

Brezice – Objekt občine

1973

1

1992

Krško – Lokacija na območju sedanje Jedrske
elektrarni Krško

1978

1

1992

Kobarid – Osnovna šola

1976

1

1992

Robič – Objekt carine

1976

1

1992

HE “Fala”

1989

2

2008

HE “Zlatoličje”

1989

2

2008

HE “Doblar”

1989

2

2006

HE “Solkan”

1989

2

2006

HE “Moste”

1989

4

2006

SKUPAJ

24
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Rezultati, ki so bili pridobljeni s to mrežo so v celoti upravičili vsa pričakovanja. Tako
pridobljeni podatki (registracije, spektri,…) so bili neprecenljive vrednosti in so našli veliko
uporabo pri pripravi ustreznih predpisov, kot tudi na splošno v projektiranju potresno
odpornih konstrukcij.
Potresno opazovanje pregrad je še vedno pereč problem v potresnem inženirstvu. Rezultati
obdelanih proženj zaradi potresov dajejo velik prispevek eksperimentalnim in analitičnim
preučevanjem dinamičnega obnašanja pregrad. Vse to neposredno vpliva na optimizacijo
projektiranja in izgradnje potresno odpornih pregrad.
Glede na vse navedeno je bil v okviru meddržavnega bilateralnega sodelovanja med
Makedonijo in Slovenijo predlagan in realiziran projekt »Seizmološko opazovanje konstrukcij
v odvisnosti od geoloških pogojev«. V projektu smo na slovenski strani sodelovali Geološki
Zavod Slovenije in MOP – Agencija RS za okolje (Urad za seizmologijo in geologijo), na
makedonski strani pa IZIIS (Inštitut za zemljotresno inženirstvo i inženirsko seizmologijo)
iz Skopja.
Nekatere naše in svetovne izkušnje na področju seizmološkega opazovanja ter posamezni
rezultati in zaključki so prikazani v nadaljevanju prispevka.
3.

Seizmološko opazovanje pregrad

Seizmološko opazovanje hidrotehničnih objektov, posebno pregrad, predstavlja
najracionalnejšo obliko in metodo zaščite pred učinki potresov. Podatki, ki se pridobijo z
registracijo potresa na teh instrumentih se koristijo kot temeljni podatki za definiranje
potresnih parametrov in kasneje pogojev za projektiranje. Poleg tega – brez ustrezne
registracije ni možno opraviti primerjave obnašanja objekta (pregrade) v času potresa s
projektnimi potresnimi parametri. Prav tako tudi ni moč sprejeti odločitve za nadaljnjo varno
uporabo ali nujnost sanacije pregrade takoj po potresu.
Iz navedenega je priporočeno izvajanje potresnega opazovanja na vseh hidrotehničnih
objektih, še posebej na visokih pregradah, ki so zgrajene na potresno aktivnih območjih.
Skupno število instrumentov na pregradah po svetu je majhno. Potrebno bo še precej časa
za popolno definiranje obnašanja konstrukcij – odziva pregrad ob potresu. Zato je zelo
pomembno, da se iz tega relativno majhnega števila instrumentov dobi največji možni nabor
informacij. Zato je potrebno vložiti še večje napore in pridobiti razumevanje investitorjev, da
se število instaliranih instrumentov na obstoječih pregradah poveča.
Povečanje števila je posebej pomembno za pregrade zgrajene po najnovejših tehnologijah in
metodah projektiranja. Tehnično in ekonomsko je to upravičeno. Stroški instrumentiranja so
zanemarljivi glede na celotno investicijo. Po drugi strani nam pa tako postavljeni instrumenti
omogočajo pridobitev osnovnih podatkov o obnašanju pregrade ob potresu, sprejemanje
odločitev o nadaljnjem izkoriščanju ali potrebi za sanacijo neposredno po potresu. Istočasno
tako pridobimo realne podatke o učinkovitosti novih materialov ali metod projektiranja. Žal
je za potresno inženirstvo potres edini pravi eksperiment.
Pomemben element pri seizmološkem opazovanju so izhodni podatki instrumentov.
Zaželeno je, da so ti v takšni obliki, da se iz njih na licu mesta, neposredno po potresu,
pridobi informacija o moči potresa in odzivu konstrukcije. Na osnovi tega je moč sprejeti
odločitev o nadaljnji uporabi pregrade. Na primer, če je pregrada projektirana za pospešek
a=0,25 g, kot projektni parameter, a je bila maksimalna amplituda zabeleženega pospeška
manjša od te vrednosti, potem se lahko z veliko zanesljivostjo sprejme odločitev o nadaljnji
uporabi brez posebnih potrebnih ojačitvenih ali sanacijskih del. Vkolikor pa je bil registriran
pospešek večji od 0,25 g pa je priporočljivo, tudi kadar ni vidnih znakov poškodovanosti
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pregrade, da se naredi posebna študija in da se preveri velikosti sil in deformacij pregrade
zaradi takšne potresne sile.
V zadnjih treh desetletjih je bil narejen velik napredek v poznavanju delovanja potresa na
betonske in zemeljske pregrade. Razvoj instrumentov za točno beleženje realnih premikov
zaradi potresa kot tudi napredek v računalniško analitičnih postopkih vodijo k boljšim
ocenam potresnega odziva pregrad. Mnogo naporov je bilo vloženih v pripravo analitičnih in
numeričnih metod za simuliranje odziva pregrade na potres, ki je v splošnem predstavljen z
odgovarjajočim pospeškom. Bistven napredek je napravljen tudi pri definiranju potresnih
vhodnih podatkov za opredeljevanje izpostavljenosti konstrukcije potresu.
Menimo, da je neobhodno, da projektanti bolje poznajo rezultate in pomen zabeleženih
podatkov – realnega obnašanja pregrade pri delovanju potresnih sil. Le tako bodo lahko te
podatke uporabljali v vsakodnevni praksi. Na ta način bomo pomagali pripraviti pogoje za
čim racionalnejši pristop pri potresno odpornem projektiranju pregrad.
4.

Zaščita pred potresi – tehnična regulativa

Tehnični predpisi in standardi predstavljajo eno od osnovnih mer zaščite pred potresi.
Obstaja več takšnih predpisov. Vendar, na žalost, le ti ne morejo zaobjeti vseh področij in
faz projektiranja in planiranja, ki lahko dvignejo nivo zaščite pred potresi. Zaradi specifične
narave nastanka potresa in njegovega delovanja na objekte, predpisi ne morejo neposredno
zajeti vseh vplivov potresa od katerih je neposredno odvisno obnašanje, stabilnost in tudi
ranljivost objekta. Zato je potrebno, poleg upoštevanja tehničnih predpisov kot mere zaščite,
tudi iskati nove vsebine in oblike zaščite pred potresi v vseh področjih tehničnih strok.
Potresno opazovanje pregrad je relativno zapleten proces predvsem zaradi nezadostne
definiranosti narave samega potresa in obnašanja objektov pod njegovim vplivom. V več
državah obstajajo predpisi in normativi za potresno opazovanje konstrukcij na predpisani
način – v bistvu so definirani kriteriji za potresno opazovanje.
V bivši Jugoslaviji je bil v začetku leta 1988 sprejet Pravilnik o tehničnih normativih za
seizmično opazovanje visokih pregrad (UL SFRJ 6/1988), ki je še vedno v veljavi v nekaterih
državah, ki so bile v sestavi bivše SFRJ. Koncem leta 1999 je bil v Sloveniji sprejet Pravilnik
o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade (UL RS 92/99) s čimer je prenehala
veljavnost prejšnjega pravilnika.
Obveznost iz Pravilnika SFRJ je bilo opazovanje (v tem primeru instrumentiranje) širšega
območja pregrade in akumulacije kot tudi same pregrade. To opazovanje je sestavljeno iz
dveh delov:
a) potresno opazovanje inducirane seizmičnosti
b) potresno opazovanje za beleženje dinamičnega obnašanja tal, temeljev in telesa pregrade
ob močnem potresu.
Za zagotavljanje teh informacij, ki so po naravi različne, so potrebne preiskave in opazovanje
pregrad s pomočjo:
a) lokalne mreže seizmoloških postaj – seizmografov in
b) instrumentov za beleženje močnih potresov – akcelerografov
Lokalna seizmološka mreža je sestavljena iz najmanj treh premičnih seizmoloških
opazovalnic, ki so razporejene, da pokrivajo opazovano območje tako, da omogočajo
vrednotenje lokalne potresne aktivnosti, lociranje epicentrov in določitev energetskih
karakteristik potresa. Delo takšne mreže se mora začeti vsaj dve leti pred pričetkom izgradnje
pregrade, nadaljevati pa se mora do zaključka polnjenja oziroma še leto dni po pričetku
obratovanja. Zaželeno je, posebej na območjih velike potresne aktivnosti, da takšna mreža
deluje kot stalna mreža – brez prekinitve. Pri tem opazovanju je zelo pomembno obdobje
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polnjenja akumulacije glede na možnost nastanka induciranih lokalnih potresov (zaradi
porušitve naravnega stanja zaradi spremembe napetostnega stanja v tleh).
Instrumenti za beleženje močnih potresov postavljeni na pregradi nam omogočajo
pridobivanje osnovnih podatkov o obnašanju pregrade v času potresa, oziroma nam
omogočajo sprejem odločitev o nadaljnji uporabi ali potrebi po sanaciji neposredno po
potresu.
Zaradi specifičnih pogojev lokacij posameznih pregrad (geološke, seizmološke,..), tipa
konstrukcije pregrade, velikosti akumulacije, kot tudi zaradi resnosti posledic, ki lahko
nastanejo zaradi poškodb pregrade lahko zahtevajo podrobno študijo o optimalnem številu
in lokaciji instrumentov za beleženje močnih potresov.
Dosedanje izkušnje po svetu nam govorijo, da je inducirana seizmičnost pri polnjenju
akumulacij v glavnem v neposredni povezavi z velikimi pregradami (višjimi od 100 m).
Medtem pa predstavljajo manjše pregrade, glede na njihovo veliko število, relativno visok
potencial nevarnosti. Iz teh razlogov se predlaga, da je lokalna mreža seizmoloških postaj
vezana le na zelo visoke pregrade, mreža instrumentov za beleženje močnih potresov pa na
vse pregrade na potresno aktivnih območjih. Zato bodo v nadaljevanju prikazani le nekateri
od splošnih principov za instrumentiranje pregrad z instrumenti za beleženje močnih
potresov.
Potresno opazovanje pregrade in akumulacije se planira, projektira, izvaja in organizira
posebej za vsak objekt. Pri tem je obvezno, da se projekt opazovanja seizmičnosti izdela na
osnovi zahtev pravilnika in morebitnih podrobnejših raziskav lokacije pregrade.
5.

Projekt potresnega opazovanja

Za učinkovito in zanesljivo spremljanje seizmičnosti lokacije pregrade in dinamičnega
obnašanja same pregrade je potrebno izdelati poseben projekt izvajanja potresnega
opazovanja pregrade.
Osnovni parametri za izdelavo takšnega projekta so razdeljeni v dve skupini:
a) globalni parametri, ki jih definira pravilnik in
b) parametri, ki so opredeljeni z lokacijo in samo konstrukcijo pregrade.
Prva skupina parametrov je opredeljena v navedenem pravilniku. Kot taki morajo biti
upoštevani v projektu potresnega opazovanja.
Parametri druge skupine se definirajo za vsako pregrado posebej in so odvisni od:
a) režima seizmičnosti v mikro in makro regiji;
b) dinamičnih karakteristik lokalnih tal;
c) načina temeljenja;
d) tipa pregrade in temeljenja;
e) dinamičnih karakteristik pregrade;
f) interakcije tla – temelj pregrade;
g) geometrijskih značilnosti pregrade;
h) možnostih izvedbe opazovanja in
i) površine akumulacije.
Vsi navedeni parametri imajo parcialen in interaktiven učinek na dinamične značilnosti
obnašanja pregrad. Te značilnosti, ki imajo velik vpliv na potresno opazovanje, se na
pregradah običajno opredeljujejo z dinamično analizo na matematičnem modelu pregrade ali
pa z raziskavami na pregradah z metodo vsiljenih vibracij ali pa z ambientnimi vibracijami.
Na ta način se dobijo:
a) lastne (naravne) frekvence,
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b) koeficient dušenja konstrukcije in
c) nihajne oblike pregrade.
Na osnovi analize dobljenih rezultatov se izdela projekt za potresno opazovanje s katerim se
definira:
a) optimalni sistem potresnega opazovanja
b) lokacije instrumentov, ki bodo instalirani v telesu pregrade in
c) tip seizmoloških instrumentov s karakteristikami, ki ustrezajo zahtevam Pravilnika in z
možnostjo njihovega telemetričnega povezovanja.
Priporoča se, da je posebej izdelan projekt telemetrične povezave postavljenih instrumentov
s središčem za opazovanje pregrade.
Tako pridobljeni podatki imajo več pomenov, med katerimi posebej poudarjamo:
a) verifikacija vhodnih seizmičnih parametrov na osnovi katerih je bila projektirana
pregrada in pripadajoči objekti,
b) možnost kontrole – analize nivoja potresne odpornosti pregrade glede na dobljene
zapise
c) analiza učinkov akumulacije na seizmični režim v bližnji okolici
d) optimizacije postopkov projektiranja bodočih pregrad.
Za potrebe instrumentiranja pregrad v Sloveniji so bili v letih 2003 in 2004 izdelani projekti
za opazovanje posameznih pregrad.
Vsi navedeni parametri in kriteriji so bili upoštevani pri izdelavi projektov opazovanja
seizmičnosti na pregradah Savskih, Dravskih in Soških hidroelektrarn. Pri izdelavi in
ocenjevanju projektov so bile ugotovljene nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti v
Pravilniku o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade, ki so bile kasneje
odpravljene (ali pa so v fazi odpravljanja).
6.

Stanje v Sloveniji

Seizmološko opazovanje pregrad v Sloveniji ima relativno dolgo zgodovino. Prvi instrumenti
za beleženje močnih potresov (SMA-1, Kinemetrics, ZDA) so bili instalirani na pregradah
Soških elektrarn. Na HE Doblar so bili instalirani koncem osemdesetih let prejšnjega
stoletja, nekaj let kasneje pa na pregradi HE Solkan.
Zatem sta bili instrumentirani pregradi HE Fala in HE Zlatoličje na Dravi. V sredini
devetdesetih je bilo začeto tudi seizmološko opazovanje na pregradi HE Moste.
V tem času je instaliranje, vzdrževanje in obdelavo podatkov v Sloveniji opravljal IZIIS
(Inštitu za potresno inženirstvo in inženirsko seizmologijo, Skopje, Makedonija).
Na tem mestu bi poudarili, da so bili v tistem obdobju (do leta 1998) instrumenti postavljeni
na osnovi takratnih svetovnih znanstvenih in strokovnih znanj ter izkustev na področju
seizmološkega opazovanja pregrad in v skladu z zahtevami Pravilnik o tehničnih normativih
za opazovanje visokih pregrad (UL SFRJ 6/1988). Novejšemu slovenskemu pravilniku žal
tisto opazovanje ni ustrezalo, ker Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velikih
pregrad (UL RS 92/99) zahteva instrumente nove generacije.
V letu 2008 se seizmološko opazovanje v skladu z veljavno zakonodajo izvaja na pregradah:
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Podsela – HE Doblar (Soča),
Ajba – HE Plave (Soča)
Solkan – HE Solkan (Soča),
Mavčiče (Sava),
Moste (Sava),
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 Medvode (Sava),
 Vrhovo (Sava),
 Dravograd (Drava),
 Vuzenica (Drava),
 Vuhred (Drava),
 Ožbalt (Drava),
 Fala (Drava),
 Mariborski otok (Drava),
 Zlatoličje (Drava),
 Markovci (Drava),
 Formin (Drava),
 Vogršček (Vogršček).
Skupno se izvaja seizmološko opazovanje na 17 pregradah.
7.

Dobljeni rezultati

Od pričetka izvajanja opazovanja pregrad v Sloveniji in širše na območju tedanje Jugoslavije
se je zgodilo nekaj močnih potresov (M ≥ 5.5) in več zmernih potresov (M ≥ 3.0). Pri tem
je bilo pridobljenih več zapisov, katerih rezultati so bili neposredno uporabljeni v
vsakodnevni inženirski praksi – peri projektiranju, sprejemu odločitev o možnosti nadaljnje
uporabe pregrade itd.
Potres 12.4.1998 v Zgornjem Posočju z magnitudo M=5.5 je bil zabeležen na pregradah HE
Doblar, HE Solkan in HE Moste.
Potres M=5.5, ki se je dogodil 1.9.1994 v okolici Bitole pa je bil zabeležen na pregradi
Streževo.
Rezultati zapisov teh potresov so podani v nadaljevanju. Ob tem poudarjamo, da je to le
majhen del izbranih podatkov, ki imajo za cilj ilustrirati rezultate, ki so dobljeni s seizmološki
opazovanjem pregrad.
8.

Zaključek

Na osnovi rezultatov skupnega dela na projektu instrumentiranja pregrad v Sloveniji in
Makedoniji lahko ugotovimo sledeče:
Stanje seizmološkega opazovanja pregrad v Sloveniji je relativno dobro. V zadnjem času se je
na posamezne pregrade namestila nova oprema, kar je bistveno izboljšalo stanje – še vedno
pa se opazovanje seizmičnosti na velikih pregradah ne izvaja v skladu zahtevami veljavne
zakonodaje. Seizmološko opazovanje se izvaja na 17 pregradah od skupno 31 velikih pregrad
na katerih bi ga bilo potrebno izvajati.
V Makedoniji se seizmološko opazovanje izvaja na 11 pregradah (od skupno 22 velikih
pregrad na katerih bi bilo potrebno izvajati seizmološko opazovanje). Pomanjkljivost
opazovanja predstavljajo predvsem večinoma zastareli instrumenti.
Seizmološko opazovanje pregrad je vedno aktualen problem v potresnem inženirstvu.
Rezultati pridobljeni z obdelavo zapisov dajo velik doprinos eksperimentalnim in analitičnim
študijam dinamičnega obnašanja pregrad. Vse to vpliva na optimizacijo procesa projektiranja
in izgradnjo potresno odpornih pregrad.

29

Seizmološko opazovanje pregrad

Število instrumentov na pregradah, ki se nahajajo na potresno aktivnih območjih je relativno
majhen (v svetovnih razmerah) in bo še dolgo nezadosten za popolno definiranje obnašanje
konstrukcij – to je odziv pregrade na potres. Zato je izjemno pomembno, da se iz relativno
malega števila instrumentov pridobi največje možno število informacij. Nujni pa so napori,
da se lastniki pregrad zavedajo svoje odgovornosti za opremljanje obstoječih pregrad.
Povečanje števila opazovanih pregrad je posebej pomembno za nove pregrade (nove
tehnologije, novi pristopi k projektiranju, novi materiali). Čim prej je potrebno dobiti odziv
na novosti, ki se ga lahko uporabi pri naslednjih pregradah. Prav tako pa je potrebno
poudariti, da so stroški te opreme pri novih pregradah zanemarljivi glede na celotno
investicijo.
Pri pripravi projekta za potresno opazovanje smo ugotovili nekatere nedoslednosti in napake
v Pravilniku. Posebej izstopajo:
Število instrumentov na pregradah je vezano le na višino pregrade. Ostali odločujoči
parametri navedeni v poglavju 4.2 niso upoštevani, čeprav imajo lahko bistven vpliv na
določitev minimalnega števila instrumentov na telesu pregrade. Vpliv ostalih parametrov se
lahko doda vsaj kot priporočilo pri pripravi projektne dokumentacije.
Problem pregrad v nizu (Sava, Soča, Drava) ni obdelan. Rešitev tega problema je vezan na
ekonomske aspekte seizmološkega opazovanja.
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Tabela 4 Največje vrednosti pospeškov, hitrosti in pomikov na pregradi HE Moste (Potres 12.04.1998,
M=5.5)
Podatki za

Absolutna maksimalna korigirana

instrumente SMA-1

Komponenta N 40 W

Komponenta N 50 E

Komponenta VER.

Lokacija

Zap.
štev.

Pospe
šek
cm/s
/2

hitros
t
cm/s

pomi
k cm

Pospe
šek
cm/s
/2

hitros
t
cm/s

pomi
k cm

Pospe
šek
cm/s
/2

hitros
t
cm/s

pomik
cm

Lok.-1 kronakota=527.90

704

19.4

0.945

0.127

34.9

2.078

0.125

12.4

0.723

0.074

Lok.-2 kota=518.00

670

21.6

1.083

0.118

28.8

1.891

0.155

12.8

1.008

0.135

Lok.-3 kota=503.00

720

13.2

1.072

0.152

17.9

1.224

0.133

9.1

0.656

0.071

Lok.-4 kota=481.63

700

10.4

0.864

0.140

13.7

0.911

0.086

7.0

0.683

0.096

Slika 1 Časovni poteki pospeška, hitrost in premika in spektri odziva za pregrade HE Moste (Potres
12.04.1998, M=5.5)
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Tabela 5 Največje vrednosti pospeškov, hitrosti in pomikov na pregradi HE Doblar (Potres 12.04.1998,
M=5.5)
Podatki za

Absolutna maksimalna korigirana

instrumente SMA-1

Komponenta N 75 E

Komponenta N 15 W

Komponenta VER.

Lokacija

Zap.
štev.

Pospe
šek
cm/s
/2

hitros
t
cm/s

pomi
k cm

Pospe
šek
cm/s
/2

hitros
t
cm/s

pomi
k cm

Pospe
šek
cm/s
/2

hitros
t
cm/s

pomik
cm

Lok.-1 Predor zgoraj

2822

21.7

1.143

0.116

26.3

1.031

0.146

14.3

0.663

0.075

Lok.-2 krona desno

2843

Lok.-3. krona levo

735

15.3

0.455

0.028

24.5

0.702

0.050

13.0

0.670

0.076

Lok.-4. tunel spodaj

2811

12.0

0.777

0.081

13.9

0.573

0.053

7.5

0.618

0.073

Slika 2 Časovni poteki pospeška, hitrost in premika in spektri odziva za pregrado HE Doblar (potres
12.04.1998, M=5.5)
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Tabela 6 Največje vrednosti pospeškov, hitrosti in pomikov na pregradi Streževo (Makedonija)
Podatki za

Absolutna maksimalna korigirana

instrumente SMA-1

Komponenta N 40 E

Komponenta N 50 W

Komponenta VER.

Lokacija

Zap.
štev.

Pospe
šek
cm/s
/2

hitros
t
cm/s

pomi
k cm

Pospe
šek
cm/s
/2

hitros
t
cm/s

pomi
k cm

Pospe
šek
cm/s
/2

hitros
t
cm/s

pomik
cm

Lok.-1
Krona pregrade

4777

-246.7

20.492

-1.992

166.3

10.030

0.719

179.9

7.691

-0.449

Lok.-2 Sredina brane
(I berma)

5200

-244.3

12.773

1.129

-149.4

-5.896

0.401

107.9

-2.407

0.091

Lok.-3.
(II berma levo)

4259

199.9

16.818

-1.478

103.2

-6.158

0.508

216.8

17.981

-1.576

Lok.-4. (II berma
desno)

5116

313.1

18.312

-1.865

-161.9

6.586

0.595

128.6

-3.740

-0.176

Slika 3 Časovni poteki pospeška, hitrost in premika in spektri odziva. Potres 01.09.1994, M=5.4, Bitola,
Makedonija
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Slika 4 Lokacija velikih pregrad v Sloveniji na karti potresne nevarnosti

Slika 5 Lokacija velikih pregrad v Sloveniji na geološki kart
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POVZETEK
Velike pregrade se umeščajo v kategorijo kritične infrastrukture – sektor III (voda), kar jim
daje poseben pomen, sedaj tudi z vidika implementacije evropske zakonodaje. Navedena
zakonodaja European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) in
Direktiva sveta (ES) št. 114/2008 z dne 8. decembra 2008 o ugotavljanju in določanju
evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite opredeljujeta
pomen nacionalnih struktur za zagotavljanje varnosti kritične infrastrukture, ki predstavljajo
osnovni nivo zagotavljanja varnosti, ter pomen čezmejnih varnostnih vplivov (načelo
subsidiarnosti in načelo komplementarnosti). V RS se navedena zakonodaja na področju
sektorja III (vode) vpeljuje zelo počasi.
V navezavi na čezmejne vplive je v članku je predstavljena osnovna organizacijska struktura
v sosednjih državah (Avstrija, Italija) in nekateri elementi navedenih odnosov. Prepoznati je
mogoče, da so v obeh državah vzpostavljeni tehnični, procesni in zakonski okvirji za
sistematično zagotavljanje varnosti velikih pregrad.
V Republiki Sloveniji zaenkrat navedeno področje ni primerljivo urejeno, saj manjka
osnovna povezovalna struktura s katero bi lahko dolgoročno in sistematično zagotavljali
varnost velikih pregrad.
ABSTRACT
Large Dams are positioned within the sector III (water) of critical infrastructure - which
gives them a special significance, which could be now recognized also in the European
legislation. The European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) and
Council Directive (EC). 114/2008 of 8 December 2008 on the identification and designation
of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their
protection, explicitly define the importance of national structures which should ensure the
security of critical infrastructure. This national level presents a basic level of safety while the
importance of cross-border safety considerations is outlined with the listed EU legislation
(the subsidiary and complementary principle). We could recognize that the implementation
of the listed legislation in the Republic of Slovenia is rather slow.
Related to the cross-border safety issues the basic organizational structure related to the
large dams safety in neighboring countries (Austria, Italy) and some elements of those
relations is presented. It possible to recognize that these two countries have already
established technical, procedural, and legal framework for the management of safety of large
dams.
For the time being in the Republic of Slovenia that area is not managed in comparable way
recognizing missing basic cohesive structure which could in long term systematically provide
safety of large dams.

12. posvetovanje SLOCOLD: Varnost pregrad v Sloveniji

P. Banovec

1.

Uvod

Začetki opredeljevanja sistematičnega odnosa evropskih držav do kritične infrastrukture se
umeščajo v leto 2005, ko so bile objavljene smernice oz. zelena knjiga o Evropskem
programu za zaščito kritične infrastrukture. Navedeni dokument je posledica Solidarnostnega
programa EU za posledice terorističnih groženj in terorističnih napadov, ki je podprl namero
Komisije, da predlaga Evropski program za zaščito kritične infrastrukture (European
Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) in vzpostavi informacijsko
omrežje za kritično infrastrukturo. (Critical Infrastructure Warning Information Network CIWIN).
Vsebinska področja, katere infrastrukture navedeni dokument naslavlja so opredeljena s
prilogo 2 v kateri so podani sektorji kritične infrastrukture:
Sektor
I Energija

II Informacijske in komunikacijske
tehnologije (ICT)

III Voda

IV Hrana
V Zdravje
VI Finančni sektor
VII Javni red in varnost
VIII Javna uprava
IX Transport
X Kemična in jedrska industrija
XI Vesolje in raziskave

Izdelek ali storitev
1 - Proizvodnja nafte in plina, rafinerije, obdelava in shranjevanje
vključujoč cevne transporte; 2 - Proizvodnja električne energije; 3 - Prenos
elektrike, plina in nafte; 4 - Distribucija elektrike, plina in nafte
Zaščita informacijskega sistema in omrežja; 6 - SCADA sistemi; 7 Internet; 8 - Zagotavljanje fiksnih telekomunikacij; 9 - Zagotavljanje
mobilnih telekomunikacij; 10 - Radijske komunikacije in navigacija; 11 Satelitska komunikacija; 12 - Oddajanje
Zagotavljanje pitne vode
Nadzor nad kakovostjo pitne vode
Zadrževanje in nadzor nad vodnimi količinami
16 - Zagotavljanje hrane in nadzor nad varnostjo in zanesljivostjo hrane
17 - Zdravstvena in bolnišnična oskrba; 18 - Zdravila, serumi, vakcine in
farmacevtski izdelki; 19 - Bio-laboratoriji in bio-agenti
Plačilne storitve in strukture (privatne pravne osebe); 21 - Naloge vlad s
področja financ
22 - Vzdrževanje javnega reda in varnosti; 23 - Sodna veja oblasti in zapori
24 - Funkcije vlade; 25 Oborožene sile; 26 Javna uprava; 27 Službe zaščite
in reševanja; 28 Poštne in kurirske storitve
29 - Cestni promet; 30 Železniški promet; 31 Zračni promet; 32 Notranji
vodni promet; 33 ladijski promet po morju;
34 - Proizvodnja in shranjevanje/procesiranje kemičnih in jedrskih snovi;
35 - cevovodi z nevarnimi snovmi
36 - Vesolje; 37 - Raziskave

Kot je razvidno ima področje vode poseben status, ki ga opredeljuje navedeni dokument, v
to področje dela pa se na poglavju (8) – Zadrževanje in nadzor nad vodnimi količinami;
umešča tudi varnost velikih pregrad, ki z navedenim dokumentom postaja tudi evropska
usmeritev. Pri tem je mogoče prepoznati naslednje ključne principe razumevanja usmeritev,
ki jih podaja zelena knjiga o kritični infrastrukturi:
a) Subsidiarnost – varstvo kritične infrastrukture je v prvi vrsti odgovornost držav članic.
Tako leži osnovna odgovornost za zaščito kritične infrastrukture na nacionalnih sistemih
in lastnikih oziroma upravljalcih navedene infrastrukture. Na področju velikih pregrad
ima tako večina držav članic že vzpostavljene nacionalne uprave, ki so pristojne za
spremljanje oz. zagotavljanje varnosti velikih pregrad.
b) Komplementarnost - skupni okvir, ki ga podaja zelena knjiga o zaščiti kritične
infrastrukture je komplementaren oziroma dopolnilen k obstoječim ukrepom, saj razširja
elemente identifikacije in zaščite kritične infrastrukture tudi preko meja držav članic.
c) Zaupnost – Informacije o kritični infrastrukturi, ki se izmenjujejo so umeščeni v okolje
zaupanja in tajnosti. To je potrebno upoštevati zato, ker so lahko specifični podatki o
infrastrukturi lahko uporabljeni z namenom povzročitve izpada ali nepredstavljivih
posledic za naprave kritične infrastrukture.
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d) Sodelovanje deležnikov – Vsi deležniki, kar vključuje države članice, komisijo,
industrijo ali poslovne subjekte, telesa za standardizacijo, lastnike, upravljalce in
uporabnike imajo svojo vlogo pri zaščiti kritične infrastrukture.
e) Sorazmernost – Strategije za varovanje kritične infrastrukture morajo biti sorazmerne
nivoju nanje vezanega tveganja, saj ni mogoče zaščititi vse infrastrukture pred vsemi
tveganji.
Kot je razvidno iz navedenega dokumenta, predstavlja zelena knjiga v praksi, na področju
varnosti velikih pregrad nadgradnjo nad obstoječo, nacionalno zakonodajo, saj obravnava v
prvi vrsti čezmejne učinke vezane na varnost oziroma varovanje velikih pregrad.
Neposredno implementacijo je navedena zelena knjiga doživela z uveljavitvijo Direktive
sveta (ES) št. 114/2008 z dne 8. decembra 2008 o ugotavljanju in določanju evropske
kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite.
Za implementacijo navedene direktive je bila v Republiki Sloveniji pristojen Sektor za civilno
obrambo. Poleg tega je bila v letu 2006 naročena v okviru CRP MIR 2006 raziskovalna
naloga »Definicija in zaščita kritične infrastrukture RS«, katere izdelava je bila poverjena
Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za Družbene vede. Poleg tega je v navezavi na te vsebine in
sektor vode objavljenih nekaj člankov, ki pa niso iz ožjega področja, ki naslavlja varnost
velikih pregrad. Med pristojnimi inštitucijami Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za
obrambo, Ministrstvo za zdravje je bil večkrat pričet pogovor v okviru katerega bi se bolje
opredelil koncept zanesljivosti in varnosti delovanja kritične vodne infrastrukture
(vodovodni sistemi in vodooskrba), kakor tudi vprašanja vezana na velike pregrade, vendar
navedeni razgovori niso pripeljali do specifičnih zaključkov.
2.

Praktični vidiki implementacije zelene knjige o kritični infrastrukturi

Območje Republike Slovenije po eni strani leži dolvodno od držav članic EU (Avstrija), po
drugi strani pa gorvodno od držav članic EU (Italija). Glede na to lahko spremljamo tudi
različno vlogo slovenskih organov glede na čezmejne vplive kritične infrastrukture, ki jo
predstavljajo velike pregrade.
Če lahko po eni strani v primeru Avstrije zaupamo avstrijskemu nacionalnemu organu za
zagotavljanje varnosti velikih pregrad (večnivojski mehanizem zagotavljanja varnosti) je po
drugi strani v primeru italijanskih partnerjev na vseh bilateralnih komisijah izpostavljeno
vprašanje glede pristojnih organov za zagotavljanje varnosti velikih pregrad.
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Slika 1 Večnivojski princip zagotavljanja varnosti pregrad (Avstrija)

V stikih z avstrijskimi partnerji (mešane komisije, delovna telesa za HE Golica-Koralpe) je
bila problematika varnosti pregrad večkrat izpostavljena, vendar ne dokončno zaključena. V
sklopu tega sodelovanja so bile izvedene določene meritve in ugotavljanje stanja, še posebej
vezano na zagotavljanje minimalnega pretoka na mejnem profilu, ter vsebine vezane na
proženje opozorilnih signalov v Muti, vendar je vprašanje katero telo se kontinuirano ukvarja
s celovito problematiko, ki naslavlja to področje v Republiki Sloveniji še odprto.
Pri tem je bilo v neformalnih pogovorih že oblikovana možnost sodelovanja Slovenije kot
opazovalke pri petletnih pregledih. Nekatere ključne vsebine, ki se obravnavajo na takšnem
pregledu, ki v osnovi predstavlja obdobni tehnični pregled so podani v naslednjih slikah.

Slika 2 Prečni prerez glavne pregrad HE Golica – Koralpe in poglavja vezana na periodično certificiranje
obratovanja HE Golica – Koralpe
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Slika 3 Ključni podatki opazovanja pregrade HE Golica-Koralpe v obdobju 1991-2000

Slika : Pretoki na državni meji Slovenija – Avstrija v obdobju 1992 do 1999

Pri avstrijskih izkušnjah, ki smo jih dobili iz navedenega sodelovanja je mogoče ugotoviti, da
njihov sistem zagotavljanja varnosti velikih pregrad zasnovan na dolgoletnih izkušnjah in je
ob tem tudi ustrezno zakonsko in organizacijsko podprt.
Pri komunikaciji z avstrijskimi partnerji je mogoče izpostaviti visok pomen nadzornih služb
še posebej po privatizaciji hidroelektrarn, saj je za nadzor nad spoštovanjem koncesijske
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pogodbe in varnostnih standardov izredno pomemben učinkovit nadzor, ki sloni na
partnerskem dogovarjanju med vključenimi stranmi.
Stiki z italijanskimi organi za zagotavljanje varnosti velikih pregrad so drugačni, saj v primeru
Italije slovenske pregrade ležijo gorvodno od italijanskega ozemlja in zato je vprašanje
varnosti velikih pregrad, ki gravitirajo na ozemlje Republike Italije redno na dnevnem redu
Stalne mešane slovensko-italijanske komisije za vodno gospodarstvo.

Slika 5 Porušena pregrada Gleno (1923) in zdrs brežine v akumulacijo Vajont (1963)

Pri tem je uporabno razumeti tudi zgodovinski razvoj mehanizmov za zagotavljanje varnosti
velikih pregrad v Republiki Italiji, ki sega v začetek 20. stoletja. Glavni imperativ za urejanje
področja pa je vzpodbudila porušitev pregrade Gleno decembra 1923. Po različnih
institucionalnih spremembah (1925 – Sevizio Dighe; 1989 – Servizio Nazionale Dighe; 2008
– Registro Italiano Dighe) ima v pristojnosti centralnega nadzora 541 velikih pregrad (stanje
2008), sama inštitucija pa je umeščena dokaj visoko v nacionalnih strukturah, saj je pretežni
del časa oblikovana kot urad vlade z visokimi pooblastili.
Sodelovanje z italijanskimi partnerji je prineslo že nekaj vzpodbudnih rezultatov v okviru
projekta SIMIS (www.simis.si), ko se je kot ciljno stanje projekta vzpostavil sistem tekoče
izmenjave hidrometeoroloških podatkov, poleg tega pa tudi vzpostavila osnova za razvoj
medsebojnega komuniciranja na področju ukrepanja ob izrednih razmerah, s posebnim
poudarkom na hidroloških izrednih razmerah. Tako je bil kot jedro sistema za učinkovito
komuniciranje ob izrednih situacijah v okviru projekta SIMIS (Projekt Interreg Slovenija –
Italija 2004-2007) določen za medsebojno obveščanje protokol CAP (Common Alerting
Protocol). Navedeni protokol, ki je v operativni rabi v ZDA je lahko učinkovito operativno
orodje tudi za potrebe posredovanja kompleksnih informacij med različnimi deležniki v RS,
saj izredna stanja vezana na hidrološke razmere običajno povezujejo izredno kompleksne
organizacijske strukture.
3.

Zaključki in ugotovitve

Dokumenti Evropske Unije, ki naslavljajo področje varnosti kritične infrastrukture
opredeljujejo potrebo po zagotavljanju varnosti na področju voda, kamor so umeščene tudi
velike pregrade. Pri tem je potrebno izpostaviti to, da je namen navedene direktive
usklajevanja in nadgradnja obstoječih nacionalnih sistemov za sistemsko zagotavljanje
varnosti kritične infrastrukture pred različnimi viri tveganj.
V stikih s sosednjimi državami – Avstrija in Italija že prihajamo do interakcij s specifičnimi
nacionalnimi inštitucijami, ki so v teh državah zadolžene za zagotavljanje varnosti velikih

43

Velike pregrade kot kritična infrastruktura

pregrad, pri čemer se lahko za opredeljevanje čezmejnih mehanizmov zagotavljanja varnosti
navedene inštitucije sedaj sklicujejo tudi na veljavno evropsko zakonodajo iz področja
kritične infrastrukture.
Če lahko v primeru Avstrije zaradi dolvodnega položaja Slovenije še do neke mere
spregledamo odsotnost primerljivih nacionalnih struktur za zagotavljanje varnosti velikih
pregrad, se v primeru čezmejnega sodelovanja z Republiko Italijo to področje stalno
izpostavlja kot neurejeno, predvsem zaradi pomanjkanja ustrezne organiziranosti v RS. Če se
pri tem področje spremljanja seizmičnosti lahko opredeljuje kot ustrezno urejeno, pa
primerljiv celovit organizacijsko-pravno-tehnočni okvir, ki bi podobno kot v Avstriji
pokrival celotno navedeno področje žal ne obstaja.
Ob tem lahko živimo v utvari, da se izredni dogodki vezani na varnost obratovanja velikih
pregrad v Republiki Sloveniji pač ne dogajajo, navedeno spodbija niz dogodkov, ki brez
prave pozornosti (k sreči brez žrtev) v času polzijo mimo nas: samodejno odpiranje
zapornice na HE Mavčiče, interventna sanacija pregrade Vogršček, visokovodni dogodki na
reki Dravi, Muri idr. Sledi seveda retorično vprašanje vezano na to: ali kdo vodi vsaj register
izrednih dogodkov na velikih pregradah? Upajmo, da nas bo sreča spremljala tudi v
prihodnje, sistemski pristop k obvladovanju tveganj pa je vendarle bolj zanesljiv način. In
podobno retorično vprašanje – avtomobile moramo imeti registrirane, kaj pa velike
pregrade?
4.
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TEHNIČNO OPAZOVANJE GRADBENIH OBJEKTOV - MONITORING
HIDROELEKTRARN NA REKI DRAVI
Alenka Prnaver, dipl.inž.gradb.
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, Maribor
POVZETEK
Reka Drava teče po ozemlju Slovenije v dolžini 133km, na katerem je 8 hidroelektrarn (HE).
Šest elektrarn je nameščenih na sami strugi reke, medtem ko sta ostali dve elektrarni
kanalskega tipa. Po klasifikaciji ICOLD se vse hidroelektrarne na reki Dravi uvrščajo med
velike pregrade, zato je potrebno na njih izvajati dolgoročen monitoring. Sistemi za
monitoring so bili izvedeni med leti 1969 in 1972 in vključujejo meritve deformacij, vizualne
preglede, meritve podtalnice in zunanjih vplivov na pregrade. Leta 1990 je bila prva pregrada
opremljena s sistemom za avtomatiziran monitoring. V zadnjem desetletju se je pospešeno
prenavljajo in posodabljajo hidroelektrarne, kar je omogočilo instalacijo naprav za
avtomatske meritve mnogih parametrov, predvsem hidrostatičnih in deloma
hidrodinamičnih. Nov avtomatiziran način meritev monitoringa pregrad omogoča hitro in
učinkovito obravnavo zbranih podatkov. Zaradi takšnega načina monitoringa je možno
sproten monitoring pomembnih parametrov, kar pomeni da lahko pride do hitrih odločitev
v primeru da se pojavijo kakršnekoli težave, na primer kadar določene vrednosti presežejo
mejne vrednosti. Na ta način je glavni namen avtomatiziranega tehničnega monitoring,
varnost pregrad, zagotovljen.

ABSTRACT
The Slovenian section of the Drava River is 133 km long, on which eight hydro-power
plants (HPPs) are located. Six HPPs are located directly in the river stream, whereas the
other two HPPs are situated in derivation channels of the river. On the basis of the
"National regulations about the technical monitoring of large dams", which are based on the
classification used by the International Commission on Large Dams (ICOLD), all of the
dams on the Drava River have to be considered as large dams, so they need long-term
monitoring. Long-term dam monitoring systems were established, between 1969 and 1972
including deformation measurements, visual inspections, groundwater measurements, and
measurements of external loads on the dam. Starting in 1990, the first dam was equipped
with instruments for automatic monitoring. Over the last decade there has been accelerated
process in the renovation and upgrading of HPPs, which has been followed by the relatively
extensive installation of equipment on dams, for the automatic measurements of several
parameters, mainly hydrostatic and partly hydrodynamic. The new automated monitoring
system makes it possible to perform comprehensive analyses of all the gathered data. Thanks
to automatic measurements of dam monitoring, continuous monitoring of many important
parameters can be performed, which means that quick decisions can be made in the case that
something starts to go wrong, i.e. when the measured values exceed the limit values. The
main goal in the establishment of the automation of technical monitoring, the safety of the
dams, is in this way guaranteed.

12. posvetovanje SLOCOLD: Varnost pregrad v Sloveniji

Tehnično opazovanje gradbenih objektov - monitoring hidroelektrarn na reki Dravi

1.

Uvod

Reka Drava je na slovenskem ozemlju dolga približno 138 km. Na celotni dolžini jo
izkoriščamo za proizvodnjo električne energije z osmimi hidroelektrarnami (HE). Od teh jih
je šest izvedenih kot betonske-težnostne pregrade z akumulacijskim jezerom in dve kot
elektrarni kanalskega tipa s po dvema pregradama. Energija proizvedena v verigi dravskih
elektrarn prestavlja okoli 24% skupne proizvodnje električne energije v Slovenskem elektroproizvodnem sistemu, oziroma 78% delež električne energije proizvedene iz hidroproizvodnje Slovenije ( (v letu 2009 je bilo proizvedeno 3.277.084,624 MWh) [1,4], zato
predstavlja proizvodnja Dravskih elektrarn pomemben delež energije za Slovenijo. Tako
proizvedena energija je kvalitetna in cenovno ugodna.
Vloga elektrarn na Dravi pa ni samo proizvodnja cenene električne energije za potrošnike,
ampak je pomembna v obratovanju in delovanju elektroenergetskega sistema Slovenije kot
celote.
V jezerih vseh osmih elektrarn na slovenskem delu reke Drave je akumuliranih 84 milijonov
m³ vode, od tega 11 milijonov izkoristljivih. Glede na to, da je vloga elektrarn na Dravi za
elektroenergetski sistem Slovenije pomembna tako iz tehnično–energetskega vidika, kot tudi
iz vidika proizvodne cene električne energije, Dravske elektrarne Maribor (DEM) stalno
skrbijo za visoko zanesljivost proizvodnje in proizvodnih naprav ter varnost objektov. To je
doseženo s stalnim izvajanjem monitoringa tehničnega opazovanja, ki se na vseh objektih
izvaja od leta 1970.
Glede na gradbeno višino, količino zajezne vode in maksimalni pretok po klasifikaciji [2]
spada vseh 10 pregrad med visoke jezove, zato so bili za vsak objekt posebej izdelani projekti
tehničnega opazovanja, na osnovi katerih so bili v letih od 1969 do 1970 vzpostavljeni
sistemi tehničnega opazovanja na in ob objektih HE na Dravi.

1.1

Splošni podatki o sistemu tehničnega opazovanja

Po pričetku obratovanja posamezne HE so se izvajale delne (predvsem geodetske) meritve ,
ki so se nadaljevale vse do leta 1966, ko je na bil na objektih vzpostavljen celovit sistem
tehničnega opazovanja. Spremembo je narekoval od leta 1966 naprej veljaven Pravilnik o
tehničnem opazovanju visokih jezov [2].
Ta pravilnik ne predpisuje natančnih parametrov ki jih je uporabnik naprave dolžan
opazovati oz. meriti, mu pa nalaga izdelavo "Projekta tehničnega opazovanja objekta", s
katerim so predpisane vse aktivnosti, ki jih mora investitor oz uporabnik naprave izvajati in
sicer ločeno za čas gradnje in obdobje uporabe objekta. Upravljavec objektov, DEM,
skladno s tem pravilnikom, razpolaga z dokumentacijo v kateri je detajlno opisano tehnično
opazovanje vsakega od obravnavanih objektov.Iizvajanje tehničnega opazovanja pa je
dodatno poveril specializirani organizaciji za tovrstna dela, kar mu tudi dovoljuje pravilnik v
svojem 10. členu. Rezultati tehničnega opazovanja so zbrani v letnih poročilih.
V letih 1969-1970 so bili za vsak objekt posebej izdelani projekti tehničnega opazovanja, na
osnovi katerih so bili v letih od 1969 do 1970 vzpostavljeni sistemi tehničnega opazovanja na
in ob objektih HE na Dravi in končno izdelana poročila o vzpostavitvi sistema, ki vsebujejo
tudi geomehanska poročila o polprostoru, kjer so posamezni objekti locirani. Vsi projekti in
letna poročila so arhivirani na posamezni HE.
V projektu tehničnega opazovanja so definirane stalne, periodne, obdobne in izredne
meritve. Za vse meritve, razen izrednih, ki jih izvajamo ob izrednih dogodkih ali pojavih, je
izdelan letni načrt meritev. Meritve se izvajajo ročno, strojno ali avtomatsko. Rezultati se
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zberejo, obdelajo in nato se na osnovi analiz izdela končno poročilo z zaključki, opozorili in
napotki.

Slika 1 Prikaz meritev na pregradi

1.2

Faze izvajanja monitoringa











Izvajanje meritev vpeljanih monitoringov, po projektih tehničnega opazovanja.
ugotavljanje in spremljanje ostalih vplivov obratovanja HE na okolje (okoljevarstveni
vidiki),
pregled in analiza podatkov ter vplivov na okolje,
izdelava zaključnega poročila pooblaščene inštitucije z zaključki o stanju objektov,
na podlagi zaključkov monitoringa pripravljanje podlag in programov za izvedbo
potrebnih sanacijskih del na gradbenih objektih,
kontrola kakovosti izvajanja monitoringa, vrednotenje ustreznosti in preverjanje
stanja vpeljanih monitoringov,
posredovanje podatkov monitoringa s predpisi določenim prejemnikom,
planiranje izvajanja monitoringa za vse gradbene objekte in vplivno okolje,
alarmiranje ob izrednih pojavih,
seizmični monitoring in dostava letnih poročil ARSO.
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Na podlagi te dokumentacije, je moč spremljati stanje, ali je pregradni objekt pri statičnih in
dinamičnih obtežbah, ki med obratovanjem nastopajo, globalno stabilen. Varnost objekta se
v življenjski dobi HE ni spremenila in je ostala v projektno predpisanih okvirih. V
nadaljevanju so podani nekateri izsledki, ki izhajajo iz podrobnega vizualnega ogleda
celotnega objekta ter posamičnih elementov gradbenih konstrukcij posameznih zgradb,
kakor tudi na podlagi preučitve obstoječe dokumentacije permanentnega opazovanja objekta,
opravljenih vzdrževalnih del ter opažanj posadke HE kakor tudi strokovnih služb Dravskih
elektrarn Maribor.

1.3

Glavni cilji monitoringa

Monitoring se izvaja predvsem z naslednjimi cilji:
a) varnost objektov in okolja
b) nadzor nad vplivi na okolje
c) sodelovanje s strokovnjaki vseh področij, ki jih obdeluje monitoring:
 Monitoring – tehnično opazovanje: gradbeništvo, geodezija, geomehanika, geologija,
statika , hidrologija, seizmologija,
 monitoring okoljskih vidikov: kemijsko-fizikalni in biološki monitoring voda,
sedimentov in rastja v strugah reke, ihtiologija, ornitologija, vplivi na favno in floro
ob rekah, po potrebi je potrebno upoštevati še sociološki vidik življenja ob in na
reki.
2.

Monitoring – tehnično opazovanje

2.1

Vrste meritev

Osnova varnosti je stalen nadzor nad stanjem pregradnih objektov. Na vseh objektih
Dravskih elektrarn Maribor se ves čas izvajajo meritve za ugotavljanje hidrostatičnih in
hidrodinamičnih razmer (ob in pod objekti, ter na širšem vplivnem področju), vizualni ogledi
betonov, obrežnih zavarovanj, brežin akumulacij, meritve premikov, deformacij ter vizualni
pregledi objektov in študije vplivov na okolje.
Meritve so delno avtomatizirane, ostale količine se po dinamiki merijo ročno. Program
meritev obsega:


spremljanje pretoka in nivoja reke Drave.

Deformacije:






geodetske meritve vertikalnih, horizontalnih premikov in rotacij točk na objektu,
meritve delovanja razpok in dilatacij – izdelava in obnova katastra razpok,
koordimeter,
inklinometri,
meritev napetosti sidrnih sil.

Stanje rečne struge :
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meritve zajeznih krivulj in prečnih profilov,
redne izmere količin mulja in zaprojevanja rečnega dna.

A. Prnaver

Vizualni pregledi:







geološko-geomehanski pregled brežin, obrežnih zavarovanj in podslapja,
geološko-geomehanski pregled nasipov dovodnih in odvodnih kanalov,
potapljaški pregledi,
pregledi betonov objekta,
potapljaški pregledi posameznih delov objektov (vtok, podslapje, krilni zid..),
potapljaški pregledi obrežnih zavarovanj derivacijskih objektov.

Filtracija podtalnice na področju pregradnih objektov:






2.2

precejne vode na bokih,
vzgonski tlaki pod objektom,
temperature vode v vrtinah,
izvor vode v merilnih vrtinah ( specifična upornost),
nivoji podtalnice na vplivnem širšem področju,
klimatske razmere – temperatura , pritisk zraka, vlažnost, veter.
Avtomatizacija meritev

Z razvojem tehnologij in zaradi množice rezultatov meritev, se je izkazalo za zelo primerno
avtomatiziranje posameznih meritev. Že leta 1990 smo pri Dravskih elektrarnah Maribor
izvedli prvo delno avtomatizacijo meritev na HE Fala. Sistem smo zaradi starosti in
nekompatibilnosti s sodobno programsko opermo (i-fix, scada..) zamenjali, posodobili in
vključili v sistem, ki je od leta 2009 vzpostavljen vzdolž celotne verige HE na Dravi.

Slika 2 Diagrami za analizo posameznih meritev
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Slika 3 Prikaz numeričnih podatkov meritev

2.3

Prednosti avtomatizacije meritev

Prednosti takšnega izvajanja meritev so:
1) zanesljivost meritev ( ročne meritve imajo posledično večkratno napako),
2) pogostost meritev ,
3) združevanje podatkov na enem mestu,
4) enostavna, transparentna in hitra obdelava in analiza podatkov,
5) možnost dostopa do podatkov od kjerkoli v okviru dovoljenj – dlančnik, osebni
računalnik ali prenosni računalnik.
Avtomatske meritve se lahko spremljajo permanentno v različnih časovnih intervalih, kar
daje možnost dejansko zaznati anomalije na posameznem segmentu objekta.
Na pregradnih objektih poleg gibanja precejnih vod skozi boke ob objektih, spremljamo tudi
vzgonske tlake pod objekti , specifično prevodnost vode v vrtinah, izvor vode, spreminjanje
dilatacij, premike v koordimetrih in temperature betonov, vode in zraka v okolju .
Pomemben vplivni dejavnik so tudi vremenske razmere ter pretoki in nivoji spodnje in
zgornje vode, katerih rezultate pa črpamo iz baze podatkov.
Medsebojni vpliv nam kaže dokaj zanesljivo sliko o stanju objekta in vplive na spremembe.
Za avtomatsko opazovanje je na reki Dravi instalirano 116 sond z GSM prenosom
podatkov, 123 sond s kabelskim prenosom podatkov in 4 vremenske postaje . Ostale
pomembne količine črpamo iz baze podatkov. V posameznih sondah se meri po več
parametrov (pritiski, temperature, prevodnost , x.y.z osi in drugo) Na akumulaciji HE
Vuzenica so instalirani 3 merilniki, s katerimi lahko spremljamo eventualni povratni val oz.
gibanje gladine reke Drave.
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V Dravskih elektrarnah Maribor smo zaradi občutljivosti objektov (dovodni in odvodni
kanali) izvedli mrežo avtomatskih opazovanj precejnih vod v piezometrih na področju HE
Zlatoličje in HE Formin. Mreža se dopolnjuje z rezultati ročnih meritev. Tudi analiza
nevarnosti dviga precejnih vod skozi nasipe (iz leta 2005) je pokazala , da so kanali najbolj
rizični v predelu visokih nasipov , zato je mreža opazovanj namenjena predvsem nenehnemu
spremljanju gibanja podtalnice v opazovanih piezometrih.
PRIMERI PRAKSE:
Izkušnje pri izvajanju avtomatskih meritev so pokazale, da so nekateri »zanimivi« rezultati
meritev omogočali lažjo določitev vzrokov posameznih stanj npr.:





rezultati meritev neizenačenih pritiskov pod objektom HE Vuhred, so bili podlaga za
raziskave, ki so identificirale kaverno s sipkim materialom pod objektom,
ugotavljanje povečane natezne sile v sidru na področju prelivne stene v Melju.
Rezultat analize in nadaljne stalno spremljanje sidrne sile kaže, da je naraščanje sile
ustavljeno in je v mejah varnosti;
rezultat meritev specifična upornosti vode je pokazal , da vzrok večje
zamočvirjenosti ob dovodnem kanalu Zlatoličje ni puščanje obloge ampak je
zamakanje posledica poškodbe na lokalnem vodovodu, saj se vrednosti specifične
prevodnosti med pitno in Dravsko vodo bistveno razlikujejo.


2.4

Seizmični monitoring

Tudi seizmični monitoring je del tehničnega opazovanja , ki je v skladu z veljavnim
pravilnikom o opazovanju seizmičnosti objektov [3] na področju Dravskih elektrarn Maribor
instaliran kot avtomatski sistem monitoringa. Stalno spremljanje izvaja pooblaščen seizmični
opazovalec, ki izdela letno poročilo, ki ga DEM v zakonskem roku dostavi na ARSO.
3.

Rezultati monitoringa tehničnega opazovanja

Glavni namen tehničnega opazovanja je ugotavljanje stanja objektov in okolice in s tem tudi
zagotavljanje varnosti.
Vsi rezultati meritev in ogledov se analizirajo, ovrednotijo in zberejo. Pooblaščena
organizacija izdela letno poročilo, kjer v zaključku poda smernice in opozorila za potrebne
sanacije, ki so tudi osnova pri planiranju obnovitvenih del. Avtomatsko spremljanje
posameznih nenormalnih rezultatov meritev pa je lahko osnova za nujno intervencijo.
Odločitev Dravskih elektrarn Maribor, da izvede avtomatizacijo monitoringa, zagotovo
omogoča visok standard tehničnega opazovanja. Izgradnja je začela leta 1991 kot vzorčen
projekt na HE Fala. Na osnovi pozitivnih izkušenj se je od 2001 do 2009 nadaljevala
avtomatizacija vzdolž cele verige HE na Dravi, ko je uspešno zaključen projekt v planiranem
obsegu. Sistem je zanesljiv, odprt in nadgradljiv, zato ga je potrebno vzdrževati in v skladu z
razvojem novih tehnologij posodabljati.

3.1

Okoljski monitoring – vplivi objektov HE na okolje:

Poleg monitoringa tehničnega opazovanja se na Dravi izvaja še



kemijsko, fizikalna in biološka analiza vode reke Drave,
kemijsko, fizikalna in biološka analiza sedimenta v reki Dravi,
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4.

spremljanje vplivov na obvodno floro in fauno,
inventarizacija ribjih populacij v Dravi,
monitoring zaraščanja alg in školjk.

Zaključek

Varnost objektov Dravskih elektrarn Maribor je izrednega pomena tako za okolje kot za
zagotavljanje proizvodnje.
Ker je po sprejetju Zakona o graditvi objektov leta 2002 ukinjena veljavnost zakonodaje iz
SFRJ, je na področju tehničnega opazovanja objektov - visokih pregrad veliko pomanjkanje
zakonodaje, saj je v veljavi le pravilnik o opazovanju seizmičnosti objektov [3] Na novih kot
tudi za obstoječe objekte ni veljavnega pravilnika zato je izbira in obseg v glavnem stvar
projektanta tehničnega opazovanja. V Dravskih elektrarnah Maribor izvajamo tehnično
opazovanje na podlagi projektov tehničnega opazovanja, ki jih noveliramo skladno s
posodobitvijo sistema..Zagotavljanje sredstev za nemoteno tehnično opazovanje otežuje
prav pomanjknje zakonsko definiranih obveznosti in zahtev za izvajanje monitoringatehničnega opazovanja.
Za upravljavce visokih pregrad in projektant, kot tudi iz vidika varnosti, je pomembna in
nujna ureditev zakonodaje za področje tehničnega opazovanja objektov visokih pregrad.
5.
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TEHNIČNO OPAZOVANJE PREGRADE HE BOŠTANJ
Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.grad.
ZAG Ljubljana, Dimičeva 12, Ljubljana
POVZETEK
Hidroelektrarna Boštanj je bila dokončana leta 2006. Višina pregrade je okoli 27 metrov,
dolžina krone pa 170m. Ker višina pregrade presega 15 metrov, spada pregrada po veljavnih
slovenskih predpisih med visoke pregrade, ki jih je treba redno opazovati.
Skladno z SIST EN 1997-1 Evrokod 7 spadajo velike pregrade med objekte geotehnične
kategorije 3, kamor sodijo zelo veliki objekti, in konstrukcije, ki vključujejo neobičajno velika
tveganja. Za objekte, ki lahko negativno vplivajo na širšo okolico ali za konstrukcije, pri
katerih porušitev lahko povzroči veliko materialno škodo ali ogroža življenja, se skladno z
Evrokodom 7 zahteva izvajanje tehničnega opazovanja več kot deset let po končani gradnji
oziroma skozi celotno življenjsko dobo objekta.
Med gradnjo HE Boštanj, to se pravi v letih 2002 do 2006, se je izvajal nadzor, kontrola
kakovosti in tehnično opazovanje nekaterih parametrov. Po dokončanju objekta pa se je
vzpostavil celovitejši sistem opazovanja skladno s projektom.
V prispevku je predstavljenih nekaj rezultatov meritev, izvedenih v okviru tehničnega
opazovanja med in po izgradnji HE Boštanj.
SUMMARY
The Boštanj hydro power plant was constructed in 2006. The height of the dam above the
lowest foundation level is about 27 metres, and its crest length is 170m. Since the dam height
exceeds 15 metres, taking into account the national regulations, the structural behavior of
this large dam has to be regularly monitored.
According to SIST EN 1997-1 Eurocode 7, dams are classified as Geotechnical category 3
structures (very large structures and structures involving abnormal risks). For structures that
may impact unfavorably on the surrounding environment, or for which failure may involve
abnormal risks to property or life, monitoring is required for more than ten years after the
structure has been built, or throughout its life.
During construction, i.e. between 2002 and 2006, regular surveillance was performed, as well
as quality control and the monitoring of some parameters. After the dam had been
completed a more complex monitoring system was established, in accordance with the
design requirements.
Some results of the monitoring during the construction, and over the past three years, since
the Boštanj hydro power plant was completed, are presented in the paper.
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Tehnično opazovanje pregrade HE Boštanj

1.

Uvod

Gradnja HE Boštanj se je pričela novembra 2002 in je bila dokončana 27. maja 2006.
Projektno dokumentacijo je izdelal IBE, d.d. – odgovorni vodja projekta za gradbeni del
pregrade je bil g. Krešimir Kvatenik in za bazen g. Dušan Somrak. Osnovni podatki o
pregradi so naslednji: dolžina krone pregrade je 170m, višina 27m, prostornina bazena je 8
miljonov m3, dolžina zajezbe pa 10km. Kapaciteta preliva je 4.600m3. Instalirana moč je
32,6MW, letna proizvodnja je 115kWh, inštalirani pretok je 500m3/s, padec vode pa 8,2m.

Slika 1a in 1b HE Boštanj – gradnja januarja in marca 2003

ZAG Ljubljana je med gradnjo izvajal zunanjo kontrolo kakovosti gradnje bazena za
investitorja, ki je bil HSE Invest. V sklopu te kontrole so se izvajale tudi nekatere meritve v
sklopu tehničnega opazovanja. Na slikah 1a in 1b je prikazan izkop gradbene jame in izvedba
obodne stene.
V času projektiranja in gradnje je bil na področju temeljenja in kontrole stabilnosti v Sloveniji
veljaven ‘Pravilnik o tehničnih normativih za temeljenje gradbenih objektov‘ (Ur. List SFRJ,
št 15 z dne 16.3.1990). Od maja 2005 je v Sloveniji v uporabi SIST EN 1997-1:2005
Evrokod 7: 'Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila'. S ‘Pravilnikom o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov‘ (Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005) je
postala uporaba Evrokoda 7 v Sloveniji zavezujoča s 01.01.2006 (s prehodnim obdobjem do
01.01.2008).
Evrokod 7 (EC7) uvaja geotehnične kategorije 1, 2 in 3. V kategorijo 2 spada večina
objektov, medtem ko v geotehnično kategorijo 3 spadajo pregrade oziroma geotehnično
zahtevni objekti in objekti velikega tveganja. Kategorizacija objekta pomaga definirati
potrebni obseg raziskav, izbrati način projektiranja, obseg nadzora in tehničnega opazovanja.
2.

Tehnično opazovanje med gradnjo

V poglavju 4 Evrokoda 7 je opisan 'Nadzor gradnje, tehnično opazovanje in vzdrževanje'. Za
zagotovitev varnosti in kakovosti objekta je treba izvajati naslednje, glede na projekt smiselne
aktivnosti:
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nadzorovati je treba potek in izvedbo gradnje;
s tehničnim opazovanjem je treba spremljati obnašanje konstrukcije med in po
končani gradnji;
objekt mora biti ustrezno vzdrževan.

M. Ravnikar Turk

Ugotovimo lahko, da so se te zahteve, kot jih navaja EC7, pri gradnji pregrade HE Boštanj
izvajale še preden je bil novi predpis formalno sprejet. Monitoring objekta med gradnjo je bil
predpisan s strani projektanta IBE v sklopu tehničnih podlag za razpis.

2.1

Nadzor gradnje

Kakovost vhodnih gradbenih materialov (npr. betona, armaturnega jekla, geotehničnih sider)
kakor tudi sama izvedba (npr. nasipov, nega betona po vgradnji, injektrianje) je bila
nadzorovana, tako s strani izvajalca del, kakor v sklopu zunanje kontrole kakovosti
investitorja.

Slika 2 a in 2b HE Boštanj – sestava tal (julija in oktobra 2003)

Na območju HE Boštanj smo preverjali skladnosti sestave tal s projektno prognozo (sliki 2a
in 2b). Obodni zid je bil temeljen na klastičnih kamninah: laporju, skrilavcu in meljevcu z
vložki peščenjaka in apnenca. Plasti hribine so vpadale v gradbeno jamo pod strmim kotom,
kar je bilo za stabilnost neugodno. Ponekod je bila hribina preperela in razpokana, razpoke
pa so bile zapolnjene z glinenim polnilom. Na savski strani so bili evidentirani številni dotoki
vode, ki so bili povezani z Savo preko razpoklinskega sistema. Globje so se pojavljali apnenci
in laporji, tako da so prelivna polja temeljenja na apnencu, temeljna tla strojnice pa sestavlja
pretrt kavernozen dolomit. V času globokih izkopov so se pojavljali na desnem bregu močni
dotoki vode po posameznih razpokah in kavernah. V sklopu zunanje kontrole kakovosti
gradbenih del se ni preverjala kakovost gradbenih proizvodov kot so strojni in elektro
elementi. Na slikah 3 je prikazana gradnja strojnice in prelivnih polj.

Slika 3a in 3b HE Boštanj – gradnja (marec 2004)
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2.2

Tehnično opazovanje

V sklopu gradnje se je izvedla vzgonska instalacija in so se vzpostavile meritve vzgonskih
tlakov pod pregrado. Po projektu predstavljajo sistem meritev vzgonskih tlakov
piezometrične kape, vgrajene v drenažni beton na temeljni ploskvi pregradnega objekta in
cevna instalacija premera 1''. Cevna instalacija predstavlja dvojno povezavo z manometrskimi
merskimi mesti v kontrolnem hodniku strojnice in prelivnih polj in posameznimi
piezometričnimi kapami, ki so v tlorisu razporejene v obliki rastra (v osi stebrov in prelivov
ter agregatov). Na območju prelivnih polj je vgrajenih 33, na območju strojnice pa 20
merskih mest. Na slikah 4 je prikazana gradnja v času izvedbe drenažnih betonov.

Slika 4a in 4b HE Boštanj – drenažni betoni in kontrolni hodnik ter prelivna polja

Občasne meritve vzgonskih tlakov se izvaja z umerjenim manometrom z merskim
območjem 0 do 2 bara. V kontrolnem hodniku so nameščene tudi izpustne pipe. Do leta
2010 smo devetkrat izvedli meritve iztokov iz izpustnih pip na vzgonski instalaciji s pomočjo
menzure in štoparice. Namen teh meritev je spremljati stanje piezometričnih kap in cevne
instalacije (zamuljavanje, siganje). Če se ugotovi mašenje sistema, je treba izvesti njegovo
izpiranje. Na slikah 5a in 5b so prikazani rezultati občasnih meritev vzgonskih tlakov in
iztokov na območju prelivnega polja 4. Prvi dve meritvi (v letu 2005) sta bili v času, ko bazen
še ni bil poln. Rezultati občasnih meritev kažejo, da so vzgonski tlaki odvisni od kote
spodnje vode in so višji od le-te, vendar so v dopustnih mejah. Iztoki iz vzgonske instalacije
so se po polnitvi v splošnem zmanjšali, nobena kapa na prikazanem območju ni zamuljena
oziroma je vzgonska instalacija prehodna.
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Slika 5a in 5b: HE Boštanj – vzgonski tlaki in iztoki iz vzgonske instalacije

Iz ene kape na območju strojnice ter iz dveh kap na območju prelivnih polj, voda le kaplja,
tako da izmerjeni vzgonski tlaki niso merodajni. Količine vode oziroma iztoki iz
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piezometričnih kap znašajo pri večini kap strojnice od 20 do 40 l/min. Temeljna tla strojnice
sestavlja pretrt kavernozen dolomit. Iztočne količine znašajo pri večini kap prelivnih polj od
10 do 45 l/min, tako da so razlike v količini iztokov večje kot na območju strojnice.

183

E1N levi energestki nasip - ob zavesi
E1ž levi energestki nasip - ob železnici

182

P7R - pregrada - občasne meritve
181

P6R - pregrada - občasne meritve
P-6A - pregrada - avtomatizirano

180

spodnja voda

nivo vode (m n.m.)

179

zgornja voda
Sava

178

Sava-bazen

177
176
175
174
173
172
171
1.1.04

1.7.04

31.12.04

1.7.05

31.12.05

2.7.06

31.12.06
datum2.7.07

1.1.08

1.7.08

31.12.08

1.7.09

31.12.09

2.7.10

Slika 6 HE Boštanj – nivoji talne vode na pregradi in levem energetskem nasipu

Na območju levega in desnega energetskega nasipa so se kmalu po izvedbi nasipov
vzpostavili piezometri kot je bilo predvideno v projektu. Še pred polnitvijo so se izvajale
občasne ročne meritve, kar je bilo nujno za ugotavljanje vpliva polnitve na talno vodo na
območju pregrade. Na priključni pregradi so se piezometri vzpostavili tik pred polnitvijo,
tako da so se meritve začele takoj po prvi polnitvi akumulacije maja 2006. Nekatera merska
mesta so bila avgusta 2007 avtomatizirana. Na sliki 6 so prikazani nivoji talne vode v
nekaterih merskih mestih od leta 2005. Na območju levega energetskega nasipa se nivo talne
vode znižuje, kar je posledica zmanjševanja prepustnosti nasipa zaradi zamuljevanja struge
Save. Tega trenda pri piezometrih na pregradi ni. Na nivo vode v piezometrih na pregradi
dolvodno od tesnilne zavese, ki jo sestavljajo dvoredni jet-grouting koli, vplivata spodnja in v
manjši meri zgornja voda. Polnitev akumulacije HE Blanca je povzročila dvig spodnje vode
HE Boštanj.
3.
3.1

Tehnično opazovanje bazena in pregrade po gradnji
Okoljski monitoring

Obseg tehničnega opazovanje po izgradnji je opredeljen v projektni dokumentaciji objekta
oziroma bazena (projekt za obratovanje in vzdrževanje). V isti dokumentaciji je opredeljen
tudi okoljski monitoring v času rednega obratovanja. Predvideno je opazovanje stanja vode
reke Save - poleg pretokov, gladine Save in talne vode tudi nekateri fizikalno-kemijski in
biološki parametri. Predvideni so pregledi ribje populacije in drstišč, inventarizacije flore,
favne in habitatnih tipov ter nadzor vraščanja vegetacije, kjer je to potrebno. Pozornost se
posveča tudi stanovanjskim objektom v vplivnem območju HE v smislu, kontrole vlažnosti
in poškodovanosti. Ti pregledi se izvajajo, vendar na varnost same pregrade ne vplivajo. Z
vidika varnosti je pomembna spremljava prodonosnosti in sedimentacije bazena ter
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predvsem erozijski procesi na brežinah in tudi potapljaški pregledi mostnih stebrov
premostitvenih objektov na območju bazena.
Projekt monitoringa celovito zajema opazovanje pregrade in bazena, meritve se redno izvaja.
Spodaj je opisanih le nekaj opazovanih parametrov, ki vplivajo na varnost pregrade.
Upravljavci objekta HE Boštanj smiselno in odgovorno izvajajo naloge povezane s
tehničnim opazovanjem pregrade.

3.2

Geodetske meritve

Pomiki objekta so eden od bistvenih parametrov za ugotavljanje varnosti objekta. Vendar pa
je vzpostavitev sistema opazovanja, zagotavljanje kontinuitete (v fazi gradnje in po njej) in
natančnosti meritev pomikov v vodoravni smeri zelo zahtevno. Za doseganje zadostne
natančnosti določitve koordinat točk je potrebno vzpostaviti sistem stabilnih osnovnih točk
na ustreznih lokacijah in zagotavljati vizure do merjenih točk na objektu pri vsaki meritvi.
Zaradi gradbenih del pa se osnovni stebri vzpostavijo običajno zelo pozno, njihovo
stabilnost pa pokažejo šele kasnejše meritve, ki se običajno izvajajo enkrat letno. Zato v času
prve polnitve bazena običajno ustrezen sistem geodetskih opazovanj še ni vzpostavljen.
Na pregradi HE Boštanj sestavlja osnovno mrežo šest domnevno stabilnih točk, meritve se
izvajajo na način, da maksimalni pogrešek ne presega 0,8mm, kar je ustrezno. Vendar pa je
bila osnovna meritev izvedena šele po polnitvi, tako da podatka o deformacijah objekta med
polnitvijo žal ni na razpolago.

3.3

Vzgonski tlaki

Po dve merski mesti v strojnici in prelivnih poljih se je opremilo za avtomatske meritve, tako
da imamo od julija 2007 meritve na vsako uro. Ročne meritve v vseh kapah vzgonske
instalacije pa se izvajajo dvakrat letno (enkrat pri visoki in enkrat pri nižji koti spodnje vode).
Na sliki 7a so prikazani vzgonski tlaki na območju strojnice na sliki 7b pa na območju
prelivnih polj v obdobju od 22. do 31.12. 2009. Tudi avtomatizirane meritve kažejo, da so
vzgonski tlaki na območju strojnice enaki koti spodnje vode, na območju prelivnih polj pa so
pri vseh meritvah nekoliko višji od kote spodnje vode.
178,0

178,0

VZ3 (6P) prelivna

177,5

177,5

VZ4 (28P) prelivna
Vzgonski tlaki [m. n. m.]

Vzgonski tlaki [m. n. m.]

177,0

VZ1 (5S) strojnica

177,0

VZ2 (1S) strojnica
spodnja voda

176,5
176,0
175,5

spodnja voda

176,5

176,0

175,5

175,0

175,0
174,5

174,5
174,0

174,0
22.12.09

22.12.09
24.12.09

26.12.09

28.12.09

30.12.09

čas

1.1.10

24.12.09

26.12.09

28.12.09

30.12.09

1.1.10

čas

Slika 7a in 7b Vzgonski tlaki na območju strojnice in prelivnih polj

3.4

Stabilnost brežin bazena

Polnitev akumulacije vpliva na pogoje tal na območju akumulacije zlasti na dvig nivoja talne
vode v zaledju in spremenijo se ravnotežni pogoji na območju nihanja gladine zajezbe. Na
območju bazena HE Boštanj zdrsa večjih nestabilnih gmot zemeljske mase ni pričakovati,
vendar pa lahko že manjši zdrsi vplivajo na stabilnost infrastrukturnih objektov to se pravi
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ceste in železnice. Zato je bil že med gradnjo vzpostavljeno opazovanje pomikov v tleh na
nekaterih mestih ob cesti in železnici. Stabilnost oziroma poškodovanost brežin se preverja z
rednimi inženirsko-geološkimi pregledi najmanj enkrat letno. Na območju bazena HE
Boštanj je bilo evidentiranih več manjših erozijskih poškodb v prvih letih obratovanja.
Poškodbe so predvsem nastale na nezaščitenih meljastih brežinah, počasi napredujejo in jih
je potrebno sanirati. Na slikah 8 so prikazane poškodbe brežin v podslapju in v bazenu ob
denivelaciji novembra 2009. Vzpostavitev bazena HE Boštanj je imela gotovo negativne
posledice na obstoječi ekosistem, vendar pa je prinesla tudi novo kakovost bivanja v naravi.

Slika 8a in 8b Poškodbe brežin bazena ob denivelacij

4.

Zaključki

Pregrade so objekti posebnega pomena, katerih porušitev pomeni neobičajno veliko
tveganje. Ker porušitev lahko povzroči veliko materialno škodo ali ogroža življenja, spadajo
pregrade skladno z Evrokodom 7 v geotehnično kategorij 3. Za take objekte se zahteva
izvajanje tehničnega opazovanja več kot deset let po končani gradnji oziroma skozi celotno
življenjsko dobo objekta. Pravilnik o tehničnem opazovanju visokih jezov, iz leta 1966, tudi
predpisuje izvajanje tehničnega opazovanje, ki mora biti predvideno s projektom. Za
pregrado HE Boštanj lahko ugotovimo, da je bila gradnja kakovostna in nadzorovana.
Tehnično opazovanje kot tudi vzdrževanje objekta se redno izvaja in je verjetnost, da se
eventualno pomembno zmanjšanje varnosti pregrade pravočasno ugotovi, velika. Gotovo pa
je, da bi bilo obstoječe predpise, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti pregrad potrebno
izboljšati. Spodaj je naštetih le nekaj nujnih izboljšav.
Raziskave za projekt – raziskave pogojev tal na lokaciji objekta in bazena so zelo pomembne.
Evrokod 7 določa, da je potrebno glede na kategorijo objekta definirati tudi obseg raziskav,
izbrati način projektiranja, obseg nadzora…. Gradnja pregrad na spodnji Savi je pokazala, da
je bil obseg geološko-geomehanskih raziskav v fazi projektiranja premajhen, zlasti na
območju bazena. Dejstvo je, da je treba za ekonomično projektiranje podpornih konstrukcij
imeti čim bolj realistične podatke o pogojih tal, da lahko za projektiranje izberemo bolj
optimistične karakteristične vrednosti parametrov zemljin in izdelamo ekonomsko optimalen
projekt varovanja.
Projektiranje – za objekte, ki spadajo v geotehnično kategorijo 3, ne veljajo predpisi, ki
veljajo za običajne objekte, prav tako tudi ne delni varnostni faktorji, ki so navedeni v
nacionalnem dodatku Evrokoda 7. Zato bi bilo potrebno pripraviti nacionalni dodatek, ki bo
predpisoval delne varnostne faktorje za pregrade.
Opazovanje in vzdrževanje pregrad v celotni življenjski dobi - vse pregrade, ki spadajo med
hidroenergetske objekte so redno vzdrževane in opazovane. Ni pa podatka o obsegu
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vzdrževanja in rezultatih tehničnega opazovanja ostalih velikih pregrad. Obstoječi predpisi
ne določajo obsega nadzora državnih institucij nad vsemi takimi objekti in ni na razpolago
registra pregrad, ki bi zajemal tudi stanje pregrad.
Klasifikacija pregrad - v Sloveniji pregrade niso klasificirane glede na velikost, namen in
glavne karakteristike (konstrukcijske, material...). Potrebno bi bilo pregrade klasificirati glede
na faktorje, ki zadevajo varnost kot so:





možnost pojava poplav, potresa, zdrsa,
ranljivosti pregrade (glede na konstrukcijsko zasnovo, izvedbo, vzdrževanje, podatke
o vgrajenih materialih...),
rezultate opazovanj (pregledi, preiskave, meritve) ter
starost pregrade oziroma ustreznost varnosti pregrade glede na sodobne predpise.

V času gradnje HE Boštanj uporaba novih, evropskih standardov oziroma Evrokodov še ni
bila obvezna, vendar so se nekatera njihova določila že uporabljala. Med gradnjo se je izvajal
nadzor nad vgrajenimi materiali in izvedbo, izvajalo se je tehnično opazovanje. Po izgradnji
pa se je vzpostavil celovit sistem opazovanja. Čeprav je način gradnje HE Boštanj lahko za
zgled podobnim objektov, je smiselno predlagati nekaj izboljšav:






5.

V sklopu projekta opazovanja bi bilo treba navesti tudi pričakovane in mejne
vrednosti merjenih parametrov, kot so bile določene v računskih analizah (nivoji
talne vode, pomiki...).
V zadnjih letih je avtomatizacija meritev postala cenovno dostopnejša. Kontinuirane
meritve (večkrat dnevno) dajejo bistveno boljši pregled nad dogajanjem in na ta
način lahko izmerimo ekstremne vrednosti. Zato je smiselno, da se meritve (na za to
predvidenih merskih mestih) pri novogradnjah avtomatizirajo še pred polnitvijo
akumulacije.
Pri novih kakor tudi starih pregradah, bi bilo smiselno karakteristične točke opremiti
z GPS postajami za meritve pomikov že pred dokončanjem vseh gradbenih del.
Tako bi zagotovili spremljanje pomikov objekta tudi med prvo polnitvijo.
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REALNOST NADZORA IN UKREPANJA NA VEČNAMENSKIH
PREGRADAH V SLOVENIJI
dr. Lidija Globevnik, univ.dipl.inž.grad.
Inštitut za vode Republike Slovenije, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
POVZETEK
V prispevku so podane lastnosti 58 večjih vodozadrževalnih sistemov v Sloveniji (pregrad z
območjem zadrževanja vode). Za velike pregrade je opredeljenih 37 sistemov. Večina
pregrad (43) je bila zgrajena v obdobju 1950 – 1989 (12: hidroenergetski objekti, 10:
prvenstveno varstvo pred poplavami, 14: reguliranje odtočnega režima na kmetijskih
porečjih (zadrževanje poplavnih valov, regulacija povečanih visokovodnih konic zaradi
melioracijskih sistemov in regulacij vodotokov ter namakanje), 2: namakanje, 5: kombinacije
med varstvom pred poplavami, zagotavljanjem potreb industrije, bogatenjem nizkih voda in
namakanjem. Na mnogih večnamenskih sistemih so se v zadnjih 20ih letih razvile rabe in
dejavnosti, ki v precejšnji meri omejujejo učinkovito izvajanje provotnega namena. To so
ribištvo, vse vrste rekreacij in turizem. Nekatera območja jezer so postala tudi naravani
rezervati, Natura 2000 območja ali ekološko pomembna območja. Na večnamenskih
objektih je upravljanje naprav ročno, celovitega sistema opazovanja in meritev varnostnih
parametrov ni. Nekatera zamljišča pod zadrževalniki in celo pregradami so v privatni lasti,
kar otežuje nadzor in ukrepanje. Manjkajo celoviti razvojni programi, ki bi opredelili
potencialne nosilce dejavnosti (deležnike) in določili osnove za učinkovito soupravljanje in
sofinanciranjem vzdrževanja, investiranja in rednega monitoringa varnostnih parametrov.
SUMMARY
The characteristics of 55 water retention systems in Slovenia (dams and reservoirs) are
described. 37 dams are characterized as large dams. The water retention systems (43) have
been mainly constructed between 1970 – 1989 (12: hydro-energy objects; 10: primarily flood
protection, 14: regulation of runoff on agricultural catchments (high and low water
regulation, irrigation, drainage of agricultural land), 2: irrigation; 5: a combination of flood
protection, low water flow enrichment and industrial use of water). On the majority of
multipurpose water retention systems many other uses and activities have spontaneously
developed in the last 20 years, that jeopardize the primary utilization purposes of the
systems. The most prominent are fishery, all sorts of recreation activities and tourism. Some
areas are even declared as nature reserve sites, Natura 2000 sites or ecologically important
areas. Surveillance of dams and operation of water control equipment on the multipurpose
dams are done manually. There is hardly any automatic system for regular monitoring of
safety parameters of dams. Some reservoirs and even dams lay on private land, what poses a
great burden for efficient management. Usually there are no integrative development plans,
that would define all potential stakeholders and set conditions for collaborations and cofinancing of maintenance of objectts, investments and regular monitoring of saftey
paramters.

12. posvetovanje SLOCOLD: Varnost pregrad v Sloveniji

Ralnost nadzora in ukrepanja na večnamenskih pregradah v Sloveniji

1.

Uvod ali koliko jezer in pregrad imamo v sloveniji

1.1

Pregled števila stoječih ali počasi tekočih voda in pregrad v Sloveniji

V Sloveniji imamo 360 stoječih ali počasi tekočih voda vseh velikosti, ki jih lahko
poimenujemo kar jezera (ali jezerca). Večjih od 10 ha je 57 jezer, 150 jezer zavzema površino
velikosti med 1 ha in 10 ha, ostala (~150) so manjša. To so ribniki, kali, male zajezitve,
majhni zaliti glinokopi ali gramoznice. Sedmina vseh jezer ali jezerc je nastala po naravni
poti, vsa ostala so posledica rabe voda ali posegov v vodni prostor. Tako imamo okoli 40
večjih jezer, ki so nastali kot zajezitve rek ali potokov (akumulacijska jezera), 140 manjših
zajezitev potokov (ribnikov), 90 zalitih gramoznic ali glinokopov, 10 večjih zajezitev kraških
izvirov ter okoli 20 manjših umetnih zadrževalnikov vode za potrebe namakanja golf igrišč
ali za potrebe zasneževanja smučišč. Vse ojezeritve razen zalitih gramoznic, glinokopov in
zasneževalnih bazenov so počasi tekoče vode, saj se v njih stekajo potoki, po določenem
času zadrževanja (počasnega kroženja) pa voda spet odteče v potok ali reko.
Kot posledica zajezitev s pregradami imamo torej okoli 200 večjih ali manjših jezer. Kriteriju
»velikih pregrad« (http://www.slocold.si/dokumenti/glossary.pdf) v Sloveniji zadošča 37
objektov (34 z višino pregrade večja ali enaka 15 m in 3 pregrade z višino med 10 in 14 m, ki
imajo volumen zadrževalnega bazena za vodo večjo od 1 mio m3; na seznamu je že pregrada
za HE Krško). Poleg teh je v Sloveniji še 21 pregrad z višino med 3 in 10 m, ki imajo večjo
površino akumulacijskega bazena. Seznam 58ih večjih vodozadrževalnih sistemov (kot
sistem je v članku opredeljen zadrževalni ali akumulacijski bazen, ter pregradni objekt z
napravami za zadrževanje in spuščanje vode iz akumulacijskega bazena in umirjanja toka
vode pod prelivnimi objekti – na kratko: zadrževalnik in pregrada) je dan v preglednici 1. V
koloni »namen ob gradnji« so za vsak vodozadrževalni sistem vpisani osnovni nameni ob
izgradnji sistema (razlog zakaj je bila pregrada izgrajena). Ne glede na osnovni namen
izgradnje se je za vsako pregrado že v fazi projektiranja upoštevala varnost pred poplavami.
Tako imajo vse pregrade dodatno varnostno višino zaradi varstva pred poplavami ter objekte
za prelivanje visokih voda ob ekstremnih dogodkih.
Preglednica 1: Seznam vodozadrževalnih sistemov z večjimi pregradami v Sloveniiji (kompilacija baze IzVRS,
avtoričinega poznavanja problematike in SLOCOLD baze na spletni strani; vir podatkov za bazo IzVS:
FGG – IZH, 1999; IzVRS, 2006)
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684

0

VOGLAJNA

LOGATEC
ŠENTJUR PRI
CELJU

IndVisV

15

4000

84

TRNAVICA

ŠMATEVŽ

VV

10

1720

49

48

REKA LOGATEC
TRATNA (Slivniško
jezero)
TRNAVA
(Žovneško Jezero)
VONARJE (Sotelsko
jezero)

SOTLA

PODČETRTEK

VV

16

12400

195

49

ZAVRŠNICA

ZAVRŠNICA

HE

18

135

4

50

AJBA

SOČA

MOSTE
KANAL OB
SOČI

HE

39

1600

29

51

BELČNE KLAVŽE

BELCA

IDRIJA

TRANS

18

0

0

52

HE SOLKAN

SOČA

SOLKAN

HE

35

7600

60

53

KOZLINK

DOBROVO

VV

9

20

1

54

KOZLINK
OVČJAŠKE
KLAVŽE

OVČJEK

IDRIJA

TRANS

16

0

0

55

PIKOLUD

KOREN

NOVA GORICA

VV

10

870

29

44
45
46
47

RADIGAJ
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57

PODSELA
(Doblarsko jezero)
PUTRIHOVE
KLAVŽE

58

VOGRŠČEK

56

SOČA

MOST NA SOČI

HE

BELCA

IDRIJA

TRANS

VOGRŠČEK

VOGRSKO

NamV

55

5800

82

15

0

0

31

8500

80

*Legenda: HE: hidroenergija; TRANS: transport lesa; VV: poplavna varnost; NizVV: bogatenje nizkih voda in poplavna varnost;
NamV: namakanje; VoReKm: ureditev vodnega režima kmetijskih površin; IndVisV: industijska voda in poplavna varnost; IndDep:
deponija odpadkov iz industrije.

1.2

Dinamika gradnje vodozadrževalnih sistemov

Dinamika gradnje 58ih večjih vodozadrževalnih objektov (prikazano tudi po osnovnem
namenu) je prikazana na sliki 1. Pred letom 1950 je bilo zgrajenih osem pregrad, tri za
spravilo lesa (klavže) in pet za proizvodnjo električne energije. V naslednjih 20ih letih je bilo
zgrajenih še osem hidroenergetskih objektov, leta 1964 pa tudi prva pregrada za zadrževanje
vode za potrebe namakanja (Vanganel na Badaševici). Največ pregrad je bilo zgrajenih med
letom 1970 - 1989: pet hidroenergetskih objektov, 10 pregrad za reševanje poplavne varnosti
večjih naselij (varstvo pred poplavami kot glavni namen izgradnje sistema), 1 pregrada za
namakanje (Vogršček) in 14 pregrad za reguliranje odtočnega režima prvenstveno na
kmetijskih porečjih (za kmetijske površine: melioracijski sistemi in odprava rednih poplav,
kontrolirano zadrževanje hito odtekle vode iz melioracijskih sistemov ter namakanje).
Nekatere od te pregrad so bile zgajene tudi za hkratno reševanej poplavne problematike
spodaj ležečih mest (primer pregrade na Ščavnici, ki rešujejo poplavno varnost Ljutomera).
Naman ostalih šestih pregrad je bil poleg večanja poplavne varnosti tudi zagotavljenje potreb
industrije (pregrada Loče - Šmartinsko jezero, Šmartinsko jezero), bogatenje nizkih voda
(Mola in Klivnik za izboljšanje kakovosti Reke), vodooskrba (Vonarje – Sotelsko jezero). V
tem obdobju je bila zgrajena tudi pregrada Bukovžlak pri Štorah, ki služi za industrijsko
deponijo. Po letu 1990 se je dinamika gradnje večjih zadrževalnih sistemov zmanjšala.
Zgrajene so bile štiri pregrade za namene proizvodnje hidroenergije, dve za nadzor nad
poplavami (Drtijščica, Kozlink) in ena za industrijske potrebe (Za travnikom pri Štorah).
Dinamiko gradnje in osnovni namen 58ih sistemov prikazuje slika 1. Na sliki 2 so prikazane
njihove lokacije in namenskost ob izgradnji, razred velikosti največje vodne površine
zadrževalnika in obdobje izgradnje pregrade.
Večina 150 manjših ribnikov, ki so nastali kot zajezitve potokov ali izvirov, obstaja že iz 18.
ali 19. stoletja. Zgrajeni so bili za potrebe gojenja rib (Rački ribniki, Petelinjek in podobno).
Pregrade so večinoma zemeljsko nasutega tipa z enostavnimi zaporničnimi in prelivni
objektom. Gladina vode v njih je več ali manj stalna.
2.
2.1

Večnamenskost pregrad in njihovo upravljanje
Upravljanje sistemov

Upravljavi večjih vodozadrževalnih sistemov za potrebe proizvodnje električne energije (21
sistemov) so Savske elektrarne in Holding Slovenske elektrarne. Upravljalec ostalih večjih
sistemov je MOP - Agencija Republike Slovenije za okolje, ki ima sklenjene koncesijske
pogodbe z gospodarskimi javnimi službami urejanja voda. Na mnogih od teh
vodozadrževalnih sistemih so se v zadnjih 20ih razvile dejavnosti, ki v precejšnji meri
omejujejo učinkovito izvajanje provotnega namena. Tako je več objektov, ki so bili zgrajeni
za potrebe poplavne varnosti ali izboljšanje kakovosti voda, danes zanimivih predvsem za
ribištvo, rekreacijo in turizem (kopanje, kajtanje, kolesarjenje, sprehajanje, izobraževanje...).
Na večini teh sistemov (pri ustjih rek in ob obalah jezera) so se tudi oblikovali življenski
pogoji, primerni za življenje dvoživk, plazilcev, (ob)vodnih ptic in (ob)vodnih habitatov
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(trstičje, vrbe, jelševje, vodni makrofiti....), zaradi česar so ta območja jezer pomembna tudi
za doseganje ciljev varstva narave. Tako so mnogi večnamenski vodozadrževalni sistemi
razglašena za območja Natura 2000, za ekološko pomembna območja ali celo za naravni
rezervat. Taka primera sta Ledavsko in Slivniško jezero.

Slika 1 Dinamika gradnje 58 večjih pregrad v Sloveniji (pregrade višje od 4 m) ter prvotni namen izgradnje
sistema

Podobno so naravovarstveno zaščiteni mnogi ribniki. Na primer, Rački ribniki imajo status
zavarovanega območja narave, ribniki Petelinjek pa so vključeni v Natura 2000 območje.
Pregrade na teh objektih so večinoma zemeljsko nasutega tipa z zaporničnim prelivnim
objektom in večinoma stalno gladino vode. Upravljavci območja (občina, ribiške družine,...)
upravljajo z območjem samega zadrževalnega bazena, z objekti pa slabše ali sploh ne. Tako
se je recimo zgodilo, da so se zaradi notranje erozije ali prelivanja objekta podrle nekatere
majhne pregrade.

2.2

Analiza sprememb namenskosti

Po izgradnji se je namenskost spremenila 20im večjim pregradam (slika 3). Tri velike
pregrade zaradi zaproditve in že zdavnaj ukinjene dejavnosti, danes niso več v rabi (klavže).
Danes imamo 21 pregrad za hidroenergetsko rabo in 10 prvenstveno za poplavno varnost.
Dvema pregradama, ki sta bili izgrajeni predvsem za poplavno varnost in bogatenje nizkih
voda (Klivnik, Mola) se je priključilo ribištvo in rekreacija, dve sta ostali industrijski deponiji
(Bukovžlak in Za travnikom). Dve pregradi (Šmartinsko in Slivniško jezero), ki sta služili
prvotno za industrijsko vodo in poplavno varnost, danes služita za poplavno varnost,
ribištvo in rekreacijo. Prvotni namen dveh pregrad (Vanganel in Bukovniško jezero) se je
izgubil. Vanganel se danes uporablja za rekreacijo in ribištvo. Bukovniško jezero skoraj nima
prostora za viskovodni val, saj se v njem intenzivno izvajajo ribiške in rekreativne dejavnosti.
Njegov prvotni namen je sicer še vedno zagotavljanje poplavne varnosti. Funkcijo
zagotavljanja poplavne varnosti ima tudi Ledavsko jezero (pregrada Domajinci), se pa na
njem izvajajo tudi rekreativne in ribiške dejavnosti. Skoraj vsem pregradam, ki so bile
zgrajene za kontrolo vodnega režima kmetijskih površin (14) se je priključilo ribištvo in
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rekreacija, medtem ko se je funkcija zadrževanja visokega vala in namakanja skoraj povsem
izgubila. Edini, ki ostaja v predvideni funkciji regulacije vodnega režima kmetijskih površin,
je pregrada Bolehnečiči. Ker je zadrževalnik suh, se druge dejavnosti niso razvile. Pregrada
Vogršček, ki je bila zgrajena za potrebe namakanja, danes še edina zares izpolnjuje svoj
prvotni namen.

Slika 2 Prostorske lastnosti 58ih vodozadrževalnih sistemov v Sloveniji (lokacija na karti Slovenije in razred
velikosti največje vodne površine zadrževalnika), njihova namenskost in čas izgradnje pregrade

Pomembno je poudariti, da jezera večine večnamenskih vodozadrževalnih sistemov
(zadrževalnikov) v Sloveniji predstavljajo območje izvajanja ribiške dejavnosti. Ribiške
družine so tako za vsa ta jezera od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobila
tudi koncesijie za upravljanje vodnega življa v njih. Mnoge ribiške družine pričakujejo, če ne
že skoraj zahtevajo, da se v jezerih ohranja stalna kota vode. Pričakujejo tudi, da je istočasno
zagotovljena primerna dinamika vodnega režima (velikost pretokov) v potoku ali reki pod
pregradami (primer reke Reke pod pregrado Klivnik). Na nekaterih jezerih je ribiška
dejavnost postala skoraj že prevladujoča. Taki primeri so Vanganel, nekateri zadrževalniki v
porečju Drave, Slivniško jezero in Bukovniško jezero.
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Slika 3 Sprememba namenskosti 55 večjih pregrad glede na prvotni namen

2.3

Opis stanja na izbranih sistemih

Za primer kompleksnosti stanja navajam kratek opis stanja nekaterih sistemov. Pregrada
Domajinci, zaradi katere se je oblikovalo Ledavsko jezero, je bila zgrajena za povečanje
poplavne varnosti Murske Sobote. Danes je območje prepoznano kot pomemben del krajine
Goričkega, sodi v Krajinski park Goričko. Bilo je razglašeno za Natura 2000 območje. Je
tudi naravana vrednota (dodaten status varstva) in atraktivna rekreacijsko turistična točka.
Prelivni objekti so v slabem stanju. Redno se izvaja košnja nasipov (javna gospodarska
služba na vodah). Poplavnega problema Murske Sobote to jezero danes ne rešuje več tako
kot je bilo načrtovano.
Svojemu namenu ne služi tudi Bukovniško jezero. Postalo je središče duhovnega turizma v
Prekmurju in zanimiva ribiška točka. Urejanje odnosov med upravljalci objekta (javna
gospodarska služba na vodah) in dejanskimi uporabniki (ribiči, turistični prostovoljci,
Krajinski park) je težko. Pregrada je v slabem stanju, saj so že vidni izviri pod njo. Mnogo v
preteklosti načrtovanih vzdrževalnih del se žal ni izvedlo zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev in nedorečenih odnosov med formalnimi in drugimi dejanskimi uporabniki tega
prostora.
Podobno velja za Slivniško jezero, ki je bilo zgrajeno kot skupna investicija Zveze vodnih
skupnosti (javna sredstva države za uresničevanje varstva pred poplavami) in industrije
Celjske regije (Železarna Štore). Za potrebe industrije se voda pravzaprav nikoli ni začela niti
uporabljati, tako da je osnovni namen sistema varstvo pred poplavami in bogatenje nizkih
voda Voglajne. Na pregradi je bila kasneje zgrajena tudi mala hidroelektrarna. Upravljanje
pregrade in zadrževalnika izvaja državna gospodarska javna služba urejanja voda s koncesijo,
ki je podeljena s strani MOP ARSO. Izvaja se redni nadzor (obhodi čuvaja pregrade), redna
vzdrževalna dela in ukrepanje ob pojavu verjetnosti nastopa visokih voda (kontrola gladine
vode in upravljanje zapornic). Objekti so v dobrem stanju, upravljanje naprav je ročno. Žal
objekt nima celovitega sistema opazovanja posedkov, pronicanja vode in seizmičnih meritev.
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Na območje se selijo tudi rekreativne dejavnosti, želje občine Šentjur so tudi, da bi se
območje turistično razvilo. Del zadrževalnega bazena je bil razglašen za naravno vrednoto
(ornitološki in ihtiološki rezervat). Celotno območje zadrževalnika je tudi ekološko
pomembno območje. Za območje jezera je podeljena koncesija za upravljanje z vodnim
življem, ki jo ima Ribiška družina Voglajna (koncesije za ta namen podeljuje Minstrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Slika 4 prikazuje kakšni ulovi rib so mogoči. Žal veliko
težavo pri usklajevanju rabe in dejavnosti v prostoru sistema, nadzora varstva pregrade in
ukrepanja predstavlja tudi privatno lastništvo zemljišča pod pregrado in zadrževalnim
bazenom.

Slika 4 Dokaz bogate ribiške dejavnosti na Slivniškem jezeru.
(http://www.som.si/kapitalci.module.php?id=92)

Sotelsko jezero je nastalo prvenstveno kot zadrževalnik (»zbiralnik«) vode za vodooskrbo in
varstvo pred poplavami (projekt med Slovenijo in Hrvaško). Žal se zadrževalnik ni nikoli
napolnil, ker se je že ob začetku polnjenja pokazalo, da ima voda slabo kemijsko kakovost
kar velja še danes (neurejena odvodnja odpadne vode v občini Rogatec in onesnaženi
sedimenti). Sotelsko jezero je za zadrževanje visokega vala še vedno pomembno, vendar ga
bo skoraj prehitela pomembnost varstva narave (mokrotni travniki, priobalna vegetacija) in
rekracija.
Nasproten primer, to je primer večjega vodozadrževalnega sistema, kjer se nadzor in
ukrepanje uspešno izvajata, je Šmartinsko jezero. Zgrajeno je bilo za enake namene kot
Slivniško jezero, to je raba vode v industriji in protipoplavna varnost. Lastništvo zemljišč je
državno. Nadzor in ukrepanje izvaja gospodarska javna služba urejanja voda s koncesijo.
Tudi tu se voda ne uparablja za industrijske namene, druge rabe in dejavnosti pa se relativno
uspešno usklajujejo preko izvajanja prostorskega načrta Mestne občine Celje. Tako jezero
danes uspešno služi rekreacijskim in turističnim namenom, ki dopuščajo tudi ribištvo.
Zgrajeni so bili številni objekti ob vodni liniji jezera in na priobalnem pasu. Vsi objekti in
dejavnosti so prilagojeni potrebam varstva pred poplavami. Zagotovljeno je pravočasno
praznjenje akumulacije (do 60 cm globine) in opozarjanje. Upravljanje naprav je ročno,
avtomatskega nadzora nad posedki, seizmiko in pronicanjem vode skozi objekte ni. Problem
pa predstavlja slabša kakovost vode. Koncesijo za upravljanje z vodnim življem ima Ribiška
družina Celje. Po oceni ARSO letni gojitveni načrti niso usklajeni z ukrepi za zagotavljanje
oziroma izboljševanje kakovosti vode v jezeru. Kakovost vode je namreč po vsej verjetnosti
slaba tudi zaradi prevelikega vnosa rastlinojedih ribjih vrst v jezeru.
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3.

Zaključki

Večino večnamenskih vodozadrževalnih sistemov upravljajo javne gospodarske službe na
vodah, ki pa imajo za te namene zelo malo sredstev. Izvaja se redno vzdrževanje kot je
košnja trave na brežinah, mazanje naprav, opazovanje morebintih izvirov, redna kontrola
višine vode, manipulacija zaporničnih naprav in spremljanje višine vode v jezeru.
Investicijskega vzdrževanja skoraj ni. Rednega avtomatskega spremljanja premikanja
objektov (horizontalni in vertikalni premiki) in pronicanja vode skozi njih (piezometri gladin
vode v tleh) ni na nobenem večnamenskem vodozadrževalnem objektu.
Rabe in dejavnosti, ki se v resnici dogajajo na večanmenskih vodozadrževalnih sistemih so
včasih tudi izključujoče in ne upoštevajo provotnega namena sistema. Uporabniki tudi
nazadostno poznajo tehnične lastnosti objektov ter ne spremljajo njihovega stanja. Dodaten
problem predstavljajo spremembe hidroloških režimov na sistemih zaradi sprememb rabe tal
na porečjih, druge dejavnosti v širšem prostoru ter klimatska variabilnost. Velikosti
sprememb niso detajlno ocenjene, vendar splošne napovedi za prihodnost v glavnem kažejo
na zmanjševanje količin vode (izjema sta Mola in Klivnik, kjer je dokazano zmanjševanje
vodnih količin). Ti procesi bodo verjetno zaostrili »boj« za rabo vode in vodnega prostora na
vseh vodozadrževalnih sistemih. Končni problem pa je tudi spoznanje, da večnamenski
objekti nimajo programov ukrepanja ob izrednih dogodkih.
Podajam povzetek ugotovitev realnosti nadzora in ukrepanja na večnamenskih
vodozadrževalnih sistemih v Sloveniji (objektih, ki niso namenjeni proizvodnji
hidroenergije):











4.

ročno upravljanje naprav
odsotnost celovitega sistema opazovanja in meritev
namen pregrad in akumulacij se spreminja
močan interes ribištva, rekreativnih in turističnih dejavnosti
območja večinoma postala naravovarstveno pomembna
vedno težje zagotavljati funkcijo varstva pred poplavami
neurejeno lastništvo zemljišč (pod pregrado, pod vodo, priobalni pas) kar zmanjšuje
učinkovito upravljanje objektov
ni celovitih razvojnih programov (ni analiz primernih rab, niso določena razmerja
med osnovnim namenom in drugimi rabami)
niso določeni nosilci drugih rab, ki bi se aktivno vključili v upravljanje in tudi
sofinancirali nadzor, redno in investicijsko vzdrževanje
ni vzpostavljenega mehanizma razdelitve pristojnosti in odgovornosti ter ustreznega
nadzora.
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TEHNIČNO OPAZOVANJE PREGRAD HIDROELEKTRARN NA SOČI
IN ČHE AVČE
Peter Blažej, univ.dipl.inž.grad., Mag. Alida Rejec, univ.dipl.inž.grad.
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Miran Komel, univ.dipl.inž.grad.
HSE Invest PE Nova Gorica
POVZETEK
Na reki Soči ima SENG v upravljanju tri pregrade, na katerih se izvaja tehnično opazovanje
visokih pregrad: HE Solkan, Ajba za HE Plave I in II, Podselo za HE Doblar I in II. V fazi
gradnje ČHE Avče se je vzpostavil sistem tehničnega opazovanja dveh nasutih pregrad
zgornjega bazena. Tehnično opazovanje se izvaja na celotnem koncesijskem območju reke
Soče. Opazovanje zajema poleg pregradnih objektov tudi objekte vodne infrastrukture,
vodna in priobalnia zemljišča akumulacijskih bazenov ter območja struge in bregov reke
Soče izven akumulacijskih bazenov znotraj koncesijskega območja. Osnova za tehnično
opazovanje je Pravilnik o tehničnem opazovanju visokih jezov, Uradni list SFRJ, št. 7,
16.2.1966, koncesijska pogodba o gospodarskem izkoriščanju vode Soče, Idrijce in Bače za
proizvodnjo električne energije, julij 2002 in Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju
velike pregrade ter na osnovi dobre projektantske prakse.
Na osnovi predpisov so bili za vsako pregrado izdelani projekti tehničnega opazovanja. Na
njihovi podlagi se izvajajo meritve in pregledi objektov. Sistem tehničnega opazovanja je bil
vzpostavljen v letih 1970 - 1984. Od tedaj tehnično opazovanje kontinuirano izvaja zunanja
inštitucija. Rezultate tehničnega opazovanja se vrednoti in poda v obliki letnega poročila,
vključno s poročili o posameznih meritvah in pregledih.
ABSTRACT
SENG manages three dams on the Soča river: HPP Solkan, Ajba for HPP Plave I and II,
Podselo for HPP Doblar I and II. All dams are subject of technical observation of high
dams. During construction of PSHPP Avče technical observation system of two earth coffer
dams of the upper storage reservoir was established. Technical observation of high dams is
actually carried out on the entire concession area of the Soča river and covers also
observation of facilities of water infrastructure, water and costal lands of river reservoirs and
areas of (river) bed and banks outside storage reservoirs. Legislative basis for technical
observation are Regulation for technical observation of high dams (Official Gazette of the
SFRY, No. 7, dated 16.2.1966), Concession agreement for the economic exploitation of
water Soča, Idrijca and Bača for energy production (July 2002), Regulation for monitoring
seismicity in the area of high dams and last, designing on the basis of good practice.
Based on the legislation technical observation projects for each dam were made. Based on
these projects measurements and inspections of the facilities are running periodically.
Technical observation system was established in 1970 - 1984. Since then technical
observations and measurements run continuously. The results of the technical observations
are valued in annual report which contains report of individual measurements as well.

12. posvetovanje SLOCOLD: Varnost pregrad v Sloveniji

Tehnično opazovanje pregrad hidroelektrarn na Soči in ČHE Avče

1.
1.1

Opis objektov
Pregrada HE Solkan

HE Solkan zajezuje dolino Soče z jezovno zgradbo, strojnico in desnobrežnim tesnilnim
zidom. Kota normalne zajezbe je 77 m, dnevna nihanja gladine pa znašajo do 1,5 m.
Konstrukcijska višina pregrade Solkan znaša 34 metrov, dno temeljev je na koti 45 m,
dolžina krone pa je 127,5 m. Količina zajezene vode je 7.600.000 m3. Pregrada je bila
zgrajena leta 1984, prva polnitev bazena je bila novembra 1984.
Pretočna polja sestavljajo trije stebri, ki so med seboj popolnoma ločeni. Stebri so povezani s
prostoležečimi mostnimi konstrukcijami. Zgradba strojnice zapira levo polovico pregradnega
profila Soče.

1.2

Pregrada HE Plave – jez Ajba

Pregrada v Ajbi je po svoji konstrukcijski zasnovi kombinacija težnostne pregrade in
zaporničnega jezu. Težnostni del predstavljata dve masivni betonski prelivni polji s krono na
koti 106 m. Zapornični del pregrade sestavljajo tri pretočna polja. Vtočni objekt za HE
Plave II se nadaljuje v kanal z bočnim prelivom. Dovodni rov s prosto gladino je
podkvastega preseka, dolg 6650 m in je dimenzioniran na maksimalni pretok 75 m3/s. Z
izgradnjo elektrarne HE Plave II se je na pregradi na desnem bregu dogradil nov vtočni
objekt ter dovodni tlačni rov dolžine 5992 m, premera 6,4 m, ki prevaja pretok 105 m3/s.
Najvišja gladina vode v akumulaciji je 106 m. Celotna vsebina akumulacije znaša
2.100.000 m3 Pregrada je bila grajena v letih 1938 do 1940.

Slika 1 Pregrada HE Plave – jez Ajba

1.3

Pregrada HE Doblar – jez Podselo

Pregrada HE Doblar je zgrajena v soteski reke Soče v letih od 1937 do 1939. Z zajezitvijo
doline do kote 153 m n.m. je nastalo jezero volumna 7 mio m3. Osnova temelja za pregrado
je keson kot sovprežna konstrukcija iz jeklenih profilov in armiranega betona. Ločna
pregrada se naslanja na masivne betonske opornike, je cilindričnega tipa, konstrukcijska
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višina znaša 58 m, dolžina krone pa 37 m. Debelina ločne pregrade na kroni znaša 4 m na
dnu pa 6 m.
Na levi in desni strani sta preliva v odvodna rova na koti 147 m. Odvajanju voda služita še
srednji in talni izpust ter preliv na jezu. Z izgradnjo HE Doblar II se je dogradil nov vtočni
objekt ter dovodni tunel za HE Doblar II dolžine 3900 m, premera 6,5 m, ki prevaja 105
m3/s. Dovodni rov za HE Doblar I je premera 5,6 m, dolžine 3875 m in prevaja pretok 90
m3/s.
1.4

ČHE Avče z zgornjim bazenom

Črpalna HE Avče z inštalirano močjo 185 MW v turbinskem režimu in 180MW v črpalnem
režimu je locirana ob reki Soči, približno 24 km severno od Nove Gorice in 2,3 km
gorvodno od jezu Ajba. Objekt tvorijo zgornji bazen z vtočnim objektom, dovodni tunel,
vodostan, zapornična komora, tlačni cevovod, strojnica, vtočno-iztočni jašek, spodnji iztok
ter iztočni kanal.
Zgornji bazen je lociran v naravni depresiji v bližini vasi Kanalski Vrh. Bazen pokriva
območje približno 15 ha in ima uporabno prostornino 2.2 mio m3 vode. Maksimalna kota
zgornje vode znaša 625,0 m n.m., ob praznem bazenu pa 597,0 m n.m.. Območje bazena je
omejeno proti severu in jugu z naravnimi pobočji hriba. Gradnja nasutih pregrad je bila
potrebna na severovzhodu in jugozahodu bazena. Za nasute pregrade je bil uporabljen
izkopni material dovodnega tunela in zgornjega bazena.
Asfaltna obloga bazena
Vodotesnost akumulacijskega bazena je dosežena z bitumensko betonsko oblogo, vgrajeno
na predhodno izdelano 30 cm debelo drenažno plast drobljenca. Bitumenska betonska
obloga je dvoslojna in sicer 8 cm debeline nosilne plasti in zaporne plasti na poševnini ter 7
cm debeline vsakega sloja na horizontalnem delu bazena. Za zaščito bitumenske obloge proti
staranju, UV žarčenju, učinku in izhlapevanju hlapljivih vsebin ter pokanju je nanesen
premaz iz vročega bitumenskega mastiksa.
Drenažni sistem in drenažna galerija
Sistem drenaže je zelo pomemben del zgornjega akumulacijskega bazena. Ima dva namena in
sicer preprečuje vzgon ter neposredno in takojšnje opazovanje možnih vodnih dotokov
med obratovanjem. Drenažni sistem je vzpostavljen po celotni površini bazena. Sestavljen je
iz 30 cm debele filtrne plasti iz prodnega materiala in sistema drenažnih cevi povezanih z
drenažno galerijo. Filtrirna plast se nahaja pod asfaltno plastjo in prekriva celotno površino
bazena (pobočja in dno).
Voda drenažnega sistema se zbira v drenažni galeriji, ki poteka pod dnom zgornjega
akumulacijskega bazena vzdolž smeri vzhod – zahod. Dolga je približno 270 m. Peš dostop
je zagotovljen skozi vhod preko dostopne in priključne galerije. Voda, ki se zbira v drenažni
galeriji, je speljana v odprtem kvadratnem kanalu na sredini tal galerije. Isti sistem je
uporabljen v priključni galeriji do merilne naprave. Ta je sestavljena iz 70 centimetrske
poglobitve kanala v dnu galerije v dolžini 255 cm. Pretok vode je merjen s standardizirano
merilno napravo.
2.
2.1

Tehnično opazovanje objektov
Pregrade na Soči (Solkan, Ajba in Podselo)

Obseg del:
Izvajajo se naslednje meritve in pregledi:
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a) Deformacije opazovanih objektov


Geodetske meritve deformacij pregradnega objekta (vertikalni in horizontalni
pomiki, zasuki ter delovanje razpok in dilatacij).

b) Vizualni pregledi






pregledi pregrade z dopolnitvijo katastra razpok in drugih poškodb
pregled kvalitete betonov pregradnega objekta,
pregled stanja obloge dovodnih rovov (štirje),
geološko – geotehnični pregled brežin akumulacije in struge soče izven akumulacij,
potapljaški pregledi podslapij, brežin, itd.

c) Filtracija podtalnice na območju pregrade







meritve dolžin opazovalnih vrtin,
meritve piezometričnih pritiskov v vrtinah,
meritve iztokov oz. pretokov iz drenaž, vrtin in vzgonske instalacije,
ugotavljanje izvora vode po metodi specifične električne prevodnosti in temperature
vode v vrtinah,
meritve vzgonskih tlakov pod pregrado,
meritve nivoja podtalnice na bokih pregrad.

d) Opazovanje seizmičnosti pregrad
Opazovanje seizmičnosti pregrad na Soči se izvaja že 30 let. Posodobitev sistema
opazovanja seizmičnosti je bilo izvedeno leta 2005 na osnovi novega Pravilnika o
opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade.
Vsaka pregrada ima opazovalno mesto v temelju pregrade, v telesu ali na kroni pregrade ter
na prosti površini. Število opazovalnih mest je odvisno od velikosti pregrade in velikosti
akumulacije. Tako so na pregradah Podselo in Solkan po 3 akcelerometri, na pregradi Ajba
pa 2.
Center opazovanja, upravljanja in nadzora seizmičnosti je v upravni stavbi SENG d.o.o..
Senzorji akcelerometrov so usmerjeni tako, da so na pregradi v smeri osi, pravokotno na njo
in vertikalno; na prostem površju v smeri V–Z, S–J in vertikalno.
Rezultati tehničnega opazovanja
Rezultate tehničnega opazovanja se ovrednoti v obliki letnega poročila za vsako pregrado
posebej. Poročilo izdela za to usposobljena zunanja inštitucija, v primeru tehničnega
opazovanja pregrad na Soči sta to ZAG Ljubljana in Geoinženiring d.o.o., Ljubljana
(opazovanje seizmičnosti). Letno poročilo poda celovit pregled in analizo opazovanj in
izvršenih meritev ter rezultate trenutnega stanja objektov. Najpomembnejša ugotovitev
poročila je seveda ali je objekt globalno stabilen in varen. V njem so podani tudi napotki,
ukrepi in sugestije za izboljšanje sistema tehničnega opazovanja. Posebej so pomembne
ugotovitve, priporočila in opozorila, ki kažejo na morebitno poslabšanje stanja objektov
glede na predhodno obdobje. Naročniku pomenijo prvi signal za načrtovanje in izvedbo
vseh potrebnih del za zagotovitev varnega in funkcionalnega delovanja vseh objektov
hidroelektrarn in vodne infrastrukture.
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2.2

Zgornji bazen ČHE Avče z nasutima pregradama

Vzporedno z gradnjo zgornjega bazena se je vzpostavljal sistem tehničnega opazovanja.
Vgrajevale so se merilne naprave: piezometri, inklinometri, nivojske točke za geodetske
meritve, akcelerometri, merilne sonde nivojev vode, merilci pretoka vode v drenažni galeriji.
Tehnično opazovanje poteka v dveh fazah in sicer:
 opazovanje med prvim polnjenjem zgornjega bazena ter
 opazovanje med normalnim obratovanjem objekta.

Posebna pozornost je bila posvečena izvajanju meritev in opazovanj v fazi prvega polnjenja
bazena. Že pred prvim polnjenjem so bile izvedene nulte meritve, med samim polnjenjem
bazena pa so se meritve izvajale po Programu tehničnega opazovanja. V tem času se je poleg
vizualne spremljave objektov izvajalo tudi meritve vgrajenih inklinometrov, piezometrov in
nivojskih točk, spremljanje iztokov drenažne vode, registracija nivoja vode v zgornjem
bazenu ter seizmično opazovanje.
Med normalnim obratovanjem se izvaja tehnično opazovanje zgornjega bazena z nekoliko
manjšim obsegom opazovanj. Po treh letih obratovanja pa se bo obseg opazovanj še
nekoliko skrčil, oziroma se bo glede na rezultate meritev in opazovanj dopolnjeval oziroma
nadgrajeval.
Obseg del:
a) Geodetske meritve
Geodetsko opazovanje obsega meritve pomikov stabiliziranih točk na lokaciji zgrajenih
nasutih pregrad in na območju južne brežine. Lokacije 20 nivojskih točk z oznako LP so
prikazane na sliki3: Zgornji bazen ČHE Avče – prikaz lokacij meritev.
Meritve med prvim polnjenjem so se izvajale skladno s programom tehničnega opazovanja.
Ničelna meritev je bila izvedena pred pričetkom polnjenja bazena, temu so sledile kontrolne
meritve med posameznimi fazami postopnega polnjenja ter kontrolne meritve po praznjenju
in ponovnem polnjenju bazena.
Prva tri leta obratovanja so predvidene 4 meritve letno, kasneje pa po 2 meritvi letno.
b) Meritve piezometrov
Okoli celotnega bazena je postavljeno 14 piezometrov s piezometrično cevjo, ki je vstavljena
v vrtino dolžine med 9,5 in 25,5 m. Lokacije piezometrov z oznako P so prikazane v sliki 3
Merjenje nivojev vode v piezometrih se je izvajalo pred polnjenjem in v vseh fazah polnitve
akumulacije. Meritve se izvajajo kontinuirano, odčitavanje rezultatov iz registratorjev pa v
dogovorjenih terminih. V času obratovanja elektrarne se odčitava 3 odčitke dnevno. Ob
hitrem polnjenju ali praznjenju bazena pa se odčitava nivoje vode vsake 2 uri. Za vsako
meritev je potrebno izmeriti nivo vode v bazenu, redno je treba spremljati meteorološke
podatke (temperaturo in padavine). Potrebno je tudi redno merjenje nivoja vode v drenažah.
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Slika 2 ČHE Avče – zgornji bazen

Obseg del:
c) Geodetske meritve
Geodetsko opazovanje obsega meritve pomikov stabiliziranih točk na lokaciji zgrajenih
nasutih pregrad in na območju južne brežine. Lokacije 20 nivojskih točk z oznako LP so
prikazane na sliki3: Zgornji bazen ČHE Avče – prikaz lokacij meritev.
Meritve med prvim polnjenjem so se izvajale skladno s programom tehničnega opazovanja.
Ničelna meritev je bila izvedena pred pričetkom polnjenja bazena, temu so sledile kontrolne
meritve med posameznimi fazami postopnega polnjenja ter kontrolne meritve po praznjenju
in ponovnem polnjenju bazena.
Prva tri leta obratovanja so predvidene 4 meritve letno, kasneje pa po 2 meritvi letno.
d)

Meritve piezometrov

Okoli celotnega bazena je postavljeno 14 piezometrov s piezometrično cevjo, ki je vstavljena
v vrtino dolžine med 9,5 in 25,5 m. Lokacije piezometrov z oznako P so prikazane v sliki 3
Merjenje nivojev vode v piezometrih se je izvajalo pred polnjenjem in v vseh fazah polnitve
akumulacije. Meritve se izvajajo kontinuirano, odčitavanje rezultatov iz registratorjev pa v
dogovorjenih terminih. V času obratovanja elektrarne se odčitava 3 odčitke dnevno. Ob
hitrem polnjenju ali praznjenju bazena pa se odčitava nivoje vode vsake 2 uri. Za vsako
meritev je potrebno izmeriti nivo vode v bazenu, redno je treba spremljati meteorološke
podatke (temperaturo in padavine). Potrebno je tudi redno merjenje nivoja vode v drenažah.
e)
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Z inklinometri se merijo horizontalni pomiki v nasipih. Lokacije inklinometrov so prikazane
na sliki 3 z oznako I. Dva (I1 in I3) sta nameščena na kronah obeh pregrad in eden (I2) na
območju južne brežine.
Meritve se izvajajo istočasno kot geodetske meritve, tako med prvim polnjenjem kot tudi
med obratovanjem.
f)

Seizmična opazovanja

Za potrebe seizmičnih opazovanj so se vgradili akcelerometri na treh lokacijah.
Akcelerometra AV1 in AV2 sta montirana v telesu obeh nasutih pregrad v vrtinah na
globini cca 18m. Akcelerometer AV3 je nameščen na prosti površini. Nameščen je v 3 m
globok betonski jašek. Center opazovanja seizmičnosti je v centru vodenja SENG d.o.o.,
Nova Gorica.
g)

Vizualni pregledi

Vizualno se pregleduje deformacije brežin na zunanjem delu nasipov, obloga asfalta, ter
kontrole stikov asfaltne obloge in betona. Izvajali so se med samim polnjenjem bazena in se
bodo tudi med obratovanjem.
Rezultati tehničnega opazovanja ČHE Avče
a) Geodetske meritve
Geodetske meritve nivojskih točk med prvim polnjenjem so se izvajale po programu od
septembra do konca leta 2009. Izmerjeni višinski in smerni pomiki so v okviru dovoljenih
toleranc. Naslednja meritev se bo izvedla v prvem kvartalu leta 2010.
b) Meritve piezometrov
Gibanja nivojev vode v piezometrih se je stalno spremljalo v odvisnosti nivoja vode v
zgornjem bazenu. Nulta meritev je bila izvedena pred prvo polnitvijo. V vsem opazovanem
obdobju ni bilo opaziti večjih nihanj nivojev vode. Občasno je bil povečan nivo v
piezometru P14, kar pa je pripisano infiltraciji zaledne vode (glej sliko 3), kar je bilo potrjeno
tudi s stalno temperaturo podtalnice.
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c) Meritve inklinometrov
Nulta meritev je bila izvedena pred prvo polnitvijo, vse naslednje meritve pa so se izvajale
istočasno z geodetskimi meritvami. Rezultati meritev ne kažejo nobenih pomikov ali
deformacij.. Redna letna opazovanja do leta 2013 predvidevajo 4 meritve na leto.
d) Seizmično opazovanje
V obdobju od septembra 2009 do marca 2010 naprave niso zaznale seizmičnega delovanja.
e) Vizualni pregledi
Kontrole obloge asfalta so se izvajale ob koncu vsake faze polnjenja bazena. V tem času ni
bilo opaznih nobenih deformacij. V prvih dveh letih obratovanja so predvideni ogledi 2x
tedensko s strani služb SENG ter 2x letno s strani usposobljene zunanje inštitucije.
Vizualni pregledi zunanjih delov nasipov so se izvajali med vsemi fazami prvega polnjenja
akumulacije, v času poskusnega obratovanja in rednega obratovanja pa se izvajajo istočasno
s kontrolami obloge asfalta. V fazi prvega polnjenja ni bilo opaziti nobenih deformacij.

LP6
I1
LP5

Slika 3 Zgornji bazen ČHE Avče – prikaz lokacij meritev
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3.

Zaključek

Zagotavljanje varnosti pregrad in varovanje brežin akumulacij in strug je osnovna in
najpomembnejša naloga vseh udeležencev pri gradnji objektov, ter nadalje v upravljanju in
obratovanju le teh. Po izgradnji teh objektov je vsa skrb in odgovornost za varnost
prenesena na lastnika oz. upravljavca objektov. Odsotnost posebne upravne in tehnične
regulative (predpisi, pravilniki, smernice) za to področje v Sloveniji vsekakor niso v prid
zagotavljanju varnosti takih objektov. K sreči je Pravilnik o tehničnem opazovanju visokih
jezov, Uradni list SFRJ, št. 7, z dne 16.2.1966, kljub svoji starosti še vedno dobra osnova za
zagotavljanje primernega tehničnega opazovanja ter vpeljane dobre prakse. Vsekakor pa je
sprejetje potrebne nove regulative za zagotovitev varnosti pri načrtovanju, gradnji in
obratovanju pregradnih objektov nujno potrebna.
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PREDLOG ZA USTANOVITEV STROKOVNE KOMISIJE ZA VARNOST
VELIKIH PREGRAD
Vinko Koren, univ.dipl.inž.rud.

1.

Uvodno pojasnilo

Po sklepu Izvršnega odbora SLOCOLD sem leta 2006 pripravil pobudo za ustanovitev
posebne komisije, ki bi pripomogla k varnosti velikih pregrad (Varnost velikih pregradPobuda za pristojen upravni organ in strokovno komisijo, Ljubljana 13.12.2006). Takratni
predsednik SLOCOLD-a je to pobudo osebno posredoval Ministrstvu za okolje in prostor
(Sektor za graditev), od koder pa še ni nobenega odziva.
Glede na to:




da so velike pregrade objekti državnega pomena,
da ni možno izključiti njihove porušitve in,
da zajezena voda predstavlja nevarnost za življenje in premoženje,

je država dolžna zagotoviti njihovo varnost. Za to sta potrebna ustrezna zakonodaja in
nadzor.
V RS še ni organa, ki bi spremljal varnost velikih pregrad in, ker ni bilo odziva na dosedanje
predloge SLOCOLD-a, na tem posvetovanju ponavljam pobudo iz leta 2006. Predlog je,
razen nekaj dodatkov, enak navedeni pobudi.
2.

Velika pregrada

Pregrada je gradbeni objekt, ki pregrajuje dolino tako, da za njim nastane zbiralnik. Velika
pregrada je po definiciji Svetovnega registra pregrad:
a) vsaka pregrada, ki je višja od 15 m ali
b) vsaka pregrada med 10 in 15 m višine, ki izpolnjuje vsaj enega od spodnjih pogojev:






dolžina krone ni manjša od 500 m,
vsebina zbiralnika, ki ga ustvarja pregrada, ni manjša od 1 milijona m3,
maksimalna visoka voda, ki vpliva na pregrado, ni manjša od 2.000 m3/s,
pregrada, ki je imela težke pogoje temeljenja ali
pregrada, ki je neobičajna konstrukcija.

V Sloveniji je sedaj (marec 2010) 42 velikih pregrad, od tega:





23 hidroenergetskih,
14 vodnogospodarskih,
2 jalovinski in
3 opuščene.

12. posvetovanje SLOCOLD: Varnost pregrad v Sloveniji

V. Koren

Po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov
državnega pomena (Ur .l. RS 33/03) so velike pregrade objekti državnega pomena.
V zbiralniku akumulirana voda je neposredna nevarnost za področje pod pregrado, ker
porušitve pregrade praktično ni mogoče izključiti. Vodni val, ki pri tem nastane ogroža ljudi,
premoženje in okolje. Stopnja ogroženosti je odvisna od naravnih danosti in stanja pregrade,
oceniti pa jo je možno z ustrezno analizo (Uputstvo o izradi dokumentacije za odreñivanje
posledica usled iznenadnih rušenja ili prelivanja visokih brana, SFRJ, Savezni komite za
poljuprivredu, januar 1975). Na Upravi za zaščito in reševanje (Ministrstvo za obrambo) je
bil v letu 1996 pripravljen osnutek »Navodilo za oceno ogroženosti zaradi porušitve
pregrad«. To navodilo ne obravnava opazovanj in zagotavljanja varnosti pregrad in po
mojem vedenju še ni bilo objavljeno v Ur.l. RS.
Varnost objekta se, ne glede na ustrezen projekt in izgradnjo, s časom spreminja. Poškodbe
so možne zaradi:




skritih napak,
staranja, to je procesov, ki nastanejo tekom časa (deformacije, kemično in mehansko
delovanje precejnih voda, erozija površine in podobno) in
izrednih dogodkov (izjemno visoke vode, potresi in podobno).

Zaradi poškodb in prilagajanja objekta novim statičnim in filtracijskim pogojem se
spreminjata tudi njegova varnost in ranljivost.
3.

Opazovanje velikih pregrad

Velika pregrada je z okoljem, v katerem se nahaja, zelo kompleksen in občutljiv objekt.
Njena porušitev lahko zahteva številne žrtve in povzroči veliko materialno škodo. Zaradi
odgovornosti za varnost življenja in premoženja, vse države predpisujejo opazovanje in
ocenjevanje varnosti velikih pregrad. V RS to urejata:



3.1

Pravilnik o tehničnem opazovanju visokih jezov (Ur.l. SFRJ, št. 7/66) in
Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade (Ur. l. RS, št. 92/99
in 44/03).
Pravilnik o tehničnem opazovanju zahteva:







pregledovanje, merjenje in druge preiskave elementov, s katerimi se da ugotoviti
stanje celotne pregrade ali posameznih delov ter stanje v kamnini ob pregradi in
akumulacijskem prostoru (čl. 3),
obdelavo in razlago podatkov opazovanja (čl. 8, tč. 3),
izvedbo ukrepov in posegov, kot jih zahteva obdelava in razlaga podatkov
opazovanja (čl. 8, tč. 4) in
obveščanje pristojnega upravnega organa o pojavih, ki kažejo, da nekaj ni v redu v
konstrukciji pregrade, njenih temeljih ali brežinah akumulacije (čl. 8, tč. 5).
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V pravilniku ni določil o:



3.2

pristojnem upravnem organu,
reviziji poročil in
nadzoru izvedbe zahtevanih ukrepov in posegov.
Pravilnik o opazovanju seizmičnosti zahteva:




opazovanje inducirane seizmičnosti za pregrade, katerih višina je večja od 40 m(čl. 5)
in
opazovanje dinamičnega obnašanja pregrade na delovanje potresa za vse velike
pregrade (čl. 13 in 14).

V pravilniku so določila za:





način opazovanja in karakteristike instrumentov,
pogoje, ki jih mora izpolnjevati seizmološki opazovalec,
stalno in brezhibno delovanje seizmoloških inštrumentov in
poročila.

Poročila o opazovanju seizmičnosti je potrebno dostaviti pristojnemu ministrstvu (MOP) v
obliki, ki jo predpiše minister (čl. 31 in 32).
Nadzor nad izvajanjem pravilnika izvajajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja (čl. 34).
V pravilniku ni določil o:




3.3

namenu opazovanja,
dokazilu stalnega in brezhibnega delovanja inštrumentov in
obvezni oceni potresne varnosti pregrade po potresu z določenim pospeškom na
področju pregrade.
Stanje v RS

Na večini velikih pregrad v RS se opazovanja izvajajo v skladu z navedenima pravilnikoma,
izvajajo pa jih različni izvajalci. Tehnično opazovanje je pogosto razdeljeno po parametrih
opazovanja na več izvajalcev (npr. geodetsko, inženirsko geološko in pregledi objekta).
Podatki opazovanj in obdelave so v letnih in posebnih poročilih, ki jih izvajalci oddajo
naročniku. Obstoječi nadzor, ki ga izvajajo inšpektorji Območnih enot Inšpektorata RS za
okolje in prostor, ugotavlja le ali upravljalec zahtevano poročilo ima ali ne. Ni pristojnega
upravnega organa na državni ravni in revizije poročil. Poročila o opazovanju seizmičnosti se
dostavljajo Uradu za seizmologijo in geologijo, od njih pa, po mojem vedenju, še ni bilo
nobenega odziva.

82

V. Koren

4.

Varnost velikih pregrad

Varnost je vključena v vse faze projektiranja, izgradnje in uporabe pregrade in k njej bi naj
prispevali:




revizija projektne dokumentacije (Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS št. 110/02, čl.
53),
gradbeni nadzor (Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS št. 110/02 čl. 85 do 88) in
opazovanja (Pravilnik o tehničnem opazovanju in Pravilnik o opazovanju
seizmičnosti).

Varnost je dolžan zagotavljati lastnik ali upravljalec objekta, naloga države pa je, da to
nadzira.
Poročila o tehničnem opazovanju bi naj vsebovala tudi obdelavo in razlago opazovanj in
predloge za eventualno potrebne dodatne preiskave ali sanacije. Po obstoječi praksi ni
strokovnega pregleda poročil in revizije predlogov, lastniku ali upravljalcu pa je prepuščeno
ali predloge realizira ali ne.
Možno je tudi, da so posegi v objekt potrebni zaradi sprememb predpisov (npr. o potresni
varnosti).
Za povečanje varnosti velikih pregrade je potrebno uvesti:




register velikih pregrad,
revizijo poročil o opazovanju in predlogov za povečanje varnosti pregrad in
nadzor nad izvedbo del za povečanje varnosti.

V registru morajo biti osnovni podatki o pregradi, podatki pomembni za njeno varnost in
podatki o izvedenih posegih. Revizija analiz in predlogov za povečanje varnosti bi morala
zagotoviti poenotenje kriterijev za eventualno potrebne preiskave in izvedbo za varnost
objekta, neobhodno potrebnih del. Revizija je še posebej pomembna, ker imajo izvajalci
opazovanja različno stopnjo izkušenosti.
5.

Upravni organ in strokovna komisija za varnost velikih pregrad

Za realizacijo navedenih zahtev je potrebno določiti:



pristojni upravni organ in
strokovno komisijo za varnost velikih pregrad .

Upravni organ (Uredba o organih v sestavi ministrstev, Ur.l. RS št, 58/2003) in komisija
morata biti na nivoju države, to je ista za vse velike pregrade v RS.
Pristojni upravni organ na nivoju države (npr. Inšpektorat za okolje in prostor, Urad
predstojnika inšpektorata) bi:





vodil kataster velikih pregrad,
zbiral poročila o opazovanju,
vodil administrativna dela za strokovno komisijo in
izdajal odločbe po predlogih strokovne komisije.
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Nadzor opazovanja in realizacije odločb opravljajo inšpektorji Območnih enot.
Strokovna komisija za varnost velikih pregrad bi:




pregledovala poročila o opazovanju,
revidirala ocene varnosti in predloge iz poročil opazovalcev in
določila neobhodno potrebne ukrepe in posege.

Strokovna komisija je tudi strokovna pomoč lastnikom in upravljalcem pregrad ter
inšpekcijski službi.
Z ozirom na kompleksnost sistema pregrada – okolje je ocena varnosti multidisciplinaren
problem, ki obsega predvsem gradbeništvo, geotehnologijo, mehaniko tal in geologijo. Z
ozirom na to je potrebno, da so v strokovni komisiji strokovnjaki za:




velike pregrade (projektant),
mehaniko tal in geotehnologijo ter
inženirsko geologijo in hidrogeologijo.

Imenovanje strokovne komisije za varnost velikih pregrad je možno po Zakonu o
inšpekcijskem nadzoru, čl. 26 (Ur.l. RS, št. 56/2002).
Strokovna komisija za varnost velikih pregrad ni identična z eventualno komisijo za pregrade
pri Upravi RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo. Prva se ukvarja z
zagotavljanjem varnosti pregrad, druga pa s posledicami njihove porušitve.
6.

Zaključek

Pristojen upravni organ in strokovna komisija za varnost velikih pregrad bi s svojim
delovanjem zagotavljala:




evidence o velikih pregradah
dvig kvalitete opazovanj, analiz in predlogov opazovalcev in
strokovno pomoč upravljalcem objektov in inšpekcijskim službam.

Zagotavljanje varnosti velikih pregrad med njihovo eksploatacijo obsega:
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pravilnike o opazovanju,
projekte o opazovanju,
vzpostavitev opazovanj,
izvajanje opazovanj,
poročila o opazovanjih z analizami in predlogi za varnost pregrad nujnih ukrepov in
posegov,
revizijo poročil analiz in predlogov (strokovna komisija),
odločbe po predlogih strokovne komisije (upravni organ),
izvedbo za varnost pregrad nujnih ukrepov in posegov ter
inšpekcijski nadzor.

V. Koren

Določitev upravnega organa in realizacija predloga o strokovni komisiji bi bistveno
pripomogla k varnosti velikih pregrad in nas tudi na tem področju približala drugim
državam, predvsem članicam EU.
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