
Slika 1 Strojnica HE Kinsau.

Slika 2 Preliv HE Kinsau.

Slika 3 Ribja steza pri HE Kinsau.

Strokovna ekskurzija SLOCOLD, 28. in 29. september
2001

Cilj letošnje ekskurzije je bil ogled elektrarn na
bavarski reki Lech. Energetski sistem
predstavlja sklenjena veriga 21 elektrarn, ki se
raztezajo od Fuessna na meji s Tirolsko do
Augsburga na izlivu Lecha v Donavo.
Izgradnja hidroenergetske verige na Lechu je
bila pogojena s potrebami proizvodnje
aluminija in letalske industrije med drugo
svetovno vojno. V ta namen je bila leta 1940
ustanovljena delniška družba (Bayern
Wasserkraft AG -- BAWAG) s sedežem v
Muenchnu, ki je dobila koncesijo za izgradnjo
hidroenergetskih objektov na
120-kilometrskem odseku reke med Fuessnom
in Augsburgom.

Med vojno je bilo dograjenih 6 elektrarn in še
tri do leta 1950, kar predstavlja sklenjeno
verigo 9 elektrarn med mestoma Schongau in
Landsberg. Jezovna zgradba je pri vseh
objektih iz tega obdobja izvedena tako, da se
voda prosto preliva čez zvončasto oblikovani
preliv, ki je na vrhu opremljen z zaklopno
zapornico. V jezovni zgradbi je nameščenih 6
cevnih (straflo) turbin in 4 temeljni izpusti.
Tak način gradnje je bil uporabljen iz
varnostnih razlogov (strojnica in jezovna
zgradba sta v celoti pod vodo in tako težko
vidni za napade iz zraka) in zaradi
ekonomičnosti gradnje.

V letu 1954 je bila dograjena čelna elektrarna Rosshaupten, ki
z akumulacijo omogoča sezonsko izravnavo pretokov. Pregrada
je zemeljska, višine 41 m, in zadržuje 150 hm3 vode � od tega
135 hm3 koristnega volumna. Jezero Forggensee je po
velikosti peto največje jezero na Bavarskem. Zaradi
obratovanja elektrarne niha do 17 m. Pogoj pri obratovanju je,
da je v času turistične sezone gladina jezera na nominalni koti.
Značilnost reke Lech je snežni režim z maksimumi pretokov od
pomladi do jeseni in z minimumom pozimi. Z akumulacijo
Forggensee lahko tako vzdržujejo konstantne pretoke in
obratovanje verige preko celega leta. Kasneje je bila
dograjena veriga štirih HE z izgradnjo vmesnega bazena HE
Dornau, ki ima vlogo kompenzacijskega bazena v srednjem
delu verige, ter dolvodno od Landsberga še veriga šestih
elektrarn z izravnalnim bazenom HE Merching. Kot zadnja je
bila v letu 1992 dograjena HE Kinsau.
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Slika 6 Vtok in sifonski prelivi HE Rosshaupten.

Tehnični podatki za verigo HE so naslednji:
skupna moč 250 MW, srednja letna proizvodnja
1.150 GWh, skupni padec 234 m in instaliran
pretok 143 m3/s (120 m3/s v srednjem delu).
Veriga obratuje v vršnem režimu. V nočnem
času je zagotovljen minimalni pretok, ki je
predpisan z ohranjanjem naravnih pretokov na
odseku, kjer veriga še ni dograjena. Veriga je v
celoti avtomatizirana in daljinsko vodena iz
nadzornega centra v Landsbergu, kjer je tudi
center vzdrževanja in obratovanja.

Ekskurzijo smo organizirali ob pomoči kolegov
iz Eona in Bayernwerka, ki so nam omogočili
načrtovane oglede. Potovanje smo pričeli v
petek, 28. septembra v zgodnjih jutranjih
urah. Pot nas je vodila skozi Karavanški
predor, mimo Beljaka po Turski cesti mimo
Salzburga in Muenchna do cilja v Landsbergu,
ki leži približno 60 km zahodno od Muenchna,
ob avtocesti proti Bodenskemu jezeru. V
Landsbergu je center vodenja in vzdrževanja
verige HE na Lechu, kjer smo bili gostje
kolegov iz Bawaga. Najprej smo si ogledali
center vodenja, kjer nam je vodja centra, g.
Poeckl detajlno razložil koncept in način
vodenja verige HE. Elektrarne so vodene
daljinsko, brez posadke. Za upravljanje verige
skrbi dežurni operater v centru, ki vodi verigo po dnevnih hidroloških napovedih in
usklajevanju z nadzornim centrom vodenja. Operater je v svojih odločitvah popolnoma
avtonomen in se mu prepušča tudi vso odločanje o dnevnem načinu obratovanja. Tekoče
vzdrževanje objektov opravljajo z lastnimi ekipami. Organizirane so gradbene, strojne in
elektro ekipe, ki so zadolžene za vsakodnevni nadzor in ohranjanje obratovalne kondicije
opreme in objektov. Ob večjih remontih angažirajo tudi zunanje izvajalce. V okviru centra
je organizirana tudi služba za monitoring, ki nadzoruje stanje objektov (geodezija, meritve
podtalnice, vzdrževanje objektov).

Po kosilu so nam kolegi iz Eona na kratko
predstavili energetski koncern, znotraj
katerega predstavlja hidroproizvodnja 6% vse
energije (pretežni del proizvedejo s
termoelektrarnami in jedrskimi elektrarnami,
nezanemarljiv delež pa tudi z alternativnimi
viri, npr.: vetrna energija 0,5 TWh/leto).
Znotraj Eona so združena hidropodjetja iz
Bavarske in Majne upravljajo 126 elektrarn
skupne moči 2.760 MW in letne proizvodnje
okoli 9,2 TWh. V teku je proces združevanja
hidroproizvodnje Eona in Verbunda iz Avstrije
(European Hydro-power) s sedežem v
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Slika 7 Debata o vrtinah ali o ribah?

Salzburgu, ki bo po velikosti postal tretji največji hidroenergeski kompleks v Evropi. Po
predstavitvah smo se v spremstvu tehničnega vodstva (g. Kalusa, g. Keller) odpravili na
ogled dveh najznačilnejših objektov na Lechu. Prvo smo si ogledali HE Kinsau, ki je bila
zgrajena na mestu stare derivacijske elektrarne iz leta 1907. Pri načrtovanju nadomestne
elektrarne so bili zahtevani izjemni naravovarstveni pogoji, saj je samo še na tem odseku
reka Lech ohranila prvotni, hudourniški karakter. Da bi ohranili naravne brežine, je bilo
potrebno zgraditi v strugi energetske nasipe, ki ločujejo akumulacijo od prvotnih brežin. V
vmesnem prostoru so speljane zaledne vode in ribje steze. Zaradi okoljskih zahtev je glavna
jezovna zgradba ločena od strojničnega dela, povezana sta s priključnim nasipom.
Elektrarna je bila vredna ogleda, saj ponuja številne inovativne rešitve in pristope
vklapljanja hidroenergetskih objektov v prostor. Žal pa so vložena sredstva v projekt znatno
večja, kot so ekonomsko utemeljena.

Po ogledu HE Kinsau smo nadaljevali pot proti
Fuessnu, kjer se nam je odprl razgled na Alpe s
pravljičnim gradom Neuschwanstein Ludvika II. ter
z akumulacijskim jezerom elektrarne Rosshaupten,
Forggensee. V času turistične sezone je gladina
jezera na nazivni koti in ni dovoljeno večje nihanje
kot je potrebno za kompenzacijo naravnih pretokov.
V zimskem času je akumulacija namenjena
energetski rabi, ki omogoča normalno proizvodnjo
verige HE v času nizkih pretokov. Pregrada je
zemeljskega tipa z osrednjim glinenim tesnilnim
jedrom. Gorvodna stran je zaščitena s skalometom,
dolvodno pa je brežina zatravljena. Po kroni
pregrade je speljana regionalna cesta. Zanimiv je
preliv, ki je oblikovan kot zvončast, sifonski preliv.
Tak način izvedbe omogoča vzdrževanje nivoja
gladine v jezeru brez dodatnih zapornic. V strojnici
sta nameščeni vertikalni kaplanovi turbini s skupno močjo 48 MW in letno proizvodnjo 153
GWh. Z ogledom čelne elektrarne smo zaključili prvi dan ogledov in se napotili do
prenočišča blizu Schongaua. Po burni in naporni noči smo v soboto nadaljevali z ogledom
elektrarn v spodnjem toku. Prvo smo si ogledali HE Prittriching, kjer je akumulacijski
prostor urejen kot naravni rezervat. Ob energetskih nasipih je speljan drenažni kanal, ki se
stalno napaja iz jezera in s tem ohranja nivo podtalnice. S tem ukrepom so ohranjena stara
mokrišča v mrtvicah vzdolž rečne struge. HE v spodnjem delu toka so tipske. Jezovno
zgradbo sestavlja prelivni del s sifonskim prelivom in temeljnim izpustom. V strojničnem
delu so nameščene po 3 cevne turbine skupne moči 12 MW in srednje proizvodnje 60 GWh.
Jezovna zgradba je v celoti pohodna in dostopna javnosti. Zadnja elektrarna, ki smo si jo
ogledali je, bila HE Merching z izravnalnim bazenom. Zaradi bližine Augsburga je
akumulacijsko jezero priljubljena točka za turistično-rekreacijske\ dejavnosti. Z ogledom
izravnalnega bazena smo zaključili tehnični del ekskurzije in nadaljevali pot proti
Augsburgu. Po krožnem ogledu mesta smo se odpeljali proti Muenchnu, kamor smo prišli v
času Oktoberfesta. S kratkim postankom, ko smo za hipec občutili atmosfero ob največjem
pivskem prazniku na svetu, smo si privezali dušo ter se odrešeni vseh skrbi počasi odpravili
proti domu. V Ljubljani, kamor smo se vrnili v poznih večernih urah, smo ekskurzijo
zaključili z mislijo o ponovnem snidenju v prihodnjem letu.

Besedilo: Andrej Kryzanovski
Fotografije: Krešimir Kvaternik
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