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14. SKUPŠČINA SLOCOLD

ZAPISNIK
14. letne skupščine Slovenskega nacionalnega
komiteja za velike pregrade SLOCOLD, ki je
potekala v dvorani Obrtnega doma, Gradnikove
brigade 6, Nova Gorica, dne 26.05.2006

IV. Nadzorni odbor:

g. Miran Komel
g. Anton Koselj
g. Alenka Prnaver

V. Častno razsodišče:

ga. Danica Peček
g. Dušan Rajh
g. Dušan Somrak

VI. Finance:

g. Krešimir Kvaternik

VII. Študijski komite:

g. Rudi Brinšek
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Uradni del skupščine se je začel ob 9 s pozdravnim
nagovorom gostitelja, ki ga je zastopal g. Vojeslav
Turel. Sledil je uvodni nagovor predsednika društva
SLOCOLD g. Andreja Kryžanowski in nato predstavitev
dnevnega reda 14. letne skupščine:
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red.
1. Konstituiranje skupščine in izvolitev organov
2. Poročila o delu v letu 2005
- poročilo predsednika
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo urednika Velikih pregrad
- poročilo častnega razsodišča
3. Diskusija in sprejem poročil
4. Plan dela v letu 2006
Ad 1/ Na osnovi sklepa izvršnega odbora SLOCOLD
so bili za 14. skupščino predlagani naslednji delovni
organi:
- predsednica:
- člani: mag.
- zapisnikar:
- overovatelja:

mag. Alida Rejec
mag. Zoran Stojič, g. Miran Komel
g. Matija Brenčič
ga. Živa Brcar, g. Boris Rodič

Na 13. letni skupščini, ki je potekala 7. aprila 2005 v
Kulturni dvorani v Sevnici, smo zastavili za leto 2005
naslednji plan dela:
1. Organizacija letnega posvetovanja SLOCOLD
2. Sodelovanje z društvi vodarjev pri pripravi
Kongresa o vodah 2005
3. Izdaja publikacij:
• zbornik 7. posvetovanja SLOCOLD
• izbor prispevkov članov društva v publikacijah
ICOLD
4. Izid dveh številk “Velike pregrade”
5. SLOCOLD na internetu
6. Udeležba na 73. letnem srečanju ICOLD v
Teheranu
7. Priprava prispevkov za 22. kongres ICOLD v
Barceloni 2006
8. Knjiga velike pregrade v Sloveniji
9. Predstavnik SLOCOLD:
• v “ad hoc” komiteju ICOLD
• v strokovnih telesih EU Club
10. Strokovna ekskurzija

Delo skupščine se je nadaljevalo z ugotovitvijo
prisotnosti. Skupščini je prisostvovalo 33 članov.

Po posameznih točkah smo izpolnili plan, kot sledi:

Ad.2/ Poročilo predsednika SLOCOLD v letu 2005

ad1) Organizacija letnega posvetovanja SLOCOLD

V letu 2005 so društvo vodili naslednji organi:

V okviru letne skupščine SLOCOLD smo organizirali
dva dogodka: okroglo mizo na temo problematike
gradnje verige HE na spodnji Savi in strokovno
posvetovanje “Tehnična in okoljska problematika
gradnje HE na Savi”. Pokrovitelj okrogle mize je bil g.
Janc, župan občine Sevnica. S konferenco smo želeli
seznaniti strokovno in širšo javnost v regiji z
načrtovanimi tehničnimi ukrepi ter hkrati osvetliti
problematiko z naravovarstvenih in družbenosocioloških vidikov. Podrobnejši zapis o dogodku smo

I. Predsednik:
mag.Andrej Kryžanowski
II. Podpredsedniki: mag. Alida Rejec
mag. Zoran Stojič
dr. Andrej Širca
III. Izvršni odbor: g. Veljko Flis
g. Vinko Koren
g. Branko Petrič
ga. Mojca Ravnikar - Turk
dr. Branko Zadnik.

Uredniški odbor:
Urednik: Iztok Močnik

Člani: A. Kryžanowski, A. Širca, V. Koren, B. Zadnik, K. Kvaternik, I. Močnik
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objavili v lanski avgustovski številki glasila “Velike
pregrade”.
Tradicionalno, že 7. posvetovanje SLOCOLD po vrsti,
je bilo posvečeno graditvi HE na spodnji Savi, ki niso
zasnovane kot zgolj energetski objekti, temveč se ob
izgradnji energetske infrastrukture vzporedno izvajajo
tudi druge ureditve javne infrastrukture, kar predstavlja
višjo dodano vrednost in novo kvaliteto v prostoru. V 6.
prispevkih so zbrani prispevki z aktualnimi temami s
področja tehniške izvedbe, ter opisi okoljskih in naravo
varstvenih ukrepov pri gradnji objektov.
ad2) Sodelovanje z društvi vodarjev pri pripravi
Kongresa o vodah 2005
Najpomembnejši dogodek v preteklem letu je bila
organizacija Problemske konference o vodah 2005.
Konferenca je potekala v soorganizaciji z Društvom
vodarjev Slovenije v Sevnici, 15. novembra. Namen
konference je opozoriti na probleme s katerim se
srečujemo načrtovalci in uporabniki vodnega in
obvodnega prostora. Na osnovi analiz stanja smo v
zaključkih konference oblikovali predloge za nadaljnje
aktivnosti na tem področju. Pobude in predlogi so
mišljene kot prispevek strokovnjakov za izboljšave na
področju upravljanju z vodami in vodnimi objekti v
Sloveniji. Na konferenci smo se osredotočili na
aktualne izzive stroke, kot so: priprava zakonodaje za
področje varnosti vodnih zgradb, upravljanje prehodov
za vodne živali, strokovne in pravne podlage za vodne
in obvodne aktivnosti in z njimi povezane probleme
celovitega upravljanja z vodami v Sloveniji.
ad3) Izdaja publikacij
Izšel je Zbornik 7. posvetovanja SLOCOLD, ki je na
voljo članom na sedežu društva.
ad4) Glasilo “Velike pregrade”
V letu 2005 sta bili izdani dve številki glasila. Teme
prve številke so bile Volilna skupščina SLOCOLD in
okrogla miza "HE na spodnji Savi", druga številka je
prinašala Poročila z letnega srečanja ICOLD v
Teheranu, s Konference HYDRO 2005 in s strokovne
ekskurzija SLOCOLD V Makedonijo.

srečanja je bilo objavljeno v decembrski številki glasila
»Velike pregrade«.
ad7) Priprava prispevkov za 22. kongres ICOLD v
Barceloni 2006
Na kongresu ICOLD 2006 bodo predstavljeni trije
prispevki članov Slocolda:
•

Smolar, Vrhovšek, Rejec: Setting environmental flow for slovenian rivers below the dams,
Ciuha, Mlačnik: Low head stilling basin with side
dissipation beams for improved dissipation
efficiency, in
Širca, Barbič: A multipurpose lower Sava river
project in Slovenia: Examples of the Blanca and
Krško cascades.

•
•

ad8) Knjiga velike pregrade v Sloveniji
Aktivnosti pri pripravi monografije o pregradah v
Sloveniji še vedno ne potekajo s tako intenzivnostjo kot
smo zastavili. Trenutno so v teku aktivnosti zbiranja
strokovnih podlag, informacij o objektih. Na
decembrskem sestanku uredniškega odbora so bili
imenovani člani v podoodbore, kjer smo razdelili
obveznosti po povodjih in namembnosti objektov.
Ključno administratorsko in koordinativno vlogo v tej
fazi opravljata g. Sedej in ga. Švab. Vsi zainteresirani
člani, ki bi želeli sodelovati pri projektu so vabljeni za
sodelovanje.
ad9) Predstavnik SLOCOLD v “ad hoc” komiteju ICOLD
in v strokovnih telesih EU Club
Na srečanju v Teheranu je bila Slovenija sprejeta kot
21. polnopravna članica komiteja za okolje. Predstavnik
SLOCOLD v komiteju je mag. Stojič. Z imenovanjem
našega predstavnika v strokovno telo ICOLD smo
izpolnili enega od zadnjih temeljnjih ciljev, ki smo ga
zastavili pri organizaciji društva. V letu 2005 smo
imenovali tudi pooblaščenega predstavnika v EU Club,
ga. Mojca Ravnikar-Turk, ki sodeluje v tehničnem
odboru za varnost pregrad. Imenovanja in sodelovanje
predstavnikov v strokovna telesa regionalnih klubov
postajajo vse bolj pomembna, ker se bodo v bodoče
strokovne aktivnosti na nivoju ICOLD, po vseh
predvidevanjih, dogajale na nivoju regij.

ad5) SLOCOLD na internetu

ad10) Strokovna ekskurzija

Domača stran se redno aktualizira in obnavlja v obsegu
predvidenih sredstev.

Društvi SLOCOLD in Društvo vodarjev Slovenije sta
organizirali skupno strokovno ekskurzijo v Makedonijo.
Ogledali smo si: sistem Streževo na Šemnici nad
Bitolo, HE Globočico in HE Špilje na Črnem Drimu pod
Ohridskim jezerom, HE Mavrovo na reki Mavrovski in
pregrado Kozjak na Treski nad Skopjem. V sklopu
ekskurzije smo obiskali tudi Inštituta za seizmologijo v
Skopju. Podroben zapis z ekskurzije smo objavili v
decembrski številki glasila “Velike pregrade”.

ad6) Udeležba na 73. letnem srečanju ICOLD v
Teheranu
73. srečanje izvršnega odbora ICOLD je potekalo od 1.
do 6. maja v Teheranu, v Iranu. Zasedanja se je, kot
uradni predstavnik Slovenije udeležil predsednik
društva. V okviru srečanja so bile organizirane tudi
strokovne prireditve: (1) delavnica na temo seizmični
vidiki pregrad; (2) tehnična ekskurzija z obiskom
pregrade Karaj in projekt črpalne elektrarne SiahBisheh; (3) simpozij na temo presoje nedoločenosti v
pregradnem inženirstvu. Podrobnejšo poročilo o poteku

Ostale aktivnosti:
•
•

Soorganizacija
z
ATCOLD
strokovne
ekskurzije v okviru Hydro 2005,
Organizacija ekskurzije FINCOLD v Sloveniji,
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•
•

Obveznosti do ICOLD (obnova nova članstva
v ICOLD za leto 2005 in obnova podatkov v
podatkovnih bazah),
Pomoč pri organizaciji strokovnega ogleda
sistema HE Snowy mountain (AUS)

Častno razsodišče v letu 2005 ni dobilo nobenega
primera v obravnavo.

Ad 3/ Diskusija in sprejem poročil
Finančno poročilo (K. Kvaternik)
Finančno poročilo je podal g. Kvaternik:
Finančno stanje ob koncu leta 2005 je pozitivno.
Prenos v leto 2006 je večji od planiranega in znaša
3.073.448,72 SIT (plan 140.136,76 SIT). Prilivi so bili
realizirani 126,7 %. Največja odstopanja od plana so pri
knjigi velike pregrade, zborniku, nabavi strokovne
literature in inforamcijskem sistemu, kjer ni bilo
zaračunanih stroškov. Stroški knjižničarskega dela
bodo obračunani v letu 2006. Stroški (odlivi) so
realizirani le 55,7 %. Pri vseh postavkah so stroški nižji
od planiranih.

Poročilo nadzornega odbora (M. Komel)
Nadzorni odbor je ob pregledu dokumentacije in
bilance stanja ugotovil, da je bilo poslovanje društva v
navedenem času korektno in v skladu z njegovim
statutom.

Poročilo urednika glasila “Velike pregrade” (M.
Brenčič)
Urednik ugotavlja, da je bilo delo na tem področju
uspešno. Izdani sta bili načrtovani 2 številki glasila (st
avgust in december) kar je bilo v skladu s planom za
leto 2005.

Na podana poročila ni bilo pripomb in so bila soglasno
sprejeta.
Ad 4/ Okvirni plan dela za leto 2006
Predsednik SLOCOLD je navedel glavna področja
aktivnosti društva v letu 2006
1. Organizacija letnega posvetovanja SLOCOLD
2. Izdaja publikacij: zbornik 8. posvetovanja
SLOCOLD, izbor prispevkov članov društva v
publikacijah ICOLD
3. Izid dveh številk “Velikih pregrad”
4. SLOCOLD na internetu
5. Udeležba na 74. letnem srečanju ICOLD in 22.
kongresu v Barceloni
6. Knjiga velike pregrade v Sloveniji
7. Regulativa na področju velikih pregrad –
priprava pobud
8. Predstavniki SLOCOLD v komitejih ICOLD in
strokovnih telesih EU Club
9. Strokovna ekskurzija

Finančni plan za leto 2006 (K. Kvaternik)
Skupščina je soglasno sprejela finančni plan za leto
2006, ki ga je predstavil g. Kvaternik.
Uradni del 14. skupščine SLOCOLD je bil končan ob
30
10 .

Poročilo častnega razsodišča (D. Peček)
Poročilo je podal predsednica častnega razsodišča, ga.
Peček.

Ljubljana 26.05.2006
zapisal:

Matija Brenčič

XXXII KONGRES ICOLD, BARCELONA

Simpozij »Dams and Reservoirs,
Societies and Environment in the 21st
Century«
Simpozij se je odvijal v nedeljo, 18. junija 2006 v Palau
de Congressos de Catalunya zraven hotela Rey Juan
Carlos I, ki je ena od (vsaj treh videnih) kongresnih
palač v Barceloni. Simpozij je bil pravzaprav kongres v
malem, saj so imele štiri teme vsaka svoje Generalno
poročilo in poleg tega še 7 do 8 predavateljev, ki so bili
izbrani izmed skupaj 203 prispevkov, poslanih iz 50
držav. Vsi prispevki so objavljeni v okviru založniške
hiše Balkema – Proceedings and Monographs in
Engineering, Water and Earth Sciences (2 knjigi).
Teme so bile:
Role of dams and reservoirs (35 prispevkov).
Benefits of dams (23 prispevkov).

Dam engineering and analysis of alternatives (96
prispevkov).
Social and environmental aspects (49 prispevkov).
Pri prvih treh temah je bila večina predstavljenih
člankov iz dežel v razvoju, le pri zadnji so bili pretežno
iz Evrope, razen enega kitajskega (ki je trdil, da je
projekt Treh sotesk »has made environment more
graceful« in enega iz Irana, ki je prikazal presenetljivo
visok nivo okoljske ozaveščenosti v tej državi (zaščita
okolja je zapisana v ustavi in se obravnava kot
nacionalna dolžnost). Glede na uvodno besedo
urednikov naj bi bil zbornik simpozija nekakšen pregled
področja in smeri razvoja ob začetku stoletja (tisočletja)
in čeprav se je obdobje že zdavnaj začelo, ga lahko
tako obravnavamo: Prevladuje veliko število prispevkov
iz Kitajske, Irana in različnih južnoameriških držav, le
za vzorec se (razen Egipta z Nilom) omenja tudi Afrika.
Kitajci so med drugim našteli svoje aktualne rekorde:
najvišjo ločno pregrado na svetu (292 m), najvišjo
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nasuto z gorvodno betonsko tesnitvijo – CFRD (233 m)
in najvišjo RCC (192 m). Nekateri prispevki, predvsem
evropskih avtorjev, so bili polni besed o Millenium
Development Goals (MDG), ki so se kasneje ponavljali
še ves čas kongresa, vendar strokovno niso povedali
popolnoma ničesar – iz članka v zborniku npr. niti ne
zvemo, kateri so ti »MDGs«. Morda je bil še največje
presenečenje končni nastop ruskega direktorja firme
JSC HydroOGK (Sinjugin), ki je prikazal dosedanji in
načrtovani razvoj tega državnega velikana, ki bo konec
leta 2006 imel za rezultat 23 GW inštalirane hidro moči
(sedaj 21.4 GW), kar je primerljivo npr. s skupno
inštalirano močjo Hydro Quebec, ki znaša 31 GW.

Francoz Lemperier, ki je dodatno prispeval k
zanimivosti komentarjev in razprav v zvezi z različnimi
tehničnimi problemi in rešitvami. V uvodnem delu je
bilo med drugim rečeno, da se v svetu od leta 1950
naprej v povprečju vlaga letno v pregrade 30 milijard
USD in da se pričakuje nadaljevanje tega trenda, pri
čemer bo 80% investicij lociranih v revnejših deželah z
omejenimi sredstvi. Prispelo je 91 odgovorov, kar je
bilo od vseh kongresnih vprašanj največ. Največ sta jih
prispevala Iran (11) in Brazilija (9) ter Japonska, ZDA in
Španija (po 5). Največ odgovorov je bilo na temo
materialov za pregrade (52), sledili so prelivi (32),
preusmeritve toka, temeljenje in situiranje (layout) pa
so imeli približno enako število odgovorov (23 – 24).
Sekcija je bila razdeljena v 4 teme:
Q.84-A: River control during construction.
Q.84-B: Foundation treatments.
Q.84-C: Dams cross sections and materials.
Q.84-D: Design of new spillways and upgrading
existing ones.
V zvezi z možnimi prihranki pri gradnji pregrad so bila
predstavljena naslednja izhodišča za razmišljanja in
predloge za spremembo dosedanjih praks in priporočil
(ki se iz strokovne javnosti zbirajo do konca leta 2006
na: contact@costsavings-icold.com):
−

Slika 1: predsednik ICOLD, C.B. Viotti
Zbornik, izdan pri Taylor&Francis / Balkema, je lepo
urejen (oblikovna pravila so bila izredno stroga), vendar
so pri nekaterih prispevkih to »cesarjeva nova
oblačila«, ki skrivajo zelo slabo ali celo nerazumljivo
angleščino. Kljub temu je zbornik kot celota (v dveh
knjigah) zanimiv pregled stanja na področju in bo na
voljo v knjižnici SLOCOLD. V okviru Teme 2 (benefits
of dams) vsebuje tudi slovenski prispevek: »A
multipurpose lower Sava river project in Slovenia:
Examples of the Blanca and Krško cascades« v
avtorstvu Širca (IBE) in Barbič (HSE).

XXII kongres ICOLD
Kongres ICOLD je potekal od 19. do 23. junija 2006 na
istem prizorišču kot Simpozij. Prvo dopoldne je bilo
namenjeno otvoritvi, v okviru katere je bil tudi kratek
akrobatsko – umetniški program: petnadstropni živi
stolp iz ljudi in napihovalec mega milnih mehurčkov (!).
V zaporednih sekcijah so bila obravnavana 4
vprašanja, vsako po en dan, z začetkom popoldne in
zaključkom dopoldne naslednji dan. Generalnemu
poročilu so sledila izbrana predavanja, ki so bila
razdeljena na 3 do 4 teme. V nadaljevanju so podani
naslovi vprašanj in nekaj vtisov s predavanj, na katerih
je bil prisoten avtor tega zapisa.

Q.84: Technical solutions to reduce time and costs
in dam design and construction.
Generalni poročevalec je bil konzultant B.P.Machado,
ki je prispeval verjetno najboljše generalno poročilo od
vseh predstavljenih. Predsedujoči te sekcije je bil

−

−

−
−

Potreba po zagotavljanju varnosti na Q20 med
gradnjo
Uporaba nižjih merodajnih pretokov (design
flood namesto safety check flood) za
dimenzioniranje objektov – ta diskusija je
odprta povsod, tako v razvitih kot nerazvitih
deželah, pri čemer ji osnovne okvire
predstavljajo analize rizika oz. ocene posledic.
Področje torej, ki je za Slovenijo še cona
somraka.
Potreba po prelivih s klasičnimi zapornicami v
primerjavi z alternativnimi načini (npr. primer
»fuse gates« – prevod bi bil morda
»varovalne« zapornice, ki se odprejo le v
primerih ekstremno visokih vod).
Analiza klasičnih oblik pregrad in predlogi za
alternativne zasnove.
Različni načini in obsegi tesnitev pregradnih
profilov.

V zvezi z možnimi prihranki pri gradnji betonskih
pregrad so bili našteti: poenostavitve galerij, boljša
organizacija (10% zmanjšanje časa gradnje prinese
več kot 10% zmanjšanje direktnih stroškov), uporaba
pumpcrete-a za nekritična mesta, pri čemer pa morajo
biti seveda vsi udeleženi ustrezno stimulirani za dosego
prihrankov (!). Kitajska je predstavila karakteristike
materialov za CSG (Cemented Sand and Gravel)
pregrado, Japonska je nastopala z novim konceptom
»CSG pregrade trapeznega prereza« (prikazana tudi
na sejmu/razstavi), prikazane so bile razne tehnologije
izdelave RCC pregrad, ki lahko prihranijo tudi do 20%
stroškov ter primerjana gradnja dveh tipov RCC: tako
imenovanih »all-RCC« in nehomogenih RCC, ki imajo
gorvodno in dolvodno lice iz kakovostnejših betonov.
Končne ugotovitve v zvezi z RCC so bile, da so lahko
ob neustrezni uporabi tehnologij tudi dražje od klasičnih
betonskih, so pa all-RCC vedno cenejše od
nehomogenih RCC, razen za objekte zelo velikih
prostornin preko 5 mio m3. Velik del razprave so
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zajemali tudi različni prelivi, od katerih je treba poleg
zgoraj omenjenih »fuse gates« opozoriti vsaj še na
»piano-keys« in labirintne prelive. V zborniku se
pojavljajo različne analize njihove hidravlične in
ekonomske učinkovitosti. Slovenski odgovor na
vprašanje Q84 (št.79) se je glasil »Low head stilling
basin with side dissipation beams for improved
dissipation efficiency« in sta ga prispevala Ciuha (IBE)
in Mlačnik (IHR).

športe na divjih vodah, kos naravne reke (BelaVista
river), itd. Prispevek so skupaj pripravili gradbenik,
veterinar in biolog. Zanimiva, vendar za naše kraje
neaktualna je cvetka iz generalnega poročila, ki navaja
primer pregrade Nangbeto v bližini meje med Togom in
Beninom: dolvodno od objekta naj bi turbinski izpusti
vznemirjali nilske konje (hippos) in jih delali
agresivne…

Q.86: Safety of earth and rockfill dams.
Q.85: Management of the downstream impacts of
dam operation.
Generalni poročevalec je bil konzultant J.-P. Chabal
(Coyne et Bellier), predsedujoči te sekcije pa Bela
Petry, ki je potek sekcije in diskusijo organiziral v njemu
lastnem temeljitem slogu. Obravnava je potekala po
temah:
Q.85-A: General and socio-economic aspects.
Q.85-B: Biophysical aspects.
Q.85-C: Geophysical aspects.
Q.85-D: Safety procedures and warning systems.

Generalni poročevalec je bil konzultant J.-P. Tournier
(Hydro Quebec), predsedujoči te sekcije pa A.
Marulanda, ki je prispeval tudi zelo zanimivo
predavanje o poškodbah in nesrečah pregrad z
uzvodno betonsko tesnitvijo. Obravnava je potekala po
temah:
Q.86-A: Classifications for levels of safety and
regulations.
Q.86-B: Risk assessment, criteria for acceptance and
seepage.
Q.86-C: Overtopping and breach formation.

Slika 2: Slovenska govorka Nataša Smolar –
Žvanut (Q.85)
Na vprašanje 85 je prispelo le 32 odgovorov (člankov),
vendar je bil med njimi tudi za Slovenijo pomemben
»Setting environmental flow for Slovenian rivers below
dams«, ki so ga prispevali Nataša Smolar-Žvanut,
Danijel Vrhovšek (oba Limnos) in Alida Rejec (SENG).
Pomemben pa je bil zato, ker je bil na kongresu tudi
predstavljen (Smolar-Žvanut), kar je bila prva
predstavitev referata slovenskega predstavnika na
kongresih ICOLD. Ostali prispevki so obravnavali
predvsem dolvodno varnost v zvezi z obratovanjem HE
ali prelivov/izpustov, zagotavljanje ustreznih okoljskih
razmer dolvodno od pregrad ter različne izkušnje v
zvezi
dolvodnimi
okoljskimi
vplivi.
Pripomba
poročevalca je tudi bila, da je bilo več prispevkov na
»robu« teme, saj so obravnavali tudi obratovanje v
izrednih razmerah (izjemno visoke vode, porušitve), za
kar je bilo ob razpisu vprašanja 85 izrecno zahtevano,
da se ne vključuje v razprave. Od prispevkov je bil
najbolj impresiven tisti o novem ribjem prehodu
»Piracema« na pregradi Itaipu, ki je prava reka skupne
dolžine 11 km, regulirana z 11 zapornicami različnih
tipov, v kateri so zagotovljena različna okolja: jezero
(površine 14 ha), laguna (»srebrnih hrastov«), steza za

Slika 3: Cerkev Sagrada Familia (Gaudi)
Na to vprašanje je bilo odgovorov 81, od tega 11
španskih, 8 francoskih, 6 kitajskih, itd. Vprašanje
postaja zelo aktualno tudi za Slovenijo, zato se bomo s
tem delom zbornika XXXII kongresa še večkrat
srečevali, v nadaljevanju pa je nekaj vtisov z različnih
predavanj. Prikazan je bil npr. primer večkratnih
poškodb in njihove končne sanacije in vzpostavitve
monitoringa (prvotno 15, nato 130 piezometrov…) na
pregradi Moravka (Češka), pregled stanja razvoja
CFRD in njihovih poškodb in nesreč z različnih koncev
sveta (Kolumbija), sistem monitoringa pronicanja z
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metodo termodetekcije (Nemčija), način gradnje na
seizmično močno izpostavljeni lokaciji (Tehri dam),
poškodbe pregrade Yamamoto ob potresu Niigata
(Japonska), analiza dogajanj in vzrokov za poplavitev
New Orleansa v času orkana Katrina (ZDA), primerjava
mehanizmov rušenja CFRD in ACRD (asphaltic core
rockfill dam) ter kot ena glavnih atrakcij prikaz full-scale
eksperimentov rušenja nasutih pregrad na Norveškem,
ki jih je predstavil bivši predsednik ICOLD, Kare Hoegg.
O teh poskusih bomo zanesljivo še veliko slišali,
preverjali pa so tako prelivanje različnih tipov pregrad
(rockfill brez jedra, gravel brez jedra, homogena
glinena brez jedra) kot vpliv internih napak (manjša ali
večja napaka v jedru, kontrolirana notranja erozija, itd).
Izven regularnega obsega predavanj je bil med enim od
odmorov prikazan tudi primer največje nasute pregrade
na svetu, ki je visoka med 550 in 700 m in v temelju
široka 4500 m. Gre za zdrs plazu v dolino v
Tadžikistanu (gorovje Pamir), ki je povzročil nastanek
pregrade Usoy (na mestu zasute vasi Usoy) in jezera
Sarez, kar se je zgodilo leta 1911. Čeprav iz njega
odteka v povprečju 45 m3/s, se jezero postopoma polni
in se s tem veča nevarnost porušitve pregrade, obstaja
pa tudi možnost zdrsa dela brežine (100 – 500 mio m3)
v jezero, kar bi povzročilo val višine 50 m. Z nalogo so
se na pobudo in ob finančni podpori Svetovne banke in
ZDA spopadli Stucky Consulting in za začetek
vzpostavili monitoring, nato pa analizirali stabilnost ter
možnosti prelivanja, notranje erozije in prelitja. Kot eno
od rešitev so predlagali izgradnjo hidroelektrarne, ki bi
lahko 7 let obratovala z močjo 250 MW, potem pa
ustrezno zmanjšala pretok in v nadaljevanju vzdrževala
primeren nivo gladine. In še ena cvetka, slučajno
opažena v zborniku: Izkušnje bajaličarja (»water
divining«) pri določanju precejnih poti skozi pregrade v
Južni Afriki!
Q.87: Flood
management.

and

drought

evaluation

Sejem v okviru XXII kongresa ICOLD
Sejem/razstava je poleg običajnih »ponudnikov«
prinesel veliko število španskih svetovalnih in
inženirskih podjetij, ki so aktivna predvsem v Južni
Ameriki, pa tudi drugod po svetu. Običajno postaja, da
se različne firme povezujejo na nacionalnem nivoju in
nastopajo pod imenom nacionalnega komiteja ICOLD,
takšni so bili na primer Japonci, Nemci, in morda še
kateri. Ob aktualni rasti podpornega članstva
SLOCOLD postaja takšna udeležba realnost tudi za
Slovenijo? Z vidika hidroenergetike je bilo na sejmu
razmeroma malo ponudnikov, ki se tipično pojavljajo
npr. na konferencah Hydro. Najlepše hostese (poleg
uradnih kongresnih) je imela Madridska politehnika,
Hidro oddelek. Najboljša hrana na sejmu so bili sadni
ražnjiči in pomarančni sok.
Družabni dogodki
Otvoritveni sprejem sem iz utemeljenih razlogov
zamudil, zgodil pa se je v Casa Batllo, ki je ena od
značilnih hiš arhitekta Gaudija, kreatorja odštekane
Barcelone. Regularna vstopnina v to hišo znaša 16.5
Euro, zato je kasneje od znotraj nisem videl. Drugi
dogodek je bil koncert zborovske glasbe v lepi cerkvi
Santa Maria del Mar, ki je bil krasen, dokler so pevci
stali med klopmi in nam peli direktno na ušesa.
Kasneje smo ugotovili, da je akustika slaba, ker je petje
neverjetno odmevalo. Zadnji dogodek je bil poslovilni
banket v MNAC (Museo Nacional de Arte Catalunya), ki
je impozantna stavba na pobočju hriba Montjuic, na
katerem so tudi številni olimpijski objekti, museji in
telekomunikacijski stolp arhitekta Calatrave.

and

Generalni poročevalec je bil Xiaotao Cheng (IWHR,
Kitajska), predsedujoči te sekcije pa španski gostitelj L.
Berga, ki je imel od vseh predsedujočih v sekcijah še
največje težave z dolžino razprav oz. z nepotrebnim
ponavljanjem povedanega. Teme v tej sekciji so bile:
Q.87-A: Role of dams in flood and
management.
Q.87-B: Flood mitigation.
Q.87-C: Evaluation of floods and droughts.
Q.87-D: Hydrological safety of dams.

drought

Na to vprašanje je prispelo 41 odgovorov, vendar jih
ima večina tako specifičen značaj (case studies), da jih
nima smisla naštevati. Še najbolj zanimivi bodo za
morebitne bralce verjetno prispevki, ki se nanašajo na
sisteme zagotavljanja monitoringa in na določanje
merodajnih visokih pretokov za različne tipe objektov
(pregrad). Tudi ta sekcija ni minila brez posebnosti, saj
je Sri Lanka predstavila prispevek o planetarnih vplivih
na cikluse suše in poplav, ki v zaključnih besedah
vključuje tudi komentarje o vplivih Marsa, Venere in
Merkurja, v predavanju pa so se pojavljale vsaj še
sončeve pege in je vse na pol spominjalo na horoskop.
Čeprav se vsi zavedamo, kakšne čudeže lahko dela
statistika, pa so bile v predavanju prikazane tudi zelo
zanimive korelacije…

Slika 4: Telekomunikacijski stolp na Montjuicu
(Calatrava)
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Vsega tega v času večerje seveda nismo videli, ob
zaključku pa nas je pričakal ognjemet in neke vrste
druga španska državljanska vojna, ker so imeli tisti
petek fiesto na račun enakonočja in je zgledalo kot pri

nas za Silvestra. Takrat mi je tudi postalo jasno, zakaj
so povsod po mestu kioski z napisom »Petardos«.
Besedilo in slike: Andrej Širca, IBE

EKSKURZIJA SLOCOLD – ČHE AVČE
Letni skupščini in posvetovanju SLOCOLD v Novi
Gorici 26. maja 2006 je sledila še strokovna ekskurzija.
Ogledali smo si gradbišče ČHE Avče in zgrajeno HE
Plave II. V tej fazi gradnje je vidno spodnje gradbišče,
gradnja strojničnega jaška in trasa spodnjega dela
tlačnega cevovoda. Nato smo se ustavili še pri HE
Plave 2, za splošno izobrazbo pa smo si ogledali še
vinsko klet Goriška Brda, kjer smo srečanje tudi
zaključili s kosilom.
Črpalna hidroelektrarna Avče bo v času nizkih cen
električne energije (ponoči in vikendi) črpala vodo v
zgornji akumulacijski bazen, v času visokih cen
električne energije dnevne konice) pa proizvajala
električno energijo.

Slika 2: Strojnični jašek
3

Volumen zgornjega bazena je 2,17 milj. m , gladina v
bazenu se bo gibala med 625 m n.m. in 597 m n.m. Kot
spodnji akumulacijski bazen je uporabljen obstoječi
akumulacijski bazen Ajba hidroelektrarne Plave, v
kateri se gladina giblje na kotah 106 m n.m. in 104.5 m
n.m., kar da bruto padce med 491,0 in 521,0 m.
Koristni volumen dnevne akumulacije spodnjega
3
bazena je 0,42 milj. m .

Slika 1: Gradbišče s traso tlačnega cevovoda
Elektrarno sestavljajo zgornji akumulacijski bazen, iz
katerega vodi horizontalni dovodni tunel in v
nadaljevanju tlačni cevovod v večjem naklonu, med
njima je za zmanjševanje tlakov pri odpiranju in
zapiranju dotoka nameščen vodostan. Tlačni rov vodi
do strojnice, kjer je nameščena turbina in generator. V
našem primeru bo turbina opravljala tudi funkcijo
črpalke in pošiljala vodo tudi navzgor, iz spodnjega v
zgornji bazen. Sistem se na spodnjem koncu zaključi s
spodnjim bazenom, v katerega se izliva voda iz
strojnice. Zgornji akumulacijski bazen je lociran v
naravni kotanji v bližini naselja Kanalski vrh. Strojnica
ČHE Avče je locirana na levem bregu Soče dolvodno
od vasi Avče.
ČHE Avče ima eno turbino tipa Francis. Instalirana moč
elektrarne je 185 MW, potrebna moč pri črpanju 180
MW. Proizvodnja energije in potrebna letna energija sta
426 GWh in 553 GWh, kar da izkoristek 77 %.
3
Instaliran pretok pri proizvodnji energije je 40 m /s, max
3
pretok v črpalnem režimu pa 34 m /s.

Slika 3: Dno strojničnega jaška in iztok tlačnega
rova
Zgornji bazen in strojnico povezujeta 720 m dolg
dovodni tunel (D= 3.9 m) in 1470 m dolg tlačni cevovod
(D= 3.3 – 2.6 m), med njima je zapornična komora.
Vodostan je sestavljen iz 113 m dolgega
horizontalnega cevovoda premera 3.5 m, ki opravlja
funkcijo spodnje vodostanske komore, 39 m visokega
vertikalnega jaška (D= 4.5 m) in zgornje vodostanske
komore na vrhu jaška.
Tlačni cevovod se zaključuje na dnu strojničnega jaška
ca 55 m pod gladino spodnjega bazena in ca 70 m pod
terenom.
Reverzibilni
agregat
ima
možnost
spremenljive hitrosti vrtenja (varspeed). Tak tip
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agregata omogoča prilagodljivo obratovanje črpalne
elektrarne tudi pri različni razpoložljivi moči v
elektroenergetskem omrežju.

Predračunska vrednost celotne investicije z ocenjenimi
podražitvami znaša 22 milijard SIT oziroma 91,4
milijona EUR. Največji delež v osnovni vrednosti
investicije predstavljajo vlaganja v gradbena dela (34%
osnovne vrednosti investicije) ter elektro in strojno
opremo (41% osnovne vrednosti investicije). Izgradnja
ČHE Avče se bo financirala deloma z lastnimi sredstvi,
deloma pa s posojili EIB in drugih bank.
Vinska klet "Goriška Brda" je največja slovenska klet, ki
prideluje vina iz grozdja izključno iz vinorodnega
okoliša Goriških Brd. Zgrajena je bila leta 1957.
Vzporedno s pospešeno obnovo vinogradov se je
kasneje povečevala tudi klet, ki danes lahko sprejme
kar 18 milijonov litrov vina. Je v 100 odstotni lasti
zadružnikov, članov zadruge. Njihove vinske blagovne
znamke so A plus, Bagueri, Quercus, Villa Brici.
Tekst: Matija Brenčič, IBE, Slike: različni avtorji

Slika 4: Kosilo v Brdih
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VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO SLOCOLD 2006

EKSKURZIJA SLOCOLD V BOSNO IN HERCEGOVINO
Vljudno Vas vabim, da se udeležite naše tradicionalne letne ekskurzije v Bosno in Hercegovino, ki jo
organiziramo z Društvom vodarjev Slovenije in inštitutom za hidravlične raziskave iz Sarajeva.
Termin ekskurzije načrtujemo v oktobru, predvidoma od 12. do 15. oktobra. Odhod avtobusa iz Ljubljane bo v
četrtek, 12. okt. opoldne, s prihodom v Sarajevo zvečer. V petek, 13. okt. je predviden ogled HE na Neretvi
(Jablanica in Mostar) in Mostarja; v soboto, 14. okt pa obisk inštituta in fakultete ter ogled Sarajeva. Povratek v
Ljubljano bo v nedeljo, 15. okt. preko Travnika, Jajca in Bihača, s prihodom v večernih urah.
Stroški prevozov in deloma nočitev (polpenzion) bodo pokriti iz sredstev SLOCOLD – predvidena je soudeležba,
ki naj ne bi presegala 100 € po udeležencu. Zaradi izvedbe potrebnih rezervacij Vas prosim, da potrdite udeležbo
najkasneje do 20. septembra 2006 na naslov: andrej.kryzanowski@gov.si (tel.: 041/762-843) ali pismeno na
naslov društva (SLOCOLD, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana – s pripisom: ekskurzija 06). Zaradi zahtev organizacije
Vas prosim za čimprejšnjo potrditev udeležbe. Vljudno vabljeni!
predsednik SLOCOLD
mag. Andrej Kryžanowski

