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Izvleček

V magistrski nalogi smo obravnavali vpliv umestitve suhega zadrževalnika ob reki Muri na območju
Gaberja v občini Lendava, ki je poplavno zelo ogrožena. V programskem orodju HEC-RAS 5.0.5 smo
na obravnavanem območju, ki se nahaja na levem bregu reke Mure na odseku med naselji Kot do naselja
Kolonija Petišovci, pripravili 1D model vodotoka znotraj visokovodnih nasipov ter 2D model poplavnih
površin na suhi strani levo brežnih visokovodnih nasipov. Modela sta bila združena v kombinirani 1D2D hidravlični model. Za predvideno območje suhega zadrževalnika smo izdelali volumensko analizo,
na podlagi katere je bila pripravljena modelirana geometrija prelivnega objekta, za dotok vode v suhi
zadrževalnik. Na območju vtoka v suhi zadrževalnik smo čez visokovodni nasip modelirali povezavo z
elementom bočnega preliva. Na podlagi rezultatov hidravličnega modela, smo prikazali postopek
dimenzioniranja prelivnega objekta s podslapjem, ter vpliv umestitve suhega zadrževalnika na iztočni
hidrogram in znižanje gladine, na celotnem obravnavanem območju. Ugotovili smo, da s suhim
zadrževalnikom dosežemo ugoden vpliv na konico visokovodnega vala s povratno dobo sto let ter časom
trajanja štirih dni, saj se gladine vode ob visokovodnih nasipih obravnavanega območja znižajo v
povprečju za cca. 25 cm, na določenih mestih do cca. 40 cm, pri tem pa se na območje suhega
zadrževalnika akumulira 6% celotnega volumna visokovodnega vala (16,78 mio m3), z ojezeritvijo
površine 661 ha.
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Abstract

In the master's thesis, we studied the influence of locating the dry detention area along the Mura River
in the Gaberje area in the municipality of Lendava, which is exposed to high flood risk. In the HECRAS 5.0.5 hydraulic software we concentrated on the area positioned next to the left bank of the Mura
River on the section between settlements Kot and Kolonija Petišovci. We prepared a 1D model of the
river channel within high-water levees and a 2D model of floodplains on the dry side of the left bank
levees. The models were joined in a coupled 1D-2D hydraulic model. For the planned dry detention
area, a volume analysis was performed and sizing of the lateral structure (weir) was conducted in order
to control the inflow of water into the detention area during the floods. In the area of the inflow into the
dry detention area, a connection with the lateral structure was modeled over the high-water levees. Based
on the results of the hydraulic model, we demonstrated the process of dimensioning the lateral weir with
a stilling basin. We analyzed the influence of the dry detention area operation on the outflow hydrograph
shape and considered lowering of flood water levels along the studied section. Results of our calculations
show that the impact of the dry detention area has a beneficial effect on lowering the peak of a highwater hydrograph with a 100-years return period and a duration of four days, since the water levels along
the high-water embankments of the studied area decreased on average by approximately 25 cm, in
certain places up to about 40 cm. We estimated that 6% of the total volume of a high-water wave (16.78
million m3) could be accumulated in the dry detention area, the maximum size of the flooded detention
area would be 661 ha.
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1

UVOD

Ene izmed najobsežnejših naravnih ujm v Sloveniji in širom po svetu so poplave, ki s svojo močjo ne
preoblikujejo le zemeljskega površja, pač pa povzročajo ogromno gmotno škodo, prav tako pa pogosto
ogrožajo in jemljejo človeška življenja. Poplave so sicer zelo pomemben naravni pojav in sestavni del
oblikovanja zemeljskega površja, čemur so se ljudje v preteklosti znali dobro prilagoditi tako, da s svojo
dejavnostjo niso posegali v poplavni prostor. Sodobna družba, pa je kljub boljšemu poznavanju in
razumevanju problematike poplav, začela vse pogosteje in intenzivneje posegati na območja, na katerih
je verjetnost pojava poplav velika.
Posledično v današnjem času poplave opisujemo kot naravne nesreče, ki imajo katastrofalne posledice
na človekovo delovanje. V obdobju med leti 1994 do 2008 je tako na področju Slovenije po podatkih
Uprave za zaščito in reševanje ter Statističnega urada RS okvirna ocena škod zaradi poplav znašala
približno 870 milijonov evrov. (SI-STAT, 2009)
S problemom poplav se soočajo tudi prebivalci Pomurja, kjer reka Mura pogosto poplavlja. Poplave
reke Mure so nižinskega tipa, ki se pojavljajo v spodnjem toku večjih rek, zaradi naraščanja pretoka
preko zmogljivosti struge vodotoka. Manjše poplave reke Mure se zadržijo na območju poplavnih logov,
ki predstavljajo ozek poplavni pas vzdolž reke, v večjem delu omejen s protipoplavnimi nasipi. V
primeru večjih poplav Mura preplavi loge ter prestopi visokovodne nasipe in se široko razliva, ter
poplavi mnoga naselja in kmetijske površine vzdolž svojega toka. Pri poplavah s povratno dobo med
dvajset in petdeset leti (Q20-50), je na območju Pomurja poplavno ogroženih kar 4.827 ha površin. (Natek,
in sod., 2003)
Z regulacijo rek (še posebej Mure, ki je velikem obsegu v območju Nature 2000) smo v preteklosti
preveč posegali v naravno okolje. S tem oviramo naravne procese, kot so transport plavin, formacija
meandrov, sipin, idr.. Z izgradnjo visokovodnih nasipov pa poslabšamo dolvodne razmere v primeru
poplav. Vzdolž reke Mure so bili v preteklosti tako na levem kot desnem bregu zgrajeni visokovodni
(VV) nasipi. Posledično je bil zmanjšan retencijski volumen, kar ne ustreza celovitemu reševanje
poplavne nevarnosti, pri katerem strmimo k temu, da izvajamo takšne protipoplavne ukrepe, kateri nikjer
(najpogosteje dolvodno), ne poslabšujejo poplavnih razmer.
Z namenom, da bi se odvzeti retencijski volumni vsaj delno nadomestil, smo v magistrskem delu kot
rešitev izboljšanja poplavne nevarnosti in odtočnega režima, obravnavali možnost izgradnje suhega
zadrževalnika na reki Muri na območju Gaberja pri občini Lendava. V ta namen je v nadaljevanju
predstavljen hidravlični model, analiza vpliva zadrževalnika na poplavne razmere, ter dimenzioniranje
vtoka v zadrževalnik in samega volumna zadrževalnika z infrastrukturnimi objekti.
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2

TEORETIČNA IZHODIŠČA

V poglavju so predstavljena teoretične osnove hidravličnega modeliranja enodimenzionalnega in
dvodimenzionalnega (1D in 2D) vodnega toka z opisom najpomembnejših enačb. Prav tako je opisano
osnovno teoretično ozadje delovanja programskega orodja HEC-RAS 5.0.5, ki je bilo uporabljeno za
izdelavo numeričnega hidravličnega modela.

2.1

HIDRAVLIČNIO MODELIRANJE

S hidravličnim modeliranjem z numeričnimi orodji opisujemo pojave iz hidrodinamike in rešujemo
probleme iz področja hidrotehnike. V odvisnosti od kompleksnosti modeliranega pojava lahko izbiramo
med fizičnimi, numeričnimi in hibridnimi hidravličnimi modeli.
Fizični hidravlični modeli se običajno uporabljajo pri zahtevnejših hidrotehničnih objektih, kot na
primer tok čez prelivne objekte ali vtok v podslapja, kjer se pojavlja izrazit tridimenzionalen tok, ki ga
spremljajo vplivi turbulence. Praviloma se izdelujejo v laboratorijskem okolju, ter predstavljajo prikaz
oz. preslikavo obravnavanega stanja iz narave v pomanjšanem merilu.
Z razvojem računalništva, se je v zadnjih desetletjih razvilo področje modeliranja hidravličnih razmer z
uporabo numeričnih hidravličnih modelov. Le-ti so bili uporabljeni tudi za izdelavo hidravličnega
modela v magistrskem delu in so podrobneje opisani v nadaljevanju. Glavne prednosti numeričnih
modelov so, da jih lahko hitro vzpostavimo, analiziramo mnoge različne variante, dopolnjujemo,
spreminjamo in nadgrajujemo, predvsem pa je njihova izvedba napram fizičnim modelom bistveno
cenejša. Numerični modeli nudijo možnost izračuna enodimenzionalnega (1D), dvodimenzionalnega
(2D) in trodimenzionalnega (3D) vodnega toka. Še vedno pa numerični modeli zahtevajo veliko
vloženega dela predvsem z vidika umerjanja rezultatov modelnih izračunov z merjenimi vrednostmi na
terenu.
V primeru kompleksnega gibanja vodnega toka, se lahko uporabi fizične modele v kombinacij z
numeričnimi hidravličnimi modeli (hibridni hidravlični modeli). V tem primeru fizični modeli
praviloma služijo za umerjanje in verifikacijo numeričnih modelov, pridobivanje dodatnih podatkov in
kontrolo končnih variant ter rezultatov numeričnih modelov (Rak, 2013).
Na voljo je mnogo programskih orodij, kot so InfoWORKS, PRLAX, IMP89, HEC-RAS, XPSTORM,
MIKE FLOOD, PCFLOW2D, FLO-2D, WaterGEMS ipd., Programska orodja se med seboj v manjši
meri razlikujejo v enačbah za opisovanje vodnega toka, numeričnih postopkih reševanja enačb, obliki
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vhodnih podatkov, ki so potrebni za izdelavo področja modeliranja (geometrijski podatki, hidrološki in
hidravlični podatki,…), idr..
Pri numeričnih hidravličnih modelih, na katere smo se osredotočili v magistrskem delu, je izbira vrste
modela oz. načina modeliranja odvisna od značilnosti vodnega toka, ki ga opisujemo. Kadar je za
obravnavan vodotok prevladujoča komponenta hitrosti, ki je vzporedna osi vodotoka, npr. tok vode v
rečnem koritu, oz. tok v obrečnem prostoru, ki teče vzporedno s tokom vode v koritu, uporabimo
numerične hidravlične modele za izračun 1D toka. Kadar je za tok vode izrazita tudi prečna komponenta
hitrosti, npr. ko se voda prelije iz struge in se širi po poplavnem prostoru (poplavni ravnici) v različne
smeri, je smiselno uporabiti 2D numerične hidravlične modele. Ko je v vodnem toku izrazita tudi tretja
komponenta hitrosti, npr. valovanje in tok v morju, jezerih, stoječih vodah ipd., pa uporabimo 3D
numerične hidravlične modele (Steinman, 2010). V nadaljevanju je predstavljen koncept delovanja
različnih vrst modelov, ki so bili uporabljeni za izdelavo magistrskega dela, to so 1D in 2D numerični
hidravlični model in združeni 1D – 2D numerični hidravlični model.
2.1.1

1D HIDRAVLIČNO MODELIRANJE

Pri modeliranju poplavnih dogodkov, ki so posledica povečanih pretokov v rečnih koritih, kjer je vodni
tok omejen znotraj brežin vodotoka in voda, ki se razliva, teče v neposredni bližini in vzporedno z osjo
vodotoka, se za modeliranje uporablja 1D modele. Glavna značilnost teh modelov je, da so sestavljeni
iz serije prečnih prerezov, ki opisujejo geometrijo rečnega korita in poplavne ravnice. Prečni prerezi so
razdeljeni na posamezne računske lamele, znotraj katerih je možno s pomočjo različnih parametrov, kot
npr. koeficientov trenja, dodatno opisovati značilnosti vodotoka, kot so zarast, ovire v vodnem toku,
ipd.. (Tayefi et al., 2007) 1D modeli zahtevajo relativno majhno količino topografskih podatkov za
vzpostavitev geometrije modela, saj so potrebni le podatki (običajno zajeti s terestričnim geodetskim
posnetkom) prečnih prerezov in razdalje med njimi. Vmesna območja geometrije se interpolirajo na
podlagi poznanih prerezov. Za modeliranje vpliva hrapavosti dna struge, brežin in poplavnega območja,
se v hidravličnih modelih uporabljajo t.i. koeficient trenja (npr. Manning-ov ali Chezy-jev koeficient).
Določitev le-teh je kompleksna in zahteva veliko izkušenj in poznavanje vplivnih faktorjev. V splošnem
ločimo modele s časovno ne spreminjajočimi in spreminjajočimi robnimi pogoji. V primeru prvih se
običajno izračun vrši posebej za mirni in deroči tok (npr. model HEC RAS). Pri tem poteka račun v
primeru mirnega režima proti toku in razmere narekuje dolvodni robni pogoj, v primeru deročega toka
vode, pa poteka račun od gorvodnega robnega pogoja proti dolvodnemu. Za potrebe modeliranja
nestalnega toka pa se v modelih uporabljajo t.i. St. Venantove enačbe, s katerimi lahko natančneje
opišemo dinamiko vodnega toka (Steinman, 2010).
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2.1.2

2D HIDRAVLIČNO MODELIRANJE

Uporaba 2D hidravličnih modelov je potrebna, kjer se pri razlivanju po poplavnih površinah pojavljajo
vodni tokovi v različnih smereh. V tem primeru prevladujeta dve komponenti hitrosti, to sta v
horizontalni ravnini, medtem ko je vertikalna relativno majhna v primerjavi z ostalima dvema in jo zato
lahko zanemarimo. Poenostavljeni 1D modeli v takšnih primerih ne dajejo ustreznih rezultatov, saj le-ti
ne morejo ustrezno zajeti toka po poplavnih površinah (Tayefi et al., 2007).
Geometrija 2D hidravličnega modela sestoji iz dvodimenzionalne računske mreže, le-ta pa temelji na
digitalnem modelu reliefa (DMR), ki ga generiramo na podlagi topografskih podatkov, kot je npr.
LIDAR (ang. Light Detection and Ranging). Takšna geometrija opisuje celotno območje 2D modela in
posledično zahteva veliko količino podatkov. Vrsto in natančnost podatkov prilagodimo željeni
natančnosti hidravličnega modela in razpoložljivosti vhodnih podatkov, v splošnem pa velja, da
hidravlični modeli, v katerih so upoštevani digitalni modeli reliefa višje ločljivosti, dajejo natančnejše
rezultate hidravličnih izračunov ob običajno bistveno povečanem računskem času. Z razvojem
tehnologij za zajem podatkov površja, kot je LIDAR, fotogrametrija, terestrične 3D meritve, ipd., se je
izboljšala dostopnost podatkov z visoko natančnostjo in ločljivostjo. Prav tako je razvoj računalnikov
in programske opreme, ki omogoča hitrejše čase izračunov modelov, dodatno prispeval k hitremu
razvoju in uporabnosti 2D hidravličnih modelov.
2.1.3

1D - 2D HIDRAVLIČNO MODODELIRANJE

V praksi se je pokazalo, da rečne struge z inženirskega uporabniškega vidika lahko dovolj natančno
modeliramo z 1D modeli, tok po poplavnih površinah pa z 2D modeli. Predvsem pri izdelavi
hidravličnih modelov rečnih sistemov z večjimi poplavnimi območji, pa je smiselno uporabiti
kombinirane oz. združene (ang. coupled) 1D – 2D modele. S tem, ko v skupnem hidravličnem modelu
upoštevamo karakteristike vodnih tokov, opisanih v prejšnjih dveh odstavkih, uporabimo/izkoristimo
prednosti tako 1D kot 2D hidravličnega modela.
Bistvena prednost, ki jo v kombiniran oz. združen model vnaša 1D hidravlični model je krajši računski
čas, ter možnost modeliranja nekaterih hidravličnih objektov (npr. mostovi, prepusti, zapornice, prelivi
idr.), ki jih z 2D modelom težko zadovoljivo opišemo, medtem ko 2D model odpravi napako 1D
modelov, ki se pojavi zaradi neupoštevanja prečne komponente hitrosti vodnega toka, pri razlivanju po
poplavnih območjih, ter pri tem bistveno bolje pri računu upošteva vplive topografije terena.
Povezovanje 1D in 2D modelov se lahko izvede po dveh različnih pristopih. Po prvem pristopu se račun
za model 1D toka izvede samostojno, kjer se rezultate uporabi kot robne pogoje za samostojni 2D model,
npr. višina vodne gladine vzdolž bregov vodotoka je rezultat 1D modela in ob zagonu 2D modela služi
kot robni pogoj na skupni meji. Takšno povezovanje se imenuje tehnika ohlapnega spenjanja (ang. loose
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coupling technique). Slabost takšnega pristopa je predvsem v tem, da ni medsebojne komunikacije med
modeloma, npr. voda ne more izmenjaje teči med 1D in 2D področjema modela (Yu and Lane, 2011).
Drug pristop se imenuje tehnika tesnega spenjanja (ang. tight coupling technique) in predstavlja
medsebojno povezovanje 1D ter 2D modela, ki se lahko izvede s skupnim časovnim korakom in znotraj
istega programskega orodja (Yu and Lane, 2011). Glavna prednost je sprotna komunikacija med 1D in
2D področjema modela, kar pomeni, da se rezultati 1D modela lahko spreminjajo zaradi vpliva 2D
modela, in obratno.

To metodo uporablja tudi programsko orodje HEC-RAS 5.0.5., ki je bilo

uporabljeno v analizi obravnavanega primera v magistrskem delu in je podrobneje predstavljena v
poglavju 2.3 PROGRAMSKO ORODJE HEC-RAS 5.0.5

2.2

OSNOVNE ENAČBE

V nadaljevanju so predstavljene osnovne enačbe toka s prosto gladino oz. enačbe v odprtih vodotokih,
kjer na vodno gladino, vsaj v delu vodnega telesa, deluje atmosferski tlak okolice. Predstavljene so
osnovne enačbe, ki temeljijo na osnovnih zakonih o ohranitvi mase, ohranitvi gibalne količine in
ohranitvi energije, prikazane pa so tudi poenostavitve teh enačb, ki se uporabljajo v programu HECRAS 5.0.5. Enačbe in opisi so povzeti po priročniku programskega orodja (Brunner1, 2016).
V strugah odprtih vodotokov, ki imajo enotno obliko geometrije struge na celotnem odseku, enakomerni
padec ter po času konstantne robne pogoje, lahko za reševanje hidravličnih problemov predpostavimo
enačbe stalnega enakomernega toka. V takšnih primerih je padec gladine in dna korita na celotnem
odseku enak. Enačbe stalnega enakomernega toka se uporablja za reševanje najenostavnejših primerov
računa 1D vodnega toka in v nadaljevanju niso posebej predstavljene.
Stalni enakomerni tok se v naravi redko pojavi. Za potrebe magistrske naloge je zaradi karakteristik in
ciljev naloge, za reševanje hidravličnih problemov potrebna uporaba enačb za opisovanje
enodimenzionalnega stalnega neenakomernega toka, kjer je potrebno uporabiti povprečne vrednosti
parametrov v posameznem prečnem prerezu. Pri tem so potrebne mnoge poenostavitve, povezane s
porazdelitvijo hitrosti vodnega toka v prečnem prerezu. Glavne takšne poenostavitve se navezujejo na
ovire v vodotoku, potek nivelete obravnavanega odseka, obliko prečnega prereza, hrapavost ostenja ter
mnoge druge. V numeričnih hidravličnih modelih so opisane z različnimi parametri, ki so predstavljeni
kasneje.
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2.2.1

ZAKON O OHRANITVI MASE (KONTINUITETNA ENAČBA)

Ko izhajamo iz pogoja, da je sprememba mase tekočine v izbranem volumnu enaka razliki med dotokom
in iztokom na površini volumna (Rajar, 1998), dobimo osnovno obliko zakona o ohranitvi mase oziroma
kontinuitete enačbe:

∬ 𝜌 ∙ 𝑣⃑ ∙ 𝑑𝑆 = −
𝑆

𝜕
∭ 𝜌 ∙ 𝑣⃑ ∙ 𝑑𝑉,
𝜕𝑡

(1)

𝑉

kjer pomeni:
S … sklenjena ploskev, ki obdaja vodno telo,
𝜌 … gostota tekočine,
𝑣⃑ … vektor hitrosti,
t … čas,
V… obravnavana prostornina.
Ob upoštevanju, da mora biti enačba izpolnjena za vsak, tudi najmanjši del volumna dV, lahko
pretvorimo kontinuiteto enačbo za prostorski oziroma tridimenzionalni (3D) tok v diferencialno obliko
in dobimo:
𝜕𝑝
𝜕𝑣𝑥 𝜕𝑣𝑦 𝜕𝑣𝑧
+𝜌∙(
+
+
) = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2)

kjer pomeni:
𝑣𝑥 … komponenta hitrosti v x smeri,
𝑣𝑦 … komponenta hitrosti v y smeri,
𝑣𝑧 … komponenta hitrosti v z smeri.
Za izpeljavo 1D oblike kontinuitete enačbe, so upoštevane sledeče predpostavke, ki veljajo za
enodimenzionalen, po prečnem prerezu povprečen vodni tok (Rajar, 1980).
•

vertikalna komponenta hitrosti se zanemari 𝑣𝑧 ≈ 0;

•

tok je v tlorisu enodimenzionalen;
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•

hitrosti so po prečnem prerezu porazdeljene enakomerno, posledično je porazdelitev pritiskov
hidrostatična;

•

naklon dna je majhen, tako da z zadovoljivo natančnostjo velja zamenjava 𝐼0 = tan 𝛽 ≈ sin 𝛽

•

trenje med ostenjem in tekočino je obravnavano kot zunanja sila, notranjega trenja v tekočini
ni.

Enodimenzijski (1D) tok, kjer prevladuje hitrost le v eni smeri v prostoru ⃑⃑⃑⃑
𝑣𝑠 = (𝑢, 0,0), se ob
upoštevanju zgornjih predpostavk v obliki kontinuitetne enačbe zapiše:
𝜕(𝑣𝑠 ∙ ℎ) 𝜕𝐴
+
= 0,
𝜕𝑠
𝜕𝑡

(3)

kjer pomeni:
𝑣𝑠 …prevladujoča komponenta hitrosti,
𝐴 …površina prečnega prereza, ki je zapolnjen z vodo,
𝑠 … označena smer tokovnice, tj. smer naravne koordinate,
t … čas,
2.2.2

ZAKON O OHRANITVI GIBALNE KOLIČINE (DINAMIČNA ENAČBA)

Zakon o ohranitvi gibalne količine temelji na II. Newtonovem zakonu, kjer sile razdelimo na masne in
površinske. Tako dobimo osnovno obliko dinamične enačbe:

∭
𝑉

𝑑𝑣⃑
∙ 𝜌 ∙ 𝑑𝑉 = ∭ 𝐹⃑ ∙ 𝜌 ∙ 𝑑𝑉 + ∬[𝜎] ∙ 𝑑𝑆⃑
𝑑𝑡
𝑉

kjer pomeni:
V … obravnavan volumen,
𝑣⃑ … vektor hitrosti,
t … čas,
ρ … gostota tekočine,
F … rezultanta delujočih sil,
S … sklenjena ploskev,
[σ] … tenzor napetosti.

𝑆

(4)
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Če upoštevamo ustrezno pretvorbo med površinskim in volumskim integralom, preuredimo člene
enačbe in upoštevamo lastnosti tekočine, dobimo t.i. Navier-Stokesovo enačbo, ki je sledeče oblike:
𝑑𝑣⃑
1
1
𝑣
= 𝐹⃑ + ∙ 𝑑𝑖𝑣[𝜎] = 𝐹⃑ − ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑[𝑝] + 𝑣 ∙ Δ𝑣⃑ + ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑑𝑖𝑣(𝑣⃑))
𝑑𝑡
𝜌
𝜌
3

(5)

kjer pomeni:
ν … koeficient kinematične viskoznosti,
p … tlak.
Enačbo za prostorski tok, lahko za nestisljive (𝑑𝑖𝑣(𝑣⃑) = 0) in idealne (𝑣 = 0) tekočine zapišemo v
sledeči, krajši obliki:
𝑑𝑣⃑
1
= 𝐹⃑ − ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝)
𝑑𝑡
𝜌

(6)

Za poenostavitev in izpeljavo 1D dinamične enačbe, se upoštevajo sledeče predpostavke, ki veljajo za
enodimenzionalen, po prečnem prerezu povprečen vodni tok.
•

vertikalna komponenta hitrosti se zanemari 𝑣𝑧 ≈ 0;

•

tok je v tlorisu enodimenzionalen;

•

hitrosti so po prečnem prerezu porazdeljene enakomerno, posledično je porazdelitev pritiskov
hidrostatična;

•

naklon dna je majhen, tako da z zadovoljivo natančnostjo velja zamenjava 𝐼0 = tan 𝛽 ≈ sin 𝛽

•

trenje med ostenjem in tekočino je obravnavano kot zunanja sila, notranjega trenja v tekočini
ni.

Dobimo enačbo za globinsko povprečen 1D vodni tok, ki ima sledečo obliko:
𝑑𝑣𝑠
1 𝜕𝑝
= 𝐹𝑆 − ∙
𝑑𝑡
𝜌 𝜕𝑠
kjer pomeni:
p … tlak.
𝑣𝑠 …prevladujoča komponenta hitrosti,

(7)
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𝑠 … označena smer tokovnice, tj. smer naravne koordinate,
t … čas,
2.2.3

ZAKON O OHRANITVI ENERGIJE (ENERGIJSKA ENAČBA)

Pri zakonu o ohranitvi energije velja, da na celotno spremembo energije v sistemu, vplivata le dovedena
oz. odvedena toplota in sistemu odvzeta ali dodana energija zaradi dela, ki ga opravi sistem na okolico
(Brunner1, 2016). Tako dobimo enačbo sledeče oblike:
𝑑𝐸 𝑑𝑄 𝑑𝐴
=
−
𝑑𝑡
𝑑𝑡 𝑑𝑡

(8)

kjer pomeni:
E … energija celotnega sistema,
Q … dovedena toplotna energija,
A … odvzeta ali dodana energija zaradi dela.
Ker lahko opravljeno delo razdelimo glede na izvor, to je, delo normalnih tlakov (A p), delo strižnih sil
(Atr) in mehansko delo (Am), dobimo enačbo sledeče oblike:
𝑑𝐸 𝑑𝑄 𝑑𝐴𝑝 𝑑𝐴𝑡𝑟 𝑑𝐴𝑚
=
−
−
−
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(9)

Pri eno dimenzijskem (1D) vodnem toku upoštevamo predpostavko, da je tok stacionaren in
enodimenzionalen, posledično pa lahko računamo s parametri, katerih količine so enakomerno
razporejene po prerezu in lahko upoštevamo njihove povprečne vrednosti. Tako dobimo enačbo sledeče
oblike:
𝑑𝑄 𝑑𝐴𝑚
𝑝
𝑣2
𝑝
𝑣2
−
= 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ (𝑒𝑖𝑟 + + 𝑔 ∙ ℎ + ) 𝑖𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜 − 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ (𝑒𝑖𝑟 + + 𝑔 ∙ ℎ + ) 𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝜌
2
𝜌
2

(10)

Večinoma sta v praktičnih primerih hidrotehnike oba člena na levi strani enaka nič, upoštevamo tudi, da
je 𝑒𝑖𝑟 (notranja energija na enoto mase), ki je povezana z lokalno temperaturo, oblika nepovračljive oz.
ireverzibilne energije. S pomočjo Bernoullijeve enačbe, lahko tako predstavimo bilanco med dvema
prečnima prerezoma, če člene preoblikujemo tako, da dobijo dimenzije obliko enote dolžine, pa dobimo
energijsko enačbo, ki je sledeče oblike:
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𝑝1
𝑣12
𝑝2
𝑣22
+ ℎ1 +
=
+ ℎ2 +
+ ∆𝐸𝑖𝑟
𝜌∙𝑔
2∙𝑔 𝜌∙𝑔
2∙𝑔

(11)

Kjer ∆𝐸𝑖𝑟 predstavlja spremembo vseh oblik nepovratnih notranjih energij (Brunner1, 2016).
2.2.4

2D NESTALNI VODNI TOK

Pri hidravličnem numeričnem modeliranju poplavnih območij s kompleksno batimetrijo in s
komponentami hitrosti v prečnih smereh, uporaba 1D enačb za opis vodnega toka ni primerna. Potrebna
je dvokomponentna obravnava vodnega toka, pri tem kontinuitete, dinamične in energijske enačbe za
opis 1D vodnega, toka prav tako veljajo za opis 2D vodnega toka in ob upoštevanju raznih predpostavk
ter poenostavitev dobijo novo obliko, ki je predstavljena v nadaljevanju.
Navier-Stokesove enačbe opisujejo gibanje tekočine v prostoru. V primeru hidravličnega numeričnega
modeliranja vodnega toka v rečnih koritih in poplavnih območjih, predpostavljamo, da je vertikalno
gibanje vode zaradi plitvega vodnega toka zanemarljivo. Za izpeljavo 2D oblike Navier-Stokesove
enačbe integriramo prostorske enačbe po vertikalni smeri in upoštevamo sledeče predpostavke, ki
veljajo za dvodimenzionalen vodni tok (Rajar, 1980).
•

vertikalna komponenta hitrosti se zanemari 𝑣𝑧 ≈ 0;

•

tok je v tlorisu dvodimenzionalen in se giblje v smeri x in y;

•

hitrosti so po prečnem prerezu porazdeljene enakomerno, posledično je porazdelitev pritiskov
hidrostatična;

•

naklon dna je majhen, tako da z zadovoljivo natančnostjo velja zamenjava 𝐼0,𝑥 = tan(𝛽𝑥 ) ≈
sin(𝛽𝑥 ) in 𝐼0,𝑦 = tan(𝛽𝑦 ) ≈ sin(𝛽𝑦 )

•

trenje med ostenjem in tekočino je obravnavano kot zunanja sila, notranjega trenja v tekočini
zanemarimo.
2.2.4.1

GLOBINSKO POVPREČENE ENAČBE ZA PLITVI TOK (SHALOW

WATER EQUATIONS)
Enačbe, predstavljene v prejšnjih poglavjih lahko za globinsko povprečen dvodimenzionalni vodni tok
zapišemo v sledeči obliki, ki temelji na kontinuiteti enačbi prilagojeni za plitek vodni tok (Brunner1,
2016):
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𝜕(𝑣𝑥 ∙ ℎ) 𝜕(𝑣𝑦 ∙ ℎ) 𝜕ℎ
+
+
+ 𝑞 = 0,
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡

(12)

kjer pomeni:
𝑣𝑥 𝑖𝑛 𝑦 … komponenta hitrosti v smeri osi x in y,
ℎ … globina vodnega toka,
q … izvor ali ponor
t … čas.
V numeričnih hidravličnih modelih se zaradi novodobnih pristopov pridobivanja topografskih podatkov
(npr. LIDAR snemanje) operira z veliko gostoto oziroma ločljivostjo vhodnih podatkov, ki opisujejo
teren. Neposredna uporaba le-teh v izdelavi numerične mreže hidravličnega modela, bi pomenila zelo
dolge računske čase in posledično ni uporabna. V ta namen različna programska orodja (tudi HEC-RAS
5.0.5) uporabljajo izračun numerične mreže hidravličnega modela, po metodi podmrežne batimetrije
(ang. sub-grid bathymetry), kjer se izdela groba mreža, s katero se z zadostno natančnostjo simulira tok
vode, pri tem pa se izdela fina podmreža, v kateri so brez izgub na gostoti oz. ločljivosti, zajete
topografske informacije podložnega terena (Slika 1). Na podmrežo se nato projicirajo rezultati
hidravličnega izračuna.

Slika 1: Groba numerična mreža (črna barva) in podmrežna batimetrija (siva barva), z informacijo o natančnejši batimetriji1.

Z uporabo metode podmrežne batimetrije, integracijo po horizontalni ravnini z normalnim vektorjem 𝑛⃑⃑,
ter uporabo Gaussovega teorema zapišemo zakon o ohranitvi mase v sledeči obliki (Brunner1, 2016):

1

Slika delno povzeta po HEC RAS, Hydraulic Reference Manual, Version 5.0, February 2016
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𝜕
∭ 𝑑Ω + ∬ 𝑉 ∙ 𝑛
⃑⃑⃑⃑𝑑𝑆 + 𝑄 = 0
𝜕𝑡
Ω

(13)

𝑆

kjer pomenijo Ω končna prostornina posamezne celice, integrale pa se izračuna s podrobnimi
topografskimi informacijami, ki se nahajajo pod numerično celico. Q predstavlja izvor ali ponor v celici
s prostornino Ω. Enačbo za ohranitev mase v obliki za podmrežno batimetrijo dobimo tako, da
prostornino zapišemo v odvisnosti od višine vodne gladine (H) in drugi člen enačbe (13) kot vsoto po
vertikalnih mejah volumna celice. Enačba ima sledečo obliko (Brunner1, 2016):
Ω(𝐻 𝑛+1 ) − Ω(𝐻 𝑛 )
+ 𝑉𝑘 ∙ 𝑛⃑⃑𝑘 ∙ 𝐴𝑘 (𝐻) + 𝑄 = 0
∆𝑡

(14)

kjer pomeni:
𝑛 + 1, 𝑛 … indeks časovnih korakov,
∆𝑡 … interval med časovnima korakoma,
𝑉𝑘 … povprečna hitrost,
𝑛⃑⃑𝑘 … enotski normalni vektor mejne ploskve k,
𝐴𝑘 (𝐻) … površina mejne ploskve, v odvisnosti od višine gladine vode H.
Podatki podmrežne batimetrije se v numerično mrežo prenesejo s pred izračunom, v obliki prostornine
celice Ω(𝐻) in podatkov o površini mejnih celic 𝐴𝑘 (𝐻), ki so odvisne od višine vodne gladine H. Ko
podatki niso na voljo, se prostornina celice izračuna po izrazih Ω(𝐻) = 𝑃 ∙ ℎ in 𝐴𝑘 (𝐻) = 𝑙𝑘 ∙ ℎ, kjer
pomeni P površina celice, 𝑙𝑘 dolžina mejnega roba k in h je gladina vode.
Ko ima mejna celica površino celice suho je Ak (H) enak nič, v sistemu enačb pa bo manjkal člen Vk,
tako da bo sistem enačb nedefiniran. Dinamični enačbi bosta pri suhih celicah dali rezultat Vk = 0 , kar
omogoča nemoten proces numeričnega simuliranja močenja in osuševanja celic.
V nadaljevanju je predstavljena za plitki tok (2D računsko mrežo) prilagojena dinamična enačba:
𝑑𝑣𝑥
1 𝜕𝑝
= 𝐹𝑥 − ∙
𝑑𝑡
𝜌 𝜕𝑥
𝑑𝑣𝑦
1 𝜕𝑝
= 𝐹𝑦 − ∙
𝑑𝑡
𝜌 𝜕𝑦

(15)
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kjer pomeni:
𝑣𝑥 𝑖𝑛 𝑦 … komponenta hitrosti v smeri osi x in y,
p … tlak,
t … čas,
2.2.4.2

GLOBINSKO

POVPREČENE

ENAČBE

ZA

PLITVI

TOK

Z

APROKSIMACIJO DIFUZIJSKEGA VALA (DIFFUSIVE WAVE APPROXIMATION)
Če predpostavimo, da so glavne prevladujoče sile, ki delujejo na vodni tok, sile trenja in gravitacijske
sile, manjši vpliv pa imajo vztrajnostne sile, lahko zakon o ohranitvi gibalne količine poenostavimo in
dobimo enačbo poenostavljenega difuzijskega vala (ang. diffusive wave approximation of the
momentum equation). Ta poenostavitev je predvsem koristna zaradi preprostosti, saj model rešuje le eno
enačbo, ob njeni uporabi za modeliranje dejanskih razmer v naravi pa je seveda treba kritično ovrednotiti
ustreznost vseh poenostavitev in napako, ki pri tem nastane.
Enačbo difuznega vala lahko izpeljemo iz zakona o ohranitvi gibalne količine. Po upoštevanih
poenostavitvah, kjer zanemarimo nestalnost, advekcijo, turbulenco in Coriolisov člen v enačbi zakona
o ohranitvi gibalne količine, dobimo t.i. enačbo difujskega vala (Brunner1, 2016):
2

−(𝑅(𝐻))3 ∇𝐻
𝑉=
1
𝑛
|∇𝐻|2

(16)

kjer pomeni:
∇𝐻 … gradient višine gladine,
V … hitrostni vektor,
R(H) … hidravlični radij,
n … Manningov koeficient trenja.
Ko v enačbo o ohranitvi mase vstavimo enačbo (16), lahko izpeljemo diferencialno obliko globinsko
povprečne enačbe s poenostavitvijo difuzijskega vala (ang. diffusion wave approximation of the shallow
water equations), ki ima sledečo obliko (Brunner1, 2016):
𝜕𝐻
+ ∇ ∙ 𝛽∇𝐻 + 𝑞 = 0
𝜕𝑡

(17)
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kjer je:
5/3

𝛽=

−(𝑅(𝐻))

𝑛|∇𝐻|1/2

… naklon vodne gladine.

Ko obravnavamo numerično mrežo 2D modelov, lahko po globini povprečeno enačbo s poenostavitvijo
difuzijskega vala (17) uporabimo v sledeči obliki:
Ω(𝐻 𝑛+1 ) − Ω(𝐻 𝑛 )
− ∑ 𝛼∇𝐻 ∙ 𝑛 + 𝑄 = 0
∆𝑡

(18)

𝑛

kjer je:
2/3

𝛼 = 𝛼(𝐻) =

(𝑅(𝐻))

𝐴𝑘 (𝐻)

𝑛|∇𝐻|1/2

,

Ω(𝐻 𝑛 ) … prostornina celice v času n,
𝐴𝑘 (H) … površina meje celice k, ki je odvisen od višine gladine vode,
R(H) … hidravlični radij, ki je odvisen od višine vode.

Ko je enačba (18) (ang. diffusion wave approximation of the shallow water equations) rešena, lahko
hitrost vodnega toka izračunamo z vnašanjem gladine vode nazaj v enačbo difuzijskega vala (17).
Zaradi opisane poenostavitve po globini povprečenih enačb za plitvi tok se znatno zmanjša tudi računski
(računalniški) čas za reševanje enačb, kar je bistvenega pomena in zelo uporabno predvsem v primerih
modeliranja večjih poplavnih območij.

2.3

PROGRAMSKO ORODJE HEC-RAS 5.0.5

HEC-RAS (ang. Hydraulic Engineering Centre River Analysis System) je programsko orodje za
hidravlično modeliranje, ki ga je razvil strokovni center inženirskih enot ZDA za področje hidrologije
površinskih in podzemnih voda (ang. Center of Expertise for the U.S. Army Corps of Engineers in the
technical areas of surface and groundwater hydrology) v sodelovanju z Ameriškim centrom za
hidrologijo (ang. Hydrologic Engineering Center - HEC). Leta 1968 je bila izdelana programska oprema
HEC-2, ki je bila namenjena Ameriški vojski in je omogočala izvajanje simulacije 1D stalnega toka. Od
leta 1995 naprej je programsko orodje javno dostopno vsem uporabnikom, ter redno posodobljeno.
Programske različice se pričnejo z HEC-RAS 2.0 izdano leta 1997, do HEC-RAS 4.1, ki je bila izdana
leta 2010. Različica 4.1 omogoča hidravlično modeliranje 1D stalnega in nestalnega vodnega toka s
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prosto gladino (ang. Stedy Flow, Unstedy Flow Simulation), analizo kvalitete vode (ang. Water Quality
Analysis) ter analizo transporta sedimentov (ang. Steady Transport/Movable Boundary Computations),
prav tako pa je možna analiza vpliva objektov v vodotoku (mostovi, pregrade, prelivi, ...) (Brunner,
2010). Programsko orodje HEC-RAS s pomočjo različnih vmesnikov (npr. HEC-geoRAS, Aquaterra,
idr.), omogoča komunikacijo in prenos podatkov med različnimi GIS (Geographic Information Systems)
ali CAD (ang. Computer Aided Design) programskimi orodji s programskim orodjem HEC-RAS.
Leta 2016 je izšla različica programskega orodja HEC-RAS 5.0, ki poleg opisanih 1D zmožnosti
hidravličnega modeliranja, omogoča polno 2D hidravlično modeliranje nestalnega toka (s Saint
Venantovimi enačbami ali poenostavljenimi enačbami difuzijskega vala), ter kombinirano oz. združeno
(ang. coupled) 1D – 2D hidravlično modeliranje.
Med drugim omogoča nova različica programskega orodja HEC-RAS 5.0 naslednje (Brunner2, 2016):
•

Detajlno 2D modeliranje struge

•

Detajlno 2D modeliranje struge ter poplavnih območij

•

Združeno 1D modeliranje struge z 2D modeliranjem poplavnih območij

•

Združeno 1D/2D modeliranje struge/poplavnih območij z 2D modeliranjem poplavnih območij
za nasipi

•

Neposredna povezava 1D model struge v/iz 2D modela poplavnih območij

•

Neposredna povezava območja 2D vodnega toka v 1D vodni zadrževalnik s hidravličnim
objektom

•

Več ločenih območij 2D vodnega toka znotraj istega geometrijskega modela

•

Neposredno povezovanje več območij 2D vodnega toka s hidravličnimi objekti, kjer je
omogočeno modeliranje obratovanja raznih hidrotehničnih objektov znotraj območja 2D
modela s pomočjo definiranja ustreznih notranjih pogojev

•

Poenostavljeni ali detajlni modeli porušitve pregrad

•

Poenostavljeni ali detajlni modeli porušitve nasipov

•

Omogoča modeliranje različnih režimov vodnega toka (mirni ali deroči režim ter prehod med
režimi oz. vodni skok)

Omenjena različica programskega orodja HEC-RAS 5.0.5 je bila uporabljena za izdelavo hidravličnega
modela za potrebe magistrskega dela.

V nadaljevanju so predstavljeni osnovni koraki potrebni za izdelavo hidravličnega modela v
programskem orodju HEC-RAS 5.0.5, ki so sestavljeni iz zbiranja in obdelave vhodnih podatkov,
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opisovanja geometrijskih lastnost področja obdelave ter priprave podatkov za določanje robnih in
začetnih pogojev modela.
2.3.1

GEOMETRIJSKI PODATKI IN GEOMETRIJA MODELA

Programsko orodje HEC-RAS potrebuje za vzpostavitev geometrije 1D modela relativno majhno
količino podatkov, saj so potrebni le podatki prečnih prerezov in podatki o razdaljah med njimi. Metode
za zajem geomorfoloških podatkov je potrebno prilagoditi fizičnim pogojem na terenu, območju
obravnave in želeni natančnosti modela, v splošnem pa velja, da morajo biti podatki za opis geometrije
modela predhodno kritično ovrednoteni, saj imajo le-ti zelo pomemben vpliv na rezultate hidravličnega
modeliranja.
Za meritve geomorfoloških podatkov rečnega korita se najpogosteje uporabljajo sledeče metode (Rak,
2013), ki jih izbiramo na podlagi globine rečnega korita, razpoložljivega časa, sredstev in drugih
omejitev:
•

Geodetska terestrična meritev je klasična in v praksi najpogostejša metoda zajema podatkov
batimetrije, kjer se uporablja tahimeter in/ali globalni navigacijski satelitski sistem
pozicioniranja (GNSS). Metoda omogoča pridobivanje podatkov z nekaj centimetrsko
natančnostjo in je predvsem primerna pri plitvejših rečnih koritih in krajših obravnavanih
odsekih vodotoka.

•

Meritve globine vodotoka s pomočjo merilnih lat se uporabljajo pri globjih vodotokih. Metoda
je primerna za krajše odseke vodotoka, saj je zelo počasna, prav tako je omejena z globino vode
in hitrostjo vodnega toka.

•

Meritev z uporabo metode aktivnih senzorjev daljinskega zaznavanja, kot na primer ultrazvočni
instrumenti na plovilih, ki delujejo na principu merjenja časa med oddanim in prejetim, od
rečnega dna odbitim zvočnim signalom. Metode se dopolnjujejo z globalnim navigacijskim
satelitskim sistemom pozicioniranja (GNSS) za prostorsko pozicioniranje izmerjenih podatkov
in so najbolj primerne za globje vodotoke ter večja območja obdelave.
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Slika 2: Meritve batimetrije z uporabo GNSS sistema2, tahimetra3 in ultrazvočnega merjenja4

Iz pridobljenih digitaliziranih karakteristik terena v programskem orodju HEC-RAS (ang. Geometric
Data) ali vmesnikih kot na primer Aquaterra ali HEC-geoRAS, izdelamo prečne prereze (ang. Cross
Section), ki so osnovni gradniki geometrije hidravličnega modela . V izdelanem modelu so prečni prerezi
medsebojno povezani z rečnim odsekom (ang. River Reach), ki jih je lahko znotraj modela več, vsak pa
predstavlja posamičen vodotok, ali vejo vodotoka. Rečni odseki so medsebojno povezani s hidravličnimi
vozlišči (ang. Junctions).
HEC-RAS pri hidravličnem računu za vsak prečni prerez posebej izračuna višino vodne gladine, ki je
na celotnem prerezu v nekem časovnem koraku enaka. Pri tem je treba linijske objekte, ki preprečujejo
izlivanje vode iz rečnega korita in jih znotraj prečnega profila zaznamo kot lokalno vzpetino, posebej
definirati kot nasipe (ang. Levees), ter na tak način preprečit računske napake, ki bi sicer lahko nastale.
V primeru definiranja nasipov, se področja na suhi strani nasipa preplavijo le v primeru, ko gladina vode
sega nad točko krone nasipa, ki se jo definira znotraj geometrije prečnega prereza.
Prav tako je za vsak prečni prerez izračunana pretočna krivulja, ki opisuje fizikalno značilnost struge v
obliki odvisnosti pretoka (pretočnosti) od gladine vode. Ob izvedbi hidravličnega računa, program iz
pretočne krivulje prečnega prereza odčitava lastnosti le-tega, v odvisnosti od gladine vode.
V primeru, da so na območju vodotoka hidravlični objekti, kot na primer mostovi, prelivi, prepusti,
zapornice, idr., jih programsko orodje HEC-RAS obravnava s posebnimi enačbami. Vpliv teh objektov
je lahko na dinamiko vodnega toka znatnega pomena. Objekte se v sistem rečne geometrije vnese v

2 Slika povzeta po: www.csssolutions.ie
3 Slika povzeta po: www.divingservicesing.com
4 Slika povzeta po: http://trends.nauticexpo.com
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posebnem podoknu, kjer se definira gorvodni in dolvodni prečni prerez objekta, detajlna geometrija
objekta ter pripadajoči koeficienti, ki opisujejo in se spreminjajo glede na različne oblike in vrste
hidrotehničnih objektov.
V primeru izdelave 2D hidravličnega modela je za pripravo geometrije modela potrebno poznati
topografske podatke obravnavanega območja. Ker je natančnost hidravličnih izračunov v veliki meri
odvisna od natančnosti topografskih podatkov, mora biti zajem le-teh izveden z zadostno natančnostjo
in ločljivostjo. Topografski podatki vključujejo območje rečnega korita ali batimetrijo vodotoka,
poplavno območje ali retencijo ter detajle znotraj poplavnega območja ali struge vodotoka (nasipi, ceste,
prepusti, idr.), ki lahko spremenijo potek razlivanje vode ali hidravlične razmere znotraj rečnega korita.
Takšna topografija opisuje celotno območje 2D modela in posledično zahteva veliko količino podatkov,
katerih natančnost prilagodimo željeni natančnosti hidravličnega modela in razpoložljivosti vhodnih
podatkov, v splošnem pa velja, da detajlnejši modeli bolje opišejo geometrijo terena in posledično dajejo
natančnejše rezultate hidravličnega modeliranja. S klasičnimi geodetskimi metodami zajema
geometrijskih parametrov, težko dosežemo zadostno gostoto posnetih točk oz. je pridobivanje le-teh
zamudno.
V primeru priprave 2D geometrije hidravličnega modela običajno obravnavamo velika pretežno
ravninska območja in so za zajem podatkov potrebne posebne tehnike in tehnologije, ki omogočajo
zajem višinskih točk z zadostno natančnostjo in gostoto. V nadaljevanju so na kratko predstavljene
nekatere najpogosteje uporabljene tehnike za zajem topografije poplavnih površin.
•

LIDAR (Light Detection and Ranging), je v zadnjem desetletju najpogosteje uporabljena
tehnika laserskega skeniranja, ki temelji na daljinskem zaznavanju s pomočjo laserskega tipala,
ki spada med aktivne senzorje daljinskega zaznavanja (Rak, 2006). Tipalo je lahko pritrjeno na
različna plovila (letalo, helikopter, brezpilotni zrakoplov,...) ali pozicionirano na terenu in deluje
po principu poznavanja hitrosti oddanega laserskega signala ter računanja časa med poslanim
in prejetim signalom, ki se pošilja proti in odbija od tal. Inštrument je opremljen z napravo za
določanje natančne pozicije in višine (GPS), ki je dodatno referencirana še z terestričnimi
baznimi postajami.
Rezultat LIDAR snemanja je podatkovni oblak točk visoke ločljivosti, kjer je za vsako točko
podana koordinata x, y in z. Gostota točk je opredeljena kot število točk na m2, in jo v splošnem
delimo v tri skupine (Čekada, M.T., 2010). Majhna gostota lidarskih točk, do 5 točk/m2,
omogoča izdelavo splošnih digitalnih modelov terena (DMT). Srednja gostota lidarskih točk, 510 točk/m2, omogoča izdelavo natančnejših DMT-jev, ki so primerni tudi za poplavne študije,
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ter visoka gostota lidarskih točk, 10 ali več točk/m2, ki je primerna za izdelavo 3D modelov
objektov, izdelavo podrobnih poplavnih študij z objekti, idr..
LIDAR tehnologija zaradi odboja žarkov na vodni gladini ni primerna za snemanje topografije,
ki se nahaja pod vodno gladino. V ta namen je bila razvita posebna vrsta tehnologije, ki se
imenuje DIAL (ang. Different Absorption LIDAR) in s pomočjo laserjev z različnimi valovnimi
dolžinami prodira pod vodno površje. Podobna je tehnologiji, kjer se uporablja ultrazvočne
instrumente (sonarje) na plovilih, ki delujejo na principu merjenja časa med oddanim in
prejetim, od rečnega dna odbitim signalom. Le-to tehnologijo se pogosto uporablja za izdelavo
batimetrije 2D hidravličnega modela pod vodno gladino, saj tudi metoda DIAL ni primerna, če
je v vodi prevelika količina suspendiranih delcev.
Glavna prednost LIDAR tehnologije je sposobnost zajema velikih količin podatkov v kratkem
času, ter manjša odvisnost od vremenskih vplivov.
•

Fotogrametrija je tehnika daljinskega zajemanja prostorskih podatkov, pri kateri so vir
podatkov oz. informacij fotografije zajetega površja zemlje in objektov na njej. Podatke
pridobimo

z

zajemom,

analiziranjem

in

interpretacijo

fotografije

in

prikazom

elektromagnetnega valovanja. Do pred nekaj leti, je bil najbolj poznan produkt fotogrametrije,
ortofoto posnetek, ki je fotogrametrični izdelek, pridobljen s transformacijo posnete fotografije
v ortogonalno projekcijo. Običajno je posnet s kamero, pritrjeno na letalu, ali drugih zrakoplovih
(aerofotogrametrija). S poznanimi elementi notranje in zunanje orientacije takšnih posnetkov,
lahko rekonstruiramo položaj le-teh v prostoru in na ta način pridobimo prostorske informacije.
Naprednejša tehnika, ki se imenuje stereografija, omogoča določanje 3D koordinat (x, y in z)
posamičnega objekta na zajetih posnetkih. Ti podatki se pridobijo iz posnetkov, ki se
medsebojno prekrivajo iz vsaj dveh različnih položajev.
V zadnjem času se za zajem stereografskih bližnje slikovnih aeroposnetkov vse pogosteje
uporabljajo brezpilotni zrakoplovi. Glavna prednost le-teh je, da so v primerjavi s
konvencionalnimi metodami, bistveno cenejši, ter da je proces od priprave na let, do končanega
produkta (prostorski oblak točk, 3D model površja, orotofoto posnetek, idr.) zelo kratek.
Ločljivost oz. kvaliteta končnega produkta je primerljiva ali celo boljša kot ločljivost LIDAR
posnetkov, odvisna pa je od senzorja za zajem posnetka, višine snemanja, stabilnosti in
pozicioniranja zrakoplova, dodatnih terenskih oslonilnih točk ter algoritmov za obdelavo
posnetkov. Glavna slabost fotogrametričnih metod je odvisnost od vremenskih pogojev,
predvsem v smislu osvetljenosti obravnavanega območja, dežja, vetra, idr. (Verdnik, 2017)
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Slika 3: Oblak točk na podlagi stereografskega bližnje slikovnega aero posneteka posnetega 5 z brezpilotnim
zrakoplovom.

•

Digitalizacija obstoječih geodetskih podlog je tehnika izdelovanja digitalnih geodetskih
podlag v vektorski ali rastrski obliki s pomočjo katere lahko pripravimo digitalni model terena
(DMT). Tehnika temelji na zajemu željenih tematskih podatkov iz obstoječih geodetskih kart,
ki se izvede z ročno digitalizacijo ali s pomočjo računalniških algoritmov. Pri izdelavi
batimetrije hidravličnega modela, tematske podatke predstavljajo višinski podatki v obliki
izohips in točk s podanimi višinami ter podatki o objektih, ki jih po izvedeni digitalizaciji s
pomočjo interpolacijskih tehnik (mreža neenakih trikotnikov – TIN, matrični sistem iz celic
kvadratne oblike – GRID, mreža mnogokotnikov – MASH, idr.) pretvorimo v povezan DMT.
Izdelava takšnih DMT-jev je hitra ter cenovno ugodna, vendar je natančnost le-teh običajno
premajhna za izdelavo batimetrije modela, saj je kvaliteta in natančnost obstoječih geodetskih
podlog običajno premajhna, za potrebe hidravličnega modeliranja.

5 Vir: VGP Drava Ptuj, avtor: Neven Verdnik
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Slika 4: Primer digitalizacije obstoječe karte.

Po izbrani najprimernejši metodi za zajem in izdelavo digitalnega modela terena sledi priprava
topografije hidravličnega modela in generiranje 2D računske mreže v programskem orodju HEC-RAS
5.0.5.
2.3.2

HIDROLOŠKI PODATKI IN ROBNI POGOJI

Vhodne podatke za pripravo robnih in notranjih pogojev pogosto pridobimo iz monitoringa hidroloških
pojavov, ki ga na področju Slovenije z vzpostavljeno mrežo 190 merilnih postaj (Slika 5) za hidrološki
monitoring, vrši Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Hidrološki monitoring zajema
meritve vodostajev, pretokov, hitrosti vodnega toka, geometrije referenčnih prečnih prerezov, meritve
temperature vode ter vsebnosti suspendiranih delcev. Glavna naloga hidrološkega monitoringa je
ocenjevanje količin površinskih voda, analiziranje hidroloških značilnosti vodnih teles in območij,
analiziranje vodne bilance ter hidroloških sprememb v hidrološkem vodnem ciklu (ARSO, 2016).
Analizirani rezultati monitoringa so predvsem uporabni pri varovanju urbanih površin pred poplavami
(prognoze poplavnih dogodkov in sistem alarmiranja), pri vodooskrbi za namene pitne vode, tehnološke
vode ter vode v energetiki, preučevanju naravnih danosti in varovanju okolja.
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Slika 5: Merilna mesta hidrološkega monitoringa na rekah in jezerih v RS (Vir6: ARSO, 2016)

Pri izdelavi hidravličnega modela za potrebe magistrskega dela smo potrebovali hidravlične robne
pogoje pri povečanih pretokih reke Mure v obliki hidrograma pretoka (Q-t krivulja), s katerimi smo
simulirali poplavni dogodek. Značilnosti pretokov reke Mure na obravnavanem odseku so predstavljene
v poglavju 3.1.
Hidravlični robni in notranji pogoji so del hidroloških in hidravličnih vhodnih podatkov pri izdelavi
hidravličnega modela. Z njimi opisujemo dogajanje na gorvodnih in dolvodnih mejah modela, na
območjih znotraj modela, kot so območja pritokov, različnih hidravličnih zgradb, idr. Robne pogoje
določamo v odvisnosti od simuliranega režima vodnega toka, od izbire stalnega ali nestalnega vodnega
toka v hidravlični simulaciji, vrste modeliranih procesov ter kompleksnosti modela. Pri 1D numeričnem
hidravličnem modelu so v programskem orodju HEC-RAS na razpolago sledeči robni pogoji (Brunner2,
2016):
•

Hidrogram pretoka kaže pretok vode skozi referenčni prečni prerez v odvisnosti od časa (Q-t
krivulja),

•

Hidrogam gladin kaže vodostaj na referenčnem prečnem prerezu v odvisnosti od časa (h-t
krivulja),

6 Slika povzeta iz poročila: Program hidrološkega monitoringa površinskih voda za obdobje 2016-2012 (ARSO, 2016)
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•

Pretočna krivulja kaže razmerje med vodostajem in pretokom vode na referenčnem prečnem
prerezu (Q-h krivulja),

•

Splošni padec je robni pogoj, s katerim predpostavimo enakomerni padec gladine dolvodno od
obravnavanega hidravličnega modela.
2.3.3

1D-2D ZDRUŽEN HIDRAVLIČNI MODEL

Združen hidravlični model je novost programskega orodja HEC-RAS 5.0.5. Povezovanje elementov 1D
hidravličnega modela z elementi 2D hidravličnega modela je v programskem orodju HEC-RAS 5.0.5
možno izvesti na več različnih načinov in sicer:
•

Povezovanje območja 2D vodnega toka z 1D rečnim odsekom preko bočnih prelivnih objektov
(ang. Latheral structure)

•

Neposredna povezava spodnjega ali zgornjega roba 1D rečnega odseka z območjem 2D vodnega
toka.

•

Povezovanje območja 2D vodnega toka z vodnim zbiralnikom preko hidravličnega objekta
(ang. Storage area/2D flow area Hydraulic Connector)

•

Povezovanje območja 2D modela z drugim območjem 2D modela preko hidravličnega objekta
(ang. 2D flow area Hydraulic Connector /2D flow area Hydraulic Connector)

Način združevanja 1D modela z 2D modelom je predstavljen v poglavju 4.1. V hidravljičnem modelu
za potrebe magistrskega dela je uporabljen način povezovanja območja 2D vodnega toka z 1D rečnim
odsekom preko bočnih prelivnih objektov.

2.4

PROTIPOPLAVNE UREDITVE

V nadaljevanju je opisana vodna infrastruktura oz. gradbeni protipoplavni ukrepi, katerih glavni namen
je preprečevanje ali vsaj omilitev škodljivih posledic razlivanja visokih voda. Delimo jih v tri skupine
(Mikoš, 2007) in sicer:
•

Reguliranje struge vodotoka

•

Lokalna preusmeritev visokih voda

•

Zadrževalniki visokih voda

Pod vodno infrastrukturo se smatra (po 44. členu ZV-1) vse vodne objekte, naprave, ureditve, ter
vodotoke, katere se prestavlja in regulira, vodne zbiralnike oz. zadrževalnike, ki so nastali z zajezitvijo
tekočih voda ali pa tudi drugi posegi v prostor, če so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb
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(GJS) po Zakonu o vodah. V primeru magistrskega dela je bilo največ pozornosti posvečene suhim
zadrževalnikom in visokovodnim nasipom (na območju reke Mure v Sloveniji).
2.4.1

VISOKOVODNI NASIPI

Varovanje urbanih področij pred poplavami ob nižinskih rekah običajno zagotavljamo z retencijskimi
območji in akumulacijami. Razlivanje poplavnih voda se znotraj teh območij kontrolira z visokovodnimi
nasipi.
V smislu delitve nasipov, le-te razvrščamo na visoke in nizke nasipe, kjer veljajo okvirne klasifikacije
(Nonveiller, 1983); (CIRA, 2013):
•

Visoki nasipi so običajno nasipi, kjer višina med temeljem in krono nasipa presega 15 m oz. 10
m, v primeru, ko je krona nasipa daljša od 500 m. Prav tako se med visoke nasipe uvrščajo tisti
nasipi, kjer čez preliv nasipa teče pretok večji od 2000 m3/s, tisti, kjer je prostornina vode, ki jo
nasip zadržuje večja od 100 000 m3 ter nasipi višji od 10 m, ki imajo kompleksno temeljenje oz.
druge izjemne karakteristike.

•

Nizki nasipi so običajno nasipi, kjer višina ne presega 15 m, oz. 10 m, ko je krona nasipa daljša
od 500 m. Nizki nasipi so zelo dolgi linijski objekti, ki so le občasno izpostavljeni
obremenitvam, za katere so bili projektirani. Običajno se jih izvaja za začasno ali trajno
preusmerjanje vode iz naravnega vodotoka, preusmerjanje vode zaradi namakanja ter
zadrževanje vode vzdolž rek v primeru poplavnih dogodkov.

Pri izgradnji nizke zemeljske ali kamene nasipe razvrščamo v tri osnovne tipe in sicer (Novak, in sod.,
1996); (CIRA, 2013):
•

Homogene nasipe, ki predstavljajo najenostavnejši tip nasipa. V prečnem prerezu je takšen
nasip zgrajen iz ene vrste materiala, ki mora imeti ustrezne geotehničine lastnosti, predvsem v
smislu prepustnosti in strižne trdnosti (Slika 6; primer a in b). Pri homogenih nasipih mora biti
zagotovljeno nadzorovano precejanje vode skozi telo nasipa, kar se zagotovi z vzpostavitvijo
drenaž, ki so lahko vgrajene v peto ali v telo nasipa na zračni strani.

•

Heterogene nasipe, ki predstavljajo slojevit nasip, zgrajen iz več različnih materialov (Slika 6;
primer f). Običajno je takšen nasip zgrajen iz jedra nasipa, ki je nepropustno oz. dopušča
nadzorovano precejanje vode, ter drugih slojev, ki so namenjeni zagotavljanju stabilnosti
nasipa, dreniranju, zaščiti preostalih slojev idr.. To so običajno materiali odpornejši na strig, ki
pa imajo slabše tesnilne karakteristike. Položaj tesnilnega jedra nasipa in slojev za zagotavljanje
stabilnosti se prilagaja funkciji nasipa (jedro v sredini, nagnjeno jedro na vodni strani nasipa,
idr.).

•

Nasipe z brežino iz neprepustnega sloja, ki predstavljajo zahtevnejši tip nasipa (Slika 6;
primer e). Brežina je običajno izdelana iz asfaltnega ali armiranobetonskega sloja, ki je na vodni
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strani nasipa in preprečuje precejanje skozi telo nasipa, ki je običajno homogeno. Takšni nasipi
so problematični predvsem zaradi neposredne izpostavljenosti neprepustnega sloja okolijskim
vplivom. Pri izgradnji je potrebna izbira primernih materialov, ki prenesejo neugodne okolijske
vplive, izvedba dobrega dreniranja podloge neprepustne oblogo, pravilna izdelava temeljenja
neprepustnega sloja in diletacijskih spojev, idr..

Slika 6: Shematski prikaz7 osnovnih variant zemeljskih nasipov.

2.4.2

ZADRŽEVALNIKI VISOKIH VODA

Potreba po zadrževanju voda se pojavi, zaradi močnega nihanja naravnih odtokov vode. Antropogena
poraba vode ne mora slediti tem nihanjem, zato se pojavi razkorak med razpoložljivimi in potrebnimi
količinami, kar se običajno rešuje z zadrževanjem voda, racionalizacijo rabe in recirkulacijo voda.
V naravi kot zadrževalniki delujejo jezera in močvirja, medtem ko človek vzpostavi umetno zadrževanje
voda tako, da zmanjša hitrost in intenzivnost odtekanja, ali pa gradi vodne zadrževalnike. Le-ti so
običajno večnamenski objekti, ki služijo različnim namenom kritja potreb po vodi, kot so: voda za

7 povzeto po: Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 1996; Fig.1.2 Principal variants of earthfill and earthfill–rockfill embankment dams
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namakanje, zadrževanje visokih voda, akumulacija vode za pridobivanje električne energije, izboljšanje
plovnosti rek, bogatenje podtalnice, idr.. (Steinman, 2004).
Zadrževalnike ločimo na dva tipa:
•

Zadrževalniki s stalno ojezeritvijo oz. mokri zadrževalniki, so objekti, ki služijo različnim
rabam, medtem ko je akumulacija zadrževalnika stalno delno, ali v celoti napolnjena z vodo.

•

Suhi zadrževalniki, so objekti, ki so namenjeni preprečevanju posledic poplav tako, da
zadržujejo konico visokovodnega vala. V času, ko ni poplavne nevarnosti, so akumulacije suhih
zadrževalnikov prazne in običajno namenjene kmetijskim, ali drugim dejavnostim.

V magistrskem delu smo se osredotočili na suhe zadrževalnike, ki so tudi predmet obravnave.
Dimenzioniranje le-teh zahteva dobro poznavanje hidroloških lastnosti vodotoka, kjer ni pomemben
zgolj najvišji zabeležen pretok, temveč celotna oblika hidrograma projektnega visokovodnega vala. Leta nam pove kakšen je potreben volumen zadrževanja, kakšna naj bo oblika elementov zadrževalnika
(telo pregrade, oblika vtočnih in iztočnih objektov, vrsta hidromehanske opreme za uravnavanje vtoka
in iztoka), idr.
S suhim zadrževalnikom lahko vplivamo na količino vode v vodotoku dolvodno ter na časovno
razporeditev odtoka iz območja zadrževanja, z njimi deloma obnovimo, oz. nadomestimo izgubljena
naravna retencijska območja in posledično zmanjšamo pretoke v regulirani strugi. Na Slika 7 je prikazan
vpliv zadrževanja, kjer je razviden časovni zamik in zmanjšanje konice visokovodnega vala, teoretična
kapaciteta zadrževanja in sprememba oblike vtočnega in iztočnega visokovodnega vala na območju
zadrževanja (med točko A-vtok in B-iztok).
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Slika 7: Vpliv zadrževalnika voda8 na vtočni (A) in iztočni (B) hidrogram pretoka na območju zadrževanja.

Dimenzioniranje oz. umestitev zadrževalnika v prostor je pogojena z geografskimi omejitvami. V
ravninskem svetu potrebujemo zadosti veliko retencijsko območje, da bo vpliv zadrževanja znaten, kar
pomeni velike posege v prostor. V hribovitem svetu z ozkimi dolinami in grapami, pa je potrebno izbrati
lokacijo, kjer je s še sprejemljivo višino pregradnega objekta zagotovljen željen zadrževalni učinek.
Po opravljenem izboru primerne lokaciji je potrebno primerno opremiti zadrževalnik. Pri
zadrževalnikih, ki so postavljeni prečno na os vodotoka, vtočnih objektov ni, saj zadrževalniki delujejo
po principu dušenja pretočne sposobnosti dolvodno od pregradnega objekta na samem vodotoku, kar
se doseže z iztočnim objektom, ki je pozicioniran v telesu pregradnega objekta. V primerih, ko se
vodotok razbremenjuje z odvzemom oz. odvodom dela pretoka iz struge v ločeno retencijsko območje,
se to izvede z vtočnim objektom. Na mestu vtočnega objekta v retencijsko območje, se lahko izvede
hidromehanska oprema z regulacijo (zapornice, ipd.), kar optimizira delovanje objekta, vendar to s seboj
prinaša nevarnost nepravilnega in nepravočasnega delovanja (izpadi el. energije v času izrednih
dogodkov, vpliv plavja, človeške napake idr.), kar lahko deluje izrazito negativno na obvladovanje
visokovodnega dogodka (skokovito umetno povečevanje pretokov na odsekih dolvodno od
zadrževalnika). Posledično je priporočljivo, da je vtočni objekt kar se da preprost. Takšen primer
predstavlja bočni prelivni objekt, kjer ni potrebe po dodatni mehanski opremi. Slabost takšnih sistemov
je nemoč kontroliranega prelivanja čez objekt, zato mora biti objekt pravilno dimenzioniran, da ne
prihaja do poplavljanja pri manj intenzivnih poplavnih dogodkih, ipd. Visoke hitrosti vode na območju
prelivnega objekta lahko povzročijo erozijo brežin (nasipa), posledično je tam potrebno dimenzionirati

8 Prirejeno po: Rak, 2013, stran 36, slika 18
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ustrezna podslapja. V okviru magistrske naloge smo pripravili primer dimenzioniranja podslapja za
obravnavan vtok v suhi zadrževalnik, kar je opisano v poglavju 4.4.
Telo zadrževalnika je izdelano iz nasipov, ki so običajno locirani vzporedno z osjo vodotoka
(preprečujejo nekontrolirano preplavljanje med strugo in retencijo) ter prečno na os vodotoka
(preprečujejo širše razlivanje po območju). Zgradba nasipa je pogojena s časovno razporeditvijo
zadrževanja in je v primeru zadrževalnikov s krajšim časom zadrževanja (manj kot 24 ur), lahko iz
materialov, ki imajo slabše vodoprepustne karakteristike, v primeru daljšega časa zadrževanja (24 ur in
več), pa morajo le-ti dosegati podobne vodoprepustne karakteristike, kot nasipi na zadrževalnikih s
stalno ojezeritvijo.
Iztok iz retencijskega območja se običajno izvede z iztočnim objektom, ki je opremljen s hidromehansko
opremo, s katero se vrši nadzorovan izpust iz območja, v določenih primerih se iztok lahko izvede s
ponikovalnikom oz. bogatenjem podtalnice, idr..
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3

OPIS POREČJA REKE MURE

Reka Mura (nem. Mur, hrv. in madž. Mura, prekmursko Müra, Möra) je srednje Evropska reka in levi
pritok reke Drave. Mura teče skozi štiri evropske države Avstrijo, Slovenijo Madžarsko in Hrvaško
(Slika 8). Izvira v avstrijskem alpskem svetu, natančneje v Radstadskih Turah na nadmorski višini 1898
m (Brilly, in sod., 2012). V zgornjem toku teče kot tipična visokogorska reka v dolini Murwinkel z
velikim padcem (Grafikon 1), kmalu pa zavije proti vzhodu ter severovzhodu v ledeniško dolino
Lungau. Pri mestu Murau reka pride iz ozke alpske dolin v široko dolino, po kateri teče vse do mesta
Knitelfeld, kjer se dolina ponovno zoži. V ozki dolini teče do mesta Bruck an der Mur, kjer dobi prvi
večji pritok Murico in pot nadaljuje ostro proti jugu skozi sotesko Južnih apeninskih Alp proti mestu
Gradec. Od Gradca, Mura pot nadaljuje po široki Graški kotlini vse do Špilja in je na odseku Špilje
Gornja Radgona mejna reka med Avstrijo na severu in Slovenijo na jugu. Pri Gorni Radgoni Mura vstopi
na slovensko ozemlje kot nižinska reka, po kateri je je dobila ime tudi pokrajina, ki leži na njenem levem
bregu (Prekmurje). Tukaj je Mura omejena z gričevnatim svetom Goričkega ter Slovenskih in
Lendavskih goric, v ravninskem delu pa obteče Apaško, Mursko in Ljutomersko polje. Večji kraji in
mesta, skozi katere v Sloveniji teče reka Mura so Gornja Radgona, Radenci, Dokležovje, Gornja in
Dolnja Bistrica, Razkrižje ter Petišovci. Pod Razkrižjem, do Dekanovca (Hrvaška) Mura ponovno
postane mejna reka, ki pa zaradi rečne dinamike ne sledi v preteklosti zarisani mejni črti, temveč
izmenjaje teče med slovenskim na severu in hrvaškim ozemljem na jugu. Do izliva v reko Dravo pri
Legradu je Mura mejna reka med Madžarsko na vzhodu ter Hrvaško na zahodu.

Slika 8: Porečje9 reke Mure.

9 Slika je povzeta po hidrološki študiji (Brilly, in sod., 2012; str. 9, slika 1.1.1).
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Dolžina reke Mure je razdeljena tako, da v Avstriji znaša 295 km, mejni odsek mes Avstrijo in Slovenijo
je dolg 35 km, v Sloveniji je dolžina Mure 98 km, mejni odsek med Slovenijo in Hrvaško je dolg 30
km in odsek na meji med Hrvaško in Madžarsko do izliva v Dravo je dolga 48 km. Skupno dolžina Mure
od izvira do izliva znaša 465 km. Površina celotnega porečja (Slika 8) znaša 14371 km2, od tega 10341
km2 pripada Avstriji, 1400 km2 Sloveniji, 590 km2 Hrvaški in 2040 km2 Madžarski. (Brilly, in sod.,
2012)

Grafikon 1: Vzdolžni prerez reke Mure10 od izvira do izliva v Dravo.

3.1

HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI

Hidrološke značilnosti reke Mure so povzete po dveh virih in sicer:
•

Hidrološka študija reke Mure, ki je bila leta 2012 izdelana na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo v Ljubljani (Brilly, in sod., 2012). Avtorji študije so slovenski, madžarski, hrvaški in
avstrijski partnerji, ki so priskrbeli nacionalne podatke hidroloških značilnosti reke in ponovno

10 Grafikon je povzeta po hidrološki študiji (Brilly, in sod., 2012 str. 24, slika 1.3.1).

;
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izvedli verjetnostno analizo pojava visokih voda na reki Muri. Rezultati študije so podani v
spodnji tabeli:
Tabela 1: Teoretične visoke vode na reki Muri ocenjene po LogPerson III porazdelitvi (Brilly, in sod., 2012;
Preglednica 4.4.1.2.)

V Grafikon 2 so prikazani hidrogrami pretokov, pridobljeni za vodomerno postajo Petanjci, ki
je najbližja razpoložljiva v.p. z daljšim podatkovnim nizom za obravnavano območje.

Hidrogrami reke mure na VP Petanjci
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Grafikon 2: Visokovodni valovi 10 dnevnega trajanja za vodomerno postajo Petanjci.
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Drugi vir predstavlja elaborat Analiza visokovodni valov reke Mure-VP Petanjci, ki so ga leta
2014 izdelali na Vodnogospodarskem biroju Maribor, d.o.o.. V analizi so bili uporabljeni
podatki Agencije RS za Okolje (ARSO) in sicer dnevne vrednosti zabeleženih pretokov v
obdobju 1956-2012. Uporabljeni so bili tudi podatki urne vrednosti zabeleženih 18
visokovodnih valov z doseženimi najvišjim pretokom v obdobju 1972, 1989-2012. Najvišji,
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leta 2005 na v.p. Petanjci zabeležen visokovodni val, ki je vključen v analizo, je bil val s
povratno dobo dvajset let in peteokom 1351 m3/s.
Izdelani so bili sintetični visokovodni valovi za v.p. Petanjci in sicer »ozek« in »širok«
visokovodni val. Tako imenovani »ozek« in »širok« visokovodni val, predstavljata ovojnico
celotnega spektra oblik visokovodnih valov (Grafikon 3) pri maksimalnih pretokih, ki so bili
povzeti po študiji iz prejšnjega odstavka (Brilly, in sod., 2012).
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Grafikon 3: Analizirani zabeleženi visokovodni valovi Mura v.p. Petanjci (VGB, 2014; stran 11).

Rezultat analize je prikazan na

Grafikon 4 in prikazuje sintetične visokovodne valove za

povratne dobe 2, 5, 10, 20, 100 in 500 let. V magistrskem delu je bil kot zgornji robni pogoj
uporabljen »ozki« hidrogram pretoka za povratno dobo 100 let (poglavje 4.1.3ROBNI
POGOJI).
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Mura v.p. Petanjci
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Grafikon 4: Široki in ozki sintetični visokovodni valovi za različne povratne dobe (VGB, 2014; stran 14).

3.2

POPLAVNA ZAŠČITA IN UKREPI OB NASTOPU VISOKIH VODA V

POREČJU MURE
V nadaljevanju so opisani pomembnejši zgodovinski poplavni dogodki na reki Muri in njenih pritokih
v Sloveniji ter vodnogospodarski ukrepi, ki so se na slovenskem delu Mure izvajali od 18. stoletja dalje.
3.2.1

POMEMBNI POPLAVNI DOGODKI SKOZI ČAS

Na območju toka reke Mure je pojav poplav precej pogost in običajno omejen na območje logov oz.
poplavnih, močvirnih in obrežnih gozdov, ki so v večini neposeljeni, za njihov obstoj pa so redna
poplavljanja izredno pomembna. Ob pojavu redkejših večjih poplav oz. vodnih ujm, pa prihaja do
razlivanja reke izven območja poplavnih logov. V preteklosti so se na področju reke Mure zvrstile
številne vodne ujme, ki so preplavile večji del naplavnih ravnic, pri tem pa so povzročile razdejanje na
kmetijskih površinah, zalile številna naselja in prizadele lokalno prebivalstvo. Med najobsežnejše in
uničujoče poplave, ki so bile zabeležene v zgodovinskih virih sodijo:
•

Poplave iz obdobja 1918 do 1926, ko je Mura zaradi slabšega vzdrževanja obstoječih
vodnogospodarskih objektov poplavljala naselja Bunčani, Veržej, Dokležovje, Melince ter
Gornjo Srednjo in Dolnjo Bistrico. (Novak, J. 2003)

•

Med novembrske poplavami leta 1925 sta pritoka Ledava in Kučnica zaradi izjemnih padavin
poplavili celotno tedanjo Mursko Soboto. Voda je ponekod segala tudi do 1,2 m visoko, najvišji
vodostaj pa je še danes s tablo označen na zgradbi banke v Murski Soboti. (Novak, J. 2003)
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Sočasno je močno narasla tudi Mura in poplavila Petišovce, Dokležovje in Veržej. Na območju
današnje občine Lendava pa so se vode Ledave in Mure združile v veliko poplavno začasno
jezero. Poplavljen je bil tudi Ljutomer in večina Ščavniške doline (Komac in sod., 2008).
•

Med leti 1935 do 1938 se je zvrstil niz obsežnih poplav. Mura je leta 1935 v spodnjem toku
spremenila traso struge in pričela teči proti vasem Dolnja Bistrica in Hotiza. Leta 1938 so bile
poplave najbolj katastrofalne. Tedaj je Mura na odseku od Petancev do Lendave poplavila okoli
40 vasi na levem in desnem bregu. (Novak, J. 2003)

•

Julija 1972 je Prekmurje doživelo eno največjih naravnih katastrof. Poplave so največje
razdejanje pustile na območju dolvodno od Dokležovja, ter Ljutomera, kjer se je Mura na široko
razlila, prav tako pa so poplavljali pritoki Ščavnica in Ledava. (Kolbezen, M. 1995)

•

Avgust 2005 je bil moker mesec z izjemno močnimi kratkotrajnimi nalivi, 21.8.2005 je v enem
dnevu v Pomurju padlo več kot 110 mm padavin. Pretoki hudournikov in pritoki Mure so
presegali pretoke s 50-letno povratno dobo. Sočasno je zaradi padavin v Avstriji narasla Mura,
na slovensko ozemlje je pritekla s pretokom s približno 50-letno povratno dobo. Sovpadanje
dogodkov je povzročilo precejšno škodo s približno 300 zalitimi hišami, 39 poškodovanimi oz.
porušenimi mostovi ter 400 km poškodovanih cest. Škoda bi bila zagotovo precej višja, če
gasilci, domačini in prostovoljci ne bi zaščitili nasipov, ki so na večih mestih komaj zadržali
poplavni val. (Balažic, S. 2005)
3.2.2

ZGODOVINA REGULACIJE REKE MURE

Pred začetkom zadnjega stoletja je reka Mura na območju današnje Slovenije izgledala povsem drugače,
kot izgleda danes (Slika 9). Sestavljala so jo številna pramena in meandri, ki so posledica majhnih
padcev na območju ter narave vodnega toka. V zadnjih stotih letih, se je rečni tok močno spremenil.
Deloma z naravnim utiranjem nove poti vodotoka, večinoma pa z vodnogospodarskimi posegi je bila
struga regulirana, hitrost vodnega toka se je povečala, rečne brežine pa so bile zavarovane z oblogami
iz lomljenca in z izgradnjo in utrditvami nasipov. Posledično so nastajali mnogi mrtvi rokavi in mokrice,
ki dandanes nudijo edinstvene habitate raznolikemu živežu.
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Slika 9: Primerjava11 obstoječega stanja in stanja med leti 1763-1787, na območju Radenci-Hotiza

Kot pomembna povezovalna pot med Zgornjo Avstrijo (Gradcem) ter nato s plovbo po Dravi, za Ogrsko
je bila zmožnost plovbe po reki zelo pomemben dejavnik. Prav tako je z razvojem prvobitnega
kmetijstva in priseljevanjem ljudi rasla potreba po rodovitni zemlji, ki je bila na območju med Muro in
današnjim Goričkim močno zamočvirjena, prepletena z vodotoki, večino območja je prekrival obrežni
(močvirski) gozd..
Posledično se je v 18. stoletju za potrebe plovnih poti in pridobivanje kmetijskih površin pričela
sistematična regulacija vodotoka in osuševanje zemljišč v obrečnem prostoru. V nadaljevanju so
kronološko opisane pomembnejše vodnogospodarska aktivnosti na reki Muri skozi zgodovino, vse od
leta 1735 (povzeto po Novak, J. 2003)
•

1772: Marija-Terezija je ustanovila plovno direkcijo, ki se je ukvarjala s plovnostjo
(vzdrževanje in nadziranje rečne plovne poti) Save, Kolpe, Drave in Mure, s sedežem v
Ljubljani. Agencijo je vodil jezuit Gabriel Gruber.

•

1779: Navigacijska direkcija pod vodstvom madžarske državne uprave je prevzela dejavnost na
reki Muri.

•

1785-1790: Po prenehanju dejavnosti plovne direkcije, ki jo je vodil Gabriel Gruber so bila s
strani madžarske državne uprave izvedena dela na izlivnem odseku reke Krke v Muro (območje
današnje tromeje Hrvaške, Madžarske in Slovenije). Z deli so želeli preprečiti spremembe v legi
korita Mure, ki bi lahko pričela teči v Ledavo ali Krko in posledično poplavljala naselja
Lendava, Pinice ter Kerkaszentkirály (HU).

•

1842-1847: Leta 1842 je svet guvernerjev zaradi pritiskov veleposestnikov in interesov kraljeve
zbornice za plovbo ukazal izdelavo prve podrobne hidrografske meritve Mure od Radgone do
njenega izliva v Dravo, ki so jo opravili inženirji Glavne direkcije za vode in gradbeništvo.

11 Vir spletnih podlag: http://mapire.eu/en/
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Stroške vodnogospodarskih del za izboljševanje plovnih razmer je krila državna blagajna,
veleposestniki oz. fevdalci pa so ustanavljali družbe za odpravo poplav, regulacijo vodotokov
in izsuševanje, kjer so s skupnimi močmi krili stroške ukrepov, ki so zadevali varovanje
rodovitnih površin pred negativni vplivi reke.
•

1860: S pomočjo materiala, ki ga je zagotovila lendavska graščina, se je izvedlo zavarovanje
brežin reke Mure med gradnjo mostu pri Murskem Središču.

•

1889: Na avstrijsko pobudo se je mešana avstrijsko-madžarska komisija ukvarjala z regulacijo
19 kilometrskega skupnega mejnega odseka Mure, kjer so se dela začela leta 1898.

•

1874-1891: Vitez Hoechenburg je kot glavni vodja gradenj začel izvajati regulacijo zgornjega
toka Mure (danes je to avstrijski del in mejni slovensko-avstrijski odsek). Določil je novo rečno
os, ki je presekala večino meandrov, širino nereguliranega korita (do 200m) je zožil na širino
76-80 m, brežine je utrdil s kamnom (na štajerskem) in cenejšo vegetativno utrditvijo (na
madžarskem oz. današnjem prekmurskem delu).

•

1894: Štajerska deželna vlada je po sprejetju zakona o regulaciji Mure (vravnave Mure od
Radeckijskeg-Gradačkog mosta do štajersko-ogrske meje) in zakona o vračilu stroškov iz
državnega zaklada vsem, ki ji prizadene uredba reke Mure na Štajerskem odločila, da bo do leta
1894 izvedla vsa potrebna dela na Muri.

•

1895: Inženirji osješkega urada za rečne gradnje so na osnovi predpisov hidrografskega oddelka
Ministrstva za kmetijstvo izmerili nivo reke fiksirali karakteristične vodostaje ter pripravili
vzdolžni prerez Mure. Nameščenih je bilo 21 hidrografskih višinskih točk.

•

1897: Na podlagi dotedanjega znanja in prakse, so želeli doseči izoblikovanje enotne rečne
struge, kar naj bi znižalo vodostaj in preprečilo uničevanje rečnih brežin. V te namene so bila
izvedena regulacijska dela spodnjega odseka reke Mure, na osnovi splošnih načel, ki so tačas
veljala za korita. Najdaljši radij vijuge je moral biti večji od 600 m, Širina reke Mure med
izlivom Mure v Dravo in izlivom Krke v Muro je morala znašati 100 m, do Ráckanizse 90 m,
od Ráckanizse do Radgone (Radkersburga) pa 75 m.

Po I. svetovni vojni je Mura od izliva Krke vanjo in do izliva v Dravo postala mejna reka. Podpisani so
bili bilateralni sporazumi o vodnogospodarskem sodelovanju med novonastalimi državami nekdanje
Avstro-Ogrske monarhije, vendar zaradi razhajanj med Kraljevino Jugoslavijo in Republiko Madžarsko
in kasneje zaradi II. svetovne vojne, do sodelovanja ni prišlo.
•

1937-1938: Vzdrževanje jugoslovansko-avstrijskega skupnega odseka Mure je bilo med
vojnama skorajda opuščeno, kar je povzročilo, da je Mura občasno spreminjala svojo strugo in
poplavljala, kljub že zgrajenim vodnogospodarskim objektom. Zaradi slabega stanja korita
Mure na skupnem odseku in pogostega seka linije državne meje je bila 1926 leta v Mariboru
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ustanovljena meddržavna komisija za regulacijo reke Mure. Dogovorjeno je bilo sodelovanje in
delitev stroškov med državama, regulacijska dela, ki bi izboljšala stanje, pa so bila izvedena v
obdobju od 1937-1938.
•

1955-1972: Po končani II. svetovni vojni sta Jugoslavija in Madžarska leta 1955 sklenili
sporazum o vodnem gospodarstvu. Vložili sta precej napora v izdelavo splošnega regulacijskega
projekta za skupni odsek reke Mure. Razvojni program je bil izdelan na podlagi avstrijskih,
jugoslovanskih in madžarskih hidroloških ter hidrografskih študij. Določene so bile vrednosti
za povprečni (najverjetneje Q100) letni pretok (1.650 m3/s,) ter razdaljo med visokovodnimi
nasipi (600-750 m) in dimenzije le-teh. Jugoslavija na desnem in Madžarska na levem bregu,
sta sočasno začeli z gradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri, ki sta jih zaključili do leta 1972.
Sočasno sta obe strani izdelali sodobne hidrološke prereze in zemljevide, ki so bazirali na
zračnih posnetkih. Kasneje se je pričela usklajena izgradnja vodotokov v skupnem interesu na
hidro sistemu Krka-Ledava, s čimer so bile ustvarjene možnosti za intenzivno meliorirane
površin ter hkratni razvoj kmetijstva.

3.3

OBSTOJEČA

VODNOGOSPODARSKA

INFRASTRUKTURA

NA

POREČJU REKE MURE V SLOVENIJI
Zaradi številnih obširnih poplav, ki poplavljajo poseljene nižinske dele na območju reke Mure in
pritokov Ledave, Ščavnice, Kučnice, idr. so bili na slovenskem ozemlju načrtovani, izvedeni in se še
izvajajo številni gradbeni ukrepi za zmanjševanje poplavnih škod.
Glavne razloge za nastanke obširnih poplav v porečju Mure lahko pripišemo trem karakterističnim
poplavnim situacijam (Novak, J. 2007):
•

Poplavljanje pritokov (Mokoš, Ledava, Kučnica, idr.) reke Mure, ko je le-ta v osnovnem koritu.
Do tovrstnih poplav prihaja zaradi intenzivnih lokalnih padavin, ki padejo na predhodno
namočeno zemljo.

•

Poplavljanje Mure, ki prestopi bregove in poplavi inundacijsko površino med visokovodnimi
nasipi, pri tem na pritokih ni povečanih pretokov. Do tovrstnih poplav prihaja, ko je v zgornjem
toku Mure (Avstrija) povečan pretok, bodisi zaradi intenzivnejših padavin, taljenja snega ali leteh kombinacij.

•

Najbolj neugodno poplavno situacijo predstavlja koincidenca visoke vode na Muri in sočasnega
poplavljanja njenih pritokih.

V začetku se je za zmanjševanje škodnega vpliva poplav predvsem povečevala pretočnost strug s
širjenjem prečnega prereza, kasneje pa so bili izvedeni še visokovodni nasipi, ki ščitijo urbana območja
ter hkrati delno ohranjajo retencijske površine. Poleg visokovodnih nasipov so bili načrtovani in
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izvedeni tudi številni razbremenilni kanali in zadrževalniki visokih voda. Slednji so bili zgrajeni
predvsem zaradi melioracijskih posegov v preteklosti, ki so nekoč mokre travnike in hkrati naravne
retencijske površine spremenili v kmetijske in urbane površine.
V nadaljevanju so zbrani podatki in podan splošen opis obstoječe vodne infrastrukturi za zmanjševanje
poplavnih škod na območju reke Mure v Sloveniji.
3.3.1

VISOKOVODNI NASIPI

Ob reki Muri se visokovodni nasipi raztezajo vzdolž levega in desnega brega Mure in pritokov vse od
mejne Mure med Slovenijo in Avstrijo, do mejne Mure med Slovenijo in Hrvaško v skupni dolžini 70
km. Od tega je po podatkih ministrstva za kmetijstvo in okolje 42,9 km nasipov potrebnih obnove, oz.
prilagoditve višine, saj ti nasipi ne zagotavljajo varnosti. Večina teh nasipov je zgrajena iz homogenih
vodoprepustnih materialov, kjer tesnitev predstavlja le del humozne plasti nasipa, posledično prihaja do
precejanja vode skozi nasipe (primer precejanja pri naselju Kot je prikazan na Slika 10), izpiranja telesa
nasipa in možnosti za porušitev zaradi precejanja skozi telo nasipa. Najbolj kritični so nasipi na relaciji
Nemščak – Ižakovci, Gornja Bistrica – Melinci, zid in nasip pri sejmišču v Gornji Radgoni, nasip Hrastje
Mota - Vučja vas, Krapje in Mota ter zid in nasip v Petanjcih. Zaradi tega so poplavno najbolj ogrožena
naselja Melinci, Ižakovci, Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica, Črenšovci, Žižki, Hotiza ter Gornja
Radgona, Mota in Krapje.

Slika 10: Zaščita nasipa pri naselju Kot zaradi precejanja-Poplave na Muri, avgust 2005 (vir: J. Novak, z dovoljenjem)

Od leta 2005 do danes pa je bilo obnovljenih 27,1 km nasipov, ki so v dobrem stanju. Nasipi so bili
sanirani z glinenim jedrom, ki preprečuje precejanje vode skozi telo nasipa, ter nadvišani za
zagotavljanje dodatne varnosti. Sanirani nasipi se nahajajo na relacijah Bunčani – Veržej, Dokležovje Bakovci – AC, Kot – Hotiza – Gaberje, Benica – Petišovci in Petanjci – Kučnica.
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Prav tako je potrebno na različnih lokacijah zgraditi oz. dograditi še neobstoječe nove nasipe v dolžini
vsaj 8 km, da se izvede kontinuirano protipoplavno varovanje vzdolž reke Mure na slovenskem ozemlju
(VGP Mura, 2005).
3.3.2

SUHI ZADRŽEVALNIKI

Na porečju reke Mure v Sloveniji, se je v drugi polovici prejšnjega stoletja pričela izgradnja
zadrževalnikov na levem in desnem bregu reke in njenih pritokov. Gradili so se zadrževalniki s stalno
ojezeritvijo in suhi zadrževalniki visokih vod. Prvenstvena namembnost zadrževalnikov je bila v večji
meri zagotavljanje poplavne varnosti ter reguliranje obtočnega režima na porečjih, kjer prevladuje
kmetijska raba tal, v obliki zadrževanja poplavnih voda, reguliranja povečanih visokovodnih konic,
bogatenju nizkih voda v sušnih mesecih in različne kombinacije le-teh. Več desetletij po izgradnji
zadrževalnikov, so se razvile različne rabe le-teh, ki omejujejo prvotno rabo oz. namen. Predvsem so to
ribogojstvo in športni ribolov, rekreacija in turizem ter pojav naravnih rezervatov in ekološko
pomembnih območij. (Globevnik, L. 2010)
V nadaljevanju so na kratko predstavljeni zadrževalniki na sistemu reke Mure. Velika večina manjših
starejših zadrževalnikov je imela težave z netesnostjo pregrade, zato so nekateri bili v preteklosti
sanirani, sanacija nekaterih je še potrebna. Skupna prostornina zadrževalnikov (mokrih in suhih) na
območju Mure s pritoki znaša približno 20 mio m3 vode, njihova ojezeritev se razteza na skupni površini
približno 1.100 ha. (Novak, 2007)
Zadrževalniki s stalno ojezeritvijo v prispevnem območju reke Mure:
•

Ledavsko jezero: Zadrževalnik je del sistema reke Ledave; Protipoplavna zaščita murskega
polja in mesta Murska Sobota. Maksimalni volumen 2,75 mio m3 je namenjen zadrževanju
visokovodnega vala, pri tem se retencija razteza na površini 175 ha, pri maksimalni višini
pregrade 7,50 m, in dolžini pregrade 770 m. Sicer ima zadrževalnik še dva dela volumna, ki sta
namenjena drugim rabam.

•

Zadrževalnik Gajševci: Zadrževalnik je del sistema reke Ščavnice, njegovo delovanje je
povezano z delovanjem suhega zadrževalnika Bolehnečici (predstavljen v nadaljevanju), njuna
glavna prioriteta je varovanje Ljutomera; Maksimalni volumen zadrževalnika znaša 2,6 mio m3
in je namenjen zadrževanju visokovodnega vala, pri tem se retencija razteza na površini 73 ha,
z nasipom dolžine 2,8 km.

•

Zadrževalnik Hodoš: Manjši zadrževalnik je del sistema Dolenskega potoka. Maksimalni
volumen zadrževalnika znaša 0,357 mio m3 in je namenjen zadrževanju visokovodnega vala,
pri tem se retencija razteza na površini 6 ha.

40

Verdnik, N. 2018. Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Muri na območju Gaberja v občini Lendava.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

•

Zadrževalnik Bukovnica: Je manjši zadrževalnik na sistemu potoka Bukovnica, ki ima
prispevno površino 5,5 km2. Stalna ojezeritev zadrževalnika znaša 11 ha, volumen zadrževanja
visokih vod pa znaša 0,152 mio m3.

•

Zadrževalnik Bleguš: Manjši zadrževalnik na Bleguškem potoku. Zadrževalnik ima dve
obratovalni stopnji. V II. stopnji doseže največjo sposobnost zadrževanja, takrat stalna
ojezeritev zadrževalnika znaša 13 ha, volumen zadrževanja visokih vod pa znaša 0,063 mio m3
(0,5 m vode v višino), medtem ko skupni volumen s stalno ojezeritvijo znaša 0,39 mio m3.
Višina zemeljske pregrade znaša 8,0 m.

•

Zadrževalnik Negova: Manjši zadrževalnik na Kunovskem potoku. Površina stalne ojezeritve
znaša 6 ha z volumnom 0,20 mio m3. Zadrževalna kapaciteta znaša dodatnih 0,04 mio m3 (0,5
m v višino), takrat površina ojezeritve znaša 7,2 ha.

Suhi zadrževalniki v prispevnem območju reke Mure so naslednji:
•

Zadrževalnik Radmožanci: Je večji suhi zadrževalnik na sistemu reke Ledave in zadržuje
visoke vode pred mestom Lendava. Na voljo je poplavna površina velikosti 630 ha z
zadrževalno kapaciteto 6,3 mio m3. Čas polnjenja in praznjenja zadrževalnika znaša 5 dni ( 2
dni polnjenje, 3 dni praznjenje iz polne kapacitete). Na območju retencije se nahaja gozdni
sestoj, na katerega omenjeno vodno zadrževanje še ne vpliva (čas zadrževanja in pogostost
polnjenja sta dovolj kratka). Zemeljski nasip zadrževalnika je dolg 5,28 km s krono širine 3 m.
Zadrževalnik se polni in prazni preko vtočnega in iztočnega objekta, ki leži bočno ob koritu
reke Ledave.

•

Zadrževalnik Bolehnečici: Je večji suhi zadrževalnik na sistemu reke Ščavnice in deluje v
navezavi z zadrževalnikom Gajševci, ki se nahaja 2,5 km gorvodno. Zadrževalnika varujeta
pred poplavami mesto Ljutomer in ostale vasi. Maksimalen volumen zadrževanja znaša 4,03
mio m3, pri tem se ojezeritev razprostira na površini 170 ha. Višina maksimalne gladine vode
znaša 3,8 m nad obstoječim terenom. Zadrževalnik se polni od spodaj navzgor (prečni pregradni
objekt).

•

Zadrževalnim na Kobiljskem potoku: Je večji zadrževalnik na reki Ščavnici in njenem
pritoku Turjaški potok, ki se nahaja na Madžarskem ozemlju vendar varuje tudi vasi na
slovenski strani. Površina zadrževanja znaša 272 ha, prostornina znaša 2,84 mio m3.
Zadrževanje se uporablja tudi za bogatenje podtalnice, ter povečevanje biodiverzitete.
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3.4

OPIS OBRAVNAVANEGA ODSEKA

Opis območja obravnavanega suhega zadrževalnika je delno povzet po elaboratu z naslovom »Izdelava
kart razredov poplavne nevarnosti bodočega stanja z omilitvenimi ukrepi in druge strokovne osnove za
umeščanje in poseganje v prostor s stališča upravljanja z vodami v občini Lendava«12, ki je bil leta 2015
izdelan v podjetju TC VODE, d.o.o.. V elaboratu je bila izdelana hidrološko -hidravlična analiza reke
Mure ter reke Ledave s pritoki. Izdelan je bil 1D-2D Hidravlični model reke Mure za celoten odsek reke
od Petanjcev do meje s Hrvaško (sotočja z reko Krko). Obravnavan odsek je prikazan na sliki 11.

Slika 11: Območje hidravličnega modela reke Mure (TC VODE, 2015; str.: 21, slika 2).

Za reko Ledavo s pritoki (Kobiljski potok, Črnec, Josavski potok, Borosnok, Bukovnica, Kopica ter
Libenica - desni pritok Črnca) je bil izdelan 1D hidravlični model, ki sega od zadrževalnika Radmožanci,
do sotočja z reko Muro in je prikazan na Slika 12 .

12 Avtorji: Dr. Lidija Globevnik, univ. dipl. inž. gradb., Neven Verdnik, dipl. inž. gradb. in Luka Snoj, univ. dipl. geog..
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Slika 12: Območje hidravličnega modela reke Ledave s pritoki (TC VODE, 2015; str.: 21, slika 2).

V elaboratu so bili na podlagi hidrološko hidravlične analize, geoloških danosti in drugih odločitvenih
faktorjev, predlagani omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju občine Lendava.
Glavnina gradbenih ukrepov, ki so bili predlagani, se nanašajo na sanacijo obstoječih visokovodnih
nasipov in gradnjo novih nasipov in sicer:
•

Nadvišanje obstoječega nasipa pri naselju Ižakovci v dolžini 750 m;

•

Nadvišanje obstoječega nasipa med naselji Gornja Bistrica – Sredna Bistrica v dolžini ca 3200
m;

•

Nadvišanje obstoječega nasipa med naselji Dolnja Bistrica – Laze in izgradnja novega nasipa v
skupni dolžini 3600 m;

•

Nadvišanje območja prečkanja obstoječega nasipa (prehodne rampe) pri naselju Kolonija
Petišovci;

•

Nadvišanje obstoječega nasipa pri naselju Benica v dolžini 670 m;

•

Nov nasip med obstoječim visokovodnim nasipom Mure pri naselju Benica in navezava le-tega
na obstoječ nasip reke Ledave. Predvidena dolžina nasipa je 920 m.

V omenjeni študiji je bil poleg zgoraj naštetih predvidenih omilitvenih ukrepov podan tudi predlog
zadrževanja voda s suhim zadrževalnikom na območju med naselji Gaberje in Lakoš. Vpliv
obravnavanega omilitvenega ukrepa na poplavne razmere smo detajlneje analizirali v magistrskem
delu.
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Območje suhega zadrževalnika se nahaja na območju Gaberja v občini Lendava in je prikazano na Slika
13. Lokacija retencijske površine je bila izbrana na podlagi topoloških lastnosti, rabe tal in obstoječih
prostorskih barier, ki so opisane v nadaljevanju.

Slika 13: Lokacija suhega zadrževalnika (vir: GURS ortofoto in DKN50)

Območje suhega zadrževalnika se nahaja na levem bregu reke Mure, na suhi strani visokovodnih
nasipov na odseku med naselji Kot – Kolonija Petišovci (Slika 13). Predvidena retencijska površina se
razteza na 680 ha, pretežno mešanih kmetijskih površin, gozdov, ter pašnikov. Na obravnavanem
območju ni urbanih površin, razen območja gramozne jame na JV delu zadrževalnika, kjer se nahaja
manjši industrijski objekt (gramozna jama in deponija gramoza).
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4

HIDRAVLIČNA ANALIZA IN HIDROTEHNIČNE UREDITVE

V nadaljevanju je predstavljena izdelava 1D, 2D ter združenega hidravličnega modela. Predstavljena je
analiza območja suhega zadrževalnika, ki smo jo izdelali na podlagi računa volumna med ploskvami
(konturami višin na območju suhega zadrževalnika), ter na podlagi hidravličnega modela. Na podlagi
izračunov hidravličnega modela smo nato dimenzionirali hidrotehnične ureditve prelivnega objekta.

4.1 VZPOSTAVITEV HIDRAVLIČNEGA MODELA
Območje struge reke Mure in razlivna območja, ki segajo do krone visokovodnih nasipov, smo
upoštevali kot 1D hidravlični model, območja od krone levo-brežnih visokovodnih nasipov na suho
stran le-teh, smo upoštevali kot 2D hidravlični model. Modela 1D in 2D vodnega toka sta v enoten 1D2D hidravlični model združena na kroni levo-brežnega visokovodnega nasipa.
V nadaljevanju tega poglavja je natančneje opisan in prikazan postopek izdelave združenega 1D-2D
hidravličnega modela na območju suhega zadrževalnika ob reki Muri v občini Lendava.
4.1.1

1D HIDRAVLIČNI MODEL

Enodimenzionalni hidravlični model temelji na podatkih batimetrije reke Mure, ki je bila posneta s
tehnologijo sonar snemanja rečnega dna (Posnetek je leta 2010 izvedlo podjetje Mensuras z
večpasovnim sonarjem proizvajalca Kongsberg z Norveške, ki omogoča hitrejši zajem podatkov kot
primerljivi sonarji istega razreda, predvsem je primeren za reke kot je Mura, saj omogoča zajem
podatkov pri višjih pretokih vode in povečanem suspenzu delcev v vodnem toku.

Slika 14: Primer13 izdelave batimetrije.

13 Slika povzeta iz spletne strani podjetja Mensuras: http://www.mensuras.si/storitve/Batimetrija
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S programskim orodjem Aquaterra, smo posnete točke vnesli v CAD okolje, kjer smo jim dodelili atribut
za definicijo prečnega profila. Po obdelavi in izrisu prečnih prerezov smo izvedli paketni vnos točk
posnetih prečnih prerezov iz CAD okolja v program HEC-RAS.
V programu HEC-RAS smo celotnem območju obravnave, zaradi premajhnega števila posnetih prečnih
prerezov, interpolirali vmesne prečne prereze rečne batimetrije vodotoka. Na obrežnem območju znotraj
poplavnih logov, so podatki prečnih prerezov povzeti po dejanskem stanju terena (iz LIDAR posnetka).
Na Slika 15 je prikazan izris prečnega prereza, kjer je prikazan del batimetrije posnet s sonarjem,
preostali del pa je povzet po LIDAR posnetku terena.

Slika 15: Izris prečnega prereza na območju 1D modela.

Na podlagi izdelanih 1D prečnih prerezov smo izvedli prostorsko interpolacijo le-teh, ki se orientira
glede na georeferencirano os in brežine vodotoka. S tako izdelano interpolacijo dobimo 2D batimetrijo
vodotoka, ki jo nato integriramo oz. združimo z digitalnim modelom terena (DMT), katerega priprava
je opisan v naslednjem poglavju. Primerjava DMT z in brez integrirane batimetrije rečne struge je
prikazana na Slika 16.
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Slika 16: DMT (levo) brez in z (desno) integracijo 1D hidravličnega modela oz. batimetrije.

Na ta način smo na območju DMT odstranili napake, ki nastanejo pri odboju LIDAR žarkov, saj pri
snemanju le-ti na območju vegetacije in pod vodno gladino ne zajamejo dejanskih geometrijskih
karakteristik. Posledično bi lahko pri hidravličnem izračunu prihajalo do velikih napak (v primeru
polnega 2D modela), v primeru kjer uporabljamo 1D-2D model, pa bi bila na mestih anomalij
oddaljenost med izračunano gladino in batimetrijo napačna, posledično bi izrisane poplavne karte
izkazovale napačno stanje. Grafikon 5 prikazuje razliko med posnetkom zajetim s sonarjem in LIDAR
posnetkom.
Grafikon 5: Primerjava prečnega prereza zajetega z sonarjem (modra barva) in LIDAR (siva barva) snemanjem.

4.1.2

2D HIDRAVLIČNI MODEL

Dvodimenzionalni hidravlični model je opisan z numerično mrežo, v kateri so zapisani različni podatki.
Podatki numerične mreže so povezani z geometrijo modela, ki se izdela na podlagi digitalnega modela
terena (DMT) in s podatki o hidravlični hrapavosti, ki so zajeti z Manningovimi koeficienti trenja ng. V
nadaljevanju so opisani postopki, ki so bili potrebni za izdelavo 2D hidravličnega modela.
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4.1.2.1 IZDELAVA DIGITALNEGA MODELA TERENA (DMT)
Dvodimenzionalni hidravlični model temelji na topografiji obravnavanega območja. Natančneje, kot je
le-ta opisana, boljšo natančnost modela lahko dosežemo. V našem primeru je bil razpoložljiv digitalni
model reliefa (DMR), posnet z LIDAR tehnologijo zajema podatkov.
Za izdelavo DMT-ja smo uporabljeni javno dostopne podatke LIDAR snemanja terena republike
Slovenije (GURS), ki so bili posneti leta 2014.
Na mestih, kjer reka Mura prečka državno mejo med Slovenijo in Hrvaško, podatki LIDAR snemanja
niso bili na voljo (Slika 17). Na tem območju smo podatke pridobili od podjetja Mensuras. Le-ti sicer
niso bili posneti leta 2014, temveč 2010. Po medsebojni kontroli smo ugotovli, da je natančnost in
sovpadanje podatkov zelo dobra, prav tako na obarvanem območju po letu 2010 ni bilo večjih posegov,
ki bi lahko vplivali na dinamiko gibanja vodnega toka.

Slika 17: V okviru je prikazano14 območje reke Mure z rokavi in mrtvicami, kjer javno dostopni LIDAR podatki niso na voljo.

Za izdelavo DMT smo uporabili podatke, ki sodijo v blok z imenom b_24 in predstavlja območje
Prekmurja. Uporabljenih je bilo 116 kvadratov dimenzije 1 km x 1 km. Kvadrati predstavljajo rezultate
LIDAR snemanja in so na voljo v sledečih izdelkih (Vir: eVode - lidar):
•

Georeferenciran oblak točk laserskega skeniranja – GOT, v katerem so točke klasificirane tako,
da opisujejo tla, stavbe ter tri različne tipe vegetacije (nizka, srednja in visoka), ki jih lahko po
prenosu podatkovnega oblaka točk poljubno razvrščamo.

•

georeferenciran in klasificiran oblak točk GKOT, v katerem so točke klasificirane tako, da
opisujejo tla.

14 Slika povzeta iz spletne strani podjetja Atlas voda: http://gis.arso.gov.si/evode/
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•

Digitalni model reliefa – DMR, v katerem je izvedena interpolacija reliefa na podlagi točk OTR,
ki je zapisan v rasterski mreži velikosti 1 m x 1 m.

V obeh primerih LIDAR podatkov, smo za izdelavo DMT uporabili podatkovni oblak točk GKOT
(*.LAS), ki zajemajo podatke oz. odboje od tal, stavb, nizke, srednje ter visoke vegetacije, idr. .
Izdelali smo DMT točk, kjer so izvzeti vsi podatki, razen odboj od tal. Podatki smo ročno klasificirali s
programskim orodjem Global Mapper, saj se je v več primerih izkazalo, da GURS-ovi pripravljeni sloji
DMR, ponekod ne opišejo terena z zadostno natančnostjo oz. se pojavljajo anomalije v podatkih (luknje
v terenu, objekti ali vegetacija klasificirana kot teren, idr.), kar je lahko posledica napake pri samodejni
klasifikaciji točk, pri procesiranju v programskih orodjih, ali drugo.
V programskem orodju HEC-RAS 5.0.5 smo izvedli postopek vnosa DMT z HEC-RAS geografskim
vmesnikom (ang. Ras Mapper), kjer je DMT terena prekrit z obstoječim in delujočim 1D modelom reke
Mure (Slika 18). V DMT smo vtisnili 2D batimetrijo izdelano iz posnetih ter interpoliranih 1D prečnih
prerezov reke Mure. Na ta način smo izločili napake v LIDAR posnetkih, ki so opisane v prejšnjem
poglavju. Velikost celice tako izdelanega rastra znaša 1 m x 1 m, na celotnem obravnavanem območju.
Kote krone visokovodnih nasipov na območju obdelave, smo primerjali s podatki projekta izvedbe
nasipov z naslovom »Obnova nasipov Petišovc - Arhiva«, ki ga je leta 2011 izdelalo podjetje Mura
VGP. Primerjava pokaže, da podatki LIDAR posnetkov na območju visokovodnih nasipov izkazujejo
dobro ujemanje, z odstopanjem med projektiranim in izvedenim stanjem v višini do ± 5 cm.

Slika 18: DMT prekrit z 1D hidravličnim modelom obravnavanega odseka.
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4.1.2.2 RABA TAL ZA DOLOČITEV KOEFICIENTOV TRENJA
Na tok vode po poplavnih površinah ima pomemben vpliv trenje med vodno površino in vodo ter druge
ovire v vodnem toku. Izgube, ki pri tem nastanejo lahko v hidravličnih modelih poenostavljeno
upoštevamo kot trenjske izgube. V ta namen so v osnovne enačbe vpeljani t.i. koeficienti hrapavosti
(npr. Manningov koeficient hrapavosti ng). Razlike v hrapavosti med različnimi rabami površin v HECRAS-u se določijo tako, da se ročno na podlagi ortofoto posnetkov določijo različne rabe tal, ki se
označijo s poligoni, lahko pa se uvozijo že izdelane karte15 dejanske rabe tal (v različnih oblikah, shp.,
tiff, idr.), smo izvedli v primeru magistrskega dela. Za vsako izmed območij različnih rab smo odčitali
dejansko rabo tal iz metapodatkov v uvoženih slojih (Slika 19), posamičnim območjem pa smo priredili
vrednosti Manningovih koeficientov trenja, kot jih predpisuje strokovna literatura (Arcement et al.,
1989). Vrednosti uporabljenih koeficientov za obravnavano območje Mure so prikazane na Slika 19.

Slika 19: Karta rabe tal Corine land cover (CLC) na območju občine Lendava.

S pomočjo različnih vrednosti Manningovega koeficienta trenja smo model umerli na način, da smo
vnašali spremembe posamičnih vrednosti Manningovega števila, dokler rezultati modela niso bili
primerljivi z rezultati, pridobljenimi iz terestričnih in letalskih meritev poplav na reki Muri, avgusta leta
2005.

15 Uporabljena je bila javno dostopna karta dejanske rabe tal Corine land cover (CLC) iz leta 2012. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2012-vector
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Prav tako smo rezultate našega hidravličnega modela primerjali z rezultati hidravličnega modeliranja,
pridobljenimi iz elaborata z naslovom »Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti bodočega stanja z
omilitvenimi ukrepi in druge strokovne osnove za umeščanje in poseganje v prostor s stališča upravljanja
z vodami v občini Lendava«, ki so ga leta 2015 izdelali v podjetju TC VODE, d.o.o.. V elaboratu izdelan
hidravlični model reke Mure, je bil prav tako umerjen na podatke, pridobljene iz terestričnih in letalskih
meritev poplav na reki Muri avgusta leta 2005.
4.1.2.3 IZDELAVA 2D NUMERIČNE MREŽE POPLAVNEGA OBMOČJA
Na rezultate hidravličnega modela vpliva med drugim tudi velikost in pozicija posamičnih celic
numerične mreže.
Obravnavano območje 2D numerične mreže hidravličnega modela (Slika 20) smo izdelali iz 559.239
računskih celic, kjer površina največje celice znaša 227,84 m2 (ca 15m x 15 m), površina najmanjše
celice znaša 1,32 m2 (ca 1 m x 1 m), povprečna velikost računske celice pa znaša 88,45 m2 (ca 9 m x 9
m).

Slika 20: 2D numerična mreže poplavnega območja.

Uporabljeno programsko orodje omogoča velik razpon v velikosti računskih celic. Osnovno struktura
računske mreže smo definirali v ortogonalni obliki, naknadno, pa smo računsko mrežo detajlneje
prilagodi topološkim značilnostim digitalnega modela terena, ki bistveno vplivajo na način razlivanja
vode po poplavnih površinah (nasipi, jarki, objekti, idr.).
V primeru obravnavanega modela, smo izkustveno določili osnovno pravokotno strukturo mreže
velikosti 10 m x 10 m (Slika 21), ki je generirana za celotno območje 2D modela poplavnega območja.
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Naknadno smo v model vnesli linije vzdolž objektov, ki pomembno vplivajo na tokovne razmere. Za
natančnejše izračune vzdolž teh liniji lahko zgostim računsko mrežo modela. To so linije, ki opisujejo
os poteka:
•

visokovodnih nasipov,

•

struge potokov in mrtvih rokavov,

•

drenažnih jarkov,

•

cestnih in železniških nasipov,

•

večjih linijskih objektov, idr.

Linije smo v model vnesli iz različnih podatkovnih zbirk prostorskih podatkov, ki so javno dostopni na
portalu Atlas okolja, in drugih. Ceste smo opisali z vnosom linij državne infrastrukture in sicer izreza
iz mreže cestnih teles. Vodotoki smo opisali s pomočjo hidrografskega sloja linij osi vodotokov. Ostale
vplive, kot so visokovodni nasipi, območje bočnega preliva, območja predvidenih nasipov suhega
zadrževalnika in večje linijske objekte, smo ročno opisali z vrisom linijskih slojev v model.
Vsakemu izmed vnesenih linijskih slojev smo določili minimalno in maksimalno velikost celice, ki jo
program nato generira v obliki večkotnikov. Le-ti so razvrščeni od osi pravokotno navzven, kjer je
najmanjša celica najbližje osi, celice se nato navzven povečujejo do želene velikost. Detajlna
nestrukturirana mreža se nadalje poveže z osnovno računsko mrežo (Slika 21).

Slika 21: Prikaz osnovne računske celice in mreže velikosti 10 x 10 m in detajlnejših več kotnih računskih celic in mreže
poljubne oblike.
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Območja na zračni strani visokovodnih nasipov, ki se nahajajo znotraj 2D numerične mreže, kjer so
predvideni nasipi suhega zadrževalnika, smo definirali s pomočjo povezovanja območja 2D numerične
mreže z drugim območjem 2D numerične mreže preko hidravličnega objekta (ang. Storage area/2D
flow area Hydraulic Connector). V primeru magistrske naloge, smo povezave generirali znotraj istega
območja numerične mreže, hidravlični objekt pa predstavlja nasip, ki je definiran s širino, višino krone,
obliko telesa nasipa in koeficienti prelivanja.
4.1.3

ROBNI POGOJI

Izdelavo 1D in 2D hidravličnega modela smo zaključili z definicijo robnih pogojev na območju
hidravličnega modela. Tipe robnih pogojev in podatke smo za celoten model vnesli v pogovornem oknu
za definiranje nestalnega vodnega toka (ang. Unsteady Flow Data Editor).
Obravnavano 1D in 2D območje hidravličnega modela je iz vseh strani razen jugozahodnega (JZ) dela
omejeno z naravnimi barierami vodnega toka v obliki višje ležečega terena ali padca terena, kjer vodni
tok ne more zapustiti območja (Slika 22).

Slika 22: Shematski prikaz robnih pogojev hidravličnega modela.

Na JZ delu modela smo definirali robni pogoj, kjer voda odteka iz 2D modela. Robni pogoj smo z
izrisom linije povezali z robnimi celicami 2D hidravličnega modela. Teren na območju zvezno pada z
naklonom, za katerega smo predpostavili, da je enak padcu dna vodotoka, posledično smo na tem mestu
izbrali tip robnega pogoja, ki predpostavlja enakomerni padec energijske črte (ang. Normal Depth) na
dolvodnem odseku.
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Enak robni pogoj, torej padec energijske črte, smo izbrali za odtok iz 1D hidravličnega modela, le da
smo v tem primeru pogoj določili za zadnji prečni prerez v modelu in ne za izbrane računske celice.
Robni pogoj na vtoku v 1D hidravlični model smo določili z ozkim, 4 dneve trajajočim sintetičnim
hidrogramom pretoka (Q-t krivulja) za vode s 100-letno povratno dobo (Q100) in podaja pretok vode
skozi začetni prečni prerez PP 1.1 (km13+394.11) 1D hidravličnega modela v celotnem času simulacije
hidravličnega računa. Maksimalni pretok znaša Q100=1681 m3/s, čas simulacije traja od 06/03/201710/03/2017 z računskim korakom 10 s. Hidrogram pretoka je definiran na podlagi elaborata z naslovom
Analiza visokovodnih valov reke Mure-VP Petanjci, ki so ga leta 2014 izdelali v podjetju
Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o..
Grafikon 6: Robni pogoj 1D model (hidrogram).

Hidrogrami-PP 13394.11 (zg. robni pogoj)
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4.1.4

ZDRUŽEN 1D-2D HIDRAVLIČNI MODEL

Povezovanje elementov 1D hidravličnega modela z elementi 2D hidravličnega modela je v
programskem orodju HEC-RAS 5.0.5 možno izvesti na več različnih načinov, ki so predstavljeni v
poglavju 2.3.3 1D-2D ZDRUŽEN HIDRAVLIČNI MODEL
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V primeru obravnavanega modela na reki Muri smo povezavo območja izvedli s povezovanjem 2D
vodnega toka z 1D rečnim odsekom čez bočne prelivne objekte (ang. Lateral Structure), saj le-ta
omogoča najučinkovitejše modeliranje območij, ki se nahajajo za VV nasipi, prav tako pa lahko
modeliramo prelivanje čez brežine nasipov.
Za potrebe primerjalne analize smo modelirali obstoječe stanje vodotoka in stanje s prelivanjem v suhi
zadrževalnik. V nadaljevanju je opisan postopek povezave za oba primera.
4.1.4.1 OBSTOJEČE STANJE
V obstoječem stanju povezavo med 1D in 2D hidravličnim modelom predstavlja bočni prelivni objekt,
speljan po kroni obstoječih VV nasipov. Povezavo smo izvedli v dveh odsekih. Prvi odsek poteka med
prečnimi prerezi PP 2 (km 12+829,9) do PP 4.5 (km 7+743,18), ki so prikazani na Slika 23. Prelivni
objekt je dolg 6.212 m in se nahaja na višini krone VV nasipa. Drugi odsek se nadaljuje med prečnimi
prerezi PP 4.5 (km 7+743,18) do PP 11.1 (km 0+794,26), ki so prikazani na Slika 23. Prelivni objekt je
dolg 6.702 m in se nahaja na višini krone VV nasipa. Skupna dolžina povezave med modeloma tako
znaša 12.914 m in v celoti poteka po kroni obstoječega levo-brežnega visokovodnega nasipa med naselji
Hotiza in Petišovci.

Slika 23: Povezava (vijolična linija) med 1D modelom in 2D modelom v obstoječem stanju.

Os 1D - 2D povezave oz. prelivnega objekta smo v 2D hidravlični model vstavili z uporabo HEC-RAS
integriranih GIS orodji (ang. Ras Mapper), s katerimi smo v prostoru modela, ki je georeferenciran,
označili os objekta. Le-to smo prenesli s samodejnim odčitavanjem koordinat, v urejevalnik bočnih
prelivnih objektov (ang. Lateral Structure Editor), znotraj pogovornega okna za urejanje geometrije.
Na ta način so bočni prelivni objekti izrisani prostorsko pravilno, posledično lahko programsko orodje
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HEC-RAS na območju bočnega preliva samodejno izvede povezavo elementov 1D hidravličnega
modela (prečni prerezi) z elementi 2D hidravličnega modela (robne računske celice na območju bočnega
preliva).
Po končanem umeščanju in definiciji povezave smo vnesli še širino in obliko preliva, ki je podana s
koeficientom preliva Cd, ter višino krone prelivnega polja (ang. Lateral Weir Embankment), ki je
upoštevana v hidravličnem računu (Slika 24). Višino prelivnega polja, ki v obstoječem stanju predstavlja
višimo krone VV nasipa, smo v modelu korigirali s podatki projekta izvedbe nasipov, z naslovom
»Obnova nasipov Petišovc - Arhiva«, ki ga je leta 2011 izdelalo podjetje Mura VGP in v povprečju
znaša 5 m.

Slika 24: Prelivni objekt z detajlnim prikazom upoštevanja višine nasipa in dejanske višine nasipa odčitanega iz DMV.

Tudi v primeru, ko smo v model vstavljali objekte s poljubno geometrijo, smo os le-teh definirali z
uporabo HEC-RAS integriranih GIS orodji, s katerimi je v prostoru modela določena pozicija
predvidene osi objekta in se odčitane koordinate samodejno prenesejo v urejevalnik bočnih prelivnih
objektov (ang. Lateral Structure Editor), znotraj pogovornega okna za urejanje geometrije modela. Na
ta način so tudi bočni prelivni objekti poljubne geometrije v modelu izrisani prostorsko pravilno.
4.1.4.2 PREDVIDENO STANJE
V predvidenem stanju smo predpostavili, da se del visokovodnega vala kontrolirano preliva čez bočni
prelivni objekt, ki je pozicioniran na mestu VV nasipa med prečnimi prerezi PP 4.2 (km 9+132.63) do
PP 4.3 (km 8+765.51), ki so prikazani na Slika 25. Območje predvidenega prelivnega objekta je dolgo
440 m in se nahaja na mestu, kjer poteka obstoječ visokovodni nasip (Priloga B). Znotraj tega območja
smo definirali različne geometrije prelivnih objektov, ki so predstavljene v nadaljevanju. Za preostala
območja visokovodnih nasipov smo predpostavili, da so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, predlagani v
elaboratu »Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti bodočega stanja z omilitvenimi ukrepi in druge
strokovne osnove za umeščanje in poseganje v prostor s stališča upravljanja z vodami v občini
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Lendava«, ki je bil leta 2015 izdelan v podjetju TC VODE, d.o.o.. Posledično do prelivanja
visokovodnih nasipov prihaja le na območju predvidenega prelivnega objekta, ostala območja smo tako
izključili iz bočne povezave med 1D in 2D hidravličnim modelom.

Slika 25. Območje prelivanja iz 1D rečnega odseka na območja 2D vodnega toka.

Prelivni objekt na vtoku v suhi zadrževalnik smo dimenzionirali za višino vode reke Mure pri poplavnem
valu s 100-letno povratno dobo (Q100). Višina kote maksimalnega prelivanja, ki je 1,0 m pod višino
krone visokovodnih nasipov, smo določili na podlagi višine vode reke Mure ob nasipu, pri pretokih z
10-letno povratno dobo (Q10). Predpostavili smo, da se visoke vode reke Mure v suhi zadrževalnik
začnejo razbremenjevati, ko presežejo vrednost visokih vod z 10-letno povratno dobo (Q10 ), saj pred
tem višina nasipov na obravnavanem območju še preprečuje razlivanje vode dolvodno (ne doseže
kritičnih prelivnih mest).
Zavoljo določitve ustrezne variante razbremenjevanja visokovodnega vala in znižanja gladin na kritičnih
mestih ob VV nasipu na dovodnem območju, smo analizirali različne oblike bočnih prelivnih objektov.
Oblike se razlikujejo glede na širino horizontalnega prelivnega dela in sicer:
•

Varianta B1: Prelivno polje se razteza v dolžini 150 m s koto prelivanja, ki je 1,0 m pod
povprečno krono visokovodnih nasipov na obravnavanem območju. Prelivni rob se od krone
VV nasipa spušča v naklonu 1:1.
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Slika 26: Bočni objekt oblike B1

•

Varianta B2: Prelivno polje se razteza v dolžini 300 m s koto prelivanja, ki je 1,0 m pod
povprečno krono visokovodnih nasipov na obravnavanem območju. Prelivni rob se od krone
VV nasipa spušča v naklonu 1:1.

Slika 27: Bočni objekt oblike B2.

•

Varianta B3: Prelivno polje se razteza v dolžini 400 m s koto prelivanja, ki je 1,0 m pod
povprečno krono visokovodnih nasipov na obravnavanem območju. Prelivni rob se od krone
VV nasipa spušča v naklonu 1:1.

Slika 28: Bočni objekt oblike B3.
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Iterativno smo izbrali različne dolžine prelivnega polja, dokler nismo določili oblika preliva, pri kateri
se ob danih geometrijskih in prostorskih omejitvah, dejanski oz. modelirani volumen kar se da približa
teoretičnemu volumnu Vter=16,81 mio m3. V poglavju 4.3.2 so prikazane tri različne oblike bočnih
prelivnih objektov, ki so upoštevane v hidravličnem modelu, od teh je varianta B3 tista, pri kateri je
izkoristek retencijske površine največji. Izkaže se, da se pri danih geometrijskih omejitvah in ob
predpostavljenih pretočnih hidrogramih, maksimalno kapaciteta polnjenja doseže, ko je dolžina
prelivnega objekta 400 m, takrat je modeliran volumen Vmodel=16,78 mio m3.

4.2 POPLAVNA NEVARNOST OBMOČJA
Rezultati hidravličnega izračuna za obstoječe stanje in stanje z izvedenimi omilitvenimi ukrepi, ki so
predstavljeni v naslednjem poglavju, so prikazani na način, kot ga določa Pravilnik o metodologiji za
določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o
načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik in Uredba o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (v nadaljevanju Uredba) sta pravni podlagi za
izpolnjevanje zahtev EU po izdelavi načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti.
Za potrebe magisterskega dela smo poplavne karte prikazali skladno z zahtevami za prikaz kart poplavne
nevarnosti (KPN). Pri določitvi kart poplavne nevarnosti smo celotno
površino poplavljenega območja razdeliti na tri razrede glede na kriterij
globine pri pretoku Q100, kot je razvidno na legendi desno. Prvi razred, kjer
so globine manjše od 0,5 m, drugi razred, kjer globine merijo od 0,5 m do
1,5 m, ter tretji razred, kjer so globine večje od 1,5 m. Pri Q100 so bila preverjena še območja kjer je
hitrost vode večja od 1 m/s. Območja se nahajajo le znotraj struge reke Mure, zato na KPN niso posebej
označena.

4.3 ANALIZA OBMOČJA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA
Analiza suhega zadrževalnika, ter predlogi ureditve, se nanašajo na suhi zadrževalnik, ki smo ga v
prostor umestili na podlagi topografskih lastnosti, rabe tal in obstoječih prostorskih ovir, povzetih po
elaboratu z naslovom »Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti bodočega stanja z omilitvenimi
ukrepi in druge strokovne osnove za umeščanje in poseganje v prostor s stališča upravljanja z vodami v
občini Lendava«, ki je bil leta 2015 izdelan v podjetju TC VODE, d.o.o..
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4.3.1

OPIS ELEMENTOV SUHEGA ZADRŽEVALNIKA

Obravnavano območje suhega zadrževalnik omejujejo obstoječi nasipi in naravne topografske lastnosti
(Slika 29), za katere smo v nadaljevanju podali okvirni predlogi oz. možnosti, kako le-te spremeniti v
elemente suhega zadrževalnika, prav tako smo podali okvirne višine posameznih sklopov nasipov, ki
so določene na podlagi analize gladin na področju suhega zadrževalnika.

Slika 29: Območje suhega zadrževalnika z detajlnejšim opisom in elementi zadrževalnika (vir: GURS ortofoto in DKN50)

Območje suhega zadrževalnika je razdeljeno na sledeče elemente:
•

Na JZ območja se nahaja obstoječ visokovodni nasip reke Mure na odseku med naseljema Kot
– Kolonija Petišovci, ki je dolg 4850 m in v povprečju visok 5 m.
Nasip je grajen z glinenim jedrom (Slika 6c) in bi v primeru izgradnje zadrževalnika lahko ostal
nespremenjen, razen na mestih, kjer so predvideni omilitveni ukrepi v smislu nadvišanja delov
nasipov, ki so neprimerni (omilitveni ukrepi predvideni v študiji TC Vode);

•

Na JV območja se nahaja obstoječ nasip železniške proge med naselji Lendava in Mursko
Središče, dolžine 1890 m in povprečne višine 2 m.
Nasip bi bilo potrebno v primeru gradnje zadrževalnika nadvišati za ca 1,5 m. Možna bi bila
predelava v homogen nasipa z nepropustnim slojem na omočeni strani nasipa (Slika 6e), ter
širitev nasipa v omočeno smer (proti Z).

•

Na V območja se nahaja obstoječ nasip avtocestnega nadvoza nad železniško progo, ki bi lahko
za namene zadrževalnika ostal nespremenjen, saj je le ta višji od 5 m.
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Potrebna bi bila izgradnja povezave nasipa med avtocesto in železniškim nasipom v dolžini ca
40 m.
•

Na S in SZ delu območja zadrževalnika se v obstoječem stanju ne nahajajo naravne topografske
lastnosti, ki bi preprečevale razlivanje vode proti urbanim naseljem.
V primeru gradnje zadrževalnika je na tem območju predvidena izgradnja novih nasipov dolžine
3426 m in maksimalne višine 2,5 m in nadvišanje obstoječih poljskih poti v dolžini 3412 m, ki
prav tako ne bi presegalo 2,5 m višine.

Vtočni objekt v suhi zadrževalnik smo predvideli na Z območja v točki največje obremenitve
visokovodnih nasipov in je detajlneje opisan v poglavju 4.1.4.2. Predvideli smo fiksen bočni prelivni
objekt, brez dodatne hidromehanske opreme. Primer takšnega objekta je prikazan na Slika 30.

Slika 30: Primer16 izvedbe bočnega prelivnega objekta.

Iztok iz območja suhega zadrževalnika smo predvidli skozi dva iztočna objekta s hidromehansko
zapornico za reguliranje pretoka in sicer na območju obstoječega vodotoka Kopice (ki se izliva v reko
Ledavo) in na območju ob visokovodnem nasipu na J zadrževalnika, kjer bi se izdelal odtočni kanal, ki
bi se navezal na reko Ledavo, ali Muro, dolvodno od poseljenih območij. Skupna predvidena dimenzija
iztočnih objektov je odvisna od maksimalnih dotokov v območje suhega zadrževalnika, zahtevanega
časa praznjenja, ter predvidenih vplivov na dolvodnih območjih. Skupna ocenjena vrednost količine
odtoka za praznjenje zadrževalnika v dveh dneh znaša med 80 – 85 m3/s. Reka Ledava je na odseku pod
naseljem Čentiba, kjer je predvideno odvajanje vod iz suhega zadrževalnika, regulirana in obdana z
visokovodnimi nasipi. Posledično je pretočna sposobnost odseka relativno visoka (najvišji pretoki
Ledave, Qmax=112 m3/s, so bili zabeleženi 16.6.1972 na VP Čentiba (ARSO, 2013)) in bi v primeru, da
vodostaji v Ledavi ne bi bili povišani (Qpovprečni=4,1 m3/s (ARSO, 2013)), lahko odvajala predvidene
količine za praznjenje suhega zadrževalnika.

16 Primer je prirejen iz fotografije na spletnem naslovu: http://www.sazvartehran.com/sn/projects/pt/full/id/31/lang/en#
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Prav tako bi se del odtoka vršil s pomočjo infiltracije, saj se območje zadrževalnika nahaja na prodnih
zasipih, sestavljenih iz dobro prepustnih prodov in peskov, s koeficientom prepustnosti med 1,0·10-3 in
5,0·10-3 m/s, poroznostjo od 0,15 do 0,35 in gradientom podzemne vode od 0,001 do 0,002 (KOREN,
in sod., 2015), ki imajo izrazito vodoprepustno sposobnost in ob nižanju nivoja podtalnice hitro
infiltrirajo stoječe vode, ki bogatijo podtalne vode. Za primer magistrskega dela smo izdelali enostaven
izračun, s katerim smo precej grobo ocenili sposobnost infiltracije. Izračun infiltracije temelji na Darcyevi enačbi, in upošteva koeficient prepustnosti 1,0·10-4, ter različne predpostavke, ki poenostavijo račun.
Po grobi oceni predvidevamo, da bi na celotnem območju v primeru, ko tla še niso popolnoma zasičena,
velikostni razred infiltracije znašal nekaj 10 m3/s vode, na celotnem območju zadrževalnika, vendar kot
rečeno, bi bilo za natančno oceno potrebno izdelati hidrogeološko analizo tal in ostalih odločitvenih
faktorjev. Nedvomno pa bi ureditev in delovanje suhega zadrževalnika pozitivno vplivalo na nivoje
podtalne vode (bogatenje zalog podtalne vode) na širšem območju.
4.3.2

VOLUMENSKA ANALIZA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA

4.3.2.1 TEORETIČNA SPOSOBNOST ZADRŽEVANJA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA
V nadaljevanju je predstavljena volumenska analiza v kateri smo ovrednotili sposobnost zadrževanja
voda na predvidenem območju suhega zadrževalnika. Analiza služi predvsem za oceno učinkov in
sprememb karakteristik poplavnega vala, ki jih lahko pričakujemo z izkoriščanjem zadrževalnih
kapacitet suhega zadrževalnika.
V primeru volumenske analize nismo upoštevali dinamike poplavnih voda, temveč smo predpostavili
statično situacijo, v kateri je zajet celoten razpoložljiv zadrževalni volumen, med dnom območja
zadrževalnika, izdelanim na podlagi LIDAR podatkov terena, ter gladino zadrževanja, ki se s prirastkom
0,10 m dviguje, do maksimalne gladine, ki jo pogojujejo predhodno opisane bariere na območju
zadrževanja.
Volumensko analizo smo izdelali z GIS programskim orodjem, z načinom računa volumna med dvema
višinskima slojema (konturama) (ang. Calculating the Volume Between Two Surfaces). Pri tem smo z
vektorskim slojem določili regije oz. omejitve, znotraj katerih je izveden izračun volumnov. Znotraj
omenjenih regij, je možno koto terena, ki predstavlja vodno gladino zviševati s poljubnim prirastkom in
pri tem opazovati spremembe volumna, ki so posledica višanja gladine zadrževanja.
Pri izračunu volumnov, smo najprej izdelali digitalni model reliefa DMR, pridobljen iz prosto dostopnih
LIDAR podatkov terestričnega snemanja (ARSO). Iz klasificiranih lidarskih podatkovnih oblakov točk,
smo izdelali mrežo DMR 0,3 m × 0,3 m, in izločili točke, ki predstavljajo majhno, srednjo in veliko
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vegetacijo, ter ostale točke, ki ne opisujejo dejanskega stanja terena. Na tak način smo dobili digitalni
model terena obravnavanega območja, ki smo ga v nadaljevanju uporabili kot spodnji prostorski sloj, ki
predstavlja teren.
V naslednjem koraku smo na izdelanem digitalnem modelu terena odčitali višine že obstoječih barier
na področju predvidenega zadrževalnika. Izdelali smo vektorski sloj, ki predstavlja predvidene bariere
oz. nasipe, ki preprečujejo prosto razlivanje vode po okoliškem terenu in v nadaljevanju služijo kot
notranja bariera za izračun volumna med terenom in gladino vode. Določili smo minimalno gladino, pri
kateri je celotno območje zadrževanja suho, v našem primeru je to na koti 140 m n.v., kar zajema tudi
lokalne poglobitve terena (dno gramoznih jam na JV območja), ter maksimalno višino zadrževanja, ki
jo pogojujejo bariere in sicer 163,5 m n.v. V Grafikon 7 so prikazani rezultati analize, kjer je za vsako
gladino zadrževanja med 140 in 163,5 m n.v, to je, med popolnoma suhim in popolnoma mokrim
predvidenim območjem zadrževanja, s prirastom gladine 0,20 m navedena površina teoretične ojezeritve
in pripadajoč volumen zadrževanja. Iz rezultatov je razvidno, da znaša največja teoretična sposobnost
zadrževanja na obravnavanem območju pri višin 163,5 m n.v., kar predstavlja višino predvidenih
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Grafikon 7: Površina ojezeritve in pripadajoča prostornina zadrževanih voda.
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nasipov, Vteor=16,81 mio m3, s površino ojezeritve Ateor=6,61 km2 (661 ha).
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4.3.2.2 ANALIZA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODLAGI HIDRAVLIČNEGA
MODELA
V nadaljevanju je predstavljena volumenska analiza sposobnosti zadrževanja voda na predvidenem
območju suhega zadrževalnika, ki temelji na podatkih izdelanega 1D-2D hidravličnega modela. Z
analizo smo primerjali različne variante prelivnih objektov ter izkoristek poplavljanja retencijske
površine v hidravličnem modelu, kjer smo primerjali takoimenovano teoretično in modelso sposobnost
zadrževanja voda.
V analizi smo obravnavali tri oblike prelivnega objekta, ki se razlikujejo glede na širino horizontalnega
prelivnega dela in sicer varianta B1, s prelivnim poljem dolžine L = 150 m, varianta B2 s prelivnim
poljem širne L = 300 m ter varianta B3 s prelivnim poljem širne L = 400 m ( poglavje 4.1.4.2).
V primeru zadrževalnika z najmanjšim prelivnim poljem B1 (L=150 m), znašajo maksimalni pretoki pri
poplavnem valu s stoletno povratno dobo (Q100), na prelivnem polju 138,87 m3/s, pri tem znašajo pretoki
gorvodno nad bočnim prelivom 1679 m3/s, ter dolvodno 1540 m3/s (Grafikon 8). Čas polnjenja
zadrževalnika znaša 31 ur in se začne, ko pretoki v poplavnem območju reke Mure presežejo vrednost
1185,19 m3/s. Volumen prelite vode v zadrževalnik znaša 9,96 mio m3, kar je v primerjavi s teoretično
kapaciteto zadrževalnega območja, ki znaša 16,81 mio m3, 59% izkoristek teoretičnega zadrževalnega
volumna. Posledično smo iskali geometrijo prelivnega območja, ki bo prevajala večje količine vode.
VPLIV SUHEGA ZADRŽEVALNIKA VARIANTE B1 NA PRETOKE
1600

Hidrogram pretoka
- gorvodno [m3/s]

1400

Pretok čez prelivni
objekt [m3/s]

PRETOKI [M3/S]

1200

Hidrogram pretoka
- dolvodno [m3/s]

1000
800
600
400
200
0

0

10

20

30

40

50
60
RAČUNSKI ČAS [H]

70

80

90

100

Grafikon 8: Pretoki gorvodno in dolvodno ter količine prelivanja čez preliv na prelivnem objektu B1 (L=150 m).

V primeru zadrževalnika s prelivnim poljem B2, ki v dolžino meri 300 m, znašajo maksimalni pretoki
pri poplavnem valu s stoletno povratno dobo (Q100), na prelivnem polju 220,88 m3/s, pri tem znašajo
pretoki gorvodno nad bočnim prelivom 1679 m3/s, ter dolvodno 1464 m3/s (Grafikon 8). Čas polnjenja
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zadrževalnika prav tako kot pri varianti B1, znaša 31 ur in se začne, ko pretoki v poplavnem območju
reke Mure presežejo vrednost 1187,19 m3/s. Volumen prelite vode v zadrževalnik znaša 15,60 mio m3,
kar je v primerjavi s teoretično kapaciteto zadrževalnega območja, ki znaša 16,81 mio m3, 93%
izkoristek teoretičnega zadrževalnega volumna. Izkoristek je bistveno boljši, vendar še vedno ostaja
neizkoriščenih 7% razpoložljivega zadrževalnega območja, kar znaša približno 1,21 mio m3.
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Grafikon 9: Pretoki gorvodno in dolvodno ter količine prelivanja čez preliv na prelivnem objektu B2 (L=300 m).

V tretjem primeru zadrževalnika s prelivnim poljem B3, dolžine 400 m, znašajo maksimalni pretoki pri
poplavnem valu s stoletno povratno dobo (Q100), na prelivnem polju 259,18 m3/s, pri tem znašajo pretoki
gorvodno nad bočnim prelivom 1679 m3/s, ter dolvodno 1427 m3/s (Grafikon 9). Čas polnjenja
zadrževalnika prav tako kot pri varianti B1 in B2, znaša 31 ur in se začne, ko pretoki v poplavnem
območju reke Mure presežejo vrednost 1187,19 m3/s. Volumen prelite vode v zadrževalnik znaša 16,78
mio m3, kar je v primerjavi s teoretično kapaciteto zadrževalnega območja, ki znaša 16,81 mio m3, 99,8%
izkoristek teoretičnega zadrževalnega volumna. Izkoristek je zadovoljiv in ne zahteva nadaljnjih iteracij.
Posledično je prelivni objekt B3 dolžine 400 m primeren, da se obravnavano območje zadrževanja
optimalno izkoristi v primeru poplavnega vala s stoletno povratno dobo.
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VPLIV SUHEGA ZADRŽEVALNIKA VARIANTE B3 NA PRETOKE
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Grafikon 10: Pretoki gorvodno in dolvodno ter količine prelivanja čez preliv na prelivnem objektu B3 (L=400 m).
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V nadaljevanju je predstavljen vpliv oblike prelivnega objekta na gladino vode v zadrževalniku. Gladine
vode smo projicirali na vzdolžno profilno linijo, ki je prikazana na kartah poplavne nevarnosti (Slika 31
– vijolčna linija). Izkaže se, da je najbolj kritičnem mesto na JV območja, kjer se nahaja obstoječ nasip
železniške proge med naselji Lendava in Mursko Središče, dolžine 1890 m in povprečne višine 2 m
(stacionaža profilne linije km 0+118). Na območju nasipa smo izvrednotili podatki, ki so podani v
sledeči preglednici:
Tabela 2: Podatki na območju železniškega nasipa (stacionaža profilne linije km 0+118)

Varianta geometrije

Gladina vode (Q100) ob Višina vode (Q100) ob Volumen akumulirane
nasipu [m n.v.]

nasipu [m]

vode [mio m3]

B1

162,25

3,41

9,96

B2

163,10

4,25

15,60

B3

163,47

4,61

16,81
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Slika 31: Prikaz kart poplavne nevarnosti na območju suhega zadrževalnika, za oblike prelivnega objekta B1, B2 in B3.
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Potek gladin in terena na obravnavani profilni liniji vzdolž območja, za vse tri variante prelivnega
objekta, je prikazan v Grafikon 11. Železniški nasip se nahaja na stacionaži profilne linije km 0+118.

Grafikon 11: Potek gladin za variante B1, B2 in B3 na območju suhega zadrževalnika.

Preskok v nivoju gladine v primeru geometrije prelivnega objekta B1 je posledica odtekanja vode na
depresijska območja dolvodno, na gorvodnem odseku pa voda obteče območje z višjo koto terena.

4.4 HIDROTEHNIČNA UREDITEV PRELIVNEGA OBJEKTA
4.3.1

DIMENZIONIRANJE PRELIVNEGA OBJEKTA

Bočni preliv lociran na visokovodnem nasipu reke Mure, služi kot razbremenilni objekt, ki omogoča,
da del vodnih količin visokovodnega vala teče preko krone prelivnega objekta, ki je večinoma vzporedna
ali le pod majhnim kotom odstopa glede na vzdolžno os glavnega toka vode, kar pomeni, da se preliva
razlika pretokov med gorvodnim in dolvodnim območjem Qbočno = Qdotok - Qodtok (Grafikon 12).
Potek gladin vzdolž bočnega preliva je v primeru reke
Mure, ko obravnavamo mirni tok, oblikovan tako, da
gladina vzdolž preliva počasi narašča, kot kje prikazana
na Slika 32 (Steinman, 2010). Glede na to, da so
visokovodni nasipi projektirani na poplavne vode s Slika 32:Gladine vzdolž bočnega preliva v režimu
stoletno povratno dobo (Q100), pri tem pa je upoštevano mirnega toka (Steinman, 2010; str 126, slika 5.24)
varnostno nadvišanje 0,5 m, je v primeru preliva B3 dolžine 400 m, lahko zaradi geometrijskih omejitev
visokovodnega nasipa, srednja prelivna višina največ ℎ𝑝 =

𝑎1+ 𝑎2
2

= 0,5 𝑚.
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Hidravlični izračun količin bočnega prelivanja je pokazal, da se v primeru prelivne variante B3, čez
bočni preliv v zadrževalnik prelije maksimalni pretok Qbočno = 251 m3/s, pri tem ko je Qdotok = 1679 m3/s
in Qodtok = 1427 m3/s (Grafikon 12).
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Grafikon 12: Pretoki hidravličnega modela gorvodno (Qdotok) in dolvodno (Qodtok) na prelivni objekt dolžine L=400 m, ter
količine prelivanja čez preliv (Qbočno).

Za kontrolo, s hidravličnim modelom določenih dimenzij bočnega preliva, smo izvedli račun po enačbi
Polenija, ki je je sledeča:
3

2

𝑎1 +𝑎2 2
)
2

𝑄𝑏𝑜č𝑛𝑜 = υ 3 𝜇√2𝑔𝐿 (

(19)

kjer pomeni:
υ… reducirni faktor zaradi poševnega toka vode proti bočnemu prelivu υ = 0,95 [-],
𝜇 … geometrijski koeficient preliva (oblika preliva, krone, …) [-],
𝐿 … dolžina krone bočnega preliva [m].
Koeficient preliva smo ocenili na vrednost 𝜇 = 0,55 in predstavlja krono jezu v obliki hrapave drče, kar
predstavlja dejansko obliko prelivnega objekta (priloge A, B, C in D).

Slika 33:Vrednost prelivnega koeficienta (Steinman, 2010., str 110, tabela 5.1a)

Namen izračuna po prelivni enačbi je bil preveriti v modelu ocenjena dolžino bočnega preliva LB3 = 400
m. Rezultat računa je LPolenij = 403,29 m, kar potrjuje, da je v modelu zasnovana oblika prelivnega
objekta B3 bila ustrezna.
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V prilogah A, B, C in D je prikazan primer postavitve prelivnega objekta v prostoru – situacija, ter
prečeni in vzdolžni prereza prelivnega objekta, pri katerem so upoštevane izračunane dimenzije in
predvidena optimalna umestitev v prostor.
4.4.2

DIMENZIONIRANJE PODSLAPJA

Primarna naloga podslapja pod prelivnim objektom je kontroliran odvzem energije vodnega toka, kje je
zaradi prelivanja čez preliv treba doseči ustrezno disipacijo kinetične energije vodnega toka dolvodno.
Učinkovitost odvzemanja energije vodnega toka je odvisna od Froudovega števila pred vodnim skokom
Fr1 in globine spodnje vode ys.

Slika 34: Shema parametrov potrebnih za dimenzioniranje podslapja (Steinman, F., Banovec, P. 2004; stran 24, slika 4-49)

V primeru obravnavanega prelivnega objekta smo izbrali najenostavnejšo obliko podslapja s prelivnim
curkom, ki vteka v poglobljen bazen (podslapje) na suhi stani nasipa, z namenom, da je vtočni curek
zaradi vpliva spodnje vode potopljen (potopljen vodni skok).
V nadaljevanju smo ocenili potrebno dolžino podslapja, pri tem pa smo predpostavili, da je dotočna
hitrost vode na preliv vs = 0 m/s. Za oceno so uporabljene sledeče enačbe, ki so med drugim izpeljane
iz Bernoullijeve, kontinuitete enačbe in enačbe za vodni skok:
𝑣𝑠2
2𝑔

(20)

𝑣𝑠2
𝑣𝑠2
∙𝜀∙𝜉∙
2𝑔
2𝑔

(21)

𝑇𝑂 = ℎ𝑝𝑟𝑒𝑙 + ℎ𝑝
𝑇𝑂 = 𝑦1 +
𝑞=

𝑄𝑝
= 𝑦1 × 𝑣𝑠
𝑏𝑝𝑜𝑑

(22)
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𝑣𝑠 =

1
√1 + 𝜀 ∙ 𝜉

∙ √2𝑔(𝑇0 − 𝑦1

𝑣𝑠 = 𝜑 ∙ √2𝑔(𝑇0 − 𝑦1

(23)
(24)

𝑦1 =

𝑞
𝑞
=
𝑣𝑠 𝜑 ∙ √2𝑔(𝑇0 − 𝑦1 )

(25)

𝑦2 =

𝑦1
(√1 + 8 ∙ 𝐹𝑟2 − 1)
2

(26)

kjer pomeni:
𝑇𝑂 …višina od dna omočene strani preliva do vrha gladine prelivanja (hprel+hp) [m],
q …specifični pretok čez prelivni objekt, oz. pretok na tekoči meter preliva [m3/s/m'],
𝑏𝑝𝑜𝑑 …širina podslapja [m],
𝑦1 … prva konjugirana višina [m],
𝑦2 … druga konjugirana višina [m],
𝑣𝑠 … hitrost vodnega curka pri prvi konjugirani višini [m],
𝐹𝑟 … Froudovo število [-],
𝜑 … koeficient energijskih izgub na podslapju [-],
𝑙𝑠 …minimalna potrebna dolžina podslapha [m].
Višina prelivnega objekta do vrha gladine prelivanja znaša T0=3,5 m, specifičen pretok je enak q=0,65
m3/s/m', pri širini preliva L=400 m in maksimalnem pretoku čez preliv Qp=260 m3/s.
Z iteracijo je izračunana prva konjugirana globina, ki znaša y1=0,10 m, hitrost vodnega toka na
podslapju, ki znaša vs=6,36 m/s, ter druga konjugirana globina, ki znaša y2=0,85 m. Nadalje je
izračunano Froudovo število Fr=6,36, na podlagi katerega se določi dolžino podslapja, in sicer v
odvisnosti od spodnjih pogojev(Peterka, 1958):
ds
5 < 𝐹𝑟 < 14,1

⇒

𝑙𝑠 = 6,1 ∙ 𝑦2

(27)

in
1,5 < 𝐹𝑟 < 5

⇒

𝑙𝑠 = 𝑦2 ∙ (1,1 ∙ 2𝐹𝑟 − 0,2 ∙ 𝐹𝑟2 )

(28)

V danem primeru obvelja prvi pogoj (27), tako znaša minimalna potrebna dolžina podslapja 𝑙𝑠 = 5,20 𝑚
na podlagi katere je dimenzionirano podslapje obravnavanega prelivnega objekta. Dolžina podslapja je
sorazmerno kratka, zato smo dodatno predvideli znižanje dna podslapja za 1,0 m, ter prag na zaključku
podslapja (kot je razvidno na prilogi B). S tem se doseže potopljen (podprti) vodni skok.
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V prilogah A, B in C je prikazan primer postavitve prelivnega objekta v prostoru – situacija, ter prečnega
in vzdolžnega prereza prelivnega objekta, pri katerem so upoštevane izračunane dimenzije in predvidena
lokacija v prostoru.

5

VPLIV ZADRŽEVALNIKA NA PRETOKE MURE

Osnovni namen umestitve suhega zadrževalnika na obravnavanem območju je izboljšanje poplavne
varnosti na obravnavanem odseku visokovodnih nasipov, kjer se nahajajo naselja Hotiza, Lendava,
Petišovci, Benica, Pince, idr.., ter izboljšanje odtočnega režima.
Analiza vpliva zadrževalnika je potekala na način, da so se v obstoječem stanju identificirala kritična
mesta visokovodnih nasipov, kjer je pri poplavnem valu s stoletno povratno dobo (Q100) prihajalo do
prelivanja in poplavljanja poseljenih območij. Prav tako smo izvrednotili višino gladine poplavnega vala
na omočeni strani visokovodnih nasipov, ki služi za nadaljnjo primerjavo s predvidenim stanjem.
V predvidenem stanju smo analizirali vpliv umestitve suhega zadrževalnika na potek gladin vzdolž
visokovodnih nasipov na celotnem obravnavanem območju. V analizi smo prikazali vpliv zadrževalnika
s prelivnim objektom dolžine L=400 m oz. geometrijsko varianto B3, ki je podrobneje predstavljena v
poglavju 4.1.4.2.
V zaključku poglavja smo analizirali vpliv suhega zadrževalnika na odtočni hidrogram in nivogram.
Vplivi so predstavljeni s pomočjo vtočnega in iztočnega hidrograma, ki se nahajata na mestu vtoka in
iztoka iz območja hidravličnega modela.
Na spodnjih slikah so prikazani profili odčitavanja podatkov iz hidravličnega modela, kjer so razvidne
stacionaže, ki predstavljajo x os grafikonov v sledečih podpoglavjih.
Profili odčitavanja so sledeči:
•

Profil vzporedno levemu visokovodnemu nasipu, ki poteka ca 5-10 m na omočeni strani nasipa
po celotnem, 13,4 km dolgem odseku visokovodnih nasipov. Na podlagi profila, smo v
nadaljevanju prikazali primerjave gladin vzdolž visokovodnih nasipov.
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Slika 35: Prikaz profila ob visokovodnem nasipu v dolžini 13,4 km.

•

Profila v gorvodnem (PP 1.1 stacionaža km 13+394 ) in dolvodnem prečnem prerezu (PP 11.1
stacionaža km 0+794), ki predstavljata vtok in iztok iz obravnavanega območja hidravličnega
modela.

Slika 36: Prikaz profila ob vtoku in iztoku iz hidravličnega računskega modela.

5.1 OBSTOJEČA POPLAVNA VARNOST
V okviru analize obstoječega stanja poplavne varnosti vzdolž levo brežnega VV nasipa ob reki Muri,
smo zaznali tri kritična mesta nasipov, kjer pri pretokih s 100 povratno dobo prihaja do prelivanja krone
nasipa. V ta namen smo pripravili poligon kritičnih območij, ki je prikazan na Slika 37. V nadaljevanju
so območja natančneje opisana.
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Slika 37: Kritična mesta prelivanja VV nasipov v obstoječem stanju.

•

I kritično območje visokovodnih nasipov se nahaja pri naselju Hotiza. Nasip začne prelivati,
ko se gladina vode dvigne do kote 166,20 m n.v., preliv se vzpostavi na stacionaži km 12+232
do km 12+340 in v širino na začetku meri ca 100 m. Pri največjih pretokih, se prelivno območje
razširi na širino 220 m, pri tem se gladina vode dvigne do kote 166,6 m n.v. Na tem mestu je
nasip prenizek in v slabem stanju, prelita voda se po območju nekdanje struge neposredno
izteka proti Naselju Hotiza in Kot, ter nadalje dolvodno proti Gaberju, Lendavi ter Petišovcem.
Poplavljena območja sodijo pretežno v razred majhne poplavne nevarnosti (ca 70% poplavne
površine), v razred srednje poplavne nevarnosti (ca 20%poplavne površine), ter majhen del na
območjih mrtvih rokavov v razred velike poplavne nevarnosti (ca 10% poplavne površine).
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Slika 38: I kritično območje prelivanja, prikaz KPN in tokovnic.

•

II kritično območje visokovodnih nasipov se nahaja na območju v nalogi predvidenega
prelivnega objekta, 1,3 km dolvodno od naselja Kot. Na območju prelivanja so nasipi v slabem
stanju in potrebni obnove, problematičen je tudi prehod ceste čez nasip (prehodna rampa), kjer
se krona nasipa spusti za približno 0,25 m. Nasip začne prelivati, ko se gladina vode dvigne do
kote 163,93 m n.v., preliv se vzpostavi na stacionaži km 7+396 do km 7+492 in v širino
spočetka meri ca 120 m. Pri največjih pretokih, se prelivno območje razširi na širino 360 m, pri
tem se gladina vode dvigne do kote 164,15 m n.v.. Voda se razliva po kmetijskih površinah v
smeri naselja Gaberje in Lakoš, kjer se združi s poplavnimi vodami iz gorvodnega območja
prelivanja, ter dolvodno, vzdolž visokovodnega nasipa proti naselju Petišovci. Poplavljena
območja sodijo v razred majhne poplavne nevarnosti (ca 40% poplavne površine), v razred
srednje poplavne nevarnosti (ca 55%poplavne površine), ter majhen del na območjih mrtvih
rokavov v razred velike poplavne nevarnosti (ca 5% poplavne površine).

Verdnik, N. 2018. Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Muri na območju Gaberja v občini Lendava.

75

Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Slika 39: II kritično območje prelivanja, prikaz KPN in tokovnic.

•

III kritično območje visokovodnih nasipov se nahaja na območju gramoznih jam pri naselju
Petišovci (bližina mejnega prehoda Petišovci). Na območju prelivanja so nasipi v slabem stanju
in potrebni obnove. Nasip začne prelivati, ko se gladina vode dvigne do kote 163,06 m n.v., in
se nahaja na stacionaži km 5+624. Pri največjih pretokih je prelivno območje široko 50 m, pri
tem se gladina vode dvigne do kote 163,15 m n.v.. Voda zalije območje gramoznih jam in
pripadajočih objektov, ter se združi z poplavnimi vodami gorvodnega odseka. Poplavljena
območja sodijo v razred majhne poplavne nevarnosti (ca 10% poplavne površine), v razred
srednje poplavne nevarnosti (ca 20% poplavne površine), ter večji del, ki se nahaja na območju
gramoznih jam, v razred velike poplavne nevarnosti (ca 50% poplavne površine).
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Slika 40: III kritično območje prelivanja, prikaz KPN in tokovnic.

5.2

VPLIV SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA POTEK GLADIN VZDOLŽ

VISOKOVODNIH NASIPOV
V nadaljevanju je prikazan vpliv umestitve suhega zadrževalnika na potek gradni vzdolž visokovodnih
nasipov na celotnem obravnavanem območju in kritičnih mestih, kjer so v obstoječem stanju
visokovodni nasipi preliti.
Primerjali smo gladini vode v obstoječem stanju ob visokovodnih nasipih, ter gladine vode, ob
upoštevanju suhega zadrževalnika z geometrijsko varianto B3, to je prelivnim objektom dolžine L=400
m , ki se je izkazala kot najučinkovitejša pri izkoriščanju razpoložljive retencijske kapacitete. Primerjava
je prikazana v Grafikon 13, z rumenimi šrafurami so označena območja, kjer so nasipi v obstoječem
stanju preplavljeni (kritična območja I, II in III).

Verdnik, N. 2018. Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Muri na območju Gaberja v občini Lendava.

77

Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Grafikon 13: Primerjava gladin obstoječega stanja in vpliva suhega zadrževalnika.

Zaznaven vpliv znižanja gladine vode, zaradi vpliva suhega zadrževalnika se pojavi na stacionaži km
10+800. Mesto se nahaja ca 3,3 km gorvodno od mesta prelivanja. Na tem mestu se gladina vode zniža
za približno 2-3 cm. V nadaljnjem kilometru dolvodno, to je na stacionaži km 8+300, znižanje gladin
doseže povprečno vrednost, ki znaša cca. 25 cm. Najvišje znižanje gladin se pojavi na stacionaži km
5+550 in znaša cca. 40 cm.
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Grafikon 14: Znižanje gladin zaradi vpliva suhega zadrževalnika.

Na območju I kritičnega mesta, pri naselju Hotiza, se izkaže, da vpliv suhega zadrževalnika do
govodnega območja, ki je od mesta prelivnega objekta oddaljeno 4,7 km, izzveni, oz. je minimalen
(nekaj cm nižja gladina vode od obstoječega stanja).
Na območju II kritičnega mesta, pri bočnem prelivnem objektu v suhi zadrževalnik, ki se nahaja na na
stacionaži km 7+396 do km 7+492, se gladina znatno zniža in sicer za 30 cm, glede na obstoječe stanje.
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Podoben vpliv je zaznaven na celotnem dolvodnem območju, vse do iztoka iz območja modeliranja,
kjer se znižanje gladin giblje med 25 – 40 cm.
Na območju III kritičnega mesta, pri bočnem prelivnem objektu v suhi zadrževalnik, ki se nahaja na
območju gramoznih jam pri naselju Petišovci (bližina mejnega prehoda Petišovci) na stacionaži km
5+624, znaša zmanjšanje gladin 35 cm.
Vpliv suhega zadrževalnika ima torej dolvodno od območja bočnega preliva precejšne učinke, saj bi na
primer na III kritičnem mestu visokovodnih nasipov le-ti zadržali poplavni val tudi v primeru, da se ne
bi izvedli ukrepi predvideni v elaboratu TC VODE.
Prav tako bi nasipi predvideni za sanacijo na območju kolonije Benica-Murska šuma (dolvodno od
obravnavanega območja modela), ki niso primerni zaradi vodoprepustnih materialov in prenizke
gradnje, bili bistveno manj ogroženi pred porušitvijo, saj bi znižanje gladin pomenilo, da se obremenitev
na nasipe občutno zmanjša, ob predpostavki, da poplavni val ni daljši od štirih dni, oz. ne presega
vrednosti, upoštevane v hidravličnem modelu. Popuščanje nasipa pri murski šumi pri pretokih s
povratno dobo Q30 je prikazano na levem delu Slika 41.

Slika 41: Poplave (september 2014) nasipov pri koloniji Petišovci levo in pri naselju Hotiza, desno. (vir: Avtor)

5.3

VPLIVI SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA HIDROGRAM PRETOKA

V nadaljevanju je prikazana sprememba hidrograma pretokov med gorvodnim (PP 1.1 stacionaža km
13+394 ) in dolvodnim prečnim prerezom (PP 11.1 stacionaža km 0+794), ki predstavljata vtok in iztok
iz obravnavanega območja hidravličnega modela. Primerjava je bila izvedena za obstoječe stanje, kjer
ni bil upoštevan vpliv suhega zadrževalnika, ter za stanje, kjer se vode prelivajo na območje suhega
zadrževalnika, s prelivnim objektom širine L=400 m (varianta B3).
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Grafikon 15: Vtočni in iztočni hidrogram v 2D modelu pri pretoku Q100 za obstoječe stanje.

Grafikon 15 prikazuje, da se maksimalni pretok reke Mure v obstoječem stanju, med vtokom in
iztokoma iz obravnavanega območja, na 13,5 km dolgi poti, zmanjša iz 1681 m3/s na 1634 m3/s (razlika
46 m3/s). Čas zakasnitve glede na vhodni hidrogram znaša 6 ur. Do zmanjšanja konice iztočnega
hidrogram pride zaradi razlivanja iz struge reke Mure ter prelivanja visokovodnih nasipov.
Oblika iztočnega hidrogram nima značilnega loma, ki nastane zaradi razlivanja na inundacije, ker se v
hidravličnem modelu le-te na območjih do visokovodnih nasipov upošteva z 1D modelom, čez nasipa
pa se prične prelivanje na območje 2D modela.
Prikazan vtočni in iztočni hidrogram predvsem služi za primerjavo med obstoječim stanjem in stanjem
s vplivom suhega zadrževalnika, kjer se primerjajo končni pretoki ter zakasnitev konice.
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Grafikon 16: Vtočni in iztočni hidrogram v 2D modelu pri pretoku Q100 za stanje z suhim zadrževalnikom (varianta B3).

Grafikon 16 prikazuje, da se zaradi delovanja suhega zadrževalnika, maksimalni pretok reke Mure v
stanju z upoštevanim prelivnim objektom dolžine L=400 m, med vtokom in iztokoma iz obravnavanega
območja, na 13,5 km dolgi poti, zmanjša iz 1681 m3/s na 1425 m3/s (razlika 255 m3/s), kar predstavlja
15 % znižanje konice poplavnega vala. Čas zakasnitve glede na vhodni hidrogram znaša 7 ur, pri tem
pa je iztočna konica hidrograma bolj sploščena kot v obstoječem stanju in traja 4h. Do zmanjšanja konice
dovodnega hidrogram pride zaradi prelivanja dela visokovodnega vala (16,81 mio m3) v retencijsko
območje. Volumen zadrževanega dela poplavnega vala znaša 5,9 % celotnega volumna poplavnega vala
s stoletno povratno dobo Q100 s štiridnevnim časom trajanja.
Vpliv suhega zadrževalnika na količino vode v vodotoku dolvodno ter na časovno razporeditev odtoka
iz območja zadrževanja je pogojen z razpoložljivim volumnom zadrževanja. V primeru, da bi v modelu
uporabili hidrogram pretoka z enakim maksimalnim pretokom ter enakimi doseženimi gladinami vode,
a drugačnim, daljšim časom trajanja, bi se vpliv zadrževalnika bistveno zmanjšal, saj bi le-ta, ob
zapolnitvi razpoložljivih zadrževalnih kapacitet imel praktično neznaten vpliv na znižanje konice
visokovodnega vala.
Če bi pri visokovodnem valu s časom trajanja 8 dni želeli doseči enak vpliv, kot ga ima zadrževalnik pri
poplavnem valu s trajanjem 4 dni, bi za to potrebovali ogromne razpoložljive volumne, kar rezultira v
bistveno večjih retencijskih površinah. Glede na omejeno razpoložljivost neposeljenega prostora,
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primernega za retencijsko površino, so takšni ukrepi težko izvedljivi z vidika umeščanja v prostor, prav
tako je vprašljiva njihova ekonomska upravičenost.

6

ZAKLJUČEK

V magistrskem delu je bilo obravnavano poplavno ogroženo območje med naselji Hotiza in Benica v
dolžini 13,5 km, ki je v preteklosti pogosto poplavljalo. Na skoraj celotnem odseku so obstoječi levo
brežni visokovodni nasipi z vidika zagotavljanja poplavne varnosti v neprimernem stanju (grajeni iz
vodoprepustnih materialov, na mnogim mestih so se posedli in so prenizki, idr.). S hidravličnim
modelom je bila potrjena neustreznost obstoječih nasipov v naravi, saj so ti v obstoječem stanju in
pojavu poplavnega vala s 100 povratno dobo, na več mestih preplavljeni. Z namenom izboljšanja
poplavne varnosti in povečevanja retencijskih površin, ki so bile z izgradnjo visokovodnih nasipov v
preteklosti odvzete je bila analizirana možnost izgradnje suhega zadrževalnika ob reki Muri na območju
Gaberja v občini Lendava, ter predstavljen vpliv le-tega na poplavno varnost. V ta namen je bil
pripravljen 1D - 2D združen hidravlični model.
Za predvideno območje suhega zadrževalnika je bila izdelana volumska analiza, na podlagi katere je
bila pripravljena gematrija območja prelivanja v suhi zadrževalnik. Obravnavano retencijsko območje
se ob maksimalnem izkoristku pri popravnem valu s stoletno povratno dobo Q100, razteza na 661 ha
veliki površini in sprejme volumen 16,78 mio m3, kar znaša približno 6% celotnega volumna
obravnavanega visokovodnega poplavnega vala.
Na območju vtoka v suhi zadrževalnik je bila umeščena povezava z elementom bočnega prelivanja.
Povezava je bila obravnavana kot bočni prelivni objekt v obliki hrapave drče, za katerega so bili
predstavljeni postopki dimenzioniranja in potrebne dimenzije (prikazane grafično v prilogah A, B, C in
D). Dolžina krone prelivnega objekta znaša L=400 m in se nahaja na nadmorski višini 163,30 m, dolžina
podslapja znaša 5,20 m, pri tem ko maksimalni pretok čez prelivni objekt, ki je visok 3,3 m, znaša Qbočno
= 251 m3/s.
Za celotno obravnavano območje visokovodnih nasipov je bil analiziran vpliv suhega zadrževalnika na
gladine vode vzdolž visokovodnih nasipov, gorvodno in dolvodno od lokacije bočnega prelivnega
objekta. Ugotovljeno je bilo, da povprečno znižanje gladin vode zaradi vpliva zadrževalnika znaša cca.
25 cm, medtem ko najvišje znižanje gladin, ki se pojavi znaša cca. 40 cm. Prav tako je bil analiziran
vpliv suhega zadrževalnika na iztočni hidrogam, ki

je pokazal, da se zaradi delovanja suhega

zadrževalnika, maksimalni pretok reke med vtokom in iztokoma iz obravnavanega območja, na 13,5 km
dolgi poti, zmanjša iz 1681 m3/s na 1425 m3/s (razlika 255 m3/s), kar predstavlja 15,2 % znižanje
pretokov konice poplavnega vala. Čas zakasnitve glede na vhodni hidrogram znaša 7 ur, pri tem pa je
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iztočna konica hidrograma bolj sploščena kot v obstoječem stanju in traja 4h. Do zmanjšanja konice
dovodnega hidrogram pride zaradi prelivanja dela visokovodnega vala (16,81 mio m3) v retencijsko
območje.
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