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Kattalog poplavniih scenarijev zaa izlivno obmo
očje Meže

U
UVOD
IIzdelava kattaloga šestd
desetih pop
plavnih scen
narijev za lo
okacijo vodn
nega vozliščča Dravograad je del 2.
d
delovnega paketa
p
(WP2) bilateraln
nega projekkta »Čezmejjna vodarska iniciativa za reki Dravva in Mura
((DRA-MUR-CI)« (DRA--MUR-CI, 2
2012), sofin
nanciranegaa iz Opera
ativnega programa čezmejnega
ssodelovanjaa Slovenija-A
Avstrija 200
07-2013. W
WP2 obravnava ravnanje ob poplaavah in zm
manjševanje
ttveganj, pri čemer so ciilji:



izpo
opolnjeno p
poznavanje poplavnih procesov iin poplavnih tveganj (analiza
(
tveeganja) ter
izbo
oljšana izmeenjava inform
macij/podattkov za ravn
nanje ob poplavah,
izbo
oljšanje čezm
mejnega ravvnanja ob po
oplavah na rekah Dravi in Muri.

O
Obravnavan
no območjee se nahaja blizu državvne meje z Avstrijo in obsega okolico sotočjja Meže in
M
Mislinje ter okolico izlivva Meže v D
Dravo. Obravvnavani so n
naslednji vodotoki:




Drava od akum
mulacije HE D
Dravograd d
do mostu po
od izlivom Meže,
M
Mežža od izliva v Dravo do rečne stacio
onaže približžno 4,400 km,
Mislinja od izlivva v Mežo do rečne staccionaže prib
bližno 2,200
0 km.

N
Na tem obm
močju se naahaja mesto
o Dravograd
d s hidroelekktrarno, blizzu sotočja Meže
M
in Misslinje pa se
n
nahajata naaselji Otiškii vrh in Šentjanž pri D
Dravogradu
u. Gre za poplavno oggroženo območje, kar
d
dokazuje tudi opozoriln
na karta pop
plav (ARSO, 2012), ki je prikazana na
n sliki 1.

Slika 1: O
Obravnavano
o območje (ob
bkroženo) z vrisano opozzorilno karto
o poplav
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IIz slike so razvidni tud
di vsi manjšši pritoki in
n hudournikki, ki lahko prav tako vplivajo naa poplavno
n
nevarnost območja. V hidravliččni analizi in kataloggu poplavn
nih scenarijjev bodo hudourniki
o
obravnavan
ni le posredn
no in ne kot mreža posaameznih pritokov.
R
Regijski naččrt zaščite in
n reševanja ob poplavaah na območju koroške
e regije opisuje vodne razmere
r
na
n
naslednji naačin: »Mežaa je v 3 km dolgem izlivnem odseku reguliran
na, nad tem
m odsekom pa teče po
nevarnost
o
ozki dolini med cesto oz. železn
nico in strm
mim pobočjem na drugi strani. Potencialno
P
o
ogroženostii pred poplaavami predsstavljajo dottrajani in slaabo vzdrževani objekti (jezovi,
(
obreežni zidovi)
iin nanosi plavin
p
hudo
ourniških prritokov. Misslinja je priitok Meže in je urejen
na na 23 km
k dolgem
iizlivnem od
dseku. Stru
uga prevajaa visoke vo
ode do Q10. Problem poplavne ogroženosti nastopa
p
predvsem v industrijskiih predelih v Pamečah, Otiškem vrhu in Sloven
nj Gradcu.« (URSZR, 2005, str. 6).
»
»Glede pop
plav (pritokov Mislinjee) so te po
ogoste zarad
di neurejen
nosti pritoko
ov, obsežneejše pa so
p
predvsem ob
o sami Misllinji. Ob viso
okih vodah jje poplavljenih 360 ha površin ob Mislinji
M
in Suhadolnici,
o
od tega je 23
2 ha industtrijskih površšin v Otiškem vrhu, Pam
mečah in Slo
ovenj Gradccu ter urban
ne površine
v Tomaški vasi
v
in Turiški vasi. Pri poplavah Q10 – Q20 jje poplavlje
en ozek pass kmetijskih
h površin v
O
Otiškem vrh
hu, cesta Draavograd – SSlovenj Grad
dec v Otiškem vrhu.« (U
URSZR, 2005
5, str. 7).
»
»Izvedeni energetski
e
in vodnogospodarski objekti v ozki Dravski dolini zagotavljajo
o ustrezno
p
protipoplavno varnost.. Drava je na tem odseeku na večjeem delu ute
esnjena med
d cesto in žeeleznico, ki
o
ob visokih vodah
v
nista ogroženi. Urbane površšine so locirrane izven poplavnih
p
ob
bmočij. Prob
blematično
p
pa je visokkovodno staanje ob hudourniških pritokih Drrave. V rekko Dravo se
e na območju občine
D
Dravograd izliva pritok,, ki na porasst Drave nim
ma neposred
dnega vpliva
a. Ta pritok je Meža z Mislinjo.
M
Pri
n
normalnem pretoku M
Meže z Misllinjo 4 m3/ss in pri preetoku reke Drave 1200
0 m3/s ne predstavlja
p
n
nevarnosti za
z naselje M
Meža, če pa pretok Meeže z Mislinjjo doseže 88 m3/s in je
e pretok Draave višji od
3
1
1200 m /s, predstavljaa veliko neevarnost za naselje Meža v Dravogradu, ki leži ob sottočju rek.«
((URSZR, 200
05, str. 7).
N
Na temo prroblematikee plavja pri premostitvvah je bilo o
ocenjeno, da
d velike težžave pri zaggotavljanju
p
poplavne vaarnosti povzzročajo števvilni neustreezni prepustti in premajh
hni mostovi, velika prod
donosnost,
n
neustrezno vzdrževani prodni zad
drževalniki in mestomaa v naseljih prenizka po
oplavna varrnost strug
zzaradi naplaavin in zaraasti. Vegetaacija v struggi namreč p
povečuje ko
oeficient tre
enja (nG) in zmanjšuje
p
pretočno sp
posobnost vvodotoka, zaaradi česar lahko voda prestopi brregove. Na izlivnem
i
odseku Meže
v Dravo se poleg našteetega pojavljajo problemi s poplavvno varnostjo, ki je possledica zajezzitve Meže
o
ob visokih vodah
v
Dravve. Poplave so pogostee predvsem v dolinah, kjer so zgraajene ceste zmanjšale
n
naravni viso
okovodni prrofil in prih
haja do izreednih erozij in preplavljanja ter odnašanja ceest. Pritoki
M
Meže in Misslinje imajo izrazit hudo
ourniški značaj.
TTo vsaj posrredno potrju
ujejo tudi naša opažanjja s terenskkega ogleda, opravljene
ega nekaj dn
ni po visoki
vvodi septem
mbra 2010, ko so katasstrofalne po
oplave prizaadele osredn
njo in JV Slo
ovenijo. Prvvi primer je
ccestni most med Šentjaanžem in Bu
ukovsko vasjjo, ki je prikazan na sliki 2.
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Slika 2: Sled
d visoke vodee 19.9.2010, ffotografija p
posneta 24.9.2010 (FOTO: G. Novak)

N
Na sliki 2 jee iz sledi v strugi razviidno, da je potok, ki se izliva v Mislinjo,
M
v čaasu visoke vode segal
p
praktično do vrha prep
pusta oz. do
o roba koritta. Drugi priimer je hud
dournik ob cesti
c
Dravoggrad-Ravne
n
na Koroškem
m, ki je prikaazan na sliki 3.

Sllika 3: Sledi h
hudournika o
ob cesti v dollini Meže, possneto dne 24
4.9.2010 (FOT
TO: G. Novakk)
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IIz slike 3 je razvidno,
r
daa je ob obiln
nem deževju
u hudournikk prestopil korito, prelil zid ob prep
pustu in
p
poplavil cesto ter prem
mestil plavinee v Mežo.
P
Primer poteencialnih težav zaradi kopičenja p
plavja je opuščen in do
otrajan, prib
bližno 3 m širok
š
lesen
m
most na obm
močju Podkklanca, gorvo
odno od sottočja Meže in Mislinje, ki je prikazaan na sliki 4..

Slika 4:
4 Most gorvvodno od sotočja Meže in
n Mislinje (levvo). Plavje ob
b mostnem oporniku
o
(dessno).
dne 24.9.2010
0 (FOTO: G. Novak)
N
Fotograafiji posneti d

IIz slike 4 jee razvidno, da se ob razrahljanem
m mostnem
m oporniku nabira plavjje, kar je potencialno
p
p
problematiččno, saj slednje zmanjšuje pretoččni prerez in ogroža sttabilnost mostu.
m
Preto
očni prerez
zzmanjšuje tudi zarast v strugi, ki jee prikazana n
na sliki 5.

Slika 5: Vegetacija o
ob protipoplaavnih zidovih
h na bregovih
h Meže blizu izliva v Dravo
o (FOTO: G. Novak)
N
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P
Poplavni scenariji so p
povezani s t.i. kritičnim
mi lokacijam
mi, ki lahko bistveno vplivajo
v
na prevajanje
vvisokih vod. Na širšem območju vvodnega vozzlišča Dravo
ograd so bile v začetni fazi izdelavve kataloga
p
poplavnih scenarijev (ttj. po terenskem ogled
du) kot kritične oprede
eljene lokaciije, ki so prrikazane na
ssliki 6.

Slika 6: K
Kritične lokaacije, ki lahko
o bistveno vp
plivajo na pre
evajanje visok
kih vod
Po
odlaga: ARSO, h
http://gis.arso.go
ov.si/atlasokolja//

IIz slike 6 jee razvidno, da so na o
območju vo
odnega vozllišča Dravog
grad zgrajeni številni mostovi,
m
ki
p
predstavljajo (v smislu hidravličnega modeliraanja) notran
nje pogoje za
z številne kombinacije
k
e poplavnih
sscenarijev. V naravi lah
hko pride do scenarijevv, kjer se m
mostne odprrtine zamašijo zaradi plavja,
p
ki se
h stebrov. Količina in
n
nabere okrrog mostnih
n velikost plavja sta seveda od
dvisni od geografskih
g
zznačilnostih
h območja in
n pa tudi od
d velikosti p
pretoka. Kerr se v bližini Dravograjskega vodneega vozlišča
n
nahajajo tu
udi številni hudourniki,, je verjetnost, da pride do takšne zamašitve mostnih
h odprtin s
p
plavjem preecej velika. O
Ocenjeno jee bilo, da se lahko nabeere na določčenih stebrih
h Meže pri 10
1 oziroma
1
100 letnem
m pretoku v širino prib
bližno 3 do 6 m plavjaa. Tako je bila
b v računu za primeer scenarija
zzamašitve mostne
m
konsstrukcije up
poštevana raazširjena deebelina mosttnega stebra za 3 m. Keer je korito
sstruge v povvprečju 40 m široko, lah
hko takšna zagozditev plavja prece
ej zmanjša pretočni
p
pro
ofil in s tem
p
pretočnost struge. Zaraadi zmanjšaane pretočnosti pa se lahko pojavii zajezitev in
n poplavljan
nje reke na
ggorvodnih odsekih.
o
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Slika 7: Mo
ost na Dravi ((Dravograd) – dolvodno od
o sotočja
Vir: V
VGP DRAVA Ptuj, d.d.

SSlika 7 prikaazuje Dravo
o pri Dravoggradu in predstavlja do
olvodni del 1D hidravličnega mod
dela Drave.
SSpodnji rob
bni pogoj m
modela je d
definiran tik nad mosstom in je bil povzet po hidravlični študiji
zzajezitvenih
h gladin (Ho
ojnik, 2007). Mostni op
porniki so v tem prime
eru izven modeliranega
m
a območja,
n
njihov vplivv na gladinee pri pojavu
u visokih vo
oda pa je p
posredno vkključen v mo
odel preko spodnjega
rrobnega poggoja.

Slika 8: Merilni lati na lo
okaciji vodom
merne postajje
G. Novak)
Otiški Vrh I – Misliinja (FOTO: G

8

SSlika 9: Mosttni opornik žeelezniškega mostu
m
(FOTO: G. Novvak)
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M
Meritve glad
din, ki so bile opravljen
ne na vodom
merni postajji Otiški Vrh
h I na Mislinjji (slika 8) ob preteklih
vvisokovodniih dogodkih
h, so bile upo
orabljene zaa umerjanjee in verifikaccijo vzpostavvljenega hid
dravličnega
m
modela obm
močja Dravo
ograjskega vvodnega vo
ozlišča. S po
omočjo teh meritev je bil umerjen
n koeficient
h
hrapavosti, medtem ko
o so se meritve iz vod
domerne po
ostaje Otiški Vrh I na Meži
M uporab
bile bolj za
u
umerjanje koeficientov
k
v izgub na lo
okaciji mosttu, ki se nahaja gorvod
dno od vodomerne posstaje. Tako
u
umerjene vrednosti
v
kkoeficientov so bile nato uporab
bljene še za ostale mostne
m
konstrukcije s
p
predpostavkko, da nasto
opijo podob
bne hidravliččne razmeree tudi pri dru
ugih mostovvih.
V hidravličn
nem modelu
u so bile zajjete vse mo
ostne konstrukcije, za katere
k
je bilo ocenjeno
o, da imajo
vvelik vpliv na
n poplavno
o nevarnost obravnavan
nega območčja. Mostna konstrukcijja, ki predsttavlja oviro
v toku, je bila
b v modeel vključena s pomočjo
o 1 dimenzijjskih enačb, s katerimi je možno modelirati
p
potopljen to
ok skozi mo
ostno odprttino in prelivanje prekko cestne ko
onstrukcije. Eden izmeed mostnih
o
opornikov, ki
k so bili zajeeti v hidravlličen modelu, je prikazaan na sliki 9.

SSlika 10: Pog
gled na jez HEE Dravograd
Vir: V
VGP DRAVA Ptuj, d.d.

JJez hidroeleektrarne Drravograd, kii je prikazan na sliki 1
10, se nahaja gorvodno
o od sotočjja Meže in
M
Mislinje. Ob
b pojavu visokih voda se zaporniice na jezu dvignejo, s tem pa se omogoči nemoteno
p
prelivanje vode
v
iz akum
mulacijskega bazena. O
Objekt pred
dstavlja gorvvodni robni pogoj v hid
dravličnem
m
modelu Draavograjskegga vodnega vozlišča, vvhodni prettok v mode
el pa je odvisen od obratovanja
ggorvodne avvstrijske verige hidroelektrarn. Zaa določitev u
ustreznega scenarija ob pojavu visokih voda
b
bo omenjen pretok p
preko HE D
Dravograd, napovedan
n s prognostičnim mo
odelom od avstrijskih
kkoroških priistojnih orgaanov.
N
Na obravnavanem obm
močju se nahajata dve sotočji na p
precej kratki razdalji. Prrvo je sotoččje Meže in
D
Drave, ki jee prikazano na sliki 11,, drugo pa jje sotočje M
Meže in Mislinje. V sklopu te štud
dije so bile
o
obravnavan
ne različne kkoincidence Mislinje, Meže in Drave, ki so bile vključene v poplavne scenarije.
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Sliika 11: Pogled
d na sotočje M
Meže in Drav
ve
Vir: V
VGP DRAVA Ptuj, d.d.

B
Brežine stru
uge Mislinjee so v večji meri porašččene z večjo
o zarastjo (Slika 12), kii pa ob pojaavu visokih
vvoda povzro
oči dvig glaadine, saj see hitrosti vo
ode zaradi upora toku
u zmanjšajo, s tem pa se poveča
ggladina vod
de. Zaradi o
obrežne zaraasti je zman
njšana preto
očnost struge, poplavn
na nevarnosst pa je na
b
bližnjem obvodnem območju poveečana.

Slika 12: Zaraast na brežin
nah struge Mislinje (FOTO
O: G. Novak)

P
Po pojavu visokih
v
voda ostanejo na terenu sledi, ki so
o lahko upo
orabne pri verifikaciji
v
h
hidravličnih
m
modelov. Seeveda takšn
ne sledi ne dajo dovolj natančnih
h informacijj za samo umerjanje
u
m
modela,
ob
p
pomanjkanjju meritev ggladin preteeklih dogod
dkov pa so lahko prece
ej uporabne
e za približn
no oceno o
p
pravilnosti rezultatov hidravličneega modelaa. Slika 13 prikazuje sledi prete
eklega visokovodnega
d
dogodka v letu 2010. O
Opazno je tu
udi, da so na tej lokacijji visoke vod
de uničile obrežno zaraast, ki je po
d
dogodku ostala polomljjena.
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Slika 13: SSledi visoke vvode iz leta 20
010 (FOTO: G.
G Novak)

ZZa zmanjšaanje poplavvne nevarn
nosti so bili na obravn
navanem izlivnem odsseku Meže v Dravo v
p
preteklosti že izveden
ni protipop
plavni ukrepi, ki obseggajo tudi odstranitev zarasti. Raazlika pred
iin po odstrranitvi je raazvidna iz p
primerjave slik 11 in 1
14, ki prikazujeta soto
očje Meže in Drave v
lletu 2006 (slika 11) in
n v letu 201
12 (slika 14
4).

Slika 14: Sotočje Mežže in Drave po
o odstranitvii zarasti
Vir: V
VGP DRAVA Ptuj, d.d.
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M
METOD
DOLOG
GIJA IZ
ZDELAV
VE POP
PLAVNIIH SCENARIJE
EV
ZZa izdelavo kataloga po
oplavnih sceenarijev je b
bila potrebna obširna priprava vseh
h podatkov. Določiti je
b
bilo treba vse
v dejavnikke, ki lahko
o vplivajo n
na poplavno
o nevarnostt ter vse možne kombinacije teh
d
dejavnikov. Zaradi preevelikega čaasa hidravličnega izračuna je bilo treba naabor vseh kombinacij
zzmanjšati naa kritične/m
merodajne scenarije. Ti scenariji paa morajo pre
edstavljati ustrezne
u
situ
uacije, ki se
llahko v narravi pojavijo
o. Po hidravvličnem izraačunu je biilo treba prresoditi ali je
j izbrani scenarij
s
res
kkritičen gled
de povečanjja obsega po
oplavljanja in izračun d
dodati v kata
alog scenarijev. Ob zaklljučku vseh
iizračunov in
n analiz za vvse scenarijje, ki so bili na začetku
u izbrani kott kritični, je
e bil katalogg poplavnih
sscenarijev dokončan.
d
Slika 15 prikaazuje shemo
o postopka izdelave kattaloga.

Nabor vseh dejavnikov, ki vplivajo naa poplavno neevarnost

Nabor vseh kombinacij dejavnikov = scenarij

Izbor kritiččnih/merodajn
nih scenarijevv

NE

NE

Hidravlični izračun kritičnih/merodajn
nih scenarijevv

Iz hidravliččne analize je razvidno, da izbrani dejavn
niki
v scenariju
u dejansko vpllivajo na poplaavno nevarno
ost

Izračunan scenarija
s
je dodan v katalo
og poplavnih scenarijev
s

DA

Izračunani so bili vsi merodajni scenariji

DA

Zaključek izdelave kataloga poplavnih scenarijev

Sliika 15: Shemaatični prikaz postopka izd
delave katalo
oga scenarijeev

V
Vzroke, ki laahko sprožijo nek scenaarij razdelim
mo v dve sku
upini:
1
1.) PRIMAR
RNI VZROKI so problematični sami po sebi. Za dano obmo
očje jih lahko
o razdelimo na:
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viso
oke vode vvodotokov (različne koincidence povratnih dob preto
okov Drave,, Meže in
Mislinje) in
pornic, zago
ozdeno plavjje).
obraatovanje HEE (mehanskaa okvara zap
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2
2.) SEKUND
DARNI VZRO
OKI so najjvečkrat po
osledica priimarnih in so problematični kot dodatno
poslabšanje razmerr. Lahko jih razdelimo n
na:






zam
mašitev kanaalizacije (ob nalivih),
blokkirani mosto
ovi,
blokkirani prepu
usti,
erozzija (naravnih) brežin, zzdrs brega → zajezba in
n/ali preusm
meritev (hudourniškega)) toka in
erozzija nasipovv (cestnih in//ali železniških; obstojeečih protipoplavnih nasipov).

Č
Če bi upošttevali vse vzzroke, bi hittro lahko naašteli več 1000 kombin
nacij različnih vzrokov, pri tem bi
vvsaka komb
binacija predstavljala d
določen scenarij. Zarad
di poenostavvitve so v tej
t študiji obravnavani
ssamo tisti, za katere jje bilo ocenjeno, da lahko priveedejo do po
ovečane po
oplavne nevvarnosti na
o
obravnavan
nem območčju. Tako so
o bili kot p
primarni vzzroki upoštevani hidro
ološki pogojji (različne
kkoincidencee pretokov D
Drave, Meže in Mislinje), medtem
m ko so bili kot sekundaarni vzroki upoštevani
b
blokirani mo
ostovi in preepusti.
SSlika 16 prikkazuje posto
opek izbire u
ustreznega poplavnegaa scenarija izz kataloga poplavnih
p
sccenarijev za
p
prihajajoči visokovodni
v
ih dogodek. Celoten po
ostopek se p
prične pri napovedi me
eteoroloških
h razmer, iz
kkaterih je možno
m
ocen
nit ali bo do
o visokovod
dnega dogodka v priho
odnjih dneh sploh prišllo. Pretoka
M
Meže in Mislinje bo m
možno v do
oločenem trrenutku prid
dobiti iz vo
odomernih postaj,
p
ki se nahajata
ggorvodno od sotočja, m
medtem ko je pretok D
Drave (odtoččne razmere
e Drave na državni mejji) navezan
n
na Poplavnee scenarije na avstrijskkim delu porrečja Drave na podlagi prognoze visokovodne
v
ega vala, ki
jje rezultat Poplavnih scenarijev avstrijskih partnerjev projekta DRA-MUR-C
CI (izdanih v posebni
b
brošuri). S strokovno o
oceno o mo
ožnosti pojaava večjih kkoličin plavjja ob prihajjajočem dogodku in s
p
pomočjo zn
nanih hidrolloških razmer pa bo taako možno ustrezno izzbrati poplavni scenarijj in oceniti
p
pričakovano
o območje p
poplavljenossti v času naastopa visokkovodnega vala.
v

Slikka 16: Postop
pek izbire usttreznega pop
plavnega sceenarija iz kata
aloga poplavvnih scenarijeev
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ZZa hidravliččni izračun p
poplavnih sscenarijev jee bil uporab
bljen kombiinirani 1D-2
2D model MIKE
M
Flood,
o
organizacijee DHI (Danissh Hydraulicc Institue). O
Omenjeni model je bil izzbran kot usstrezen za modeliranje
m
p
poplavnih sccenarijev naa obravnavaanem obmo
očju predvseem zato, kerr omogoča zajem
z
raznih
h objektov,
kkot so npr. mostne kkonstrukcijee. Na obravnavanem območju se
s namreč nahaja 9 mostov,
m
ki
p
predstavljajo ovire v vo
odnem toku
u in imajo velik vpliv naa hidravlične razmere. Tako je bilo
o mogoče z
o
omenjenim programom
m zajeti tudii vpliv zajeziitev, ki nastaanejo zaradi mostnih ko
onstrukcij.
K
Ker ima vsaak model svoje pozitivn
ne in negativne lastnossti, je bil za verifikacijo oz. oceno ustreznosti
u
rrezultatov uporabljen
u
šše dvodimenzionalni hiidravlični model CCHE 2D, organizacije NCCHEE (National
C
Center for Computatiional Hydro
oscience an
nd Engineeering – The
e University of Mississippi). Ta
p
predstavlja polni 2D m
model (»Fully 2D«), ki za razliko o
od MIKE Flood orodja ne vsebujee možnosti
zzajema vpliva mostnih konstrukciij na hidravvlične razmeere. Zato medsebojna
m
primerjava rezultatov
M
MIKE Flood
d in CCHE2D ni bila m
mogoča za scenarije, kjer voda že doseže spodnjo ko
oto cestne
kkonstrukcijee.
P
Predpostavlljeno je bilo, da je ob
bseg poplavv na obravvnavanem območju
o
v splošnem odvisen
o
od
n
naslednjih dejavnikov:
d




doto
oki Meže, M
Mislinje in Drave s povraatno dobo ≥ Q2,
zago
ozdeno plavvje ob mostnih opornikih (zmanjšanje pretočnosti mostnih odprtin),
hud
dourniški nanosi materiala v strugo
o (zmanjšanjje pretočnosti v dolinskkem odseku Meže).

O
Obravnavan
no območje obsega tri večje vodotoke, dve sotočji, sede
em hudourn
nikov in devet mostov,
zzato je ob upoštevanju različnih kombinacij prej naved
denih dejavvnikov možn
nih več sto poplavnih
sscenarijev. Zaradi optimizacije izzvajanja sim
mulacij (te so pri 2D modelu bisstveno daljjše kot pri
o
običajnih 1D
D modelih) so bile za m
merodajne ssimulacije izbrane kom
mbinacije glaavnih param
metrov, kot
sso prikazanee v pregledn
nici 1. Pri izb
biri merodajjnih scenarijjev je bilo upoštevano naslednje:
n


Če nastopi
n
zam
mašitev mosstne odprtin
ne zaradi pllavja se le-tto modelira z upoštevaanjem širše
deb
beline stebra. Zaradi poenostavitvve je bila izzbrana razšiiritev stebraa pri vseh hidroloških
h
poggojih 3 m. Zaradi preveelikega števiila scenarijeev, ki bi se pojavili,
p
če bi upoštevaali možnost
zam
mašitve na vvseh mostovvih, je bila kot najbolj kritičen sce
enarij upošttevana samo možnost
zam
mašitve mosstu pred v.p
p. Otiški Vrh
h I na Meži. Približno 100
1 m gorvvodno od om
menjenega
mosstu se nahajja opuščeni leseni mosst, ki bi se laahko ob pojavu visokih voda poruššil, plavje iz
leseenih ostanko
ov mosta p
pa bi se zaggozdilo v do
olvodni cesttni most. Prav tako see gorvodno
nahaja še vtokk že omenjeenega hudo
ournika, ki b
bi lahko ob izrednem dogodku
d
v Mežo prav
tako
o prinesel raazno plavje. Tako vneseeno plavje b
bi zamašilo mostno
m
odprtino.

S
Slika
17: Opiss merodajnih
h dolžin plavjja za oceno m
možnosti zam
mašitve mostne odprtine
Vir: Lagasse in sod., 2010
0, str. 46
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Vpliiv hudournikov (oz. h
hudourniško
o povzročen
nih poplav) je na obrravnavanem
m območju
vodnega vozliščča Dravograad manjši kot na odsekkih gorvodno od vozliščča, zato je v scenarijih
no preko zmanjšane prepustnosti mostnih
h odprtin.
zajeet le posreedno. To je dosežen
Oceenjujemo, d
da z omenjeenim pristo
opom ostajaamo na varrni strani – tudi v smiislu ostalih
nep
predvidenih oz. ne ekksplicitno upoštevanih dejavnikovv, ki lahko prispevajo k obsegu
pop
plav. Scenarriji so bili izračunani s pomočjo
o orodja MIKE
M
Flood, v katalog poplavnih
scen
narijev pa so
o nazadnje bili uvrščeni scenariji, kki so spisani v pregledniici 1.

P
Preglednica 1:
1 Spisek obrravnavanih p
poplavnih sceenarijev
številka
sscenarija

Misliinja

Meža

Drava

zaamašitev AB mosttu
naa Meži pri Ind. con
ni

številkaa
scenarijaa

Mislinja

Meža

Dra
ava

zamašitevv AB mostu
na Meži pri
p Ind. coni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q10
1
Q10
1
Q10
1
Q10
1
Q10
1
Q10
1
Q10
1
Q10
1
Q10
1
Q20
2
Q20
2
Q20
2
Q20
2
Q20
2
Q20
2
Q20
2
Q20
2

Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q10
Q10
Q10
Q10
Q10
Q10
Q10
Q10
Q10
Q20
Q20
Q20
Q20
Q20
Q50
Q100
Q20

Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
Q100
Q500
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
Q100
Q2
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
Q100
Q100
Q500
Q2
Q2
Q5
Q10
Q20
Q20
Q20
Q50

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
DA
NE
NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Q20
Q20
Q50
Q50
Q50
Q50
Q50
Q50
Q50
Q50
Q50
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q500
Q500
Q500
Q500
Q500

Q20
Q20
Q50
Q50
Q50
Q50
Q50
Q20
Q50
Q50
Q50
Q100
Q100
Q100
Q100
Q100
Q20
Q20
Q100
Q100
Q100
Q500
Q100
Q100
Q500
Q100
Q500
Q100
Q500
Q500

Q100
1
Q100
1
Q2
Q2
Q5
Q10
1
Q20
2
Q20
2
Q50
5
Q100
1
Q500
5
Q2
Q2
Q5
Q10
1
Q20
2
Q20
2
Q20
2
Q50
5
Q100
1
Q100
1
Q100
1
Q500
5
Q500
5
Q500
5
Q100
1
Q100
1
Q500
5
Q500
5
Q500
5

N
NE
DA
D
N
NE
D
DA
N
NE
N
NE
N
NE
N
NE
N
NE
N
NE
N
NE
N
NE
D
DA
N
NE
N
NE
N
NE
N
NE
D
DA
N
NE
N
NE
D
DA
N
NE
N
NE
N
NE
N
NE
D
DA
N
NE
N
NE
N
NE
D
DA

V nadaljevanju je predstavljen hid
dravlični mo
odel, s pomo
očjo katereg
ga so bili zggoraj napisani scenariji
((preglednicaa 1) simuliirani. Rezulltati hidravvličnega mo
odela obseg
gajo globine in obsegg vode pri
d
določenem poplavnem
m scenariju
u. Natančnost izračun
nanega dossega visokih voda prri različnih
p
poplavnih scenarijih,
s
kki so zbrani v katalogu
u poplavnih scenarijev, je tako v večji
v
meri odvisna
o
od
n
natančnostii hidravličn
nega modeela, le - taa pa od n
natančnosti vhodnih podatkov. Za boljšo
iinterpretacijo rezultato
ov so tako v nadaljevan
nju opisani vsi podatki,, ki so bili uporabljeni za
z izdelavo
h
hidravličnegga modela.
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P
PODAT
TKI
ZZa izdelavo hidravličniih modelovv so potrebni topograffski podatki (tj. podatki o kotah terena) in
h
hidrološki podatki
p
(po
odatki o prretokih possameznih vodotokov in o pripad
dajočih kotaah gladin).
D
Dosedanje študije
š
obm
močja vodneega vozlišča pri Dravoggradu so bile
e z različnih
h vidikov ob
bravnavane
p
predvsem na
n odsekih M
Meže in Misslinje, ki ležijo gorvodno od vodne
ega vozlišča Dravograd. Obstoječe
šštudije smo
o – kolikor je bilo mo
ogoče – up
porabili kott vir najnovvejših podaatkov o top
pografiji in
študije so
h
hidrologiji območja,
o
ki ga obravn
nava ta kataalog poplavvnih scenarijev. Tako uporabljene
u
n
naslednje:





projjekt »Zajezn
ne gladine p
posameznih HE na Dravi« (Hojnik, 2007),
2
štud
dija »Hidrolloška študija Meže in Mislinje s SSuhadolnico
o«, št. C - 373
3 (Kovačič in Burja,
200
05),
idejni projekt »Meža – izboljšanje poplavne vvarnosti in stabilnosti struge na Ravnah in
Prevvaljah – naččrt ureditve vodotoka« (Zorič, 2006
6) in
»Reegijski načrtt zaščite in reševanja o
ob poplavah na območju koroške
e regije – verzija
v
2.0«
(URSZR, 2005).

G
Geometriijski podaatki
G
Geometrija uporabljen
nih numeriččnih hidravvličnih modelov temeljji na digitaalnem modelu terena
((DMT), ki jee bil narejen
n z orodjem
m ArcGIS naa podlagi prridobljenih podatkov LIDAR (Geoin
n, 2009) in
rrečnih preččnih profilo
ov po zadnjji geodetskki izmeri, povzeti po študiji
š
(Zoriič, 2006). Geometrija
G
m
mostnih kon
nstrukcij je bila povzetaa po HEC RA
AS modelu, ki je bil upo
orabljen v šttudiji (Zorič,, 2006). Za
ggeometrijo struge Dravve so bili u
uporabljeni prečni prerrezi posneti v letu 200
09 (Slatinšekk, 2009). V
n
nadaljevanju so povzeti vsi geomettrijski podattki, ki so bilii uporabljen
ni v tej študijji:





LIDA
AR podatki o
obvodnega območja M
Meže ter soto
očja Drave, Meže in Misslinje (Geoin
n, 2009),
preččni prerezi sstrug Meže in Mislinje, povzeti po HEC RAS štu
udiji (Zorič, 2006),
2
geometrija mosstov, povzetta po HEC R
RAS študiji (ZZorič, 2006),
preččni prerezi sstruge Dravee (Slatinšek,, 2009).

V hidravličnem modelu
u je bil obvodni teren zaajet z digitallnim modelo
om terena. Le - ta je bil izdelan na
p
podlagi meritev s pom
močjo LIDAR
R sistema. O
Osnova eno
ote za zajem
m podatkovv je aktivni skener, ki
d
deluje na prrincipu impulzne telem
metrije z laseerjem v bližžnjem infrardečem delu
u svetlobnegga spektra.
IInštrument pošilja laserske impulzze proti tlom
m ter prejem
ma odbite siignale. Na podlagi
p
časa potovanja
ssignala, ki jee merjen z n
natančnostjo
o 10-10 seku
unde, je dolločena razdalja med plo
ovilom in teerenom. Pri
ttem se posn
name tudi o
območje, kjjer se nahajja struga vo
odotoka. Izm
merjene kotte na teh lo
okacijah pa
n
niso ustrezn
ne, saj se laaserski žarekk odbije od vodne gladiine, izmerjena kota pa daje podateek o gladini
vvode v struggi v času izvaajanja merittev. Celotni sistem LIDA
AR prikazuje
e slika 18.
ZZa vzpostavvitev hidravličnega mod
dela in za p
prikaz končn
nih rezultato
ov, je potre
ebnih več raazličnih GIS
p
podatkovnih
h slojev, ko
ot so npr. geometrija tterena, geometrija stru
uge (batime
etrija), pokrovnost tal,
llokacije objektov, trasee cest in žeeleznic… Pri tem je iz ggeometrije struge in te
erena izdelaan digitalni
m
model višin,, pokrovnosst tal pa je p
potrebna za določitev vvelikosti tren
nja, ki ima v hidravličneem modelu
p
precej pomeembno vloggo. Lokacije objektov, ccest in železnic pa so po
otrebni za boljši
b
za prikkaz končnih
rrezultatov. Uporabo
U
razzlične podattkovne slojee prikazuje sslika 19.
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Slika 18: Sisttem LIDAR (sshematični prrikaz sneman
nja
terena z laserjem)
Vir: Alem
mseged, 2005

Sllika 19: Prikazz različnih po
odatkovnih slojev
s
Vir: Rak, 2006
6

SSlika 20 prikazuje izdelani DMT z batimetrijo
o struge Drrave, Meže in Mislinje (slika desno). Na levi
sstrani je prikazan 3D p
pogled na D
DMT s struggo Meže, kjjer predstavvlja zelena barva LIDAR podatke,
m
modre črte pa vstavljeene prečne prereze stru
uge Meže. Prelivni rob
bovi so bili v glavnem definirani
d
s
p
pomočjo LIDAR posnetka, saj so bili prečni prerezi naa določenih odsekih izmerjeni na prevelikih
rrazdaljah vzzdolž vodottoka. Tako bi ob upošštevanju preelivnih robo
ov struge izz prečnih prrerezov ob
iinterpolacijii med samimi prerezi nastala prrevelika napaka. Z zajemom prelivnih robovv iz LIDAR
p
posnetka lahko rečemo
o, da je geo
ometrija stru
uge natančn
neje zajeta kljub večji merilni
m
nego
otovosti, ki
n
nastane ob laserskem snemanju tterena v priimerjavi s standardnim
mi geodetskiimi meritvami prečnih
p
prerezov.

Slikka 20: Prikazz izdelanega d
digitalnega m
modela teren
na z batimetrrijo Drave, Meže
M
in Mislin
nje

17

Kataalog poplavnih
h scenarijev za izlivno območčje Meže

H
Hidrološkki podatkki
V
Vhodni podatki za hidrravlični mod
del, s katerim
m so bili an
nalizirani izb
brani poplavvni scenariji iz točke 2,
sso zraven geometrije
g
obvodnegaa terena teer batimetriije struge tudi
t
hidrolo
oški podatki, kot npr.
vvrednosti pretokov z različnimi po
ovratnimi vrednostmi, merjene gladine ob po
oznanih preetokih, ipd.
U
Uporabljeni hidrološki p
podatki so b
bili pridobljeeni iz različn
nih virov:





posameznih
h HE na Dravvi« (Hojnik, 2009),
projjekt: »Zajezne gladine p
štud
dija: »Hidrološka študijaa Meže in M
Mislinje s Suhadolnico« (Kovačič in Burja, 2005
5),
ARSSO Hidrološkki arhiv – razmere 18. 9
9. 2010 (upo
orabljeno za umerjanje;; ARSO, 2012),
ARSSO Hidrološkki letopis 20
008 (uporabljeno za pod
datke o vodomernih po
ostajah; ARSSO, 2012).

U
Uporabljen hidravlični model MIIKE Flood, ki je podrobneje obrravnavan v poglavju Hidravlično
H
m
modeliranjee, ima nasled
dnje hidravlične robne pogoje:



doto
oki z različnimi povratn
nimi dobamii – lokacije: vtočni prerez Meže, vtočni prerez Mislinje in
vtoččni prerez D
Drava pod HE Dravograd
d,
dolo
očena gladina na izhod
dnem robu pri doložen
nem vhodnem pretoku
u – lokacija: Drava pri
mosstu v Dravoggradu.

TTako je bilo treba iz hid
droloških po
odatkov, ki sso uporabljeeni kot vhodni podatki za hidravliččni izračun,
p
pridobiti iz različnih šštudij podaatke o vreednosti prettokov z ra
azličnimi po
ovratnimi dobami,
d
za
h
hidrološke prereze
p
»M
Meža do Misslinje« (oznaka v »Hidrološki štud
diji Meže in Mislinje« (Kovačič in
B
Burja, 2005) je 41m), »
»Mislinja do
o Meže« (ozznaka v »Hid
drološki študiji Meže in
n Mislinje« (Kovačič in
B
Burja, 2005) je 118) in »Drava pri HE Dravogrrad« (prerez na lokaciji HE Dravoggrad). Prav tako
t
je bilo
ttreba pridob
biti podatkee o gladinah
h pri določenih pretokih reke Dravve na lokacijji dolvodno od sotočja
M
Meže in Drave. Ta pod
datek je namreč bil up
porabljen zaa spodnji ro
obni pogoj hidravličneg
h
ga modela.
ZZbrani podaatki o karaktterističnih pretokih in p
pripadajočih kotah gladin so prikazaani v preglednici 2.
P
Preglednica 2:
2 Zbrani pod
datki o karakkterističnih p
pretokih in prripadajočih kotah
k
gladin

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Q1000

HE Dravoggrad [m3/s]

1206

1547

18
809

2051
1

2369

2612

3451
3

Drava pod
d sotočjem
[m3/s]

1252

1622

18
883

2163
3

2514

2804

3704
3

Dravograd
d most [m]

333,87

337,03

33
38,45

3

Meža [m /s]
3

Mislinjaa [m /s]

335
5,30
133

171

212

265

316

107

141

180

234

282

Vir

Hojjnik, 2007

Ko
ovačič in
Bu
urja, 2005

V
Vrednosti, ki so v preeglednici 2 obrobljenee z odebeljeno črto, so
s bile upo
orabljene zaa določitev
p
pretočne krrivulje na spodnjem rob
bnem pogoju (SRP), tj. n
na iztoku iz modela. Iz te pretočnee krivulje je
b
bila za vsakk posamezn
ni scenarij d
določena vrednost glad
dine na izto
oku iz mode
ela glede na vrednost
sskupnega do
otoka.
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V
Vrednostim, označenim
m v zgornji p
preglednici, se najboljee prilega krivvulja po t.i. »MMF mod
delu« (Slika
2
21), pri kateerem je zvezza med prettokom Q in ggladino h daana z enačbo:
h = (a*b+c*Q^d)/(b+Q^d),

(1)

kkjer so a,b
b,c in d ko
oeficienti, s katerimi se krivulja prilagodi vhodnim podatkom
p
( znanim
(tj.
vvrednostim)).
V
Vrednosti ko
oeficientov so: a = 326,,821; b = 39
94,249; c = 3
394,348 in d = 0,536.
IIskanje krivu
ulje, ki se naajbolje prileega vhodnim
m podatkom
m, je bilo izve
edeno s pro
ogramom Cu
urve Expert
1
1.4.

Slika 21: Pretočna kriivulja spodnjjega robnega
a pogoja

K
Ker v katalo
ogu poplavnih scenarijeev nastopajo
o tudi vredn
nosti Q2 in Q500, ki jih v zgoraj naveedenih virih
n
ni, so bile tee vrednosti v primeru D
Drave določeene z interp
polacijo obsttoječih vrednosti, v prim
meru Meže
iin Mislinje pa z ekstraapolacijo ob
bstoječih vrrednosti. S programom
m Curve Expert so bilee poiskane
rrazlične krivvulje Q(T), kkjer je T povratna dobaa (na abscissi) in Q prettok (na ordinati). Vrednosti Q2 in
Q500 so bile izračunane kot popreččja vrednostti, dobljenih
h po najbolje prilegajoččih se aprokksimacijskih
kkrivuljah. V preglednici 3 je kot primer navedeenih nekaj reezultatov ra
ačuna vredn
nosti Q500.
P
Preglednica 3:
3 Izračunanee vrednosti Q500
Dotok

metoda

bestt-fit aproksim
macijske krivvulje

razpon
r
Q500
[m3/s]

popravvljen Q500
[m
m3/s]

Drava
Meža

interpolacijja
ekstrapolaccija

logaritemsska, MMF
ekssponentna, Hoerl, MMF, log.

3205 do 3200
408 do 464

3203
3
4
440

Mislinja

ekstrapolaccija

Hoeerl, MMF, eksponentna, log.

371 do 435

4
410
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IIz pregledniice 4 je razvvidno, da jee razpon izraačunanih vrrednosti Q5000 za Dravo le ± 3 m3/ss (kar je po
p
pričakovanjih, saj je bilaa uporabljena interpolaacija), za Meežo in Mislin
njo pa pribliižno ± 30 ozz. ± 40 m3/s
((ker gre za ekstrapolaacijo pri veččji vrednostti abscise sso razlike med
m aprokssimacijskimi krivuljami
vvečje). Vse vrednosti
v
prretokov, ki n
nastopajo v poplavnih sscenarijih so
o zbrane v preglednici
p
4
4.
P
Preglednica 4:
4 Upoštevan
ne vrednosti karakterističčnih pretoko
ov
Q2
[m3/ss]

Q5
[m3/s]

Q10
[m3/s]

Q20
[[m3/s]

Q50
[m3/s]

Q100
[m3/s]]

Q500
[m3/s]

Drava

1206
6

1547

1809

2051

2369

2612

3203

Meža

82

132

170

211

26
65

315

440

Mislinjaa

59

107

141

180

23
34

282

410

ZZa umerjanjje modelov so bili upo
orabljeni pod
datki za razzmere visokih voda v le
etih od 2005 do 2010,
p
povzeti iz Hidrološkeg
H
ga letopisa in Hidrološškega arhivva ARSO (preglednica 5). Ti podaatki so bili
u
uporabljeni,, ker predstavljajo najvvečje poplavvne dogodkee preteklih let in tudi zaato, ker so bili
b na voljo
p
podatki za določen
d
doggodek tako zza v.p. Otiškki Vrh I – Meeža kot tudi za v.p. Otiškki Vrh I – Mislinja.
P
Preglednica 5:
5 Podatki zaa umerjanje – razmere v ččasu visokih vvoda v letih 2005
2
do 2010
0
Datum VV

v.p. Otiškki Vrh I - Mežža

v.p. Otiški Vrh I - Mislinjaa

Q

H

Q

h

H

Q

3

h

Dravva

3

[m /s]

[[m]

[m.n
n.v.]

[m
m /s]

[m
m]

[m.n.vv.]

[m3/s]
/

18.9
9.2010

227

3
370

337
7.67

130

249

347.2
23

714
4

11.1
12.2008

111

2
265

336
6.62

33

128

346.0
02

411

5.10
0.2005

189

3
340

337
7.37

103

219

346.9
93

102
24

P
Postaja Mežža-Otiški vrh I se nahajja dolvodno
o od sotočjaa Meže in Mislinje.
M
Izm
merjena vred
dnost, ki je
p
podana v zgornji tabeli predstavlja pretok, v katerem jje že vštet pretok Misslinje. Ker je v našem
h
hidravličnem
m modelu vvhodni prerrez Meže go
orvodno od sotočja z Mislinjo,
M
je bilo treba kot vhodni
p
podatek up
porabiti vrednost izmeerjenega preetoka na v.p. Otiški Vrh
V I, od kaaterega se je odštelo
vvrednost prretoka Mislinje. V nasllednji preglednici (Pregglednica 6) so vrednossti pretokovv, ki so bili
u
uporabljeni kot vhodn
ni podatki za umerjan
nje hidravliičnega mod
dela. Za um
merjanje so
o bili torej
u
uporabljeni naslednji ro
obni pogoji:
P
Preglednica 6:
6 Robni pog
goji za umerjaanje
Datum VV

20

v.p. Otiškki Vrh I - Mežža

v.p. Otiški Vrh I - Mislinjaa

Q

H

Q

h

H

Q

3

h

Dravva

3

[m /s]

[[m]

[m.n
n.v.]

[m
m /s]

[m
m]

[m.n.vv.]

[m3/s]
/

18.9
9.2010

97

3
370

337
7.67

130

249

347.2
23

714
4

11.1
12.2008

78

2
265

336
6.62

33

128

346.0
02

411

5.10
0.2005

86

3
340

337
7.37

103

219

346.9
93

102
24
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ZZa verifikaccijo tako umerjenega hidravličneega modelaa smo nato
o uporabili še pretočn
ne krivulje
vvodomernih
h postaj, ki so bile izdeelane na osnovi podatkkov o merje
enih gladinaah, dobljeniih iz arhiva
A
ARSO (2012
2). Tako so b
bili zbrani podatki o glaadinah in prretokih vseh
h visokovodn
nih dogodko
ov Meže in
M
Mislinje v zaadnjih desettih letih. Pod
datki so prikkazani na Slika 22.
Gladina
[m.n.v.]

G
Gladina
[[m.n.v.]

Q-H v.p. O
Otiški Vrh I - Meža

Q-H
H v.p. Otiškki Vrh I - Mislinja
M

348

339
338,5

3
347,5
338
347

337,5
337

3
346,5

336,5
346
336
3
345,5

335,5
0

50

100

150

200

250

Pretok [m3//s]

300

3
350

400

0

50

1
100

150

200

Pretokk [m3/s]

Slika
a 22: Zbrani p
podatki o glaadinah in preetokih visoko
ovodnih dogo
odkov v zadn
njih desetih leetih

SSlika 23 prikkazuje vse lokacije, kjeer poteka zn
notraj obravvnavanega območja
o
mo
onitoring prretokov. To
ssta vodomeerni postaji O
Otiški Vrh I na Meži in Mislinji ter HE Dravogrrad. Dodate
en podatek predstavlja
p
n
napovedani pretok Draave na državvni meji, ki b
bo pridobljeen v času na
apovedi viso
okovodnega dogodka s
p
pomočjo avstrijskega kaataloga pop
plavnih scen
narijev.

Slika 23: Prikaz lokacij,, kjer poteka monitoring pretokov
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H
HIDRA
AVLIČNO MOD
DELIRA
ANJE
V tem poglaavju so pred
dstavljene značilnosti uporabljenih
h numeričnih
h hidravličnih modelovv (tj. njihovi
p
parametri oz.
o nastavitvve) in rezultaati umerjanjja.

V
Vzpostavvitev hidraavličnegaa modelaa
ZZaradi hidraavličnih razzmer na lokkacijah mosstov, kjer ggladina vode
e že pri 10
0-letnih vod
dah doseže
sspodnji rob mostne konstrukcije, ssmo za izračun scenarijev uporabiili programssko orodje MIKE
M
Flood
((DHI, 2012), ki omogočča vnos objjektov, kot so npr. mostne konstrrukcije, hidrravlične razm
mere pa je
m
možno opisati na teh lo
okacijah z 1D
D enačbami.
M
Model obseega reko Meežo od sotoččja z Dravo p
približno do
o rečne stacionaže 4,4 km,
k Mislinjo od sotočja
z Mežo do približno
p
reččne stacionaaže 2,2 km tter Dravo od
d pregrade HE
H Dravograad (upoštevvan je profil
ttik dolvodno od pregrrade) do m
mostu dolvo
odno od izliiva Meže. Obseg
O
mod
deliranega območja
o
je
p
prikazan na sliki 23.
IIz topografsskih podatko
ov sta bila izzdelana dvaa digitalna m
modela relie
efa (DMR), in sicer z rasstrom 1 x 1
m in 2 x 2 m.
m Zaradi op
ptimizacije p
potrebnega računskegaa časa simulacij je bil izb
bran DMR s celicami 2
x 2 m. Na tem
t
DMR je bila z oro
odjem ArcG
GIS generirana numeriččna mreža za
z MIKE Flo
ood, ki ima
vvelikost celic 4 x 4 m zaa obvodno o
območje Meeže in Mislin
nje.
most

stac. [m]

op
pis

1

410

cesta Libeliče
L

2

770

brv top
plovod

3

920

cessta

4

1242

cesta Ravne

5

1715

cesta industtrijska cona

6

1847

opušščeni

7

1048

železzniški

8

1235

cessta

9

1655

cesta Sloveenj Gradec

Slika 24: Ob
bseg LIDAR p
podatkov in h
hidravličneg
ga modela MIIKE Flood (ru
umena črta) ter
t dodatneg
ga CCHE2D
mod
dela (rdeča črrta)

SSlika 24 priikazuje obseg digitalneega modelaa reliefa (ru
umena črta), ki je tud
di obseg hid
dravličnega
m
modela MIKE Flood, o
obseg dodaatnega mod
dela CCHE, ki je bil uporabljen
u
za oceno ustreznosti
u
rrezultatov dobljenih
d
z MIKE Flood
d-om (rdečaa črta), rob
bne pogoje (puščice) in
n lokacije upoštevanih
m
mostov (pikke). Stacionaža mostovv na Mislinji (mostovi ššt. 7, 8 in 9)
9 je merjen
na od sotoččja z Mežo,
vvrednosti sttacionaž pa so vzete iz H
HEC-RAS mo
odela (Zorič, 2006).
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Slika 255: Vzpostaviteev modela M
MIKE Flood in
n vstavljanje geometrije
g
mostov
m

H
Hidravlični model
m
MIKEE Flood sim
mulira tok v strugi, kjerr prevladuje
ejo hitrosti v vzdolžni smeri,
s
z 1D
m
modelom, medtem
m
ko je tok po p
poplavnih ravnicah, kjeer prevladujjejo hitrostii v dveh ho
orizontalnih
ssmereh, mo
odeliran s t.i. 2D modellom. Na ta n
način lahko združimo ekonomično
e
st 1D modeelov (zaradi
m
manjšega raačunskega ččasa) z večjo
o natančnostjo 2D modelov. Prav tako je mogo
oče v takšneem modelu
llažje vključiti različne n
notranje rob
bne pogoje kot je npr. mostna konstrukcija, ki
k predstavllja skupaj z
m
mostnim steebrom oviro
o toku vodee in lahko b
bistveno vplliva na gorvvodne razme
ere. Slika 25
5 prikazuje
ttopografijo hidravličnegga modela MIKE Flood z vsemi mo
ostnimi konstrukcijami,, ki so bile upoštevane
u
v modelu.

S
Slika
26: Gorvvodna in dolvvodna stran žželezniškegaa mostu na Meži
M v modelu
u MIKE Flood
d
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V
Vpliv mosto
ov na hidravvlične razmeere je bil v m
modelu MIK
KE Flood up
poštevan pre
eko 1D enačb. Tako je
b
bila za tok skozi
s
mostne odprtine uporabljenaa enačba po
o FHWA (U.S. Department of Transsportation,
FFederal Highway Admiinistration) za potopljeeni tok, za ttok preko cestne konsttrukcije pa enačba po
FFHWA za širroke pragovve. Slika 26 p
prikazuje go
orvodni in dolvodni prerez betonskkega mostu na Meži, ki
sse nahaja prri industrijskki coni.
ZZa 2D del modela MIKE Flood so bile vred
dnosti koeficientov hra
apavosti določene po terenskem
o
ogledu in occeni glede n
na predlagaane vrednossti po stroko
ovni literatu
uri (DVWK, 1991,
1
Merteens, 2006).
TTako je bila za območjaa, kjer se naahajajo razn
ne njive in ttravniki upo
orabljena vre
ednost Man
nningovega
kkoeficienta 0,05 (pregleednica 7), zza območja poraščena z gosto vegetacijo (gozzd) vrednostt 0,1 ter za
o
območja, kjer se nahajaajo razni ob
bjekti vredno
ost 0,2. Porrazdelitev vrrednosti koe
eficientov jee prikazana
n
na sliki 27.
P
Preglednica 7:
7 Uporabljeene vrednostti Manningovvega koeficieenta hrapavo
osti za poplavvna območja v modelu
MIKE Floo
od
Tip tterena

nG [ - ]

staavbe
go
ozd

0,,200
0,,100

osttalo

0,,050

SSlika 27 prikazuje poraazdelitev up
porabljenih vrednosti koeficientovv nG po obravnavanem
m območju
gglede na rab
bo tal. Za ob
bmočja, kjerr se nahajajo večji objekti, je bila uporabljena
u
vrednost 0,,2. S tem je
b
bil onemogočen tok vode na teh
h območjih, kar predsttavlja tudi realno
r
sliko, saj je tam
m tok vode
o
onemogočeen zaradi objjektov.

Slikka 27: Porazd
delitev koeficcientov hrap
pavosti nG gle
ede na rabo tal
t

V
Vrednosti koeficientov
k
v hrapavostii na območčju struge sso bile umerjene glede
e na terenske meritve
p
pretokov in gladin vodee pri pretekllih visokovo
odnih dogod
dkih.
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V
Vrednosti znotraj
z
struge smo sprreminjali taako dolgo, dokler rezu
ultati niso dovolj
d
dobrro ustrezali
o
omenjenim meritvam gladin. Posstopek umeerjanja in veerifikacije izzdelanih hid
dravličnih modelov
m
je
p
podrobneje opisan v naaslednjem p
poglavju Um
merjanje in vverifikacija modelov.
m
V hidravličn
nem smislu predstavljatta obe soto
očji (Meža in
n Mislinja te
er Meža in Drava) s pripadajočim
o
območjem izrazito dvvodimenzion
nalen (2D) problem. Za ustrezn
no oceno pravilnosti
p
rezultatov,
d
dobljenih z modelom MIKE Flood
d, so bili sccenariji anaalizirani še s pomočjo programskeega orodja
C
CCHE2D (CC
CHE, 2012), ki omogočaa 2D simulaccijo toka s p
prosto gladino. Sicer gre za t.i. »beeta« verzijo
p
programa, ki
k se redno izboljšuje in
n je brezplaččno dostopn
na na spletn
ni strani orgganizacije NC
CCHE, toda
p
program so doslej uspeešno uporab
bili pri različčnih nalogah (o čemer pričajo refe
erence proizzvajalca) in
sse je izkazall za zanesljivvega tudi v različnih an
nalizah (ujem
manje z rezultati MIKE Flood simulacij mejne
M
Mure v sklo
opu projekta DRA-MUR
R-CI). Modeel CCHE2D ssestoji iz mo
odula CCHEE-MESH za generiranje
g
rračunske mreže in uporrabniškega vvmesnika CCHE-GUI.

Slika 28: N
Numerična mreža CCHE2D
D (levo), detaajl sotočja Me
eže in Mislinjje (desno)
Opomba: N
Na detajlu desno
o so zaradi boljšee vidljivosti uporabljene drugačne barve kot na sliki levo.

V končni mrreži je 283 x 1200 = 339
9.600 vozliščč. Opisana n
numerična mreža
m
(slika 28) je bila izbrana
i
kot
o
optimum med
m
natanččnostjo simulacije in zza to potreebnim raču
unskim časo
om ter računalniškim
sspominom.
v projektu
M
Modelirano območje jee sicer manjjše od npr. m
modelov mejne Mure (ki
( so tudi obravnavani
o
D
DRA-MUR-C
CI), vendar pa manjša korita Mežže in Mislin
nje zahtevajo manjše celice in zaato manjše
rračunske ko
orake. Slednje velja zllasti za sim
mulacije veččjih pretoko
ov. Izkazalo se je, da je največji
d
dopustni računski korak 2 s in da je hitrost računa za prim
mer z dotokki Q100 pribliižno 25 koraakov / min.
TTo pomeni, da se vsako
o minuto raččunanja izveede simulaccija 50 s v na
aravi, kar naarekuje dolgge računske
ččase. Da bi jih minimizzirali, smo p
pri simulacijah uporabljjali t.i. »hott start«, karr pomeni, da
d smo nek
rrezultat uporabili za izračun nasslednjega sscenarija. TTako je vsa
ak naslednjii scenarij temeljil
t
na
rrezultatih predhodnegaa.
V
Vrednosti koeficientov hrapavosti za območjee izven stru
uge so bile izbrane enake kot za model
m
MIKE
FFlood. Vred
dnosti koeficientov na območju strug pa so bile umerjene s posto
opnim spreeminjanjem
vvrednosti Manningoveg
M
ga koeficien
nta hrapavo
osti nG v stru
ugi Meže in Mislinje, gle
ede na razm
mere v času
vvisokih vod med leti 20
005 in 2010, kot jih podaja pregledn
nica 5.
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P
Poudariti jee treba, da rrazpoložljivaa verzija CC
CHE2D kljub
b precej širo
okemu nabo
oru možnosti simulacij
n
ne omogočaa modeliran
nja mostov in prepustovv, zato je naa lokacijah mostov
m
upošštevan zgolj teren brez
p
premostitveenih konstru
ukcij. Mostn
ne stebre jee bilo možno
o modeliratti z dvigom celic
c
na lokacijah, kjer
sse nahajajo mostni steb
bri. Pri tem seveda prid
de do določeene napake, saj celice niso
n dovolj majhne,
m
da
b
bi bilo moggoče natan
nčno zajeti geometrijo
o mostnih stebrov. Bo
olj kot nen
natančno modeliranje
m
m
mostnih steebrov je problematičn
no to, da so izračunaane gladine
e modela CCHE2D
C
na nekaterih
llokacijah mostov že prri Q10 višje o
od spodnjegga oboda m
mostne konstrukcije – kote
k
slednjih
h je možno
rrazbrati iz prečnih
p
prerezov HEC-R
RAS študije VGB (Zoričč, 2006). To
o pomeni, da v okolici omenjenih
m
mostov razmere ne m
morejo biti simulirane pravilno. Izzračunane kote
k
gladin za nekaterre značilne
p
primere so prikazane
p
v preglednicii 8.
P
Preglednica 8:
8 Izračunane kote gladin
n (umerjeni m
model CCHE22D) na lokacijah mostov
HEEC-RAS modeel VGB Marib
bor 2011

Mislinja

Meža

reka

CCHE
E2D gladine [m n.m.] za dotoke:
d

mo
ost

stac. [m
m]

opis m
mostu

miin. kota mostu
u

vsi Q10

vsi Q20

vsi Q50

vsi Q100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

410
770
920
1242
1715
1847
1048
1235
1655

cesta Libeliče
brv top
plovod
železniški
cesta R
Ravne
cesta ind
d. cona
opuščeni
železniški
cessta
cesta Sl. Gradec

336.1
336.8
342.7
339.3
341.1
341.2
346.2
345.4
349.0

336.12
336.66
336.70
338.14
339.66
340.10
344.75
346.21
348.22

336.87
337.23
337.32
338.48
340.18
340.56
344.82
346.33
348.34

337.65
337.88
337.99
339.25
340.37
341.08
345.13
346.66
348.76

338.31
338.47
338.53
339.89
340.99
341.49
344.87
346.71
348.87

D
Dodatno težžavo modella CCHE2D p
predstavlja tudi modeliranje ne-effektivnega dela
d
prečneega prereza
zzaradi zago
ozdenega plavja. Modeeliranje sled
dnjega je m
mogoče le posredno,
p
pa
p še to v omejenem
o
obsegu, in sicer
s
s sprem
minjanjem vvišinske koo
ordinate vozlišč modelnega dna. Blokado
B
se torej
t
lahko
m
modelira le z grebenom sredi struge, kar paa je nezadosstna aprokssimacija dejanskih razm
mer. Zaradi
o
opisane pro
oblematike z modeliran
njem mosto
ov je bil mo
odel CCHE2D uporablje
en le kot prrimerjava z
rrezultati, do
obljenimi iz modela MIK
KE Flood.

U
Umerjanjje in veriffikacija m
modelov
H
Hidravlični model
m
obmo
očja Dravoggrajskega vo
odnega vozliišča je bil um
merjen s pom
močjo merjenih gladin
p
preteklih vissokovodnih dogodkov. Tako so bili iz arhiva A
ARSO (ARSO
O, 2012) zbraani podatki o gladinah
iin pretokih največjih vissokovodnih dogodkov v preteklih d
desetih letih
h in tisti, za katere je bila poznana
kkoincidencaa vseh treh vodotokov za dani dogodek (Mežže, Mislinje in Drave). V fazi umerjanja smo
m
modelom sp
preminjali kkoeficiente h
hrapavosti tter koeficien
nte izgub na mostovih tako
t
dolgo, dokler
d
niso
iizračunane gladine naa lokacijah obeh vodo
omernih po
ostaj dovolj dobro so
ovpadale z merjenimi
ggladinami. Pri
P tem smo
o ugotovili, d
da ima na lo
okaciji vodomerne postaje Otiški Vrh I-Meža na gladine v
sstrugi velik vpliv mostn
na konstrukccija, ki se naahaja približžno 50 m do
olvodno od vodomernee postaje. Z
aanalizo obču
utljivosti sm
mo ugotovili,, da vrednosti koeficien
ntov hrapavvosti na tej lokaciji zarad
di zajezitve
z mostno konstrukcijo
k
o nimajo veelikega vplivva na potekk gladine. Večji
V
vpliv pa ima sam
ma mostna
kkonstrukcijaa. Tako je bila vodomerna postaja Otiški Vrh I-Meža upo
orabljena v večji
v
fazi za umerjanje
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kkoeficientovv izgub mosstne konstrrukcije, enakke vrednostti pa so bile
e nato uporrabljene za vse ostale
m
mostove.
P
Podatki o gladinah
g
naa v.p. Otiškki Vrh I-Misslinja pa so
o bili uporabljeni za um
merjanje ko
oeficientov
h
hrapavosti. Zaradi pred
dpostavke, d
da se po strrukturi mateeriala v dnu struge Mežže in Mislinjje bistveno
n
ne razlikujeeta, je bilaa vrednostt umerjeneega koeficieenta hrapavosti nato uporabljen
na za vse
m
modelirane struge. Koeeficienti na območju sttruge Dravee so bili določeni po strokovni oceeni (DVWK,
1
1991, Merteens, 2006), ker smo ugo
otovili, da kkoeficienti hrapavosti ta
ako ali tako nimajo velikkega vpliva
n
na potek glaadine, saj jee v večji meeri ta odvisn
na od spodn
njega robneg
ga pogoja (zzaradi preceej kratkega
m
modeliranegga odseka D
Drave).
P
Podatki za robne
r
pogo
oje pa so bili pridobljen
ni iz drugih hidravličnih
h študij (Hojnik, 2009). Tako je bil
d
določen koeficient hraapavosti na območju sstruge Mežže, Mislinje in Drave v modelu MIKE
M
Flood
nG=0,034. Sp
podnja pregglednica prikkazuje primerjavo izraččunanih in izzmerjenih glladin z modelom MIKE
FFlood za tri pretekle vissokovodne d
dogodke.
P
Preglednica 9:
9 Primerjavaa izmerjenih in izračunan
nih gladin preeteklih dogodkov na loka
acijah v.p.
vv.p. Otiški Vrh
h I - Meža
Datum VV

Q

h

Drava

Hizraču
unano

Q

h

Hmerjeno
H

Hizračunano
H

Q

[m.n.vv.]

[m.n
n.v.]

3

[m /s]

[m]

[m.n.v.]

[m.n.v.]

[m3/s]

3
370

337.6
67

337
7.61

13
30

249

347.23

347.24

714

111

2
265

336.6
62

336
6.72

33
3

128

346.02

345.96

411

189

3
340

337.3
37

337
7.36

10
03

219

346.93

346.94

1024

3

[m /s]

[m]

18.9.2010

227

11.12.2008
5.10.2005

Hmerjeeno

v.p. Otišški Vrh I - Misslinja

IIz preglednice 9 je razvvidno, da je odstopanjee izračunanih gladin od merjenih od 1 do 8 cm
m. Glede na
tto, da imajo
o tudi izmeerjene gladiine neko neegotovost, lahko rečem
mo, da je model
m
za tee vrednosti
p
pretokov usstrezno umeerjen.
V nadaljnji fazi je bil hidravlični m
model še usttrezno verifficiran s pom
močjo preostalih merjeenih gladin
vvisokovodniih dogodko
ov, ki so ali starejši od
d 10 let ali pa ni bilo poznane koincidence
k
vseh treh
rezultatov.
vvodotokov, zato so bilaa od teh preeostalih meeritev tudi p
pričakovana določena odstopanja
o
pretoka na
SSlika 29 prikkazuje primerjavo izraččunanih in izzmerjenih ggladin v odvvisnosti od trenutnega
t
llokaciji vodomerne po
ostaje Otiškki Vrh I-Misslinja. Na teej lokaciji smo
s
ugotovvili, da ima pri večjih
p
pretokih vpliv na gladin
ne tudi dolvodni most, ki do določeene mere za
ajezuje Misllinjo. Ta vpliiv mostu je
b
bil v izračun
nih že upošštevan in taako dajejo rezultati, prrikazani na sliki 29, realno sliko o gladinah.
R
Razvidno je,, da izračunane gladinee pri višjih pretokih (od Q20 naprej) odstopajo za maksimaalno 10 cm.
P
Prav tako jee treba poud
dariti, da meeritev gladin
ne pri dogod
dku iz leta 1990, ki je prrikazana na sliki 29, ne
m
more biti up
poštevana zza umerjanjje modela, zaradi možn
nih sprememb geomettrije struge in velikosti
o
obrežne zarrasti v zadnjih 20 letih. ZZato je bila ta vrednostt uporabljen
na samo za verifikacijo
v
m
modela.
P
Podobno je bil model vverificiran še s pomočjo
o preostalih
h merjenih gladin
g
na lokaciji v.p. Otiški
O
Vrh IM
Meža, zbraanih iz arhiiva ARSO ((2012), ki niso bile u
upoštevane v fazi um
merjanja bodisi zaradi
p
pomanjkanjja informaciij o koincideenci vseh trreh vodotokkov bodisi zaradi
z
zastarelosti podaatka. V fazi
vverifikacije smo
s
ugotovvili določeno
o odstopanjje izračunan
nih gladin od merjenih (rdeča in črrna krivulja
n
na sliki 30), zato je bila izdelana an
naliza vpliva pretoka Drrave na zajezitev Meže in s tem na gladine na
llokaciji v.p. Otiški Vrh I-Meža. Pri tem smo p
primerjali gladine vode
e pri določe
enih pretokiih Meže za
sstanje, ko je
j pretok D
Drave zelo m
majhen (Q2) in za stanje, ko je ta
t pretok večji
v
(Q100). Tako smo
u
ugotovili, daa ima Drava lahko velik vpliv na glaadine vode v Meži, še posebej pri nižjih
n
pretokkih Meže.
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Slika 29:: Izračunane in izmerjenee gladine v od
dvisnosti od pretoka na lokaciji v.p. Otiški
O
Vrh I - Mislinja
M

SSlika 30 prikkazuje primerjavo izraččunanih in izzmerjenih ggladin za razzlične pretoke Meže in za različne
kkoincidencee Meže in D
Drave. Tako
o rdeča krivulja predsstavlja izračunano prettočno krivuljo, kjer je
u
upoštevani pretok Dravve Q2, medttem ko pred
dstavlja zeleena krivulja izračunano pretočno krrivuljo, kjer
jje upoštevani pretok Drave Q100. Seveda se šee večji vpliv zzajezitve po
ozna pri prettokih Drave, ki so večji
o
od Q100 (prii pretoku D
Drave Q500 jee gladina na lokaciji v..p. Otiški Vrh I-Meža skoraj
s
za 1 m višja od
ggladine, kjerr zajezitev n
ni upoštevan
na).

Slika 30
0: Izračunane in izmerjen
ne gladine v o
odvisnosti od
d pretoka na lokaciji v.p. Otiški Vrh I - Meža

IIz verifikacije hidravliččnega modeela smo uggotovili, da je ta ustre
ezno umerjen in da daje
d
dovolj
n
natančne reezultate. Iz zgornjih slikk pa je razvvidno, da je odstopanje
e izračunaniih gladin od
d merjenih,
p
pri pretokih v rangu 100 letnih viso
okih voda naa lokacijah vvodomernih
h postaj, maksimalno 10
0 cm.
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R
REZULLTATI H
HIDRAV
VLIČNIH
H SIMU
ULACIJJ
ZZa prikaz poplavnih
p
sscenarijev so bili upo
orabljeni reezultati hidravličnega modela MIKE Flood.
IIzračunanih je bilo 60
0 scenarijevv, kjer so b
bile upošteevane različne koincide
ence pretokov Meže,
M
Mislinje in Drave.
D
V kattalog poplavvnih scenarijjev pa so bili dodani še scenariji, v katerih je upoštevana
u
zzamašitev mostne
m
kon
nstrukcije, kki se nahajaa gorvodno od sotočja Meže in Mislinje
M
pri industrijski
cconi. Kot deelna zamašittev mostne odprtine s plavjem je bila upoštevana razširjjena debelin
na mostnih
sstebrov za 3 m. S tem sse je v povprrečju vodnaa gladina gorrvodno od mostu
m
dvign
nila za 40 cm
m.
M
Model CCHE 2D je bil uporabljen
n samo za d
dodatno occeno natanččnosti in me
edsebojno primerjavo
rrezultatov, dobljenih z MIKE Floo
od orodjem
m. Ugotovili smo, da se rezultati obeh modeelov dobro
u
ujemajo za primere sceenarijev, kjeer gladina vo
oda še ne doseže spodnjega oboda mostnih konstrukcij.
k
TTo so scenariji, ki obseggajo pretokke Meže in M
Mislinje od Q2 do Q10. Ujemanje
U
prri teh scenarijih je bilo
zzadovoljivo,, saj je bilo s CCHE 2D mogoče m
modelirati mostove sam
mo kot mosttne stebre, kjer smo v
n
numerični mreži
m
izločilli celice, ki se nahajajo
o na teh lo
okacijah. Sevveda nastan
ne pri tem napaka že
zzaradi velikosti celic, s katerimi n
ni mogoče d
dovolj natančno zajeti geometrije
e mostnih stebrov. Pri
sscenarijih, kjer
k nastopijjo večji prettoki od Q10, pa medsebojna primerrjava med modeli
m
ni večč smiselna,
ssaj s CCHE2D ni mogočče simuliratii skupnega p
pretoka sko
ozi mostno odprtino
o
in prelivanja čez
č mostno
kkonstrukcijo
o (cesto) in zzato rezultaati ne dajo u
ustrezne oceene obsega poplavljeno
osti.
R
Rezultati mo
odela MIKE Flood obseegajo globine in doseg vvode pri vsa
akem scenarriju. Glavne značilnosti
p
posameznih
h poplavnih
h scenarijevv so predstavljene graafično, s slikami obsegga in globin
n vode pri
p
posameznem scenariju
u. Na kartaah so prikazzani tudi raazni objekti (stavbe, ceste,
c
ipd.) ter obseg
m
modeliranegga območja (območjee LIDAR p
posnetka ozz. modela MIKE Floo
od). Vsi reezultati, so
p
predstavljen
ni na spletni strani projjekta DRA-M
MUR-CI (http
p://www.drramurci.eu).. Dva primera (globine
iin obseg po
oplavljenosti pri scenarijih 31 in 46
6) pa sta prrikazana v nadaljevanju
u (sliki 32 in 33), da so
vvidne vsebin
ne posamezznih kart.
TTako dobljeeni poplavn
ni scenariji prikazujejo
o poplavno nevarnost, s pomočjo
o ocene ranljivosti je
m
možno dolo
očiti še ogro
oženost in tveganje, kar bi predsstavljajo še nadgradnjo
o dobljenih scenarijev.
P
Povezavo med
m pojmi prrikazuje slikka 31.

Slikka 31: Povezaava med pojm
mi tveganja iin kriznega u
ukrepanja (Prrešeren in sod., 2012, str. 7)
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Slika 32: Primer prikaza globin
n in obsega p
poplavljenostti pri scenarijiju 31

30

Kattalog poplavniih scenarijev zaa izlivno obmo
očje Meže

Slika 333: Primer prrikaza globin
n in obsega p
poplavljenostti pri scenarijju 46
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Z
ZAKLJU
UČEK
ZZa hidravlično modeliraanje je bilo uporabljeno
o orodje MIIKE Flood, za
a ustrezno oceno
o
rezultatov pa je
b
bil vzporedno izdelan še model s programskim orodjem CCHE 2D
D. Oba mod
dela sta bila ustrezno
u
umerjena in
n verificiran
na s pomočjo meritevv gladin naa lokacijah vodomernih
h postaj ob
b preteklih
vvisokovodniih dogodkih
h. Vsi izbranii poplavni sccenariji so b
bili tako prerračunani s pomočjo
p
teh
h modelov.
U
Ugotovili sm
mo, da ima Drava lahkko velik vpliv na gladin
ne v strugi Meže, s tem
m pa dodattno ogroža
b
bližnja naseelja. Vpliv D
Drave pri 100-letnih vod
dah se pozn
na vse do sotočja Mežže in Mislinjje, pri 500lletnih pa še višje.
IIzdelani katalog poplavvnih scenariijev za izlivn
no območjee Meže bo v prihodnosti lahko upo
orabljen za
aaktivnosti civilne
c
zaščitte in dovoljj hitro opozzarjanje na poplave na
a obravnavaanem obmo
očju. Karte
p
poplavne nevarnosti, kki se izdelujjejo za prostorsko naččrtovanje, namreč
n
ne vsebujejo
v
p
podatkov
o
kkoincidenci različnih prritokov, karr pa je v tem primeru bistvenega pomena. S poznavanjem najbolj
o
ogroženih območji
o
bo mogoče ob nastopu vissokih voda ustrezno ukkrepati, s te
em pa bo zaagotovljena
b
boljša zaščitta pred izred
dnimi visoko
ovodnimi do
ogodki.

S
Slika
34: Soto
očje Meže in Drave (Dravva lahko ima velik vpliv na gladine v sttrugi Meže)
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P
POVZETE
EK
V sklopu projekta DRA
A-MUR-CI jje bila podrobneje ob
bravnavana problematiika izlivnegaa območja
M
Meže. Ker gre
g za stičiščče Meže (s p
pritokom Mislinjo) in Drave pri Dra
avogradu, to
o območje imenujemo
D
Dravograjskko vodno vozlišče. Na tem obmo
očju se v času visokih voda pojaavljajo različčni procesi
((poplave, zaamašitev s p
plavjem, do
otok hudourrniških plaviin ipd.), zato je lahko procesom
p
poplavljanja
iizpostavljen
nih več objeektov. Za ossveščanje p
prebivalstva,, uporabnikkov prostoraa, ustrezno reagiranje
jjavne vodnee gospodarsske službe o
ob poplavah pa tudi naččrtovalcev rabe
r
prostorra in dejavn
nosti civilne
zzaščite, so zato potreb
bne podrob
bnejše hidraavlične anallize ob poja
avih pretoko
ov različnih
h povratnih
d
dob.
V obravnavanih scenarrijih so bile upoštevanee različne m
možne koinccidence pre
etokov Drave, Meže in
M
Mislinje, ki bi lahko naastopile ob pojavu vissokih voda, ti scenariji pa so bili analizirani s pomočjo
h
hidravličnegga modeliranja. Prav taako so bili določeni še d
dodatni scenariji (»kaj bi lahko šlo
o narobe«),
kkot so npr. zamašitev premostiteev, prepustov, obravnaavani pa so
o bili le po oceni najb
bolj kritični
sscenariji. Hiidravlični m
model, s katterim so bille izvedene simulacije poplavnih scenarijev, je obsegal
ssotočje vseh
h treh rek in
n še približno 3 km odseeka Meže in
n del pritoka
a Mislinje go
orvodno od sotočja, na
kkaterega bi lahko vplivvala Meža. ZZa modeliranje je bilo u
uporabljeno
o programskko orodje MIKE
M
Flood.
K
Ker pa imaa vsako oro
odje svoje pozitivne in
n negativnee lastnosti, je bila oprravljena še ocena oz.
n
natančnost končnih rezzultatov z d
drugim proggramskim orrodjem – 2D
D modelom CCHE2D, ki uporablja
p
popoln 2D pristop k m
modeliranju,, vendar paa kljub preccej širokemu naboru možnosti
m
sim
mulacij, ne
o
omogoča modeliranja
m
mostov in prepustov. Ker se na obravnavanem območju nahaja 9 mostnih
kkonstrukcij, nastane veelik problem
m pri izračunih scenarijjev s CCHE, ko voda že
e doseže spo
odnji obod
m
mostne kon
nstrukcije. Zaato za te sceenarije prim
merjalni izraččuni s CCHE niso bili mo
ogoči.
P
Prikazani reezultati izvirajo iz uporaabe program
mskega orod
dja MIKE Flood, ki zdru
užuje 1D in 2D pristop
m
modeliranjaa, v strugi paa omogoča definirati usstrezne notranje pogoje, ki učinko
ovito predpissujejo tako
ttok skozi mostno
m
odprrtino kot tu
udi samo prrelivanje čeez mostno konstrukcijo
k
o. S pomočjjo opisanih
h
hidravličnih modelov jee bilo simuliranih 60 po
oplavnih scenarijev, rezultati simulaacij pa so bili na koncu
vvključeni v katalog p
poplavnih scenarijev. ŠŠtevilo scenarijev pre
esega predvvidenih (naajmanj) 50
sscenarijev, saj
s smo ocenili, da prinašajo pomeembne inforrmacije o sta
anju na Mežži in ob njej.
ZZa izračune posamezneega scenarijja je sevedaa treba ustrrezno ocenitti in napove
edati pretokk vseh treh
rrek, to so Meže,
M
Mislinje in Drave. Pretoka Meže in M
Mislinje je bilo možno v določenem
m trenutku
p
pridobiti iz vodomerniih postaj, kki se nahajaata gorvodn
no od sotoččja, medtem
m ko je preetok Drave
n
navezan na Poplavne scenarije na avstrijskim delu porečjja Drave na podlagi pro
ognoze visokovodnega
vvala, ki je reezultat Poplaavnih scenaarijev avstrijskih partnerjev projektta DRA-MUR
R-CI (izdanih
h v posebni
b
brošuri). S povezovanje
p
em rezultato
ov slovenskkih in avstrijskih partnerjev je dose
ežen cilj pro
ojekta DRAM
MUR-CI, sajj bo mogočee v prihodnje na teh sttrokovnih podlagah usttrezno izbraati poplavni scenarij in
o
oceniti pričaakovano območje poplaavljenosti v času nastop
pa visokovodnega vala.
K
Ključne besede: poplavvni scenarijii, prognoza poplav, hid
dravlično modeliranje,
Dravoggrajsko vod
dno vozlišče, Meža, Misslinja, Drava
a
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d
V
Vodnogospo
odarsko pod
djetje Mura
M
Murska Sob
bota, Slovenija
ogospodarsskoh
http://www
w.sgp-pomgrrad.si/vodno
p
podjetje

VGP Drava Ptu
uj d.d.
Vod
dnogospoda
arsko podjettje Drava Pttuj
Ptu
uj, Slovenija
p://www.vg
http
gp-drava.si/

P
Projekt DRA
A-MUR-CI je delno finan
nciran od Evvropske Unijje, iz sklada za regionalni razvoj.
O
Operacija jee bila izvedeena v okviru SI-AT 2007--2013.
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Kataalog poplavnih
h scenarijev za izlivno območčje Meže
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