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1.0 UVOD: 

 
Na osnovi naročila št. N–014/12  z dne 27.01.2012, podjetja Prealpi d.o.o., 
Bratuževa 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, so bile opravljene hidravlične 
modelne raziskave prelivne rešetke razbremenilnika na kanalizacijskem 
sistemu za meteorno vodo na hidravličnem modelu, zgrajenem v merilu 1:2 v 
velikem steklenem žlebu laboratorijske dvorane Hidroinštituta. 
 
  

2.0 OPIS PROBLEMATIKE IN NALOGE RAZISKAVE: 
 

2.1 Splošno 
 
 Na kanalizacijskem sistemu občin Šempeter Vrtojba in Nova Gorica se 

načrtuje razširitev in posodobitev sistema. Sistem je ločenega tipa. 
Kanalizacijski sistem za meteorno vodo ima za razbremenjevanje viškov 
meteorne vode predvidenih več visokovodnih razbremenilnikov, ki morajo biti 
načrtovani z upoštevanjem vseh potrebnih projektantskih kriterijev. 
Najpomembnejši kriterij je zagotovo pretočna sposobnost razbremenilnika, 
drug zelo pomemben kriterij pa je pogoj zadrževanja plavljenih odpadkov 
znotraj kanalizacijskega sistema in preprečenje odvoda teh odpadkom med 
nalivom preko razbremenilnika v naravni vodotok, kamor se prelivajo viški 
vode. Za ta namen se na prelivnih stenah načrtuje ustrezne rešetke, ki naj 
preprečijo prelivanje odpadkov in istočasno omogočijo zadostno pretočnost 
razbremenilnika. Pri tem tudi ne sme priti do prevelikega vpliva zamašitve 
rešetk s plavjem na pretočnost rešetk. Na hidravličnem modelu sta bili 
raziskani pretočna sposobnost in stopnja mašenja rešetk za pet tipov rešetk, 
ki jih je izdelal in dobavil naročnik.  

 
 
2.2 Viri osnovnih podatkov 
  
 Za modelno raziskavo so podatki povzeti iz projekta za izvedbo 

Rekonstrukcija razbremenilnih objektov na kanalizacijskem sistemu Nova 
Gorica – Rožna dolina, december 2010, št. projekta 025-45/10: 

 
o razbremenilnik EF gradbena situacija,  
o razbremenilnik CD gradbena situacija,  

 
Vse ostale za izvedbo raziskave potrebne podatke smo dobili na strokovnih 
sestankih z naročnikom. 
 
Osnovna skica primera objekta z vgrajeno rešetko je prikazana na prilogi 1. 
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2.3 Naloge raziskave 
 
 Naloge raziskave so definirane v ponudbi za raziskavo, kot sledi: 
  

2.3.1 izdelava programa raziskave, 

2.3.2 priprava steklenega žleba, 

2.3.3 vgradnja dobavljene prelivne stene, 

2.3.4 vmesne predelave modela (montaža in demontaža 5 dobavljenih variant rešetke), 

2.3.5 raziskave samočistilne sposobnosti rešetke, 

2.3.6 raziskave pretočne sposobnosti in določitev pretočne krivulje izbrane variante 

rešetke, 

2.3.7 analize rezultatov in poročilo raziskave. 

 
 

3.0 HIDRAVLIČNI MODEL 
 

 Pri raziskavah je upoštevan Froude-ov zakon modelne podobnosti. Parametri 
za modelno merilo λλλλ =    2 so naslednji: 

 
- za Froude-ovo število  λλλλ

0000
            = 1 

- za dolžino (m)   λλλλ
1111
            = 2 

- za površino (m2)  λλλλ
2   = 4 

- za prostornino (m3)  λλλλ
3   = 8 

- za hrapavost   λλλλ
1/6 = 1,122 

- za čas (s), za hitrost (m/s) λλλλ
1/2 = 1,414 

- za pretoke (m3/s)  λλλλ
5/2 = 5,657 

 
Model je zgrajen v velikem steklenem žlebu hidravličnega laboratorija 
Hidroinštituta. Hidravlični model obsega zgolj rešetko, vgrajeno v korito 
žleba, s čimer so pri raziskavi odpravljeni vsi ostali možni moteči vplivi, ki bi 
lahko vplivali na rezultat raziskave oz. povzročali dvom v pravilnost rezultatov 
(zasuk rešetke glede na tok, bočna zožitev curka, vpliv spodnje vode6).  
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Slika 1: Prelivna rešetka v steklenem žlebu na začetku poizkusa zadrževanja 
plavja 
 
Raziskave so bile izvedene za pet tipov rešetk, ki se med seboj razlikujejo v 
naklonu poševnih lamel (priloga 1), za naklone 35°, 40°, 45°, 50° in 55°. 
Rešetke je izdelal in dostavil naročnik. V preizkusni žleb so bile vgrajene 
pravokotno na smer toka, kar je najboljši približek hidravličnim razmeram v 
razbremenilniku v naravi. 
 
Dovod vode na model je bil speljan po dovodnem sistemu z nizkotlačnega 
(h=6m) stabilizatorja v natočni umirjevalec vode. Pretoki vode v dovodnem 
sistemu so bili merjeni na trikotnem Thompsonovem merilnem jezu. 
Absolutno odstopanje pretoka od nastavljenega je znašalo maksimalno 
±1,0%. Gladine so bile merjene z osnimi merili z ločljivostjo odčitka 0,1mm in 
maksimalnim odstopanjem meritve ±1,0 mm, kar pomeni ±2,0 mm za objekt 
v naravi.  

 
  Za izvrednotenje stopnje zamašitve rešetk je bilo na modelu uporabljeno 

plavje v sestavi, kakršna se najverjetneje pojavlja v naravi. Vendar pa je 
sestava plavja v naravi med posameznimi dogodki zelo različna, ocena te 
sestave subjektivna, modelna podobnost s slučajno nakopičenim plavjem v 
kanalizacijskem sistemu pa je tudi zelo vprašljiva. Zato je zadrževalna 
sposobnost rešetk za zadrževanje plavja, ki jo podajamo v tem poročilu, 
rezultat kvalitativne ocene na podlagi opazovanj modelnih poizkusov. Na tej 
podlagi in na podlagi izvrednotenja prepuščene in zadržane količine plavja po 
prehodu visokovodnega vala skozi rešetko, je določen tudi vpliv zamašitve 
na pretočno sposobnost rešetk. 

 
 
 

 



JAVNI RAZISKOVALNI ZAVOD INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE 

975 - HMR rešetke razbremenilnika.docx     8/15 

4.0 REZULTATI RAZISKAV PRETOČNE SPOSOBNOSTI REŠETK 
 

Raziskave so bile izvedene za pet tipov rešetk, ki se med seboj razlikujejo v 
naklonu poševnih lamel (priloga 1), za naklone 35°, 40°, 45°, 50° in 55°. 
Rešetke je izdelal in dostavil naročnik. V preizkusni žleb so bile vgrajene 
pravokotno na smer toka, kar je najboljši približek hidravličnim razmeram po 
vgraditvi v razbremenilnik v naravi. V razbremenilniku namreč zasuk od smeri 
dotoka ne vpliva na pretočno sposobnost, ker je v času prelivanja tok zajezen 
in odtok skozi rešetko predstavlja odtok iz zajezbe s praktično stoječo vodo 
(bazen).  
 
Meritve so se izvajale tako na čistih rešetkah brez plavja, kot tudi na rešetkah, 
obremenjenih s plavjem. Za zagotovitev verodostojnosti rezultatov so bile vse 
meritve izvedene med naraščanjem pretoka od suhe rešetke do maksimalne 
možne kote gladine gorvodno od rešetke in tudi med upadanjem pretoka do 
ponovno suhe rešetke. 
 

4.1 Pretočna sposobnost raziskanega pretočnega elementa širine 1,24 m 
 
Pretočna sposobnost rešetke je tem večja, čim manjši je naklon lamel. Tako znaša pri 
rešetki z naklonom lamel 55° in pri prelivni višini 0,50 m pretok skozi rešetko 0,567 
m3/s, pri rešetki z naklonom lamel 35° pa pri enaki prelivni višini kar 0,811 m3/s. S 
stališča čim večje pretočne sposobnosti rešetke je torej ugodnejša uporaba rešetk z 
manjšim naklonom lamel. 
 

 
 
Slika 2: Pretočne krivulje Q(H) prelivnih rešetk z nakloni lamel od 35° do 55° za 

raziskani element širine 1,24 m 
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Pretočne krivulje raziskanega  elementa širine B = 1,24 m so  prikazane  na 
grafu na sliki 2 in podrobneje v prilogi 2. Priloga 3 pa prikazuje razpredelnico 
pretokov skozi raziskani element širine B = 1,24 m za celotni spekter prelivnih 
višin za vseh pet naklonov lamel. 
 
 
Poleg tabelaričnega in grafičnega prikaza so pretočne krivulje opisane 
matematično s pretočno enačbo (1): 
 

 

� = �	. �	. �2		. 	

�
� 

 

  
6..   (1) 

 
pri čemer oznake pomenijo: 
 
� 6 pretok skozi element širine � 
� 6 prelivni koeficient rešetke (brezdimenzijsko število) 
�  6 širina elementa rešetke v metrih 
	  6 težnostni pospešek 

 6 prelivna višina od zgornjega roba najnižje lamele 

 
Prelivni koeficient rešetke je različen za različne naklone lamel, vendar ni 
odvisen od širine rešetke. Opisuje ga racionalna funkcija v enačbi (2), za 
različne naklone lamel in različne prelivne višine pa je tabelarično in grafično 
prikazan v prilogi 4. 
 

 

� =
� + �	. 
�

1 + �	. 
 + �	.		
��
 

 
 6..   (2) 

 
 
Enačbi (1) in (2) sta enaki za vse naklone lamel, v odvisnosti od naklona lamel 
se spreminjajo le konstante a, b, c in d v enačbi (2): 
 
 

konstante 55° 50° 45° 40° 35° 

a 0,60023981 0,78010841 0,62898344 0,53761596 0,51969681 

b 3,4574035 6,7151229 6,8192977 5,6921354 4,0121830 

c 14,4989800 24,4400760 20,9399000 16,0588500 10,1120220 

d -1,0799644000 -1,4104571000 -0,1869101700 -0,5254028900 -0,0435249990 

 
 
Pri uporabi teh enačb in pripadajočih konstant je pomembno, da se število 
decimalnih mest konstant ne zmanjša – decimalk se ne zaokrožuje. To bi 
namreč lahko povzročilo velike napake v izračunu pretočne sposobnosti 
elementa, kar bi vodilo v napačno dimenzioniranje razbremenilnika. 
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4.2 Specifična pretočna sposobnost rešetk na tekoči meter širine 

 
Zaradi priročnosti pri načrtovanju izgradnje prelivnih rešetk različnih dolžin je 
pomemben podatek o pretočni sposobnosti rešetke na tekoči meter dolžine, ki 
omogoča preračun na dejanske vsakokratne projektne dimenzije rešetke. 
 
Za izračun specifične pretočne sposobnosti rešetk na tekoči meter širine 
služijo iste enačbe, kot  za  raziskani  element, le da je  tedaj v enačbi (1) 
širina  elementa   � = 1,0 m. Poenostavljena enačba je tedaj enaka enačbi (3): 
 
 

� = �	.�2		. 	

�
� 

 

 
6..   (3) 

 
 
Elementi enačbe so enaki, kot v poglavju 4.1, prav tako tudi enačba in pripadajoče 
konstante za izračun koeficienta preliva m, za katerega velja enačba (2). 
 
Specifične pretočne krivulje za tekoči meter dolžine prelivne rešetke so prikazane na 
sliki 3 in podrobneje na grafu v prilogi 5, priloga 6 pa prikazuje razpredelnico 
specifičnih pretokov na tekoči meter širine rešetke za celoten spekter prelivnih višin 
za vseh pet naklonov lamel.  
 

 
 
Slika 3: Specifične pretočne krivulje q(H) prelivnih rešetk z nakloni lamel od 35° 

do 55° za tekoči meter širine rešetke 
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5.0 REZULTATI RAZISKAV ZADRŽEVALNE SPOSOBNOSTI REŠETK 

 
Namen raziskav zadrževalne sposobnosti prelivnih rešetk je v določitvi 
učinkovitosti različnih naklonov lamel rešetke pri zadrževanju plavja v 
razbremenilnikih kanalizacijskega sistema, oziroma predvsem ugotoviti, 
kolikšen vpliv ima morebitno mašenje rešetk s plavjem v kanalizacijskem 
sistemu na izbiro naklona lamel rešetke. Naloga razbremenilnika je namreč 
prevajanje viška pretoka v sistemu v naravni vodotok in s tem omogočanje 
pravilnega delovanja kanalizacijskega sistema in morebitne čistilne naprave. 
Pri tem pa mora tudi razbremenilnik kot sestavni del kanalizacijskega sistema 
še vedno opravljati funkcijo odvajanja odpadnih vod, ki jih v tem primeru 
predstavlja plavje, sestavljeno iz različnih materialov naravnega in 
antropogenega izvora. Ker vpliv naklona lamel rešetke na sposobnost 
zadrževanja plavja ni bil znan vnaprej, je bilo za namen raziskave izdelanih 
pet tipov rešetk s petimi različnimi nakloni lamel: 35°, 40°, 45°, 50° in 55° 
glede na horizontalno ravnino. V nalogi je bila raziskana tako sposobnost 
zadrževanja plavja, kot tudi samočistilna sposobnost rešetk v odvisnosti od 
naklona lamel. 

 
 
5.1 Postopek preizkušanja 
 

Za ugotovitev vpliva naklona lamel na zadrževalno in samočistilno sposobnost 
rešetk je bilo za vsak tip rešetke izvedenih po več preizkusov po enakem 
postopku: 
 

 
 

Slika 4: Vzorčni hidrogrami na testni stezi za raziskave zadrževalne in 
samočistilne sposobnosti rešetk razbremenilnika, s fazami preizkusa 
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1. prazen kanal brez pretoka vode z odloženim plavjem na dnu kanala 

gorvodno od rešetke, 
2. počasno povečevanje pretoka vode v kanalu od minimalnega pretoka 

do polne kapacitete testne steze, 
3. v začetni fazi naraščanja pretoka voda prinese plavje do rešetke in ga z 

naraščanjem pretoka vse bolj pritiska na rešetko ter ga odlaga vse više, 
4. pri doseženi polni kapaciteti testne steze in hkrati do vrha zaliti rešetki 

se pusti daljši čas stalnega toka z enakomernim pretokom, 
5. počasno zmanjševanje pretoka v kanalu, nižanje gladine vode in hkrati 

odlaganje plavja na zgornje lamele rešetke, 
6. zaustavitev obratovanja. 

 
 
Slika 4 prikazuje vse faze postopka preizkušanja in vzorčne hidrograme toka 
vode na testni stezi. Takšen postopek je bil izbran kot najbolj podoben 
naravnemu procesu v času večjih nalivov. V naravi se pretok v kanalu z 
minimalnega, ali pa celo od suhega kanala, povečuje do nekega maksimuma 
in nato zopet, navadno nekoliko počasneje, upade. Pri tem je transport plavja 
največji v času naraščanja pretoka, ko pride do nakopičenja plavja na rešetko, 
v nadaljevanju pa se plavje odlaga zgolj na začetku tako ustvarjene blazine, 
daleč stran od same rešetke.  
 

 
5.2 Zadrževalna sposobnost rešetk 
 

Čeprav gre večinoma za plavajoče snovi in med najvišjim pretokom ni 
dodatnega kopičenja plavja na lamele, ki ležijo nižje od gladine, se nakopičeno 
plavje delno vseeno razporedi po celotni površini rešetke. To se zgodi zaradi 
intenzivnega plavljenja v času naraščanja pretoka in gladine v 
razbremenilniku. Pri tem je nemogoče izvesti kvantitativno primerjavo 
zamašenosti med rešetkami z različnimi nakloni lamel, saj so razlike, ki 
nastopijo med posameznimi poizkusi pri isti rešetki večje, kot razlike med 
rešetkami različnih tipov.  
 
Zmanjšanje pretočne sposobnosti rešetk zaradi vpliva zamašenosti rešetk s 
plavjem je bilo sicer zaznano, vendar tudi povprečne vrednosti zmanjšanja 
pretočnosti nimajo trenda, ki bi lahko dal odgovor o večji ali manjši primernosti 
nekega naklona lamel. Splošna ugotovitev je, da se pretočnost rešetk, ne 
glede na tip lamel, ob polni (modelni) zamašitvi s plavjem med vrhom 
visokovodnega vala zmanjša, vendar je nemogoče predvideti, za koliko v 
posameznem dogodku. Vplivi so na modelu dosegali vrednosti zmanjšanja 
pretoka od 5% pa vse do 30% pretočne sposobnosti rešetke v primeru pretoka 
čiste vode brez plavja. Razmerje je praktično vsakokrat drugačno, neodvisno 
od tipa lamel in popolnoma odvisno od slučajne razporeditve plavja na rešetki. 
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Slika 5: Karakteristična vertikalna razporeditev plavja po rešetki med konico 
visokovodnega vala 

 
 

Učinkovitost zadrževanja plavja je v vseh primerih velika, saj se po 
vzpostavitvi slučajno oblikovane blazine plavja na rešetki, plavje tik ob rešetki 
ne premika več in predstavlja zgostitev rešetke, ki preprečuje prepuščanje tudi 
manjših delcev. To je dobro vidno na fotografijah 1 in 2 na prilogi 7, ki 
prikazujeta plavje, prepuščeno skozi rešetko v celotnem poteku enega 
poizkusa. Struktura in količina plavja sta na obeh fotografijah zelo podobni, 
čeprav gre enkrat za rešetko z naklonom lamel 45° (slika 1) in drugič za 
rešetko z naklonom lamel 50° (slika 2). Obakrat gre za pretežno drobnejše 
kose plavja, ki so bili prepuščeni skozi rešetko v fazi naraščanja gladine v 
razbremenilniku in s tem intenzivnega pritekanja in pritiska plavja na rešetko. 
Le manjši del plavja je bil prepuščen v fazi upadanja gladine. Pri rešetkah z 
ostalimi raziskanimi tipi lamel je bilo stanje zelo podobno. 
 
Samočistilna sposobnost rešetk pa je tako po logiki, kot tudi po rezultatih 
raziskave, odvisna od naklona lamel rešetke. Pri vsakem od opisanih 
preizkusov je bila poleg vpliva zamašitve rešetke na pretočno sposobnost in 
učinkovitosti zadrževanja plavja opazovana tudi količina plavja, ki po upadu 
gladine po visokovodnem valu ostane na lamelah rešetke. Pri tem je bil 
ugotovljen trend, ki ga najbolje prikazujejo fotografije 3 do 7 na prilogah 8.1 do 
8.3. Tudi v tem primeru je kvantificiranje pojava praktično nemogoče, saj so 
rezultati na isti rešetki za več poizkusov precej različni, poleg tega pa je plavje 
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tudi zelo nehomogen material. Vendar je mogoča kvalitativna ocena, po kateri 
je samočiščenje rešetke učinkovitejše pri lamelah z večjim naklonom glede na 
horizontalno ravnino. Pomen tega je odvisen od sestave plavja v 
kanalizacijskem sistemu in je tem večji, čim več je v sistemu plavja, ki je med 
plavljenjem v razmočenem stanju, po tem pa se suši in se lahko prisuši na 
lamele ter posledično kopiči med posameznimi nalivi oz. visokovodnimi 
dogodki. To lahko vodi v vse večje manjšanje čistega pretočnega profila 
rešetke in potrebo po pogostem čiščenju rešetk. 
 

 
6.0 ZAKLJUČEK 

 
Na fizičnem hidravličnem modelu rešetke visokovodnega razbremenilnika 
kanalizacijskega sistema v modelnem merilu 1:2 so bile raziskane prelivne 
rešetke z naklonom lamel 35°, 40°, 45°, 50° in 55° glede na horizontalno 
ravnino. Raziskava je obsegala določitev pretočnih krivulj in analizo 
zadrževalne ter samočistilne sposobnosti rešetk. 
 
Pretočne krivulje so bile določene za vseh pet tipov rešetk za modelirani 
element širine 1,24 m in za specifični pretok na tekoči meter širine rešetke. 
Slednji podatek je primernejši za projektiranje razbremenilnikov, pri katerih ni 
mogoča vgradnja tipskih elementov raziskane širine. Krivulje so v poročilu in 
na prilogah prikazane v grafični in tabelarični obliki, hkrati pa je določen tudi 
matematični izraz, ki je uporaben za neposredne izračune. Vse krivulje, tabele 
in enačbe veljajo za čiste rešetke brez nakopičenega plavja. 
 
Kopičenje plavja iz kanalizacijskega sistema v razbremenilniku ima vpliv na 
pretočno sposobnost rešetk, ki pa je predvsem odvisen od vsakokratne 
sestave plavja in slučajne razporeditve po rešetki. Zato poročilo vpliva 
zamašitve rešetk na pretočnost ne podaja kvantitativno, med poizkusi pa se je 
vpliv zamašenosti na pretočnost rešetk gibal med 5 in 30%. 
 
Zadrževalna sposobnost rešetk je velika, kar pomeni, da rešetke učinkovito 
zadržujejo plavje. Zadrževalna sposobnost rešetk ni odvisna od izbire naklona 
lamel. 
 
Samočistilna sposobnost rešetk je odvisna od naklona lamel. Čim bolj strme 
so lamele, tem učinkoviteje se plavje po prehodu visokovodnega vala očisti z 
lamel rešetke. To je lahko pomembno v primeru take sestave plavja, ki 
povzroča trajno zamašitev rešetk. 
 
OPOZORILO:  Vsak zgrajeni razbremenilnik s prelivno rešetko bo podvržen 
kopičenju plavja, ki se v nekaterih primerih lahko tudi trdno oprime lamel. Da 
ne pride do stalne zamašitve rešetk so nujne periodične kontrole in po potrebi 
čiščenje rešetk ter s tem povezano ustrezno opozorilo upravljavcu 
kanalizacijskega sistema. 

 
Ljubljana, februar 2013. 

Sestavil: 
Jure Mlačnik, univ.dipl.inž.gr. 
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SEZNAM PRILOG: 
 

Oblike raziskanih tipov rešetk 1 

Pretočne krivulje Q(m3/s) elementa širine b =1,24 m - graf 2 

Pretočne krivulje Q(m3/s) elementa širine b =1,24 m - tabelarične 3 

Koeficient preliva rešetke  "m"  - tabela in graf 4 

Specifične pretočne krivulje q(m3/s/m) na meter širine rešetke - graf 5 

Specifične pretočne krivulje  q(m3/s/m) na meter širine rešetke - tabela 6 

Foto 1 in 2:   Zadrževalna sposobnost rešetk 7 

Foto 3 - 7:   Samočistilna sposobnost rešetk 8.1 – 8.3 
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55° 50° 45° 40° 35°

H(m) Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,025 0,011 0,013 0,011 0,011 0,011

0,050 0,028 0,031 0,029 0,028 0,029

0,075 0,047 0,051 0,050 0,049 0,053

0,100 0,067 0,074 0,074 0,074 0,080

0,150 0,113 0,123 0,127 0,131 0,142

0,200 0,165 0,179 0,189 0,196 0,215

0,250 0,221 0,240 0,257 0,270 0,297

0,300 0,281 0,307 0,332 0,351 0,386

0,400 0,416 0,457 0,499 0,533 0,586

0,500 0,567 0,624 0,687 0,738 0,811

0,600 0,733 0,810 0,893 0,966 1,060

0,700 0,915 1,012 1,116 1,214 1,329

0,800 1,111 1,231 1,356 1,481 1,617

0,900 1,321 1,464 1,611 1,766 1,924

1,000 1,546 1,713 1,881 2,070 2,249

1,100 1,784 1,977 2,164 2,390 2,590

1,200 2,036 2,255 2,460 2,726 2,946

1,100 1,784 1,977 2,164 2,390 2,590

1,200 2,036 2,255 2,460 2,726 2,946

1,300 2,301 2,548 2,770 3,079 3,318

1,400 2,581 2,854 3,091 3,447 3,705

1,500 2,874 3,175 3,425 3,831 4,105

Op.: Tabela podaja pretok skozi raziskani element rešetke, širine   B = 1,24 m.

Vse dimenzije veljajo za naravo - prototip v naravnem merilu.

Koordinatno izhodišče pretočnih krivulj (H = 0) je na višini zgornjega roba najnižje lamele.

PRILOGA 3 REŠETKA:   PRETOČNE KRIVULJE ELEMENTA ŠIRINE   B = 1,24 m - pisane
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naklon lamel: 55° 50° 45° 40° 35°

H(m) m (koef. preliva) m (koef. preliva) m (koef. preliva) m (koef. preliva) m (koef. preliva)

0,000

0,025 0,504 0,589 0,525 0,485 0,495

0,050 0,449 0,503 0,474 0,456 0,478

0,075 0,413 0,454 0,444 0,438 0,467

0,100 0,388 0,423 0,424 0,426 0,458

0,150 0,355 0,386 0,399 0,410 0,446

0,200 0,335 0,364 0,385 0,400 0,438

0,250 0,321 0,350 0,375 0,394 0,432

0,300 0,312 0,341 0,368 0,389 0,428

0,400 0,299 0,329 0,359 0,383 0,422

0,500 0,292 0,322 0,354 0,380 0,418

0,600 0,287 0,317 0,350 0,378 0,415

0,700 0,284 0,315 0,347 0,377 0,413

0,800 0,283 0,313 0,345 0,377 0,412

0,900 0,282 0,312 0,344 0,377 0,410

1,000 0,281 0,312 0,342 0,377 0,409

1,100 0,282 0,312 0,341 0,377 0,409

1,200 0,282 0,312 0,341 0,378 0,408

1,300 0,283 0,313 0,340 0,378 0,408

1,400 0,284 0,314 0,340 0,379 0,407

1,500 0,285 0,315 0,339 0,380 0,407

1,400
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REŠETKA:   KOEFICIENT PRELIVA m  PRILOGA 4
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55° 50° 45° 40° 35°

H(m) q (m3/s/m) q (m3/s/m) q (m3/s/m) q (m3/s/m) q (m3/s/m)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,025 0,009 0,010 0,009 0,008 0,009

0,050 0,022 0,025 0,023 0,023 0,024

0,075 0,038 0,041 0,040 0,040 0,042

0,100 0,054 0,059 0,059 0,060 0,064

0,150 0,091 0,099 0,103 0,105 0,115

0,200 0,133 0,144 0,152 0,158 0,173

0,250 0,178 0,194 0,208 0,218 0,239

0,300 0,227 0,248 0,268 0,283 0,311

0,400 0,335 0,368 0,402 0,430 0,473

0,500 0,457 0,504 0,554 0,596 0,654

0,600 0,591 0,653 0,720 0,779 0,855

0,700 0,738 0,816 0,900 0,979 1,072

0,800 0,896 0,992 1,094 1,194 1,304

0,900 1,066 1,181 1,299 1,425 1,552

1,000 1,246 1,382 1,517 1,669 1,814

1,100 1,439 1,594 1,745 1,927 2,0881,100 1,439 1,594 1,745 1,927 2,088

1,200 1,642 1,819 1,984 2,199 2,376

1,300 1,856 2,055 2,234 2,483 2,676

1,400 2,081 2,302 2,493 2,780 2,988

1,500 2,317 2,561 2,762 3,089 3,311

Op.: Tabela podaja specifični pretok na tekoči meter širine rešetke.

Vse dimenzije veljajo za naravo - prototip v naravnem merilu.

Koordinatno izhodišče pretočnih krivulj (H = 0) je na višini zgornjega roba najnižje lamele.

PRILOGA  6 REŠETKA:   SPECIFIČNE PRETOČNE KRIVULJE  q(m3/s/m) NA TEKOČI METER ŠIRINE REŠETKE
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HMR rešetke Prealpi - priloga 7.docx 

Foto 1:  Plavje, prepuščeno v celotnem visokovodnem valu skozi rešetko z 

naklonom lamel 45°

Foto 2:  Plavje, prepuščeno v celotnem visokovodnem valu skozi rešetko z 

naklonom lamel 
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Plavje, prepuščeno v celotnem visokovodnem valu skozi rešetko z 

naklonom lamel 45° 

 

Plavje, prepuščeno v celotnem visokovodnem valu skozi rešetko z 

naklonom lamel 50° 
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PRILOGA 7 

 

Plavje, prepuščeno v celotnem visokovodnem valu skozi rešetko z 

 

Plavje, prepuščeno v celotnem visokovodnem valu skozi rešetko z 
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HMR rešetke Prealpi - priloga 8.docx  PRILOGA 8.1 

 

 

Foto 3: Plavje, zadržano na lamelah rešetke z naklonom lamel 35° po 

prehodu visokovodnega vala 

 

 

Foto 4:  Plavje, zadržano na lamelah rešetke z naklonom lamel 40° po 

prehodu visokovodnega vala 
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HMR rešetke Prealpi - priloga 8.docx  PRILOGA 8.2 

 

 

Foto 5:  Plavje, zadržano na lamelah rešetke z naklonom lamel 45° po 

prehodu visokovodnega vala 

 

Foto 6:  Plavje, zadržano na lamelah rešetke z naklonom lamel 50° po 

prehodu visokovodnega vala 
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Foto 7:  Plavje, zadržano na lamelah rešetke

prehodu visokovodne

 

 INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE

 

adržano na lamelah rešetke z naklonom lamel 

visokovodnega vala 
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PRILOGA 8.3 

 

z naklonom lamel 55° po 


