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HIDRAVLIČNA MODELNA RAZISKAVA JEZU IN NOVE 
ZAPORNICE NA LJUBLJANICI PRI AMBROŽEVEM TRGU 

UVOD 

Z zapornicami na jezovih na mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu in v Gruberjevem prekopu se 
vzdržuje zajezen nivo gladine Ljubljanice v Ljubljani od Poljan gorvodno in na Barju (slika 1). Pri malih 
in srednjih pretokih Ljubljanice se uravnava dogovorjen vodostaj nad jezovoma z delnim odprtjem 
zapornic. Pri nastopu visokih voda v porečju Ljubljanice morajo biti zapornice popolnoma odprte, da je 
omogočen prost odtok vode po strugi. Upravljanje zapornic vrši zaporničar ročno , zato je za 
vzdrževanje dogovorjenega nivoja gladine nujna njegova prisotnost ob vsaki spremembi pretoka 
vodotokov v porečju Ljubljanice. 

Slika 1: Situacija zapornic na mestni Ljubljanici in v Gruberjevem prekopu. 

Jez z zapornicami na mestni Ljubljanici je bil dograjen leta 1955 za vzdrževanje nivoja gladine na koti 
287.30 m n.m. Kmalu je bila zajezitev znižana za 2.1 m na koto 285.20 m n.m. Od leta 1995 dalje pa je 
dogovorjen zdajšnji nivo gladine na koti 285.60 m n.m. 
Zaradi dotrajanosti, težav pri obratovanju in ročnega upravljanja zapornic obstaja ob večji okvari 
hidromehanske opreme jezu nevarnost bodisi prekomernega znižanje gladine Ljubljanice gorvodno od 
zapornic bodisi poplav. Zaradi tega se je začel projekt, katerega končni cilj je nadomestitev sedanje 
hidromehanske opreme jezu z ustreznejšo in avtomatizacija obratovanja zapornic. 

Namen in cilji hidravlične modelne raziskave so bili: 
hidravlično preveriti in dopolniti konstrukcijske rešitve zapornice iz idejnega projekta 
hidromehanske opreme, 
določiti hidravlične razmere in njih ustreznost ob zapornici za razne hidrološke razmere, 
določiti hidrostatične in hidrodinamične obremenitve na zapornice in dvižne mehanizme in 
hidravlično optimizirati celoten sklop jezu in zapornic z namenom zmanjšati investicijske stroške 
celotnega obsega del in sočasno povečati zanesljivost in varnost obratovanja . 
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Jez na mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu (slika 2) sestavljajo trije armiranobetonski oporniki širine 
2.4 m, ki so zaščitena Plečnikova arhitektura. Med njimi sta dve pretočni polji širine 12.25 m, ki ju 
zapirata dva para zapornic. Vsak par je sestavljen iz spodnje kotaine in zgornje drsne zapornice. Nivo 
prelivnega praga je na koti 281.41 m n.m. 

Slika 2: Jez z zapornicami na mestni Ljubljanici (foto: Sabina Mišigoj) 

Idejni načrt novih zapornic izdelalo podjetje HYTEP d.o.o. iz Ljubljane [3] . Pri iskanju najboljše rešitve 
so bile med drugim upoštevane naslednje zahteve: 

za vzdrževanje konstantnega nivoja vodne gladine, za izpiranje talnih sedimentov in zanesljivo 
avtomatsko obratovanje je najprimernejša tehnična rešitev taina zaklopka, 
pred zaklopko se izvede talni prag , ki omogoča sidranje zaklopke in zmanjšuje zajezno višino 
zaklopke, 
hidravlični cilindri so zaradi estetskih razlogov skriti pod vodno gladino, 
radij zaklopke naj bo čim večji ali celo R=oo (ravna zaklopka) , da se zmanjša nevarnost vibracij 
zaklopke v spuščeni legi. 
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Slika 3: Idejni načrt novih zapornic na mestni Ljubljanici. 

V izbrani varianti je bil predlagan prag višine 1.25 m. Prelivna dolžina zaklopke je 3.6 m, radij 
zakrivljenosti R=20 m. Prelivni rob zaklopke je možno dvigniti na koto 286.00 m n.m., pri tem je naklon 
teti ve zaklopke glede na horizontalo 66°. Osem rezalcev curka prizmatične oblike višine 0.20 m, širine 
0.30 m in dolžine 0.45 m je enakomerno razporejenih vzdolž prelivnega roba zaklopke. Hidravlična 
cilindra sta enostranska in sta sidrana v obrežna stebra (slika 3) . 
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Protokola in hidravličnih robnih pogojev, ki bi natančno določali upravljanje z zapornicami na Ljubljanici, 
ni , zato je to predvsem prepuščeno izkušnjam zaporničarja . Informacija je, da naj bi bile zapornice, 
tako na mestni Ljubljanici kot v Gruberjevem prekopu , pri skupnih pretokih Ljubljanice, večjih od 120 -
140 m3/s , odprte. 

V nadaljevanju je podanih nekaj podatkov, ki so služili oz. so bili upoštevani v tej raziskavi. 

V okviru raziskave »Modelna raziskava mestne Ljubljanice in Gruberjevega kanala« [1] je bill. 1973 
zgrajen fizični model. Določene so bile pretočne krivulje za več profilov na obeh odvodnikih . 
Ugotovljeno je bilo, da sta oba odvodnika skupno sposobna prevesti skozi mesto pretok do 600 m3/s. 
Pretočnost mestne Ljubljanice je nekaj večja od Gruberjevega prekopa. V tabeli 1 so razmerja podana 
za območja pretokov (pri dvignjenih zapornicah) : 

Skupni pretok Q Skupni [m~/s] Delež pretoka na ML [%] Delež pretoka v GP [%] 

188 53 .3 46.7 
381 52 .5 47 .5 
582 51 .5 48.5 

Tabela 1: Razmerja pretokov Mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. 

Hidrološki podatki so bili povzeti po študiji »Študija možnih posledic kratkoročnih ukrepov pri sanaciji 
zapornic na Ambroževem trgu in Gruberjevem kanalu za izboljšanje vodnega režima Ljubljanice« [2] . 
Za vodomerno postajo Moste pod sotočjem mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa, kjer se meri 
skupni pretok Ljubljanice QSkupni, so predstavljeni v tabeli 2: 

Qx Nizki pretoki [m~/sl Visoki pretoki [m~/s] 

2 6.58 262.20 
5 4.77 312.80 
10 4.10 341 .00 
50 3.22 392 .70 
100 2.98 411 .60 

1000 2.44 465.80 

Tabela 2: Hidrološki podatki za Ljubljanico na vodomerni postaji Moste. 

Najmanjši pretoki , upoštevani v tej hidravlični modelni raziskavi , so bili 8m3/s za Ljubljanico oz. 4 m3/s 
za mestno Ljubljanico (pri raziskavi pretočnih prei ivov in raziskavi ozračevanja zaklopke) ter največji 
481 m3/s za Ljubljanico oz. ob upoštevanju delitve pretokov 250 m3/s za mestno Ljubljanico (pri 
raziskavi višine talnega praga, meritvi hidrodinamične obtežbe na zaklopko ter hidravličnih razmer ob 
zapornici). 

RAČUN GLADIN Z MATEMATiČNIM MODELOM 

Z računom gladin je bil za različne hidravlične robne pogoje določen vpliv praga in zapornic na nivo 
gladine na razcepu Ljubljanice na mestno Ljubljanico in Gruberjev prekop, na Špici. Matematični model 
je bil izdelan v programskem okolju HEC-RAS 3.0 za račun gladin pri stalnem toku. Umerjanje modela 
je temeljilo na podlagi izmerjenih nivojev gladin v naravi v letu 1973 [1] in 2002 ter na podlagi 
izmerjenih nivojev gladin na modelu v letu 1973 [1] . V modelu je bilo poenostavljeno, da se s 
konstantnim koeficientom hrapavosti nadomesti tako trenjske izgube kot tudi lokalne izgube (ob 
mostnih opornikih) vzdolž odseka . 

FIZiČNI MODEL 

Za izvedbo hidravlične modelne raziskave sta bila izdelana dva fizična modela, na katerih so se izvajali 
poskusi glede na cilj trenutne raziskave . 

Na dvodimenzijskem (2D) modelu polovice jezovnega stebra , prelivnega polja in zaklopke, ki je bil 
izdelan v merilu 1:14.45 v hidravličnem kanalu širine 0.50 m, se je izvajala raziskava vpliva višine 
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praga na pretočnost jezu , raziskava prelivnega curka, raziskava načinov ozračevanja zaklopke, 
raziskava pretočnih prelivov na zaklopki in meritev hidrodinamične obtežbe na zaklopko. 

Na prostorskem (3D) modelu v merilu 1 :20 je bil zgrajen del jezovne zgradbe do kote 289.50 m n.m in 
80 m struge gorvodno in 80 m struge dolvodno do kote 287 .50 m n.m. Na modelu se je izvedla 
raziskava vpliva višine praga na pretočnost jezu (kontrola rezultatov, dobljenih na modelu 1:14.45) in 
raziskava hidravličnih razmer za zapornico oz. vpodslapju . 

RAZISKAVA TALNEGA PRAGA 

Talni prag omogoča sidranje zaklopke in zmanjšuje zajezna višino zaklopke. Po dogovoru je bila za 
modeino raziskavo privzeta oblika praga klančina znaklonom 60° s krožnim prehodom polmera 0.4 m 
v 0.27 m širok horizontalni plato, iz katerega se nadaljuje ležaj zaklopke premera 0.2 m. 

Vpliv višine praga Hprag (višina do temena praga) na nivoje gladine nad zapornico je bil raziskan pri 
spuščeni zaklopki , t.j . v primeru , da so pretoki na Ljubljanici tako veliki , da so vse zapornice odprte. 
Raziskane so bile 3 višine praga: 1.25, 1.50 in 1.75 m. V tabeli je prikazan vpliv višine praga na dvig 
gladin nad zapornico t.Hzapernica in na Špici t.H sPica. 

H prag Q SkuPnl QML llHzapornlca llHs P1ca 

[ml [m~/sl [m~/sl [ml [ml 
1.25 0.09 0.02 
1.50 187.6 100 0.19 0.05 
1.75 0.41 0.12 
1.25 0.07 0.03 
1.50 283 .5 150 0.08 0.04 
1.75 0.16 0.08 
1.25 0.04 0.02 
1.50 381 .0 200 0.07 0.03 
1.75 0.12 0.05 
1.25 0.04 0.01 
1.50 480.8 250 0.06 0.01 
1.75 0.12 0.04 

Tabela 3: Vpliv višine praga na prirastek nivoja gladine nad zapornico in na Špici. 

Na podlagi rezultatov in pogovorov z investitorjem je bilo ugotovljeno, da je višina praga Hprag 1.75 m 
(oz. hidravlična višina praga 1.95 m od dna do temena spuščene zaklopke) še sprejemljiva in se je 
vzela za nadaljevanje raziskav. 

RAZISKAVA OZRAČEVANJA ZAKLOPKE 

Predlagana sta bila 2 načina ozračevanja zaklopke, predvidenega na vseh bočnih stenah. Ob 
preizkušanju je bila pozornost posvečena tudi izgledu prelivanja ob opornikih in varovanju okrasnega 
kamnitega venca pred vizualno neželenim zadevanjem prelivajoče se vode v kamniti venec. 

Raziskava ozračevanja zaklopke se je izvajala v okviru naslednjih pretočnih pogojev: 

(1) : pri pretoku QML=4 m3/s je nivo gladine zgornje vode (nad zapornico) Kzgveda na koti 286.00 m 
n.m., 
(2): pri večjih pretokih od QML =4 m3/s je nivo gladine na Špici na koti 286.00 m. n.m., 
(3): prelivni curek ne sme zadevati kamnitega venca . Izvedena je bila sistematična raziskava 
obrisa prelivnega curka pri različnih položajih zaklopke in pretokih (brez vpliva spodnje vode) . Iz 
podatkov raziskave se je izdelal diagram, iz katerega je bilo moč odčitati pretoke pri določenem 
položaju noža zaklopke Knež, pri katerih se curek ravno dotakne kamnitega venca . Ocenjeno je 
bilo, da je pri horizontalni razdalji 3.0 m med nožem zaklopke , ko je ta na koti 286.0 m n.m., in 
začetkom kamnitega venca dovolj »manevrskega« prostora za normalno obratovanje zapornice. 

Pogoja (2) in (3) sta prikazana na sliki 4. Na tem grafikonu je moč prebrati njima ustrezne nivoje 
gladine nad zapornico in na Špici (izračunane z matematičnim modelom). Iz grafikona je razvidno, da 
je do pretoka QML = 45 m3/s (na mestni Ljubljanici) potrebno upoštevati pogoj (2) , pri večjih pretokih pa 
je položaj delno odprte zaklopke odvisen od načina »varovanja« kamnitega venca . Ker mora biti pri 
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istem pretoku po pogoju (3) zaklopka bolj spuščena , so tudi nivoji gladine na Špici med 45 m3/s in 88 
m3/s nižji od 286.00 m n.m. 
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Slika 4: Pretok, kota gladine nad zapornico in na Špici v odvisnosti od položaja zaklopke pri pogojih , da 
je kota gladine na Špici 286.00 m n.m. (2) oz. da prelivni curek ne zadeva v kamniti venec (3) . 

V nadaljevanju sta predstavljena dve načina ozračevanja zaklopke: z zračniki in z deflektorjem. 

Način ozračevanja zaklopke z zračniki 

Način ozračevanja z zračnikom <t>O.SOm v tesniini steni in tremi zračniki <t>0.2Sm izven tesniine stene je 
predstavljen na sliki 5. Vrisanimi so tudi položaji zaklopke, pri katerih se je na modelu opazovalo 
ozračevanje . Zračniki so v obeh bočnih stenah zaklopke speljani skozi obstOječi zapornični niši. 

Ker se pri tem načinu ozračevanja prelivni curek dotika tesniine stene, se je pri pretokih, večjih od 45 
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m~/s , upošteval robni pogoj (3) . 
Slika 5 Ozračevanje zaklopke z zračnikom <t>0 .50m v tesniini steni in zračniki <t>0 .25m izven tesniine 
stene. 

Pri položajih zaklopke, kjer je kota noža zaklopke Knoi višja ali enaka 284.61 m n.m. (pretok Q ML manjši 
ali enak 50.5 m3/s) se zaklopka ozračuje bodisi samo z zračnikom <t>0 .50m bodisi skupaj z ostalimi 
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zračniki. Pri nižjih položajih se zaklopka ozračuje samo z zračniki <P0.25m. Ozračevanje zaklopke je do 
približno Knož = 284.10 m n.m , ko spodnja voda zalije zaklopko. 

Prednost ozračevanja po tej varianti je enostavna izvedba zračnikov v obstoječi zapornični nisI ln 

praktično nevidno ustje zračnika <P0 .50m. Slabše pri tej varianti je položaj ustja zračnika <PO. SOm v 
tesniini steni zaklopke in možnost zagozdenja predmetov, ki jih nosi vodni tok. Smiselno je zato izvesti 
poseben »nož« na zaklopki , ki bi jih pri zapiranju »odrezal«. 

Način ozračevanja zaklopke z deflektorjem 

Dve varianti ozračevanja zaklopke z deflektorjem sta predstavljeni na slikah 6 in 7. V splošnem sta 
deflektorja v tlorisu klinaste oblike in na spodnjem delu sovpadata z obrisom poti noža zaklopke. Njuna 
naloga je odriniti prelivajočo se vode od bočne stene in omogočiti od strani dotok zraka pod prelivni 
curek. 

Manjši deflektor (slika 6) je dolžine 1.60 m, višine 1.12 m in debeline 0.25m. Kombiniran je s štirimi 
zračniki premera <P0.25m , ki ozračujejo zaklopko, ko se ta spusti izpod območja deflektorja. Ker ta 
način ozračevanja ne »ščiti« kamnitega venca, je potrebno obratovanje zaklopke uskladiti z robnim 
pogojem (3) . Deflektor omogoča ozračevanje zaklopke pri kotah noža zaklopke Knož višjih ali enakih 
285.18 m n.m in njim ustreznim pretokom mestne Ljubljanice do 33 m3/s. 

Po tej varianti ozračenja zaklopke v tesniini steni ni več ustja zračnika , kjer bi lahko prišlo do zatikanja 
predmetov, deflektor pa je relativno majhen in tanek. 

Večji deflektor (slika 7) je dolžine 2.52 m, višine 1.88 m in debeline enake debelini kamnitega venca 
0.50m. Ker se prelivni curek odrine od tesniine stene in tudi od kamnitega venca, so pretočni pogoji v 
vseh primerih vezani na pogoj (2) . V nižjih položajih zaklopke ozračevanje omogočajo trije zračniki 
premera <P0.25m, ki so speljani skozi obstoječi zapornični niši. Ozračevanje zaklopke z deflektorjem je 
v zelo širokem območju , od najmanjših pretokov do pretoka 73 m3/s pri odprtju zaklopke Knož=284.42 
m n.m., ko ozračevanje prevzamejo zračniki. 
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Sliki 6 in 7 Ozračevanje zaklopke z deflektorjem in zračniki <P0 .25m izven tesniine stene. 

Dodatna prednost tega načina ozračevanja je v tem , da ni več potrebe pa varovanju kamnitega venca 
s primerno oddaljenostjo praga in zaklopke, ki sta zato tud i pomaknjena toliko naprej , da je začetek 
zajezbe na istem mestu kot pri obstoječih zapornicah v območju zapornične niše. 

Na modelu je bila preizkušena tudi nekoliko spremenjena oblika te variante, pri kateri debelina 
spodnjega roba deflektorja, ko doseže 0.15m, ostaja konstantana. Sprednja ploskev deflektorja je 
napeta med zgornjim in spodnjim robom. Ta varianta je kljub zahtevnejši izvedbi hidravlično ugodnejša, 
prav tako je manjša možnost zatikanja predmetov, ki jih prinese vodni tok, med deflektor in zaklopko 
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Pretočni prei ivi na zaklopki omogočajo transport večjih plavajočih predmetov čez zaklopko pri majhnih 
pretokih . Raziskana je bila predlagana varianta štirih pravokotnih prelivov širine 1.0m in višine 0.35m 
na zaklopki . Ker prelivi sami po sebi tudi stabilizirajo prelivni curek vzdolž zaklopke, so namesto osmih 
rezalcev curka samo trije , razporejeni med pretočne prelive (slika 8) . 
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Slika 8: Pretočni prelivi na zaklopki. 
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Zaradi majhnih pretokov čez zaklopko in majhnih prelivnih višin je bil na modelu 1: 14.45 vpliv sil 
površinske napetosti prevelik, da bi še veljala Froudova model na podobnost, zato se je v istem 
hidravličnem kanalu izdelal parciaini model enega pretočnega preliva v merilu 1 :6. Raziskane so bile 
pretočne razmere pri pretokih 4.0 m3/s, 4.9 m3/s in 5.6 m3/s in koti zajezbe 286.00 m n.m. na mestni 
Ljubljanici. Izkazalo se je, da sta velikost in število pretočnih prelivov ustrezni, saj se prelivajoča voda 
razporedi vzdolž celotnega prelivnega roba zaklopke. Pri pretoku 4.0 m3/s teče preko pretočnih prelivov 
približno 88%, pri pretoku 4.9 m3/s 82%, pri pretoku 5.6 m3/s pa 73% dotekajoče vode. K usmerjanju 
tokovnic k pretočnim prelivom ugodno pripomorejo tudi delno spremenjeni, naprej poteg njeni rezaici 
curka. 

RAZISKAVA TLAKOV NA ZAPORNICO IN DVIŽNIH SIL 

Raziskava hidrodinamične obtežbe na zaklopko in dvižnih sil (brez upoštevanja teže zaklopke) je bila 
izvedena na modelu zaklopke v merilu 1: 14.45. Meritve dvignjene zaklopke so se izvedle v pogojih, v 
katerih je bilo pričakovati največje obtežbe ter za pretoke pri odprtih zapornicah. Analiza meritev in 
rezultati - vrtiini momenti na enoto dolžine na os ležaja zaklopke ... so predstavljeni v tabeli 4. 

QML K nož K za.voda KsD.voda M Opomba 
[m~/sl [mn.m.l [mn .m.l [mn.m.l [kNm/ml 

4.0 285.80 286.00 ... 46.13 
20.5 285.46 286 .02 282.81 54.26 
49.0 284.90 285.89 283.55 58 .81 
78 .0 284 .28 285.59 284.21 47.62 
80.0 283.13 284 .83 284.25 2.49 spu~čena zapornica 
100.0 283.13 285.06 284.64 -3.31 spu~čena zapornica 
150.0 283 .13 285.66 285.48 -7.57 spu~čena zapornica 
200.0 283.13 286 .26 286.12 -7.16 spu~čena zapornica 
250.0 283.13 286.76 286.62 -7.35 spu~čena zapornica 

Tabela 4: Vrtiin i momenti na os ležaja zaklopke na enoto dolžine iz meritve dvižne sile 

Pri spuščen ih zapornicah hidrodinamične sile pri večjih pretokih dvigujejo zapornico, zato mora biti 
temu ustrezno prilagojena lastna teža zapornice in dimenzioniran dvižni mehanizem. 
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Hidravlično modeino raziskavo jezu in nove zapornice na Ljubljanici pri Ambroževem trgu je narekovala 
predvidena zamenjava obstoječih tablastih zapornic z modernejšimi talnimi zaklopkami . 

Za potrebe HMR sta bila izdelana dva fizična modela: dvodimenzijski model polovice jezovnega stebra, 
prelivnega polja in zaklopke v merilu 114.45 v hidravličnem kanalu , in prostorski model jezovne 
zgradbe z 80 m struge gorvodno in dolvodno od zapornice v merilu 1 :20. S programom HEC-RAS 3.0 
so bili izračunani nivoji gladine na razcepu Ljubljanice na mestno Ljubljanico in Gruberjev prekop, na 
Špici . 

Z raziskavo talnega praga je bil določen vpliv treh višin praga (1 .25, 1.50 in 1.75m) na nivoje gladin 
nad zapornico in na Špici . 
Raziskana sta bila dva načina ozračevanja zaklopke, pri katerih se je poleg osnovne funkcije upošteval 
tudi vizualni vtis zaradi morebitnega zadevanja prelivnega curka v okrasni kamniti venec: z zračniki in z 
deflektorjem v kombinaciji z zračniki . 
Preverjena je bila varianta Oblikovanja prelivnega roba zaklopke s ti. pretočnim prelivi širine 1.0m in 
višine 0.35m, ki omogočajo transport večjih piavajočih predmetov čez zaklopko tudi pri majhnih 
pretokih. 
Izmerjena je bila hidrodinamična obtežba in določeni vrtiini momenti na os ležaja zaklopke. Največji 
vrtiini moment je znašal 46.1 kNm na enoto dolžine, najmanjši (ki dviguje zaklopko) pa pri spuščeni 
zaklopki -7.5 kNm na enoto dolžine. 
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