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ŠTUDIJA HIDROELEKTRARN NA REKI MURI 

1. UVOD 

Reka Mura, lahko bi jo poimenovali kot hči Turskih gora , razprostira svoje prispevno območje v 
jugovzhodnem delu alpskega prostora . V svojem 465 km dolgem toku potuje skozi štiri dežele od izvira 
v Avstriji (1960 m.n.m.), skozi Slovenijo vse do Madžarsko-Hrvaške meje, kjer se izliva v Dravo (126 
m.n.m) . 
Ce se ustavimo ob njenem bregu v Sloveniji , se nam kaže kot umirjena lepotica, vendar se ob 
močnejšem dežju to lahko zelo hitro spremeni . Takrat je komaj vidna njena silna moč in komaj takrat 
lahko razumemo zakaj imajo ljudje, ki živijo ob njej tako veliko spoštovanje do nje, kajti reka lahko 
veliko da a hkrati tudi veliko vzame. 
Mura je nekoč s svojo zelenkasto barvo bila pojem nedotaknjenosti , čistosti in neukrotljivosti. Takrat bi 
ji lahko dali vzdevek "smaragdna reka". 
Do dandanes so se stvari močno spremenile. Ljudje so zelo hitro ugotovili , da se da moč reke Mure 
izrabiti v gospodarske namene. Tako so najprej uporabljali njeno moč za splavarjeneje in žaganje lesa. 

Na prelomu prejšnjega stoletja je prišlo do vedno večje porabe električne energije zato so začeli iskati 
nove vire . Zelo hitro so ugotovili , da je možno uporabiti vodni potencial Mura za proizvodnjo električne 
energije. Tako so začele nastajati prve hidroelektrarne na reki Muri . Niklasdorf (1895) , Lebring (1902) , 
Bruck an der Mur (1903) , Murau (1907) , Peggau , (1908) . Ti tipi elektrarno so bili opremljeni s Francis 
turbinami in so bile večinoma kanalskega tipa. 

Slika 1. He Lebring , generator, oktober 2004 
Na sliki 1. je prikazan generator starejšega tipa iz »He Lebring«, ki je danes postavljen kot razstavni 
eksponat v manjšem Muzeju v Lebringu . 
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2. SPLOŠNO 
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Vse do danes je bilo na Muri zgrajenih 34 hidroelektrarn od katerih jih danes obratuje 31 . Od tega 30 v 
sosednji Avstriji in 1 v Sloveniji (Ceršak 142,6 km) . Hidroelektrarne so prikazane na zemljvidu 
prispevnega območja v pri logi (I.) . Že samo število elektrarn je dovolj zanimivo za konkretno študijo o 
njih in če zraven prištejemo še zmešnjavo, ki obstaja v literaturi glede njihovega števila in karakteristike 
ter zmotnega prepričanja v določenih krogih ljudi glede tipa elektrarn smo se zato odločili , da naredimo 
kompletno študijo elektrarn na reki Muri (prerezi , tehničn i podatki , tlorisi , profili , itd ,, ). V tem članku je 
prikazan povzetek našega dela. 

Tabela 1: Elektrarne na Muri (Tipska razdelitev) 

Tip elektrarne Število Moč (MW) Proizvodnja (GWh) 

PRETOČNA RECNA (P) 17 174,7 768 

KANALSKA REČNA (K) 11 97,0 525 

AKUM ULACIJKA (A) 3 42,2 68 

SKUPAJ 31 319,9 1361 

Diagram 1: Prikaz proizvedene moči v MW glede na tip elektrarne 

Moč (MW) 

9% o PRETOČNA REČNA 

• KANALSKA REČNA 

o AKU MULACIJSKA 

Prikaz elektrarn na zemljevidu prispevnega območja reke Mure Kot priloga 1 

3. DELITEV ELEKTRARN NA MURI 

Najbolj smotrna delitev elektrarn na Muri je po geografskem ključu , kajti le na tak način je možno 
elektrane učinkovito prikazati . 

Glede na geografske in politične danosti jo razdelimo v štiri dele: 

1. Salzburški del 
II. Zgornji del 
III. Srednji del 
IV. Spodnji del 
V. Slovenski del 

I. ) Salzburški del 

Že samo ime pove, da obsega del reke , ki teče na obmOČju zvezne dežele Salzburg - pokrajine 
Lungau . Dolžina toka Mure znaša cca , 60 km , prispevno območje je veliko cca , 1000 km 2

. Območje je 

MiŠiČEV VaDARSKI DAN 2004 



dr. B. KOVAČiČ - 275 - AKTUALNI PROJEKTI 
S. BALAŽiC, R. KAMNIK S PODROČJA UREJANJA VODA 

gorsko, vrhovi gora segajo skoraj do 3000 m.n.m. (Weissek 2711 m.n.v.). Padec reke od izvira do 
deželne meje znaša cca . 900 m. V tem delu so zgrajene tri hidroelektrarne, ki so prikazane v tabeli 2.1. 
V bližini meje s Štajersko je pravtako obstajala hidroelektrarna , vendar jo je poplavna voda uničila . 

Tabela 2.1. Hidroelektrarne na Salzburškem 

HE STACION. VISINA LETNIK KAPACITETA LASTNIK TIP 

Rotgulden ca 443 km 1.427,7 m 1956 4,9MW Salzburg AG A. 

Murfall ca . 442 km 1.235,0 m 1922 0,78 MW Salzburg AG A 

Hintermuhr ca . 440 km 1.733,0 m 1991 36 ,5 MW Salzburg AG K 

V tabeli 2.1 je prikazanih nekaj osnovnih podatkov o hidroelektrarnah, ki so zgrajene na Salzburškem 
delu Mure. Predvsem prevladujejo akumulacijske elektrarne, kar je glede na pogoje povsem normalno. 

Najbolj zanimiva elektrarna v tem delu ~e »He Hintermuhr« , ki je na celotni Muri nekaj po?ebnega saj je 
zgrajena v gori in lahko pri pretoku 7 m /s prizvede 36,5 MW moči . Prikazana je na sliki 3. 

I 
L 

Slika 2: He Hintermuhr, vhod v elektrarno Slika 3: He Hintermuhr skica turbine 

Elektrarna je kavern iškega tipa in je edinstven primerek take gradnje na reki Muri . Objekt je postal 
prava turistična točka saj si ga je mogoče ob predhodni najavi tudi ogledati . 

II.) Zgornji del 

Ta odsek se v celoti nahaja na avstrijskem Štajerskem, sega pa od deželne meje s Salzburško (408 
km) do vtoka reke Murice v kraju Bruck an der Mur (249 km) . Prispevno območje tega dela Mure je v 
celoti gorsko, kar se najbolj pozna v pretoku (vpliv snežnica) . V tem delu je zgrajenih 13 elektrarn , ki so 
prikazane v tabeli 2.2 

Tabela 2.2. Hidroelektrarne na avstrijskem Štajerskem - zgornji del 

HE STACION VISINA LETNIK KAPACIT. LASTNIK TIP 
Bodendorf 392 ,9 km 853,0 m 1982 74 AHP (Steweag) P 
St. Georg . 391 ,0 km 836,0 m 1985 6,4 AHP (Steweag) P 
Murau 380,3 km 797,8 m 1907 4,5 Stadtwerke (Murau) P* 
Unzmarkt 353 ,7 km 725,2 m 1985 5,4 Schwarzen . El. P 
~udenburg 333 ,7 km 691 ,0 m 1904 1 Stadtwerke (Judenburg) P* 
Murdorf 1 333 ,1 km 686,0 m 1907 0,85 Stadtwerke (Judenburg) P* 
Murdorf 2 332,8 km 685,5 m 1911 0,85 Stadtwerke(Judenburg) P* 
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Fisching 327,9 km 681 ,0 m 1994 
Leoben 268,2 km 533 ,6 m 2005 
Niklasdorf 1 263,7 km 517,5 m 1895 
Niklasdorf 2 261,7 km 511 ,5 m 1906 
M6tschlach 258,7 km 504,5 m 1949 
Bruck 253,3 km 486,4 m 1903 
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AHP(Steweag) K 
AHP (Steweag) P 
BirQI () BerQmeister K 
Birgl () Bergmeister K 
AHP (SteweaQ) K 
Stadtwerke Bruck K 

Iz tabele 2.1 lahko razberemo, da so v tem delu prisotne tako kanalske, kot navadne pretočne 

hidroelektrarne. Vidimo lahko tudi , da je lastniška sestava elektrarn zelo pestra . 

Kot primer prikaza izgleda elektrarne na zgornji Muri smo izbrali prvo, ki je zgrajena na avstrijskem 
Štajerskem - »He Bodendorf« 

Slika 4: He Bodendorf Slika 5: HE Bodendorf - pregrada 

Prikazana elektrarna je rečno pretočnega tipa , zgrajena je bila leta 1982. Sestavljena je iz pregrade in 
strojnice. Rečna stopnja ima vgrajeni 2 turbini (Kaplan) s skupno močjo P= 7,4 MW 

111.) Srednji del 

Srednji del Mure je najbolj izkoriščen . Poteka po samem osrčju avstrijske Štajerske, sega od vtoka 
reke Murice v kraju Bruck an der Mur (249 Km) do Gradca (191 km) . V tem delu je zgrajenih 8 
elektrarn , ki so prikazane v tabeli 2.3 

Tabela 23 Hidroelektrarne na Avstrijskem Štajerskem - srednji del 

HE STACION VISINA LETNIK KAPACIT. LASTNIK TIP 
Pernegg 242 ,8 km 467,4 m 1928 18,12MW AHP (Steweag) K 
Laufnitzdorf. 235,8 km 448,6 m 1931 16,5 MW AHP (SteweaQ) K 
Rothleiten 229 ,7 km 428,0 m 1928 2,4 MW MONDIPACKACKING K 
Rabenstein 220,6 km 418,8 m 1987 13,6 MW AHP (SteQ) P 
Peggau 218,2 km 409,5 m 1965 12,9 MW AHP (Steg) K 
Friesach 196,4 km 395,5 m 1998 12,1 MW AHP (Steweag) P 
Gratkorn 204,4 km 390,9 m 2000 5,2 MW SAPPI K 
Weinzbdl 196,4 km 364,0 m 1982 16,0 MW AHP (Steg) P 

Prikazanih osem elektrarn se skupaj imenuje »veriga elektrarn na srednji Muri« in obsega osem 
stopenj ena izmed njih HE Rothleiten je prikazana na sliki 6 in 7 
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Slika 6: He Rothleiten 
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Slika 7: HE Rothleiten - situacija 

Prikazana elektrarna je kanalskega tipa , zgrajena je bila leta 1928. Sestavljena je iz pregrade, kanala 
in strojnice. Vgrajenih ima 5 turbin (Francis) s skupno močjo P= 2,4 MW. 

IV.) Spodnji del 

Ta del sega od Gradca (191 km) do slovenske meje pri Ceršaku . (142,6km). V tem delu je zgrajenih 6 
elektrarn , ki so prikazane v tabeli 2.4 

Tabela 2.4. Hidroelektrarne na avstrijskem Štajerskem - zgornji del 

HE STACION ViŠiNA LETNIK KAPACIT. LASTNIK TIP 
Mellach 172,2 km 305,5 m 1984 17,2 MW AHP (Steweag) P 
Lebring . 169,7 km 292,0 m 1986 20,2 MW AHP (Steg) P 
Gralla 160,7 km 281 ,0 m 1964 15,2 MW AHP (Steweag) P 
Gabersdorf 155,3 km 271 ,5 m 1974 18,0 MW AHP (Steweag) P 
Obervogau 150,7 km 262,0 m 1977 15,0 MW AHP (Steweag) P 
Spielfeld 145,8 km 395,5 m 1982 15,2 MW AHP (Steweag) P 

Iz tabele lahko ugotovimo, da so zgrajene samo pretočne elektrarne in imajo Kaplanove turbine . Gradnja 
objektov je potekala v 60 , 70 in 80 letih prejšnjega stoletja . Omenjene elektrarne tvorijo verigo 6. stopenj 
na spodnji Muri. 

Od vseh , ki so zgrajene na reki , je Sloveniji najbližja HE Spielfeld in se nahaj v bližini Šentilja . Omenjena 
elektrarna je prikazana na slikah 8 in 9. 

Slika 8 He Spielfeld Slika 9 HE Spielfeld - strojnica 

Prikazana elektrarna je pretočno rečnega tipa , zgrajena je bila leta 1980. Sestavljena Je iz pregrade in 
strojnice. Vgrajeni ima 2 turbini (Pelton) s skupno močjo P= 12 MW. 
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V.) Slovenski del 
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Slovenski del Mure ima dolžino (skupaj z mejnima odsekoma) cca. 95 km. Glede na padec bi bilo možno 
zgraditi 12 stopenj , ki bi bile podobnega tipa kot v sosednji Avstriji na spodnjem delu Mure (HE Spielfeld). 

Trenutno je v Sloveniji na Muri zgrajena ena elektrarna - Ceršak. Zgradili so jo v 30. tih letih za potrebe 
industrije. Osnovni podatki o elektrarni so prikazani v tabeli 2.5. 

Tabela 2.5. Hidroelektrarna v Sloveniji . 

HE LASTNIK 
Ceršak PALOMA Ceršak 

Objekt je manjših dimenzij saj ne izrablja celotnega pretoka reke (ca. 30 m3/s / četrtino celoletnega 
pretoka. Je starejše izdelave in je trenutno v pripravi za prenovo. N aslikah 10 in 11 je prikazana HE 
Ceršak (strojnica. 

/. , 
,~t 

Slika 10: He Ceršak, strojnica Slika 11 : HE Ceršak, prerez 

Prikazana elektrarna je kanalskega tipa , zgrajena je bila leta 1935. Sestavljena je iz pregrade, kanala in 
strojnice. Vgrajene ima 3 turbine (Francis) s skupno močjo P= 1 MW. 

4. Zaključek 

S študijo hidroelektrarn na reki Muri nam je uspelo prikazati obstoječe stanje na reki Muri . Prikazani so 
vsi objekti , ki so zgrajeni na njej in služijo za proizvodnjo električne energije . Ustvarili smo bazo 
podatkov, ki zajema tehnične podatke, prereze, kartografsko gradivo, vzdolžne prereze, situacije , itd . 

Enkrat za vselej je konec z ugibanji , koliko in kakšnih hidroelektrarn je zgrajenih na reki Muri . 
Omenjena študija nam lahko služi , kot dobra iztočnica za presojo o izgradnji hidroelektrarne v Sloveniji , 
saj nam omogoča vpogled v problematiko, ki pesti že zgrajene elektrarne na reki Muri . 
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Priloga 1 

Prikaz elektrarn na prispevnem območja reke Mure 

Reka MURA 

" " 
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