
Извод из Идејног пројекта 

САНАЦИЈА СЛАПИШТА ПРЕЛИВНЕ БРАНЕ ХЕ „ЂЕРДАП 1“ НА СРПСКОЈ СТРАНИ 

Анализом развоја досадашњих оштећења слапишта и ерозионих процеса речног дна низводно 
од преливне бране, закључак је да је потребно: 

o санирати постојећа оштећења бетона слапишта да би се спречио продор воде у 
дренажни систем бране 

o заштитити бетонске прагове конструкције слапишта од будућих оштећења 

o спречити даље поткопавање бетонског тепиха како не би дошло до одламања бетона 
конструкције тепиха и губитка његове функције тј.спречавање суфозије материјала из 
темеља бране у зони раседа 

o регулисати и обезбедити равномерно преливање преко свих поља. 

Најкомплетнија и најтрајнија заштита која би спречила изложеност прагова абразији и 
кавитацији, као и даље поткопавање бетонског тепиха је израда низводног заштитног зида. 

Предвиђена је израда низводног заштитног зида од бушених шипова/стубова, потом 
бетонирање простора између конструкције слапишта и бетонског тепиха. Овим мерама би 
постојећа оштећења бетонских прагова била санирана а уједно би се створила баријера која би 
штитила конструкцију слапишта од даљих оштећења и спречила даље поткопавање бетонског 
тепиха. 

 
Слика  1     Фронт извођења радова 

Заштита низводне ивице конструкције слапишта  је предвиђена у зони од стуба кабл крана на 
ламели 6 до границе са Румунијом.  Фронт  извођења радова је дужине 124.5м и на њему се 
разликују 3 зоне  (Слика 1): 



o Зона А1 дужине 46м низводно од зуба слапишта од стуба кабл крана на ламели 6 до 
почетка бетонског тепиха 

o Зона Б дужине 64м (развијена дужина 95м) низводно од бетонског тепиха  

o Зона А2 дужине 15 м 

Низводни прагови слапишта на ламелама од 1-6 нису угрожени, пошто су заштићени дугом 
бетонском рисбермом (56m) па на том делу није предвиђен заштитни зид ни друге санационе 
мере. 

Закључак анализе развија ерозионих процеса је да се речно дно налази у стању динамичке 
равнотеже и да не би требало да дође до значајнијег продубљивања ерозионих јама. Дубина 
фундирања заштитног зида је усвојена из услова стабилности заштитног зида за оптерећења у 
току градње и експлоатације. Усвојено је да је кота терена 0,5м ниже од снимљене и да се 
шипови заштитног зида буше минимално 5м у компактну стену.   

Оштећења површине слапишта треба санирати да би се спречила даље повећавање оштећења 
и могућност продора воде у дренажни систем бране. Санација површине слапишта је 
предвиђена у зонама оштећења која буду утврђена детаљним прегледом и снимањем 
површине слапишта. Као критеријум за санирање површине слапишта усвојено је: 

o санирати све површине на којима се након детаљног чишћења  уочава арматура 

o санирати све површина где се након детаљног чишћења површине уочавају оштећења 
бетона веће дубине од 15cm у односу на околну површину бетона. 

 

Сви предвиђени грађевински радови у оквиру овог пројекта се могу груписати у следеће групе 
радова: 

o Припремни радови 

o Израда низводног заштитног зида 

o Бетонирање простора измећу конструкције слапишта/тепиха и заштитног зида 

o Заштита горње површине бетонске испуне и низводне ивице заштитног зида са 
бетонирањем завршне фазе 

o Санација површине слапишта 

o Завршни радови 

 
За реализацију радова по решењима дефинисаним овим Пројектом санације  потребно 
извршити и одређен обим истражно-пројектантских радова и активности, у току и пре извођења 
самих грађевинских радова. 

Сви грађевински радови би се изводили у току летњих или јесењих месеци , када је могућност 
преливања преко преливних поља минимална. У случају неодложног преливања потребно је 
извршити заштиту људства, механизације и већ извршених радова и вршити преливање преко 
прва три преливна поља која су ван зоне радова и раздвојена су зидом кабл крана. 

Предвиђени радови не смеју да ремете нормалан рад електране. 



Просечна коте доње воде у последњих 10 година у периоду године јун-децембар је 41,2mнм, 
што значи да се сви предвиђени радови одвијају на дубинама 14-27m. С обзиром на велики 
укупан фронт рада и на специфичне услове (подводни радови), сви радови се морају изводити 
фазно, по кампадама, у више циклуса који садрже све фазе извођења, у ограниченом фронту 
рада тако да се изврши квалитетно извођење свих позиција радова. Број кампада, фаза, подфаза 
и циклуса зависи од техничких могућности за извођење радова као и од технолошке 
опремљености потенцијалног извођаче радова, што ће бити разрађено кроз Пројекат за 
извођење. Поред изабраног главног извођача радова, који ће својом методологијом и 
технологијом омогућити извођење грађевинских радова. У свакој фази радова је потребна 
ангажовање великог тима ронилаца који ће асистирати, пратити и изводити подводне радове 
као и вршити контролу изведених радова. 
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