Priehrady sveta
Kniha priehrad
Priehrady od veľkej cez väčšiu až po najväčšiu

Známe priehrady k 1
• Sú to: debdon,mereges,hoover,grand coulee,
krasnoyarsk,three george dam.
Debdon: sa nachádza v anglicku. Je v potoku (v jazere) a elektrinu
ktorú vyrába používa jeho majitel lord armstong na rozsvecovanie
lampy. Vytvoril prví dom osvetlovaní lampou poháňanou elektrinou z
vodnej priehrady. Tú lampu použil na osvetlenie miestnosti s maľbami
a obrazmi. Bol to vinálezca vynaliezol samootáčací rožeň

Obrazy lorda armstronga

Tomsnova turbína ktorú použil v Debdone.

• mereges: sa nachádza vo francúzku a je na rieke dordoň.

Hoover: je v amerike na jeho stavbu bol používaní betón. Keby ho
ochladzovali na vzduchu tak by sa ochladzoval 125 rokov!!!!!!! Viriešili
to jednoducho ochladili vodu z rieky na ktorej to stavali a potom ju
vypúšťali na priehradu.

• Grand coulee: je v amerike. Na priehradách sú časté povodne. Aby
tomu na Grand coulee zabránili postavili systém ktorý odvádza vodu z
vyššie položenej hladini nádrže do spodnej časti pred priehradou.
Ibaže aj to že odčerpávali vodu z hornej nádrže mohlo spôsobiť
problém...ak tá voda odčerpávaná z hornej nádrže bude narážať o dno
v ktorom sú zakopané základy priehrady. Aby zabránili aj tomuto
nebespečenstvu postavili pod miestom kde sú prúdy vody ktorá sa
odčerpáva z hornej nádrže rampu. Tá rampa spomalovala prúdenie
prúdov vody z hornej nádrže a to spôsobovalo to že voda neodkrývala
základy priehrady.

• Krasnoyarsk:sa nachádza v rusku ale blokuje veľmi dôležitú dopravnú
tepnu lodí. Aby sa nezastavili všetky dopravy na rieke tak postavili
lodný víťah. Ten víťah spočíval v obrovskom vore ktorý prenášal lode z
jednej strany priehrady na druhú. Bol to vážne veľký vor, musel byť
totiž väčší ako tie lode ktoré plávali na rieke!! Doprava lode z jednej
strany priehrady na druhú trvala len 90 minút. Ten víťah nebol ani
moc zložitý, mal vodné čerpadlá ktoré odčerpávali vodu z okolia do
motorov a tie motory potom pohybovali obrovskými ozubenými
kolesami ktoré sa otáčali po vodiacich kolajniciach.

• Thee george dam:sa nachádza v číne na rieke yangtze yang. Je to
najväčšia dam (priehrada) na svete.
• Má dva víťahy, jeden pre dopravné
(nákladné) lode a druhý pre osobné
lode. Avšak ten pre nákladné lode trvá
podstatne dlhšie. Sú to v podstate zdymadlá je ich 5 a prejsť všetkými
piatimi trvá až 4 hodiny!! Avšak osobné lode nemohli stratiť toľko času.
Preto pre nich postavili víťah ktorí je ríchlejší než ten prví. Je to
obrovská miestnosť v ktorej je vor ako v Krasnoyarsku len smeruje
priamo hore. Do toho voru príde loď zavrú sa za ňou dvere a potom
celý vor asi za 36 minút víde hore. A potom loď pokračuje ďalej po
vodách nádrže.
Podobne ako v grand culee mali rampu
preto aby sa im nevírila a neodnášala
hlina pri základoch priehrady ale tá
rampa nebola pod vodou, bola na hladine
a voda je vystrekovaná do vzduchu.

Problémy priehrad k 2
• Povodeň
• Popraskaný horúci betón pri výstavbe
• Zabraňujú povodniam ale tie donášajú výživné látky pre polia a
záhonky. Takže treba pôdu hrozne veľa hnojiť. Ale tie výživné
sedimenty skôr blokovali priehradu v činosti a nedonášali sa k poliam
a záhonkom.
• Robotníkom sa z toho robí ťažká hlava kvôli tomu že s tým betónom
museli pracovať niekoľko rokov a museli s ním pracovať náročne.
• Presťahovanie obyvateľov na mieste kde bude oblasť zatopená.
• Pretrhnutá priehrada (ruptured dam ) (viď obrázok)

• Povodeň
• Pretrhnutá priehrada (ruptured dam ) (viď obrázok vpravo)
• Tiware dam:sa nachádzala v indii a praskla v roku
2019. Zaplavila dedini v okolí a pár domov aj odplavila!
praskla kvôli dažďu.

Správne vyrobená priehrada v iráne

• Popraskaný horúci betón pri výstavbe
Keď sa vyrába priehrada tak nemôže byť vyrobená z jedného veľkého
odliateho kusu betónu. Potom by sa vonkajší betón zmenšil (scvrkol) a
vnútorný by sa začal zväčšovať (rozpínať) a potom sa celá priehrada
pretrhne. Ak chcete tomuto zabrániť nemôžete priehradu urobiť z
jedného obrovského kusu betónu. Ak nechcete aby vám vaša priehrada
o pár dní praskla tak ju musíte vyrobiť z menších kusov betónu.

• Zabraňujú povodniam ale tie donášajú výživné látky pre polia a
záhonky. Takže treba pôdu hrozne veľa hnojiť. Ale tie výživné
sedimenty skôr blokovali priehradu v činosti a nedonášali sa k poliam
a záhonkom.
Jak to vyriešili? Do priehrady nainštalovali veľké dvere aby cez tie
sedimenty v priehrade prúdil prúd a aby ich odnášal k záhonkom a
poliam. Bolo to v three george dam.

• Robotníkom sa z toho robí ťažká hlava kvôli tomu že s tým betónom
museli pracovať niekoľko rokov a museli s ním pracovať náročne.
• Niektorí s tých robotníkov mali tú prácu nebezpečnú. Napríklad takí
čo sedeli na lati a hompálali sa na tej lati pri stenách rieky a potom
tam vŕtali diery a zapúšťali tam betónové základy. Títo dobrodruhovia
sa nachádzali pri hoover dam.

• Presťahovanie obyvateľov na mieste kde bude oblasť zatopená.
• Často je väčšia oblasť zatopená než pred tím a z toho miesta sa rodiny
musia vysťahovať.

Gabčíkovo k 3
• Je na Dunaji, juhovýchodne od Bratislavi. Je na hranici s maďarskom.
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