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Управління водосховищами
федеральної землі Саксонія
❙ …перше державне підприємство  федеральної землі Саксонія, яке засноване у

1992р., та належить до сфери компетенції  Саксонського державного міністерства 
енергетики, захисту клімату, довкілля та сільського господарства

❙ … виконує численні державні завдання в галузі водопостачання, збереження 
водойм та захисту від повеней. 

❙ …експлуатує та утримує 23 водосховища питної води та 30 водосховищ  з водою 
для промислових потреб.

❙ Водосховища питної води покривають  40-45 % потреб у питній воді в Саксонії. У 
2018 р. Земельне управління водосховищами подало споживачам в цілому 
94.900.000 m³ води з водосховищ.
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Наші системи 
водосховищ

Система водосховищ
Клінгенберг/Ленмюле/RWA/
Раушенбах (Планується приєднання
водосховища Зайденбах)
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Система водосховищ 
Клінгенберг-Ленмюле

❙ Водойма в підпорі: Вільде Вайсерітц

❙ Водосховище Клінгенберг збудовано у 1908-
1914рр., водосховище Ленмюле -у 1926-
1931

❙ Збудовані з метою захисту від повеней, 
отримання енергії  та водопостачання

❙ Водоспуск на дві станції водогону: у м. 
Клінгенберг та м Кошютц, всього 1 m³/s

❙ Басейн водозбору площею 89,62 km² (у 
т.ч.12,3 km² на території Чеської республіки)

❙ Повний об’єм обох водосховищ на 
нормальному підпірному рівні: близько 29 
млн. m³

❙ Нормальний об’єм форсування (IGHR) обох 
водосховищ близько 9 млн. m³

❙ Відкриття перепускного  трубопроводу
(RWA/водосховище Раушенбах) після 
досягнення  водосховищами повного об’єму 
(21 млн. m³)

Водосховище(TS) Ленмюле

TS Клінгельберг



Об’єднана система 
система водосховищ
Клінгенберг/Ленмюле/ 
Раушенбах (близько 50 км):

4 водосховища:
Клінгенберг 
Ленмюле 
Ліхтенберг
Раушенбах
(заплановано: приєднання 
водосховища Зайденбах)

“Гірська штучна гідросистема 
водопостачання та захисту від 
повеней”(RWA)

3 басейни водозбору:
Вільде Вайсерітц
Гіммлітц
Фльоа
(наразі перевіряється можливість 
під’єднання інших басейнів)6
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Заходи по утриманню водосховищ на 
прикладі водосховища Клінгенберг
1. Моніторинг якості води (забір проб та аналіз, автоматичні вимірювальні 

установки)

2. Будівництво нових споруд/ розширення технічних установ

 Варіативний забір проб неочищеної води

 Епілімнічний забір води

 Дериваційні водоводи, обвідні канали

 Перемички попереднього регулювання

 Система насичення киснем

3. Управління притоком та водозабором у нормальному режимі та надзвичайних 
ситуаціях

4. Реалізація багатобар’єрного принципу з метою зменшення потрапляння 
забруднень, шкідливих речовин, біогенних елементів: відведення 
водоохоронних зон, укладення договорів з фермерами, угод з лісництвами, 
Проведення перевірок у басейні водозбору

5. Впровадження менеджменту ризиків згідно DIN EN 15975-2 „ безпека 
постачання питної води – Директиви щодо менеджменту ризиків та кризового 
менеджменту“

6. Впровадження концепції категорій (зменшення витрат води в період сильної 
посухи) |  8. September 2020 |  Karin Freier



Можливі забруднення з 
басейну водозбору

побутові стічні води,

дощова вода

Поживні речовини (P, N),

водонебезпечні речовини,

забруднення

ДТП, 

дощова вода

нечистоти, 

ерозія

Замулення,
водонебезпечні

речовини

Біогенні елементи, 

водонебезпечні речовини

(напр.пестициди), 

мікробіологічні 

забруднення, замулення, 

органічні 

речовини(перегній)

Населені пункти Дороги с/г та ліс.господарство 
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Лімнологія водосховищ –
диміктичні водойми
.

Напрямок вітру

Теплообмін
> 20 °C

>= 4 °C

0 °C

4 °C

4 °C 4 °C

Застій взимку Циркуляція навесні Застій влітку Циркуляція восени
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- Залишки добрив (особливо P) 
- Мінімізація мікробіологічних 
забруднень
- Мінімізація вмісту мулу, осаду

Фільтраційні перемички

Фільтраційна перемичка
водосховища Клінгенберг

Vorsperre der Talsperre Gottleuba
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План розташування гідроспоруд 
водосховища Клінгенберг
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Betriebsauslaß

Grundablaß

Reserveraum

Totraum

Gewöhnlicher
Hochwasser-
rückhalteraum

Außergewöhnlicher
Hochwasser-
rückhalteraum

Höchstes Stauziel 2 (ZH2)

Höchstes Stauziel 1 (ZH1)

Vollstau (ZV)

Stauziel (ZS)

Absenkziel (ZA)

Tiefstes Absenkziel (ZT)

Höhenlage
jeweils ab-
hängig von
Zweck und
Nutzung der
Stauanlage

Rohwasserentnahme mit
verschiedenen Entnahme-
horizonten

Betriebsraum

Überfallkrone oder
OK Verschluß

Krone

Freibord

IGHR

Звичайний режим експлуатації 
водосховища під час форсування



Betriebsauslaß

Grundablaß

Reserveraum

Totraum

Gewöhnlicher
Hochwasser-
rückhalteraum

Außergewöhnlicher
Hochwasser-
rückhalteraum

Höchstes Stauziel 2 (ZH2)

Höchstes Stauziel 1 (ZH1)

Vollstau (ZV)

Stauziel (ZS)

Absenkziel (ZA)

Tiefstes Absenkziel (ZT)

Höhenlage
jeweils ab-
hängig von
Zweck und
Nutzung der
Stauanlage

Rohwasserentnahme mit
verschiedenen Entnahme-
horizonten

Betriebsraum

Überfallkrone oder
OK Verschluß

Krone

Freibord

IGHR

Епілімнічний водозабір 
з водосховища під час форсування





Паводковий водоскид
та епілімнічна водовіддача 
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Обвідний тунель 
паводкового водоскиду 
навколо водосховища

Клінгенберг
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Різна висота водозабору
(водозабірна вежа)



❙ Зниження рівня деструктивної розчинності марганцю на глибині

Збагачення води киснем через кисневі контури
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 Забезпечення конструкційної та експлуатаційної 
безпеки системи водосховища  в цілому

 Профілактика та ремонт вимірювальної 
апаратури; візуальний контроль всіх частин 
будівельних конструкцій та систем,

 Контрольно-ревізійні вимірювання (рівня 
грунтових вод та води в тріщинах, лінії 
інфільтрації, осідання будівельних споруд...)

 Забезпечення раціонального використання водних 
ресурсів та захисту від повеней

 Отримання, передача, обробка та зберігання 
метеорологічної, гідрологічної та 
експлуатаційної інформації.

Інші важливі особливості 
експлуатації 
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Дуже дякую за увагу!

Далі буде друга частина презентації,
яку зробить пан Гаас (комунальне 
підприємство DREWAG) на тему:
“Водопідготовка та постачання питної води 
у місто Дрезден.”
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