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ABSTRACT
Graduation thesis covers the theorethical background of drainage and wastewater treatment
with emphasis on stormwater. Study provides analysis of the impact of the upgraded sewage
network and newly erected stormwater overflows and tanks on the effectiveness of the Central
wastewater treatment plant Škofja Loka. Operational monitoring's processed data for both old
and with tertiary treatment upgraded Central wastewater treatment plant Škofja Loka were
used. We have mainly focused on a couple of significant characteristics of wastewater
including BOD5, COD, suspended solids, phosphorus and nitrogen. By comparing the obtained
results of the cleaning efficiency of the old and the new treatment plant, the impact of the
modernization of the sewage network on the quality of discharge of the treated wastewater
during rainfall is evaluated.
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1

1 UVOD
Organizirano zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda je eden izmed temeljnih ukrepov
za zaščito zdravja in varovanja okolja ter ohranjanja neoporečnosti vodnih virov. Z
naraščanjem števila prebivalstva, razvojem modernih tehnologij in vedno višjim življenjskim
standardom postajajo količine odpadnih voda vedno večje. V procesih odvajanja in čiščenja
onesnaženih voda je posebne pozornosti deležna padavinska odpadna voda, katere količine
se zaradi širjenja urbaniziranih površin, prometnic in ostalih bolj ali manj za vodo neprepustnih
območij prav tako povečujejo iz leta v leto.
Ker je v današnjem svetu skrb za čisto okolje in zaščito voda ter sama ekološka ozaveščenost
ljudi vedno na višji ravni, je potrebno odpadne vode pred izpustom v okolje s pomočjo
kanalizacijskih sistemov voditi na čistilno napravo, kjer jih očistimo do zahtevane oziroma
zakonsko določene stopnje čiščenja. V času močnih nalivov se iz cestnih in ostalih
neprepustnih urejenih urbaniziranih površin v kanalizacijsko omrežje splaknejo ogromne
količine padavinskih odpadnih voda, ki prekomerno obremenjujejo kanalizacijski sistem in
zaradi razredčenja odpadnih voda zmanjšujejo učinkovitost čiščenja čistilne naprave. Kritični
so predvsem nalivi po daljših sušnih obdobjih, ko se s prometnic in ostalih onesnaženih
neprepustnih površin splakne tako imenovani »prvi val onesnaženja«, ki ga je nujno potrebno
voditi na čistilno napravo. Da pa bi bila čistilna naprava enakomerno obremenjena tudi v času
močnejših nalivov, se na mešanem kanalizacijskem sistemu gradijo razbremenilniki in
zadrževalniki padavinskih odpadnih voda. Zadrževalni bazeni v času nalivov zadržijo prvi,
najbolj onesnažen del padavinskega odtoka, medtem ko se višek manj onesnaženega odtoka
preko razbremenilnikov neposredno razbremenjuje v odvodnik. Po umiritvi razmer na
kanalizacijskem sistemu, ko se zmanjša tudi dotok na čistilno napravo, se odpadno vodo iz
zadrževalnih bazenov preko kanalov odvaja na čistilno napravo, kjer se le-ta ustrezno prečisti
in nato odvaja v odvodnik.
Cilj diplomske naloge je bila analiza vpliva izgradnje razbremenilnikov in zadrževalnih bazenov
padavinskih voda na večinoma mešanem kanalizacijskem sistemu v občini Škofja Loka na
kakovost izpusta iz CČN Škofja Loka v času padavin. Primerjali smo učinkovitost delovanja
stare in nove, posodobljene CČN Škofja Loka ter z obdelavo podatkov obratovalnega
monitoringa ovrednotili vpliv posodobitve kanalizacijskega omrežja.
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2 ZAKONODAJA NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
V izogib slabšanju stanja vodotokov in prekomernega onesnaževanja okolja je področje
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Sloveniji neposredno vezano na obstoječo zakonodajo,
ki jo s številnimi zakoni, pravilniki in uredbami sprejme država. Poleg tega je slovenska
zakonodaja usklajena z zakonodajo in direktivami Evropske skupnosti (EU), od katerih
moramo omeniti predvsem vodno direktivo (EU Water Framework Directive – 2000/60/EC), ki
določa okvir za delovanje EU na področju vodne politike (Roš, 2001). Odloki, ki jih sprejmejo
posamezne občine na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, pa služijo predvsem za
dopolnitev oz. nadgradnjo državne zakonodaje.
2.1 Zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda na evropski ravni
Vodna direktiva (Uradni list EU, L 327/1)
Leta 2000 so države Evropske skupnosti sprejele vodno direktivo 2000/60/EC in se tako
zavezale k spodbujanju trajnostne rabe vodnih virov. Direktiva je poleg uvedbe pravne podlage
za varovanje voda določila tudi okvir za celovit in mednarodno usklajen pristop k zaščiti in
izboljšanju kvalitete vseh vodnih virov.
Direktiva 91/271/EGS (Uradni list EU, L 135/40)
Direktiva ureja zbiranje, čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode ter čiščenje in
odvajanje odpadne vode iz nekaterih industrijskih panog z namenom varovanja okolja pred
škodljivimi vplivi odvajanja omenjenih odpadnih voda. Prav tako direktiva obvezuje države
članice EU k izgradnji ustreznega načina odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter predpisuje
mejne emisijske vrednosti pred izpustom iz čistilne naprave.
2.2 Zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda na državni ravni
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06)
Zakon določa načela in ukrepe varovanja okolja kot temeljne pogoje za trajnostni razvoj, hkrati
pa spodbuja in usmerja družbeni razvoj, ki zagotavlja dolgoročne pogoje za človekovo zdravje
in počutje, kakovost življenja in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Glavni cilji zakona so:
-

preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,

-

ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,

-

trajnostna raba naravnih virov,

-

zmanjševanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,

-

odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
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-

povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter

-

opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

3

Poleg vseh omenjenih vsebin zakon opredeljuje tudi postopek in stranke v postopku pridobitve
okoljevarstvenega dovoljenja ter uzakonjuje obvezne gospodarske javne službe varstva okolja
na državnem in lokalnem nivoju.
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02)
Zakon o vodah ureja upravljanje z različnimi kategorijami voda (morje, celinske in podzemne
vode) ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi
zemljišči po zakonu obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda. Polega tega
Zakon o vodah ureja tudi javne službe na področju voda ter vodne objekte in naprave.
Glavni cilji zakona so:
-

doseganje dobrega stanja voda in z vodami povezanih ekosistemov,

-

zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda,

-

ohranjanje in uravnavanje vodnih količin ter

-

spodbujanje trajnostne rabe voda.

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)
Zakon določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb (GJS), katerih namen je
redno in neprekinjeno zadovoljevanje oziroma zagotavljanje javnih potreb in dobrin. Izvajanje
GJS v javnem interesu zagotavlja država oziroma občina ali druga lokalna skupnost, pri čemer
je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb, kar predstavlja eno izmed
bistvenih značilnosti GJS.
GJS se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega
gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z
zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture.
Zakon o gospodarskih javnih službah loči naslednje delitve GJS:
-

državne, za katerih opravljanje je zadolžena država ter lokalne, ki so v pristojnosti
lokalnih skupnosti oziroma občin ter

-

obvezne, ki jih država ali lokalna skupnost mora izvajati in so določene z zakonom
(sem spada obvezna gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih voda)
ter izbirne gospodarske javne službe, ki se na lokalni ravni izoblikujejo predvsem za
zagotavljanje potreb in dobrin občanov.
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Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
Uredba z namenom zmanjševanja onesnaževanja okolja zaradi emisije snovi in toplote, ki
nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode določa:
-

mejne vrednosti emisije snovi in toplote,

-

postopek vrednotenja emisije snovi in toplote,

-

omejitve, prepovedi in ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda ter

-

vsebino okoljevarstvenega dovoljenja.

Na področju odvajanja odpadnih voda uredba določa mejne vrednosti parametrov odpadne
vode na iztoku v vode oziroma kanalizacijo, ki morajo biti v skladu z omejitvami (temperatura,
pH-vrednost, neraztopljene in usedljive snovi, obarvanost, ekotoksikološki, biološki,
anorganski in organski parametri).
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in
76/17)
Uredba predpisuje posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju in čiščenju odpadne
vode iz komunalnih čistilnih naprav, in sicer:
-

merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda,

-

mejne vrednosti emisije snovi in ukrepe za njihovo zmanjševanje,

-

monitoring vodnih teles, obremenjenih s komunalno odpadno vodo,

-

zahteve pri delovanju malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN),

-

določa vrste nalog in zahtev oziroma standardov pri izvajanju obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda.

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 94/14 in 98/15)
Pravilnik določa parametre, vrste in obseg prvih meritev in obratovalnega monitoringa
odpadnih voda. Poleg tega predpisuje način izvajanja vzorčenja, merjenja in analiziranja
vzorcev, metodologijo merjenja pretoka odpadnih voda in določa vsebino poročila o opravljenih
meritvah in obratovalnem monitoringu, katerega mora pooblaščeni izvajalec obratovalnega
monitoringa predložiti pristojnemu ministrstvu.
Izvedba meritev obsega:
-

merjenje pretoka in temperature vodotoka,
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-

vzorčenje odpadne vode,

-

merjenje pretoka, temperature in pH-vrednosti odpadne vode med vzorčenjem,

-

različne analize vzorca odpadne vode (kemijska, biološka in ekotoksikološka analiza),

-

vrednotenje emisije snovi in izračun letne količine odpadne vode in onesnažil ter

-

v primeru odvajanja industrijskih odpadnih voda izračun letnega seštevka enot
obremenitve okolja.

V sklopu zgoraj navedenih meritev se opravijo predvsem analize naslednjih parametrov
odpadne vode:
-

temperatura,

-

pH-vrednost,

-

neraztopljene in usedljive snovi ter

-

kemijska potreba po kisiku (KPK) in biokemijska potreba po kisiku (BPK5).

Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15)
Pravilnik, zaradi blaženja posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja pri odvajanju
odpadnih voda, razvršča vodna telesa površinskih voda med različne kategorije občutljivosti
(občutljivost zaradi nagnjenosti k evtrofikaciji in območja kopalnih voda).
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - novelacija za
obdobje od leta 2005 do leta 2017 (Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/3 z dne 11. 11. 2010
in Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/8 z dne 14. 7. 2011)
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode predstavlja enega izmed
temeljnih izvedbenih aktov na področju varovanja voda pred onesnaževanjem. Akt ščiti
površinske in podzemne vode na območju Republike Slovenije pred onesnaževanjem okolja
in pretiranim vnosom dušikovih oziroma fosforjevih spojin ter mikrobiološkim onesnaženjem,
ki so posledica odvajanja komunalne odpadne vode. V aktu so za poselitvena območja
predpisani tudi skrajni roki za izvedbo odvajanja komunalnih odpadnih voda v javno
kanalizacijo in njenega ustreznega čiščenja na komunalni čistilni napravi.
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2.3 Zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda na lokalni ravni
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95,
31/97, 68/97 in 31/06)
Ta odlok, ki deluje kot nadgradnja Zakona o gospodarskih javnih službah, določa obvezne in
izbirne GJS v Občini Škofja Loka ter podaja smernice za njihovo izvajanje. V skladu z zakonom
se na območju Občine Škofja Loka kot obvezne GJS izvajajo:
-

oskrba s pitno vodo,

-

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

-

zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,

-

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

-

urejanje in čiščenje javnih površin,

-

urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,

-

gasilstvo,

-

dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter

-

dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.

Izbirne GJS pa obsegajo:
-

upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,

-

javna razsvetljava,

-

urejanje ulic, trgov in cest, za katere skrbi občina ter

-

upravljanje s parkirišči.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju
posebnih storitev v Občini Škofja (Uradni list RS, št. 13/09, 14/11, 6/15 in 50/17)
S tem odlokom je Občina Škofja Loka uredila način opravljanja obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na svojem
območju. GJS odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Škofja
Loka opravlja preko koncesijske pogodbe podjetje LOŠKA KOMUNALA d. d. ŠKOFJA LOKA.
Izvajalec GJS mora na območjih, ki so opremljeni z javno kanalizacijo izvajati storitve odvajanja
in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, vzdrževati sistem in objekte na
kanalizacijskem omrežju ter zagotavljati njegovo nemoteno delovanje. Na območjih, ki niso
opremljena z javno kanalizacijo, pa je izvajalec GJS zadolžen za praznjenje komunalnih
odpadnih voda iz nepretočnih greznic in poskrbeti za njihovo ustrezno čiščenje na čistilni
napravi, prevzem blata iz obstoječih greznic in MKČN ter za izvajanje obratovalnega
monitoringa MKČN.
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3 KANALIZACIJSKI SISTEMI
Temeljni cilj zbiranja in odvajanja odpadnih voda je varovanje zdravja in naravnega okolja.
Pravilna izbira ustreznega kanalizacijskega sistema je ključnega pomena za tehnično pravilno,
ekonomsko in ekološko optimalno delovanje celotnega sistema zbiranja, odvajanja ter čiščenja
odpadnih voda (Maleiner, 2010). Z naraščanjem števila prebivalstva in njihovo vedno večjo
koncentracijo na urbaniziranih območjih je postala količina odpadnih voda tolikšna, da
samočistilna sposobnost vodotokov ne zadošča več. Močno onesnažena vodna telesa pa
ponekod ogrožajo zdravje ter celo življenja ljudi. Kljub temu, da se v zadnjih letih v razvitem
svetu poraba vode na prebivalca zmanjšuje, postajajo izpusti odpadnih voda v vodotoke
vedno bolj onesnaženi. Zato je ustrezno zbiranje, odvodnja in čiščenje odpadnih voda na
čistilnih napravah ključnega pomena za zaščito javnega zdravja in preprečevanja širjenja
nalezljivih bolezni ter varovanja okolja (Žitnik in sod., 2008).
Panjan (2005b) definira pojem »urbana odvodnja« kot odvodnjo v urbanih naseljih s
kanalizacijskim sistemom ali sistemi, ki hkrati rešujejo probleme poplavnosti, odvod odpadnih
voda ter onesnaževanje odvodnikov in se zaključijo s komunalno čistilno napravo.
Kanalizacijski sistem, po katerem se odvaja odpadna voda, vsebuje niz tehničnih ukrepov z
objekti, kot so razbremenilniki in zadrževalni bazeni, ki ščitijo odvodnik vzdolž celotnega
sistema oziroma urbanizirane površine in se zaključi na čistilni napravi, kjer se odpadna voda
očisti do zahtevane stopnje čiščenja.
Odvodnjavanje onesnaženih voda iz naselij poleg odpadnih voda iz gospodinjstev in industrije
obsega tudi odvod določenega dela padavinskih voda, pri čemer je posebna pozornost
namenjena tistemu deležu padavinskih voda, ki je onesnažen. Večji del onesnaženih
padavinskih voda predstavljajo predvsem vode s prometnih površin kot so ceste in parkirišča,
ki so še posebej onesnažene po daljšem sušnem obdobju. Pozabiti pa ne smemo niti na odvod
lastnih padavinskih voda, ki nastanejo zaradi neposrednih padavin na urbaniziranih površinah.
Njihovo odvajanje se lahko izvaja v odprtih, praviloma pa v zaprtih kanalskih sistemih (Panjan,
2005b).
3.1 Vrste odpadnih voda in njihove osnovne značilnosti
Vse vode, ki se stekajo v kanalizacijsko omrežje, imenujemo odpadne vode in jih delimo glede
na izvor onesnaženih voda in vrsto odtoka, ki se v kanalizaciji zbira. Po Panjanu (2005a) ter
Žitnik in sod. (2008) ločimo naslednje vrste odpadnih voda:
-

padavinska odpadna voda,

-

sušna (odpadna) voda oziroma sušni odtok,

-

komunalna odpadna voda, ki zajema hišno, industrijsko in kmetijsko odpadno vodo,

-

melioracijska odpadna voda ter
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-

tuja voda.

Padavinske oziroma meteorne vode so vode, ki po padavinah odtečejo v kanalizacijo s streh,
prometnih in drugih urejenih (kanaliziranih) javnih površin. Njihova onesnaženost močno
variira od območja do območja, za vse je značilna visoka prisotnost mineralnih snovi, na
industrializiranih področjih pa se pojavi tudi vpliv onesnaženja zraka oziroma emisij (kisel dež).
Najbolj onesnažene padavinske vode nastopijo v času močnih nalivov po daljšem sušnem
obdobju. Sicer pa so največji krivci za njeno onesnaženje obraba cestišč, obrus gum in zavor,
soljenje prometnic v času zmrzovanja, razlitja naftnih derivatov ter motorni izpusti.
Nezanemarljivi pa so tudi vplivi namernega onesnaževanja z nesnago voznikov (organski
odpadki) ter kmetijskimi stroji z obdelovalnih površin. Zaradi zgoraj naštetih razlogov je zato
nujno potrebno kontrolirano odvajanje padavinske odpadne vode v odvodnik oziroma njeno
čiščenje do t.i. kritičnega naliva (Panjan, 2004).
Sušni odtok predstavlja vsa vodo, ki je bila uporabljena v gospodinjstvu in obrti ali je bila v
procesu industrijskih obratov onesnažena z raztopljenimi in neraztopljenimi, organskimi ali
neorganskimi snovmi (Panjan, 2005b). Z drugimi besedami bi lahko definirali sušni odtok kot
odtok izključno odpadne in tuje vode v kanalizacijski cevi, brez upoštevanja padavinskih voda
(Žitnik in sod., 2008).
Hišne, industrijske in kmetijske vode ter vode iz manjših obrti imenujemo s skupnim
imenom komunalne odpadne vode, katere razlikujemo po vrsti in stopnji onesnaženosti.
Večina med njimi je onesnaženih z mineralnimi in organskimi primesmi, v kombinaciji z vodo
pa lahko tvorijo najrazličnejše suspenzije ali pa so v njej raztopljene (Žitnik in sod., 2008). Med
komunalnimi odpadnimi vodami predstavlja največji delež hišna oziroma gospodinjska
odpadna voda (kuhanje, odtok iz sanitarij, pranje perila, umivanje), ki je pogosto obremenjena
z organskim onesnaženjem in raztopljenimi snovmi. Pomemben delež k hišnim odpadnim
vodam doprinesejo tudi odpadne vode različnih ustanov kot so bolnišnice in šole.
Industrijske odpadne vode so lahko zelo onesnažene z organskimi in mineralnimi snovmi,
različnimi barvami ali toploto. Ker nekaterih izmed onesnažil na čistilni napravi ne moremo
odstraniti, je priključitev industrijskega obrata na javno kanalizacijsko omrežje dovoljena le v
primeru, če odpadne vode ne presegajo mejnih vrednosti škodljivih snovi, podanih v predpisih,
ki bi lahko ogrozile delovanje čistilne naprave. V nasprotnem primeru je potrebno odpadno
industrijsko vodo predhodno očistiti, nevtralizirati in nečistoče obarjati. Podobni kriteriji veljajo
tudi za kmetijske odpadne vode, ki nastajajo pri živinorejski ter poljedelski proizvodnji oziroma
predelavi (Žitnik in sod., 2008).
Melioracijska odpadna voda predstavlja odtok drenažne vode, vode iz izvirov in potokov ter
padavinske vode v sistem za sušni odtok (Panjan, 2005b).
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S pojmom tuja voda poimenujemo vodo, ki preide v kanalizacijski sistem nenadzorovano (Roš
in Panjan, 2012). Razlog za pojav tuje vode se največkrat skriva v slabi vodotesnosti
kanalizacije. Vanjo lahko vdirajo visoka podtalnica, vode iz drenaž in izviri včasih pa celo
potoki. Pogosti so tudi tako imenovani »črni priključki« in priključki drenažnih voda, ki niso
evidentirani v zbirnem katastru komunalne infrastrukture. Del tujih voda se pojavi tudi s
padavinami, ki preko odzračevalnih lukenj v jaških vdirajo v sistem kanalizacije. Za tuje vode
je značilno, da so relativno čiste, kljub temu pa zasedajo prostor odtoku, ki ga spuščamo v
kanalizacijo in motijo delovanje čistilne naprave zaradi razredčenja odtoka (Žitnik in sod.,
2008).
3.2 Kakovost in lastnosti odpadnih voda
Kot sem omenil že na začetku prejšnjega podpoglavja, predstavlja odpadna voda celotne
količine onesnaženih voda, ki izvirajo bodisi iz gospodinjstev in industrijskih obratov ali pa
nastanejo kot posledica padavinskega odtoka in infiltracije podtalnice. Lastnosti odpadnih voda
so glede na njihov pester izvor zelo raznolike. Zato so vrednosti, podane v strokovni literaturi,
le informativnega značaja in nikakor ne predstavljajo njihove dejanske sestave. Pri zasnovi
odvajanja in čiščenja odpadnih voda je tako nujno potrebna izvedba vsaj osnovnih raziskav
odpadnih voda, katere lahko po potrebi, predvsem pri prisotnosti industrijskih odplak,
dopolnjujemo z preiskavami določitve sestavin, ki bi lahko imele škodljive vplive na kanalsko
omrežje, proces čiščenja ali na odvodnik (Panjan, 2004).
Kakovost odpadnih voda označujemo s fizikalnimi, kemijskimi, biološkimi in bakteriološkimi
parametri, ki jih pridobimo z izvedbo različnih preiskav. Preiskave kakovosti vode potekajo
neposredno pred priključkom vira onesnaženja na kanalizacijo, kadar pa to ni mogoče pa se
izvedejo ali laboratorijske ali pilotne meritve. Kemijska analiza nam omogoči vpogled v
trenutno stanje odpadnih voda, prikazano na osnovi vsebnosti raztopljenih in neraztopljenih
snovi. S pomočjo bioloških metod ocenjujemo odzivanje organizmov na onesnaženje in s tem
pridobivamo podatke o kratkoročnih in dolgoročnih posledicah onesnaženja na življenjske
združbe. Na podlagi bakterioloških preiskav pa preučujemo prisotnost klic in koliformnih
bakterij, katerih število nakazuje na stopnjo onesnaženosti odpadnih voda (Kolar, 1983).
V nadaljevanju bom obdelal nekaj ključnih parametrov za določanje kakovosti odpadnih voda.
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3.2.1 Fizikalni parametri odpadnih voda
Temperatura odpadnih voda je odvisna od geografskega območja in uporabe vode. Običajno
se giblje med 10 in 20°C. Naraščanje temperature onesnaženih voda na čistilni napravi
pospešuje razvoj mikroorganizmov, ki dobro uspevajo predvsem pri višjih temperaturah
(optimalno temperaturno območje za biološko aktivnost se giblje med 25 in 35°C). Posledično
se zato pospešujejo tudi procesi razgradnje organskih snovi in poraba kisika v odpadni vodi.
Nenadna povečanja temperature odpadnih voda nakazujejo na prisotnost industrijskih
izpustov, medtem ko so zaznavni padci temperature običajno posledica vdora padavinskih
voda. Da zagotovimo učinkovito čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi, je potrebno
posebno pozornost nameniti velikim temperaturnim spremembam med zimskimi in poletnimi
meseci, saj le-te vplivajo na aktivnost mikroorganizmov (Roš, 2001).
Snovi, prisotne v odpadni vodi, delimo na raztopljene in neraztopljene oziroma
suspendirane snovi. Ločujemo jih s pomočjo filtracije s srednje gostim filtrskim papirjem,
njihovo količino pa določamo s sušenjem pri 105°C. Glede na gostoto razdelimo neraztopljene
snovi nadalje še na usedljive, lebdeče in plavajoče delce (Kolar, 1983).
Motnost je merilo za prepustnost svetlobe skozi vodo in nakazuje prisotnost suspendiranih in
koloidnih delcev. Izvajanje kontrol motnosti je pomembno zlasti na iztoku iz čistilne naprave,
kjer lahko zaznavamo povečane koncentracije suspendiranih snovi (Roš, 2001).
Barvo odpadnih voda določajo količine in vrste raztopljenih, suspendiranih in koloidnih snovi.
Sveža komunalna odpadna voda je običajno sivo rumenkaste barve, ki s časom preide v temno
siv odtenek. Ob pomanjkanju kisika oziroma pri vzpostavitvi anaerobnih pogojev odpadna
voda preide v sivo-črno ali celo črno barvo. Ostali odtenki barv pa običajno nakazujejo
prisotnost industrijskih izpustov (Roš, 2001).
3.2.2 Kemijski parametri odpadnih voda
pH je merilo za kislost oziroma bazičnost raztopine. Njeno vrednost določamo na osnovi
koncentracije oksonijevih ionov H3O+. Skala zavzema vrednosti med 1 in 14, pri čimer vrednost
pH = 7 predstavlja nevtralno področje. Raztopine s pH vrednostjo manjšo od 7 so kisle, tiste z
večjo od 7 pa alkalne. Običajne pH vrednosti komunalnih odpadnih voda se gibajo nekje med
7,0 in 8,5. Velika odstopanja od te vrednosti so znak prisotnosti različnih industrijskih in
nekomunalnih izpustov, ki so lahko izrazito kisli (pH < 2) oziroma alkalni (pH > 11). Ključno
vlogo pri biološkem čiščenju odpadnih voda zavzema ravno pH vrednost, saj je biološka
aktivnost mikroorganizmov omejena na ozek interval med pH vrednostima 6,5 in 9,0. Zunaj
tega območja je delovanje organizmov močno zavrto ali pa se celo ustavi (Roš, 2001).
Biokemijska potreba po kisiku (BPK) določa množino elementarnega kisika, ki je potrebna
za oksidacijo razgradljivih organskih snovi v vzorcu s pomočjo mikroorganizmov. Ker je
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njegova vrednost odvisna ne samo od količine in koncentracije organskih snovi, temveč tudi
od temperature, turbulence ter števila in aktivnosti organizmov, je bilo potrebno pogoje
določevanja BPK-ja standardizirati. Tako velja dogovor, da se test izvaja pet dni pri stalni
temperaturi 20°C. Oznaka BPK5 predstavlja biokemijsko potrebo po kisiku v petih dneh.
BPK5 izračunamo tako, da na začetku in koncu testa (po petih dneh) izmerimo množino
raztopljenega kisika. Razlika med izmerjenima vrednostma predstavlja množino kisika, ki so
jo mikroorganizmi porabili pri razgradnji organskih snovi. Ker gre pri določevanju BPK5 za
biokemijsko metodo, je med potekom preiskave nujno potrebno zagotavljati stabilne in
primerne pogoje za življenje mikroorganizmov in njihovo nemoteno delovanje. To pomeni, da
mora vzorec odpadne vode vsebovati zadostno število mikroorganizmov in hranilnih snovi,
potrebnih za njihovo rast. Poleg tega moramo biti pozorni tudi na morebitno prisotnost
strupenih snovi, ki bi lahko ogrozile pristnost preizkusa (Panjan, 2004).
Pri zadostni količini raztopljenega kisika v vzorcu lahko BPK odpadne vode določamo
kontinuirno tudi do več tednov. Po tej metodi pridobimo t.i. krivuljo biorazgradljivosti,
sestavljeno iz dveh ločenih krivulj, ki predstavljata potrebo po kisiku zaradi prisotnosti ogljikovih
in dušikovih spojin. Proces razgradnje ogljikovih spojin se prične nemudoma in traja približno
tri tedne, medtem ko se razgradnja dušikovih spojin oziroma nitrifikacija prične šele po približno
desetih dneh (Roš in Panjan, 2012).
Kemijska potreba po kisiku (KPK) je množina elementarnega kisika, ki je potrebna za
kemično oksidacijo primesi v vodi in prav tako kot BPK predstavlja merilo za organsko
onesnaženje površinskih in odpadnih voda. Določevanje organskih nečistoč poteka na osnovi
njihove oksidacije s pomočjo oksidantov (kalijev permanganat – KMnO4, kalijev dikromat –
K2Cr2O7, NaClO – natrijev hipoklorit), kjer iz porabe kisika sklepamo na količino organskih
snovi. V nasprotju z BPK-jem, ki predstavlja zgolj biološko razgradljivi del organskih snovi,
nam KPK prikaže celotno organsko onesnaženje v vzorcu. Zato pri kontroliranju kakovosti
odpadnih voda v kanalizacijskem sistemu in na vtoku oziroma iztoku iz čistilne naprave
vzporedno opravljamo oba testa (Kolar, 1983).
3.2.3 Biološke metode ocenjevanja onesnaženosti odpadnih voda
S pomočjo bioloških metod spremljamo odzive organizmov na onesnaženje. Razlikujemo med
dvema različnima vrstama metod, in sicer ekološko in fiziološko.
Osnova ekološke metode je uporaba saprobnega sistema, na podlagi katerega določujemo
prisotnost življenjskih združb v posameznih kakovostnih razredih voda. Razredi se med sabo
razlikujejo po količini prisotnega raztopljenega kisika in vsebnosti razkrojnih produktov, pri
čimer prvi razred predstavlja najmanjšo stopnjo onesnaženja, četrti razred pa največjo. Pri tej
metodi spremljamo reagiranje biocenoze na zmanjšanje količine raztopljenega kisika in na
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prisotnost razkrojnih produktov v onesnaženi vodi. S fiziološko metodo pa v laboratoriju
ugotavljamo kakovost vode s pomočjo testnih organizmov. Prednost slednje metode v
primerjavi z ekološko so natančnejši rezultati, slabost pa dejstvo, da poskusi ne potekajo v
naravnem okolju. Ena izmed najbolj znanih postopkov fiziološke metode sta določevanje
biokemijske potrebe po kisiku (BPK) in onesnaženja voda z uporabo testnih organizmov, kjer
glede na povečanje števila organizmov v določenem času sklepamo na stopnjo onesnaženja
(Kolar, 1983).
3.2.4 Bakteriološke metode ocenjevanja onesnaženosti odpadnih voda
Bakteriološko onesnaženost ugotavljamo z določanjem števila vseh klic in koliformnih bakterij.
Število bakterij najpogosteje izražamo z najverjetnejšim številom MPN (Most Proable Number),
ki pove število koliformnih bakterij v 0,1 ali 1 litru odpadne vode. Njihova prisotnost nakazuje
na onesnaženost z hišnimi odpadnimi vodami (Kolar, 1983).
3.3 Hidravlična in biokemijska obremenitev z odpadnimi vodami
Roš in Panjan (2012) v svojem delu definirata pojem hidravlične obremenitve kot vsoto vseh
pretokov odpadnih voda (qs), ki preidejo v kanalizacijski sistem, ko ni dežja. Skupen pretok
odpadnih voda lahko tako zapišemo kot:
qs = (qh + qi) + qt = Qs + qt,
kjer pomenijo:
qs … skupen pretok odpadnih voda za sušni odtok [l/s],
qh … pretok odpadnih voda iz gospodinjstev, ustanov, trgovin in male obrti [l/s],
qi … pretok odpadnih voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s],
qt … pretok tujih oziroma infiltriranih voda [l/s].
Pri določevanju količine odpadnih voda iz gospodinjstev (qh) in industrije (qi) moramo
upoštevati stanje čez 25 oziroma 50 let, kolikor je tudi amortizacijska doba kanalizacijskega
omrežja.
Biokemijska obremenitev nam pove, kolikšna je lahko organska obremenitev čistilne
naprave oziroma vodotoka od enega prebivalca na dan. Povprečen prebivalec dnevno
povzroči nastanek približno 150 l odplak, ki pri biološki razgradnji organskih snovi v petih dneh
porabijo 60 g kisika (Žitnik in sod., 2008). To vrednost imenujemo BPK5 in smo jo podrobneje
obravnavali že pri podpoglavju o kemijskih parametrih odpadnih voda. Obremenitev, in s tem
tudi velikost čistilne naprave, podajamo preko populacijskega ekvivalenta (PE), ki predstavlja
količino onesnaženja, ki ga posamezen človek povzroči na dan (tj. 60 g BPK5 na dan). Celotno
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biokemijsko obremenitev pa določimo tako, da številu prebivalcev, priključenih na
kanalizacijsko omrežje, prištejemo obremenitev industrije, ki smo jo predhodno preračunali na
populacijski ekvivalent (PE) in jo tako izrazili z obremenitvijo na enega prebivalca (Roš in
Panjan, 2012).
3.4 Količine in odtok padavinske vode
Padavinske oziroma meteorne vode predstavljajo celotno količino padavinskih voda, ki se v
času padavinskih dogodkov izlivajo v kanalizacijski sistem s streh, cestnih požiralnikov in
drugih neprepustnih oziroma manj prepustnih urejenih površin. Njihova izdatnost in pogostost
je odvisna od letnega časa, geografske lege in trenutnih meteoroloških razmer. Ključno vlogo
pri zasnovi kanalizacijskega sistema imajo deževja in močnejši nalivi, medtem ko snežne
padavine zaradi porazdeljenega taljenja snega skozi daljši čas ne predstavljajo kakšnih večjih
težav (Kolar, 1983).
Po Žitnik in sod. (2008) na količino padavinskega odtoka vplivajo jakost oziroma intenziteta
naliva, velikost in oblika prispevne površine ter koeficienta odtoka in zakasnitve. Za izračun
količine padavinske vode predlagajo naslednjo enačbo:
qpad = A • qp • φ • ψ [l/s],
kjer pomenijo:
A … prispevna površina, s katere voda odteka v kanal [ha],
qp … jakost oziroma intenziteta naliva [l/s • ha],
φ … koeficient odtoka [/],
ψ … koeficient zakasnitve [/].
Panjan (1999) definira pojem jakosti oziroma intenzitete naliva kot višino padavin na enoto
časa (običajno podano v enoti mm/h). Dolgotrajni padavinski dogodki imajo praviloma nižjo
intenziteto, kratkotrajni pa višjo. To trditev potrjuje tudi spodnja slika ITP krivulj za vremensko
postajo Postojna, ki prikazuje razmerje med intenziteto, trajanjem in povratno dobo padavin
(ITP), pri čemer povratna doba predstavlja pogostost padavinskega dogodka.
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Slika 1: ITP krivulje - odvisnost med intenziteto, trajanjem in povratno dobo padavinskega dogodka
(Goranc, 2012: 3)

Koeficient odtoka φ, za katerega velja φ ≤ 1, podaja razmerje med količino vode, ki odteče v
kanal, in celotno količino padavinske vode. Vrednost odtočnega koeficienta je odvisna
predvsem od tipa površine in nagiba terena. Več kot je za vodo neprepustnih površin, tem večji
je koeficient odtoka. Podobno velja tudi za nagnjen teren, kjer voda, pri večjem naklonu terena,
hitreje odteče v kanalizacijo in moramo tako ustrezno upoštevati večjo vrednost odtočnega
koeficienta (Žitnik in sod., 2008).
Spodnja preglednica prikazuje koeficiente odtoka za nekatere karakteristične površine.
Preglednica 1: Koeficienti odtoka za različne karakteristične površine (Kolar, 1983: 78).

Vrsta površine
Koeficient odtoka φ
Strehe s pločevinasto ali emajlirano kritino
0,95
Strehe z običajno kritino
0,90 – 0,95
Ceste in poti, utrjene z betonom ali asfaltom
0,85 – 0,90
Tlak iz naravnega ali umetnega kamna z zalitimi stiki
0,75 – 0,85
Tlak iz naravnega ali umetnega kamna z nezalitimi stiki
0,50 – 0,70
Z bitumensko emulzijo obrizgana površina
0,25 – 0,60
Slabo utrjene poti brez površinske obdelave
0,15 – 0,30
Kolodvori in igrišča
0,10 – 0,30
Parki, vrtovi in travniki
0,05 – 0,25
Gozd
0,01 – 0,20

Celotno prispevno območje običajno ni enovito ampak je lahko delno zazidano z zgradbami,
lahko ga prekrivajo tudi druge bolj ali manj prepustne oziroma neprepustne površine
(prometnice, trgi, zelene površine, gozdovi in podobno). Zato je potrebno za vsak posamezen
primer izračunati merodajen koeficient odtoka (Panjan, 1999).
Koeficient zakasnitve ψ, za katerega prav tako velja ψ ≤ 1, je zmanjševalni koeficient,
odvisen od velikosti prispevnega območja, njegovo oblike in padca terena (Žitnik in sod.,
2008).
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3.5 Vrste kanalizacijskih sistemov
Sistem javne kanalizacije predstavlja medsebojno funkcionalno povezane naprave in objekte,
ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadnih voda uporabnikov (Pravilnik o tehnični
izvedbi…, 2007). Med naprave in objekte na kanalizacijskem sistemu prištevamo:
-

kanalizacijsko omrežje z revizijskimi in priključnimi jaški,

-

razbremenilnike visokih voda,

-

zadrževalne bazene padavinskih voda,

-

črpališča odpadnih voda,

-

čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda ter

-

druge objekte in naprave, ki so ključne za nemoteno in pravilno odvajanje in čiščenje
odpadnih voda.

3.5.1 Vrste kanalizacijskih sistemov glede na zajem odpadne vode
Kanalizacijsko omrežje se glede na vrsto odpadne vode, ki se odvaja po kanalih, loči na
mešane in ločene sisteme, ponekod v razvitem svetu pa se pojavljajo tudi kombinirani sistemi
(modificirani ločeni oziroma modificirani mešani sistem).
Kakor je razvidno iz slike, prikazane na naslednji strani, se v mešanem kanalizacijskem
sistemu odvajajo gospodinjske, obrtne in industrijske odpadne vode skupaj z padavinsko
odpadno vodo v skupnem kanalu. V času padavin se lahko odtok odpadne vode poveča tudi
za 100 – kratnik sušnega odtoka. Tako pri mešanem kanalizacijskem sistemu obstaja
nevarnost preobremenitve in zajezitve kanalizacijskega omrežja ter pojava povratnega toka v
nižje ležečih priključenih prostorih, katere je potrebno ustrezno zaščititi pred preplavitvijo.
Delovanje čistilnih naprav je v tem primeru manj zanesljivo, zaradi dovajanja onesnaženih
padavinskih voda pa so obremenjena tudi črpališča. V izogib tem težavam se na trasi
mešanega kanalizacijskega sistema gradijo razbremenilniki, ki ob večjih nalivih odvajajo
razredčeno odpadno vodo neposredno v odvodnik, preostalo, zmanjšano količino odpadne
vode pa vodimo na čistilno napravo. Brez razbremenilnih objektov bi intenzivni padavinski
dogodki

zahtevali

ogromne

dimenzije

premerov

kanalizacijskih

cevi.

Pri

procesu

razbremenjevanja pa sodelujejo tudi zadrževalni bazeni, katerih naloga je zmanjšati količino v
razbremenilnikih prelite onesnažene vode v odvodnik ter v primeru nesreč ukrepati, da v
odvodnik odteče čim manj onesnažene vode (Roš in Panjan, 2012).
Izvedba mešanega sistema je preprosta, v primerjavi z ločenim sistemom cenovna ugodnejša,
omogoča pa tudi odvajanje močno onesnaženega prvega vala padavinske vode s cest, ki ga
je potrebno odvajati na čistilno napravo in tam ustrezno očistiti (Roš in Panjan, 2012).
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Maleiner (2010) v svojem delu poudari predvsem naslednje prednosti mešanega sistema:
-

v cestišču se praviloma nahaja samo en zbiralnik, zato prihranimo na prostoru v
cestnem telesu,

-

za vsako zazidalno zemljišče je potreben le en priključek,

-

onesnažena padavinska voda, ki je posledica manjših intenzitet padavin, se v celoti
odvaja na čistilno napravo in ne (kot pri ločenem sistemu) neposredno v vodotok,

-

napačni priključki niso možni,

-

relativno kratka skupna dolžina omrežja ter

-

praviloma relativno nizko število potrebnih izpustov iz razbremenilnih naprav in zato
manjše število mest, potrebnih za nadzor sistema.

Glavni argument proti uporabi mešanega kanalizacijskega sistema pa je pogosto prelivanje
razbremenilnih naprav, ki se lahko pojavi tudi do 60-krat na leto. Zato je v nekaterih državah
po zakonu prelivanje razbremenilnikov številčno omejeno (Maleiner, 2010).

Slika 2: Mešani sistem kanalizacije (Maleiner, 2010: 68)

Pri ločenem sistemu kanalizacije, prikazanem na sliki 2, se odvajajo gospodinjske, obrtne,
industrijske ter tuje odpadne vode v sušnem kanalu, medtem ko se padavinske odpadne vode
in načrtno uvedene tuje vode kot so drenaže, odvajajo ločeno v meteornih kanalih. Odvajanje
padavinske vode pri ločenem kanalizacijskem sistemu lahko poteka po enem izmed naslednjih
načinov (Panjan, 2005b):
-

stekanje padavinske vode neposredno v meteorni kanal,

-

ponikanje padavinske vode ter

-

sistem odprtih in zaprtih jarkov ali kanalov.
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Kljub onesnaženosti padavinskih voda, predvsem s snovmi s prometnic, se pri ločenem
sistemu neočiščene padavinske vode praviloma odvajajo po najkrajši poti v vodotoke s
pomočjo meteorne kanalizacije. Hišne odplake pa preko sušnih kanalov odvajamo na čistilno
napravo. Vse pogosteje pa se za ločeni sistem pojavljajo zahteve za vsaj delno čiščenje
onesnaženih padavinskih voda (Žitnik in sod., 2008).
V nasprotju z mešanim kanalizacijskim sistemom, kanali za padavinsko odpadno vodo pri
ločenem sistemu niso v neposredni zvezi s kanali za odpadno vodo. Tako močnejša deževja
ne povzročajo preobremenitve in zajezitve kanalov, preprečeno je tudi poplavljanje nizko
ležečih priključenih objektov. Delovanje čistilnih naprav je zaradi več ali manj stalnega dotoka,
ki niha zgolj v odvisnosti od porabe vode tekom dneva, zanesljivejše in bolj učinkovito.
Izgradnja zadrževalnikov in peskolovov na čistilnih napravah ni potrebna, zato je obratovanje
čistilne naprave cenovno ugodnejše (Panjan, 2005b).
Predpogoj za učinkovito delovanje ločenega kanalizacijskega sistema je dosledno ločevanje
sušnih in meteornih odtokov, ki se prične na mestu nastanka v samih zgradbah oziroma
privatnih parcelah ter zaključi na čistilni napravi ali vodotoku. Že manjše število napačnih
priključkov lahko ogrozi pravilno delovanje celotnega ločenega sistema, zato je potreben
izredno strog gradbeni nadzor izvedbe vsakega priključka. Sušni odtoki morajo biti priključeni
na globlje ležeči sušni kanal, padavinski odtoki pa na plitvo ležeči meteorni kanal. Težave se
pokažejo predvsem na čistilnih napravah, ki so zaradi napačnega priključevanja objektov na
ločeni kanalizacijski sistem v času padavinskih dogodkov obremenjene z prekomerno
hidravlično obremenitvijo. Napačno izvedeni priključki ustvarjajo ogromne količine tujih voda,
preplavitev čistilne naprave in nedopustno onesnaženje vodotokov (Žitnik in sod., 2008).
Maleiner (2010) poudari naslednje prednosti ločenega sistema:
-

na čistilno napravo dotekajo koncentrirane in nerazredčene odpadne vode, kar
zagotavlja njeno učinkovito delovanje,

-

manjše količine tujih voda, kamenja in peska,

-

črpališča in tlačni vodi se dimenzionirajo na sušni odtok, zato je njihova zmogljivost
manjša,

-

manjši premeri cevi sušnih kanalov omogočajo njihovo višje delno polnjenje, kar
povzroči večjo vlečno silo in manj usedlin v ceveh ter

-

izvajanje čiščenja zgolj onesnaženih delov padavinskih odtokov.

V primerjavi z mešanim kanalizacijskim sistemom je ločeni sistem bolj zapleten, preglednost
nad njegovo izrabo je manjša. Investicijski stroški so skoraj podvojeni, vzdrževanje pa je zaradi
ločenega sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda mnogo dražje.
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Slika 3: Ločeni sistem kanalizacije (Maleiner, 2010: 68)

Pri modificiranem ločenem sistemu se onesnažene padavinske vode preko meteornega
kanala odvajajo na naprave za čiščenje deževnice, nakar jih očiščene izpustimo v vodotoke.
Manj onesnažene padavinske vode, kot je padavinska voda s streh, pa na mestu nastanka
ponikamo ali pa jih neposredno površinsko odvajamo v vodotoke (Žitnik in sod., 2008).
V nasprotju s klasičnim mešanim kanalizacijskim sistemom odvajamo pri modificirani
različici mešanega sistema na čistilno napravo v mešanem kanalu skupaj le odpadne in
najbolj onesnažene padavinske vode. Manj onesnažene padavinske dotoke pa lahko na mestu
njihovega nastanka ponikamo ali pa jih neposredno odvajamo v bližnje vodotoke. Ta sistem,
ki se pogosto pojavlja v naših mestih, združuje prednosti tako mešane kot ločene kanalizacije
in omogoča zmanjšanje celotne obremenitve vodotokov in čistilne naprave (Maleiner, 2010).

Slika 4: Modificirani ločeni (levo) in mešani (desno) sistem (Maleiner, 2010: 69)
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3.5.2 Vrste kanalizacijskih sistemov glede na način odvajanja odpadne vode
Glede na način odvajanja odpadnih voda delimo kanalizacijska omrežja na težnostna
(gravitacijska), podtlačna (vakuumska) in tlačna (črpalna). V praksi se najpogosteje uporabljajo
kanalizacijska omrežja, zgrajena po načelu težnostnega odvajanja, saj je ta način odvodnje
odpadnih voda enostaven, njegovo delovanje je finančno ugodno in ne zahteva uporabe
energije. Na območjih neugodnih topografskih razmer, kjer ne moremo zagotoviti dovoljšnega
padca terena za težnostno odvajanje odpadnih voda in območjih visoke podtalnice, pa
uporabljamo tlačne in podtlačne kanalizacijske sisteme.
Kanalizacijski sistemi se praviloma gradijo na osnovi težnostnega oziroma gravitacijskega
odvajanja odpadne vode. Pri tem klasičnem načinu se odpadna voda po kanalizacijskih ceveh
pretaka zaradi hidravličnega padca, ki naj bi znašal nekje med 1 in 10‰ (Panjan, 2005b) ter
potekal v smeri padca terena ali odvodnika. S primernim padcem zagotovimo predpisano
hitrost vode v kanalih, ki znaša od 0,4 do 3,5 m/s (Žitnik in sod., 2008). Težave pri težnostnem
odvajanju se pojavijo na ravninskem terenu, kjer moramo z vedno bolj globljim polaganjem
cevi zagotavljati obvezne padce, kar močno podraži in otežuje gradnjo kanalizacijskega
sistema. Gravitacijsko odvajanje je odsvetovano tudi na območjih z visoko podtalnico, ki lahko
zaradi vzgona povzroči dvig cevi in območjih slabo nosilnih tal, kjer lahko pričakujemo
prekomerne posedke kanalizacijskih cevi, ki onemogočijo odtok odpadne vode.
Sisteme tlačnega in vakuumskega odvajanja odpadnih voda uporabljamo samo pri ločenih
sistemih za odvajanje odpadnih komunalnih voda, medtem ko je padavinsko vodo potrebno
odvajati ločeno. Sistema sta uporabna predvsem za manjša naselja in redkeje poseljena
območja, ki so bolj oddaljena od čistilne naprave. Pri neugodnih topografskih razmerah, kot je
raven teren, pa sta tlačno ali vakuumsko odvajanje odpadnih voda edina izvedljiva. Za ta
sistem kanalizacije se pogosto odločimo na zemljiščih, kjer prisotnost visoke podtalnice
otežuje izgradnjo gravitacijskega sistema, poleg tega pa pri gradnji tlačne oziroma vakuumske
kanalizacije cevi polagamo dokaj plitvo, zato ne pride do dodatnih stroškov pri zniževanju
nivoja podtalnice. Sistema sta zaprtega tipa kar pomeni, da dostop do kanalizacijskih cevi ni
mogoč. Odpadno vodo odvajamo neposredno od uporabnikov na čistilno napravo, za kar se
porablja energija. V primerjavi s težnostnim je izgradnja tlačnega oziroma vakuumskega
sistema cenejša, saj cevi potujejo po celotni trasi do čistilne naprave dokaj plitvo. Ogromni
stroški izgradnje spremljajočih objektov, vzdrževanja, obratovanja ter nadzora sistema pa
pogosto predstavljajo prevelik finančni zalogaj za njuno izgradnjo (Žitnik in sod., 2008).
Glavni element vakuumskega sistema, ki je v uporabi tudi ponekod v Sloveniji, predstavlja
vakuumska postaja, ki s pomočjo električne energije v kanalizacijskem omrežju ustvarja
podtlak (0,6 do 0,7 bara) in tako izsesava odplake in zrak iz cevi. Mešanica odplak in zraka se
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iz omrežja izsesa v zbirno posodo, od tam se prečrpa do čistilne naprave ali pa v drug del
kanalizacijskega omrežja. V nasprotju s težnostnim so cevi vakuumskega sistema manjših
premerov, saj so hitrosti pretakanja mnogo višje (5 – 6 m/s), kar posledično preprečuje
usedanje delcev. Cevi vakuumske kanalizacije, ki imajo značilen stopničast vzdolžni profil,
običajno polagamo skupaj z ostalimi napeljavami kot sta vodovod in plin. Za delovanje sistema
je obvezen centralni računalniški nadzorni sistem, ki v primeru motenj obratovanja nemudoma
obvesti pristojnega nadzornika (Žitnik in sod., 2008).

Slika 5: Shema vakuumskega omrežja z značilnim stopničastim vzdolžnim profilom (Environmental
Engineering S.A., 2015)

Za razliko od vakuumskega sistema, pri katerem se celotna potrebna energija dovaja samo
vakuumski postaji, je potrebno pri tlačnem sistemu kanalizacije dovajati energijo do vseh
priključkov, katerih ni možno gravitacijsko povezati v sistem. Ta način odvodnjavanja je
energetsko zelo potraten, zaradi velika števila črpalk na sistemu pa pogosto prihaja do okvar.
Da preprečimo mašenje sistema uporabljamo pri zasnovi tlačnega odvajanja cevi, črpalke in
tlačne vode z najmanjšim notranjim premerom 100 mm (Žitnik in sod., 2008). Hitrost pretoka,
ki jo zagotavljamo tudi preko vzdolžnega padca, mora znašati vsaj 0,8 m/s, saj s tem
odpravimo usedanje delcev. V tlačenih vodih se lahko sproščajo tudi razni plini, katere je
potrebno izločati preko posebnih odzračevalnih ventilov v najvišjih točkah vodov. Plini, katerih
nismo odvedli iz sistema, zmanjšujejo pretočne preseke kar posledično povečuje porabo
energije. Pri izbiri ustrezne črpalke pa moramo biti pozorni predvsem na pogoje njenega
delovanja, da ne bi prišlo do pojava kavitacije in poškodbe črpalke (Žitnik in sod., 2008).
3.6 Objekti na kanalizacijskem sistemu
V nasprotju z preostalo komunalno infrastrukturo je kanalizacijski sistem sestavljen iz več
specifičnih objektov, ki zagotavljajo nemoteno, pravilno in učinkovito odvodnjo odpadnih voda.
Panjan (1999) k objektom kanalizacijskih sistemov prišteva:
-

hišne priključke in ponikalnice,

-

cestne požiralnike,

-

jaške,
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-

združitvene objekte,

-

kaskade,

-

podvode (sifone),

-

razbremenilnike in zadrževalne bazene deževnih voda ter

-

črpališča.
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Vsi zgoraj našteti objekti so javnega značaja, razen hišnih priključkov in ponikalnic, ki so v
zasebni lasti. Podobno kakor velja za kanalizacijske sisteme, služijo tudi ti objekti
zdravstvenemu varstvu, nekateri med njimi pa pripomorejo k večji poplavni varnosti v naseljih.
Na področju varovanja ter zaščite okolja in voda igrajo pomembno vlogo predvsem
razbremenilniki in zadrževalniki padavinskih voda. Z njihovo izgradnjo varujemo vodotoke še
pred čiščenjem na čistilni napravi. S pravilno določitvijo prelivnega roba razbremenilnika v
odvodnik odvajamo kontrolirano količino onesnaženih voda, zadrževalni bazeni pa poskrbijo,
da je čistilna naprava enakomerno obremenjena z koncentriranimi odpadnimi vodami (Roš in
Panjan, 2012).
3.6.1 Razbremenilniki
Pri mešanem kanalizacijskem sistemu uporabljamo razbremenilnike, ki v času intenzivnih
padavinskih dogodkov na čistilno napravo v celoti odvedejo začeten, najbolj onesnažen del
odtoka, medtem ko se manj onesnažen del odtoka razbremeni in odteka preko prelivne krone
neposredno v vodotoke (Maleiner, 2010). S tem dosežemo optimalne oziroma primerne
dimenzije transportnih kanalov in objektov na kanalizacijskem omrežju (črpališča) ter
omogočimo enakomerno hidravlično in biološko obremenitev čistilne naprave (Žitnik in sod.,
2008). Princip delovanja razbremenilnikov je prikazan na spodnji sliki.

Slika 6: Princip delovanja razbremenilnika (ATV-A 128e, 1992: 13)

Po Panjanu (1999) delovanje razbremenilnikov najlažje razložimo s pojmom razredčenja, ki
predstavlja razmerje med celotnim odtokom in sušnim odtokom. Tako npr. pomeni, da se
petkratno razredčenje pojavi, kadar odteka en del sušnega odtoka in štirje deli padavinskega
odtoka. Običajno se stopnja razredčenja uporablja zgolj kot orientacijska vrednost.
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Začetek delovanja razbremenilnika pri mešanem kanalizacijskem sistemu označimo kot Qkrit,
ki predstavlja količino odtoka, pri kateri se odpadna voda iz kanalizacijskega sistema še ne
razbremenjuje. Za vrednost odtoka Qkrit se odločimo na podlagi jakosti padavinskega odtoka
na enoto površine (q'krit), pri kateri naj začne razbremenilnik delovati ter prispevne površine in
koeficienta odtoka. Iz poglavja o količini in odtoku padavinskih voda vemo, da imajo kratkotrajni
padavinski dogodki večjo intenziteto in posledično tudi večji odtok q' na enoto površine, kar
povzroči tudi večje prelivanje onesnaženih voda v odvodnike. Ravno nasprotna ugotovitev pa
velja za dolgotrajnejše nalive – ti nalivi imajo manjšo intenziteto, torej imajo dalj časa trajajoč
pretok z manjšim onesnaženjem. Pri zasnovi oziroma dimenzioniranju razbremenilnih objektov
je merodajna srednja intenziteta padavin (Kolar, 1983).
Pravilno razbremenjevanje odpadnih voda zagotavljamo z izgradnjo dovolj velikih pretočnih
bazenov, nameščenih za razbremenilnim objektom, ki sprejmejo in shranijo začeten, najbolj
onesnažen del odtoka. S primerno določitvijo višine prelivne krone preprečimo preskok najbolj
onesnaženega dela odtoka in zagotovimo, da se proces razbremenjevanja začne šele po
napolnitvi pretočnega bazena. Odpadno vodo iz pretočnega bazena nato kontrolirano
odvajamo na čistilno napravo preko dušilke, ki omogoča odtok kanalske vode pod tlakom. Po
predpisih je potrebno z razbremenilnimi objekti zadržati in na čistilno napravo odvesti vsaj 90%
celotnega onesnaženja, preostanek pa se lahko odvaja neposredno v vodotoke (Žitnik in sod.,
2008).
Kolar (1983) glede na način prelivanja loči naslednje vrste razbremenilnikov:
-

razbremenilniki s pravokotnim prelivom,

-

razbremenilniki z bočnim prelivom ter

-

razbremenilniki z delilno ploščo.

Slika 7: Razbremenilnik s pravokotnim prelivnim robom (Panjan, 1999: 75)
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3.6.2 Zadrževalni bazeni
Zadrževalni bazeni imajo funkcijo zmanjševanja količine prelite onesnažene vode preko
razbremenilnika v vodotoke, v primeru naravnih nesreč pa ščitijo odvodnik pred pretiranim
onesnaženjem z odpadnimi vodami. Zadrževalne objekte na kanalizacijskih sistemih lociramo
tik pred izpusti v odvodnik, kjer lahko onesnaženje zadržimo in nato odstranimo. Pogosto je
njihova izgradnja potrebna zaradi nalivov visokih intenzitet, ki prekomerno obremenjujejo
čistilno napravo. Njihova minimalna efektivna prostornina znaša 50 m3 (Roš in Panjan, 2012).
Kolar (1983) razlikuje med tremi različnimi vrstami zadrževalnih bazenov:
-

deževni zadrževalni bazeni,

-

deževni prelivni bazeni ter

-

deževni bazeni za delno čiščenje.

Slika 8: Sheme delovanja različnih zadrževalnih bazenov (Kolar, 1983: 207)

Deževni zadrževalni bazeni zadržijo praktično skoraj vso vodo in s tem tudi prvi val
onesnaženja, ki se v mešanem kanalizacijskem sistemu pojavi ob močnem nalivu.
Konstrukcijsko jih delimo na prekrite objekte v betonski izvedbi in odprte v zemeljski izvedbi.
Slednje uporabljamo pri zadrževanju in kontroli padavinskih voda z avtocest in v ruralnih
okoljih, prekrite betonske zadrževalne bazene pa najpogosteje najdemo na urbaniziranih
območjih (Panjan, 1999).
Konstrukcija zadrževalnih bazenov mora na vtoku omogočati dobro porazdelitev vode,
medtem ko na iztoku ne sme priti do odplavljanja usedlin ali plavajočih primesi. Temu se
izognemo z izgradnjo potopljenih sten. Hitrost toka skozi bazen mora biti dovolj majhna, da je
omogočeno usedanje delcev in ostalih primesi, ki jih nato odstranimo s pomočjo strgal ali pa z
žlebasto oblikovanim dnom bazena, ki omogoča odplakovanje usedlega blata. Ponekod pa so
v uporabi tudi t.i. vrtinčasti bazeni, kjer s pomočjo tangencialnega vtoka ustvarimo krožno
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gibanje vode, kar povzroči usedanje delcev na sredini objekta kjer se nahaja iztok, speljan na
čistilno napravo (Panjan, 1999).

Slika 9: Deževni zadrževalni bazen v betonski izvedbi (Panjan, 2005b: 95)

Deževni prelivni bazeni, v nasprotju z zadrževalnimi, zadržijo samo del padavinskega dotoka.
V iztočni kanal in kasneje na čistilno napravo se tako odvaja samo začeten, najbolj onesnažen
del odpadne vode (čistilni val) in tako varujemo odvodnike pred onesnaževanjem z močno
onesnaženo prelito vodo (Panjan, 2005b).
Deževni bazeni za delno čiščenje se uporabljajo večinoma izključno na ločenih sistemih
kanalizacije. Njihova naloga obsega izločitev in zadrževanje usedlin ter lahkih snovi. Po vsaki
uporabi jih je potrebno izprazniti, očistiti in pregledati ter jih tako pripraviti na naslednji
padavinski dotok vode (Panjan, 2005b).
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4 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Izlivanje neprečiščenih odpadnih voda v odvodnike povzroča njihovo prekomerno
obremenjenost s hranili, motnost vode in usedanje delcev ter onesnaženje z različnimi
škodljivimi snovmi. Posledice onesnaževanja vodotokov se kažejo v pomanjkanju
raztopljenega kisika in anaerobnih procesih v vodotokih, ki jih prepoznamo kot značilen
smrdljiv oziroma zadušljiv vonj, katerega spremljajo pomori življenjskih združb in v najslabšem
primeru celo zastrupitev vodnih virov.
Samočistilna sposobnost odvodnikov oziroma njihova sposobnost naravnega razgrajevanja
organskih snovi je omejena in hkrati tudi dokaj počasna. Zato je vsako kanalizacijsko omrežje
nujno potrebno zaključiti z ustrezno načrtovano in vzdrževano čistilno napravo, s pomočjo
katere zagotovimo ustrezno kakovost izpusta prečiščene odpadne vode, ki jo je vodotok
sposoben prevzeti. Uspešnost čiščenja odpadnih voda je odvisna predvsem od njihove
sestave in morebitne prisotnost strupenih snovi, ki zavirajo procese razkroja. Optimalna
temperatura odpadnih voda z vidika učinkovitosti čiščenja znaša manj kot 30°C, pH vrednost
pa naj bi se gibala med 7 in 8. Odpadne vode iz večjih naselij je potrebno čistiti na komunalni
čistilni napravi, za posamezne, bolj odročne objekte pa je primernejša uporaba malih
komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Uporaba greznic je dovoljena zgolj še izjemoma (Žitnik
in sod., 2008).
Po Rošu in Panjanu (2012) so glavni cilji čiščenja odpadnih voda naslednji:
-

pretvorba odpadnih snovi v stabilne oksidirane končne produkte, katere lahko varno in
brez škodljivih učinkov za okolje odvajamo v odvodnik,

-

varovanje okolja in zaščita površinskih voda ter podtalnice,

-

skrb za javno zdravje,

-

učinkovito in varčno odstranjevanje onesnaženih voda ter

-

morebitna reciklaža in koristna uporaba sestavin odpadnih voda.

Glede na pestrost različnih vrst odpadnih voda so temu primerno prirejeni tudi postopki
čiščenja na čistilni napravi. Čiščenje odpadne vode tako zajema različne fizikalne, kemijske,
fizikalno – kemijske in biološke postopke čiščenja, ki jih po Rošu in Panjanu (2012) delimo na
naslednje stopnje:
-

predčiščenje,

-

I. stopnja čiščenja z odstranjevanjem usedljivih in plavajočih snovi,

-

II. stopnja čiščenja z odstranjevanjem biološko razgradljivih snovi ter

-

III. stopnja čiščenja z odstranjevanjem hranil, predvsem dušika (N) in fosforja (P).
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4.1 Predčiščenje
Onesnažena voda, ki doteka na čistilno napravo, lahko poleg raztopljenih in koloidnih vsebuje
tudi različno velike trde delce kot so veje, kamenje, steklenice, kovinski kosi, tekstil in podobno.
Ti predmeti lahko povzročijo poškodbe črpalk, mašenje cevi in zmanjševanje delovnega
volumna čistilne naprave, kar se kaže v zmanjšani učinkovitosti čiščenja odpadnih voda in
odtekanju onesnažil v odvodnike. V izogib tem nevšečnostim uporabljamo postopke
predčiščenja, ki skupaj z primarno oziroma I. stopnjo tvorita proces mehanskega čiščenja na
čistilni napravi (Roš in Panjan, 2012).
Predčiščenje na komunalni čistilni napravi obsega grobo čiščenje z grabljami, siti in
peskolovom, ponekod pa tudi mletje grobih delcev. V tej stopnji se odstranjujejo tudi olja in
maščobe, če so le-ta prisotna v večjih količinah.
Pritekajoča odpadna voda se na čistilni napravi najprej precedi skozi grobe grablje, ki zadržijo
večje trdne predmete kot so veje dreves, kamenje, gradbeni material in podobno. Konstruirane
so iz vzporedno nameščenih jeklenih palic, nagnjenih pod kotom med 30 in 45 stopinj od
vertikale. Razdalje med posameznimi palicami znašajo običajno med 50 in 100 mm, odprtine
pa so velikostnega reda od 6 do 40 mm. V osnovi razlikujemo med dvema tipoma grabelj, in
sicer strojno ter ročno čiščenimi grabljami.

Slika 10: Shema strojno čiščenih (levo) in ročno čiščenih (desno) grabelj (kemija.net, 2017)

Ponekod na čistilnih napravah se namesto grabelj uporabljajo fina sita. Najbolj značilna so
samočistilna rotirajoča bobnasta sita, ki omogočajo prehajanje odpadne vode skozi odprtinice
sita na naslednjo stopnjo čiščenja, medtem ko se zajete trdne snovi zbirajo v njegovem bobnu.
Za samodejno čiščenje rotirajočih sit pa poskrbi visokotlačni vodni curek.
Naslednja stopnja predčiščenja je odstranjevanje težjih delcev organskega in anorganskega
izvora kot so pesek, gramoz, pepel, cigaretni filtri, pečke, jajčne lupine in podobno. Ti delci v
odpadni vodi ne razpadajo oziroma se ne razgrajujejo, njihova prisotnost pa zmanjšuje
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učinkovitost sekundarnega čiščenja z mašenjem prezračevalnikom. Zato je potrebno delce,
težje od vode, odstranjevati s pomočjo peskolovov, ki ščitijo vgrajeno strojno opremo na
čistilni napravi in preprečujejo kopičenje ter mašenje cevi z trdnimi delci. V odpadni vodi se
nahajajo tudi maščobe, olja in smole. Le-te povzročajo zlepljanje težjih delcev v trdne gmote,
ki lahko zamašijo črpalke ali pa se nabirajo v kanalih in bazenih na čistilni napravi. V ta namen
se na primarni oziroma I. stopnji čiščenja uporablja različne usedalnike ter lovilce maščob in
olj (Roš, 2001).
4.2 Primarno čiščenje odpadnih voda
Odpadne vode z lahko usedljivimi in plavajočimi snovmi, ki jih v procesu predčiščenja nismo
mogli odstraniti, vodimo na primarno stopnjo čiščenja. Na tej stopnji s pomočjo usedalnikov
ter lovilcev maščob in olj poteka izločanje vseh preostalih suspendiranih snovi.
Maščobe in olja imajo v primerjavi z odpadno vodo manjšo specifično gostoto, zato se dvigajo
in izplavajo na gladino, kjer jih s pomočjo lovilcev posnamemo. Ponekod so v uporabi tudi t.i.
ozračeni lovilci, pri katerih z dodajanjem plinskih mehurčkov pospešujemo proces plavljenja in
objekti, kjer povečujemo učinek z dodajanjem snovi za združevanje dispergiranih delcev.
Preostanek usedljivih delcev, katerih nismo odstranili že na stopnji predčiščenja, izločimo s
pomočjo usedalnikov. Določeni delčki oziroma kosmiči pa se izločujejo tudi v naknadnem
čiščenju (usedalniku) po biološki stopnji čiščenja. Podobno kot pri lovilcih maščob in olj tudi pri
usedalnikih izkoriščamo gravitacijske zakonitosti, ki omogočajo usedanje snovi z gostoto,
večjo od vode. Z zagotovitvijo nizkih pretočnih hitrosti odpadne vode v usedalnikih – hitrosti
naj bi bile nižje od 1 mm/s – dosežemo optimalne čase usedanja in potrebne pretočne čase.
Ponekod na čistilnih napravah z uporabo različnih kemikalij in fizikalno – kemijskih procesov
koagulacije in flokulacije povečujejo tvorbo večjih delcev (kosmov) in tako izboljšujejo njihove
lastnosti usedanja.
V procesu primarnega čiščenja poleg usedljivih in plavajočih snovi odstranimo tudi približno
tretjino celokupnega organskega onesnaženja (BPK5), ki se v obliki blata useda na dno
usedalnika. Preostali dve tretjini organskega onesnaženja, ki ga predstavljajo neusedljive in
raztopljene snovi, pa vodimo na biološko oziroma sekundarno stopnjo čiščenja (Panjan,
2005a).
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4.3 Sekundarno čiščenje odpadnih voda
Po končani mehanski stopnji čiščenja se v odpadni vodi še vedno nahajajo znatne količine
organskega onesnaženja v obliki raztopljenih in koloidnih snovi, ki jih je potrebno pred
izpustom v vodotok odstraniti. Odstranjevanje organskih snovi na biološki stopnji čiščenja
odpadnih voda poteka s pomočjo mikroorganizmov, ki za svojo rast in delovanje porabljajo
topne in koloidne snovi. Pri tem nastaja gosta biomasa, ki jo s sedimentacijskimi postopki
preprosto odstranimo. Nemoteno in učinkovito delovanje procesa biološke razgradnje
zagotavljamo z ustreznimi fizikalnimi ter kemijskimi pogoji za življenje organizmov, prav tako
pa mora odpadna voda vsebovati zadostne količine hranilnih snovi.
Razgrajevanje organskih snovi lahko tako v naravi kot tudi na biološki stopnji čiščenja poteka
pri različnih oksidacijskih pogojih. Zato pri biološkem čiščenju ločimo aerobne, anaerobne in
anoksične pogoje oziroma vrste razgradnje.
Aerobna razgradnja poteka ob prisotnosti kisika, pri čemer heterotrofni organizmi razgrajujejo
organsko onesnaženje v vodo, ogljikov dioksid in svojo lastno biomaso. Za optimalen potek
čiščenja je potrebno v prezračevalniku čistilne naprave zagotavljati zadostne koncentracije
raztopljenega kisika (nad 0,5 mg/l), mikroorganizmi pa morajo biti v dobrem stiku z odpadno
vodo.
Anaerobna razgradnja – v nasprotju z aerobno – poteka v odsotnosti raztopljenega kisika.
Anaerobni heterotrofni organizmi sprva razgrajujejo organske spojine v nižje maščobne kisline,
kasneje pa v vodo, metan, ogljikov dioksid in lastno biomaso. Potreben kisik za razgradnjo
pridobijo iz organskih spojin in sulfatnih ionov, medtem ko prisotnost raztopljenega kisika in
oksidiranih dušikovih spojin (nitrati in nitriti) zavirata delovanje mikroorganizmov.
Anoksičen proces razgradnje je v marsičem podoben anaerobnemu, saj prav tako poteka v
odsotnosti raztopljenega kisika. Bakterije kisik, potreben za oksidacijo organskega
onesnaženja pri kateri nastajajo ogljikov dioksid, voda in elementarni dušik, pridobivajo iz
nitratov in nitritov. Za anoksičen proces razgradnje je nujno potrebno zagotoviti zunanji vir
lahko razgradljivega ogljika.
Roš in Panjan (2012) razlikujeta med naslednjimi osnovnimi sistemi biološkega čiščenja:
-

naravni sistemi kot so lagune in namakalna polja, ki se uporabljajo za čiščenje
komunalnih odpadnih voda iz manjših naselij,

-

sistemi z razpršeno biomaso (aktivno blato) pri katerih biomasa lebdi v odpadni vodi
ter

-

sistemi z priraslo biomaso pri katerih je biomasa pritrjena na nosilce skozi katere se
odpadna voda preceja in filtrira.
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Vsi zgoraj našteti postopki biološkega čiščenja posnemajo samočiščenje, ki poteka v naravi.
Razlika je le v tem, da z dodatnimi kemijskimi in fizikalnimi postopki ter mnogo višjo gostoto in
pestrostjo vrst mikroorganizmov še dodatno pospešujemo procese biološkega čiščenja
odpadnih voda (Žitnik in sod., 2008).
Sistem z razpršeno biomaso oziroma aktivnim blatom je najbolj razširjen aerobni postopek
za odstranjevanje raztopljenih in koloidnih organskih onesnaževal, predvsem ogljikovih spojin
(BPK). Spodnja slika prikazuje osnovni proces čiščenja z aktivnim blatom.

Slika 11: Poenostavljena shema delovanja sistema z aktivnim blatom (Roš, 2001: 82)

Odpadna voda priteka v prezračevalnik, kjer se s pomočjo mikroorganizmov vršijo aerobni
procesi razkroja organskih snovi. Učinek razgradnje še dodatno povečujemo z vpihovanjem
zraka oziroma kisika, s katerim zagotovimo nenehen stik s hranilnimi snovmi. Po potrebi
dodajamo v prezračevalnik tudi povratno blato iz bistrilnika, saj je bogato z populacijami
mikroorganizmov, ki čistijo odpadno vodo. Celotno vsebino prezračevalnika sicer imenujemo
suspenzija aktivnega blata.
Odpadna voda se nato iz prezračevalnika gravitacijsko odvaja v bistrilnik ali naknadni
(sekundarni) usedalnik, kjer se suspendirane snovi usedajo in ločijo od prečiščene vode, ki jo
vračamo v odvodnik. Zaradi neprestanega obnavljanja mikroorganizmov je potrebno
preostanek aktivnega blata, ki ga nismo vodili nazaj v prezračevalnik, redno odstranjevati. Z
zgoščevalniki mehansko obdelano (zgoščeno) odpadno blato lahko nato koristno uporabimo
v kmetijstvu ali pa ga sežigamo (Roš, 2001).
Alternativno obliko aerobne biološke razgradnje na komunalni čistilni napravi predstavlja
sistem s pritrjeno biomaso. V nasprotju s sistemom z aktivnim blatom, kjer je biomasa
razpršena v prezračevalniku, je v reaktorjih slednjega sistema biološka ruša priraščena na
trdno podlago (kamenje, plastika, keramika) v obliki lepljivega in želatinastega biofilma, ki
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vsebuje koncentrirane populacije raznovrstnih mikroorganizmov kot so bakterije, praživali, alge
in glive. Reaktorji s pomočjo nosilcev, obraščenih z biomaso, zagotavljajo optimalen stik med
mikroorganizmi in odpadno vodo, kar je eden izmed osnovnih pogojev za učinkovito čiščenje
odpadnih voda. Najbolj razširjene vrste sistema s pritrjeno biomaso so precejalniki, rotirajoči
biološki kontaktorji in različni biofiltri (Roš, 2001).
4.4 Terciarno čiščenje odpadnih voda
Izpust očiščene odpadne vode iz čistilne naprave po biološki stopnji čiščenja še vedno vsebuje
določene koncentracije dušika in fosforja, ki služita kot glavno hranilo za razrast alg in drugega
rastlinja ter tako pospešujeta proces evtrofikacije vodnih teles. Prekomerna rast alg in rastlin
povzroča v vodnih telesih primanjkljaje kisika, potencialno strupenost za vodne živali in ljudi
ter poleg same estetske neprimernosti omejuje uporabo vode za pitje, ribogojstvo in
rekreativne namene. Čistilne naprave na občutljivih in varovanih območjih vodnih teles z
uporabo konvencionalnega sekundarnega biološkega čiščenja odpadnih voda – z vidika
prisotnosti dušikovih in fosforjevih spojin – običajno ne zagotovijo dovolj kakovostnega izpusta,
ki bi zadovoljivo ščitil odvodnike. Zato se na takih območjih uporablja terciarna stopnja čiščenja
odpadnih voda s katero odstranimo od 80 do 90% vseh hranilnih snovi. Odstranjevanje hranil
iz odpadne vode poteka s pomočjo različnih tehnik čiščenja, ki zajemajo kemijske, fizikalne in
biološke postopke zmanjševanja količine hranil (Panjan, 2005a).
Po Panjanu (2005a) poteka odstranjevanje dušika v dveh stopnjah. Najprej se del dušika
vgradi v lastno biomaso mikroorganizmov, medtem ko se preostali delež dušika v procesu
nitrifikacije oksidira do nitrata. Nastali nitratni dušik se nato s procesom denitrifikacije reducira
v elementarni dušik, ki lahko prosto izhlapi v ozračje.
Odstranjevanje fosforja iz odpadnih voda najpogosteje poteka s pomočjo kemijskega
postopka, pri katerem uporabljamo železove oziroma aluminijeve soli in apno. V uporabi so
tudi biološke metode odstranjevanja fosforja, pri katerih mikroorganizmi privzamejo večje
količine fosforja kot jih dejansko potrebujejo za svojo normalno rast in razvoj ter fizikalni procesi
kot sta ultrafiltracija in reverzna osmoza.
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4.5 Mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz čistilnih naprav
Kvaliteta iztoka in z njo povezane mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadne vode
iz čistilnih naprav so zakonsko določene v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode. V spodnjih preglednicah so prikazane nekatere mejne vrednosti parametrov
onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz komunalne čistilne naprave s sekundarnim oziroma
terciarnim čiščenjem.
Preglednica 2: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju (Uredba o odvajanju in
čiščenju…, 2017).
Parameter onesnaženosti

BPK5
KPK

Izražen kot

Enota

Zmogljivost čistilne naprave

2000 – 10000 PE

10000 – 100000 PE

≥100000 PE

O2

mg/L

25

20

20

Učinek čiščenja

%

90

90

90

O2

mg/L

125

110

100

Učinek čiščenja

%

80

80

80

mg/L

35

35

35

Neraztopljene snovi
Amonijev dušik

N

mg/L

10

10

10

Celotni dušik

N

mg/L

/

/

/

Preglednica 3: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju (Uredba o odvajanju in čiščenju…, 2017).
Parameter onesnaženosti

Celotni fosfor
Celotni dušik

Izražen kot

Enota

Zmogljivost čistilne naprave

2000 – 10000 PE

10000 – 100000 PE

≥100000 PE

P

mg/L

2

2

1

Učinek čiščenja

%

80

80

80

N

mg/L

15

15

10

Učinek čiščenja

%

70

70

80
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5 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNE
ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI ŠKOFJA LOKA
5.1 Naravno in družbeno geografske značilnosti občine Škofja Loka
Občina Škofja Loka se nahaja na prehodu med ravninami Sorškega polja in razgibanega
reliefa Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja. Na severu meji na občino Kranj, na zahodu
na občini Železniki in Gorenja vas – Poljane, na vzhodnem in južnem dela pa se razprostira
proti občinam Medvode ter Dobrova – Polhov Gradec. Današnje območje občine Škofja Loka
obsega 146 km2 na katerem po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2019)
prebiva približno 23 000 prebivalcev oziroma 158 prebivalcev/km2. Središče občine predstavlja
mesto Škofja Loka, nastalo na sotočju Poljanske in Selške Sore, z znamenitim Škofjeloškim
gradom. Gospodarstvo v občini še vedno sloni na industriji, ki je še posebej zgoščena v okolici
železniškega omrežja, kjer sta nastali obsežni industrijski in obrtni coni. Dobro zastopane so
tudi storitvene dejavnosti, medtem ko kmetijstvo počasi izgublja na veljavi (Občina Škofja
Loka, 2019).

Slika 12: Prikaz lege občine Škofja Loka (Wikipedia, 2019)

Večino zahodnega dela občine predstavlja Škofjeloške hribovje, katerega osrednji del leži med
dolinama Poljanske in Selške Sore, ki se v Škofji Loki združita v Soro. Vrhovi osrednjega dela
hribovja dosegajo nadmorske višine med 500 in 1000 metri. Ravninskega sveta je v regiji
razmeroma malo – najobsežnejše ravnine se nahajajo v dolinah obeh rek ter na Sorškem polju,
ki je aluvialni vodonosnik z zalogami podzemne vode nacionalnega pomena ter predstavlja
najrodovitnejše območje v občini. Kamninska podlaga je sicer sestavljena iz večinoma
karbonatnih kamnin, na katerih so se razvile kisle prsti (Občina Škofja Loka, 2019).
Podnebje je relativno vlažno, saj v okolici Škofje Loke letno pade približno 1600mm padavin,
v zahodnih hribovitih delih pa se ta količina poveča na 1800mm. Posledično so vode precej
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izdatne, zaradi večinoma nagnjenega in neprepustnega terena pa je precej velik tudi odtočni
količnik katerega vrednosti se gibljejo okoli 70% (Občina Škofja Loka, 2019).

Slika 13: Relief občine Škofja Loka (Geopedia, 2019)

5.2 Kanalizacijsko omrežje
Kakor je razvidno iz slike na naslednji strani je kanalizacijsko omrežje na področju Škofje Loke
in njeni ožji primestni okolici v večini opremljeno z mešanim kanalizacijskim sistemom pri
katerem odvajamo komunalno in padavinsko odpadno vodo skupaj v mešanem kanalu.
Pospešeno načrtovanje in izgradnja ločenega sistema kanalizacije v občini pa poteka
predvsem v primestnih naseljih. Celotno kanalizacijsko omrežje se sicer razteza v skupni
dolžini 96.816 metrov (Loška komunala, 2017) in se razčleni na pet javnih kanalizacijskih
sistemov kot je prikazano v spodnji preglednici.
Preglednica 4: Kanalizacijski sistemi v občini Škofja Loka (Loška komunala, 2017)

Kanalizacijski sistem
JK Škofja Loka
MKČN Virmaše
MKČN Grenc
MKČN Za Kamnitnikom
JK Godešič – Reteče –
Gorenja vas
Skupaj

Dolžina kanalizacijskega
sistema [m]
79.598
330
1.020
1.796

Vrsta kanalizacijskega
sistema
Mešan
Ločen
Ločen
Ločen

14.072

Mešan

96.816
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V začetku leta 2017 je bilo na JK Škofja Loka, ki se zaključuje s čiščenjem komunalne in
padavinske odpadne vode na CČN Škofja Loka, priključenih približno 16.000 stalno prijavljenih
prebivalcev (Loška komunala, 2017). Zaradi geografsko precej razgibanega terena je
gravitacijsko odvajanje odpadnih voda ponekod onemogočeno. V ta namen je na
kanalizacijskem omrežju izgrajenih 16 manjših oziroma večjih črpališč, ki omogočajo
prečrpavanje kanalizacijskih odplak proti CČN Škofja Loka. Ker je kanalizacijsko omrežje
pretežno mešanega tipa je v času intenzivnejših padavin pogosto prihajalo do preobremenitve
le-tega, čistilna naprava pa povečanega dotoka ni bila sposobna sprejeti. Zato je bilo v sklopu
projekta Ureditev porečja Sore, katerega se bom podrobneje dotaknil v naslednjem poglavju,
poleg izgradnje in izboljšave primarnih kanalizacijskih sistemov ter posodobitve čistilne
naprave izgrajenih tudi več zadrževalnikov in razbremenilnikov meteornih voda (Loška
komunala, 2016).
Na preostalem območju občine Škofja Loka, kjer ni obstoječega kanalizacijskega sistema,
poteka odvajanje in čiščenje odpadnih voda v individualnih sistemih oziroma malih komunalnih
čistilnih napravah (MKČN).

Slika 14: Kanalizacijski sistem v občini Škofja Loka in lokacija CČN Škofja Loka (PISO, 2019)
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5.3 Projekt Ureditev porečja Sore
V sklopu celovitega regionalnega projekta Ureditev porečja Sore, ki je zajemal izgradnjo
gospodarske javne infrastrukture s področja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda, so poleg občine Škofja Loka sodelovale tudi sosednje občine
Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Glavna cilja projekta sta obsegala zanesljivo oskrbo
gospodinjstev z kakovostno pitno vodo in zaščito okolja z ustreznim odvajanjem in čiščenjem
odpadnih voda.
V mestnih in primestnih naseljih v Škofji Loki je bilo v okviru projekta izgrajenega 6,81
kilometrov primarnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje na CČN Škofja Loka, ki je
bila prav tako deležna posodobitve in nadgradnje. Izgradnja novih odsekov kanalizacijskega
omrežja in ostale kanalizacijske infrastrukture kot so razbremenilniki in zadrževalniki
padavinskih voda ter črpališča, so omogočili širitev obstoječega javnega kanalizacijskega
sistema in možnost priključitve bodočih objektov.
Kot je razvidno iz spodnje slike, ki prikazuje mestno območje Škofje Loke, je bilo posodobljenih
0,97 kilometrov Zbirnega mestnega kanala. Poleg tega je investicija obsegala tudi nadgradnjo
obstoječih dveh razbremenilnikov in izgradnjo treh povsem novih razbremenilnih bazenov
padavinskih voda prostornin 150, 200 in 210 m3 (Občina Škofja Loka, 2015).

Slika 15: Posodobitev kanalizacijskega omrežja v mestnem središču (Občina Škofja Loka, 2015: 9)
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Na odseku Zbirnega kanala Trata je bilo hidravlično nadgrajenega 1,45 kilometrov
kanalizacijskega sistema. Poleg tega je bil izgrajen tudi nov razbremenilnik z razbremenilnim
kanalom, ki poteka proti reki Sori (Občina Škofja Loka, 2015).
Na širšem območju naselja Puštal je bil skupaj z vsemi pripadajočimi objekti povsem na novo
izgrajen primarni fekalni kanalizacijski sistem v dolžini 2,12 kilometra, ki odvaja komunalno
odpadno vodo na območju od naselja Hrastnica na jugu do Puštala na severu (Občina Škofja
Loka, 2015). Situacija kanalizacijskega omrežja je prikazana na spodnjih dveh slikah.

Slika 16: Hidravlično nadgrajeni Zbirni kanal Trata (levo) in novozgrajeni primarni fekalni kanal v širši
okolici naselja Puštal (desno) (Občina Škofja Loka, 2015: 10)

V naseljih Stara Loka, Binkelj, Virlog, Trnje in Vešter ter delno na območju Groharjevega
naselja ter Podlubnika je bilo zgrajenega 2,27 kilometrov povsem novega primarnega
kanalizacijskega sistema z dvema črpališčema. Slednji sistem se nato priključuje na Zbirni
mestni kanal, ki odvaja odpadno vodo proti CČN Škofja Loka (Občina Škofja Loka, 2015).
Situacija novozgrajenega primarnega kanalizacijske sistema je razvidna iz spodnje slike.
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Slika 17: Novozgrajeni primarni kanalizacijski sistem z dvema črpališčema (Občina Škofja Loka, 2015:
11)

Kot sem že omenil je bila v okviru projekta Ureditev porečja Sore posodobitve in nadgradnje
deležna tudi CČN Škofja Loka. Večino infrastrukturnih objektov čistilne naprave je bilo
zgrajenih povsem na novo, bežen spomin na staro čistilno napravo ohranjajo zgolj linije blata,
ki pa so bile prav tako obnovljene in opremljene z najnovejšo tehnologijo. Nova, posodobljena
in nadgrajena čistilna naprava ima kapaciteto 45 600 PE in omogoča čiščenje odpadnih voda
v skladu z okoljskimi predpisi in standardi. Postopek čiščenja odpadnih voda sedaj obsega tudi
terciarno stopnjo, pri kateri se poleg ogljikovih spojin izločujejo tudi dušikove in fosforjeve
spojine. Ob čistilni napravi je bil izgrajen tudi zadrževalni bazen padavinskih voda s prostornino
980 m3 (Müller, 2019) in objekt za sprejemanje blata iz greznic in MKČN (Občina Škofja Loka,
2015).
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5.4 Stara Centralna čistilna naprava Škofja Loka (1974 – 2012)
Stara Centralna čistilna naprava Škofja Loka, ki je bila v obratovanju od leta 1974 pa vse do
leta 2012, je bila ena izmed prvih modernejših čistilnih naprav tistega časa in je tako orala
ledino na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Sloveniji. Prav tako se je na območju
čistilne naprave postavila tudi prva Kogeneracijska naprava za pridobivanje elektrike in toplote
v takratni skupni državi Jugoslaviji (Loška komunala, 2019).
Čistilna naprava z zmogljivostjo 85000 PE je poleg mehanske obsegala tudi biološko stopnjo
čiščenja odpadnih voda s pomočjo anaerobne stabilizacije aktivnega blata in izkoriščanjem
bioplina za proizvodnjo elektrike in toplote. Skladno z razvojem in novimi dognanji na področju
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter naraščajočim številom uporabnikov, priključenih na
kanalizacijsko omrežje, se je dograjevala in posodobljala tudi čistilna naprava – leta 1981
oziroma 1991 sta bili dograjeni druga in tretja biološka stopnja, zmogljivost čistilne naprave pa
se je iz prvotnih 55000 povečala na 85000 PE. Na čistilno napravo so poleg komunalne
odpadne vode iz gospodinjstev (ob zaključku delovanja stara centralne čistilne naprave leta
2012 je bilo na kanalizacijsko omrežje priključenih približno 16000 prebivalcev) odtekale tudi
odpadne vode iz negospodarskih dejavnosti in industrije, ki so v celoti predstavljale približno
40% delež celotne obremenitve (Loška komunala, 2013).
Ker je kanalizacijsko omrežje v občini Škofja Loka večinoma mešanega tipa, je pogosto
prihajalo do preobremenitve le-tega, še posebej v času intenzivnih nalivov. Poleg tega je bila
kapaciteta zadrževalnega bazena deževnih voda na stari čistilni napravi zgolj 98 m3 (Müller,
2019), na javnem kanalizacijskem sistemu pa ni bilo izgrajenih dovolj razbremenilnikov in
zadrževalnikov padavinskih voda, ki bi zadržali prve vale onesnaženja in jih nato postopoma
odvajali na čiščenje na čistilno napravo. Posledice pomanjkljivega zadrževanja padavinskih
voda so se pokazale predvsem v zmanjšani učinkovitosti čiščenja odpadnih voda in
neenakomerni obremenitvi čistilne naprave. V času intenzivnih padavinskih dogodkov je bila
obremenitev na vtoku na čistilno napravo izrazito nizka, v sušnih obdobjih pa visoka, kar je bilo
za biološko stopnjo čiščenja z aktivnim blatom zelo stresno (Müller, 2019).
Čiščenje odpadnih voda na stari čistilni napravi je sicer v grobem obsegalo naslednje faze:
-

mehansko predčiščenje s pomočjo grobih ter finih grabelj, peskolov in lovilec maščob,

-

biološka stopnja čiščenja na osnovi aerobnega sistema z razpršeno biomaso (čistilna
bloka B1 in B2),

-

usedanje biomase v sekundarnem usedalniku čistilnega bloka B3 in njeno vračanje v
procese sekundarnega čiščenja v blokih B1 in B2 ter

-

iztok očiščene odpadne vode v reko Soro.

Dolenc, T. 2019. Vpliv posodobitve kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Škofja Loka na kakovost izpusta v času padavin.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

39

Slika 18: Shema stare Centralne čistilne naprave Škofja Loka (Loška komunala, 2019)

Posodobitev čistilne naprave je bila poleg zgoraj naštetih razlogov potrebna tudi zaradi dejstva,
da obstoječa infrastruktura, ki je bila zaradi neprekinjenega obratovanja čistilne naprave od
leta 1974 marsikje že popolnoma dotrajana, ni omogočala terciarne stopnje čiščenja odpadnih
voda tj. odstranjevanja celotnega dušika in fosforja in tudi ni dosegala zakonsko zahtevanega
učinka čiščenja. Zaradi vedno ostrejše zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih
voda je bila tako posodobitev in rekonstrukcija čistilne naprave nujno potrebna (Loška
komunala, 2013).
Preglednica 5: Učinkovitost čiščenja stare Centralne čistilne naprave Škofja Loka v letih 2005 – 2011
(Loška komunala, 2019)
Zakonsko predpisana
minimalna učinkovitost
čiščenja [%]
(10000 – 100000 PE)

Učinkovitost čiščenja [%]

KPK
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96,66
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94,80
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95,98

80

BPK5
Celotni dušik
Celotni fosfor
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5.5 Posodobljena Centralna čistilna naprava Škofja Loka
Julija leta 2015, po več kot treh letih projektiranja, gradnje in enoletnega poskusnega
obratovanja, je s svojim celostnim delovanjem začela obratovati posodobljena in nadgrajena
CČN Škofja Loka zmogljivosti 45 600 PE, ki je klasična pretočna čistilna naprava s suspenzijo
biološkega blata, njegovo anaerobno stabilizacijo in terciarnim čiščenjem (Občina Škofja Loka,
2015). Shema posodobljene čistilne naprave je prikazana na spodnji sliki.

Slika 19: Shema posodobljene in nadgrajene Centralne čistilne naprave Škofja Loka (Loška
komunala, 2019)

Dotok na čistilno napravo poteka preko dveh dovodnih kanalov – zahodnega, kjer odpadna
voda priteka v novozgrajeni zadrževalnik padavinskih voda (01) prostornine 950 m3 (Müller,
2019), in vzhodnega kanala, ki je izveden brez razbremenjevanja deževnega dotoka, saj je
razbremenjevanje urejeno že gorvodno z novozgrajenim razbremenilnikom, kar je razvidno
tudi iz slike 16. V času intenzivnih padavin se višek dotoka odpadne vode preliva preko
prelivnega praga v že prej omenjeni deževni bazen ob katerem se nahaja tudi razbremenilni
preliv, ki v primeru napolnitve deževnega bazena gravitacijsko odvaja višek odpadne vode v
iztok. Ob visokih vodostajih reke Sore se iztok preko razbremenilnega preliva prečrpava s
pomočjo šestih črpalk neposredno v reko Soro. Večje delce, ki se usedajo na dno deževnega
bazena, se po končanem padavinskem dotoku prečrpa v vhodno črpališče (02) (Tušar, 2012).
Odpadna voda iz obeh dovodnih kanalov gravitacijsko doteka v objekt mehanskega
predčiščenja (02), kjer poteka odstranjevanje večjih trdnih delcev s pomočjo finih
elektromotornih grabelj. Odpadna voda se nato odvaja v bazena lovilca maščob in
prezračenega peskolova, ki omogoča usedanje delcev, težjih od vode in odstranjevanje
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plavajočih snovi z uporabo perforiranih prezračevalnih cevi. Iztok iz bazenov je urejen preko
prelivnih korit, preko katerih odteka voda v dva bazena primarnega usedalnika s klasičnim
horizontalnim pretokom (04). V usedalnikih sta vgrajeni dve verižni strgali za strganje usedlega
in posnemanje plavajočega blata, ki se nato s pomočjo sesalnih cevovodov in črpalk odvaja v
gnilišča (13). Na iztoku iz primarnega usedalnika se v mehansko očiščeno odpadno vodo
dozira FeCl3, ki poskrbi za pospešeno obarjanje fosforja (05). Iz primarnih usedalnikov voda
gravitacijsko odteka v selektor (06), v katerega dovajamo povratno blato iz naknadnih
usedalnikov (08). Potopni mešali v selektorju poskrbita za optimalno mešanje vsebine bazena
(Tušar, 2012).
Odpadno vodo se nato iz selektorja odvaja v štiri prezračevalne bazene (07) v katerih se s
pomočjo mikroorganizmov vršita procesa denitrifikacije in nitrifikacije. V bazenih, kjer poteka
denitrifikacija nitratnega dušika v anoksičnih pogojih, sta vgrajeni dve potopni mešali, ki
zagotavljata optimalen stik med mikroorganizmi in odpadno vodo. V preostalih dveh bazenih,
kjer potekajo reakcije nitrifikacije, pa z vpihovanjem dodatnega kisika preko membranskih
prezračeval pripomoremo k učinkovitejši oksidaciji dušika v nitratno obliko (Tušar, 2012).
Iz prezračevalnih bazenov se odpadna voda skupaj z aktivnim biološkim blatom odvaja v dva
naknadna usedalnika (08), opremljena z odplinjevalno cono in verižnima strgaloma, ki
omogočajo odstranjevanje plavajočega oziroma usedlega blata. Po potrebi se lahko del
aktivnega blata, bogatega z populacijami mikroorganizmov, vrača v prezračevalne bazene in
selektor, preostalo, presežno količino aktivnega blata pa se shrani v primarnih zalogovnikih
(11) (Tušar, 2012).
Očiščena voda se nato iz usedalnikov preko merilnika pretoka in kontrolnega jaška iztoka (09)
odvaja v reko Soro.
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6 PRIMERJAVA OBREMENITEV IN UČINKOVITOSTI DELOVANJA STARE IN NOVE
CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE ŠKOFJA LOKA
6.1 Splošno
Pri primerjavi učinkovitosti delovanja stare in nove CČN Škofja Loka se bom omejil predvsem
na analizo in primerjavo meritev parametrov onesnaženosti odpadne vode s KPK, BPK5,
celotnim fosforjem in dušikom ter neraztopljenimi snovmi. Za staro CČN Škofja Loka sem imel
na voljo meritve obratovalnega monitoringa za obdobje med letoma 2009 – 2011, medtem ko
sem za analizo delovanja posodobljene čistilne naprave uporabil meritve obratovalnega
monitoringa za obdobje med letoma 2015 – 2018 (Loška komunala, 2019).
Za lažjo interpretacijo vpliva posodobitve kanalizacijskega sistema na učinkovitost čiščenja
čistilne naprave v času sušnih oziroma padavinskih obdobij sem pridobil podatke o dnevni
količini padavin za zgoraj omenjeni obdobji delovanja čistilne naprave (ARSO, 2019).
6.2 Analiza meritev obremenitev na vtoku na čistilno napravo
Kot sem že omenil je bilo za časa delovanja stare CČN Škofja Loka tako na čistilni napravi kot
na kanalizacijskem omrežju izgrajenih premalo zadrževalnikov, ki bi zadržali in nato
postopoma odvajali padavinsko odpadno vodo na čiščenje na čistilno napravo. Zaradi
razredčenja odpadnih voda je bila tako obremenitev čistilne naprave v času intenzivnejših
nalivov precej nižja kot v sušnih obdobjih (Müller, 2019).
Spodnji grafikoni prikazujejo obremenitve na vtoku na staro in novo CČN Škofja Loka in višine
padavin v obdobju med letoma 2009 – 2011 in 2015 – 2018.
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OBREMENITEV Z BPK5 NA VTOKU NA STARO CČN ŠKOFJA LOKA IN PRIKAZ
VIŠINE PADAVIN (2009 - 2011)
Povprečna obremenitev z BPK5 na vtoku na čistilno napravo
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Grafikon 1: Obremenitev z BPK5 na vtoku na staro CČN Škofja Loka in prikaz višine padavin

OBREMENITEV Z BPK5 NA VTOKU NA NOVO CČN ŠKOFJA LOKA IN PRIKAZ VIŠINE
PADAVIN (2015 -2018)
Povprečna obremenitev z BPK5 na vtoku na čistilno napravo
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Grafikon 2: Obremenitev z BPK5 na vtoku na novo CČN Škofja Loka in prikaz višine padavin

Kakor je razvidno iz zgornjih dveh grafikonov se je tako pri stari kot novi čistilni napravi
povprečna obremenitev z BPK5 na vtoku gibala okoli vrednosti 500 mg/l (natančneje 494mg/l
na vtoku na staro in 461 mg/l na vtoku na novo čistilno napravo). Iz primerjave grafikonov
opazimo tudi, da so bila nihanja obremenitve stare čistilne naprave z BPK5 v primerjavi z novo
nekoliko večja. Pri stari čistilni napravi izstopajo predvsem meritve, izvedene v drugi polovici
leta 2009, kjer so se obremenitve z BPK5 povzpele krepko čez 1000 mg/l.
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OBREMENITEV S KPK NA VTOKU NA STARO CČN ŠKOFJA LOKA IN PRIKAZ
VIŠINE PADAVIN (2009 - 2011)
Povprečna obremenitev z KPK na vtoku na čistilno napravo
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Grafikon 3: Obremenitev s KPK na vtoku na staro CČN Škofja Loka in prikaz višine padavin
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OBREMENITEV S KPK NA VTOKU NA NOVO CČN ŠKOFJA LOKA IN PRIKAZ
VIŠINE PADAVIN (2015 - 2018)

Datum vzorčenja
Grafikon 4: Obremenitev s KPK na vtoku na novo CČN Škofja Loka in prikaz višine padavin

Do podobnih ugotovitev pridemo tudi pri analizi obremenitve čistilne naprave s KPK.
Povprečna obremenitev stare čistilne naprave s KPK je znašala 1185 mg/l, medtem ko se je
povprečna vrednost pri novi čistilni napravi ustalila pri vrednosti 1041 mg/l. Iz grafa, ki prikazuje
obremenitev stare čistilne naprave lahko opazimo, da se je koncentracija KPK-ja kar nekajkrat
povzpela nad 2000 mg/l, medtem ko je bila koncentracija 2000 mg/l na novi čistilni napravi
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presežena le dvakrat. Opazno je tudi nekoliko manjše nihanje izmerjenih vrednosti KPK na
novi čistilni napravi.
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OBREMENITEV S CELOTNIM FOSFORJEM NA VTOKU NA STARO CČN ŠKOFJA LOKA
IN PRIKAZ VIŠINE PADAVIN (2009 - 2011)
Povprečna obremenitev s celotnim fosforjem na vtoku na čistilno napravo
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Grafikon 5: Obremenitev s celotnim fosforjem na vtoku na staro CČN Škofja in prikaz višine padavin

OBREMENITEV S CELOTNIM FOSFORJEM NA VTOKU NA NOVO CČN ŠKOFJA LOKA IN
PRIKAZ VIŠINE PADAVIN (2015 - 2018)
Povprečna obremenitev s celotnim fosforjem na vtoku na čistilno napravo
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Grafikon 6: Obremenitev s celotnim fosforjem na vtoku na novo CČN Škofja Loka in prikaz višine
padavin

Za razliko od koncentracij obremenitev z BPK5 in KPK, se je povprečna obremenitev nove
čistilne naprave s celotnim fosforjem v primerjavi s staro več kot podvojila – povprečna
obremenitev na stari čistilni napravi je znašala 9,19 mg/l, na novi pa 19,4 mg/l. Prav tako lahko
opazimo, da se je obremenitev stare čistilne naprave s celotnim fosforjem bolj ali manj gibala
okoli povprečne vrednosti, medtem ko so nihanja na novi čistilni napravi precej izrazitejša.
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OBREMENITEV S CELOTNIM DUŠIKOM NA VTOKU NA STARO CČN ŠKOFJA LOKA IN
PRIKAZ VIŠINE PADAVIN (2009 - 2011)
Povprečna obremenitev s celotnim dušikom na vtoku na čistilno napravo
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Grafikon 7: Obremenitev s celotnim dušikom na vtoku na staro CČN Škofja Loka in prikaz višine
padavin

OBREMENITEV S CELOTNIM DUŠIKOM NA VTOKU NA NOVO CČN ŠKOFJA IN PRIKAZ
VIŠINE PADAVIN (2015 - 2018)
Povprečna obremenitev s celotnim dušikom na vtoku na čistilno napravo
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Grafikon 8: Obremenitev s celotnim dušikom na vtoku na novo CČN Škofja Loka in prikaz višine
padavin

Podobna ugotovitev kot pri analizi obremenitve čistilne naprave s celotnim fosforjem velja tudi
za celotni dušik. Prav tako kot pri celotnem fosforju se je na novi čistilni napravi povečala tudi
povprečna obremenitev s celotnim dušikom – iz prvotnih 60,5 mg/l na 73,3 mg/l. Raztros
vrednosti opravljenih meritev je sicer manj izrazit kot pri obremenitvi s celotnim fosforjem.
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OBREMENITEV Z NERAZTOPLJENIMI SNOVMI NA VTOKU NA STARO CČN ŠKOFJA
LOKA IN PRIKAZ VIŠINE PADAVIN (2009 - 2011)
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Grafikon 9: Obremenitev z neraztopljenimi snovmi na vtoku na staro CČN Škofja Loka in prikaz višine
padavin
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OBREMENITEV Z NERAZTOPLJENIMI SNOVMI NA VTOKU NA NOVO CČN ŠKOFJA
LOKA IN PRIKAZ VIŠINE PADAVIN (2016 - 2018)

Grafikon 10: Obremenitev z neraztopljenimi snovmi na vtoku na novo CČN Škofja Loka in prikaz višine
padavin

Kot je razvidno iz zgornjih grafikonov, ki prikazujeta obremenitev stare in nove čistilne naprave
z neraztopljenimi snovmi, se povprečna obremenitev v obeh primerih bistveno ne razlikuje, saj
se obe vrednosti gibljeta okoli 500 mg/l. Nihanja niso pretirano opazna vendar je bilo pri stari
čistilni napravi opravljenih nekaj meritev, ki so pokazale zelo visoke obremenitve z
neraztopljenimi snovmi.
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Glede na zgoraj prikazane rezultate lahko trdimo, da je bila čistilna naprava, v primerjavi s
staro, enakomerneje obremenjena s KPK in BPK5. Pri stari čistilni napravi so opazna večja
nihanja, ki so predvsem posledica pomanjkljivega zadrževanja padavinskih voda. Z izgradnjo
dodatnih razbremenilnikov in zadrževalnih bazenov na kanalizacijskem sistemu je vpliv
razredčenja in s tem nihanje obremenitev s KPK in BPK5 tudi v času padavin precej manj
izrazitejše.
Do drugačnih zaključkov pa nas privede že bežen pogled na grafikone, ki prikazujejo
obremenitve s celotnim fosforjem in dušikom. Povprečna obremenitev s celotnim fosforjem se
je na novi čistilni napravi več kot podvojila, precej izrazitejša pa so tudi nihanja obremenitev.
Povprečna obremenitev s celotnim dušikom se je prav tako nekoliko povečala, vendar so
nihanja precej manj zaznavna. Razlog za povečanje obremenitev s celotnim fosforjem in
dušikom na novi čistilni napravi se skriva v priključevanju industrijskih uporabnikov na
kanalizacijsko omrežje. Nekatera izmed industrijskih podjetij so v času nadgrajevanja
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave povečala svoj obseg proizvodnje in spremenila
nabor izdelkov, ki potrebujejo drugačno vrsto obdelave, kar se kasneje tudi odraža pri sestavi
odpadne vode (Müller, 2019).
Povprečna obremenitev z neraztopljenimi snovmi se tako pri stari kot pri novi čistilni napravi
bistveno ne razlikuje, kakor lahko rečemo tudi za nihanja izmerjenih vrednosti.
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6.3 Analiza meritev parametrov onesnaženosti prečiščene odpadne vode na iztoku iz
čistilne naprave
Mejne vrednosti onesnaženosti očiščenih odpadnih voda pri odvajanju iz čistilne naprave so
zakonsko določene v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki predpisuje
maksimalne koncentracije parametrov onesnaženosti na iztoku iz čistilne naprave v odvisnosti
od njihove zmogljivosti. Poglavitni razlog za posodobitev CČN Škofja Loka je predstavljalo
dejstvo, da obstoječa čistilna naprava ni omogočala terciarne stopnje čiščenje. Izpust očiščene
odpadne vode iz stare čistilne naprave tako z vidika onesnaženosti s fosforjevimi kot z
dušikovimi spojinami ni ustrezal zakonsko določenim mejnim vrednostim.
V spodnjih grafikonih so prikazane meritve posameznih parametrov onesnaženosti na iztoku
iz stare in nove čistilne naprave ter mejne vrednosti le-teh po Uredbi o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode.
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MERITVE BPK5 NA IZTOKU IZ STARE CČN ŠKOFJA LOKA (2009 - 2011)
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Grafikon 11: Meritve BPK5 na iztoku iz stare CČN Škofja Loka

MERITVE BPK5 NA IZTOKU IZ NOVE CČN ŠKOFJA LOKA (2015 - 2018)
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Grafikon 12: Meritve BPK5 na iztoku iz nove CČN Škofja Loka

Po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je za čistilne naprave z
zmogljivostjo med 10 000 in 100 000 PE, kamor spada tudi CČN Škofja Loka, predpisana
mejna vrednost koncentracije BPK5 na iztoku iz čistilne naprave, ki znaša 20 mg/l. Kakor je
razvidno iz zgornjih dveh grafikonov sta bili povprečni vrednost BPK5 na iztoku iz stare in nove
čistilne naprave krepko pod dovoljeno najvišjo predpisano vrednostjo. Povprečna
koncentracija BPK5 na iztoku iz stare čistilne naprave je znašala 6 mg/l, na iztoku iz nove pa
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7 mg/l. Pri stari čistilni napravi je opazno nekoliko večje nihanje vrednosti BPK5 na iztoku kot
pri novi.
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MERITVE KPK NA IZTOKU IZ STARE CČN ŠKOFJA LOKA (2009 - 2011)
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Grafikon 13: Meritve KPK na iztoku iz stare CČN Škofja Loka

MERITVE KPK NA IZTOKU IZ NOVE CČN ŠKOFJA LOKA (2015 - 2018)
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Grafikon 14: Meritve KPK na iztoku iz nove CČN Škofja Loka

Predpisana meja vrednost koncentracije KPK na iztoku iz čistilne naprave, ki po Uredbi znaša
110 mg/l, ni bila v času izvedenih meritev tako na stari kot na novi čistilni napravi nikoli
presežena. Povprečna vrednost KPK na iztoku iz stare čistilne naprave je znašala 44 mg/l, na
iztoku iz nove pa 44,3 mg/l.
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Grafikon 15: Meritve celotnega fosforja na iztoku iz stare CČN Škofja Loka

Mejna vrednost celotnega fosforja na iztoku iz čistilne naprave
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Grafikon 16: Meritve celotnega fosforja na iztoku iz nove CČN Škofja Loka

Kot sem že omenil, je bila nadgradnja stare CČN Škofja Loka nujno potrebna predvsem zaradi
dejstva, da le-ta ni omogočala terciarne stopnje čiščenja odpadnih voda, tj. čiščenja fosforjevih
in dušikovih spojin. Iz grafikona, ki prikazuje koncentracije celotnega fosforja na iztoku iz stare
čistilne naprave vidimo, da obstoječe čiščenje ni zadostovalo okoljsko in zakonsko sprejemljivi
kvaliteti izpusta iz čistilne naprave. Povprečna vrednost celotnega fosforja na iztoku iz stare
čistilne naprave je znašala 4,04 mg/l in je tako dvakrat presegala zakonsko dovoljeno zgornjo
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mejo 2 mg/l. Po posodobitvi in nadgradnji čistilne naprave s terciarno stopnjo čiščenja se je
bistveno izboljšala tudi učinkovitost čiščenja fosforjevih spojin – povprečna koncentracija
celotnega fosforja na iztoku se je znižala na 1,2 mg/l in je tekom izvajanja obratovalnega
monitoringa med letoma 2015 – 2018 le dvakrat presegla zakonsko določeno mejo. Iz
primerjave zgornjih dveh grafikonov je razvidno tudi, da so bila nihanja učinkovitosti čiščenja
fosforjevih spojin na novi čistilni napravi precej manj izrazitejša.
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Grafikon 17: Meritve celotnega dušika na iztoku iz stare CČN Škofja Loka
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Grafikon 18: Meritve celotnega dušika na iztoku iz nove CČN Škofja Loka

Do podobnih ugotovitev pridemo tudi pri analizi meritev celotnega dušika. Iz grafikona 17 je
razvidno, da je večina izvedenih meritev na stari čistilni napravi presegala zakonsko določeno
mejo koncentracije celotnega dušika, ki na iztoku iz čistilne naprave znaša 15 mg/l. Povprečna
koncentracija celotnega dušika na iztoku iz stare čistilne naprave je sicer znašala 26 mg/l. Po
nadgradnji čistilne naprave s terciarno stopnjo čiščenja se je učinkovitost odstranjevanja
dušikovih spojin znatno povečala, kar dokazuje tudi grafikon 18. Povprečna vrednost
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celotnega dušika na iztoku se je zmanjšala na 6,5 mg/l. Opaziti je lahko tudi stabilnejšo
učinkovitost čiščenja na posodobljeni čistilni napravi, saj je večina izvedenih meritev, razen
dveh izjem, le malo nihala okoli povprečne vrednosti.
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Grafikon 19: Meritve neraztopljenih snovi na iztoku iz stare CČN Škofja Loka
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Grafikon 20: Meritve neraztopljenih snovi na iztoku iz nove CČN Škofja Loka

Če primerjamo zgornja dva grafikona, ki prikazujeta meritve neraztopljenih snovi na iztoku iz
čistilne naprave vidimo, da je bila kakovost iztoka z vidika onesnaženosti z neraztopljenimi
snovmi na obeh čistilnih napravah v skladu z zakonskimi določili. Povprečna koncentracija
neraztopljenih snovi na iztoku iz stare čistilne naprave je znašala 8,78 mg/, na novi čistilni
napravi pa 7,8 mg/l.
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Glede na opravljene analize je najbolj viden napredek pri čiščenju celotnega fosforja in dušika,
kar je seveda logično, saj stara CČN Škofja Loka še ni imela terciarne stopnje čiščenja in je
bila tako posodobitev nujna. Pri posodobljeni čistilni napravi je opazen tudi precej manjši
raztros meritev parametrov onesnaženosti na iztoku.
6.4 Primerjava učinkovitosti čiščenja odpadnih voda v sušnih in padavinskih obdobjih
Da bi lažje ovrednotili vpliv posodobitve kanalizacijskega omrežja in izgradnje zadrževalnih
bazenov padavinskih voda ter razbremenilnikov na učinkovitost čiščenja čistilne naprave, si
bomo v spodnjih grafikonih ogledali učinkovitost čiščenja tako stare kot nove čistilne naprave
v sušnih oziroma padavinskih obdobjih. Med sušno obdobje sem uvrstil vse meritve
obratovalnega monitoringa čistilne naprave, ki so bile izvedene v dnevih, ko vsaj 24 ur pred
izvedbo vzorčenja ni bilo nobenih padavin. Preostale meritve, ki so bile izvedene v času
padavin, so se tako uvrstile v padavinsko obdobje.
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UČINKOVITOST ČIŠČENJA STARE CČN ŠKOFJA LOKA V ČASU SUŠNIH OBDOBIJ
(2009 - 2011)
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Grafikon 21: Učinkovitost čiščenja stare CČN Škofja Loka v času sušnih obdobij
(KPK, BPK5, neraztopljene snovi)
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Grafikon 22: Učinkovitost čiščenja nove CČN Škofja Loka v času sušnih obdobij
(KPK, BPK5, neraztopljene snovi)

Iz primerjave zgornjih dveh grafikonov lahko kaj hitro ugotovimo, da je bila učinkovitost čiščenja
KPK, BPK5 in neraztopljenih snovi na obeh čistilnih napravah v času sušnih obdobij skoraj
identična. Povprečna učinkovitost čiščenja KPK je na obeh čistilni napravah znašala 96%,
medtem ko je bila učinkovitost čiščenja BPK5 na stari čistilni napravi (98,6%) celo malenkost
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višja kot pri posodobljeni (98,4%). Do podobnih rezultatov pridemo tudi pri čiščenju
neraztopljenih snovi – 98,1% učinkovitost pri stari in 98,6% pri novi čistilni napravi.
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UČINKOVITOST ČIŠČENJA STARE CČN ŠKOFJA LOKA V ČASU SUŠNIH OBDOBIJ
(2009 - 2011)
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Grafikon 23: Učinkovitost čiščenja stare CČN Škofja Loka v času sušnih obdobij (celotni fosfor in dušik)
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Grafikon 24: Učinkovitost čiščenja nove CČN Škofja Loka v času sušnih obdobij (celotni fosfor in dušik)

Nadgradnja čistilne naprave s terciarno stopnjo čiščenja je učinkovitost odstranjevanja
fosforjevih in dušikov spojin s prvotnih 52,9% oziroma 56,2% povišala na 93,6% in 91,6%.
Opazna je tudi precej enakomernejša učinkovitost čiščenja. S tem je bil dosežen eden izmed
glavnih ciljev projekta posodobitve in nadgradnje CČN Škofja Loka.
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UČINKOVITOST ČIŠČENJA STARE CČN ŠKOFJA LOKA V ČASU PADAVINSKIH
OBDOBIJ (2009 - 2011)
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Grafikon 25: Učinkovitost čiščenja stare CČN Škofja Loka v času padavinskih obdobij
(KPK, BPK5, neraztopljene snovi)

UČINKOVITOST ČIŠČENJA NOVE CČN ŠKOFJA LOKA V ČASU PADAVINSKIH OBDOBIJ
(2015 - 2018)
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Grafikon 26: Učinkovitost čiščenja nove CČN Škofja Loka v času padavinskih obdobij
(KPK, BPK5, neraztopljene snovi)

Nekoliko slabša učinkovitost čiščenja KPK se v času padavinskih dogodkov pojavi pri obeh
čistilni napravah. Na stari čistilni napravi je bila učinkovitost 94,5%, na novi pa 95%. Razlike v
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učinkovitosti čiščenja BPK5 in neraztopljenih snovi v času padavin so v primerjavi z sušnimi
obdobji skoraj nezaznavne.
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UČINKOVITOST ČIŠČENJA STARE CČN ŠKOFJA LOKA V ČASU PADAVINSKIH
OBDOBIJ (2009 - 2011)
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Grafikon 27: Učinkovitost čiščenja stare CČN Škofja Loka v času padavinskih obdobij
(celotni fosfor in dušik)

UČINKOVITOST ČIŠČENJA NOVE CČN ŠKOFJA LOKA V ČASU PADAVINSKIH OBDOBIJ
(2015 - 2018)
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Grafikon 28: Učinkovitost čiščenja nove CČN Škofja Loka v času padavinskih obdobij
(celotni fosfor in dušik)

Če primerjamo grafikona 23 in 27, ki prikazujeta učinkovitost čiščenja celotnega fosforja in
dušika na stari čistilni napravi v času sušnih oziroma padavinskih obdobij lahko ugotovimo, da
se učinkovitost čiščenja v času padavin ni pretirano spremenila. Učinkovitost odstranjevanja
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fosforjevih spojin se je v času padavinskih dogodkov celo povečala iz 52,9% na 54,1%,
odstranjevanje dušikov spojin pa se je iz 56,2% zmanjšalo na 55,6%.
Nekoliko občutljivejše zmanjšanje učinkovitosti čiščenja fosforjevih in dušikovih spojin v času
padavinskih obdobij je zaznavno na novi čistilni napravi – učinkovitost odstranjevanja fosforja
se je iz 93,6% zmanjšala na 90,4%, medtem ko se je učinkovitost odstranjevanja dušika iz
91,6% padla na 88,8%.
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7 ZAKLJUČEK
Diplomska naloga se ukvarja s problemom odvajanja in učinkovitostjo čiščenja odpadnih voda
na čistilni napravi v času padavinskih dogodkov, ko se na čistilno napravo odvajajo ogromne
količine razredčene odpadne vode. Ob tem je analiziran vpliv izgradnje zadrževalnikov in
razbremenilnikov padavinskih odpadnih voda na koncentracije obremenitev čistilne naprave z
BPK5, KPK, neraztopljenimi snovmi, celotnim fosforjem in dušikom ter vpliv nadgradnje čistilne
naprave na učinkovitost čiščenja odpadnih voda.
Predmet obravnave diplomske naloge je posodobljeno kanalizacijsko omrežje v občini Škofja
Loka, ki je večinoma mešanega tipa in se zaključuje z čiščenjem odpadnih voda na Centralni
čistilni napravi Škofja Loka, ki je bila prav tako nadgrajena s terciarno stopnjo čiščenja. Na
starem kanalizacijskem sistemu je zaradi pomanjkanja spremljajoče komunalne infrastrukture,
kot so zadrževalniki in razbremenilniki padavinskih odpadnih voda, pogosto prihajalo do
preobremenitev le-tega. V času padavinskih dogodkov je dotok razredčenih odpadnih voda na
čistilno napravo prispeval k nihanju obremenitev in posledično k slabši učinkovitosti čiščenja
odpadnih voda. Poleg tega obstoječa čistilna naprava ni omogočala terciarne stopnje čiščenje,
tj. odstranjevanja fosforjevih in dušikov spojin.
Z obdelavo podatkov obratovalnega monitoringa stare čistilne naprave med letoma
2009 – 2011 in nove, posodobljene čistilne naprave med letoma 2015 – 2018, smo prikazali in
analizirali spreminjanje obremenitev ter učinkovitost čiščenja BPK5, KPK, neraztopljenih snovi
in celotnega fosforja ter dušika.
Rezultati so pokazali, da je sedanja čistilna naprava enakomerneje obremenjena z BPK5 in
KPK, medtem ko so se nihanja obremenitev s celotnim fosforjem in dušikom napram nihanjem
na stari čistilni napravi povečala. Povprečna obremenitev z BPK5 se je iz 494 mg/l zmanjšala
na 461 mg/l, obremenitev s KPK pa je iz 1185 mg/l padla na 1041 mg/l. Na novi čistilni napravi
pa je viden očiten porast povprečne obremenitve s celotnim fosforjem in dušikom, ki je
posledica priključevanja industrijskih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. Obremenitev s
fosforjevimi spojinami je iz prvotnih 9,19 mg/l na stari čistilni napravi poskočila na 19,4 mg/l na
novi, obremenitev z dušikovimi spojinami pa iz 60,5 mg/l na 73,3 mg/l. Obremenjenost tako
stare kot nove čistilne naprave pa se z vidika neraztopljenih snovi ni bistveno spremenila, saj
se povprečni obremenitvi pri obeh čistilnih napravah gibljeta okoli vrednosti 500 mg/l.
Učinkovitost čiščenja fosforjevih in dušikovih spojin, ki je na podlagi Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode zakonsko predpisana (80% za celotni fosfor in 70% za
celotni dušik) na stari čistilni napravi ni bila dosežena. Učinkovitost odstranjevanja celotnega
fosforja in dušika je tako v času sušnih obdobij znašala zgolj 52,9% oziroma 56,2%, v času
padavinskih obdobij pa 54,1% oziroma 55,6%. Z nadgradnjo čistilne naprave s terciarno
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stopnjo čiščenja se je občutno izboljšalo tudi odstranjevanje prej omenjenih onesnažil – v času
sušnih obdobij je bila učinkovitost čiščenja fosforjevih in dušikovih spojin 93,6% oziroma
91,6%, v času padavinskih obdobij 90,4% oziroma 88,8%. Pri novi čistilni napravi lahko tako
opazimo, da je bila učinkovitost odstranjevanja v času padavin nekoliko manjša, kljub temu pa
še vedno nad minimalno predpisano učinkovitostjo, ki jo uvaja Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode. Z vidika učinkovitosti čiščenja BPK5, KPK in neraztopljenih snovi v
času sušnih obdobij tako na stari kot na novi čistilni napravi ni opaziti večjih razlik. Nekoliko
manjša učinkovitost čiščenja KPK se na obeh čistilnih napravah pojavi zgolj v času padavin
(94,5% na stari, 95% na novi). Kljub temu pa je iz grafikonov razvidno, da posodobljena Čistilna
naprava Škofja Loka ustreza vsem kriterijem učinkovitosti čiščenja obdelanih parametrov
onesnaženih voda.

Dolenc, T. 2019. Vpliv posodobitve kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Škofja Loka na kakovost izpusta v času padavin.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

69

VIRI
Uporabljeni viri:
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). 2019. Arhiv meritev - opazovani in merjeni
meteorološki

podatki

po

Sloveniji.

https://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/

(Pridobljeno 3. 8. 2019.)
ATV – A 128e. 1992. Standards for the Dimensioning and Design of Stormwater Overflows in
Combined Wastewater Sewers: 74 str.
Environmental Engineering S.A. 2015. Shema vakuumskega omrežja z značilnim stopničastim
vzdolžnim profilom. http://www.miper.gr/en/node/201 (Pridobljeno 10. 7. 2019.)
Geopedia. 2019. Relief občine Škofja Loka. http://www.geopedia.si/ (Pridobljeno 25. 8. 2019.)
Goranc, N. 2012. Izdelava in primerjava ITP krivulj z različno izbiro porazdelitev. Diplomska
naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba
N. Goranc): 93 f.
Kemija.net.

2017.

Shema

strojno

in

ročno

čiščenih

grabelj.

https://kemija.net/e-gradiva/odvajanje_in_ciscenje_odpadnih_voda/ (Pridobljeno 14. 7. 2019.)
Kolar, J. 1983. Odvod odpadne vode iz naselij in zaščita voda. Ljubljana, Državna založba
Slovenije: 523 str.
Loška

komunala.

2019.

Čistilni

napravi

v

občini

Škofja

Loka.

http://www.loska-

komunala.si/centralna-cistilna-naprava-skofja-loka.html (Pridobljeno 16. 8. 2019.)
Loška komunala. 2017. Odvajanje odpadnih vod v občini Škofja Loka. http://www.loskakomunala.si/odvajanje-odpadnih-vod-v-obcini-skofja-loka.html (Pridobljeno 27. 8. 2019.)
Loška komunala. 2016. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini
Škofja

Loka

za

obdobje

2017

–

2020.

http://www.loska-komunala.si/images/stories/dokumenti/kanalizacija/3972016_Program_OV_za_obdobje_2017-2020_verzija_za_MOP.pdf (Pridobljeno 9. 9. 2019.)
Loška komunala. 2013. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Škofji Loki. Loški utrip. 199, 1011.
Maleiner, F. 2010. Ločeni ali mešani sistem kanalizacije? Gradb. vestn. 59, 3: 57-70.
Müller, M. 2019. Vpliv padavin na učinek čiščenja CČN Škofja Loka. Elektronsko sporočilo za:
Dolenc, T. 21. 2. 2019. Osebna komunikacija.

70

Dolenc, T. 2019. Vpliv posodobitve kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Škofja Loka na kakovost izpusta v času padavin.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Občina

Škofja

Loka.

2019.

Splošna

predstavitev

Občine

Škofja

Loka.

https://www.skofjaloka.si/objave/175 (Pridobljeno 25. 8. 2019.)
Občina Škofja Loka. 2015. Centralna čistilna naprava Škofja Loka – odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Sore. Škofja Loka, Občina Škofja Loka: 27 str.
Panjan, J. 2005a. Čiščenja odpadnih voda (študijsko gradivo). Ljubljana, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: 169 str.
Panjan, J. 2005b. Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: 289 str.
Panjan, J. 2004. Količinske in kakovostne lastnosti voda (študijsko gradivo). Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta gradbeništvo in geodezijo: 89 str.
Panjan, J. 1999. Odvodnjavanje onesnaženih voda (študijsko gradivo). Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: 91 str.
Prostorski informacijski sistem občin (PISO). 2019. Kanalizacijski sistem v občini Škofja Loka
in

lokacija

CČN

Škofja

Loka.

https://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx

(Pridobljeno 27. 8. 2019.)
Roš, M., Panjan, J. 2012. Gospodarjenje z odpadnimi vodami. Celje, Fit media: 148 str.
Roš, M. 2001. Biološko čiščenje odpadne vode. Ljubljana, GV založba: 243 str.
Statistični urad Republike Slovenije. 2019. Število prebivalcev v občini Škofja Loka.
https://www.stat.si/statweb (Pridobljeno 25. 8. 2019.)
Tušar, R. 2012. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja CČN Škofja Loka - IEI, št. projekta
11119-20 – izjava odgovorne vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ljubljana,
GH Holding: 33 str.
Žitnik, J., Žitnik, D., Berdajs, A., Gruden, T., Jurček, R., Slokan, I., Petek, I., Jereb, S., Smolej,
B., Štembal Capuder M., Galonja, S. 2008. Gradbeniški priročnik. Ljubljana, Tehniška založba
Slovenije: 693 str.
Wikipedia.

2019.

Prikaz

lege

občine

Škofja

Loka.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_%C5%A0kofja_Loka#/media/Slika:Karte_Skofja
_Loka_si.png (Pridobljeno 25. 8. 2019.)

Dolenc, T. 2019. Vpliv posodobitve kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Škofja Loka na kakovost izpusta v času padavin.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

71

Ostali viri:
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi
okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. Uradni list EU, L327/1.
Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode 91/271/EGS. Uradni
list EU, L 135/40.
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka. Uradni list RS, št. 64/95, 31/97,
68/97 in 31/06.
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih
storitev v Občini Škofja Loka. Uradni list RS, št. 13/09, 14/11, 6/15 in 50/17.
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od
leta 2005 do leta 2017). Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/3 z dne 11. 11. 2010 in Sklep Vlade
RS, št. 35401-2/2010/8 z dne 14. 7. 2011.
Pravilnik o občutljivih območjih. Uradni list RS, št. 98/15.
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Uradni list RS, št. 94/14
in 98/15.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda. 2007. Uradni list RS, št. 66/2007.
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17.
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS). Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40.
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg.
Zakon o vodah (ZV-1). Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15.

