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Izvleček
Zavoljo vedno večje pozidanosti okolja, ki prepustna tla spreminja v neprepustna, in pogostostih
ekstremnih vremenskih dogodkov z intenzivnimi nalivi prihaja do povečanega površinskega odtoka
padavinskih voda z utrjenih površin, ki se steka v obstoječe kanalizacijske sisteme. Zaradi tega so ti
sistemi za današnje razmere poddimenzionirani, saj ne zmorejo več prevajati takšnih količin odtoka, kar
povzroča nastajanje poplav. Pri odvajanju padavinskih voda s cest je dodatna težava, da se še dandanes
voda, ki je velikokrat neprečiščena in obremenjena z onesnažili, z njih odvaja v kanalizacijske sisteme
in nato v odvodnike. Takšen način odvodnje ni v skladu z veljavno zakonodajo in okoljevarstveno
politiko, ki stremi h kontroliranemu zajemu padavinske vode in njenemu čiščenju pred iztokom v
recipiente z namenom zmanjševanja obremenitev na okolje in izboljšanja njegove kakovosti. Z obzirom
na zgoraj omenjeno problematiko bosta v diplomski nalogi za odsek javne ceste v naselju Rogoznica v
občini Ptuj, ki ne ustreza trenutni zakonodaji, izdelani variantni rešitvi odvodnje padavinskih voda v
skladu s trenutno zakonodajo in okoljevarstvenimi zahtevami. Nazadnje bosta rešitvi ekonomsko
primerjani. Na podlagi primerjave je bila izbrana optimalna rešitev.
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Abstract
Due to the increasement of structures being built in our environment, which turns permeable soils into
impermeable ones and regular extreme weather events with intense downpours, there is an increase of
surface runoff of rainwater from hardened surfaces, which flow into existing sewer systems. Because of
this these systems are undersized for today's situation, as they are no longer able to regulate such
amounts of runoff, which causes floods. The same problem occurs when draining rainwater from roads.
An additional problem here is that even today, unfiltered water from them is often discharged into
sewage systems and then into drains. Such a method of drainage is not in accordance with the legislation
and environmental policy, which seeks to control the collection of rainwater and it's treatment before
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1

UVOD

Živimo v času neprestanega razvoja in rasti prebivalstva. Urbanizirana okolja se širijo, neokrnjena
narava postaja pozidana, zaradi rasti prebivalstva in naših vedno večjih potreb pa se veča poraba
naravnih dobrin, med katerimi je tudi voda, brez katere si ne moremo predstavljati življenja na Zemlji.
Prav tako se zaradi vedno večje pozidanosti okolja manjšata prepustnost površin in sposobnost
infiltracije padavinske vode v tla na mestu nastanka, zato se na teh površinah veča površinski odtok, ki
se steka v kanalizacijske sisteme in nato v odvodnike. V današnjem času smo priča vse pogostejšim
ekstremnim vremenskim pojavom z močnimi nalivi, katerih posledica so vedno večji površinski odtoki,
ki jih zastareli kanalizacijski sistemi niso sposobni več prevajati. Zaradi nezmožnosti prevajanja
povečanih odtokov prihaja do preplavitev.
Kljub temu da živimo v času, ko se zavedamo pomembnosti čistega okolja in omejenih zalog čiste pitne
vode, se še dandanes pojavlja, da se padavinsko vodo neprečiščeno odvaja s cest ter utrjenih površin v
najbližje odvodnike. Taka voda predstavlja z onesnažili obremenjeno vodo, njihova količina pa je tako
velika, da jih recipient ni več sposoben očistiti s svojo samočistilno sposobnostjo, kar nadalje privede
do onesnaževanja okolja in naravnih vodotokov.
Na podlagi omenjenih problematik se ljudje vedno bolj zavedamo, da je skrb za čisto vodo pomembna
za naše zdravje in kakovost našega bivanja. Zato z okoljevarstveno politiko in zakonodajo stremimo k
temu, da gradimo sisteme, ki omogočajo kontrolirano zbiranje, odvajanje in čiščenje padavinske vode
pred izpustom v recipiente z namenom zmanjševanja obremenitev na okolje ter izboljšanja njegove
kakovosti. Pri tem morajo biti predvideni sistemi ekonomsko smotrni in tehnično izvedljivi ter ne smejo
poslabševati obstoječega stanja oziroma ga morajo izboljševati.
Cilj diplomske naloge je v teoretičnem delu predstaviti sisteme in načine za kontrolirano odvodnjo
padavinskih voda s cest, ki so v skladu z obstoječo slovensko zakonodajo in okoljevarstveno politiko,
ter postopke za dimenzioniranje teh sistemov. V praktičnem delu bosta za območje javne ceste v naselju
Rogoznica v občini Ptuj, ki ni izdelana v skladu z veljavnimi pravilniki, zanjo pa je predvidena tudi
rekonstrukcija, izdelani dve variantni rešitvi odvodnje padavinskih voda. Prva varianta bo predstavljala
kontrolirano odvodnjo padavinskih voda s ceste z navezavo na že obstoječo ločeno padavinsko
kanalizacijo s končno dispozicijo v potok Rogoznico, druga varianta pa bo predstavljala kontrolirano
odvodnjo padavinskih voda s končno dispozicijo na ponikovalnico iz modularnih blokov, v kateri se bo
voda zadrževala in postopoma ponikala v tla. Za oba primera bo izveden hidravlični izračun s pomočjo
programskega orodja orodju Urbano Canalis, dimenzioniranje ponikovalnice in modularnih blokov pa
bo izvedeno po nemškem standardu DWA-A 138E. Nazadnje bo izdelana ekonomska primerjava med
predvidenima variantama in izbira optimalne variante.
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TEORETIČNA IZHODIŠČA

2.1

Padavine

Pod pojmom padavine tolmačimo vso vodo, ki nastane v atmosferi in pade na površje zemlje v tekoči
ali trdni obliki. Padavine predstavljajo vse oblike kondenzirane vodne pare, kot so dež, sneg, rosenje,
toča, sodra itd. Padavine nastopijo, ko se vlažen in topel zrak, ki je lažji od hladnega in suhega zraka,
začne dvigovati in ohlajati. Posledično prihaja do kondenzacije vodnih hlapov okrog kondenzacijskih
jeder. Zaradi hlajenja – prej toplega zraka – se zmanjšuje njegova sposobnost absorpcije vlage, kar
povečuje njegovo relativno vlažnost do stopnje zasičenja. Popolni zasičenosti zraka pravimo rosišče.
Ob dosegu tega stanja se pričnejo oblikovati oblaki, ki se povečujejo do točke, ko je njihova masa tako
velika, da se pod vplivom gravitacije pričnejo izločati v obliki padavin (Brilly in Šraj, 2014).
2.2

Kaj so odpadne vode?

Pod pojmom odpadne vode razumemo vse tekoče iztoke, ki nastajajo iz različnih virov, kot so industrija,
gospodinjstvo, kmetijstvo in padavine, katerih fizikalne, kemijske in biološke lastnosti so odvisne od
njene uporabe in nastanka (Roš in Zupančič, 2010).
Odpadna voda je vsa voda, ki se po uporabi ali odvaja v kanalizacijo ali v vodne vire. Glede na vrsto
odtoka in izvor onesnaženosti Panjan (2005) deli odpadno vodo na:
•

sušne (odpadne) vode:
−

hišne odpadne vode,

−

industrijske odpadne vode,

−

kmetijske odpadne vode,

−

komunalna odpadna voda;

•

tuje vode;

•

padavinske (meteorne) vode.

Sušna (odpadna) voda je skupen izraz za vso onesnaženo vodo, ki se steka v kanalizacijo z območij,
namenjenih proizvodnji, vodo, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev in obrti, ali vodo, ki nastaja
v kmetijski dejavnosti. Taka voda je onesnažena z raztopljenimi in neraztopljenimi, organskimi ali
neorganskimi snovmi (Panjan, 2005).
Hišna odpadna voda je voda, ki v največji meri prihaja iz gospodinjstev in ustanov (stanovanj, šol,
gostinstva, uradov, bolnišnic itd.), predvsem pa iz kuhinj, kot posledica pranj in sanitarij. Količina vode
je približno enaka porabljeni pitni vodi in se relativno malo spreminja. Značilnost takšne vode je
povišana koncentracija raztopljenih snovi in organskih onesnažil. Prav tako je zanjo značilno, da je v
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primerjavi z ostalimi vrstami odpadnih vod najlažje razgradljiva, ker vsebuje malo onesnažil s
kemikalijami (Panjan, 2005).
Industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja v industriji in obrtni proizvodnji. Sem prav tako sodijo
tudi odtoki iz sanitarij takšnih zgradb. Posebnost te vode je ogromna onesnaženost z organskimi in
mineralnimi snovmi, barvami ter toploto. Kadar industrijska odpadna voda presega mejne vrednosti
onesnažil, ki so podane v kriterijih za priključitev na kanalizacijsko omrežje, je takšno vodo treba očistiti
in nevtralizirati ter obarjati nečistoče (Panjan, 2005).
Kmetijska odpadna voda je voda, ki nastaja v živinorejski in poljedelski proizvodnji oziroma njeni
predelavi (Panjan, 2005).
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja zaradi čiščenja ulic, trgov in drugih javnih objektov in
komunalnih naprav (Panjan, 2005).
Tuja voda je voda, ki ne nastane pri porabi vode, a kljub temu prispe do čistilne naprave. Torej je to
voda, ki prihaja v kanalizacijo zaradi slabe tesnitve spojev med posameznimi objekti na kanalizacijskem
omrežju. Sem sodijo drenaže, podtalnica, pa tudi melioracijska voda ( izviri, potoki …). Njena
značilnost je, da je vsebnost onesnažil nizka, a njena količina kljub temu ni nezanemarljiva, saj prav
tako zaseda del odtoka, ki se po kanalizacijskem sistemu vodi na čistilno napravo. Še posebej je njen
delež nezanemarljiv pri manjših naseljih z mešano kanalizacijo (Panjan, 2005).
Padavinska voda je, kot že sam izraz pove, voda, ki nastane zaradi padavinskih dogodkov in nato
odteče v kanalizacijo z območja streh, slabo propustnih ali nepropustnih površin (npr. prometnih
površin) ali propustnih površin (npr. zelenice). Stopnja onesnaženosti padavinske vode je predvsem
odvisna od območja, kjer nastanejo padavine (bližina industrije, bližina neokrnjene narave …), in tipa
površja, kamor padejo (travniki, ceste, strehe …). V padavinski vodi najdemo veliko mineralnih in
organskih snovi. Tudi količina odtoka padavinske vode je zelo različna – kadar nastopi sušno obdobje,
je ni, kadar pa nastopijo ekstremni vremenski dogodki (močni nalivi), pa je lahko njena količina na v
primerjavi s količino odpadne vode večja tudi za več kot stokrat (Panjan, 2005).
2.3

Zakaj gradimo kanalizacijo?

Živimo v času rasti prebivalstva in širjenja urbaniziranih okolij. Posledično se večata potreba in poraba
naravnih dobrin. Med njimi je tudi voda, ki je osnova za življenje vsega okoli nas, zato je njena
neoporečnost nujna za zdravje ljudi. Ker se z večanjem prebivalstva veča tudi poraba vode, se vzročnoposledično veča količina odpadne vode, in to do mere, da je vodotoki niso zmožni več očistiti s svojo
samočistilno sposobnostjo. Zaradi potrebe po ohranjanju zdravja so se začeli graditi sistemi, katerih cilj
je zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni.
Tem sistemom pravimo kanalizacija. Gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav je potrebna,
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da onesnaženo vodo, prečiščeno do predvidenih mejnih vrednosti, vračamo v vodotoke (Žitnik in sod.,
2008).
Z urbanizacijo sta se poleg odvodnje odpadnih voda in njihove dispozicije na čistilne naprave začela
razvijati tudi odvodnja padavinskih voda in reševanje problematike poplavljanja. V ta namen je bilo
treba razviti ustrezne sisteme za odpadno in padavinsko vodo (Panjan, 2005).
2.4

Vrste kanalizacijskih sistemov

Po Žitniku in sod. (2008) glede na zajem odpadne vode ločimo sledeče kanalizacijske sisteme:
•

mešani kanalizacijski sistem,

•

ločeni kanalizacijski sistem,

•

modificirani mešani kanalizacijski sistem,

•

modificirani ločeni kanalizacijski sitem.

Mešani kanalizacijski sistem je sistem, pri katerem v skupnem kanalu na čistilno napravo odvajamo
odpadno in padavinsko vodo. Za te sisteme je značilno, da večino časa po ceveh teče le sušni odtok, v
času padavin pa tudi padavinska voda. Količina odtoka v času padavin je lahko v primerjavi s sušnim
odtokom tudi do stokrat večja. Poglavitni pogoj za gradnjo teh sistemov je padavinski odtok. Ker se
izredni padavinski dogodki pojavljajo redko, je zelo neekonomično graditi kanalizacijo velikih
premerov samo zaradi nekajkratnih izrednih pretokov, zato se na mešanem sistemu gradijo
razbremenilniki in zadrževalni objekti, ki ob nastopu večjih nalivov razredčeno padavinsko vodo
odvajajo direktno v odvodnik. Funkcija teh objektov je, da lahko gradimo kanalizacijske sisteme
manjših dimenzij, ki so ekonomično smotrni in zmanjšujejo količino vode dotekle na čistilno napravo.
Namen zadrževalnikov in razbremenilnikov je, da ob nastopu izrednega padavinskega dogodka zadržijo
začetni val, ki je najbolj onesnažen, višek vode, ki je razredčen ter manj onesnažen, pa se odvaja direktno
v odvodnik. Prednosti in pomanjkljivosti takšnega sistema po Kolarju (1983) in Žitniku s sod. (2008)
so:
Prednosti:
−

potreben je samo en kanal, kar pomeni manjšo porabo prostora in nižjo ceno v primerjavi z
ločenim sistemom;

−

preprosta izvedba;

−

pri nižjih padavinah se onesnažena padavinska voda v celoti odvede na čistilno napravo in ne
direktno v vodotok.

Pomanjkljivosti:
−

slabša zaščita odvodnika zaradi razbremenilnikov;
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−

potrebna je večja dimenzija črpališč, ker je treba prečrpavati tudi padavinsko vodo;

−

manj zanesljivo je delovanje čistilnih naprav in potrebne so večje dimenzije čistilnih naprav
zaradi dovoda padavinskih voda.

strešne
padavinske

vode

Mešan kanalizacijski sistem

vode

odpadne
vode

mešan kanal

prelivanje

dotok na čistilno napravo

Slika 1: Poenostavljen prikaz mešanega kanalizacijskega sistema (Vir: Aaberg Claim Professionals
Inc., 2020)

Ločen kanalizacijski sistem je sistem, pri katerem se odpadne vode odvajajo v sušnem kanalu ločeno
od padavinskih vod. Padavinske vode se odvajajo na več različnih načinov. Po Panjanu (2005) so ti
načini:
−

padavinska voda se steka v padavinsko kanalizacijo;

−

padavinska voda ponika;

−

uredi se sistem odprtih ali zaprtih jarkov ali kanalov.

V takšnem sistemu padavinska voda ni v neposredni povezavi s kanali za odpadno vodo. To pomeni, da
ob nastopu ekstremnejših deževnih dogodkov ne prihaja do preobremenitve in zajezitve kanalizacije za
odpadno vodo. Prav tako se zaradi zadrževanja in ponikanja padavinske vode zmanjšujejo volumen in
končni odtoki vode. Ker na čistilne naprave doteka le odpadna voda, ki ima sorazmerno stalen tok, je
njihovo delovanje bolj zanesljivo, prav tako je cenejša njihova gradnja, saj ni treba zgraditi nekaterih
objektov (npr. deževnih zadrževalnikov) (Panjan 2005).
Pomembna razlika pri ločenem sistemu je, da se neočiščena padavinska voda, ki je obremenjena z
onesnažili predvsem s prometnih površin, odvaja po najkrajši poti skozi kanalizacijske sisteme v
vodotoke, odpadna voda pa po sušnih kanalskih sistemih v čistilno napravo. V današnjih časih pa se
vedno bolj uveljavlja zahteva, da se onesnaženo padavinsko vodo vsaj delno očisti (npr. lovilci olj in
maščob) (Žitnik in sod., 2008).

6

Pev, N. 2020. Variantni rešitvi odvodnje padavinskih voda s ceste v naselju Rogoznica.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Prednosti in slabosti takšnega sistema so po Kompare (1991) in Žitniku s sod. (2008):
Prednosti:
−

čista padavinska voda se odvaja v odvodnik in ne na čistilno napravo;

−

ne prihaja do redčenja odplak, zato ostajajo te koncentrirane, kar je dobro za učinkovito
delovanje čistilne naprave;

−

manjše dimenzije kanalov za sušni odtok povzročajo bolj polne cevi in večje hitrosti v njih;

−

čistiti je treba le majhne količine padavinske vode;

−

treba je vgrajevati manjše dimenzije tlačnih vodov in črpališč, saj so ti odvisni od količine
sušnega odtoka.

Poleg naštetega z zadrževanjem in ponikanjem padavinske vode zmanjšujemo količino odtoka, ki bi
drugače odtekala v odvodnik
Pomanjkljivosti:
−

skoraj podvojeni investicijski stroški kot pri mešanem kanalizacijskem sistemu;

−

večja zapletenost sistemov kot pri mešanem kanalizacijskem sistemu;

−

prvi val padavinske vode je močno onesnažen, zato je potrebna njegova obdelava pred iztokom
v vodotok, sicer se močno zmanjša prednost ločenega sistema;

−

vzdrževanje je dražje, saj imamo namesto enega dvojni sistem.

Strešne
vode

Ločen kanalizacijski sistem

Padavinske
vode

Odpadne
vode

prelivanje

Padavinski kanal
Sušni kanal

Odtok v odvodnik

Dotok na čistilno napravo

Slika 2: Poenostavljen prikaz ločenega kanalizacijskega sistema (Vir: Aaberg Claim Professionals,
Inc., 2020)
Modificiran mešani kanalizacijski sistem je sistem, pri katerem se po mešanem kanalu odvajajo vse
odpadne vode in onesnažene padavinske vode, ki se nato prečistijo na čistilni napravi, del manj
onesnaženih padavinskih vod pa se ponika čim bližje mestu nastanka ali pa odvaja neposredno v
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vodotoke. Prednost tega sistema je, da ločeno odvajamo malo in bolj onesnaženo padavinsko vodo, kar
doprinese k manjšemu obremenjevanju vodotokov (Žitnik in sod., 2008).

Slika 3: Poenostavljen prikaz modificiranega mešanega kanalizacijskega sistema (Vir: Žitnik in sod.,
2008)

Modificiran ločen kanalizacijski sistem je sistem, pri katerem se v ločenem kanalu odvajajo odpadne
vode na čistilno napravo, onesnaženi padavinski odtoki pa se preko padavinskega kanalizacijskega
sistema odvajajo na objekte za čiščenje, ki se nato zaključijo z dispozicijo v vodotoke. Padavinske vode,
ki so manj onesnažene, pa – podobno kot pri modificiranem mešanem kanalizacijskem sistemu –
ponikajo čim bližje mestu nastanka ali pa se odvajajo direktno v vodotoke (Žitnik in sod., 2008).
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Slika 4: Poenostavljen prikaz modificiranega ločenega kanalizacijskega sistema (Vir: Žitnik in sod.,
2008)

2.5

Načini odvajanja odpadne vode

Načini odvodnje odpadne vode so (Žitnik in sod., 2008):
−

težnostni (gravitacijski) kanalizacijski sistem,

−

tlačni kanalizacijski sistem,

−

podtlačni (vakuumski) kanalizacijski sistem.

V kolikor se le da, poskušamo graditi težnostne kanalizacijske sisteme, saj so ti v primerjavi z ostalimi
sistemi po navadi cenejši in lažje izvedljivi, pri njih pa voda odteka prosto po principu delovanja
gravitacije (odtekanje vode v smeri proti nižje ležečim delom kanalizacije), pri čemer ni treba dovajati
dodatne zunanje energije (npr. črpalke). Kadar razmere na terenu ne omogočajo težnostnega načina
odvajanja oziroma bi bila njegova izgradnja v primerjavi z drugimi načini predraga, uporabimo druge
sisteme.
2.6

Zasnova kanalizacijskega sistema

Kadar se lotimo projektiranja kanalizacijskega omrežja, moramo pri zasnovi upoštevati mnogotere
dejavnike, ki omogočajo optimalen odvod odpadne in padavinske vode. Pri zasnovi moramo upoštevati
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topologijo terena, višino podtalne vode, geomehanske lastnostni tal, obstoječo pozidanost območja
obdelave ter možnost nadaljnje širitve območja, možnost dodatnega širjenja kanalizacijskega sistema,
lego in kapacitete odvodnika, finančne zmožnosti investitorja in razpoložljive tehnologije (Kompare,
1991).
Predviden kanalizacijski sistem mora biti grajen tako, da ščiti zdravje ljudi in varuje okolje pred
negativnimi vplivi. Sistem mora zaščititi odvodnike in čistilne naprave pred hidravlično
preobremenitvijo ter pred onesnaženjem v okviru predpisanih in predvidenih omejitev, zaščititi mora
podtalno vodo, zgrajen mora biti za določeno življenjsko dobo, ki je pri kanalizaciji predvidoma 50 let,
zagotavljati mora zadovoljivo delovanje in vzdrževanje, izdelan mora biti vodotesno ter mora biti
sposoben omejevati poplavljanje (Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Mestne občine Ptuj, 2013).
Pri projektiranju v fazi zasnove kanalizacijskega sistema izdelamo več variant predvidenih rešitev
kanalizacijskega sistema, ki morajo upoštevati zgornja določila. Nato za predvidene variante izdelamo
aproksimativno vrednost investicije in presojo vpliva na okolje. Temu sledi predaja izdelanih rešitev
investitorju, na podlagi katerih se odloči, katera rešitev se bo realizirala.
Običajno investitor izbere varianto, pri kateri imamo minimalne stroške izgradnje, vzdrževanja in
obratovanja sistema, a še vedno zadosten nivo zaščite recipientov in okolja.
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ODVODNJAVANJE PADAVINSKIH VODA S CEST

Ceste so prometne površine, ki predstavljajo nenaraven poseg v okolje. Na območju, kjer so bili prej
prepustni sloji, npr. travniki, se z izgradnjo cest ti spremenijo v neprepustne. Če je bila prvotno možna
naravna infiltracija padavin v tla, je sedaj ta zaradi neprepustnosti onemogočena, s tem pa je porušen
naravni tokokrog vode. Povečanje neprepustnih površin ima dve neposredni hidrološki posledici. Prvič
se zaradi nezmožnosti absorbiranja padavinske vode na takih površinah, ki bi se na predhodnih
neokrnjenih tleh naravno infiltrirala v tla, poveča skupen volumen odtoka. Te padavine torej postanejo
površinski odtok. Drugič se zaradi nagiba in izvedbe neprepustnih površin odtok koncentrira proti
določenim točkam te površine. Zato se prične dogajati povečan odtok, ki ga tla niso sposobna v celoti
ponikati. V ta namen je treba izvesti umetno ponikanje oziroma drenažo z odvodom v kanalizacijski ali
površinski kanalski sistem, saj bi v primeru močnejših padavin lahko prišlo do preobremenitve
odvodnika in bi na teh območjih prišlo do poplavljanja (Kompare, 1991).
Glavni cilj kontrolirane odvodnje padavinskih vod s prometnih površin je zagotavljanje prometne
varnosti, nemoten potek odvijajočega prometa ter zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Pri tem
stremimo k temu, da se voda z območja cest in njene tangirane okolice čim hitreje odvaja v
kanalizacijske sisteme ali vodotoke ali da jo ponikamo.
Posledice neprepustnih prometnih površin in takega koncepta ureditve padavinskega odtoka so po
Rusjanu (2018):
−

zaradi povečanja neprepustnih površin pride do upada podtalnice oziroma zalog vode v tleh;

−

poveča se površinski odtok;

−

spremeni se naravno ekološko ravnotežje znotraj hidrološkega kroga;

−

velike obremenitve na vodna telesa na območjih izpustov iz kanalizacijskega sistema.

3.1

Delitev padavinske vode

Padavinsko vodo delimo glede na mesto nastanka na:
−

lastne vode,

−

zaledne vode,

−

zunanje vode.

Lastne vode so padavinske vode, ki padejo na utrjene prometne površine. Glede na stopnjo prometne
obremenitve in predpisanih kriterijev so za lastne vode urejeni zbiranje, odvodnjava in po potrebi še
obdelava padavinskih odpadnih voda. Za dimenzioniranje kritičnega odtoka so odločilne kratke in
intenzivne padavine (TSC, 2011).
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Zaledne vode so padavinske vode, ki padejo na površine, ki niso v neposrednem stiku s prometnimi
površinami, vendar tangirajo v njeno okolje. V večini primerov se zbirajo ločeno od lastnih voda
oziroma kakor je predpisano v zakonodaji. Čas zbiranja imajo več dni. Za določitev kritičnega odtoka
so odločilne padavine dolgega trajanja (TSC, 2011).
Zunanje vode so padavinske vode oz. druge vode, ki nastajajo izven prometnih površin, a so v
posrednem stiku s cestnim svetom oziroma jih trasa prometnih površin preči (npr. potok, ki preči cesto
pod mostom) (TSC, 2011).

Slika 5: Delitev padavinskih vod glede na mesto nastanka (Vir: Rusjan, 2018)

3.2

Načini odvodnjavanja padavinske odvodnje

Z namenom odvodnje padavinskih voda na kanalizacijskem sistemu vgrajujemo naprave in elemente,
ki zagotavljajo kontroliran zajem padavinskih voda, ki padejo na cestno telo in njeno tangirano zaledje,
in nemoteno odvajanje v odvodnik. Pri tem pa ločimo:
−

razpršeno odvodnjavanje,

−

točkovno odvodnjavanje.

Razpršeno odvodnjavanje je oblika odvajanja, kjer padavinsko vodo s cest preko utrjenih površin
(bankin) prosto prelivamo v odvodnik. Pri takem načinu odvodnjavanja padavinske vode pred iztokom
v recipient ni treba predhodno čistiti ali zadrževati, razen če so na teh območjih presežene zahteve o
prometnih obremenitvah in količini onesnažil, ki so zapisane v zakonodaji. Takrat je čiščenje potrebno
(TSC, 2011).
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Točkovno odvajanje je oblika odvajanja, kjer padavinsko vodo s cest kontrolirano odvajamo prek
iztokov v recipiente. Tak način odvodnje sestavljajo cevi, požiralniki, robniki, koritnice, odprti jarki,
jaški, razbremenilniki, zadrževalniki, lovilci olj, ponikovalnice (TSC, 2011).
3.3

Elementi in naprave vzdolž padavinske odvodnje

Cevi so eden najbolj osnovnih in nepogrešljivih elementov pri kanalizacijskih sistemih. Izdelane morajo
biti v skladu s standardi. Cevi morajo biti neprepustne, ustreznih nosilnosti, notranjost sten mora biti
gladka in odporna proti delovanju zunanje okolice (Krzyk, 2018). Pri izbiri materiala cevi moramo
upoštevati življenjsko dobo kanala, ki po navadi znaša 50 let, pričakovane obtežbe ter vrsto in namen
kanalizacijskega sistema. Poznamo več vrst kanalizacijskih cevi.
Glede na obliko ločimo:
−

krožne cevi,

−

polkrožne cevi,

−

jajčaste cevi,

−

pravokotne cevi,

−

podkvaste cevi.

Pri projektiranju in vgradnji se največkrat uporabljajo krožne cevi, saj jih je najlažje proizvesti,
vgrajevati in priključevati na ostale elemente. Pri kanalizacijskih sistemih največkrat vgrajujemo tipske
elemente, torej elemente, ki so prefabricirani in imajo po navadi priključke oblikovane v krožnih
oblikah.
Glede na material ločimo:
−

betonske cevi (BC),

−

armiranobetonske cevi (ABC),

−

plastične cevi:
o

polietilenske cevi (PE),

o

polivinil kloridne cevi (PVC),

o

poliestrske cevi (GRP),

o

polipropilenske cevi (PP),

−

jeklene cevi,

−

litoželezne cevi,

−

keramične cevi.

Glede na material so v praksi v cestogradnji najbolj uporabljene betonske in armiranobetonske cevi ter
različne vrste plastičnih cevi. Včasih je bila zelo razširjena uporaba azbestno-cementnih cevi zaradi
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dobrih kemičnih in fizikalnih lastnosti ter nizke cene proizvodnje, a ker vdihavanje azbestnih vlaken
povzroča kronične pljučne bolezni, kot sta pljučni rak in azbestoza, je uporaba teh cevi prepovedana in
se jih danes več ne proizvaja.

Slika 6: Betonska cev nazivne velikosti DN 1000 (Vir: Gorec, 2020)

Koritnice so ene izmed najpomembnejših elementov, namenjenih vzdolžnemu odvodnjavanju ceste.
Postavljene so ob robu vozišča. Služijo zajemanju in odvajanju padavinske vode do požiralnikov, ki so
med seboj povezani s cevno kanalizacijo (TSC, 2011).

Slika 7: Koritnica (levo) s požiralnikom z vtokom pod robnikom (Vir: Avtor, 2020)
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Jarki so eni najpreprostejših, a obenem najpomembnejših elementov odvodnje. Po funkciji delovanja
so podobni koritnicam. Vgrajujejo se večinoma pri stacionarnih površinah (npr. parkiriščih, trgih) in
cestah, pri katerih se voda preko bankin steka v jarke (TSC, 2011).
Poznamo različne vrste jarkov (TSC, 2011):
−

kadunjast jarek (mulda),

−

segmentni jarek,

−

trapezni jarek,

−

trikotni jarek.

Slika 8: Kadunjast jarek (mulda) s požiralnikom z dežno rešeto (Vir: Avtor, 2020)

Kanalete so prefabricirani elementi v obliki kanala, prekriti z rešeto, ki omogoča linijsko odvajanje. Po
delovanju so podobni koritnicam in jarkom.

Slika 9: Prefabricirana PVC kanaleta (Vir: Hauraton, 2020)
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Požiralniki so namenjeni temu, da padavinsko vodo iz koritnic, kanalet ali jarkov zajamejo in jo preko
cevi odvajajo do recipienta (TSC, 2011). V praksi se uporabljajo požiralniki z vgrajenimi peskolovi, ki
služijo usedanju trdih delcev, ki pritečejo v požiralnik. Razdalje med požiralniki naj ne bi bile daljše od
60 metrov. V njih stekamo vode s prispevne površine velikosti med 200 in 400 m2.
Glede na način zajemanja vode poznamo sledeče požiralnike (TSC, 2011):
−

požiralnik z vtokom pod robnikom,

−

požiralnik z dežno rešetko,

−

požiralnik v robniku,

−

požiralnik s čelnim vtokom,

−

kombinirani požiralnik,

−

linijski požiralnik.

Pri cestah se največkrat srečujemo s požiralniki z vtokom pod robnikom in s požiralniki z dežno rešeto.

Slika 10: Detajl požiralnika z vtokom pod robnikom (levo) in požiralnika z dežno rešeto (desno) (Vir:
Lineal, d. o. o., 2020)

Revizijske jaške vgrajujemo, kadar prihaja do spremembe padca, smeri in profila kanalskih cevi, na
mestih združevanja kanalskih cevi in po zakonodaji predpisani maksimalni razdalji med zaporednimi
jaški. Revizijski jaški so namenjeni vstopu v kanal, pregledu, čiščenju in vzdrževanju kanalizacijskega
sistema. Na jaške se vgrajuje pokrove, ki imajo luknje za zračenje kanalizacije. Po navadi so pokrovi na
cesti iz litega železa. Po vrsti materiala v cestogradnji največkrat srečamo armiranobetonske ali
poliestrske jaške. Poleg standardnih revizijskih jaškov poznamo še kaskadne ter umirjevalne jaške, ki
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se uporabljajo pri strmejših terenih, kjer je padec terena večji kot padec kanala. Na takšnih območjih je
zato treba vgrajevati jaške, ki omogočajo umirjanje odtoka (Žitnik in sod., 2008).

Slika 11: Shematski prikaz sestavljenega betonskega revizijskega jaška (Vir: Nivo, 2020)

Razbremenilnik je objekt, ki se ga gradi na mešanem kanalizacijskem sistemu (lahko tudi na ločenem
sistemu, vendar redkeje) z namenom da ob močnejših nalivih odvaja začeten, najbolj onesnažen del
odtoka na čistilno napravo, preostali del odtoka, ki je manj obremenjen z onesnažili, pa odvaja preko
preliva direktno v odvodnik. Razbremenilnik je dimenzioniran tako, da ob normalnih razmerah odvaja
predviden sušni odtok in padavinski odtok (določenega trajanja, intenzitete in povratne dobe) nemoteno
na čistilno napravo, ob nastopu ekstremnih padavinskih dogodkov pa odvaja presežen del odtoka preko
preliva neposredno v odvodnik. S tem pocenimo gradnjo kanalizacijskega sistema dolvodno od
razbremenilnika, saj lahko vgrajujemo cevi manjših premerov in zmanjšamo obremenitev na čistilno
napravo. Dimenzioniranje razbremenilnika je pogojeno s potrebno zaščito odvodnika pred
onesnaženjem, na podlagi katere določimo odtok, ki se sme prelivati v odvodnik. (Kolar, 1983)
Zadrževalnik je objekt, ki ob nastopu kritičnih nalivov, služi zadrževanju začetnega padavinskega
odtoka z namenom njegovega zadrževanja in nato kontroliranega odvajanja v odvodnik. Dimenzioniran
mora biti tako, da zadrži in očisti začeten, najbolj onesnažen padavinski odtok. Z vgradnjo
zadrževalnikov zmanjšujemo hidravlično obremenitev na kanalizacijsko omrežje in zmanjšujemo
količino onesnažil, ki bi drugače odtekala v odvodnik in ga obremenjevala. Gradimo jih na koncu
kanalizacijskih sistemov pred izpustom v odvodnik z možnostjo, da jih lahko pri izpustu zapremo in
omogočimo odstranitev največjega onesnaženja (Panjan, 2005).
Lovilec olj je objekt, namenjen usedanju suspendiranih snovi in zadrževanju olj. Največkrat pri
odvodnjavanju s cest uporabljamo tipske separatorje ogljikovodikov oziroma mineralnih lovilcev olj.
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Delovanje separatorja bazira na principu razlike med gostotami medijev, ki vstopajo vanj. Vgradnja
lovilcev olj je obvezna na vodovarstvenih območjih in kadar se dispozicija padavinske vode zaključi s
ponikanjem na ponikovalnici.

Slika 12: Tipski lovilec olj (Vir: Aquareg, 2020)

Ponikovalnice so objekti, namenjeni ponikanju padavinskih vod, zgrajeni z namenom, da zmanjšamo
količino površinskega padavinskega odtoka, ki bi se drugače stekal po klasičnem kanalizacijskem
sistemu (Panjan, 2005).
3.4

Končni recipienti padavinske vode

Končni recipient padavinske vode s cest so lahko tla (ponikanje), tekoče vode (reke, potoki …), stoječe
vode (npr. jezera), morje ali javna kanalizacija. Izbira ustreznega recipienta padavinskih voda je odvisna
od lokacije in dovoljene količine onesnažil v recipientih, topografije terena, nivoja podtalnice, želj
investitorja, hidroloških in hidravličnih izračunov itd. Cilj predvidene izbire recipienta je čim manjši
vpliv na stanje okolja, torej da ga ne poslabšujemo (TSC, 2011).
Pri izbiri končnega recipienta padavinske vode se držimo sledeče hierarhije:

3.5

−

ponikanje in zadrževanje padavinske vode na mestu nastanka,

−

odvodnja padavinske vode po najkrajši poti v površinske tekoče ali stoječe vode,

−

priključitev padavinske vode na obstoječo padavinsko kanalizacijo,

−

priključitev padavinske vode na mešano kanalizacijo.
Onesnažila v padavinski vodi

Količina in vrsta onesnažil v padavinski vodi sta predvsem odvisni od mesta nastanka. Največja
onesnaženost padavinske vode nastopi ob nalivih visoke intenzitete po daljšem obdobju brez padavin.
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Dandanes so največji povzročitelji onesnaženja cestni promet ter območja, kjer je veliko industrijskih
obratov, saj tam prihaja do onesnaženja zraka in pojava kislega dežja (Panjan, 2005).
Na območju cest delimo onesnaženje na stalno in izredno. Pod stalno onesnaženje štejemo ostanke gum,
zavor, motornih olj, izpušnih plinov in bencina, obrabo cestišča, posipanje soli, odpadno listje, ogorke
in ostale antropogene odpadke, ki jih kontrolirano odvajamo na čistilne naprave. Pod izrednim
onesnaženjem pa si predstavljamo enkratne dogodke, kot so prometne nesreče, razlitja raznih tekočin
ter razsutja nevarnih snovi, ki predstavljajo ogromno obremenitev za okolje in jih je treba interventno
sanirati (TSC, 2011).
Pred iztokom v odvodnike je treba iz padavinske vode odstraniti in očistiti onesnažila do vrednosti, ki
so primerne za okolje. Kontroliranje vrednosti onesnažil na iztoku izvajamo s pomočjo monitoringa.
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DIMENZIONIRANJE SISTEMA PADAVINSKEGA ODTOKA

4.1

Zakonodajna podlaga

Pri projektiranju padavinske kanalizacije moramo upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji, ki preko krovnih zakonov ureja pravilnike, uredbe, odloke, smernice in standarde za to
področje. Uporabljeni zakonski akti tekom izdelave te naloge so:
−

Zakon o vodah ZV-1 (Uradni list RS št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15),

−

Zakon o varstvu okolja (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, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE),

−

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št
88/2011),

−

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12),

−

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05),

−

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja
(Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15),

−

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18),

−

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne
občine (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2013).

4.2

Racionalna metoda s krivuljami ITP

Za določanje padavinskega odtoka se največkrat uporablja svetovno priznana in ena izmed najstarejših
metod – racionalna metoda. Zaradi svoje enostavnosti je ena izmed najbolj uporabljenih metod za
izračun padavinskega odtoka (Kompare, 1991).
Njena izpeljava temelji na določenih predpostavkah:
−

jakost dežja je stalna po času in kraju,

−

padavine z določeno povratno dobo povzročijo tudi odtok s to določeno povratno dobo

−

Hitrost vala po kanalu je enak kot bi bila hitrost pri polni cevi (Kompare, 1991).

Osnovna enačba se glasi:
Q = A · q ' · φ [l/s]

(1)
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pri čemer so:
Q … maksimalen odtok [l/s],
A … prispevna površina [ha],
q ' … intenziteta (jakost) padavin [l/(s · ha)],
φ … odtočni koeficient [/].
Intenziteta (jakost) padavin je količina, ki nam pove, koliko padavin pade na določeni površini v
določenem času. Njena enota je (l/(s · ha)). Na podlagi opazovanj padavinskih dogodkov so ugotovili,
da so padavine kratkega trajana in velike intenzitete bolj obremenjujoče za kanalizacijske sisteme kot
padavine dolgega trajanja in nizke intenzitete. Meritve so pokazale, da so kritični nalivi dolgi med 5 in
30 minut (Žitnik in sod., 2008).
Pri določanju projektiranega kritičnega naliva je najpomembneje, da je čas trajanja padavin enak trajanju
odtoka. To je glavni pogoj pri dimenzioniranju padavinskega odtoka. Praksa kaže, da se v izračunih
kritičnega naliva največkrat uporablja nalive 15-minutnega trajanja. Pri računanju padavinskega odtoka
moramo izbrati takšno intenziteto in trajanje padavin, ki ne povzročata prepogostih poplavnih dogodkov
v nekem časovnem intervalu. Pri tem si pomagamo s krivuljami ITP. To so krivulje, ki nam povedo
razmerje med intenziteto, trajanjem in pogostostjo nekega padavinskega dogodka. V Sloveniji jih je moč
dobiti na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), kjer jih naredijo iz podatkov padavin s
trajanjem od 5 min do 24 ur (1440 min) na podlagi Gumbelove metode za izračun povratnih dob za
ekstremne padavine (Žitnik in sod., 2008).
Pri izbiri ustrezne povratne dobe se opiramo na vrednosti, ki so podane v predpisih. V spodnji
preglednici lahko vidimo, katere vrednosti moramo izbrati pri projektiranju odvodnje padavinskih voda
glede na kategorije ceste.
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Preglednica 1: Priporočene povratne dobe računskih nalivov za projektiranje odvodnjavanja cest (Vir:
TSC, 2011)
Kategorija ceste

Avtoceste,

Ceste G2,

Kategorizirane

Ceste R3,

Konstrukcija

hitre ceste, ceste R1,

ceste

ceste G1

ceste R2

Nasip

Lastne in

(razpršeno
odvodnjavanje)

Javne ceste

lokalne ceste

turistične ceste

Lastne in

Lastne in

Lastne in

Lastne in

zaledne

zaledne vode,

zaledne vode,

zaledne vode,

zaledne vode,

vode,

povratna doba

povratna doba

povratna doba

povratna doba

povratna

1 leto

1 leto

0,2 leta

0,2 leta

doba 2 leti

(T = 1 leto

(T = 1 leto

(T = 0,2 leta

(T = 0,2 leta

(T = 2 leti

n = 1)

n = 1)

n = 5)

N = 5)

n = 0,5)
Nasip (točkovno

Lastne in

Lastne in

Lastne in

Lastne in

Lastne in

odvodnjavanje)

zaledne

zaledne vode,

zaledne vode,

zaledne vode,

zaledne vode,

in vkop

vode,

povratna doba

povratna doba

povratna doba

povratna doba

povratna

10 let

5 let

2 leti

1 leto

doba 20 let

(T = 10 let

(T = 5 let

(T = 2 leti

(T = 1 leto

(T = 20 let

n = 0,1)

n = 0,2)

n = 0,5)

n = 1)

Lastne in

Lastne in

Lastne in

Lastne in

Lastne in

zaledne

zaledne vode,

zaledne vode,

zaledne vode,

zaledne vode,

vode,

povratna doba

povratna doba

povratna doba

povratna doba

povratna

20 let

5 let

2 leti

1 leto

doba 50 let

(T = 20 let

(T = 5 let

(T = 2 leti

(T = 1 leto

(T = 50 let

n = 0,05)

n = 0,2)

n = 0,5)

n = 1)

Povratna

Povratna doba

Povratna doba

Povratna doba

Povratna doba

doba 100

20 let + 0,5 m

5 let + 0,5 m

2 let + 0,5 m

1 let + 0,5 m

let + 0,5 m

(T = 20 let

(T = 5 let

(T = 2 leti

(T = 1 leto

(T = 100 let

n = 0,05)

n = 0,2)

n = 0,5)

n = 1)

n = 0,05)
Depresija

n = 0,02)
Zunanje vode

n = 0,01)

Koeficient odtoka je količina, ki nam pove razmerje med odtečeno padavinsko vodo iz določene
površine v kanal in celokupnimi padavinami, ki takisto padejo na to določeno površino, a ne odtečejo v
kanal (npr. zaradi izhlapevanja, ponikanja). Vrednost koeficienta je posledično vedno enaka ali manjša
od števila 1 (φ ≤ 1) in je brezdimenzijska, pri čemer koeficient z vrednostjo 1 pomeni, da je količina
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odtečene vode v kanal ekvivalentna vsej padli vodi, vrednost 0 pa, da v kanal ni prispela nobena voda,
ki je padla na to površino. Vrednost koeficienta je tem višja, čim več je vodoneprepustnih površin. Prav
tako je vrednost odvisna od nagnjenosti terena. Pri večjih nagibih terena voda hitreje odteka, zato je
posledično treba povečati vrednosti koeficienta odtoka (Žitnik in sod., 2008).
Preglednica 2: Koeficient odtoka za različne vrste površin (Vir: Kolar, 1983, str. 78)
Vrsta površine

Koeficient odtoka φ [%]

Strehe s pločevinasto ali emajlirano kritino

95

Strehe z običajno kritino

90–95

Ceste in poti, utrjene z betonom ali asfaltom

85–90

Tlak iz naravnega ali umetnega kamna z zalitimi stiki

75–85

Tlak iz naravnega ali umetnega kamna z nezalitimi stiki

50–70

Z bitumensko emulzijo obrizgana površina

25–60

Slabo utrjene poti brez površinske obdelave

15–30

Kolodvori in igrišča

10–30

Parki, vrtovi in travniki

5–25

Gozd

1–20

Preglednica 3: Spreminjanje koeficienta odtoka zaradi nagnjenosti terena (Vir: Kolar, 1983, str. 79)
Padec terena [%]

Koeficient odtoka

Zvečanje zaradi nagnjenosti terena na [%]

na horizontalnem
terenu [%]

5 [%]

10 [%]

10
5, 10, 20

20 [%]
10

17

17

25

30

35

50

32

32

38

55

40

42

50

70

50

53

64

90

Prispevna površina predstavlja celotno območje, s katerega se padavinske vode stekajo v projektirano
kanalizacijsko mrežo. Enota je hektar (ha). Velikost prispevne površine se določi na podlagi prečnega
in vzdolžnega naklona terena, ki se steka na predviden kanalizacijski sistem. Celotno prispevno površino
v praksi razdelimo na manjše podenote. Število podenot je odvisno od pozicije požiralnikov, prečnega
in vzdolžnega nagiba terena ter vrste površin (različni koeficienti odtoka), s katerih se stekajo
padavinske vode v kanale. Skupno prispevna površina predstavlja seštevek posameznih podenot
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prispevnih površin in njim pripadajoče koeficiente odtokov. Tako dobljeni skupni prispevni površini
pravimo reducirana prispevna površina. S formulo to zapišemo kot:
Ared = ∑(Ai · φi)

(2)

pri čemer so:
Ared … reducirana prispevna površina [ha],
Ai … prispevna površina posamezne podenote [ha],
φi … koeficient odtoka posamezne podenote [/].
Tako lahko racionalno enačbo iz enačbe 1 zapišemo kot:
Q = Ared · q ' [l/s]
4.3

(3)

Dimenzioniranje delno polnjenih cevi

S pomočjo enačb iz poglavja 4.2 izračunamo predviden maksimalen odtok, ki nastopi pri izbranem
padavinskem dogodku. Po izračunu le-tega pa je treba določiti dimenzije cevi, ki ga lahko prevajajo. Pri
tem obravnavamo tok s prosto gladino, saj je po določilih iz odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Ptuj iz leta 2013 določena največja polnitev
cevi. Pri izbranem padavinskem dogodku je lahko polnitev cevi največ 70 % glede na celoten prerez
cevi. Pri dimenzioniranju potrebnih cevi moramo poleg maksimalne polnitve cevi upoštevati še sledeča
določila iz odloka:
−

Najmanjši dovoljen premer cevi je 200 mm,

−

najnižja priporočljiva hitrost v kanalu je 0,4 m/s,

−

najvišja priporočljiva hitrost v kanalu je 3,5 m/s (občasno je lahko tudi 6 m/s v kolikor to
dopušča material),

−

največji dovoljen padec kanala je lahko 6 %.

Pri toku s prosto gladino izhajamo iz enačbe:
Q=v·S
pri čemer so:
Q … maksimalen odtok [m3/s],
v … hitrost vode [m/s],
S … omočen prerez cevi [m2].
Hitrost vode izračunamo po enačbi:

(4)
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v = C · √R · i

(5)
1

𝑅6

C se izračuna kot C = 𝑛 ,
𝐺

S

R pa kot R = O.
Pri čemer so:
v … hitrost vode [m/s],
1

C … de Chezyjev koeficient [m2 /s],
R … hidravlični radij [m] (pri okroglih ceveh je hidravlični radij R = d/4, d … premer cevi [m]),
S … omočen prerez cevi [m2],
O … omočen obseg cevi [m].
i … hidravlični padec [/],
1

nG … koeficient hrapavosti po Manningu [s · m−3 ].
Na podlagi zgornjih enačb lahko odtok zapišemo kot:
5

Q=

√i
nG

·

S3
2

(6)

O3

Hitrost kot:
2

√i

S3

G

O3

v=n ·

2

(7)

(Enačbe v poglavju 4.3 so povzete po TSC, 2011 in Steinman, 2010)
S pomočjo napisanih enačb in določil iz odloka sledita izračun hitrosti in višina vode v cevi. Pri tem si
pomagamo s tabelami. Glede na predhodni izračun maksimalnega odtoka, izbranega hidravličnega
padca cevi in izbranega koeficienta hrapavosti iz tabel odčitamo prvi večji profil cevi, ki prevaja
izračunan maksimalen odtok in ima še nekaj rezerve. Izbrana cev bo sposobna prevajati večji odtok od
izračunanega, zato bo cev pri takih razmerah le delno polna.
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Slika 13: Tabela za izbiro profila cevi glede na odtok in hidravlični padec (Vir: Žitnik in sod., 2008)

Za izbrano cev iz tabel pogledamo, kakšna sta odtok (Qpolni) in hitrost vode (vpolni) pri polni cevi.
Predhodno izračunan maksimalen odtok iz poglavja 3.2 predstavlja (Qdelni). Nato opravimo sledeč
postopek:
1. Izračunamo razmerje med

Qde𝐥𝐧𝐢
𝐐𝐩𝐨𝐥𝐧𝐢

2. Iz tabel odčitamo razmerji v

ν

polni

.
in h

h
polni

.

Slika 14: Tabela razmerij hitrosti in višine vode (Vir: Žitnik in sod., 2008)
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3. Na podlagi razmerij izračunamo dejansko hitrost vode v cevi: vdelni = v
4. Na podlagi razmerij izračunamo višino vode v cevi: hdelni =
5. Izračunamo čas odtoka po cevi: tp =

l
v

h
hpolni

ν
polni

· vpolni .

· hpolni .

(l … dolžina kanala).

Če so vrednosti, ki jih dobimo po zgornjih izračunih, skladne z določili iz odloka in je čas odtoka po
cevi enak času trajanju naliva izbranega padavinskega dogodka, je postopek izračuna zaključen. Če temu
ni tako, moramo postopek ponoviti z nalivom drugega trajanja (TSC, 2011).
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PROGRAMSKO ORODJE URBANO CANALIS

V poglavjih 4.2 ter 4.3 smo spoznali ozadje hidravličnega izračuna in kako določimo potrebne dimenzije
cevi. Prikazano je bilo, kako poteka postopek, v kolikor se odločimo za »ročni« izračun s pomočjo tabel.
A »ročno« računanje je dokaj zamudno, saj moramo za izračune uporabljati različne tabele, pogosto pa
se zgodi, da pri računanju kritičnega padavinskega odtoka izberemo napačen računski naliv, kar pomeni,
da moramo postopek izračuna večkrat ponoviti. V izogib tem zamudnim postopkom so se razvili
računalniški programi, ki omogočajo hitrejši hidravlični izračun. Eden izmed takšnih programskih orodij
je tudi Urbano Canalis, katerega smo uporabili za hidravlične izračune v dotični diplomski nalogi.
5.1

O programskem orodju Urbano Canalis

Urbano Canalis je programsko orodje, ki ga je izdelal Studio ARS. Deluje kot vtičnik programa
Autocad. Trenutno je na tržišču različica Urbano Canalis 9. Program se uporablja za načrtovanje
padavinske in odpadne vode ter hidravlično dimenzioniranje. Izračun odtoka padavinske vode poteka
po racionalni metodi z uporabo krivulj ITP.
5.2

Potek hidravličnega izračuna

Predno lahko v programu izračunamo hidravlični pretok, moramo predhodno izrisati traso in potek
predvidene kanalizacije, vrisati požiralnike, podati smer toka, podati predviden padec cevi, določiti
prispevne površine in njim pripadajoče koeficiente odtoka. Nato poteka izračun po naslednjih korakih:
1. Za vsak odsek (tj. kanal med dvema požiralnikoma) se izračuna začetni naliv določene
intenzitete in trajanja na podlagi krivulje ITP, ki smo jo uporabili.
2. Za vsak odsek se izračuna skupna prispevna površina. Skupna prispevna površina posameznega
odseka je enaka prispevni površini obravnavanega odseka (pomnožena s pripadajočim
koeficientom odtoka), prišteta z vsemi predhodnimi prispevnimi površinami predhodnih
odsekov (pomnoženimi s pripadajočimi koeficienti odtoka).
3. Nato se izračuna skupni odtok za vsak odsek v kanalizacijskem sistemu. To se izvede tako, da
se pomnoži skupno prispevno površino posameznega odseka z njemu pripadajočo intenziteto
padavin.
4. Hidravlični izračun se izvede na podlagi podanih padcev cevi in izračunanih odtokov, s čimer
dobimo hitrost vode v delno polni cevi.
5. Za vsak posamezen odsek se izračuna čas odtoka glede na hitrost vode in dolžino
obravnavanega odseka.
6. Čas odtoka je izračunan na način, da se v enem odseku seštejejo vsi prehodni časi odtoka (iz
predhodnih odsekov). Kadar se zgodi, da se v določeno vozlišče steka več odsekov z različnimi
časi odtoka, program izbere tisti čas odtoka, ki je večji.
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7. Času odtoka za vsak odsek se prišteje čas pritoka na odsek. Rezultat tega je čas koncentracije.
8. Na podlagi izračunanih časov koncentracije in izbrane povratne dobe dobimo nove intenzitete,
ki se nato primerjajo s časi trajanja padavin iz koraka 1. Če je odstopanje izračunov večje, kot
smo ga določili na začetku, se postopek ponovi.
Pri tem je pomembno vedeti, da je postopek iterativen tako, da se izračun ponovi tolikokrat, dokler ni
rezultat v meji tolerance odstopanja.
Da lahko program izračuna potrebne dimenzije cevi, mu moramo predhodno podati sledeče podatke:
−

hrapavost cevi,

−

material cevi,

−

maksimalno polnitev cevi,

−

začetni premer cevi,

−

minimalno hitrost vode po ceveh.

Pri tem moramo v programu označiti, da je premer vsake dolvodne cevi večji ali enak predhodni cevi
in da je smer odtoka enoznačna, torej da se vse cevi stekajo v eno točko.
5.3

Dimenzioniranje lovilca olj

V sklopu diplomske naloge je bil dimenzioniran lovilec olj z obvodom (by-passom) za čiščenje
onesnažene vode z območja ceste, ki upošteva Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
padavinskih voda z javnih cest in je izdelan v skladu s standardom SIST EN 858-2. Maksimalen dotok
padavinske vode do lovilca olj je izračunan s programom Urbano Canalis po racionalni metodi s
krivuljami ITP. Izbran lovilec olj je tipski in je dimenzioniran tako, da zagotavlja vsebnost
ogljikovodikov na izpustu manj ali enako 5 mg/l, kar uvrša lovilec olj v I. razred delovanja.
Podatki, potrebni za izračun:
Kritični pretok skozi lovilec olj se po standardu SIST EN 858-2 izračuna po enačbi:
Qkrit = qkrit · Ared

(8)

pri čemer so:
Qkrit … kritični pretok skozi lovilca olj [l/s],
qkrit … po standardu privzet kritični naliv 15 l/(s · ha),
Ared … reducirana prispevna površina [ha].
Pomemben podatek pri lovilcih olj je potreben minimalen volumen usedalnika, ki služi izločanju in
usedanju delcev, ki so gostejši od vode, ter umirjanju toka.
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Minimalen potreben volumen usedalnika se izračuna po enačbi:
Vmin=

100 · NV
Fd

(9)

Enačba 9 se po standardu SIST EN 858-2 uporablja za območja kjer je predvidena majhna količina blata.
Sem sodijo vsa zbirna območja padavinske vode iz površin namenjenih premikajočemu prometa, tj.
ceste. Ker v diplomski nalogi obravnavamo odvodnjo padavinskih voda s cest, smo za izračun
minimalnega potrebnega volumna usedalnika uporabili zgornjo enačbo.
pri čemer so:
Vmin … minimalen volumen usedalnika [m3],
NV … nazivna velikost lovilca olj [/],
Fd … faktor gostote za merodajno količino [/],
−

Fd = 1,0 (gostota medija do 0,85 g/cm3),

−

Fd = 1,5 (gostota medija do 0,90 g/cm3),

−

Fd = 2,0 (gostota medija do 0,95 g/cm3).

Faktor gostote medija predstavlja predvideno gostoto lahkih tekočin (npr. bencin, olje), ki vstopajo v
lovilec olj.
Količina odtoka, ki se pretaka po razbremenilniku, ki ga predstavlja obvod (by-pass), se izračuna po
enačbi:
Qr = Qmax – Qkrit

(10)

pri čemer so:
Qr … pretok skozi razbremenilnik [l/s],
Qmax … maksimalen pretok, ki priteče do lovilca olj [l/s],
Qkrit … kritični pretok skozi lovilca olj [l/s].
Nazivna velikost lovilca olj se izbere na podlagi izračunanega kritičnega pretoka in minimalnega
volumna usedalnika. Pri tem izbiramo tipske lovilce olj, torej prefabricirane lovilce olj, ki jih ponujajo
dobavitelji. Vsak tipski lovilec olj ima svojo nazivno velikost, ki nam pove maksimalno možno
prevodnost skozi lovilec olj, in volumen usedalnika.
Nazivna velikost izbranega tipskega lovilca olj je prva večja vrednost od izračunanega kritičnega
pretoka. Torej hipotetično: če pri izračunu dobimo, da je kritični pretok 11,3 l/s, nazivne velikosti tipskih
lovilcev olj pri dobaviteljih pa so 6; 8; 10; 14 itd., izberemo izmed ponujenih lovilcev olj, lovilec olj
nazivne velikosti 14, saj to pomeni, da je ta sposoben prevajati pretoke do 14 l/s. Prav tako je potrebno
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izbrati lovilec olj z zadostno prostornino usedalnika. Tudi pri tem pogoju gledamo, da izberemo tipski
lovilec olj, pri katerem je prostornina usedalnika večja ali enaka izračunani. Izbran lovilec olj mora
izpolnjevati oba pogoja.
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DIMENZIONIRANJE PONIKOVALNIH OBJEKTOV

Cilj okoljevarstvene politike je, da neonesnaženo oziroma očiščeno padavinsko vodo zadržujemo in
ponikamo na mestu nastanka ter, če se le da, je ne odvajamo v javno kanalizacijo ali vodotoke, v kolikor
nam to dopušča geološka sestava tal. K temu stremimo tudi pri vodah, ki se zbirajo na cestnih površinah
in na njej tangiranih površinah. Zaradi tega se vedno bolj gradijo sistemi, ki padavinsko vodo ponikajo.
Pri ponikanju ločimo decentralizirano in centralizirano ponikanje. Kadar padavinske vode ponikamo na
mestu nastanka, govorimo o decentraliziranem ponikanju. Centralizirano ponikanje pa predstavlja
zbiranje odtoka z več površin, ki se ga nato odvede na skupno ponikalno mesto. Kjer se le da, poskušamo
izvršiti decentralizirano ponikanje, a je to v današnjih časih zaradi vse bolj urbaniziranega okolja skoraj
nemogoče, zato se poslužujemo centraliziranega ponikanja (Žitnik in sod., 2008).
Kljub temu da je zakonodaja na področju odvajanja padavinskih voda usmerjena v ponikanje te vode,
še nimamo standardov in smernic, ki bi se dotikali zasnove in gradnje ponikovalnih objektov. Zato se
pri gradnji takšnih objektov naši projektanti največkrat opirajo na smernice iz nemškega standarda
DWA-A 138E: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasserizdan
(načrtovanje, gradnja in obratovanje naprav za ponikanje padavinskih voda), izdanega leta 2005.
Standard je izdelala nemška organizacija DWA, ki se med drugim ukvarja z izdajanjem tehničnih
smernic in standardov za področje ponikanja padavinske vode.
Poleg dimenzioniranja po nemškem standardu poznamo tudi dimenzioniranje po smernicah iz priročnika
SuDS (Sustainable drainage systems, tj. trajnostni sistemi odvodnje), ki ga je leta 2015 izdala angleška
organizacija CIRIA, katera se ukvarja s trajnostnim upravljanjem odvodnje padavinske vode.
Dimenzioniranje po slednjem priročniku je bolj razširjeno v angleško govorečih državah. Pri nas
projektanti raje izberejo projektiranje po nemškem standardu, saj je izračun ponikovalnih objektov, v
primerjavi s priročnikom SuDS, bolj enostaven ter zahteva manj kompleksen pristop k dimenzioniranju.
Prav tako so dobljene dimenzije ponikovalnih objektov po nemškem standardu večje, kot po priročniku
SuDS (Pri padavinskih dogodkih z isto povratno dobo), kar nam ustreza, saj nam večje dimenzije
ponikovalnih objektov zagotavljajo večjo varnost pred negativnimi posledicami ob nastopu izrednih
padavinskih dogodkov. To je eden izmed poglavitnih dejavnikov, da se projektanti raje poslužujejo
dimenzioniranja po nemškem standardu. Zaradi tega smo ga izbrali tudi mi v sklopu te diplomski nalogi.
6.1

Namen ponikovalnih sistemov

V današnjem času, ko je okolica vedno bolj urbanizirana in prepletena z neprepustnimi površinami,
stremimo k temu, da posnemamo obnašanje padavinskega odtoka pred temi posegi, torej ko je bila
narava neokrnjena in je padavinska voda naravno ponikala v podtalje na mestu nastanka. Prednosti
ponikanja padavinskega odtoka so:
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−

zmanjševanje površinskega padavinskega odtoka, ki bi se drugače stekal v kanalizacijski sistem,

−

bogatenje podtalnice in baznega odtoka,

−

ohranjanje vlažnostnih razmer v tleh,

−

ohranjanje naravnega tokokroga vode,

−

zmanjševanje poplavne nevarnosti,

−

izkoriščanje tal kot filtra, kjer se padavinska voda mehansko, fizikalno, kemično ter biološko
očisti skozi naravne procese (Rusjan, 2018).

Čeprav ima ponikanje ogromno pozitivnih lastnosti, pa ne smemo zanemariti njenih pomanjkljivosti:
−

ponikovalne površine se po določenem času zaradi dotoka vode, ki vsebuje suspendirane snovi,
zamuljijo, kar zmanjša njihovo sposobnost ponikanja,

−

bližnjim parcelam se zviša vlažnost tal,

−

možnost vdora škodljivih snovi v podtalno vodo, kar povzroča njeno onesnaženje,

−

primerne, dovolj velike površine za ponikanje pogosto niso na voljo ali pa so v zasebni lasti
(Žitnik in sod., 2008).

V izogib negativnim posledicam je treba ponikovalne sisteme redno vzdrževati in odstranjevati mulj.
Za dimenzioniranje ponikovalnih objektov so odločilni naslednji podatki:
−

vrsta zemljine in z njo povezan koeficient infiltracije,

−

gladina podtalne vode,

−

površina, ki nam je na voljo za izgradnjo ponikovalnega objekta,

−

podatki od padavinah.

6.2

Koeficient infiltracije

Koeficient infiltracije oziroma prepustnosti nam pove, kakšna je transportna sposobnost tal na enoto
ploščine prereza. Odvisna je od vrste zemljine, zrnavosti in poroznosti. Njegova enota je m/s (Steinman,
2010).
Po standardu DWA-A 138E lahko ponikanje izvajamo na zemljinah s koeficientom infiltracije med 1 ·
10-3 m/s in 1 · 10-6 m/s pri zasičenem stanju. Pri zemljinah, ki imajo koeficient večji od 1 · 10-3 m/s, je
čas ponikanja tako kratek, da se samočistilni procesi v zemljini ne izvedejo v dovoljšni meri. Pri
koeficientih, manjših od 1 · 10-6 m/s, pa je čas zadrževanja tako dolg, da je sposobnost ponikanja
premajhna za učinkovito delovanje ponikovalnih objektov v času kritičnih nalivov, saj prihaja do
predolgega zastajanja padavinskih voda in vzpostavitve anaerobnih razmer.
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Preglednica 4: Koeficient infiltracije v odvisnosti od vrste zemljine (Vir: Steinman, 2010, str. 257)
Vrsta zemljine

Koeficient infiltracije k [m/s]

Opis

Čisti prod

5 · 10-1–5 · 10-2

Zelo dobra prepustnost

Čisti pesek, mešanica čistega

5 · 10-3–5 · 10-5

Dobra prepustnost

5 · 10-6–5 · 10-9

Slaba prepustnost

k ≤ 5 · 10-10

Praktično neprepustno

peska in proda
Zelo fin pesek, melj, mešanica
peska, melja in gline, ledeniška
kreda, slojevita kreda
Neprepustne gline

Preglednica 5: Koeficient infiltracije glede na zrnavost zemljine (Vir: Steinman, 2010, str. 257)
Sestava zemljine

Prevladujoča frakcija [mm]

Koeficient k [m/s]

Meljast in glinen pesek

0,01–0,05

(0,6–1,2) · 10-5

Meljast pesek enotne granulacije

0,01–0,05

(2,0–6,0) · 10-5

Drobnozrnat glinast pesek

0,10–0,25

(1,0–2,0) · 10-4

Drobnozrnat pesek enotne granulacije

0,10–0,25

(2,0–3,0) · 10-4

Srednjezrnat glinast pesek

0,25–0,50

(2,0–3,0) · 10-4

Srednjezrnat pesek enotne granulacije

0,25–0,50

(4,0–6,0) · 10-4

Grobozrnat glinast pesek

0,50–1,00

(4,0–5,0) · 10-4

Grobozrnat pesek enotne granulacije

0,50–1,00

(7,0–9,0) · 10-4

Prod

0,50–1,00

(1,2–1,5) · 10-3

6.3

Vrste ponikovalnih sistemov

Ponikanje lahko izvedemo na različne načine (Žitnik in sod., 2008):
−

brez zadrževanja in s čiščenjem,

−

z zadrževanjem in s čiščenjem,

−

z zadrževanjem in brez čiščenja,

−

v kombinacijah.

Glede na način, ki ga izberemo pri projektiranju ponikanja padavinske vode, poznamo sledeče vrste
ponikovalnih objektov:
−

površinsko ponikanje s plitvimi infiltracijskimi bazeni,
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−

ponikovalni jaški,

−

ponikovalni jarki,

−

ponikovalna polja,

−

ponikovalnice iz modularnih blokov.

6.4

Hidravlični izračun za ponikovalne modularne bloke po nemškem standardu DWA-A 138E

Pri dimenzioniranju ponikovalnih objektov moramo po standardu upoštevati naslednje:
−

koeficient infiltracije se naj giblje med 1 · 10-3 m/s in 1 · 10-6 m/s,

−

višinska razlika med dnom ponikovalnega objekta in maksimalno gladino podtalnice naj bo vsaj
1 m,

−

razdalja do drugih objektov naj bo vsaj 1,5-krat večja od predvidene globine izkopa.

Za dimenzioniranje ponikovalnice iz modularnih blokov si bomo v našem primeru pomagali s
postopkom enostavnega dimenzioniranja iz standarda DWA-A 138E, pri katerem morajo veljati
naslednji pogoji:
−

celotna prispevna površina, ki doteka na ponikovalni objekt (Ared), je lahko velika največ 200
ha oziroma je najdaljši čas dotoka na ponikovalni objekt 15 minut;

−

izbrana povratna doba (Tn) poplavljanja ponikovalnega objekta je Tn ≤ 10;

−

posebni koeficient ponikanja glede na celotno prispevno površino (Ared) je qp ≥ 2 l/ (s · ha).

Prav tako predpostavimo, da so tla homogena po celotni površini in globini ponikanja.
Potrebni podatki za izračun:
Celotna prispevna površina, ki doteka na ponikovalni objekt, se izračuna po enačbi:
Akup = ∑(Ai · φi)

(11)

pri čemer so:
Akup … skupna prispevna površina [ha],
Ai … prispevna površina posamezne podenote [ha],
φi … koeficient odtoka posamezne podenote [/].
Vtok v ponikovalni objekt se izračuna po enačbi:
Qd = 10-7 · iT,n · Akup
pri čemer so:
Qd … vtok v ponikovalni objekt [m3/s],

(12)
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iT,n … intenziteta naliva določenega časa T in pogostosti n [l/ s · ha],
Akup … skupna prispevna površina [m2].
Ponikanje izračunamo na podlagi Darcyjeve enačbe:
vƒ = kƒ · ihid

(13)

pri čemer so:
vƒ … hitrost pronicanja vode v zasičeni coni [m/s],
kƒ … koeficient filtracije v nasičeni coni [m/s],
ihid … hidravlični padec [/].
Koeficient filtracije v nasičeni coni je večji kot v nezasičeni coni. Razliko v koeficientu med zasičeno
in nezasičeno cono poenostavljeno zapišemo kot:
kƒ
kƒ,n = ⁄2

(14)

pri čemer je:
kƒ,n … koeficient filtracije v nezasičeni coni [m/s].
Tako dobimo:
νf,n = k f,n ⋅ ihid

(15)

pri čemer je:
vƒ,n … hitrost pronicanja vode v nezasičeni coni [m/s].
Za izračun hidravličnega padca pri ponikovalnih blokih uporabimo enačbo:
ihid =

h0+z

z
2

h0 +

Takšna oblika enačbe se uporablja, v kolikor so v ponikanje vključene tudi brežine ponikovalnice,
pri čemer so:
ihid … hidravlični padec [/],
h0 … višinska razlika med dnom ponikovalnice in gladino podzemne vode [m],
z … višinska razlika med gladino vode v ponikovalnici in dnom ponikovalnice [m].

(16)
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Slika 15: Prikaz oznak za izračun hidravličnega gradienta (Vir: TSC, 2011)

Količino vode, ki jo je ponikovalni objekt sposoben infiltrirati, podamo kot:
Qp = vƒ,n · Ap =

kf
2

· ihid · Ap

(17)

pri čemer sta:
Qp … količina vode, ki jo je ponikovalni objekt sposoben infiltrirati [m 3/s],
Ap … površina ponikovalnice [m2].
Površina ponikovalnega objekta je odvisna od višine zajezene vode v ponikovalnem objektu. V kolikor
izvajamo ponikanje v največji meri skozi dno, lahko za ponikovalno površino vzamemo kar vodoravno
projekcijo dna.
Za izračun zadrževalne prostornine ponikovalnega objekta, ki je bistven parameter za ponikanje,
uporabimo kontinuitetno enačbo:
Vz = (Qd – Qp) · T · 60 · ƒs
pri čemer so:
Vz … zadrževalni volumen ponikovalnega objekta [m3],
Qd … vtok v ponikovalni objekt [m3/s],
Qp … količina vode, ki jo je ponikovalni objekt sposoben infiltrirati [m3/s],
T … trajanje naliva [min],
ƒs … varnostni faktor zaradi poenostavljenega dimenzioniranja, ki je med 1,1 in 1,2 .

(18)
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VARIANTNI REŠITVI ODVODNJE PADAVINSKIH VODA NASELJA ROGOZNICE V
OBČINI PTUJ

7.1

Obravnavano območje

Obravnavano območje predvidene rekonstrukcije ceste se nahaja v mestni četrti Rogoznica v občini
Ptuj. Ptuj je osmo največje mesto, ki leži v severovzhodni Sloveniji. Obdajajo ga Dravsko-ptujsko polje,
Slovenske gorice ter Haloze, skozenj pa teče reka Drava. Njegova površina znaša 66,7 km2. Povprečna
nadmorska višina je 232 m. Tip podnebja je subpanonski s povprečno letna temperaturo 10 °C (Mestna
občina Ptuj, 2020).
Po naročilu Mestne občine Ptuj je bilo treba izdelati kanalizacijski sistem za odvodnjo in čiščenje
padavinskih voda s cestnih površin z obojestranskim pločnikom ter ureditev odvodnje zalednih voda, ki
tangirajo k cestnemu telesu, in sicer na podlagi predvidene rekonstrukcije regionalne ceste R1-229
Rogoznica–Senarska od stacionaže km 0 + 421 do stacionaže 0 + 877, tj. v dolžini 456 metrov z
namenom

zaščite

vodovarstvenega

območja

Dravsko-ptujskega

polja.

Pregledna

rekonstruirane ceste s stacionažami je podana v prilogi I.

Slika 16: Območje obdelave rekonstrukcije ceste (Vir: Atlas okolja, 2020)

situacija
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Vodovarstveno območje

Območje obdelave se nahaja v vodovarstvenem območju. Podatke o tem pridobimo na spletni storitvi
Atlas okolja, ki deluje v okviru ARSO.

Slika 17: Vodovarstveno območje VVO III na obravnavanem območju (Vir: Atlas okolja, 2020)

Iz podatkov je razvidno, da obravnavano območje spada v širše območje vodovarstvenega območja
Dravsko-ptujskega polja – VVOIII. Zaradi tega moramo pri načrtovanju kanalizacijskega sistema
upoštevati zakonske uredbe, ki jih podajata Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) in Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ( Uradni list RS, št. 47/05).
7.3

Obstoječe stanje

Obstoječa cesta se nahaja v naselju Rogoznica, ki je na severovzhodnem delu mesta Ptuj. Trenutno
vozišče je skupne širine 6 m in ima obojestransko bankino širine 0,8 m. Ob vozišču je na levi strani,
gledano v smeri proti severu, odprt obcestni jarek trapezne oblike za zajem zalednih voda s pobočja, ki
tangira na cesto, na desni strani ceste pa je odprti jarek, ki služi linijskemu zajemu padavinskih voda s
cestišča. Nadalje se padavinske vode, ki se zajemamo v odprtih jarkih, vodijo v meteorno kanalizacijo
s končno dispozicijo v potok Rogoznico.
Ker se obravnavano območje nahaja znotraj vodovarstvenega območja Dravsko–ptujskega polja, sedanji
način odvodnje ne ustreza Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni
list RS, št. 47/05), ki pravi, da se mora padavinska voda, ki prečka vodovarstveno območje, zajeti in
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čistiti pred iztokom v odvodnik. Trenutno se onesnažene padavinske vode s cestišča razpršeno odvajajo
v obcestne jarke in se nato preko padavinskega kanala neočiščene stekajo v potok Rogoznica. Prav tako
obstoječ padavinski kanal, v katerega se stekajo padavinske vode s cestišča in zaledja, predstavlja ozko
grlo, saj je poddimenzioniran in dotrajan, kar povzroča, da ob ekstremnih vremenskih dogodkih prihaja
do zastajanja vode in preplavljanja ceste.
Na spodnjih slikah je prikazano obstoječe stanje.

Slika 18: Obstoječe stanje ceste (gledano dolvodno) (Vir: Avtor, 2020)

Slika 19: Odprti jarek na desni strani ceste, gledano gorvodno, namenjen zbiranju padavinske vode s
ceste in zaledja (Vir: Avtor, 2020)
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Slika 20: Zaraščen zemeljski trapezni jarek na levi strani ceste za zajem vode s pobočja (gledano
gorvodno) (Vir: Avtor, 2020)

Slika 21: Vtok v zacevljen del padavinske odvodnje, ki predstavlja ozko grlo (gledano dolvodno) (Vir:
Avtor, 2020)

Pev, N. 2020. Variantni rešitvi odvodnje padavinskih voda s ceste v naselju Rogoznica.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

41

Slika 22: Iztok padavinske kanalizacije v potok Rogoznica (gledano dolvodno) (Vir: Avtor, 2020)
7.4

Predvidene rešitve

Ker trenutno stanje ne ustreza zahtevam veljavnih zakonskih določil glede odvajanja padavinske vode
s cest na območju vodovarstvenega območja, sta v sklopu te diplomske naloge obdelani dve varianti
kontrolirane odvodnje padavinske vode z območja javne ceste in tangiranega zaledja.
Pri zasnovi predvidenega sistema odvodnje s ceste je pomemben podatek količina prometa, ki se izraža
v enotah osebnih vozil (EOV) na dan. Za predvideno cesto je bila leta 2006 izdelana študija prometa,
po kateri je bila določena predvidena količina prometa v planski dobi 20 let. Ta znaša za predvideno
cesto 3945 EOV na dan. Na podlagi tega podatka in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske
vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05), ki pravi, da je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje
padavinskih voda s cestišča in zalednih voda, ki nastajajo na območju ceste, v kolikor se padavinske
vode s ceste odvajajo neposredno v vodotok ali morje, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od
12.000 EOV na dan, vidimo, da pri zasnovi predvidenega sistema ni potrebe po ločenem zbiranju
padavinskih vod s cestišča in zalednih vod pred odvajanjem v odvodnike.
Prva varianta, ki je bila izdelana v sklopu projektne naloge, predstavlja kontrolirano odvodnjo
padavinskih voda v ločenem gravitacijskem kanalizacijskem sistemu z navezavo na obstoječo
padavinsko kanalizacijo in končno dispozicijo v potok Rogoznica.
Druga varianta, ki predstavlja alternativo prvi varianti, pa predstavlja kontrolirano odvodnjo
padavinskih voda v ločenem gravitacijskem kanalizacijskem sistemu s končno dispozicijo na
ponikovalnico iz modularnih blokov. V nadaljevanju bosta obe varianti posebej predstavljeni.
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7.5

Varianta 1

Situacija variante 1 je prikazana v prilogi B.
Koncept odvajanja za varianto 1 je bil izbran na podlagi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske
vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in predloga Tehničnih specifikacij za javne ceste TSC
03.380 – Odvodnjavanje cest (TSC) iz leta 2011.
Pri zasnovi predvidenega ločenega gravitacijskega padavinskega kanalizacijskega sistema so bile
smiselno upoštevane terenske danosti ter niveletni in situativni potek predvidene rekonstruirane ceste.
Na osnovi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju
Mestne občine Ptuj, ki prepoveduje navezavo padavinskih vod na obstoječ kanalizacijski kanal za
odpadno vodo, ki se konča z navezavo na čistilno napravo, je bil izbran ločen kanalizacijski sistem za
padavinsko vodo. Na podlagi topologije terena in predvidenih vzdolžnih in prečnih prerezov ceste, iz
katerih je razvidno, da teren v smeri padanja stacionaže ceste ves čas pada, je bil izbran gravitacijski
sistem.
Na območju obdelave ceste, je predviden en kanalski sistem, ki ga sestavljajo trije kanalski nizi:
−

kanalski niz MET_2.0, ki je namenjen zbiranju zalednih voda,

−

kanalski niz MET_4.0, ki je namenjen kontrolirani odvodnji voda z območja ceste,

−

kanalski niz MET_D.0, ki predstavlja zbirni kanal kanalskih nizov MET_4.0 in MET_2.0, ki se
naveže na jašek obstoječe kanalizacije in konča z distribucijo v potok Rogoznica.

Kanalski niz MET_2.0
Kanalski niz MET_2.0 poteka ob levi strani rekonstruirane ceste, gledano v smeri naraščanja stacionaže.
Vanj se zbirajo zaledne vode s pobočja, ki tangira k cesti. Zaledne vode se zbirajo v kanalete na zunanji
strani pločnika, ki imajo vgrajene požiralnike z dežno rešeto in peskolovi. Drugi način zbiranja zalednih
vod je s kadunjastimi muldami, ki se navezujejo na jaške z bočnim vtokom. To so jaški z dvignjenim
pokrovom in odprtino, ki omogoča dotok zalednih voda v notranjost jaška. Oba načina zbiranja se po
zveznih ceveh priključuje na primarni kanal, ki se konča z združitvijo s kanalskim nizom MET_4.0.
Skupna dolžina kanalskega niza z vsemi zveznimi cevmi je 555 m. Na njem ni predvideno postavljanje
objektov za čiščenje padavinske vode. Vzdolžni prerez kanalskega niza MET_2.0 je viden v prilogi D.
Kanalski niz MET_4.0
Padavinske odpadne vode, ki se zbirajo na prometnih površinah, se s prečnimi in vzdolžnimi nakloni
odvede do koritnic ob robnikih pločnika, v požiralnike z vtokom pod robnikom ali požiralnike z dežnim
rešetom. V požiralnikih, ki imajo vgrajen peskolov, se iz padavinske vode izločijo trdi netopni delci.
Nato padavinska voda po zveznih ceveh odteka do revizijskih jaškov in nato v primarni kanal, kjer se
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pred združitvijo s kanalskim nizom MET_2.0 vgradi tipski lovilec olj z obvodnikom (by-passom), ki
služi čiščenju maščob in lahkih tekočin iz padavinskih vod. Kanalski niz poteka ves čas pod cestiščem
v sredini voznega pasu. Skupna dolžina kanalskega niza z vsemi zveznimi cevmi je 578 m. Vzdolžni
prerez kanalskega niza MET_4.0 je viden v prilogi E.
Kanalski niz MET_D.0
Kanalski niz predstavlja združitveni kanal predhodnih dveh nizov. Predstavlja rekonstrukcijo oziroma
povečavo obstoječega padavinskega kanala, saj je le-ta poddimenzioniran in v slabem stanju.
Rekonstruiran kanal se nato naveže na obstoječ revizijski jašek padavinske kanalizacije, ki nadalje
prevaja predviden odtok in se zaključi z iztokom v potok Rogoznica. Trasa rekonstruiranega kanalskega
niza poteka po trasi obstoječega kanala. Niveletni potek predvidenega kanala ter lokacije in globine
vgrajevanja predvidenih revizijskih/kaskadnih jaškov so ekvivalentni obstoječemu stanju. Skupna
dolžina kanalskega niza je 460 m. Vzdolžni prerez kanalskega niza MET_D.0 je viden v prilogi F.
7.5.1

Hidravlična presoja sistema

Izračun potrebnih prevodnosti kanalskih cevi smo izvedli s pomočjo računalniškega programa Urbano
Canalis po racionalni metodi s krivuljami ITP. S hidravličnim preračunom lahko pričnemo, ko določimo
smer odtoka vode, pozicije kanalov, njihove dolžine in padce kanalskih cevi.
Na podlagi Tehnične specifikacije za javne ceste TSC 03.380 – odvodnjavanje cest iz leta 2011 smo
zahtevano povratno dobo, ki je za regionalne ceste v nasipu 2 leti, zaradi klimatskih sprememb in
varnosti kanalskega sistema povečali na 5 let. Za izbrano meteorološko postajo Mestni vrh pri Ptuju, ki
je obravnavanemu območju najbližja, smo od Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije, iz
publikacije o povratnih dobah za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, pridobili podatke o jakosti
nalivov.

Slika 23: Podatki o padavinah za meteorološko postajo Mestni vrh pri Ptuju za obdobje 1976–1988
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Prispevne površine smo določili na osnovi konfiguracije terena ter vzdolžnih in prečnih profilov ceste.
Prispevne površine smo razdelili na manjše enote, kjer je ena enota predstavljala površino med dvema
požiralnikoma. Glede na tip podlage smo prispevnim površinam določili pripadajoče koeficiente odtoka.
Pri hidravličnem izračunu smo na podlagi preglednice 2 za utrjene asfaltne površine izbrali koeficient
odtoka 0,9, na zatravljenih površinah pobočja pa 0,15.
Skupna prispevna površina zaledja je 353648 m2. Ko jo zmanjšamo za izbran koeficient odtoka, dobimo
reducirano prispevno površino 53047 m2.
Skupna prispevna površina s cest je 9121 m2, ko jo zmanjšamo za izbran koeficient odtoka, pa dobimo
reducirano prispevno površino 8208 m2.
Podrobnejši prikaz prispevnih površin, ki so razdeljene na podenote, je viden v prilogi A.
S temi podatki nato program Urbano Canalis po postopku, opisanem v poglavju 5.2, za različne čase
trajanja padavin in jakosti nalivov izračuna kritične čase koncentracije in maksimalne odtoke za vsak
odsek posebej. Pri tem na začetku v program vnesemo naslednje parametre, ki služijo kot začetni robni
pogoji in s pomočjo katerih izračuna potrebne dimenzije cevi:
−

Izbrane so betonske cevi,

−

začetni minimalni premer cevi je 200 mm,

−

maksimalna polnitev cevi je največ 70 %,

−

višina hrapavosti cevi je 1 mm,

−

koeficient hrapavosti trenja po Manningu je za betonske cevi 0,013 𝑠 · 𝑚 −3.

1

Po koncu izračuna nam program poda vrednosti odtoka, dimenzije cevi ter odstotek zapolnjenosti cevi
za vsak odsek posebej. V našem primeru je bil maksimalen odtok, določen pri povratni dobi 5 let in času
trajanja naliva 5 minut, 2431 l/s. Sicer je maksimalen odtok v kanalskem nizu MET_4.0, ki odvaja samo
padavinsko vodo s cest pri povratni dobi 5 let in trajanju naliva 5 minut, 264,72 l/s, ostalo količino
prispevajo zaledne vode.
Na podlagi dobljenih izračunov določimo dimenzije lovilca olj na kanalizacijskem sistemu.
Kot že omenjeno, nam hidravličen izračun potrdi, da del cevi obstoječega padavinskega kanala, katerih
velikosti se gibljejo med DN 600 mm in DN 1000 mm, ne prevaja predvidenega kritičnega odtoka, kar
je tudi razlog, da je prihajalo do preplavljanja ceste. Obstoječe cevi, ki so manjše od DN 1000 mm, je
treba zamenjati z novimi cevmi premera DN 1000 mm, saj le te prevajajo predviden odtok. Dolžina
potrebne zamenjave cevi je 460 m (tj. kanalski niz MET_D.0). V tem delu se izkopa stare cevi, jih
odpelje na deponijo in zamenja z novimi cevmi. Isti postopek naredimo pri starih revizijskih jaških. Na
koncu se novo cev naveže na obstoječ jašek DN 1000 mm. Navezava mora biti izvedena vodotesno.
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Objekti na sistemu

Cevi
Gravitacijske cevi so iz betona ali armiranega betona nazivnega premera DN 300 mm, DN 400 mm, DN
500 mm, DN 600 mm, DN 700 mm, DN 800 mm, DN 900 mm in DN 1000 mm, izdelane v skladu s
standardom SIST EN 1610. Vse cevi se polagajo na peščeno posteljico s kotom naleganja 2α = 120°.
Padci cevi se gibljejo med 0,5 % do 2,5 % in v največji meri sledijo padcu ceste. Globine izkopov
oziroma globine cevi se gibljejo med 1,5 m in 4 m. Pri tem je upoštevana minimalna globina vgradnje
cevi, da ne prihaja do zmrzali, ki je 0,8 metra. Pri določevanju globin predvidenih cevi smo upoštevali
globine in potek že obstoječe komunalne infrastrukture.
Jaški
Na predvidenem območju so predvideni tipski armiranobetonski jaški po standardu SIST EN 1917
nazivnega premera DN 1000 mm. Dno jaškov ima oblikovano muldo. Na vrhu je nameščen litoželezni
pokrov na armiranobetonskem okvirju. Jaški so pozicionirani izven in deloma v povoznih površinah.
Izven povoznih površin se vgradijo pokrovi z nosilnostjo 250 kN, znotraj povoznih površin pa 400 kN.
Jaški morajo biti izvedeni vodotesno. Na območjih, kjer so višinske razlike med jaški večje ali enake 50
cm, se vgradijo kaskadni jaški, ki služijo nevtraliziranju udara vodne mase in zmanjšanju hitrosti
pretoka.
Požiralniki
Požiralniki na obravnavanem območju so požiralniki z vtokom pod robnikom ter požiralniki z dežno
rešeto. Njihova nazivna velikost je DN 500 mm. Izdelani so v skladu s standardom SIST EN 13476 in
imajo vgrajene peskolove minimalne globine 50 cm. Požiralniki z dežno rešeto imajo litoželezne
pokrove z nosilnostjo 250 kN oziroma 400 kN. Cevne zveze so izvedene iz PE cevi DN 200 mm.
Požiralnike se navezuje direktno na zgornjo tretjino cevi ali revizijske jaške. Razdalja med posameznimi
požiralniki je 20 do 40 metrov, odvisno od velikosti prispevne površine.

Slika 24: Požiralnik z vtokom pod robnikom (levo), požiralnik z dežno rešeto (desno) (Vir: Avtor,
2020)
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Lovilec olj
Pred združitvijo kanalskega niza MET_2.0 in MET_4.0 je na slednjem predviden en tipski separator
ogljikovodikov oziroma mineralni lovilec olj. Kot že omenjeno, ti delujejo na principu razlike gostot
medijev. Ker so vse cestne površine vodoneprepustne in vzdolž celotne trase omejene z robnikom,
padavinska odpadna voda nima možnosti nekontroliranega odtoka neposredno v okolico ali potok,
ampak se preko požiralnikov s peskolovi nadalje prek kanalov vodi do koalescentnega separatorja lahkih
tekočin, kjer se izvede delno čiščenje maksimalnega pretoka. Predviden tipski lovilec olj je sestavljen
iz kovinskega separatorja ogljikovodikov z razbremenilnim sistemom, usedalnikom, koalescenčnim
vložkom in avtomatsko zaporo iztoka. Po standardu SIST EN 858-2 mora biti separator čistilnega
razreda 1, vsebnost ogljikovodikov na iztoku pa mora biti manjša kot 5mg/l. Zagotovljeno mora biti
izločanje suspendiranih snovi do 10 % koničnega odtoka. Med neurjem je dotok vode v separator večji
od pretoka, ki ga separator lahko očisti. Ta razlika povzroči dvig gladine v usedalniku. Ko gladina
doseže razbremenilni kanal (obvodnik), voda prične iztekati direktno na iztok iz separatorja.
Tipski lovilci olj morajo biti po standardu, v času kritičnega naliva, sposobni prevajati vsaj 10 %
kritičnega odtoka, ki je najbolj onesnažen, ostali pretok pa se odvaja skozi obvodnik (by-pass).
Dimenzioniranje lovilca olj poteka po enačbah iz poglavja 3.4.
Preglednica 6: Potrebne količine za izbran tipski lovilec olj
NAZIV

LO-1

NAZIVNA

Qmax

Qkrit

Ared

Vmin.

VELIKOST

(l/s)

(l/s)

(ha)

(m3)

NV 14

264,72

12,69

0,8208

1,4

Pri tem smo Qmax (maksimalen odtok, ki priteče do lovilca olj) razbrali iz hidravličnega izračuna in znaša
264,72 l/s.
Reducirano prispevno površino Ared predstavljajo vse prispevne površine, ki se stekajo v cestno telo
zmanjšane za koeficient odtoka.
Za faktor gostote smo izbrali Fd z vrednostjo 1, saj domnevamo, da bo takšna gostota snovi, ki bo vtekala
v lovilec olj.
Za lovilca olj, ki lahko sprejema kritični pretok Qkrit = 12,69 l/s, smo izmed tipskih lovilcev olj, ki so
na voljo pri dobavitelju, izbrali takšnega, ki ima nazivno velikost 14 in volumen usedalnika 1,4 m3.
Detajl izbranega lovilca olj s podatki je viden v prilogi H.
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Izkop
Izkop jarkov za cevovode se izvede v strojni in ročni kombinaciji v razmerju 90 : 10. Izkop jarka se
izvede po kotom 60°. Skupna širina jarka je odvisna od premera cevi in dodatne potrebne razširitve jarka
glede na premer cevi. Na mestih globljih izkopov, tj. pri globinah večjih od 1,5 m se namesto širokega
izkopa izvede opažen izkop. Na lokacijah, kjer poteka obstoječa komunalna infrastruktura, izvajamo
samo ročen izkop. V kolikor pri izkopu prihaja do vdora podzemne vode, moramo zagotoviti njeno
črpanje iz jarka.
Vgradnja
Cevi polagamo na plast posteljice, ki je izdelana iz peščenega materiala frakcije manj kot 16 mm. Višina
posteljice je 30 cm in se jo komprimira do stopnje 95 % po standardnem Proctorjevem preizkusu. Po
položitvi cevi je potreben zasip le-te s peščenim materialom frakcije do 32 mm v višini 30 cm nad
temenom cevi. Zbitost zasipa mora biti vsaj 95 % trdnosti po Proctorju. Na koncu je treba zasipati kanal
izven cone cevovoda s prodno-peščenim materialom različnih frakcij, vendar ne večjim kot 80 mm.
Tudi tukaj mora biti zbitost zasipa vsaj 95 % po Proctorju.
7.6

Varianta 2

Situacija variante 2 je podana v prilogi C.
Varianta 2 predstavlja alternativo varianti 1, ki je bila izdelana v sklopu projektne naloge. Pri tej varianti
padavinsko vodo vodimo preko zbirnega kanala na ponikovalnico iz modularnih blokov in jo ponikamo
v tla in ne v potok kot v varianti 1.
Koncept odvodnje druge variante sestoji iz enega kanalskega sistema, ki ga sestavljajo trije kanalski
nizi:
−

kanalski niz MET_2.0, ki je namenjen zbiranju zalednih voda,

−

kanalski niz MET_4.0, ki je namenjen kontrolirani odvodnji voda z območja ceste,

−

kanalski niz MET_P.0, ki predstavlja zbirni kanal kanalskih nizov MET_4.0 in MET_2.0 in se
zaključi z navezavo na ponikovalnico iz modularnih blokov.

Kanalska niza MET_2.0 in MET_4.0 sta identična kot v prvi varianti, razlika je le kanalski niz
MET_P.0, ki se ga po združitvi kanalskih nizov MET_2.0 in MET_4.0 ne naveže na obstoječo
padavinsko kanalizacijo, ampak se ga vodi na območje, kjer je predvidena ponikovalnica iz modularnih
blokov. V njem se bo voda zadržala in postopoma spuščala v tla.
Ker sta kanalska niza MET_2.0 in MET_4.0 enaka kot v varianti 1, bodo pri določevanju potrebnih
dimenzij ponikovalnice uporabljeni podatki, ki so bili izračunani v hidravličnem izračunu variante 1. To
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lahko storimo, ker v kanalski niz P.0 dotekajo samo vode iz prej omenjenih kanalskih nizov in nobene
druge.
Kanalski niz MET_P.0 je zbirni kanal, sestavljen iz betonskih cevi DN 1000 mm in dolžine 272 m.
Globine cevi so med 1,5 in 4 m. Revizijski/kaskadni jaški na nizu so DN 1000 mm. Kanal se zaključi z
navezavo na ponikovalnico. Trasa kanalskega niza poteka deloma pod zelenico, deloma pa ob desnem
robu cestišča v bankini. Vzdolžni prerez kanalskega niza MET_P.0 je viden v prilogi G.
7.6.1

Izbrana lokacija za ponikovalnico iz modularnih blokov

Zaradi prostorske utesnjenosti ob rekonstruirani cesti, kjer z leve strani dotekajo zaledne vode s pobočja,
z desne strani pa jo omejujejo poslopja in stanovanjske hiše, izvedba ponikovalnice ni mogoča takoj na
koncu meje obdelave predvidene ceste, ampak je potrebno predvideno lokacijo poiskati nekaj deset
metrov stran.
Prav tako je omejitveni faktor primerne lokacije obstoječa komunalna infrastruktura, ki se ji je potrebno
v največji meri izogniti.
Po ogledu terena, z obzirom na dobljene količine kritičnega odtoka iz prve variante, je bila izbrana
lokacija, ki se nahaja na degradiranem območju nekdanje opekarne, saj je območje nepozidano,
neopremljeno s komunalno infrastrukturo in razmeroma veliko, kar omogoča veliko manipulacijskega
prostora pri določitvi dimenzij ponikovalnice.

Slika 25: Obstoječi komunalni vodi ter predvidena lokacija ponikovalnice (rdeč krog) (Vir: Piso,
2020)
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Slika 26: Predvidena lokacija ponikovalnice iz modularnih blokov (označena z zeleno) (Vir: Atlas
okolja, 2020)

Slika 27: Predvidena lokacija ponikovalnice iz modularnih blokov (Vir: Avtor, 2020)

Na sliki 26 je z modro črto prikazan konec meje obdelave rekonstrukcije ceste.
7.6.2

Vrsta zemljine in koeficient infiltracije

Na obravnavanem območju so bile izvedene vrtine z namenom ugotovitve vrste zemljine. Vrtine so
pokazale, da je na predvideni lokaciji zemljina, ki se klasificira kot meljast pesek. Na podlagi
preglednice 5 je bil zaradi večje varnosti pri dimenzioniranju izbran najslabši možen koeficient
infiltracije za to vrsto zemljine. Na podlagi preglednice 5 je bil izbran koeficient vrednosti 0,6 · 10-5 m/s
pri zasičenem stanju, ki po standardu DWA-A 138E velja za dobro prepustnega.
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Gladina podtalnice

Zaradi zaščite podtalnice pred potencialnim onesnaževanjem je predpisana minimalna razdalja med
dnom ponikalnega objekta in povprečno maksimalno vrednostjo gladine podtalnice. Po standardu ta
znaša najmanj 1 m.
Ker v bližini predvidenega območja ARSO ne izvaja meritev gladine podtalnice, se je bilo treba obrniti
na Ribiško družino Ptuj, ki ima v bližini vrtino, s katero merijo gladino podtalnice za lastne potrebe. Po
njihovih zagotovilih se gladina podtalnice giblje nekje med 12 in 14 m pod koto obstoječega terena.
7.7

Dimenzioniranje ponikovalnice iz modularnih blokov

Dimenzioniranje poteka po standardu DWA-A 138E. Pri tem smo uporabili podatke za padavine iz
variante 1, torej podatke o padavinah za meteorološko postajo Mestni vrh pri Ptuju. Standard priporoča,
da uporabljamo podatke za padavine s petletno povratno dobo in trajanjem naliva 10 minut. V sklopu
naloge smo zaradi bolj verodostojne primerjave med količinami odtokov iz variante 1 in 2 uporabili
petminutno trajanje naliva pri povratni dobi 5 let, ki ga je kot kritičnega določil program Urbano Canalis.
Potek izračuna:
Pri izračunu pretoka, ki doteka na ponikovalnico, in modularnih blokov smo uporabili enačbo 12:
Qd = 10-7 · iT,n · Akup.
Skupna reducirana prispevna površina predstavlja vse prispevne površine s ceste in vse prispevne
površine zaledja, ki se stekajo proti ponikovalnici, zmanjšane za koeficient odtoka. Velikost prispevne
površine je enaka kot pri varianti 1.
Intenziteta padavin pri povratni dobi 5 let in trajanju naliva 5 minut je 392 l/s · ha.
Tako dobimo skupni pretok, ki vteka na ponikovalnico:
Qd = 10-7 · 392 l/(s · ha) · 61255 m2 = 2,4 m3/s
Po izračunu pretoka na ponikovalnico (Qd) je naslednji korak izračun ponikovalne sposobnosti (Qp)
ponikovalnega objekta po enačbi 17:
Qp = vƒ,n · Ap =

kf
2

· ihid · Ap

Za potrebe izračuna ponikovalne sposobnosti objekta moramo za izbran koeficient infiltracije in
predvideno globino objekta, ki je glavni parameter za izračun hidravličnega gradienta, določiti še
potrebno površino ponikovalnice, saj je od teh parametrov odvisna ponikovalna sposobnost objekta. Od
sposobnosti ponikanja pa je nadalje odvisna potrebna zadrževalna prostornina objekta, ki bo omogočala
začasno hrambo vode in njeno postopno ponikanje v obdajajočo zemljino.

Pev, N. 2020. Variantni rešitvi odvodnje padavinskih voda s ceste v naselju Rogoznica.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

51

Pri določitvi površine ponikovalnice je treba imeti v obziru minimalno razdaljo do drugih objektov, pri
izračunu hidravličnega gradienta pa minimalno razdaljo med dnom ponikovalnice in gladino podtalnice.
Kadar določamo hidravlični gradient, moramo upoštevati dejstvo, da je dvig gladine podtalnice odvisen
od razdalje med dnom ponikovalnice in gladino podtalnice. Manjša kot je višinska razlika med dnom
ponikovalnice in gladino podtalnice, večji je vpliv na dvig podtalnice ter obratno.
Za izračun hidravličnega gradienta smo določili naslednja parametra:
−

z = 6 m,

−

h0 = 5,5 m.

Da ne bi prišlo do pretiranih izkopov in prevelikega vpliva na nivo podtalnice, smo za predvideno višino
ponikovalnice izbrali z = 6 m. Pri izračunu višinske razlike med dnom ponikovalnice in gladino
podzemne vode (h0) smo upoštevali, da je povprečna gladina podtalnice 12 metrov pod koto terena ter
da je minimalna globina ponikovalnice od vrha terena 50 cm. Tako smo dobili:
h0 = 12 m – 6 m – 0,5 m = 5,5 m.
Iz zgornjih podatkov sledi, da je hidravlični gradient, ki se izračuna po enačbi 16:
ihid =

h0+z

z
2

h0 +

ihid = 1,35.

Slika 28: Celotna potencialna površina za ponikovalnico iz modularnih blokov (Vir: Atlas okolja,
2020)
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Kot je razvidno iz slike 28, je na predvidenem območju skupna potencialna površina v velikosti 1,3 ha
oziroma 13000 m2. Za potrebe izgradnje ponikovalnice smo znotraj celotne potencialne površine iskali
potrebno površino ponikovalnice. Iskanje potrebne površine je temeljilo na tem, da je pri izbrani globini
objekta (z = 6 m) dejanski volumen ponikovalnice (površina ponikovalnice pomnožena z globino le te)
enak potrebnemu zadrževalnemu volumnu ponikovalnice. Po večkratni ponovitvi postopka za izračun
potrebne zadrževalne prostornine ponikovalnice iz poglavja 6.4, kjer smo večkrat spreminjali velikost
površine ponikovalnice, ki je vplivala na izračunano ponikovalno sposobnost objekta in nadalje na
potrebno zadrževalno prostornino, smo dobili, da je potrebna površina ponikovalnega objekta približno
145 m2. V nadaljevanju je prikazan postopek izračuna potrebnega zadrževalnega volumna za dotično
površino.
Na podlagi izbranega koeficienta infiltracije (kf = 0,6 · 10-5 m/s), hidravličnega gradienta (ihid = 1,35) in
površine (Ap = 145 m2) dobimo, da je ponikovalna sposobnost:
Qp =

kf
2

· ihid · Ap = 3 · 10-6 m/s · 1,35 · 145 m2 = 0,000587 m3/s.

Iz izračunanih vrednosti določimo še potreben zadrževalni volumen po enačbi 18:
Vz = (Qd – Qp) · T · 60 · ƒs.
Za trajanje naliva (T) smo izbrali čas naliva 5 minut in varnostni faktor ƒs = 1,2 in tako dobili zadrževalni
volumen:
Vz = (2,4 m3/s – 0,000587 m3/s) · 5 · 60 · 1,2 = 860,620 m3.
7.7.1

Ponikovalnica iz modularnih blokov

Tipski modularni bloki so namenjeni začasnemu zadrževanju in postopnemu odvajanju padavinske vode
v tla. V primerjavi s klasičnimi ponikalnicami zemeljske izvedbe jih odlikuje hitra izvedba brez uporabe
strojev in večjih posegov v okolje ter zelo velika kapaciteta za zadrževanje padavinske vode. Delež
praznin po celotni prostornini bloka je več kot 90 %. Izkop pri takšnih sistemih je do trikrat manjši kot
pri sistemih iz gramoza. Bloki so podzemne izvedbe in omogočajo možnost prometa nad njimi, saj imajo
veliko nosilnost, ki prenese promet osebnih vozil.
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Slika 29: Primer vgradnje ponikalnice iz modularnih blokov (Vir: Hauraton, 2020)

7.7.2

Vgradnja ponikovalnih blokov

Površina, na katero se polagajo modularni bloki, mora biti ravna. Območje okrog blokov mora biti
obsuto z drobljencem vsaj 0,3 m, na dnu pa 0,5 m. Drobljenec mora imeti večjo prepustnost kot
obdajajoča zemljina. Med zemljo – v katero ponikamo vodo – in modularnimi bloki se vgrajuje
geotekstil, ki služi preprečitvi vdora umazanije v notranjost blokov in s tem zmanjšanju sposobnosti
ponikanja in izpiranja drobnih frakcij. Geotekstil predstavlja bariero med notranjostjo ponikovalnice in
obdajajočo zemljino in je zasnovan tako, da omogoča prepuščanje vode v in iz objekta, neprepusten pa
je za vdor okoliške zemljine. V geotekstil mora biti pokrita celotna ponikovalnica iz modularnih blokov.
Ponikovalni bloki morajo biti izdelani tako, da jih po potrebi lahko čistimo in pregledujemo. Na
ponikovalnice se vgradi jaške za pregledovanje in prezračevanje. Na vsake toliko časa je treba izprazniti
mulj, ki se nabira na dnu ponikovalnice.
7.7.3

Dimenzije ponikovalnice iz modularnih blokov

Ponikovalnica bo izdelana iz tipskih modularnih blokov proizvajalca Hauraton. Dimenzije posameznega
bloka so 120 cm x 80 cm x 33cm prostornine 292 litrov, v katero je že všteta poroznost bloka (Na podlagi
kataloga Hauraton – voda). Pri tem je višina posameznega bloka 33 cm, dolžina 120 cm in širina 80 cm.
Na podlagi potrebnega zadrževalnega volumna, ki smo ga izračunali in je 860,620 m3, določimo
potrebno število blokov, ki bodo sposobni zadrževati omenjen volumen.
Število potrebnih blokov =

860620 𝑙
292 𝑙

= 2947,32
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Število zaokrožimo na prvo večjo celo število in dobimo, da potrebujemo 2948 blokov, da zadostimo
potrebni zadrževalni prostornini ponikovalnice. Ker smo določili, da bo globina izkopa 6 metrov,
izračunamo, koliko blokov višine 33 cm lahko postavimo po tej globini enega na drugega.
Število blokov po globini =

600𝑐𝑚
33𝑐𝑚

= 18,18

Tako dobimo, da lahko na predvideni višini 6 m zložimo 18 blokov. Sedaj izračunamo še potrebno
število blokov, zloženih po vodoravni površini.
Število blokov po površini =

2948
18

= 163,78

Število zaokrožimo na prvo večjo celo število. Dobimo, da potrebujemo 164 blokov.
Zaradi zaokroževanja bo dejansko število vgrajenih blokov 164 · 18 = 2952, s čimer bo posledično tudi
večja maksimalna možna zadrževalna prostornina ponikalnice (2952 · 292 l = 861984 l) napram
izračunani (860620 l). Prav tako bo zaradi zaokroževanja večja tlorisna površina ponikovalnice (164 ·
1,2 m · 0,8 m = 157 m2) napram izračunani (145 m2).
Bloke smiselno razporedimo glede na razpoložljiv prostor območja ponikovalnice. Za naš primer smo
izbrali postavitev v mreži 41 · 4, kot je vidno na slikah 30 in 31.

Slika 30: Tlorisni prikaz postavitve blokov (Vir: Avtor, 2020)
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Slika 31: Tlorisni prikaz postavitve blokov z dimenzijami v cm (Vir: Avtor, 2020)

Dimenzije predvidene ponikovalnice iz modularnih blokov so:
−

dolžina 32,8 m,

−

širina 4,8 m,

−

višina 5,94 m.

7.7.4

Varnostno prelivanje na območju ponikovalnice

Pred navezavo na ponikovalnico se vgradi jašek, katerega namen je prelivanje visokih voda na območju
ponikovalnice. Jašek služi zavarovanju območja ceste pred preplavljanjem. Delovati začne, kadar
nastopijo padavinski dogodki z večjo povratno dobo od projektirane, torej s povratno dobo nad 5 let.
Takrat se zapolni celoten volumen zadrževalnika in višek vode se začne skozi jašek prelivati v okolico
ponikovalnice. Gre za degradirano območje, ki ni poseljeno oziroma pozidano, zato njeno prelivanje
nima vpliva na bližnjo okolico.
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STROŠKOVNA PRIMERJAVA MED VARIANTNIMA REŠITVAMA

Za predvideni variantni rešitvi smo izdelali popis del s predračunom. Informacije o cenah smo dobili pri
različnih ponudnikih, ki so na trgu. Treba je vzeti na znanje, da predračun predstavlja aproksimativno
vrednost investicije, v katero ni vštet davek na dodano vrednost. V popis del so vključena vsa potrebna
preddela (zakoličba trase cevovodov in objektov na kanalizacijski mreži ter vsa potrebna rušenja in
čiščenja terena), vsa zemeljska dela (izkopi, zasipi), vsi elementi odvodnje (kanalske cevi ter ostali
objekti na kanalizacijski mreži) ter vsa ostala dela (čiščenje terena in kanalskih cevi po končanih delih).
Na koncu ceno investicije povečamo za dodatnih 10 %. Dodatek predstavlja nepredvidene stroške, v
katere so zajeta vsa nepredvidena dela, ki se pojavljajo tekom gradnje.
Preglednica 7: Stroškovna primerjava med variantama
Varianta

Vrednost investicije [€]

Varianta 1

456.076,90

Varianta 2

474.484,47

Iz preglednice 8 je razvidno, da je skupna investicija variante 2 za 4 % dražja kot varianta 1, a pri tem
je treba poudariti, da sta kanalska niza MET_2.0 in MET_4.0 v obeh primerih enaka. Prav tako njuna
vrednost. Zaradi tega sta za bolj verodostojno primerjavo v spodnji preglednici podani ceni samo za
kanalska niza MET_D.0 in MET_P.0, saj ima cenovna razlika med njima odločilen vpliv na končno
izbiro primernejše rešitve. Kanalski niz MET_D.0 je dolg 460 m, njegova cenovna vrednost pa v grobem
sestoji iz izkopa zemljine, predvidenih cevi in jaškov, zasipa ter rušitve in odstranitve starih cevi in
jaškov. Kanalski niz MET_P.0 pa je dolžine 272 m, kjer prav tako njegovo cenovno vrednost
predstavljajo postavke iz niza MET_D.0, sicer brez rušitve in odstranitve starih cevi in jaškov, a je tu
dodaten strošek izgradnja ponikovalnice iz modularnih blokov.
Preglednica 8: Stroškovna primerjava med kanalskima nizoma MET_D.0 in MET_P.0
Kanalski niz

Vrednost investicije [€]

MET_D.0

163.907,54

MET_P.0

182.315,11

Iz preglednice 9 je razvidno, da je kanalski niz MET_P.0 za 11 % dražji kot kanalski niz MET_D.0
oziroma za 18.407,54 €. Prav izgradnji ponikovalnice gre pripisati vzrok za dražjo vrednost investicije,
na podlagi katere je racionalnejša izbira za izvedbo odvodnje padavinskih voda variantna rešitev 1.
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ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi je bil obravnavan problem odvajanja padavinske vode z območja utrjenih površin,
v tem primeru z javne ceste. Na obravnavanem odseku ceste sedanji princip odvodnjavanja ni ustrezal
predpisani zakonodaji in okoljevarstvenim zahtevam, prav tako zaradi klimatskih sprememb, ki
povzročajo vedno pogostejše ekstremne padavinske dogodke z močnimi nalivi, ni bil več sposoben
dovolj hitro odvajati takšnih količin površinskega odtoka, kar je povzročalo njegovo zastajanje in
posledično preplavljanje ceste. Zaradi tega je bilo treba v sklopu rekonstrukcije obstoječe ceste
predvideti sistem odvodnje, ki ustreza veljavnim predpisom in okoljevarstvenim zahtevam ter je
primernih dimenzij, da prevaja predvidene odtoke.
Zasnovani sta bili dve variantni rešitvi. Pri zasnovi smo upoštevali konfiguracijo terena, nivo podtalne
vode, geološko sestavo tal, obstoječe ter predvideno stanje naselja in lastništvo zemljišč, ki jih preči
trasa predvidene kanalizacije. Pri slednjem smo sledili načelu, da predvidena trasa poteka izven zasebnih
zemljišč. Variantna rešitev 1 predstavlja kontrolirano odvodnjo padavinskih voda s ceste in njenega
zaledja v ločenem gravitacijskem sistemu, ki se naveže na obstoječo ločeno padavinsko kanalizacijo in
zaključi z iztokom v potok Rogoznica. Variantna rešitev 2 pa predstavlja kontrolirano odvodnjo
padavinskih voda s ceste in njenega zaledja v ločenem gravitacijskem sistemu, ki se zaključi z
dispozicijo na ponikovalnico iz modularnih blokov. Za obe varianti je bil v programu Urbano Canalis
izdelan hidravlični izračun, ki je služil kot izhodišče za nadaljnje dimenzioniranje predvidene
kanalizacije in stroškovne primerjave med variantama.
Na podlagi stroškovne primerjave smo prišli do ugotovitve, da je finančno ugodnejša rešitev variante 1,
saj je ta, ko primerjamo vrednost kanalskih nizov MET_D.0 in MET_P.0, ki imata odločilen vpliv na
končno ceno variante, cenejša za 11 % v primerjavi z varianto 2.
Kljub temu, da je varianta 1 cenejša za 18.407,54 €, predstavlja varianta 2 primernejšo rešitev, ki sledi
okoljevarstvenim zahtevam, katerih prioriteta je zadrževanje padavinske vode na mestu nastanka, ki ga
v tej nalogi rešujemo s ponikanjem. S ponikanjem zmanjšujemo površinske odtoke, ki bi drugače
odtekali v obstoječo kanalizacijo in nadalje v odvodnike. V našem primeru v varianti 1 voda odteka v
potok Rogoznica, kar predstavlja dodatno hidravlično bremenitev za potok in organizme v njem, še
posebej v času močnih nalivov. Ravno v času močnih nalivov, ko večina vode zaobide lovilca olj, taka
voda – čeprav manj kot pred izgradnjo lovilca olj – predstavlja z onesnažili obremenjeno vodo, ki
negativno vpliva na floro in favno v potoku. Z varianto 2 pa vodo ponikamo v tla in s tem bogatimo
zalogo podtalnice, vzdržujemo vlažnostne razmere v tleh, in to takšne, kot so bile pred izgradnjo hiš in
cest na tem območju, ter ohranjamo naravni tokokrog vode.
Čeprav je varianta 2 dražja za 11 % je z vidika varstva okolja primernejša. Vrednost investicije variante
2 bi bila nižja, če bi namesto trenutne lokacije ponikovalnice, ki je dokaj dislocirana glede na mejo
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obdelave ceste, obstajala kakšna primernejša lokacija bližje meji obdelave. S tem bi se izognili izgradnji
dolgega zbirnega kanala MET_P.0, ki meri 272 m in s tem izdatno povečuje vrednost investicije. Žal
takšne lokacije zaradi topologije terena, obstoječe komunalne infrastrukture in pozidanosti obstoječega
stanja ni bilo moč najti bližje meji obdelave, zato je za ta primer racionalnejša rešitev za izgradnjo
varianta 1.
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