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Nabor vprašanj za 

INŽENIRSKA HIDROTEHNIKA 
(GR+VKI  II L. 2010/11) 

izr.prof.dr.  J. Panjan 
 
 
1. Na kratko opišite zgodovinski razvoj zdravstvene hidrotehnike. 

Vsa zgodovinska naselja in mesta so nastajala ob vodi (predvsem tekoči)… Mohenđo-Dara, 

Jeruzalem, Memfis, Atene, Rim.  

-Mohenđo-Daraà  3000 p.n.š.  àjavno kopališče, kopalnice z odvodi v kanale zgr. pod cesto 

-Gradnja objektov za težnostni prenos vode à mostovi,  akvedukti,  prvi predori 

-CLOACA MAXIMA à Rim  500 p.n.š. 

-EMONA  à 7 podcestnih kanalov znotraj obzidja do Ljubljanice. Precejšnji padecà voda ne 

mora v kontra smeri, da bi povzročila poplave 

-Srednji vek à »UŽAS«  propad vsega, kar je nastalo prej à epidemije,  slaba higiena 

-1775  àstranišče na vodno izpiranje s sifonom 

-1850 à po epidemijah sprejmejo zakone o prepovedi onesnaževanja rek, in predpise ki zahtevajo 

čiščenje kanalske odpadne vode pred izpustom v odvodnik 

-konec 16 st. à PRVI  VODOVODI 

-začetek 19 st. àPRVE  KANALIZACIJE  po epidemijah 

-LJ dobi načrt sodobne kanalizacije po potresu 1899 

-SEDANJOST à vse večji problemi z onesnaženo padavinsko vodo v večjih mestih (Indija 

Koromandija);  vse večji tudi problem odvoza in deponiranja trdih odpadkov 

 

 

2. Izvori onesnaževanja in polutanti. 

-biološki  

-kemijski à  organske in anorganske snovi 

-anorganske à soli, baze, kisline 

-fizični à neraztopljene spojine (trdni odpadki, tekočine) ,  toplota 

-radioaktivne snovi 

-GOSPODINJSTVA à pranje, čiščenje, kuhanje, osebna higiena 

-INDUSTRIJA à plini, nevarni odpadki, izpusti onesn. Vode 

-PROMET à naftni derivati, plini, obloge gum, zavor 

-KMETIJSTVO à živinoreja (gnoj, gnojevka),  poljedelstvo (škropljenje)            meteorne vode 
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3. Opišite odpadne vode iz gospodinjstev. 

Nastaja zaradi uporabe v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju, čiščenju, pranju avta. So vedno 

bolj onesnažene zaradi uporabe kemičnih sredstev (čistil, pralnih praškov, šamponov). Dodaten vir 

odpadnih voda so lahko tudi netesne pipe! 

 

4. Kaj je  to norma potrošnje np ? 
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-Nam pove količino vode v litrih, potrebne za 1 osebo na dan.  

-Je osnovna količina za dimenzioniranje (na končno dim. čez 50 let)  vodooskrbnega sistema  

-Določanje (z analizo vseh vrst porabnikov): 

 -gospodinjstva (max 160 l/os/dan) 

 -mala podjetja in javni zavodi 

 -zelenice, vrtnarstvo, igrišča 

 -komunalne potrebe 

-Koeficienti neenakomernosti potrošnje 

 

5. Kaj je to biokemijska potreba po kisiku – BPK5  

BPK5 =količina kisika ki ga porabijo mikroorganizmi pri razgradnji organskega onesaževanja v 

vodi v 5 dneh. Odvissno tudi od števila in aktivnosti mikroorg. in temperature 

Pogoji so standardizirani (T=20°C) 

Def. à je biološki test pri katerem ugotavljamo zmanjševanje koncentracije kisika po preteku 

nazivne dobe 5 dni (BPK5) 

 

6. Opišite odpadne vode iz industrije. 

-Lahko so podobne hišnim 

-Lahko so zelo specifične 

 -strupene 

 -nerazgradljive (radioaktivne snovi) 

 -tople (prevroče à uničevanje rečne/jezerske/morske flore in favne) 

 

7. Kaj je to populacijski ekvivalent –PE? 

PE je enota za izražanje količine onesnažene industrijske odpadne vode. (PE=populacijska enota ki 

je ekvivalentna enemu prebivalcu P). Npr. à za predelavo 1t sladkorne pese porabimo 10000l vode 

kar predstavlja okrog 400 PE. 400 preb porabi dnevno toliko vode kot predelava 1t sladkorne pese. 
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8. Opišite osnovne fizikalne, kemijske in biokemijske preiskave odpadnih voda. 

 

 

9. Padavine –gospodarsko enakovredni nalivi (GEN). 

So nalivi, ki so analizirani za daljše časovno obdobje, in so znani za 8 padavinskih območij v 

Sloveniji. Na podlagi GEN zbiramo nalive glede na pogostost (n=0,5 ; 1 ; 2) in itenziteto q. 

Pomembni so kratkotrajni nalivi z veliko itenziteto. 

 

10. Padavinske onesnažene vode, kaj je to prvi val onesnaženja. 

Padavinska voda je onesnažena z različnimi (predvsem mineralnimi) snovmi + organske primesi + 

težke kovine. Na območju z močno industrijo se pozna tudi vpliv onesnaženosti zraka à kisli dež. 

PRVI  VAL traja prvih 20-30% vsakega naliva (do nekaj 10min). Padavinske onesnažene vode 

nastopijo najbolj intenzivno v času močnih nalivov po daljšem sušnem obdobju. 

Vzroki onesnaženja: 

 -obrus cestišč  +  neftni derivati z cest 

 -obrus gum, zavor 

 -soljenje v času zmrzovanja 

 -težke kovine 

 -kmetijski stroji + kmetijske površine 

 -onesnažen zrak 

 -olja na parkiriščih 

 

11. Kaj je to kritični naliv in kolikšen je? 

Je tisti naliv, na katerega se dimenzionira ČN in zadrževalnike (če ČN ni dovolj zmogljiva), da 

lahko v primeru kritičnega naliva onesnaženo vodo očistijo. Za izračun količin odpadne vode 

kritičnega naliva se upošteva čas trajanja padavin 15min i intenzivnostjo 15l/s.ha. Pri tem se 

kontrolira tudi izpust iz ČN v odvodnike. 
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12. Kako je definiran koeficient odtoka in kako ga upoštevamo pri urbani odvodnji. 

𝜑 =
𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎  𝑝𝑎𝑑𝑎𝑣𝑖𝑛  𝑠𝑖  𝑠𝑜  𝑜𝑑𝑡𝑒𝑘𝑙𝑒

𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎  𝑝𝑎𝑑𝑎𝑣𝑖𝑛  𝑘𝑖  𝑠𝑜  𝑑𝑒𝑗𝑎𝑛𝑠𝑘𝑜  𝑝𝑎𝑑𝑙𝑒 

Odvisen je od: 

 -akumulajice na terenu in v kanalski mreži 

 -izhlapevanja in ponikovanja (oz. vlažnosti tal) 

 -nagib terena 

 -% utrjenih površin (ceste, ploščadi, parkirišča) in gostote pozidave 

 -časa koncentracije 

 -oblike prispevne površine 

Meteorna ali mešana kanalizacija mora biti dimenzionirana za odvod ustreznih količin vode. Pri tem 

se v mestu upošteva večji koef. odtoka zaradi pozidave in manjši čas koncentracije (odtok doseže 

kanalsko mesto brez zakasnitev. 

 

 

13. Kam in kakšne kakovosti odpadnih voda lahko spuščamo v odvodnike. 

V  PONIKANJE – PODTALNICA:  (filtracija, adsorpcija, biološko čiščenje) 

-samo neonesnažena padavinska voda 

-tudi druge snovi, vendar je to kritično, ker procesa ne moremo kontrolirati (àonesnaževanje podt.) 

V  POVRŠINSKE  TEKOČE / STOJEČE  SLADKE  VODE: 

Zaželjeno je predhodno čiščenje do stopnje ki jo odvodnik s svojo samočistilno sposobnostjo lahko 

še sprejme. Potrebna stopnja predčiščenja je odvisna od namembnosti odvodnika (šport,  plovba, 

kopalna voda), pretočnih količin, predhodne obremenitve (z onesn. vodo), itd.  

V Sloveniji se v jezera ne sme spuščati niti očiščene vode. 

V  MORJE: 

-podobno kot za površinske vode 

-izliv je potrebno oddaljiti od obale 

-upoštevati morske tokove, globino izliva, fizične razlike med morsko in odpadno vodo,… 

ZBIRANJE  à  ODVOZ  Z  KONTEJNERJI  /  CISTERNAMI 

 

Mora veljati načelo, da odpadno vodo pred izpustom v odvodnik očistimo do te stopnje, da ne 

ogroža naravnega stanja. 
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14. Kaj je to povratna doba in pogostost nalivov in katere vrednosti se upoštevajo za 

dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov. 

POVRATNA DOBA (npr. 100 let) je čas v katerem v povprečju v (2000 letih) pride (20x) do večjih 

dogodkov. 

POGOSTOST NALIVA se meri z (1x v n letih) in nam pove koliko časa je povprečno med 

posameznima nalivoma podobne jakosti. 

DIMENZIONIRANJE: 

-merodajen je padavinski odtok 

-dimenzije so izkoriščene samo v primeru močnih deževij 

-sušni odtok je potreben za določitev minimalne hitrosti 

-dimenzionira se na ekstremno deževje s povratno dobo n=1 za 1 leto trajanja 5-30min 

 PREDPOSTAVIMO: 

  -čas trajanja navila (5-20min)           (čas trajanja dežja = čas trajanja odtoka) 

  -prispevne površine 

  -koeficient odtoka je med trajanjem nespremenjen 

  -odtok je po vsej dolžini kanala nespremenjen 

 

15. Napišite in utemeljite osnovne predpostavke za odtok padavinske vode. 

 

 

16. Kaj pomenita HIDRAVLIČNA in BIOKEMIJSKA obremenitev in kako ju določamo? 

BIOKEMIJSKA OBREMENITEV: 

Količino organskih in mineralnih primesi, ki so razgradljive v okolju izražamo z biokemijsko 

potrebo po kisiku v 5 dneh pri T=20°C  à  BPK5   à biokemijska obremenitev odpadne vode 

Določamo jo na podlagi načina bivanja, in načina izvedbe kanalizacijskega sistema 

HIDRAVLIČNA OBREMENITEV: 

-odvisna je od porabe vode (pri mešanih kanal. sistemih pa tudi od količine padavin) 

-pri odpadnih vodah iz gospodarstva (industrije, trgovin, obrti,..) moramo upoštevati tudi tuje vode, 

ki se ''uštulijo''. Za odpadne vode moramo upoštevati stanje čez 50let (50let je amortizacijska doba 

kanalizacije)  

Viri tuje vode: -podtalnica 

  -nestrokovno izvedeni hišni priključki 

Za dimenzioniranje kanalov upoštevamo max urni dotok 
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17. Opišite vrste kanalizacijskih sistemov, njihove dobre in slabe strani. 

MEŠANI: odpadna voda + padavinska voda 

-v času padavin v primerjavi s sušnim obdobjem se lahko pretok poveča za 50 – 100X 

-za dimenzioniranje cevi je odločilen padavinski odtok 

-dimenzije so izkoriščene samo v primeru deževij 

-možne so preobremenitve  à povratni tok à poplave v nižje ležečih priključnih prostorih 

-delovanje ČN je manj zanesljivo in bolj obremenjujoče za črpališča àslabša zaščita odvodnika 

-znatno nižja cena kot ločeni sistemi 

LOČENI  (odpadna voda posebej,  padavinska voda posebej) 

-deževja ne povzročajo preobremenitev 

-delovanje ČN zaradi sorazmerno stabilnega toka je zaneslivejše in manj sunkovito 

-zadrževalniki niso potrebni (izgradnja ČN je cenejša) 

-večja zapletenost sistema in manjša preglednost 

-skoraj podvojeni investicijski   in  vzdrževalni  stroški 

-kanali odpadne vode se ne izpirajo več samodejno  (potrebno ročno izpiranje) 

DELNO LOČENI:  

-CILJ  à zmanjševanje in zakasnitve padavinskega odtoka 

-razpršeno zadrževanje vode na površina (tam kjer je padla naj tudi malo počaka) 

-koncentrirano zadrževanje vode (suhi / mokri zadrževalniki) 

-koncentrirani zadrževanje vode pod površjem (deževni zadrževalniki,  čistilni bazeni) 

-ponikanje na površju (zelenice, parki) 

-ponikanje pod površjem (drenaže, drenažne zavese) 

 

-Čisto padavinsko vodo čim prej spraviti do odvodnik; umazano PV àpeskolovàlovilec oljàodv. 

DANES: 

-posebej za tehnološke odpadne vode 

-posebej za odpadno sanitarno vodo + onesnaženo padavinsko vodo 

-posebej za čisto padavinsko vodo 
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18. Osnovni pogoji za varno obratovanje kanalizacijskih sistemov. 

-morajo biti izvedeni po splošnih standardih 

-vodotesnost na območjih varstvenih pasov vodnih virov 

-sistemi naj bodo samodejno prezračeni 

-odpadna voda mora imeti ob priključku določene lastnosti 

 -T    25 - 40°C 

 -pH   6,5 – 9 

 -ne sme vsebovati abrazivnih snovi (pesek) 

 -brez strupenih in nevarnih snovi 

 -brez vnetljivih in eksplozivnih snovi 

 -brez usedljivih, plavajočih snovi  

 -brez lepljivih, barvastih, radioaktivnih snovi 

 -omejitve glede na izvor odpadne vode  (bolnice, težke obrti,…) 

 

19. Od česa je odvisna zasnova kanalizacijskih sistemov? 

OD: -obstoječega stanja in dolgoročnega urbanističnega načrtovanja poselitvenega območja in 

načrtovanja okoliških naselij (za povezave med kanal sistemi) 

 -konfiguracije terena 

  -nagib  (hribi, doline) 

  -geomehanske lastnosti tal 

  -višina podtalnice 

  -lega odvodnika (max. Pretok) 

  -zahtevana stopnja zaščite odvodnika 

 -tehnične in materialne zmožnosti investitorja 

 

20. Naštejte in opišite (skicirajte) objekte na kanalski mreži. 

Skice na strani 67 

21. Opišite in skicirajte razbremenilnike. 

Str 92 

22. Opišite deževne zadrževalne bazene. 

Str 94 

23. Naštejte postopek pri izvedbi – polaganju cevi (kanalov). 

24. Opišite statično dimenzioniranje cevi proti porušitvi. 

 


