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KOLIČINSKE IN KAKOVOSTNE ZNAČILNOSTI ONESNAŽENIH VODA  

 

1. Sestava in lastnosti odpadnih voda iz naselij  

 
  

Odpadne vode nastajajo v vseh urbanih in vaških naseljih kot posledica uporabe vode za 
transport nezaželjenih snovi iz neposredne bližine. 
 
 

Na sestavo in lastnosti odpadne vode vplivajo številni faktorji:  

 Število priključenih prebivalcev, 

 Način življenja – doseženi standard,  

 Priključena industrija in obrt,  

 Priključene prometne površine.  
 
 

Sestavo vode ločimo glede na izvor: 

 organskega  

 anorganskega  
 
Glede na možnost čiščenja na:  

 usedljive, 

 lebdeče,  

 koloidne  

 razstopljene snovi.  
 
 
Primesi v odpadni vodi razdelimo na: 

 izločljive s fizikalnimi postopki (usedljive, plavajoče, lebdeče), 

 koloidne  

 raztopljene.  
 
 
 

Raztopljene in delno raztopljene odpadne snovi povzročijo motnost odpadne vode, ki je manj 
prozorna. 
 
Kanalska odpadna voda je močno kalna(motna). Pri močnih nalivih se prozornost z izpiranjem 
še poslabša. 
 
Koloidnesnoviin nekatere raztopljene dajo odpadni vodi izrazito kalnost oziroma motno stali 
barvo in jih lahko iz vode izločimo le z biokemijskimi postopki čiščenja. 
 
 
 
 
 



2. Meritve količin onesnaženih voda ali hidravlična obremenitev  

 

Pri hidravličnem dimenzioniranju kanalov in čistilnih naprav upoštevamo naslednje dotoke:  
 
 
 

 

 

 

 

Za določitev qh moramo upoštevati stanje čez ca 50 let. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tuje vode: 

Orientacijska vrednost tujih vod je 0.05l/(s.ha) -1.5 l/(s.ha). 

 

Maksimalni urni dotok: 

 

 

 

 

 

 

3. Kakovostne preiskave odpadne vode in biokemijska obremenitev  

 

Kakovost vode nadzorujemo s fizikalnimi, kemijskimi, bakteriološkimi in biološkimi parametri.  

Za pravilen rezultat analize so pomembni različni dejavniki.  

 

Bistvena je metodologija, ki mora: 

 dati dober vpogled v nihanje kakovosti 

 biti preprosta in kratka 

 ustrezati praktičnim potrebam 

 dati rezultate, ki jih je mogoče razvrstiti v pregledne razpredelnice. 

 
Meritve opravimo: 

 na terenu 

 v laboratoriju 

qh …odpadna voda iz gospodinjstev (hišna) *l/s+ 

qI …odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s] 

qt …tuje (infiltrirane) vode [l/s] 

 

qs= (qh+ qi)+ qt= Qs+ qt 
 

A …število prebivalcev po n letih *P+ 

np …normo potrošnje v naselju v *l/(P.dan) 

Ao …sedanje število prebivalcev v naselju *P+ 

p …letni prirast prebivalcev v [%] 

n -število amortizacijskih let za kanalizacijski sistem *-] 

 

qh= A * np= Ao (1 +p/100)n * np 

Qhmax=  Qd/10 -Qd/18 

 

Qd …dnevni dotok v [l/dan] ali [m3/dan].  

 



4. Fizikalne preiskave in določitve  

 

Fizikalne določitve: 

 Temperatura 

 Motnost 

 Barva 

 Vonj in okus 

 Raztopljene snovi in neraztopljene snovi 

 Usedljive snovi 

 Plavajoče snovi 

 Lebdeče snovi 

 Suspendirane snovi 

 

5. Kemijske preiskave in določitve  

Določamo:  

 pH vrednost 

 Nasičenost s kisikom 

 Kemijska potreba kisika -KPK 

 Kemijska potreba po kisiku (KPK) je merilo za organsko onesnaženje v površinskih in 

odpadnih vodah.  

 

 

6. Biološke in bakteriološke preiskave  

 

 Ekološka metoda: ugotavlja spremembe v sestavi življenjske združbe v odvodniku nad 

izvorom odpadne vode in pod njim. 

 

Fiziološka metoda: ugotavljamo kakovost vode s testnimi organizmi v laboratoriju.  
  Njena prednost je, da so rezultati bolj natančni, slaba stran pa je, da                  

poskusi ne potekajo v naravnem okolju. 

 

 

 

7. Monitoring odpadnih voda onesnaževalcev  

  



IZVORI ONESNAŽEVANJA IN ONESNAŽILA – POLUTANTI  
 

1. Splošno o virih onesnaževanja voda  

 

 

2. Odpadne vode iz gospodinjstva  

Značilnost teh voda je, da vsebujejo znaten del organskega onesnaženja in raztopljenih snovi.  

Praviloma so razgradljive.  

 

Ločimo: 

 sveže,  

 postane in  

 razpadajoče hišne odpadne vode.  

 

Organske snovi v hišnih odpadnih vodah so iz 40 –60 % beljakovin in okrog 50 % ogljikovih 

hidratov, vsebujejo pa tudi veliko mikroorganizmov fekalnega porekla pred vsem bakterij in 

virusov. 

 
Odtok odpadne vode, se v bistvenih značilnostmi pokriva s porabo vode, tako se pokrivata 

maksimalna poraba vode z maksimalnim odtokom odpadne vode. Pod pojmom "tuja voda" 

razumemo vso vodo, ki ni registrirana pri porabi. Danes računamo s specifično srednjo normo 

porabe oz. odtokom vode od 150 do 200 l/(os.dan), v velikih mestih pa doseže celo 300 do 

400 l/(os.dan).  

 

 

 

3. Odpadne vode iz industrije in kmetijstva  

 

Industrijske odpadne vode nastajajo v tehnoloških postopkih v industriji in obrti. Sestava in 

koncentracije so odvisne od vrste tehnoloških postopkov.  

 

Delimo jih na dve skupini:  

 Biološko razgradljive odpadne vode z onesnažili, ki se smejo mešati z vodo iz 

gospodinjstev  

 Biološko nerazgradljive odpadne vode z onesnažili, ki se ne smejo mešati z vodo iz 

gospodinjstev  

 

 

  



4. Padavinske onesnažene vode  

 

To je voda, ki po padavinah(dežju, snegu) odteka s streh, slabo propustnih ali nepropustnih 

površin (dvorišča, ceste, trgi) ali propustnih površin. 

Njena onesnaženost je zelo različna in to predvsem z mineralnimi snovmi, precejšnimi 

količinami organskih primesi, v področjih z močno industrijo pa se pozna tudi vpliv 

onesnaženosti zraka oz. emisij(kislidež).  

Padavinske onesnažene vode nastopijo najbolj intenzivno v času močnih nalivov po daljšem 

sušnem obdobju. 

 

 

 

Vzroki za onesnažitev so: 

 obrabe cestišč(obrus),  

 Naftnih derivatov,  

 Obrusa gum in zavor, 

 Soljenje cestišč  

 izpuha,  

 onesnaževanja voznikov(predvsem organsko– olupki, pločevinke,  

 kisel dež. 

 

 

 

Zato padavinske vode danes kontrolirano spuščamo v odvodnike, delno pa jih očistimo, v 

zadrževalnikih deževnih voda do t.i. kritične ga naliva. 

 

 

  



ODVODNJAVANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA IZ 

URBANIZIRANIH POVRŠIN  
 

 

1. Vrste sistemov za odvodnjavanje onesnaženih voda  

Odvodnji v urbanih naseljih s kanalizacijskim sistemom -KS, ki celovito rešujejo poplavnost, 

odvod odpadnih voda in varuje odvodnike pred prekomernim onesnaževanjem in se 

zaključijo s komunalno čistilno napravo -KČN, rečemo urbana odvodnja. 

 

 

Razvoj sistemov za odvodnjo je sledil razvoju urbanizacije: 

 odvodnja s pomočjo naravnih povodij 

 delno kanalizirani sistemi: jarki,odprti in zaprti kanali; 

 mešan kanalizacijski sistem: z RVV, ZBDV;  

 ločen in delno ločen kanalizacijski sistem 

 izgradija infiltracijskih bazenov, zadrževalnikov, izkoriščamo depresije terena in 

cestišča za površinsko zadrževanje. 

 

 

Praviloma se za odvodnjo velikih naselij ter večina večjih naseljih nad 1000 –2000 P 

gradijo mešani kanalizacijski sistemi.  

 

Pri majhnih naseljih pod 2000 (1000) P pa je smotrno graditi ločen kanalizacijski sistem. 

 

 

2. Mešani in ločeni kanalizacijski sistemi  

 

Mešan kanalizacijski sistem odvodnjava hkrati odpadno in padavinsko vodo v času padavin.  

Odtok se v času padavin v primerjavi s sušnim odtokom lahko poveča tudi 50–100 krat). Zato 

je za velikost (dimenzije) cevi merodajen padavinski odtok. 

 

Izgradnja kanalizacije velikih premerov je neekonomična, zato omrežja ne dimenzioniramo na  

najvišji možni padavinski odtok, temveč je potrebno ugotoviti, za katero pogostost in za 

kolikšne pretoke naj se kanalizacija še varno gradi. 

 

 

Ločeni (separatni) sistem kanalizacije odvaja odpadno vodo ločeno od padavinske,  

 padavinska voda se steka v padavinsko oz. meteorno kanalizacijo; 

 padavinska voda ponika ali odteka tako kot pred ureditvijo kanalizacije; 

 uredimo sistem odprtih in zaprtih jarkov ali kanalov ; 

 

Gradimo jih predvsem na industrijskih območjih. 



3. Zasnova kanalizacijskih sistemov  
 

Kanalizacijski sistemi služijo za:  

 zdravstveno varstvo   

 poplavno varnost v naseljih 

 ekološko zaščito odvodnikov.  

 

Zato so pri zasnovi natančno vezani na obstoječe stanje in na dolgoročno urbanistično 

načrtovanje ter od lege in načrtovanja okoliških naselij 

 

Pri odvodnji so zelo pomembne:  

 konfiguracija terena(doline, hribi), 

 geomehanske lastnosti tal, 

 višina podtalnice in  

 lega odvodnika in zahtevana stopnja zaščite le tega.  

 

Odločamo se torej o: 

 obsegu (velikosti) sistema 

 o načinu odvoda (težnostni, tlačni, vakuumski) 

 o vrsti sistema (mešan, delno ločen, ločen) 

 

 

4. Opišite zvezo med trajanjem naliva in odtočnim časom, ter vpliv te zveze na 
odtok.  

 

 

  



5. Varnost kanalizacijskega omrežja pred preplavitvijo  

Odtočne razmere  

Neposredni vpliv na urbanizirano področje imajo: 

 padavine, ki so padle neposredno na površino t.i. lastne padavinske vode; 

 padavine, padle na bližje zaledje t.i. lastne zaledne vode. 

 

Za preprečitev preobremenitev in zajezitev kanalizacijskega omrežja je potrebno: 

 zagotoviti zadostne premere kanalizacije (tlačna črta lahko v tem primeru seže do 

terena) 

 upoštevati spremembe v padcih terena (padci terena se lahko koncentrirajo v žlebove 

ali lokalne depresije) 

 izogibati se nastanku rušilnega vala (koncentrirani vodni tok z večjo globino lahko 

dobi značaj rušilnega vala) 

 

Pri določanju varnosti sta bistvenega pomena pojma povratna doba in/ali pogostost.  

Pogostost pojava nalivov je merilo za dopustno preobremenitev in s tem ustvarjeno škodo in 

tudi ekonomičnosti izgradnje kanalizacijskega omrežja. 

 

 

6. Osnove dimenzioniranja  

Za dimenzioniranje mešanega kanalizacijskega sistema, je merodajen padavinski odtok.  

Odtok v času padavin se v primerjavi s sušnim odtokom lahko poveča tudi 50–100 krat. 

Dimenzije kanalov so izkoriščene samo v primeru močnih (velikih) deževij. Sušni odtok je 

pomemben za določitev minimalnih hitrosti. 

 

Izgradnja kanalizacije velikih premerov je neekonomična, zato omrežja ne dimenzioniramo na  

najvišji možni padavinski odtok, temveč je potrebno ugotoviti, za katero pogostost in za 

kolikšne pretoke naj se kanalizacija gradi 

 

Kanalizacija se dimenzionira večinoma na ekstremno deževje s povratno dobo n=1 leto (oz. 

1/2 leta do 2 leti),  trajanja 5, 10, 15, 20, 30 minut 

 

Za dimenzioniranje KS upoštevamo naslednje bistvene predpostavke: 

 Čas trajanja naliva tr*min+je izbrani računski čas dežja 

 Trajanje natoka tn[min] imenujemo čas od pričetka naliva do maksimalnega odtoka. 

 

 

Trajanje odtoka Ti[min]  je čas, ki ga vodni delec iz prispevnega področja rabi, da pri 

povprečni hitrosti vi *m/s+ prispe do najnižje točke kanalskega odseka dolžine Liv točko B.  

 



7. Padavine, osnovni pojmi, koeficient odtoka  

So stohastičen pojav, saj v naprej ne vemo kdaj bodo padle, v kakšnih količinah in koliko časa 

bodo trajale. Na področju zdravstvene hidrotehnike jih uporabljamo pri dimenzioniranju 

kanalizacijskih sistemov vključno s ČN in pri obremenjevanju oz. onesnaževanju odvodnikov. 

 

Merjenje 

 enota: (mm/m2) ali (l/m2) in  

 ombrometer, totalizator, ombrograf, radar 
 

Koeficient odtoka je razmerje med količino padavin, ki so odtekle in količino padavin, ki so 

dejansko padle: 

 

 

Vrednost odtočnega koeficienta je odvisna od:  

 akumulacije na terenu in v kanalski mreži, 

 izhlapevanja in ponikanja oz. vlažnosti terena, 

 nagiba terena,  

 odstotka utrjenih površin in gostote pozidave, 

 časa koncentracije,  

 oblike prispevne površine  

 

 

8. Pojem in definicija gospodarsko enakovrednih nalivov  

Statistično ovrednoteni nalivi ali deževja so osnovni podatek za določitev količine 
odtoka padavinske vode. 

 

Ugotoviti želimo:  

 

Črte ali tabele gospodarsko enakovrednih nalivov (GEN)  

 

 

trajanje nalivov trv [min] in  njihove pogostosti pojava n. 

 

 

Predstavljajo družino krivulj (t , n) različnih q’= q’(tr,n) različnih pogostosti , ki jih dobimo z 
ustreznimi metodami analiz pogostosti, padavinskih podatkov. 
 

Služijo za hidravlični preračun kanalizacijskih omrežji oz. služijo za ugotovitev količin 
padavinske vode,ki odteka v omrežje. 

 

 

 

q'=q' (tr, n), v [l/(s.ha)],  
 

φi = Qdejanski/Qdež 



9. Principi vgrajevanja kanalskih vodov  

 Zakoličba trase kanalov(zakoličbo danes izvajajo geodeti, pred izkopom najprej             

zakoličimo traso kanalov situativnoin višinsko, izvedena mora biti tako, da 

ostane ves čas gradnje (ne sme se odstraniti ali porušiti).) 

 Izkop 

 Priprava podlage 

 Cevi, polaganje cevi in izvedba priključkov 

 Statična presoja trdnosti 

 Kontrola vodotesnosti 

 Zasipanje 

 Instalacijski kolektorji 

 

 

 
10. Razbremenjevanje in zadrževanje odvedene vode  

Padavinsko vodo razbremenjujemo zaradi: 

 Ekonomskih razlogov pri gradnji KS,  

 ČN bi bile preobremenjene z zelo razredčeno in s hranili revno padavinsko vodo,  

 volumni vseh objektov bi se morali bistveno povečati.  

 
 

Glede na način odtoka in prelivanja ločimo:  

 Razbremenilnik s prelivnim robom in odtokom s prosto gladino,  

 Razbremenilnik z visokim prelivnim robom in cevno dušilko na iztoku 

 Razbremenilnike z delilno ploščo,  

 Vrtinčni razbremenilnik. 

 
  

Zadrževalne bazene deževnih vod -ZBDV gradimo: 

 da zaščitimo odvodnik pred preveliko obremenitvijo z onesnaženo vodo 

 da v primeru nesreč lahko ukrepamo, 

 da bolj enakomerno obremenimo ČN  

 včasih kadar načrtujemo Q < Qkrit in želimo varovati manjši odvodnik. 

 

 

 
Ločimo tri osnovne tipe deževnih bazenov: 

 deževni zadrževalni bazeni,  

 deževni prelivni bazeni,  

 deževni bazeni za delno čiščenje,  

 kombinirane deževne bazene. 

 

 



11. Objekti na kanalizacijskih sistemih - splošno  

Objekti na KS so: 

 hišni priključki 

 ponikalnice 

 požiralniki 

 jaški (revizijske, komore, izpiralne) 

 kaskade 

 razbremenilniki 

 zadrževalni bazeni 

 črpališča 

 ČN 

 

12. Cestni požiralniki, vstopni jaški  

Da bi zagotovili odtok vode v požiralnik, speljemo do požiralnika koritnico z najmanjšim 

padcem 5 ‰. Na požiralnik priključimo od 200 do 400m2 površine, razdalja pa je od 20 do 40 

m izjemoma (5 do 20 m). 

 

Vstopni jaški 

Gradimo jih, kjer se spremeni smer, padec ali profil kanala. Pri neprehodnih kanalih se gradijo  

na razdaljah do 50 m ali manj pri prehodnih pa na ca 100 m. Premera so vsaj 80 cm, revizijska  

komora naj ima premer od 100 do 120 cm, včasih tudi 110 cm. 

 

 

13. Podvodi in črpališča  

Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče gravitacijsko odvesti. Za kanalizacijo 

uporabljamo naslednje tipe črpalk:  

 centrifugalne črpalke(+slide 445,446) 

 polžaste črpalke,  

 izrivne črpalke,  

 črpalke na stisnjen zrak,  

 črpališča s tlačnim kotlom,  

 

Podvode ali sifone gradimo zaradi ovir, kot so npr. reke, potoki ali pomembnejše prometne 

komunikacije (železnice, AC, idr.).  

 

 



14. Odvodnja iz avtocest – kaj moramo vse upoštevati in kako kontrolirano 
odvodnjavamo v vodotoke  

 
Pomembna sta: 

 hidravlično varnostni vidik (čim hitrejši odvod vode iz cestišča)  

 naravovarstveni vidik(zaščita odvodnikov). 

 

Ločimo naslednje načine za zbiranje, zadrževanje odtoka z AC : 

 obcestni zbirni jarki, (speljani v depresije za ponikanje) 

 usedalniki 

 lovilci olj  

 zadrževalniki za zadrževanje velikih odtokov 
 

 

16. Kontrola vodotesnosti sistemov za odvodnjavanje  

 
 

Preizkus tesnosti cevovodov in jaškov se izvaja po standardu SIST EN 1610 s strani 
pooblaščenih institucij. 
Preizkus se izvaja z vodo ali z zrakom  
Pri primopredaji objekta služi potrdilo o vodotesnosti.  
Preizkusna vodotesnost se izvrši pred betoniranjem. 
Preizkus, kjer se ga zahteva, je treba izvršiti ne glede na to, so cevni elementi že atestirani. 
Preizkus opravimo na nezasutem cevovodu. 
Vse odprtine cevovoda, ki ga preizkušamo, pred preizkusom tesno zapremo. 
 
Preizkušanje cevovodov na vodo varstvenih območjih. Preizkušanje tesnosti cevovodov z 

vodo ali z zrakom (splošne zahteve). Potek poizkusa: 

 Težnostni cevovodi 

 Tlačni cevovodi 

 

 

 

17. Vzdrževanje sistemov za odvodnjo onesnaženih voda  

 

 Tekoča kontrola 

 Sistematično čiščenje:  
o neprehodnih kanalov 
o prehodnih kanalov (nad 140 cm) 

 Večja popravila 

 Intervencijsko vzdrževanje 

 Zelo pomemben je kataster sistema –GIS 
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