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1 PROJEKTNA NALOGA 

 

 

Za novo predvideni objekt Čistilna naprava Kneža, investitorja OBČINA TOLMIN, je 

potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo strojnega in tehnološkega dela čistilne 

naprave. 

  

S projektom je potrebno narediti tehnološki izračun in vso strojno opremo potrebno za 

nemoteno delovanje čistilne naprave. 

 

Dimenzioniranje in ureditev projektiranih strojnih instalacij naj se izvede v skladu z vsemi 

pridobljenimi soglasji s strani ustreznih upravnih organov, zahtevami izbrane tehnologije in 

veljavne zakonodaje za navedeno področje in tovrstne objekte. 
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2 TEHNIČNI OPIS 

Biološka čistilna naprava za prečiščevanje odpadnih voda delujejo na principu razgradnje 

organskih snovi v odpadni vodi s pomočjo mikroorganizmov, ki se nahajajo v aktivnem blatu. Za ta 

proces in za metabolizem mikroorganizmov je potreben kisik, ki ga v odpadno vodo dovajamo z 

razprševanjem komprimiranega zraka v obliki finih mehurčkov. V bioaeracijskem bazenu prihaja do 

absorbcije organskih snovi na površino flokul aktivnega blata (flokule aktivnega blata so združki 

različnih mikroorganizmov, prilagojenih na prisotne pogoje v bioaeracijskem bazenu). Ravno tako 

prihaja do delne absorbcije organskih snovi v celično maso mikroorganizmov. S prehodom na 

usedalni del se  absorbcija zaključi in prihaja do odvajanja zbistrene odpadne vode in težkega 

aktivnega blata. Aktivno blato se zbira v usedalnem delu, od koder se občasno vrača v 

bioaeracijski bazen. 

 

Aeracija odpadne vode se izvaja z vpihovanjem komprimiranega zraka in z njegovim 

razprševanjem s pomočjo posebnih membranskih aeratorjev, ki so nameščeni pri dnu bazena. 

Tako nastajajo zelo fini mehurčki, s katerimi aeriramo celotni volumen bioaeracijskega bazena. Pri 

globinah, ki so pri napravah te velikosti običajne, dosežemo s tem načinom aeracije maximalen 

vnos kisika ter tako tudi največji možen učinek čiščenja. 

 

Ob zadostni količini kisika in ob zadostnem času zadrževanja odpadne vode, izraženima z 

obremenitvijo prostornine bioaeracijskega bazena 0,2 kgBPK5/m3, pride do avtogene respiracije 

aktivnega blata. To pomeni, da tudi celična masa mikroorganizmov ob pomanjkanju zadostne 

količine organske snovi oksidira. Prihaja do nadaljne mineralizacije blata in maximalnega 

zmanjšanja njegove prostornine. Zato je blato popolnoma mineralizirano in stabilizirano. Tako 

obdelano blato je primerno za strojno dehidracijo ali za odlaganje na poljedelskih površinah ali 

odlaganje na urejenih deponijah.  

 

Delovanje naprave je avtomatsko. Izvaja se po vnaprej definiranem časovnem programu. 

Kompresorji in avtomatika so nameščeni v posebnem zaprtem prostoru, s čimer je delovanje 

naprave poenostavljeno. Na samem bazenu ni nikakršnih nihajočih ali električnih delov, 

vračanje aktivnega blata pa se ravno tako odvija s komprimiranim zrakom (z mamut črpalkami). 

Možna je regulacija dovoda zraka, odvisno od vhodne obremenitve, s čimer varčujemo z energijo. 

Poraba energije na teh napravah se giblje okoli  0,50 kWh/dan,PE. 

 

Za odpadno vodo, s koncentracijo BPK5 400 mg/l na vhodu, dosežemo učinek čiščenja 95 

% razgradnje organskih snovi, kar predstavlja preostalo obremenitev efluenta z 20 mg/l. Običajno 

se zagotavlja maximalna izhodna koncentracija suspendirane snovi 30 mg/l. 

 

Za prečiščevanje komunalnih odpadnih vod iz naselja Kneža je predviden koncept čiščenja po 

naslednji tehnološki shemi: 
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0 KINETA POLŽNEGA SITA 

0.1 poševno polžno sito 

1  STROJNICA 

1.1 črpališče 

1.2 kompresorska postaja 

2 PESKOLOV (merilnik PH) 

3 BIOAERACIJSKI BAZEN 

4 Potopno mešalo bioaeracijskega bazena 

5 Naknadni usedalnik 

6 Sistem prezračevanja bioaeracijskega bazena 

7 Merilni jašek na iztoku (ultrazvočni merilnik pretoka, merilnik PH, odvzem vzorcev) 

 

Surova otpadna voda prihaja v kineto polžnega sita. Za mehansko čiščenje je predvideno 

ROTOMAT polžasto sito za poševno vgradnjo, s perforacijo  3 mm, ustrezne kapacitete, vgrajeno 

v kineto na odprtem. Čiščenje sita sledi rotirajočim ščetkam, ki se nahajajo na čelni strani spirale. 

Odpadek se izpira z vodnim curkom in tako odstrani topne snovi. Sledi transport v vhodno cev. 

Tam se odpadek dehidrira na 40% SS, kompaktira in odstranjuje v kontejner in (ali) plastične 

vreče. 

Sito, pranje in stiskanje, predstavljajo celoto, ki je združena z napravo za shranjevanje v vreče 

(kapsulirano glede vonja). Celotna naprava je izdelana iz nerjavečega materijala, predvidenega za 

zunanjo vgradnjo.  

 

Odpadna voda nato odteka v črpališče, kje je postavjena potopna pregrada, ki zadržuje 

maščobe in plavajoče snovi. Za čistilno napravo te velikosti je to zadostno in ni potreben lovilec 

maščob. Ujete snovi se odstranijo s cisterno komunalnega podjetja. 

 

Za črpanje mehansko očiščene vode v biologijo so predvidene potopne črpalke potrebne 

kapacitete, ki delujejo po sistemu 1+1 (ena delovna, ena rezervna).  

 

Črpalke so opremljene s priborom za enostavno spuščanje in dvigovanje iz jaška in 

samodejno priključitev na cevovod. Delovanje črpalk je avtomatsko, upravljano preko PLC 

krmilnika. Ta deluje na osnovi ultrazvočnega merilnika nivoja in plovnih stikal za zaščito pred 

suhim tekom. 



PSI – Projektiranje strojnih instalacij Saša Aljoša Čič s.p. 

Nahtigalova ul. 7, 8000 Novo mesto 

 

5.4 Tehnično poročilo                                                                                                                                     Stran 5 od 12 

 

Odpadna voda se iz tlačnega voda pred vtokom v bioaeraciski bazen preliva preko 

gravitacijskega peskolova. V peskolovu je nameščena pH sonda za merjenje pH vrednosti 

odpadne vode na dotoku. 

 

Bioaeracijski bazen je armiranobetonski bazen s poglobitvijo dna, vkopan v tla, izveden iz 

vodo nepropustnega betona.  

 

Tloris bazena je ø 7,0 m, globina vode 4,15 m. Debelina zida bazena in temeljne plošče se 

določi glede na statični izračun. Zid bazena se obojestransko zaščiti pred škodljivim  delovanjem 

talne in odpadne vode, z izvedbo notranje in zunanje hidroizolacije, ali z zaščitnim vodo 

nepropustnim premazom. Odvodna kanalizacija bioaeracijskega bazena je premera 250 mm. 

 

 Bioaeracijski bazen je pokrit z zaščitno rešetko, za naleganje katere je potreben utor 3 cm, 

širine 5 cm, po zgornjem robu obodnega zida. 

 

Predviden je aerobni tehnološki proces s podaljšano aeracijo in z istočasno stabilizacijo blata. 

Tak postopek daje zelo visok efekt čiščenja, omogoča pa tudi delovanje brez večjih nihanj v 

kvaliteti efluenta. Pri taki zasnovi ni potrebna izgradnja primarnega usedalnika, stabilizirano blato 

se ne razpada in se ne širijo neprijetne vonjave. Z dehidracijo takega blata tako ni nobenih 

problemov. Vpihovanje zraka se vrši preko finoporoznih membranskih aeratorjev, ki omogočajo 

visok učinek vnosa kisika v odpadno vodo ob visoki obratovalni varnosti. 

  

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI  postopka z aktivnim blatom so naslednje: 

 + daljši čas zadrževanja, oz. t. i. podaljšana aeracija 

 + majhna specifična obremenitev blata 

 + majhna specifična volumska obremenitev 

 + visoka stopnja čiščenja 

 

Vse te karakteristike zagotavljajo veliko obratovalno varnost, kakor tudi odpornost na "udarne 

obremenitve" s stališča onesnaženja in zelo majhno produkcijo viška blata. 

 

Višek blata, ki nastane v takih pogojih, ima visoko stopnjo stabilizacije oz. mineralizacije.  

 

Z namenom zmanjšanja stroškov odvoza mulja na dehidracijo, je predviden silos za 

zgoščevanje blata. Blato iz biološke stopnje vsebuje 1% suhe snovi. Po zgoščevanju je 

koncentracija suhe snovi okoli 4% kar pomeni, da se volumen viška mulja zmanjša za okoli štiri 

krat. Višek mulja se po  zgoščevanju odvaža s cisterno komunalnega podjetja.  

 

Za odvzem zgoščenega mulja je predviden priključek za cisterno komunalnega podjetja. 

 

V aeracijski bazen se namesti potopno mešalo, ki poveča izkoristek kisika in omogoča 

odvijanje nitrifikacije in denitrifikacije. Namesti se tudi OXY sonda za mjerenje količine kisika in 

upravljanje optimalnega delovanja puhal. 
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Na iztoku iz bioaeracijskega bazena, odpadna voda po zakonu veznih posod prehaja v 

naknadni usedalnik. V naknadnem usedalniku prihaja do zaključka absorpcije in do odvajanja 

izbistrene prečiščene vode in težkega aktivnega blata. Aktivno blato se zbira v usedalnemu delu, 

od koder se z obnovljeno sposobnostjo razgradnje občasno vrača v bioaeracijski bazen. Iz 

usedalnika se prečiščena voda, preko kontrolnega jaška spušča v vodotok. 

 

Puhala za oskrbo zrakom se nahajajo v kompresorski postaji. Namestita se dve puhali (eno 

delovno, drugo rezervno), tipa ROOTH ali BECKER. Prostor se prisilno prezračuje preko odprtine s 

samo-dvižno žaluzijo na steni med prostorom kompresorske postaje in prostorom črpališča ter z 

aksialnim ventilatorjem nameščenim na zunanji steni črpališča. 

 

V kompresorski postaje se namesti še eno puhalo manjše kapacitete za povratno blato. 

 

V kompresorski postaji se namesti oprema, ki omogoča nadzor in vodenje ČN. 
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3 TEHNIČNI IZRAČUN IN IZBIRA OPREME 

3.1 Mehanska obdelava 

3.1.1 Polžno sito 

Z ozirom na potrebne kapacitete in značaj odpadnih vod je določeno poševno rotamat 

(polžno) sito za vgradnjo v kineto, naslednjih tehničnih karakteristik: 

 

- vgrajena velikost  :  BG 300 

- maksimalna kapaciteta :  Qmax= 36 l/s 

- premer rež   :  s = 3 mm 

- priključna moč  :  N = 1,1 kW 

- napetost   :  u = 400 (Y) V; 50 Hz 

- zaščita   :  IP65 

- priključek vode  :  1"; 5-7 bar 

- kos    :  1 

 

Sito je izvedeno v nerjaveči jekleni izvedbi, z grelci za zimsko obdobje in z napravo za 

shranjevanje v vreče. Ob situ se dobavi plastični kontejner volumna V = 200 l.  

 

- dotok    :  priključek direktno v kanal  

- odvod preč. vode  :  gravitacijski v črpalni jašek 

- voda za izpiranje  :  dovod 1" iz razvodnega jaška pitne vode 

- kontrola   :  avtomatska 

 

3.1.2 Vhodno črpališče 

Potopni kanalizacijski črpalki morata zadovoljiti naslednjim tehničnim zahtevam: 

 

- maksimalna kapaciteta  :  Q = 3,7 l/s 

- višina črpanja  :  p = 3,8 mH2O 

- priključna moč  :  N = 0,8 kW 

 - napetost  :  u = 400 V; 50 Hz 

 - zaščita  :  IP65 

- tlačni priključek  :  DN 80/PN 10 

- kos    :  2 

- vgradnja   :  1 + 1 

- dotok    :  gravitacijski iz ROTOMAT sita 

- odvod   :  skupni tlačni cevovod do peskolov 

- merjenje – automatika :  ultrazvočni merilnik nivoja / nivojsko stikalo 

 

Črpalke se dobavijo kot komplet s priborom za montažo. 



PSI – Projektiranje strojnih instalacij Saša Aljoša Čič s.p. 

Nahtigalova ul. 7, 8000 Novo mesto 

 

5.4 Tehnično poročilo                                                                                                                                     Stran 8 od 12 

 

3.2 Biološki del čistilne naprave 

 

Biološki del ČN je sestavljen iz bioaeracijskega bazena in naknadnega usedalnika. 

Dimenzioniranje tega dela ČN se izdela na podlagi tipskega izračuna v skladu z ATV normami. 

 

Število enot obremenitve N =  350  PE 

 

Spec.hidraviična obremenitev qsp =  150  l/PE,d 

Spec.biološka obremenitev Bdsp =  60  gO2(BPK5)/d 

 

Hidravlična obremenitev Qd =  52,65  m3/d 

Sušna hidravlična obremenitev Qs' =  3,70  l/s 

Maximalen dotok na ČN Qmax =  7,40  l/s 

Dnevna biološka obremenitev Bd =  21,00  kgO2(BPK5)/d 

Urna biološka obremenitev Bh =  0,88  kgO2(BPK5)/h 

 

Volumen bioaercijskega bazena Vbb =  105,40  m
3
 

Volumen sekundarnega usedalnika Vsu =  57,69  m
3
 

Površina sekundar. usedalnika min. Fsu =  23,75  m
2
 

 

Čistilna naprava  BIOtip    B 181-D   

 

Premer bioaeracijskega bazena Dbb =  7,0  m 

Premer sekundarnega usedalnika Dsu =  5,5  m 

Globina vode v bioaer.baz Wtbb   =  4,15  m 

Vnos kisika (3% po m globine) OC =  2,59  kgO2/h 

Potreba zraka Qzr =  40+40  m
3
/h 

 

Hidravlični zadrževalni čas t =  63,95  h 

Maksimalna letna količina čiščene 

odpadne vode  

Ql =  19.162,5  m3/l 

Največji 6-urni povprečni pretok iz KČN  Q6 =  2,46  l/s 

Največja dnevna količina čiščene 

odpadne vode iz čistilne naprave  

Qdmax =  52,65  m3/dan 

 

Tloris bazena je ø 7,0 m, s skupno globino cca. 6,95 m (globina vode 4,15 m). Debelina zida 

bazena in temeljne plošče se določi glede na statični izračun. Zid bazena se obojestransko zaščiti 

pred škodljivim  delovanjem talne in odpadne vode, z izvedbo notranje in zunanje hidroizolacije, ali 

z zaščitnim vodo nepropustnim premazom. Odvodna kanalizacija bioaeracijskega bazena je 

premera 250 mm. 
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Učinek čiščenja ČN 

 

Uporabljena tehnologija čiščenja na čistilni napravi, z vhodnimi parametri po projektu in 

pravilnim vzdrževanjem, garantira učinek dela čistilne naprave z >90% razgradnje organske snovi, 

oziroma …  

 

KPK < 150,0 mg/l 

BPK5 < 30,0 mg/l 

… kar ustreza zahtevam UREDBE o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda v vode in 

javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). 

 

 

Količina viška blata: 

 

- produkcija viška blata    0,8 kg SS/kgO2(BPK5) 

- dnevna količina viška blata (0,8 x 21)      16,8 kg SS/dan  

- volumen viška blata (1,0 % SS)  1,6 m3/dan 

 

To je računska količina viška blata na čistilni napravi s istočasno stabilizacijo blata. V praksi 

je ta količina  manjša. 

 

3.2.1 Naknadni usedalnik 

Naknadni usedalnik premera 5500 mm, globina 6450 mm, nagiba stene 70° s prelivno 

cevjo in odprtino za polnenje. 

 

Sestavljena je iz naslednjih elementov: 

 

- spojni kanal, 

- prelivni križ 

- izhodna cev DN 250, 

- mamut črpalka premera 100 mm, dolžine cca 6000 mm z vso potrebno opremo za 

pritrditev, 

- cevovod viška blata premera 100 mm, dolžine cca 7000 mm z vso potrebno opremo za 

pritrditev, 

- loputa za izenačevanje nivoja, 

- držala konosnega usedalnika in prelivnega križa, 
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3.2.2 Aeracija 

 

Tlačna puhala: 

 

Za aeracijo izberemo dva puhala (eno delovno, drugo rezervno) naslednjih tehničnih 

karakteristik: 

 

Tehnični podatki: 

- tip pihala   LAMELNI 

- kapaciteta   Q = 40 m3 

- tlak    p = 1,1 bara 

- instalirana moč  N = 1,85 kW 

- tlačni priključek  DN 3/4” 

- kos    2 

 

Aeracija: Membranski aerator 

 

Za vpihovanje so izbrani membranski cevni aeratorji, prednosti katerih, za razliko od 

keramičnih, so zlasti v njihovi odpornosti glede zamašitve. Pri delu teh aeratorjev zrak napihne 

membrano, razširijo se pore in zrak izhaja ven. Po končanem vpihovanju zraka (izgine tok ali 

podobno), se membrana skrči, pore se zaprejo in preprečijo vhod umazanije. 

 

Ostale prednosti teh aeratorjev so – nižja cena in manjši upori, oziroma manjši padec 

pritiska zraka v njih. Po katalogu proizvajalca teh aeratorjev je qsp = 0 – 14 m3/h  na dolžinski 

meter aeratorja. 

 

Potrebna dolžina cevnih aeratorjev: la = Qmax zr/qsp max = 80/14 = 5,7 m 

Izberemo 6 aeratorjev posamične dolžine 1,0 m. 

Obremenitev z zrakom po dolžinskem metru aeratorja pri delu dveh puhal: 

 

 qsp max = 80 / 6 = 13,33 m3/h   14 

 

Nadalje se zaradi prekinitve aeracije pri denitrifikaciji namesti puhalo za mamut črpalko 

naslednjih karakteristik: 

 

- tip puhala   : ROOTH ali lamelno 

- kapaciteta   : Qmax= 25 m3/h 

- tlak    : p = 1.1 bara 

- instalirana moč  : N = 1,1 kW 

- tlačni priključek  : G 3/4" 

   

Enota je sestavljena iz puhala, elektromotorja, vhodnega filtra, varnostnega ventila, 

nepovratnega ventila, dušilnega filtra, armiranoplastičnega priključka. 
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3.2.2 Potopno mešalo 

Za diagonalno aeracijo in prekinitveno denitrifikacijo se v aeracijski bazen vgradi potopno 

mešalo naslednjih tehničnih karakteristik: 

 

- volumen bioaeracijskega bazena  Vbb= 116,94 m3 

- potrebna hitrost horizontalnega toka  v = 0.3 m/s 

- nazivna moč     N = 0,4 kW 

- max. moč     N = 0,7 kW 

- 3-fazni motor 50 Hz 

- material elise    poliuretan 

- premer elise     D = 600 mm 

- št. obrata dvokrake elise   n = 25min-1 

- količina     1 kos    

- namestitev     v aeracijskem bazenu 

 

3.3 Silos za blato  

Silos za blato je armirano betonski objekt kvadratnega tlorisa, aktivnega volumna cca 24,00 

m3. Opremljen je s prelivno cevjo DN100 nadmuljne vode, cevovodom DN100 s priključkom za 

cisterno za praznenje zgoščenega mulja ter potopnim mešalom. Namen silosa za blato je 

zmanjšanje stroškov odvažanja blata. Iz biološke stopnje namreč blato izstopi s 1% suhe snovi. Po 

zgoščevanju pa je koncentracija suhe snovi okoli  4% kar pomeni, da se volumen viška mulja 

zmanjša za okoli štiri krat. 

 

Odvečno blato: 

Produkcija odvečnega blata    0,8 kg SS/kgO2(BPK5) 

Dnevna količina odvečnega blata (0,8 x 21)    16,8 kg SS/dan  

Volumen odvečnega blata (1% SS)   1,6 m3/dan 

Volumen zgoščenega blata (4% SS)   0,4   m3/dan 

 

Silos za blato: 

Volumen      24 m3   

a x a       3,0 x 3,0 m 

Globina vode      2,66 m 

Čas zadrževanja (4% SS)    60 dni 

 

To je računska količina viška blata na sistemu za čiščenje z istočasno stabilizacijo blata. V 

praksi je ta količina vsekakor manjša. Višek blata se odvaža s cisterno komunalnega podjetja. 
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3.3.1 Potopno mešalo 

- potrebna hitrost horizontalnega toka v = 0.3 m/s 

- nazivna moč     N = 0,8 kW 

- 3-fazni motor 50 Hz 

- material elise    poliuretan 

- premer elise     D = 370 mm 

- št. obratov elise    n = 705 r/min 

- količina     1 kos 

 

3.4 Merilni jašek na iztoku 

Na iztoku iz ČN se izgradi merilni jašek v katerega se namesti ultrazvočni merilnik pretoka 

in pH sonda. 

 

3.5 Ventilacija 

Aksialni ventilator za odzračevanje prostora naslednjih tehničnih karakteristik: 

 

- tip:       AV350 ali enakovreden 

- moč ventilatorja:       0,18 kW 

- kos:          1 

- nazivni tok:        0,85 A 

- Q           600 m3/h 

- napetost / frekvenca:       400V/50Hz 

- število vrtljajev:        1430 U/min 

 

 


