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Povzetek

Gradbeništvo se čedalje bolj razvija, kar posledično pomeni, da se je potrebno prilagajati
trgu in razvijati proizvode, ki so v danih razmerah aktualni.

Proizvajalci gradbenih proizvodov in storitev se zavedajo, da le razvoj lastnih proizvodov
omogoča konkurenčnost na trgu, saj z znanjem in izkušnjami razvijajo proizvode za katere
vidijo uporabo v prihodnosti.

Tako je podjetje Nivo, d. d., iz Celja razvilo montažne škatlaste elemente, ki jih uporabljajo
za izgradnjo črpališč in propustov. Prav zato smo se odločili predstaviti način izgradnje
črpališč z AB elementi, hkrati pa smo izdelali finančno analizo za vgrajevanje črpališč
različnih materialnih karakteristik.

Osrednje področje raziskave je predstavitev postopkov vgradnje kanalizacijskih cevi.
Glede na to, da smo na primeru izgradnje primarnega kanalizacijskega sistema Spodnja
Polskava uporabljali cev Terakan, smo se odločila predstaviti vse postopke za varno in
pravilno izgradnjo kanalizacije. Zavedati se moramo, da je seznanitev z navodili pred
pričetkom dela potrebna, saj le tako lahko preprečimo morebitne napake pri izvedbi. Prav
tako je podana finančna analiza za vgrajevanje različnih tipov cevi. S tem pa potrjujem, da
je bila izbira cevi Terakan pravilna, tako s časovnega kot tudi s finančnega vidika.
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Abstract

Civil engineering is developing increasingly, which in turn means that they need to adapt
to the market and develop products, useful in the current situation.

Manufacturers of construction products and services are aware, that only developing of
own products could be competitiveness on the market, with the knowledge and experiences
they develops products for which they see use in the future.

Thus, the company Nivo, d. d., from Celje has developed the prefabricated box-elements,
used to build pumping stations. That is why we decided to introduce a way of building
stations with reinforced concrete elements, and at the same time produce a financial
analysis for the installation of pumping stations of various material characteristics.

The central area of research is the presentation of the installation of sewage pipes. On the
case of building primary sewerage system Spodnja Polskava, we worked with Terakan
pipes, so we decided to present all the procedures for the safe and proper construction of
sewers. We must be aware that the introduction with the instructions before beginning is
necessary, because this is the only way to avoid possible errors in the execution. Also,
there is a financial analysis for the installation of various types of pipes. This confirms that
the choice of using pipes Terakan was correct, from the timing as well as financially
aspect.
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UVOD

Človekovi posegi v naravo so številni in raznoliki. Že pogled na zgodovino nam prikazuje,
da se je potreba po odstranjevanju odpadnih voda iz naselij pojavila že pri najstarejših
narodih. Potrebo po kanalizaciji je začutilo človeštvo takoj, ko so nastala strnjena gostejša
naselja. Prve izvedbe kanalizacije so bili kanali, ki so bili odprti in po katerih je odtekala
potočna voda ter odnašala tudi vse odpadke iz naselja.
Najstarejše izkopanine so v Indiji in datirajo do 6.000 let nazaj. Iz grških in rimskih časov
najdemo ostanke visoko razvite kanalizacijske tehnike. Omembe vredna je tako imenovana
“Cloaca maxima”, v starem Rimu, zgrajena že v 6. stoletju pred našim štetjem. To je preko
4 metre širok in 5 m visok pokrit zbirni kanal, v katerega so se zlivali manjši kanali, na
katere so bili priključeni hišni kanali iz cevi ali pa so bili obzidani. V Jeruzalemu so
odpadno vodo odvajali po kanalih v bazene, zaradi dejstva, da se lahko blato in mulj
uporabljata kot gnojilo. V Pompejih pa je bila najdena celotna kanalska mreža opremljena
z jaški.

Slika 1.1: Odvodni kanal, imenovan CLOACA MAXIMA (www.romanaqueducts.info)
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Preseljevanja narodov ob prehodu v srednji vek, ko je razpadla antična civilizacija, je
povzročilo uničenje večjih naselij in zastoj vsega razvoja, tako tudi propad vseh do tedaj
zgrajenih kanalizacij. V tistem času ni bilo na razpolago cenene delovne sile, ki bi
odstranjevala odpadke.
V času srednjega veka, mračnost človeštva ni pokazalo nikakršne potrebe po kanalizaciji.
Prezir do pridobitev antičnih poganskih civilizacij in popolno nepoznavanje zveze med
komunalno higieno in splošnim zdravstvenim stanjem sta pripomogla, da so postajale
higienske razmere, v strnjeno grajenih mestih, vse slabše. V tedanjih mestih, ki niso
poznala prometnih težav, so ulice služile tudi kot kanalizacijski jarki, kamor so odlagali
vse smeti ter predvsem praznili posode z odpadno vodo. Za odplako je skrbel samo
močnejši naliv dežja.
Počasi je prebivalstvo začelo spoznavati povezavo med širjenjem nalezljivih obolenj in
komunalno higieno, vendar je minilo še mnogo let, da so začeli na temeljih teh spoznanj
bolj intenzivno skrbeti za izboljšanje higienskih razmer v mestih.
Šele pozni novi vek je z novimi idejami prinesel tudi potrebo po čistoči in s tem v nujni
zvezi tudi potrebo po kanalizaciji. Prvi ukrepi so bili prepoved odlaganja odpadkov na
ulico. Posledica tega je izgradnja hišne kanalizacije z zbiranjem odpadkov v ponikovalni
jami ali v sodu, nameščenem v kleti. Za odvod meteorne vode so uredili cestne jarke, ki so
jih sčasoma tudi pokrili in s tem se je začela mestna kanalizacija. Pozneje so kanalizacijo
poglobili in speljali vanjo tudi hišne priključke, ali pa so za hišno odpadno vodo namestili
nov kanal, ki je bil lahko veliko manjši. Meteorno vodo pa so še vedno odvajali po
obcestnem jarku ali starem, večjem, veliko plitveje položenem kanalu.
Vse to pa je bilo le najnujnejše delo za dosego najosnovnejših pogojev čistoče za
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Z napeljavo vodovoda se je šele začela razvijati
pravilna kanalizacija. Dejstvo, da je možno izvesti res pravilno kanalizacijo za nek kraj
samo z reševanjem celotne kanalizacije za vse mesto naenkrat, zahteva angažiranje precej
velikih investicijskih stroškov. Zato so bile zgrajene dobre kanalizacije šele v zadnjih sto
letih. Šele socialistično usmerjene države so vložile tako velika investicijsko-komunalna
sredstva, kot jih zahteva izgradnja pravilne kanalizacije. V kapitalističnih državah je prišlo
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do izgradnje dobro kanalizacije v glavnem samo v velemestih, kjer je pridobitni kapital, ki
se je priključeval na kanalizacijski sistem, zgradil naprave za izkoriščanje kanalskih vod.
S širjenjem rimskega imperija pa se je pojavila kanalizacija tudi na naših tleh. Obstajala je
na področju sedanje Ljubljane, Celja in Ptuja.

Slika 1.2: Kanalizacija Emona – situacija
(Panjan J., Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, Ljubljana, 2005)
Z leti se je pojavila vse bolj intenzivna pozidava mest in naselij, ki je narekovala, da je
problem odvajanja odpadnih vod potrebno rešiti. Potrebno je poudariti, da se je na
slovenskih tleh v zadnjih desetletjih razširila izgradnja kanalizacijskih sistemov. V času
ekološke prenove je gradnja postala še posebej aktualna in zelo intenzivna s končnim
ciljem, da so vse fekalne vode s kanali speljane do čistilnih naprav, ki so že zgrajene ali pa
so že v fazi izgradnje. Prav tako se program potrebnih proizvodov za vgrajevanje
kanalizacijskega sistema čedalje bolj razširja in nadgrajuje tako na področju izkazovanja
kakovosti kot tudi z uporabo materialov, ki so za okolje sprejemljivi in ne povzročajo
ekološkega onesnaževanja.
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Slovenija se je ob vstopu v Evropsko unijo zavezala, da najkasneje do leta 2017 očisti
svoje vode in uredi kanalizacijo v naseljih. V naseljih, kjer javne kanalizacije ni, se morajo
odpadne vode odvajati v hišne čistilne naprave in ne več v greznice.
Možnost črpanja evropskih virov financiranja, je za Slovenijo velikega pomena, saj so
vrednosti teh del za tako majhno deželo previsoke. Vsaka občina se zaveda, da se mora
problem odvajanja odpadnih vod urediti, in da je finančna pomoč vedno dobrodošla.

1.1

Opis splošnega področja

Področje raziskave je predstavitev cevi Terakan in zahteve, ki jih priporočajo proizvajalci
teh cevi, ter podrobneje opisati možne načine vgradnje kanalizacijskih cevi. Ob tem pa je
predstavljeno vgrajevanje cevovoda na primeru izgradnje primarnega fekalnega kanala za
kanalizacijski sistem Spodnja Polskava.
Na trgu se čedalje bolj pojavljajo novi načini izgradnje kanalizacijskih sistemov, zato
imajo gradbena podjetja veliko odgovornost, da se odločijo za sistem, ki je ekonomsko
upravičen ter kvalitetno izdelan.
Zaradi vedno večjega vpliva kanalizacijskih sistemov iz umetnih mas, ki izpodrivajo
betonske cevne kanalizacijske sisteme, je težnja o raziskavi tega področja toliko večja, saj
si proizvajalci različnih sistemov želijo prevladati na trgu, na drugi strani pa so gradbinci,
ki si želijo, da se sistemi, za katere se na trgu odločijo, tudi v realnosti izkažejo za
kvalitetni in trajni proizvod.
Prav tako se danes razvija proizvodnja različnih gradbenih izdelkov, katerim je cilj izdelati
kvaliteten proizvod in hkrati omogočiti čim hitrejšo vgradnjo le-teh. Vemo, da se zadnja
leta uveljavlja izgradnja črpališč iz umetnih mas, saj je čas tisti, ki narekuje tempo
izgradnje. Vsakdo ima predstavo, da je izgradnja črpališč iz umetnih mas enostavnejša ter
cenejša, vendar to v resnici ni res. Za dokaz bo predstavljena analiza cene za normativno
porabo dela, materiala in osnovnega sredstva za primer izgradnje črpališča iz umetnih mas
(polietilena) ter na drugi strani vgradnjo črpališč iz prefabriciranih škatlastih elementov.
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Namen raziskave

Na področju izgradnje kanalizacijske mreže je izbira cevovoda določenega materiala
ključnega pomena. Mnogi menijo, da je izgradnja betonskega sistema kanalizacije glede na
sisteme umetnih mas zahtevnejša, kar posledično zahteva več časa, iz ekonomske plati pa
naj bi bila dražja. Seveda se na trditve ne moremo zanesti, zato je potrebno izvesti analizo,
ki bo temeljila na normativni porabi dela, mehanizacije in materiala za enoto mere. Le to
nam bo dalo približno porabo časa za izgradnjo tekočega metra kanalizacijske mreže, iz
tega pa bo prav tako razvidna ekonomičnost izbire določenega tipa cevovoda.
Namen naloge je predvsem predstaviti vgrajevanje Terakan cevi za odvodnjavanje
komunalnih odpadnih vod pri izgradnji kanalizacijskega sistema Spodnja Polskava in
predstaviti nov način izgradnje črpališča iz montažnih škatlastih elementov, proizvajalca
Nivo, d. d., iz Celja, za katerega je bil pridobljen znak kakovosti v graditeljstvu. 1

1.3

Struktura diplomskega dela

V začetku so na kratko opisane teoretične osnove, potrebne za lažje razumevanje vsebine
diplomskega dela. V jedru diplomskega dela smo predstavili enega od načinov izgradnje
črpališča iz montažnih škatlastih elementov ter hkrati prikazali smotrnost uporabe teh
črpališč v primerjavi s črpališči umetnih mas na podlagi normativnega izračuna.
Nato smo v drugem delu podrobneje predstavili ravnanje s cevnim sistemom Terakan ter
postopke za izgradnje kanalizacijskega sistema. Ob koncu poglavja o izgradnji cevovoda
pa je prikazana še normativna poraba izgradnje kanalizacije s cevmi iz plastičnih mas ter
betonskih cevi. Iz tega je razvidno, koliko dela, materiala in mehanizacije je potrebno, da
se zgradi tekoči meter kanalizacijskega sistema.

1

Znak kakovosti v graditeljstvu ali krajše ZKG je neobvezni certifikacijski znak in blagovno storitvena

znamka. Označuje izdelke in storitve s področja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke, strokovno
pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. (www.gi-zrmk.si)
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SPLOŠNO O KANALIZACIJI

Pomen kanalizacije

Že pred tisočletji so ljudje pričeli graditi naselja ob vodnih virih, vendar so se z
naraščanjem števila prebivalstva pričele težave z odpadki ter predvsem z odpadno vodo.
Ker se takrat ni polagalo dovolj pozornosti na odpadno vodo in onesnaževanje z odpadki,
so izbruhnile nalezljive bolezni, ki so povzročile, da so ljudje zbolevali in umirali zelo
mladi. Kljub temu, da čedalje več držav posveča prav pozornost na odvajanje odpadnih
vod, pa se še vedno po svetu, predvsem v državah z večmilijonskim prebivalstvom,
pojavljajo isti problemi kot nekoč.
Število prebivalcev narašča, mesta se večajo, povečuje se koncentracija prebivalstva, pa
tudi poraba vode na prebivalca doma in na delovnem mestu se čedalje bolj veča.
Porabljena, onesnažena voda, pogosto neočiščena odteka v podtalnico ali v sprejemnike
(recipiente), kot so potoki, reke. Neočiščene ali slabo prečiščene odpadne vode vsebujejo
hranilne snovi, vendar jih uničujemo zaradi večje porabe kisika v vodi, s tem pa podiramo
biološko ravnovesje, zaradi česar postanejo reke smrdeči kanali brez življenja.
Onesnaževanje odpadnih voda je vedno hujše zaradi vedno večje uporabe kemikalij, med
njimi so nekatere zelo strupene (težke kovine, pesticidi ...), zelo obstojne in nerazgradljive
ter se kopičijo v živih organizmih.
Voda se čedalje bolj vrača v naravo tako onesnažena, da škoduje rastlinam, živalim in
človeku. Onesnažene odpadne vode tudi ponikajo in zastrupljajo podtalnico, ki je ena
najpomembnejših vodnih virov. Onesnaženost voda je dandanes vzrok, da v nekaterih
krajih že čutijo pomanjkanje pitne vode. To je eden bistvenih razlogov, da je potrebno
onesnaženo vodo očistiti in jo nato vrniti v naravo.
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Vrste kanalizacijskih voda

Odpadne vode
Z izrazom odpadne vode označujemo vso onesnaženo vodo, ki odteka v kanalizacijo s
stanovanjskih in proizvodnih območij, tako imenovane odplake. Ne glede na izvor, so vse
odpadne vode onesnažene, tudi padavinske, še posebej po daljšem sušnem obdobju. V njih
so raztopljene organske in anorganske snovi, pa tudi neraztopljeni delci, maščobe, trdni
delci, prisotni pa so tudi mikroorganizmi. Odpadne vode se med seboj razlikujejo po
sestavi, vrsti in stopnji onesnaženosti ter možnosti naravnega čiščenja. Najmanjša
predpisana hitrost odpadnih vod je 0,4 m/s, saj zaradi onesnaženosti razjedajo cevi.
Glede na izvor ločimo:
•

hišne odpadne vode.

Te vode spuščamo v kanalizacijo v stanovanjskih naseljih, šolah, gostinstvu, uradih,
bolnicah itd. Gre za vode, ki so malo onesnažene s kemikalijami, so hitro razgradljive, med
seboj pa se razlikujejo predvsem po koncentraciji.
•

industrijske ali tehnološke odpadne vode

Sem prištevamo vse odpadne vode, ki jih v industrijskih obratih in obrtnih delavnicah
spuščamo v kanalizacijo. Poleg odpadnih voda, ki so posledica tehnološkega postopka,
sem prištevamo tudi vodo iz sanitarnih prostorov. Onesnaženost industrijskih odpadnih
voda je odvisna od vrste industrije, uporabljenih surovin in delovnih postopkov. Prav ta
proizvodnja je pogosto največji onesnaževalec, saj spušča v kanalizacijo snovi, ki se v
čistilni napravi ne morejo razgraditi.
•

kmetijske odpadne vode

To so vsi odtoki iz kmetijske in živinorejske proizvodnje, ki jih spuščamo v kanalizacijo.
Te vode običajno niso onesnažene s kemikalijami, so pa preveč koncentrirane, zato je
potrebno pred čiščenje pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje.
•

komunalne odpadne vode

To so vode, ki odtekajo v kanalizacijo zaradi čiščenja ulic, trgov in kanalov.
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Padavinske ali meteorne vode
Padavinske ali meteorne vode imenujemo tiste vode, ki odtekajo v kanalizacijo s streh,
skozi cestne požiralnike pa tudi s prometnih površin (cest) in drugih urejenih
(kanaliziranih) površin. Ob suhem vremenu v kanalizaciji ni padavinskih voda, ob nalivih
pa so te količine lahko zelo velike, tudi do 100-krat večje od količine odpadnih voda.
Padavinska voda nosi s seboj droben pesek, ki brusi cevi, zato je njena največja dovoljena
hitrost 3 m/s.

Tuje vode
Z izrazom tuja voda razumemo vso vodo, ki ni nastala pri porabi vode v naselju, vendar
pride na čistilno napravo. To je voda, ki pride v kanale zaradi slabih tesnitev iz podtalnice,
drenaže, globokih kleti, pa tudi kot melioracijska voda (izviri, potoki, vodnjaki ...).
Običajno (večinoma) je malo onesnažena, vendar jo moramo v manjših naseljih z mešano
kanalizacijo upoštevati.
Pri ločenem sistemu kanalizacije se dogaja, da voda iz višje ležeče počene cevi za
padavinsko vodo odteka in se zbira v cevi za odvod odpadne vode. Včasih pa se tudi zgodi,
da je padavinska voda napačno priključena na cev za odpadno vodo. Pomembno je, da je
kanalizacijsko omrežje vodotesno, saj le tako preprečimo vdor tuje vode, ki je za sistem
lahko moteča.
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KANALIZACIJSKI SISTEMI

V kanalizacijo odtekajo odpadne in padavinske vode, pogosto pa tudi nezaželene tuje vode,
ki vdirajo v netesno kanalizacijo. Odtok odpadnih vod v kanalizacijo je ves čas približno
enak dotoku pitne vode,

nihanja so majhna, zato je potrebno vode pred izlivom v

odvodnik (recipient) očistiti. Padavinske vode so načeloma čiste vode, če pritekajo s streh,
medtem ko vode, ki pritekajo s cest, so onesnažene, njihova količina pa se močno
spreminja. Ko ni padavin, odtoka padavinske vode ni, ob nalivih pa se odtok poveča, da
tudi stokrat presega odtok odpadnih voda.

3.1

Zasnova kanalizacijskih sistemov

Kanalizacijski sistemi so namenjeni zdravstvenemu varstvu (odvod onesnažene vode),
poplavni varnosti (odvod padavinske vode) v naseljih in zaščiti hidrosfere. Zato so pri
zasnovi natančno in dolgoročno vezani na obstoječe stanje in dolgoročno urbanistično
načrtovanje posameznega naselja ter lege in načrtovanja okoliških naselij. Zelo pomembna
je konfiguracija terena oz. nagnjenosti terena (doline, hribi), geomehanske lastnosti tal,
višina podtalnice in lega odvodnika (njegovih maksimalnih pretokov) in zahtevane stopnje
zaščite le tega. Ker so stroški izgradnje zelo veliki, sta pomembna tudi tehnična in
materialna zmožnost investitorjev.
Kanalizacijski sistemi so, glede na ostalo komunalno infrastrukturo (vodovod, elektrika,
PTT idr.), najgloblje položeni pod cestiščem. Kanalizacijski sistemi se praviloma gradijo s
težnostnim (gravitacijskim) odvodom (zaradi dragega prečrpavanja velikih količin vode) in
z majhnimi padci glavnih zbirnih kanalov od 1 ‰ do približno 10 ‰ (razen priključkov, ki
imajo lahko tudi več odstotkov) v smeri padca terena ali odvodnika. Gradijo pa se tudi
tlačni in vakuumski sistemi, ki pa so praviloma dražji, še posebej obratovalno.
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Na sliki 3.1 so prikazane štiri tipične različice zasnov omrežij glede na topografijo terena.
Kanalski sistemi so tudi preko razbremenilnikov povezani z odvodnikom, zato lahko rečna
voda ob visokih vodah vdre v sistem in nazaj po njem vse do priključkov in kleti, ki jih
lahko preplavi.
Kanalizacijsko omrežje v ravnini ob reki.

Nagnjen teren k reki.

V dolini med hribi.

Na hribu.

Slika 3.1: Prikaz različnih možnih zasnov kanalizacijskih sistemov
(Panjan J., Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, Ljubljana, 2005)
Pri kanalskih sistemih se odločamo o obsegu gradnje in možnosti njegove širitve, tipu
sistema, možnosti priključka vsakega uporabnika, varnosti vseh priključnih objektov pred
preplavitvijo oziroma varnostjo obratovanja sistemov ter da je amortizacijska doba vsaj 50
let, v kateri se morajo skupni stroški na sistemu tudi vrniti.
Pri snovanju kanalskega omrežja se moramo odločiti, kako bomo odpadne, padavinske in
tuje vode odvedli v vodotok. Izbiramo lahko med:
•

mešanim in

•

ločenim kanalskim sistemom.
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Pri mešanem sistemu kanalizacije speljemo odpadne in padavinske vode po eni cevi v
čistilno napravo in nato v odvodnik, običajno v vodotok. Pri ločenem sistemu odvajamo po
eni cevi odpadno vodo v čistilno napravo, po drugi pa padavinsko vodo neposredno v
vodotok ̶ praviloma preko lovilcev olj in maščob.

3.2

Mešani kanalizacijski sistem

Večina kanalizacijskih sistemov je načrtovana in izdelana tako, da je položena ena
kanalizacijska cev, po kateri skupaj odvajamo odpadno, tujo in meteorno vodo. Tak sistem
imenujemo mešani kanalizacijski sistem. Pri teh sistemih so kanali v manjših naseljih v
dneh brez padavin skoraj prazni, saj po njih teče samo odpadna voda, napolnijo se le ob
nalivih ob dotoku padavinske vode, ki kanale ob tem tudi spere. Kanali leže vsaj 2 m
globoko, saj moremo nanje priključiti odpadno vodo iz kleti (nekateri občinski odloki ne
dovoljujejo priključevanja odtokov iz kleti, začetna globina kanalov je tedaj najmanj 1,2
m).2 Na mešanih kanalizacijskih sistemih zgradimo razbremenilnike preko katerih ob
nalivih odvajamo čistejšo vodo naravnost v odvodnik. Na ta način zmanjšamo količino
vode v ceveh, ki so zato lahko manjšega premera, kar gradnjo poceni.
Z razbremenilnikom lahko zelo natančno reguliramo količino in kakovost prelite vode.
Danes poleg razbremenilnikov gradimo zadrževalne bazene deževnih voda, ki nam
dodatno varujejo odvodnike, zmanjšujejo konice odtokov in enakomerneje ter v večji
količini obremenijo čistilno napravo (ČN) z onesnaženo padavinsko vodo.

Slika 3.2: Mešani kanalizacijski sistem
(Slokan I., Nizke zgradbe, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2003)

2

Slokan I., Nizke zgradbe, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2003
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Ločeni kanalizacijski sistem

Pri tem sistemu odpadno in padavinsko vodo ločimo, vsako speljemo v svojo cev.
Pri ločenem sistemu kanalizacije zgradimo dva sistema cevi:
•

kanale za odvod odpadne vode

Te sisteme imenujemo kanalski sistemi za sušni odtok, saj v njih ni deževnice. Kanali so
manjših profilov, saj odvajajo samo odpadno vodo, ki jo je mnogo manj kot padavinske.
Zaradi priključitve odtokov iz kleti leže cevi za odvod odpadne vode vsaj 2 m globoko.
•

kanale za odvod padavinske vode.

Zaradi velikih količin padavinske vode, za katero jih gradimo, so kanali načeloma večjega
profila in ležijo vsaj 1 meter pod površino. Speljani so naravnost v odvodnik. Pred izlivom
je pogosto zadrževalni objekt, v katerem prestrezamo olja, ki jih padavinske vode spirajo z
vozišč. Ti sistemi so zaradi dveh cevi dražji in jih gradimo pri manjših naseljih (do 2000
prebivalcev).

Slika 3.3: Ločeni kanalizacijski sistem
(Slokan I., Nizke zgradbe, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2003)
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Prednosti in slabosti obeh kanalizacijskih sistemov

Mešani kanalizacijski sistem
Prednosti:
Mešani kanalizacijski sistem zagotavlja varno urbano odvodnjo pred poplavami lastnih
voda. Ta sistem je enostavno zasnovan, izvedba pa pregledna. Zaradi izgradnje le enega
kanalskega voda je ta sistem cenejši kot ločenem sistem, z njim pa očistimo velik del
onesnaženih padavinskih voda.
Slabosti:
Največja slabost tega sistema je nevarnost izliva kanalizacijske vode v kleti ob nalivih.
Zaradi velikih premerov cevi, dimenzioniranih na odvod odpadne in meteorne vode, pride
v sušnem obdobju, ko ni padavinskega odtoka, do zelo majhnih hitrosti vode v kanalu in s
tem povezano škodljivo usedanje blata v ceveh. Obremenjenost čistilnih naprav je zelo
različna zaradi različne razredčenosti odpadnih voda.

Prečrpališča pa so dražja, saj

morajo biti dimenzionirana tudi za velike količine padavinske vode.

Ločeni kanalizacijski sistem
Prednosti:
Za razliko od mešanega kanalizacijskega sistema, ta sistem zagotavlja, da ob nalivih ni
nevarnosti, da bi odpadne vode preplavile kleti hiš, saj je padavinska voda v drugi cevi. V
čistilno napravo doteka ves čas približno enaka količina kanalske vode, kar zagotavlja
boljše delovanje čistilne naprave.
Slabosti:
Kot največjo slabost tega sistema lahko pripišemo velik investicijski strošek in drago
vzdrževanje dvojnih kanalskih cevi, saj prav iz finančnega stališča ta sistem ni pogosto
izveden. Sistem je zapleten in za marsikoga nepregleden, zato se lahko zgodi napačno
priključevanje odpadne vode v cev za padavinsko vodo. V tem sistemu spuščamo v
odvodnik neprečiščeno odpadno vodo (padavinska voda).
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KANALIZACIJSKA MREŽA

Kanalizacijska mreža je predstavljena kot vejičast

sistem, kjer višje ležeče kanale

priključujemo na nižje ležeče, ki so vedno večjih profilov. Kanali mešane kanalizacije so
speljani v čistilno napravo, kamor se steka tudi odpadna voda iz ločenega sistema
kanalizacije (padavinska voda ločenega sistema se zliva v vodotok, praviloma preko
lovilcev olj). Kanale gradimo v ustrezni globini, ki omogoča priključevanje uporabnikov in
zaščito pred zmrzovanjem, ki pa ne sme biti prevelika, saj se s tem povečajo stroški
gradnje.

Slika 4.1: Shema kanalizacijskega omrežja
Zaradi odtoka vode je smer padca kanalov ves čas od porabnikov proti čistilni napravi
oziroma odvodniku. Najmanjše kritje cevi za padavinsko vodo je 80 cm, za mešani sistem
in odpadno vodo pa vsaj 120 cm, saj ta globina zadošča za gravitacijsko odvajanje iz
pritličja. Zaradi padca kanala in razgibanosti terena se debelina kritja cevi neprestano
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spreminja, na ravninskem terenu se ves čas veča. Posebno tu ležijo navzdolvodni deli
kanalov vedno globlje, do največje globine 6 do 8 m. Pri večjih globinah je bolj
ekonomično zgraditi vmesno črpališče, v katerem vodo prečrpavamo na višjo raven. S
polaganjem cevi obvezno pričnemo na spodnjem koncu cevovoda zato, da lahko že med
gradnjo odvajamo vodo (padavine, hišne priključke).
Osnovni element kanalskega omrežja so kanalski odseki ali kanali. Najmanjši notranji
premer javne kanalizacije znaša 250 mm, če v kanalu odvajamo samo padavinsko vodo, pa
vsaj 200 mm. Za večje odtoke potrebujemo večje profile. Kanali do fi 800 mm so
neprehodni, večje štejemo med prehodne, kar vpliva na največjo dovoljeno razdaljo med
jaški.
Kanali imajo na vsem odseku vedno:
-

isti (hidravlični) padec I,

-

isto smer (so brez horizontalnih in vertikalnih lomov),

-

isti premer cevi.

Poleg kanalov so na kanalizacijskem omrežju potrebni še objekti:
-

kanalizacijski priključki (služijo za priključevanje hišne kanalizacije na javno
kanalizacijsko omrežje),

-

revizijski jaški (njihova naloga je menjava smeri, padcev in sprememb profila
kanala, združevanju dveh ali več kanalov, pa tudi za njihovo kontrolo, čiščenje in
vzdrževanje),

-

črpališča (gradimo jih na kanalskem omrežju za prečrpavanje vode na višjo raven v
višje ležeče kanale in na čistilnih napravah).

4.1

Kanalizacijske cevi

V času nenehnega povečevanja proizvodnje kot tudi porabe človekovih dobrin, se je svet
znašel pred velikim problemom - kam in kako odvajati odpadne vode. Posebej je to
aktualno danes, ko si svet močno prizadeva, da bi obdržal čisto okolje. Pokazalo se je, da je
pri tem nepogrešljiva vodotesna kanalizacija.
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Dandanes imamo v Sloveniji različne materiale za kanalizacijske cevi, kateri morajo
ustrezati različnim standardom. Kot vemo se količina meteornih vod, gospodinjskih,
fekalnih ter industrijskih odplak čedalje bolj povečuje, prav tako se stopnjujejo
koncentracije agresivnih in škodljivih snovi v njih. Zato je naloga kanalizacijskih
cevovodov čedalje zahtevnejša, saj bi morebitno iztekanje lahko povzročilo pravo
ekološko katastrofo.
Osnovne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kanalske cevi, so:
-

vodotesnost, mehanska trdnost, odpornost proti kemijskim in drugim vplivom,

-

trajnost naj bi dosegla vsaj 50 let,

-

enostavno stikovanje, ravnost, hitra montaža, kakovost,

-

dobre hidravlične karakteristike (nizka trajna hrapavost, ugoden hidravlični radij).

V nadaljevanju so predstavljeni različni tipi kanalizacijskih cevi, katere se danes
najpogosteje uporabljajo za namene kanalizacijskega odvodnjavanja.

•

Cevni sistemi iz PVC-ja

PVC, termoplastična umetna snov, odkrita v prvi četrtini prejšnjega stoletja, je eden izmed
najbolj uporabnih materialov na svetu. Pridobivajo ga iz etina in klora s polimerizacijo. Je
zelo prilagodljiv, vsestranski, poceni in zaradi kemijskih lastnosti množično uporabljen v
industriji, vsakdanjem življenju …
PVC3 je v 20-ih letih 20. stoletja odkril znanstvenik Waldo Semon med iskanjem
sintetičnih lepil. PVC je kot osnova za dežne plašče, tuš zavese in izolirne žice preplavil
prodajno tržišče. Kasneje se je uporaba tega vsestranskega materiala razmahnila v
industriji.
PVC je gostejši od vode in se v njej potopi. Odporen je proti bencinu, bazam, kislinam,
olju in vodi, ni pa odporen proti višjim temperaturam. Trdi PVC je uporaben od -30 °C do
60 °C, mehki pa pri temperaturi od -50 °C do 50 °C. Cevni in spojni kosi iz nemehčanega
polivinilklorida za ulično kanalizacijo uspešno uporabljamo že vrsto let in v celoti
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ustrezajo zahtevam za zanesljivo zbiranje in odvajanje meteornih vod, gospodinjskih in
fekalnih odplak ter tudi industrijskih (agresivnih) odplak.
Ti sistemi imajo številne prednosti:
-

izredna odpornost pred korozijo,

-

gladka notranja površina, ki dovoljuje odlične hidravlične lastnosti in bistveno
zmanjšuje nastajanje usedlin,

-

majhna masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo,

-

izredno hitra in enostavna vgradnja,

-

minimalni stroški vzdrževanja,

-

popolna tesnost cevovodov.

•

Cevni sistemi iz PP-ja

Polipropilen so kot material za kanalizacijske cevne sisteme začeli uporabljati sredi 90-ih
let predvsem v skandinavskih državah, zaradi izrednih rezultatov pa se je kmalu razširil še
drugam. Poglavitne prednosti cevi iz tega materiala so:
-

dolga življenjska doba,

-

enostavna in varna vgradnja,

-

odlične kemične in hidravlične lastnosti,

-

odlične mehanske lastnosti (odpornost na udarce pri nizkih temperaturah),

-

visoka temperaturna odpornost,

-

visoka abrazivna odpornost (manjša obraba zaradi delcev, kot so pesek ipd.).

•

Cevni sistemi iz PE-ja

Zaradi čedalje agresivnejših snovi v odplakah so vse ostrejše tudi zahteve do
kanalizacijskih sistemov. Njihova zanesljivost in brezhibnost tesnjenja je povezana tudi s
tem, iz kako prilagodljivega, elastičnega materiala so cevni sistemi. Polietilen je material,
ki ga odlikuje prožnost ter odlična kemična, mehanska in temperaturna odpornost. Ima še
ostale pomembne prednosti:
-

ker je najlažji kanalizacijski sistem, omogoča izredno enostavno rokovanje,

-

zaradi delne fleksibilnosti se pri vgradnji prilagodi morebitnim nepopolnostim v
jarku,

-

cevi na terenu lahko položite brez težke gradbene mehanizacije.
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Betonske cevi

Betonske cevi se uporabljajo za urejanje odtočnih voda v kanalizacijskih sistemih. Cevi so
izdelane iz betona, kar jim zagotavlja visoko trdnost in dolgo življenjsko dobo. Poleg tega
imajo visoko lastno težo in so zaradi tega po vgradnji stabilne v svojem položaju. Cevi so
s svojo homogeno strukturo materialov in veliko debelino sten varne pred obrabo.
Proizvajajo se v različnih dimenzijah najpogostejše so od fi 300 mm pa do fi 1200mm.
Take cevi so primerne za odvajanje komunalnih odplak, ki predstavljajo približno 90 %
vseh odplak, in so zanesljive ter preizkušene že več kot 100 let. Poleg tega so zaradi
posebnih lastnosti materialov obstojne na visoke temperature in gorljive tekočine.
4.2

Objekti na kanalizacijski mreži

Kanalizacijski sistem ima, glede na ostalo komunalno infrastrukturo, veliko več specifičnih
objektov. K objektom kanalizacijskih sistemov prištevamo: hišne priključke in
ponikalnice,

cestne

požiralnike,

jaške,

združitvene

objekte,

kaskade,

sifone,

razbremenilnike, zadrževalne bazene deževnih vod in črpališča. Vsi objekti, razen hišnih
priključkov in ponikalnic padavinskih vod s streh v zasebnem lastništvu, so javnega
značaja.
Kanalizacijski sistemi služijo za zdravstveno varstvo in nekateri tudi za poplavno varnost v
naseljih. To velja tudi za posamezne objekte. Razbremenilniki in zadrževalni bazeni
deževnih voda pa imajo še dodatno izrazito ekološko oz. zaščitno funkcijo hidrosfere. S
tema dvema objektoma, še pred čiščenjem na komunalnih čistilnih napravah, bistveno
varujemo vodotoke. Z določitvijo višine prelivnega robu in količine prelite vode v
odvodnik reguliramo koncentracijo onesnaženosti in s tem prilagajanje na njegovo
samočistilno sposobnost.
Zadrževalni bazeni deževnih voda, ki se na kanalizacijskih sistemih gradijo intenzivno v
zadnjem desetletju ali dveh, pa še dodatno varujejo odvodnik in tako enakomerneje in z
večjo količino onesnaženih voda (tudi padavinskih) obremenimo komunalne čistilne
naprave, kjer te vode očistimo.
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Hišni priključki

Za dobro delovanje kanalizacijskih sistemov je pomembno, da so že hišni in vsi ostali
priključki (industrijski, družbenih dejavnosti) pravilno zasnovani in zgrajeni. Pravilna
izvedba hišnega priključka zahteva izvedbo pod kotorn 450 v vertikalni smeri in istočasno
pod kotorn 450 v smeri toka vode. Pomembna je zaradi kakovostnega odtoka (da se ne
maši). Zahteva pa se tudi vodotesno izvedbo stika z javnim delom kanala. Pri izvedbi
priključkov se naj uporabljajo že izdelana kolena, pa tudi vsi ostali montažni fazonski kosi,
kot so odprtine za čiščenje, zaporni organi idr.

Slika 4.2: Pravilno izveden hišni priključek na javno kanalizacijo4
1. pravilno izvedena dvonaklonska rampa, ki omogoča odtok prekomernih količin vode
po cestišču,
2. pritličje je nekoliko višje od nivoja ulice,
3. komunalna odpadna voda zgornje etaže in pritličja se odvede ločeno od komunalne
odpadne vode nastale v kletnih prostorih,
4. komunalna odpadna voda kletnih prostorov se odvede na javno kanalizacijo preko
hišnega črpališča,

4

Pravilno in nepravilno izveden hišni priključek, www.vo-ka-celje.si
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Zgoraj navedene rešitve omogočajo nemoten odtok komunalne odpadne vode iz objekta
tudi v času maksimalne gladine v javni kanalizaciji.

Slika 4.3: Nepravilno izveden hišni priključek na javno kanalizacijo
5. izvedba brez dvonaklonske rampe omogoča odtok prekomernih količin vode proti
objektu – posledica je zaplavitev kletnih prostorov,
6. pritličje v objektu je pod nivojem ulice in s tem pod nivojem maksimalne gladine,
7. komunalna odpadna voda, ki nastaja v kletnih prostorih, se odvede na javno
kanalizacijo brez hišnega črpališča in brez povratne lopute na hišnem kanalizacijskem
priključku. V primeru nastopa maksimalnih gladin v javni kanalizaciji (vsaj enkrat letno)
pride do vdora te vode preko hišnega kanalizacijskega priključka v objekt, kar pomeni
zaplavitev kletnih prostorov,
8. iztok odpadne komunalne vode iz objekta v javno kanalizacijo je nemoten le v času
običajnega nivoja vode v kanalizaciji.

•

Cestni požiralniki

Cestni požiralniki so največkrat del opreme cestišča in se uporabljajo za odvod vode s
cestišča. Običajno jih gradimo hkrati s kanalizacijo, pa tudi vzdržujemo jih skupaj z
javnimi kanalskimi napravami. Glede na funkcijo obstajata dve vrsti, in sicer požiralnik z
mrežo in požiralnik pod pločnikom. Da bi zagotovili odtok vode v požiralnik, speljemo do
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požiralnika koritnico z najmanjšim padcem 5 ‰. Na požiralnike priključimo od 200 do
400 m2 površine, njihova medsebojna razdalja pa je od 20 do 50 m. Kadar je treba odvajati
velike količine vode in ko je potrebno zanesljivo delovanje, gradimo tudi kombinacijo
požiralnika pod pločnikom s požiralnikom z mrežo na manjših razdaljah (5 do 20 m).
V zadnjem času se uveljavljajo montažni cestni požiralniki iz umetnih mas (PEHD,
strukturirane cevi), katerih vgradnja je hitrejša in enostavnejša.

Slika 4.4: Cestni požiralnik pod pločnikom s peskolovom
(Slokan I., Nizke zgradbe, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2003)

•

Razbremenilniki

To so objekti, zgrajeni na mešanem sistemu kanalizacije, ki ob močnejših padavinah
služijo za odvod dela padavinske vode neposredno v odvodnik. Pri mešanem sistemu
kanalizacije ob sušnem odtoku vso vodo vodimo v čistilno napravo. Ob nalivih pa se
količina vode v kanalih močno poveča, kar bi lahko povzročilo nadpritisk kanalov in iztok
vode iz cestnih požiralnikov. Vemo tudi, da je kanalizacija običajno zgrajena za
maksimalni odtok z intenziteto 15-minutnega naliva s povratno dobo 1 leto.
Razbremenilniki pa so vgrajeni prav za to, da ob nalivih del padavinskega odtoka
neposredno odvajajo v vodotok. Njihovo razbremenjevanje najlažje izrazimo s stopnjo
razredčenja, na primer 1: 5 (1 del sušnega odtoka v vsem odtoku - padavinskega odtoka so
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4 deli). Na ta način lahko zgradimo nizvodne kanale manjših dimenzij, s tem pocenimo
gradnjo, pa tudi razbremenimo čistilno napravo prevelike količine relativno iste vode, ki bi
neugodno vplivala na njeno delovanje.
Razbremenilnik je izdelan tako, da ob močnih nalivih prva voda, ki je sprala kanale
(imenovana čistilni val), odteče proti čistilni napravi, naslednja voda se umirja in zadrži, po
končanem nalivu pa gre na čistilno napravo. Umazana voda ostaja pri dnu, čistejša pri
vrhu. Ko višina vode v razbremenilniku naraste do prelivnega roba, se prične prelivati.
Zgornja voda odteka v sosednjo, vzporedno cev, ki je speljana v vodotok. Tako v ČN poleg
odpadne vode očistimo vsaj še 3-4 kratno količino onesnažene padavinske vode.

•

Revizijski jaški

Vstopne revizijske jaške gradimo povsod, kjer se spremeni smer, padec ali profil kanala.
Namen vstopnih jaškov je omogočiti vstop v kanal ali dostop do koritnice, da bi lahko
ugotovili stanje v kanalu in kanal očistili ter popravili. Pri neprehodnih kanalih se vgradijo
v premih odsekih na razdaljah do 50 m ali manj in na vseh spremembah profila, smeri in
padca kanala, pa tudi na združitvah kanalskih vej.

Slika 4.5: Prerez in tloris revizijskega jaška
(Slokan I., Nizke zgradbe, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2003)
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Vstopni jašek, ki naj ima na kanalskem omrežju premer vsaj 80 cm, se razširi v revizijsko
komoro, v kateri je delavec delno zaščiten pred padajočimi predmeti. Revizijska komora
naj ima premer od 100 do 120 cm, včasih tudi 110 cm.
Vstopni jaški so bili včasih grajeni z betoniranjem ali zidanjem na mestu, danes pa se je
skoraj povsod uveljavil način gradnje vstopnih jaškov v polmontažni izvedbi. Vstopni jaški
so zaradi stikovanja jaška in kanala izpostavljeni slabi izvedbi, kar povzroči slabo
vodotesnost, zato danes polagamo še večjo pozornost pravilni izvedbi.

•

Kaskadni jaški

Kaskadni jašek je posebna vrsta revizijskega jaška. Osnovni namen je, da z njim
spreminjamo smer, padec ali premer kanala, ter hkrati omogoča združevanje kanalskih vej.
Prav tako služi za dostop do kanalov, za njihov pregled, čiščenje in vzdrževanje. Na
strmem terenu so padci kanalov manjši od nagiba terena, saj moramo paziti, da hitrost vode
v cevi ne preseže predpisane 3 m/s. Če je višinska razlika med vtočnim in iztočnim
kanalom v jašku večja kot 50 cm, zgradimo kaskadni jašek.
Od običajnega revizijskega jaška se razlikuje po tem, da zgornjo cev povežemo z dnom
jaška z dodatnim cevnim spojem, ki odvaja ves sušni odtok, pri skupnem odtoku pa delno
razbremeni preliv in varuje dno jaška pred erozijo. Pomembno je, da dno jaška utrdimo z
vgrajenimi tonalitnimi kockami, ki zmanjšujejo vpliv kinetične energije vode, ki se preliva.

•

Črpališča

Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče gravitacijsko odvesti. Črpališča in
črpalke so konstruirane tako, da ne pride do zamašitve in drugih motenj pri obratovanju, ne
glede na dotok.
Dandanes imamo različne načine izvedbe črpališč, od črpališč iz umetnih mas pa vse do
montažnih armirano-betonskih elementov. Prav slednje je v gradbeništvu na slovenskih
tleh novost, zato je to področje še ne povsem raziskano. V nadaljevanju bomo predstavili
možnost izgradnje črpališča s pomočjo montažnih AB elementov.
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ČRPALIŠČE IZ AB ŠKATLASTIH ELEMENTOV

5.1

Splošno o črpališčih

Črpališča pri gradnji kanalizacijskih vodov služijo za prečrpavanje odpadnih vod. Odpadno
vodo je potrebno prečrpavati zaradi izenačevanja višinskih razlik ali prevelike razdalje ob
premajhnem padcu. Črpališče sestavljajo: jašek, potopne centrifugalne črpalke, nivojska
stikala, protipovratni ventil, zaporni ventil, tlačni cevovod, lestev, podest, lovilna rešetka in
pokrov.
Črpališča so lahko sestavljena iz ene ali več komor. Osnovno izvedbo sestavlja ena
komora s črpalkami, medtem ko dodatne komore služijo kot zadrževalni bazeni,
razbremenilniki ali čistilni jašek. Odpadne vode se skozi dotočno kanalsko cev (ki jih
je lahko več) stekajo v črpalno komoro, ki je nameščena na spodnjem delu jaška.
Lovilne košare se montirajo na vstopu dotočnih cevi, saj se le tako lahko zagotovi, da
ne bo prišlo do poškodb ali zamašitev črpalk ter tlačnega voda. Črpalke vklopijo in
izklopijo nivojska stikala oziroma ustrezni senzorji šele takrat, ko nivo v črpalni
komori doseže določeno višino. Velikost črpalne komore in nivo za vklop črpalke je
potrebno izračunati glede na količino dotoka, kapaciteto črpalk ali število vklopov
črpalke v eni uri.
V črpališču sta vedno nameščeni dve črpalki, tako da je ob okvari ene črpalke še vedno
zagotovljeno nemoteno delovanje črpališča. Vračanje vode iz tlačnega cevovoda v
črpališče preprečujeta protipovratna ventila, ki sta nameščena na tlačnem vodu. Ob
okvari črpalk se zaporni ventil na tlačnem cevovodu zapre. Za potrebe čiščenja in
vzdrževanja črpališča je montiran podest, do katerega se je možno spustiti po montirani
lestvi.

Izgradnja fekalne kanalizacije na območju Spodnje Polskave

5.2

Stran 25

Montažni škatlasti elementi

Armiranobetonski škatlasti element velikosti 2,0 x 2,0 m je produkt podjetja Nivo, d. d.,
obrata PGM Žalec, ki svojo proizvodnjo usmerjajo v produkte, ki so hitro vgradljivi in
okolju prijazni. Ti elementi se uporabljajo za montažne vodovodne in črpalne jaške.
Dimenzioniran je za prometno obtežbo vozila SLW 305. Za izvedbo črpalnega jaška je
potrebno upoštevati tehnične pogoje, ki jih predpišejo proizvajalci črpalk oz. projektanti
jaškov. Potreben je zadostni volumen, ki se ga doseže z različnim številom elementov
zloženih en na drugega.
Jašek črpališča je suh in je izdelan iz armiranobetonske konstrukcije. Zaradi tega omogoča
lahek dostop do posameznih delov črpališča ter njihovo servisiranje. V jašku ni stika z
odpadnimi vodami in plini. Betonski pokrov jaška se na jašek postavi po montaži opreme.
Jašek je opremljen z vsemi elementi za ločevanje trdnih delcev, zapornimi zasuni in
nepovratnimi loputami, vstopnimi lestvami, cevovodi za prezračevanje, nosilci merilne
opreme. Črpališče je opremljeno s pokrovom na tečajih in obešanko za zaklepanje, na
pokrovu pa je nameščen zračnik.
Konstrukcija črpališča omogoča ločevanje trdnih odpadkov, blata, peska in maščob od
tekočih odplak brez mehanskih naprav. Črpalke ne pridejo v stik s trdnimi mehanskimi
odpadki. Izločeni mehanski odpadki se s tokom vode samodejno transportirajo dalje v
kanalizacijski sistem proti mehanski stopnji čistilne naprave.

Skladiščenje in transport
Škatlasti elementi se skladiščijo tako, da so postavljeni vodoravno (možno tudi na
stranicah, vendar ni zaželeno) in ležijo po vsej površini na ravni podlagi.
Med transportom z vozili morajo biti elementi položeni enako kot pri skladiščenju. Ko je
tovor naložen, se še dodatno poveže z najlon trakovi.

5

Prometna obtežba tipskega vozila (tovornjak 30 ton).
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Pri premeščanju ne sme priti do poškodb plašča ali robov elementa, torej se moramo
izogniti različnim udarcem, sunkovitemu dviganju in spuščanju elementov. Lokalni
transport (na gradbišču) se izvaja s pomočjo gradbene mehanizacije (bager) in jeklenih vrvi
(s posebnimi kleščami nameščenimi na bagrsko žlico-vilice), ki so prirejene v ta namen.
Omenjen način transporta se uporablja tudi pri lokalnem transportu jaškov.

5.3

Potek izgradnje in zasipa črpališča

Vgrajevanje
Črpalni jašek se izvede iz AB montažnih škatlastih elementov NIVO, zunanjih dimenzij
2,0 x 2,0 x 1,0 m, stene elementov pa so debeline 20 cm. Vsak montažni škatlast element je
iz vodotesnega betona C25/30. V stik med elementoma se vgradi plastično tesnilo DS
Butylrubbler, ki je odporno na odpadne vode.
Montažni jašek se položi v plast betona MB 15, debeline 10–15 cm. Mulda v jašku
debeline 20 cm se izvede na podlagi projektiranega detajla. Na delu, kjer je možnost
naraščanja podtalne vode, se stike zaščiti z hidroizolacijo.

Črpanje podzemne vode

Izkop gradbene jame
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Če se ob izkopu gradbene jame pokaže,
da je le-ta zapolnjena s podzemno vodo,
jo je potrebno prečrpati, saj se mora
podložna plast, ki je neposredno na
planumu izkopa, izvesti le na suho
podlago.
Črpanje vode je potrebno izvajati vse
dokler ni gradbena jama suha oziroma jo
prečrpavamo celoten čas gradnje.
Tesnilni trak

Polaganje elementa na podložno plast

Sestavljanje elementov eden na drugega

Zaribanje vseh stikov

Polaganje armature za talno ploščo
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Betoniranje talne plošče jaška
Slika 5.1: Montaža škatlastih elementov
Krovna plošča se izvede v debelini 20 cm, betona C25/30, vanjo pa se montirata 2
litoželezna pokrova.
Zasip
Po končanem sestavljanju montažnega jaška se prične z izvedbo stranskega zasipa. Ob
izvedbi zasipa se smer in višinska lega montažnih jaškov ne smeta spremeniti. Stranski
zasip ter pokrivno plast se izvede s primernim materialom granulacije do 60 mm, s katerim
se mora doseči zahtevano zbitost in nosilnost. Utrjevanje se izvede s pomočjo lahkih
komprimacijskih sredstev (nabijalo – žaba, vibracijske plošče ter valjarji širine do 90 cm).
Debelina posameznih slojev znaša 20 do 30 cm. Pokrivna plast se utrjuje samo ob strani,
kjer pa je debelina večja od 30 cm, pa se utrjevanje izvede z valjanjem po vsej širini
(vzporedno na obeh straneh zasipov, da ne pride do možnih premikov profilov).
Če se namešča varovalni opaž, se izvaja stranski zasip že po delni odstranitvi opaža.
Glavni zasip se izvede v skladu z zahtevami iz projekta, tako, da ne pride do posedkov na
površini. V večini primerov se izvaja v plasteh po 20–30 cm (odvisno od komprimacijskih
sredstev) z utrjevanjem do zahtevane zbitosti. Za glavni zasip se sme uporabiti izkopani
material s kamni do velikosti največ 300 mm oz. polovico debeline sloja, ki ga je potrebno
utrditi. Utrjevanje se izvaja s pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev. Če je zasip višji
od 1,0 m se lahko uporabijo težja komprimacijska sredstva. Po končanem zasipu je
potrebno površino vzpostaviti v prvotno stanje. Prav tako se vizualno pregleda spoje ter
morebitne poškodbe.
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Analiza cene za vgradnjo različnih tipov črpališč

Ponudbene cene gradbenih storitev so cene, ki jih določimo na podlagi kalkulacije
stroškov, ki vsebujejo predviden dobiček (zaslužek). Kalkulativna cena se določi s
pomočjo normativov,6 ki ponazarjajo porabo materiala, dela in osnovnega sredstva (temu
pravimo viri v postavki) za posamezno vrsto dela. Glede na to, da se podjetja vedno več
odločajo za razvoj lastnih proizvodov, je njihova naloga, da sestavijo normativ na podlagi
izkustev za področja, za katera je izdelek namenjen.
Analizo cene za enoto sestavljajo vsi predvideni stroški, ki bodo nastali pri izvajanju dela
po opisu iz posamezne postavke. Ti stroški so: nakup ali nabava materiala, zunanji in
notranji transporti, stroški dela in stroški uporabe strojev. V nadaljevanju je predstavljena
analiza cene za vgradnjo črpališč iz umetnih mas in črpališče iz montažnih škatlastih
elementov podjetja NIVO, d. d., iz Celja, z uporabo normativa sestavljenega po lastni
presoji na podlagi izkustev s samo izvedbo.
Analiza cene za poliestrsko črpališče
Dobava, transport in vgradnja tipskega poliestrskega črpališča Ø 2000 mm. Globina 5
m, na pripravljeno podlago.
Opis

Em

Količina

ČRPALIŠČE Ø 2000 MM POLIESTER7

kom

1

4.518,63

4.518,63

3

Cena/enoto Znesek (EUR)

BETON MB 20 0-16

m

1

73,70

73,7

DELO KV

ura

16

15,33

245,28

DELO PK

ura

16

12,23

195,68

BAGER

ura

8

35,52

284,16

AVTODVIGALO > 3000 KNM

ura

8

46,11

368,88

VLAČILEC 25t

ura

4,1

35,21

144,361
5.830,69 EUR

6
7

GNG gradbene norme GIPOSS, Ljubljana, 1973
Vrednost črpališča se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Povzeli smo povprečno vrednost

poliestrskega črpališča za Ø 2000 mm, brez strojne opreme.
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Vse mokre mešanice (beton, cementna malta …) so v tem primeru franco gradbišče,
gradbiš
kar
pomeni, da je prevoz že vkalkuliran v ceno materiala. Za prevoz črpališč
črpališ od proizvajalca
do gradbiščaa pa potrebujemo prevozno sredstvo, v našem primeru
primeru je to vlačilec.
vla
Naloga
bagra pa je, da črpališčee prenese v gradbeno jamo in ga namesti na pripravljeno podlago.
Koliko odstotkov celotne vrednosti postavke zavzema cena materiala, dela oziroma
osnovnega sredstva, pa je razvidno iz spodnjega grafikona. Kateri viri določajo
dolo
procente
(vsota posameznih virov) pa je z barvo označeno v analizi.

Slika 5.2: Poraba za izgradnjo poliestrskega črpališča

Analiza cene za montažno škatlasto črpališče
Dobava, transport
rt in montaža arm. betonskih elementov 2,00 x 2,00 m, globine 5 m, na
pripravljeno podlago.
Opis

Em

Količina

ARMIRANO-BETONSKI
BETONSKI ELEMENT

kom

5

585,00
,00

2.925,00

m3

1

73,7
73,70

73,70

BETON MB 20 0-16

3

Cena/enoto Znesek(EUR)

CEMENTNA MALTA 1:2

m

0,175

87,63

15,34

DELO KV

ura

14

15,33

214,62

DELO PK

ura

14

12,23

171,22

BAGER

ura

6

35,52

213,12

AVTODVIGALO > 3000 KNM

ura

5

46,11

230,55

VLAČILEC 25t

ura

3

35,21

105,63
3.949,18 EUR
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Takoo kot v prvem primeru, je tudi v tem prikazana normativna poraba glede na celotno
vrednosti postavke. Poraba dela, materiala in osnovnega sredstva za izgradnjo AB
montažnega škatlastega črpališča
črpališ je prikazana na sliki 5.3.

Slika 5.3: Poraba za izgradnjo AB montažnega škatlastega črpališča
Razvidno je, da največji
ji delež zavzemajo prav stroški materiala, medtem ko je delo vredno
le slabih 10 % celotne vrednosti. Res pa je, da je pri izvedbi montažnih škatlastih
elementov zahtevano nekaj več
ve dela, to je izvedba stika med elementi
lementi (tesnilna folija in
malta), ki ga pri črpališčih
čih iz umetnih mas ni.

Če uporabimo križni račun,
čun, v katerem je vrednost črpališčaa iz poliestra predstavlja 100 %,
in iščemo odstotno vrednost za montažno črpališče,
e, kaj kmalu uvidimo, da je razlika za
32,3 % v prid AB elementom.
Iz tega sklepamo, da je izgradnja AB črpališča cenovno ugodnejša, časovno
č
pa zahteva
nekaj več dela v primerjavi z vgradnjo črpališč iz umetnih mas,, s tem pa lahko zavržemo
vse predsodke o tem, da so masivni elementi težje in počasneje
asneje vgradljivi.
Čee se vsaj malo zavedamo, kateri materiali so okolju in človeku
loveku prijaznejši, potem
odločitev
itev o pravilni izbiri ni vprašljiva.
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KANALIZACIJSKI SISTEM SPODNJA POLSKAVA

Predvidena zasnova

Predmet izgradnje je primarni kanalizacijski sistem za Spodnjo Polskavo in je definiran od
združitve kanalov 1 in 2 iz Zgornje Polskave do priključka v revizijski jašek v območju
čistilne naprave Pragersko.
Primarni kanalizacijski sistem je dejansko primarni kanal S-1. Na kanalu S-1 so v
prihodnosti predvideni priključki sekundarnih kanalov in s tem bo v celoti pokrito območje
naselja Sp. Polskava.

6.2

Hidravlični izračun primarnega kanala fekalne kanalizacije

Za to, da kanalizacijski sistem deluje optimalno, je med drugim pomembno tudi to, da se
vanj ne stekajo odpadne vode, za katere sistem ni predviden. To je pomembno zaradi tega,
ker se posamezne vrste odpadne vode med seboj močno razlikujejo tako po onesnaženosti
kot tudi po količini.
Še posebno pomembno je, da se v fekalno kanalizacijo, ki je manjšega premera, ne stekajo
tudi meteorne vode, katerih količina je veliko večja in zaradi tega potrebujejo tudi cevi
večjega premera.
Za hidravlični izračun smo pridobili podatke Statističnega urada RS o številu prebivalcev
in pričakovani letni stopnji rasti prebivalstva. Podatke o porabi vode na prebivalca, pa je
posredovalo Komunalno podjetje. Izračun zajema samo primarni kanal za fekalno
kanalizacijo, padavinski odtok ni predmet te diplomske naloge.
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Izračun izhodiščnih podatkov potrebnih za nadaljnji izračun
Za hidravlični preračun potrebujemo število8 prebivalcev za računano območje. Po
podatkih Statističnega urada RS se na območju Spodnje Polskave ne pričakuje rasti
prebivalstva po letu 2021, zato je to leto za naš izračun merodajno.
Tabela 1: Pričakovana rast prebivalstva do leta 2021
število preb.

SPODNJA
POLSKAVA

priključitev
(2002) St.Ur RS

Število prebivalcev
Sp. Polskava

814

Število prebivalcev
priključitev (2009)

921

povp. letno

prirast preb. v

povečanje preb.

obdobju 2009-

2002-2009

2021

1.92 %

53
974

SKUPAJ prebivalci

•

Komunalne odpadne vode Qk

Pod komunalnimi odpadnimi vodami razumemo odpadne vode iz gospodinjstev,
pisarniških in obrtnih prostorov. Količina teh odpadnih voda je praviloma enaka porabi
vode. V perspektivi upoštevamo normo za gospodinjstva in ostale manjše porabnike (obrti
in storitvene ter družbene dejavnosti), ki za naš primer znaša 150 l/P.dan.
 = 150 (l/P,dan)
Poraba vode in s tem odtok v kanalizacijo sta različna od ure do ure. Če bi bil odtok ves
dan enakomeren, bi bil urni odtok štiriindvajsetina dnevnega odtoka. Kanale moramo
dimenzionirati na maksimalni urni odtok, najpogosteje ga upoštevamo kot desetinko do
osemnajstino dnevne porabe.
 =

8

 ∗  +  ∗ 
12 ∗ 3600

Statistični urad RS

[l/s]

(6.1)
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Kjer je:


Odtok hišnih odpadnih vod [l/s]



Število prebivalcev na obravnavanem območju



Norma porabe vode na prebivalca na dan v povprečnem dnevu leta

Število zaposlenih na obravnavanem območju





Norma porabe vode na zaposlenega na dan v povprečnem dnevu leta

Za mesto Spodnja Polskava znaša maksimalni urni odtok 1/12 celodnevnega odtoka. Odtok
hišnih odpadnih vod tako znaša:
 =

•

974 ∗ 150
= 3.38 [l/s]
12 ∗ 3600

(6.2)

Tuje vode Qf

Med tuje vode prištevamo žive vode (jarki, potoki), drenažne vode, infiltrirane vode, ki
vtekajo v kanalizacijski sistem zaradi nevodotesnosti cevi, jaškov in stikov (podtalnica). V
predmetni dokumentaciji je upoštevan vdor tujih voda za predvideno stanje
kanalizacijskega sistema s koeficientom: / = 0.05 (l/s, ha)
 = / ∗ 

[l/s]

(6.3)

Kjer je:


Odtok tuje vode v kanal [l/s]



Prispevna površina [ha]

/ Posebno vtekanje vode v kanalske cevi odvisno od gostote prebivalstva [l/s*ha]

Za izračun tujih vod potrebujemo prispevno površino. Za območje Spodnje Polskave ta
znaša 22.50 ha.
 = 0.05 ∗ 22.50 = 1.125

[l/s]

(6.4)
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Skupni sušni odtok Qt

Kot sušni odtok se smatra vsota komunalnih in industrijskih odplak ter količina tujih voda

Qt = Qk + Qi + Qf = Qs + Qf

[l/s]

(6.5)

Kjer je:

Qt

Sušni odtok

Qi

Odtok industrijskih odplak

Qk

Odtok komunalnih odplak

Qf

Količina tujih vod

Glede na to, da analiziramo primarni kanal S-1, ki sledi iz dveh primarnih kanalov 1 in 2
(Zgornja Polskava), pomeni, da je potrebno upoštevati tudi odpadne vode, ki pritekajo do
kanala S-1.
Skupna količina odpadnih vod iz kanalizacijskih sistemov:
-

Zgornja Polskava je Qt = 9.07 [l/s],

za območje Spodnje Polskave pa Qt = 4.505 [l/s].

V našem primeru moramo sešteti odpadne vode, ki pritečejo iz obeh primarnih kanalov
Zgornje Polskave ter odpadne vode, ki nastanejo na področju Spodnje Polskave in se
stekajo v kanal S-1.
Skupaj za kanal S-1: Qt = 9.07 + 3.38 + 1.125 = 13.575 [l/s]
•

Dvakratni sušni odtok 2Qt

Kot dvakratni sušni odtok se smatra količina odpadnih voda:

2Qt = 2(Qk + Qi) + Qf = 2 x Qs + Qf = 2 x Qt - Qf
-

Zgornja Polskava 2Qt = 18.14 [l/s]

Spodnja Polskava 2Qt = 9.01 [l/s]

[l/s]

(6.6)
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Dimenzioniranje kanala S-1

Za kanal izračunamo vsoto odtoka skupne vode, ki služi za določitev ustreznega premera
cevi. Za dimenzioniranje cevi uporabimo naslednje enačbe:

Q=v*A

[m3/s]

(6.7)

Kjer so:

Q
v

skupni pretok vode v cevi, ki jo dimenzioniramo [m3/s]
hitrost vode v cevi [m/s]; odvisna je od hidravličnega padca, ki ga prilagajamo
terenu; pri dimenzioniranju cevi glede na skupno vodo se odločamo za hitrost od 1
do 3 m/s; če izberemo premajhno, pri sušnem odtoku ne bomo dosegli zahtevane

A

najnižje hitrosti 0.4 m/s.
površina notranjega prereza cevi [m2]

Povezavo med hitrostjo vode v, hidravličnim padcem I, hidravličnim radijem R, ob

upoštevanju De Chezyjevega koeficienta + (ki je odvisen od hrapavosti ) podaja De

Chezyjeva enačba:
, = + ∗ √. ∗ /

[m/s]

(6.8)

Kjer je:

C

De Chezyjev koeficient [m1/2/s-1], ki ga običajno izračunamo po Manning –
Stricklerjevi formuli:
+=

1 1
∗ √.


Kjer je:


.

koeficient hrapavosti
hidravlični radij [m], ki je razmerje med ploskvijo prečnega notranjega prereza cevi
in omočenim obodom (tistim delom cevi, kjer se voda dotika stene), za okrogle in
2

polnjene cevi velja: . = 3, pri čemer je d-notranji premer cevi [m]
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Enačbo za dimenzioniranje okroglih cevi običajno zapišemo tako, da pri izbranem

skupnem pretoku Q, koeficientu hrapavosti n in predpostavljenemu hidravličnemu padcu I

iščemo ustrezen premer cevi:

456 = 73,208 ∗ 9 ∗  ∗ / :;/< =

>,?@A

[m]

(6.9)

Računanje z zapisano enačbo je zapleteno, zato se v praksi raje poslužujemo uporabi
grafikonov ali razpredelnice.
V tabeli 3 so za različne notranje premere cevi (dN) izračunani pretoki (9) in hitrosti (v) v
odvisnosti od padca (I) z upoštevanjem koeficienta hrapavosti  = 0.013.

Katero cev izberemo izmed množice kombinacij, ki so nam na voljo v tabeli je odvisno od
dveh pogojev, hitrosti vode v cevi in polnitve cevi. Pri ceveh manjšega premera so zato
potrebni večji padci kot pri ceveh večjega premera. Priporočene padce kanalov odčitamo iz
tabele 2. Če je mogoče, sledimo naravnemu padcu terena: izberemo enake padce cevi, kot
je nagib terena, saj je to najbolj ekonomično.
Tabela 2: Priporočeni padci kanalov
(I. Slokan, Nizke zgradbe, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2003)
Premer cevi (mm)

Priporočeni padci kanalov

200

3–100 ‰

250–350

2–50 ‰

400–500

2–30 ‰

550–1000

2–10 ‰

> 1000

2–6 ‰

Kanal S-1 je predviden v ločenem sistemu in odvaja odpadne vode celotnega območja Zg.
in Sp. Polskave. Za komunalne odpadne vode sledijo naslednje količine: Qt = 13.575 l/s,
2Qt = 27.15 l/s.
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Izberemo cevovod DN 300 mm. Najmanjši padec imin=3 ‰, največji padec pa imax=5 ‰.
Ustreznost izbranega cevovoda se dokazuje s tabelami delne polnitve cevi pri imin=3 ‰ in
imax=5 ‰.
Tabela 3: Odvisnost pretoka Q in hitrosti v od padca I
(Slokan I., Nizke zgradbe, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2003)

•

Kontrola hitrosti in višine pri delno napolnjeni cevi – sušni odtok

Pri sušnem odtoku sta v cevi samo odpadna in tuja voda. Cev je skoraj prazna, ker ni
padavinskega odtoka, zato je trenje veliko, saj je omočen obod velik. Zaradi tega moramo
pri sušnem odtoku (9DE ) vedno preveriti:
-

-

da je hitrost vode v cevi (,DE ) v skladu s predpisi vsaj 0.4 m/s,
da je gladina vode (ℎDE ) višja od desetine premera cevi,
da gladina vode (ℎDE ) ni manjša od 3 cm.
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Za kontrolo uporabljamo tabelo 3 in naslednje enačbe.
Qt= 13.575 l/s , I=3‰
Izračunamo razmerje G

HIJ

HKLMNL

O=P

;?.A@A

Q = 0.256

A?

Sedaj v tabeli 4 odčitamo koeficienta GR

RIJ

KLMNL

G

IJ

KLMNL

O = 0.85 in G

IJ

KLMNL

O = 0.35, kjer

O ∗ 100 = 35% predstavlja procentualno polnitev cevi.

Tabela 4: Koeficient polnitve za okrogle cevi
(Slokan I., Nizke zgradbe, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2003)
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Dejansko višino vode v cevi dobimo:
ℎDE = ℎTUT ∗ G

IJ

KLMNL

O = 300 ∗ 0.35 = 105 VV

Dejansko hitrost vode v cevi dobimo:
,DE = ,TUT ∗ W

,DE

,TUT

X = 0.75 ∗ 0.85 = 0.638 V/Y

Preverimo še ali pogoja ustrezata:
da je gladina vode (ℎDE ) višja od desetine premera cevi
ℎDE = ℎTUT ∗ W

ℎDE

ℎTUT

X = 300 ∗ 0.35 = 105 VV

>

4
300
=
= 30 VV
10
10

da hitrost vode (,DE ) ni manjša od 0.4 m/s.
,DE = ,TUT ∗ W

,DE

,TUT

X = 0.75 ∗ 0.85 = 0.638 V/Y

> 0.4 m/s

2Qt= 27.15 l/s, I=5 ‰

Izračunamo razmerje GH

HIJ

KLMNL

<@.;A

O = P\].3>Q = 0.397

Sedaj v tabeli 4 odčitamo koeficienta GR

RIJ

KLMNL

G

IJ

KLMNL

O = 0.95 in G

IJ

KLMNL

O ∗ 100 = 44 % predstavlja procentualno polnitev cevi.

Dejansko višino vode v cevi dobimo:
ℎDE = ℎTUT ∗ G

IJ

KLMNL

O = 300 ∗ 0.44 = 132 VV

O = 0.44, kjer
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Dejansko hitrost vode v cevi dobimo:
,DE = ,TUT ∗ W

,DE

,TUT

X = 0.97 ∗ 0.95 = 0.922 V/Y

Preverimo še ali pogoja ustrezata:
da je gladina vode (ℎDE ) višja od desetine premera cevi
ℎDE = ℎTUT ∗ W

ℎDE

ℎTUT

X = 300 ∗ 0.44 = 132 VV

>

4
300
=
= 30 VV
10
10

da hitrost vode (,DE ) ni manjša od 0.4 m/s.
,DE = ,TUT ∗ W

,DE

,TUT

X = 0.97 ∗ 0.95 = 0.922 V/Y

>

0.4 m/s

KANAL S-1 ustreza vsem pogojem.

6.3

Tehnični elementi

Trasa in nivelete kanala
Trasa predvidenega primarnega kanala poteka izključno po javnih površinah, cestah, tako,
da so jaški locirani v sredini voznih pasov (ne v kolesnicah avtomobilov). Kanal S-1
poteka od stičišča kanalov 1 in 2 (Zg. Polskava) po lokalni cesti Zg. Polskava-Sp. Polskava
skozi središče Sp. Polskave v smeri jug, nadaljuje pa po ali ob makadamski poti do
železniškega prehoda (prečkanje s podvrtavanjem v zaščitni cevi). Od železniškega
prehoda kanal poteka v makadamski cesti v smeri proti predvideni ČN Pragersko in se na
lokalni cesti Leskovec-Pragersko odcepi proti predvideni čistilni napravi Pragersko.

Niveleta kanala je prilagojena danim terenskim razmeram. Skupna dolžina kanalov je
L=800,90 m, predvideni padci pa od 3-5 ‰.
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Križanja

Za izgradnjo kanala S-1, v dolžini 800,90 m, je predvidenih več križanj in sicer cest ter
raznih komunalnih in energetskih zemeljskih in nadzemnih vodov. Vsi vodi se pred
začetkom del zakoličijo po podatkih upravljavcev. Križanja se izvedejo na način kot ga
predpiše upravljavec voda.
Križanja infrastrukturnih ureditev
Na obravnavanem območju se predvidena križanja in sicer cest in železnice.
•

Ceste

Predvideni kanali potekajo v ali križajo ceste različnih kategorij po podatkih GURSa.
Lokalna cesta:
- Leskovec-Pragersko, kanal S-1, prečkanje s podvrtavanjem v zaščitni cevi med R.J.3
in R.J.4, teme zaščitnega cevovoda je 3,0 m pod koto ceste
Makadamska in poljska pot:
-

kanal S-1, potek trase ob ali v poti od R.J.4 do R.J.23.

•

Železnica

Predvideni kanal tangira (križa) železniško progo.
Glavna dvotirna proga Pragersko-Celje, kanal S-1, križanje s podvrtavanjem v zaščitni cevi
med R.J.19 in R.J.20, teme zaščitnega cevovoda je 3,5 m pod železniškim nasipom.
Križanja komunalnih in energetskih vodov

• Kanalizacija
Uradnih katastrskih podatkov o obstoječi kanalizaciji ni na razpolago. Obstoječi
kanalizacijski sistem je bil zgrajen na lokalno pobudo krajanov in ni v upravljanju
pristojnega komunalnega podjetja. Pred pričetkom del se obstoječa kanalizacija zakoliči.
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Tabela 5: Prikaz posegov v obstoječe kanalizacijsko omrežje nove kanalizacije.
Ime kanala

Odsek

kanal S-1

ni podatkov o tangiranju obstoječe
kanalizacije

Globina kanalizacijske cevi

• Catv vodi
Katastrskih podatkov o obstoječih CATV vodih ni na razpolago. CATV sistem je bil
zgrajen na lokalno pobudo krajanov in ni v upravljanju pristojnega podjetja. Pred
pričetkom del se CATV vodi zakoličijo.
Tabela 6: Prikaz predvidenih križanj
Ime kanala

Odsek

kanal S-1

ni podatkov o tangiranju CATV vodov

Globina kanalizacijske cevi

• Vodovod
Katastrski podatki o trasah vodovoda so bili pridobljeni od GURS. Evidentirani so
vzporedni poteki in križanja kanalizacije in vodovoda. Točnih podatkov o globini
vodovoda ni na razpolago (ocena globine med -0,8 in -1,0 m). Predvideni temenski odmik
pri križanju je večji od 0,5 m. Če je dejanski temenski odmik manjši od 0,5 m se križanje
izvede pod posebnimi pogoji z varovanjem vodovoda v zaščitni cevi.
Tabela 7: Predvidena križanja kanala S-1 in vodovoda so prikazana v naslednji tabeli.
Ime kanala

kanal S-1

Odsek

Globina kanalizacijske cevi
(teme kan. cevi pod koto terena)

RJ1–RJ2 (5,8 m od RJ1)

-3,10 m

RJ1–RJ2 (6,7 m od RJ2)

-3,10 m

• Plinovod
Ni evidentiranih križanj kanalizacije in plinovodnega omrežja.

Izgradnja fekalne kanalizacije na območju Spodnje Polskave

Stran 44

Tabela 8: Predvidena križanja kanala S-1 in plinovoda
Ime kanala
kanal S-1

Odsek

Globina kanalizacijske cevi

kanala ne tangirata

Obstoječe stanje:
Ni evidentiranih križanj kanalizacije in elektroenergetskega omrežja. Če se na terenu
naknadno ugotovijo križanja ali približevanja, se le ta izvedejo pod pogoji upravljavca.
Tabela 9: Predvidena križanja kanalov in el. vodov
Ime kanala

Odsek

Globina kanalizacijske
cevi

kanal S-1

ni podatkov o tangiranju električnih vodov

Predvidena nova elektroenergetska omrežja:
Na odseku med RJ3 in RJ16, to je v skupni dolžini ca. 530 m, je vzporedno s projektiranim
kanalom S1 DN 300 mm predviden SN 20 kV kablovod za TP 20/0.4 do strelišča Gaj.
Odmik 0,50 m. Kanalizacija premera DN 300 mm je predvidena na globini 2,0-2,5 m,
globina vkopa elektro SN kabla pa na globini 0,8-1,0 m. Zaradi sočasne izvedbe se
predlaga izvajanje v skupnem opaženem izkopu.

• Tk vodi
Križanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in se določijo na samem
mestu križanja. Predvideni temenski odmik pri križanju je večji od 0,5 m. Če je dejanski
temenski odmik manjši od 0,5 m se križanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca.
Tabela 10: Predvidena križanja kanalov in TK vodov
Ime kanala
kanal S-1

Odsek
ni podatkov o tangiranju TK vodov

Globina kanalizacijske cevi
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Posebni pogoji izvedbe
•

Kulturna dediščina

Na območju naselja Sp. Polskava je več enot nepremične kulturne dediščine. Izvedba v
naselju je omejena na umestitev predvidene kanalizacije v os vozišč lokalne ceste. Izvedba
izkopa na odseku skozi naselje Sp. Polskava je obvezna uporaba opaža, torej opažni izkop,
ki v največji meri zmanjšuje vplive na okolico med gradnjo. Gradnja na omenjenem
območju se izvaja pod nadzorom pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Maribor.
•

Naravna dediščina (natura 2000)

Predvideni ukrepi na območju naselja Sp. Polskava posegajo na naravna območja Nature
2000 in razna ekološko pomembna območja. Skladno s temi prostori je predvidena izvedba
kanalizacije z materiali, ki zagotavljajo popolno vodotesnost in dolgo življenjsko dobo. S
tem se eliminirajo ali minimalizirajo vplivi ukrepov na omenjena območja. Vgrajeni
materiali se dokazujejo z A-testi. Višek izkopanega zemeljskega materiala se ne sme
deponirati, odpelje se na stalno gradbeno deponijo.

•

Podboji regionalne ceste

Faze podvrtavanja:
1.

faza: izdelava pilotne vrtine ø 114 mm. Vrtino se lahko krmili ter spremlja z

natančnostjo ±1 cm na dolžini 150 m. obstajajo različne izvedenke vrtalnih glav, glede na
vrsto vrtane zemljine, tudi skale;
2.

faza: po končani izvedbi pilotne vrtine se na pilotno drogovje namesti adapter

želenega premera vrtine ter prične z vrtanjem. Izvrtani material se transportira v vstopno
jamo pri vrtalnem stroju. V primeru zelo težavnih terenov, se spotoma v vrtino dodaja
bentonit, ki služi zmanjšanju potisne sile na cevi;
3.

po končani izvedbi vrtine lahko cev ostane kot zaščitna, za medijsko cev ali pa

zaščitno cev iztisnemo iz vrtine s sprotnim vtiskanjem nove kanalizacijske oz. druge cevi.
V primeru, da se na lokaciji podboja naleti na skalo, predlagamo, da se regionalno cesto
prečka z izkopom, ali pa se lokacija podvrtavanja prestavi.
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IZGRADNJA CEVOVODA S TERAKAN CEVMI

Splošni pogoji ravnanja s cevmi Terakan

Glede na to, da so cevi Terakan odporne proti udarcem, tresljajem, abrazijo in nizkim
temperaturam, so postopki nakladanja, razkladanja, premikanja in montaže enostavnejši
kot pri drugih tovrstnih izdelkih. Kljub vsemu pa je pri delu z njimi še vedno potrebno
razumno ravnanje. Zato v nadaljevanju predstavljamo osnovna pravila uporabe, da bo delo
z njimi varno in učinkovito.
Nakladanje in razkladanje
Cevi se lahko nakladajo in razkladajo posamično ali več hkrati (naložene na paleti).
Nakladanje in prenos posamičnih cevi lahko izvajamo s pomočjo viličarjev, dvigal ali
drugih v ta namen prirejenih naprav. Pri tem si lahko pomagamo tudi z uporabo vrvi ali
namenskih oprtnih trakov, manjše cevi do nazivnega premera 400 mm pa je mogoče
prenašati tudi ročno.
Pri uporabi viličarja si delo lahko olajšamo s podaljšanim viličarskim drogom. Ta mora biti
izdelan iz toge kovinske cevi, okroglega profila z ustrezno obdelanimi (zaobljenimi)
zaključnimi robovi. Njegova dolžina mora biti najmanj enaka dolžini cevi, ki se
transportira. Ob tem velja opozoriti, da je na ta način dovoljeno prevažati izključno
polietilenske in polipropilenske cevi, ne pa tudi cevi iz drugih materialov, ki niso toliko
odporne na udarce in abrazijo.
Prenos cevi povezanih v snop z verigo ali žično zanko ni priporočljiv, ker se zaradi
vtisnjenja lahko poškoduje zunanja stena cevi. Pri uporabi avtodvigala za pritrditev tovora
uporabimo oprtne trakove ali vrvi v obliki zanke, namenske hidravlične klešče ali čeljusti
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pa samo, če ima naprava vgrajen krmilni mehanizem, s katerim izberemo tako silo
oprijema, pri kateri ne more priti do poškodovanja zunanje stene cevi.

Slika 7.1: Prenos cevi s pomočjo oprtnega traku in viličarskim drogom

Cevi naložene na palete običajno prenašamo s pomočjo viličarjev. Natovarjamo jih vedno
z bočne strani, pri čemer se mora točka težišča nahajati na sredini med obema vilicama. S
tem preprečimo, da bi med prevozom prišlo do enostranskega nagibanja ali celo razsutja
tovora.
Transport
Cevi se lahko prevažajo s klasičnimi ali s posebej za to prirejenimi vozili. Na odlagalni
površini ne sme biti ostrih robov ali izboklin. Pred izvedbo prevoza moramo poskrbeti za
zavarovanje tovora, tako da jih po potrebi dodatno povežemo z zaščitnimi trakovi in s tem
zavarujemo protu razsutju ali naletu.

Pri nalaganju na kamione vlačilce, kamor je mogoče po dolžini zaporedno naložiti dve ali
celo tri vrste cevi, je vmesni prostor smiselno zavarovati z zaščitnimi paneli in tako
preprečiti medsebojni nalet in poškodovanje grla cevi.

Cevi z integrirano spojko vedno nalagamo v izmeničnem zaporedju, tako da spojke niso v
neposrednem kontaktu s sosednjimi cevmi. Kadar prevažamo cevi različnih profilov,
upoštevajmo načelo, da se cevi večjega premera vedno nakladajo na dno vozila.
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Slika 7.2: Zavarovanje tovora z zaščitnimi trakovi in z zaščitno steno

Skladiščenje
Pri določitvi mesta skladiščenja je potrebno upoštevati varnostni odmik od prometnih in
transportnih poti, ki znašajo najmanj 1 m od zunanjega roba vozišča. Površina namenjena
skladiščenju mora biti ravna, brez kamenja ali drugih izboklin. Cevi vedno skladiščimo v
ležečem položaju. Če jih za daljši čas odložimo v navpičnem ali poševnem položaju, lahko
pride do njihovega ukrivljenja.
Pri odlaganju na neutrjeno površino (makadam, travnik) jih podložimo z ustreznim
številom prečnih podpor, običajno se uporabljajo leseni profili 10 x 10 cm. Pri ceveh
nazivnega premera do 400 mm moramo uporabiti najmanj 4 podpore na dolžino cevi, pri
ceveh večjega premera pa najmanj 3 podpore na dolžino cevi, ob upoštevanju, da dolžina
cevi znaša 6 m.
Pri prostem zlaganju cevi vedno poskrbimo za ustrezno zaščito pred bočnim zdrsom, tako
da se spodnja vrsta cevi zasidra ob podlago z lesenim klinom ali drugo ustrezno zagozdo.
Cevi z integrirano spojko (Terakan) je vedno potrebno zlagati v izmeničnem zaporedju,
tako kot je prikazano na sliki 7.3.
Pri nalaganju paletiranih cevi vedno pazimo, da leseni venci nalegajo eden nad drugega
(les na les). Na odložene cevi ni dovoljeno nalagati dodatnih težkih predmetov, ki bi ob
dolgotrajnem delovanju lahko povzročili njihovo deformacijo (sploščitev).
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Slika 7.3: Način zlaganja cevi
Na levi sliki je prikazano zlaganje cevi z integrirano spojko, medtem ko je na desni sliki
prikazano zlaganje paletiranih cevi, pri katerih morajo leseni venci nalegati eden nad
drugega.
Skupna višina prosto odloženih cevi naj ne bo večja od 1 m, razen, če poskrbimo za zaščito
proti bočnemu zdrsu po vsej višini naloženih cevi, ali če cevi nalagamo v namensko
prirejene regale. Skupna višina paletiranih cevi ne sme biti večja od 2,5 m, razen, ko se
palete dodatno medsebojno poveže in zaščiti proti sili vetra.

≤ 200 cm
Slika 7.4: Bočna zaščita
Pri ustrezni bočni zaščiti je lahko skupna višina odloženih cevi tudi večja od 1 m, vendar
praviloma manjša od 2 m. Cevi nikoli ne skladiščimo v bližini ognja ali drugih virov
toplotnega sevanja, kadar ti presežejo temperaturo 70 °C, prav tako ne smejo priti v stik z
bencinom, dizelskim gorivom, organskimi topili, mazivi ali laki. Material iz katerega so
izdelane cevi vsebujejo UV stabilizatorje. Ne glede na to jih je ob daljši izpostavljenosti
soncu (več kot leto dni), smiselno prekriti z neprozorno folijo ali jih kako drugače zaščititi
pred neposrednim vplivom sončnih žarkov. Ker cevi niso občutljive na delovanje vlage,
snega in ledu, v zvezi s tem niso potrebni dodatni zaščitni ukrepi.
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Nabava ter priprava cevi

Priprava dna gradbene jame, montaža cevovoda in njegov zasip, so najpomembnejše
delovne operacije pri izvedbi vsakega cevovoda. Od njih so odvisne bodoče funkcionalne
lastnosti, kot npr. vodotesnost, pretočnost in življenjska doba kanala.
Vgradnjo cevi naj izvajajo usposobljeni delavci pod ustreznim strokovnim nadzorom.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so okvirno
definirane v standardu SIST EN 1610:2001 ̶ Gradnja in preskušanje vodov in kanalov za
odpadno vodo ̶ Construction and testing of drains and sewers.
Pred pričetkom polaganja

cevovoda je potrebno izvesti kontrolo izkopa, ki obsega

kontrolo brežin in zaščitnega opaža, kontrolo globine in naklon dna gradbene jame ter
pripraviti material potreben za vgradnjo.
Kontrolo brežin in zaščitnega opaža, kadar je ta vgrajen, je skladno s predpisi iz varnosti in
zdravja pri delu sicer potrebno opravljati ves čas izvajanja zemeljskih del. Še posebej pa
moramo biti previdni v času padavin ali ob vdoru podzemne vode v gradbeno jamo, če se
gradnja izvaja na plazovitem terenu, po potresu, ob daljši odsotnosti z gradbišča, npr. v
času praznikov ipd. V okviru kontrole globine izkopa in naklona dna jarka preverimo, če
se izmerjene vrednosti skladajo s podatki navedenimi v projektni dokumentaciji.
V okviru pripravljalnih del je potrebno izvesti tudi pripravo materiala, ki poleg cevnega
materiala (cevi, fazonskih komadov, jaškov in pokrovov) obsega tudi gramoz in pomožni
gradbeni material kot beton, jeklene elemente za sidranje in armiranje, geotekstil in
podobno.

Priprava cevnega materiala
V sklop pripravljalnih del sodi nabava cevnega materiala, vključno s spojnimi materiali,
fazonskimi komadi in jaški.
Tej fazi sledi ureditev začasne skladiščne površine, ki se običajno nahaja v neposredni
bližini gradbišča. Nato se izvede dostava in raztovor blaga, ob katerem se opravi tudi
vizualna kontrola in ugotavljanje ustreznosti pripeljanega materiala.
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Nabava cevnega materiala
Pri nabavi cevi je najprej potrebno preveriti ali ponujeno blago ustreza predpisanim
zakonskim in tehničnim zahtevam. Glede izpolnjevanja zakonskih zahtev je potrebno
upoštevati trenutno veljavno zakonodajo s področja gradbenih proizvodov. Tako mora
vsak gradbeni proizvod ustrezati zahtevam veljavnih evropskih standardov, če teh ni, pa
drugim tehničnim specifikacijam (Slovenski nacionalni standardi in predpisi ter Slovenska
in Evropska tehnična soglasja). Tako je dobavitelj blaga dolžan predložiti vso potrebno
dokumentacijo, ki je bila izdelana, oziroma pregledana in potrjena od pooblaščene
slovenske institucije za izdajanje tehničnih soglasij.
Pri izpolnjevanju tehničnih zahtev je potrebno preveriti ali ponujeno blago ustreza
podatkom navedenim v projektni dokumentaciji. Pri tem moramo biti še posebej pozorni,
da ima ustrezno obodno togost in da omogoča zadostno pretočnost kanala. Pri zahtevah
glede obodne togosti vedno velja načelo, da mora cev imeti najmanj enako ali večjo
obodno togost od vrednosti navedene v statičnem izračunu projekta. Pretočnost kanala je
neposredno odvisna od notranjega premera cevovoda. Zato je potrebno preveriti ali v
projektni dokumentaciji predpisani profil ustreza notranjemu ali zunanjemu premeru.
Kadar za izvedbo ni moč zagotoviti enakega notranjega premera kot je naveden v
hidravličnem izračunu, je potrebno izbrati po velikosti najbližji večji profil cevi.
Pred naročilom materiala vedno preverimo ali se količine navedene v projektni
dokumentaciji ujemajo z dejanskimi količinami potrebnimi za izvedbo projekta. Pri tem
moramo biti še posebej pozorni na različne fazonske komade (cevne priključke, odcepe,
kolena, čepe, vmesne kose, reducirje ipd.) pa tudi peskolove in jaške, ki v projektnem
popisu marsikdaj niso v celoti upoštevani.
Posebno pozornost moramo nameniti tudi spojnemu materialu. Še pred dostavo blaga
vedno preverimo, ali je v naročilo vključen tudi tesnilni material (tesnila in spojke), s tem,
da

navedemo, da je predmet naročila vsa dobava cevnega materiala, »vključno s

priborom«. Ob vgradnji cevi z integriranimi spojkami je število potrebnih tesnil enako
številu vgrajenih cevi. Ob uporabi dvojnih spojk pa potrebujemo dvakrat toliko tesnil kot je
število vgrajenih spojk oziroma cevi.
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Način spajanja cevi z integrirano spojko je prikazano na levi sliki, na desni pa za primer,
kadar spajamo z dvojno spojko.

Slika 7.5: Način spajanja cevi
Ob naročilu je potrebno upoštevati tudi število cevi, katerih dolžina bo manjša od 6 m. Do
takšne situacije običajno pride, ko je razdalja med dvema točkama na kanalizacijskem
omrežju (npr. med dvema jaškoma) vnaprej določena in jo ni dovoljeno spreminjati. V tem
primeru je cev standardne dolžine 6 m potrebno ustrezno skrajšati. Pri tem moramo
upoštevati, da vsak dodatni odrezek zahteva novo dvojno spojko in 2 kosa dodatnih tesnil.
Pri izvedbi večjih projektov, ki se običajno izvajajo v daljšem časovnem obdobju, se
pogosto zgodi, da v toku izvajanja del pride do zamenjave dobavitelja cevnega materiala.
Pri tem moramo biti pozorni na morebitne medsebojne razlike in probleme z medsebojno
združljivostjo teh izdelkov. Do razlik ne prihaja samo med cevmi, ki so izdelane iz
različnih materialov in so zato tudi deklarirane na osnovi različnih proizvodnih standardov,
pač pa tudi med tistimi, ki so izdelane iz enakih materialov in ustrezajo zahtevam istega
standarda.
V zahtevah dimenzijske skladnosti je običajno predpisan zgolj nazivni premer cevi, ki je
lahko notranji ali zunanji, ne pa tudi debelina stene, širina rebra in podobno. Na ta način
lahko pride med cevmi različnih proizvajalcev do občutnih razlik v velikosti notranjega ali
zunanjega premera, ki pri ceveh večjega profila lahko preseže vrednost 3 cm. Zaradi
različne višine in oblike rebra, morajo temu ustrezno biti prilagojena tudi tesnila in spojke.
Zato tesnilnega materiala različnih proizvajalcev ni priporočljivo medsebojno menjati, saj s
tem tvegamo netesnost cevovoda.
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Priprava cevi
Neposredno pred pričetkom izvajanja del opravimo pregled cevi, spojk in tesnil. Pri tem
izločimo material, ki je kakor koli poškodovan (pomečkan, preluknjan, pretrgan, ali
ukrivljen).
V nadaljevanju preverimo količino (dolžino) cevi, ki jo bomo potrebovali pri vgradnji. Če
bomo potrebovali tudi cevi krajše od 6 m, jih je potrebno narezati. V ta namen lahko
uporabimo ročno ali električno orodje za rezanje, ki se sicer uporablja za obdelavo lesa,
pri čemer je zaželeno, da ima čim ožjo širino reza. Za cevi manjših premerov do DN 400
tako lahko uporabimo ročno žago, najbolje lisičji rep.
Od električnega ročnega orodja je mogoče uporabiti obodno žago, ročno krožno žago,
aligator žago ali električni lisičji rep. Za cevi večjega premera pa uporabljamo izključno
motorno ali električno ročno orodje, pri čemer predhodno preverimo, če omogoča zadostno
globino reza. Uporaba kotne brusilke ni primerna, ker pride pri žaganju polipropilena
(Terakan) do pregrevanja in zažiganja materiala. Motorno žago je zaradi prevelike širine
reza mogoče uporabiti le pri ceveh velikega profila od DN 800 navzgor. Pri ceveh
manjšega profila pa ni uporabna, saj pri rezanju običajno pride tudi do poškodbe rebra.
Rez vedno izvedemo v ravni liniji po sredini medrebrnega prostora, pri čemer pazimo, da
ne pride do poškodbe rebra. Ker na mestu odreza običajno ostanejo ostružki, jih obrežemo
z ostrim nožem ali obrusimo.

Slika 7.6: Mesto reza, rezanje cevi z žago »lisičji rep« ter odstranjevanje ostružkov
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Spajanje cevi
Cevi Terakan se medsebojno spajajo s pomočjo spojk, lahko pa se tudi varijo. Do velikosti
zunanjega premera 630 mm se uporablja postopek sočelnega varjenja, pri ceveh večjega
premera pa ekstruzijsko varjenje, ki se izvede z notranje strani cevi. Ker oba načina
zahtevata usposobljeno delovno osebje in ustrezno tehnično opremljenost, povrhu vsega pa
sta še zamudna, se praviloma ne uporabljata pogosto.
Tako se večino cevovodov še vedno spaja s pomočjo klasičnih tesnil in spojk. Te so lahko
izdelane v integrirani ali ločeni izvedbi.
Integrirana spojka je že v fazi izdelave vgrajena na zaključek cevi in je tako s cevjo
povezana v enovito celoto. Zato zahteva pri spajanju zgolj enostransko vpetje cevi.
Dvojna spojka pa je izdelana kot samostojni element cevovoda in zato zahteva pri spajanju
obojestransko vpetje cevi, pri čemer se na vsako od stikajočih cevi vstavi eno tesnilo.

Slika 7.7: Način spajanja cevi Terakan
Cevi Terakan se do vključno nazivnega premera 600 mm spajajo s pomočjo integrirane
spojke. Mogoče jih je spajati tudi s pomočjo dvojnih spojk, ki jih uporabimo, če pri
vgradnji potrebujemo cevi, ki so krajše od 6 m. V tem primeru je 6-metrsko cev potrebno
razžagati, pri čemer je integrirano spojko možno uporabiti samo na prvem odrezku, na vse
druge pa je potrebno vgraditi dvojne spojke.
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Namestitev tesnila na cev
Kadar cevovod spajamo na klasičen način s pomočjo spojk, je na cevi potrebno namestiti
tesnila. Nameščajo se neposredno pred spajanjem cevovoda. Postopek izvedemo tako, da
cev postavimo na ustrezen podstavek, ki mora biti najmanj 10 cm dvignjen od tal. Nato iz
spodnje strani med prvo in drugo rebro vstavimo tesnilo in ga z rokami navlečemo v
medrebrni prostor vzdolž celotnega oboda cevi.
Pri ceveh katerih nazivni premer je večji od 500 mm, je priporočljivo, da montažo izvedeta
dva delavca.
Ker pri nizkih temperaturah tesnila niso več tako elastična kot sicer, jih je zato tudi težje
namestiti na cev. V takem primeru svetujemo, da se jih nekaj ur pred montažo prenese v
topel prostor, dokler se ne ogrejejo na sobno temperaturo. Druga možnost je, da se jih za
30 do 60 minut potopi v vodo s temperaturo od 35 do 45 °C. Po prenosu na gradbišče se
jih v čim krajšem času vgradi na cev.

Slika 7.8: Montaža tesnila
Po namestitvi preverimo, če je tesnilo po vsem obodu enakomerno sedlo v ležišče. Ob tem
je potrebno opozoriti na najpogostejše napake, ki so lahko vzrok kasnejši netesnosti
cevovoda. Te napake so:
-

narobe obrnjeno tesnilo, pri čemer sta notranja in zunanja stran tesnila po vsem
obodu cevi medsebojno zamenjani. V tem primeru tesnilo samo delno sede v
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ležišče in je zato cev veliko težje spajati, obstaja pa tudi verjetnost, da pri spajanju
skoči iz ležišča ali se poškoduje;
-

delno obrnjeno tesnilo, pri čemer sta notranja in zunanja stran tesnila zamenjani
samo na delu cevnega oboda, na mestu prehoda iz pravilnega v nepravilni položaj
pa sta zaviti preko osi. Tudi v tem primeru je cevi veliko težje spojiti kot sicer in
tudi če nam to uspe, tak spoj nikoli ne tesni;

-

preko rebra vstavljeno tesnilo, pri čemer je del tesnila pravilno nameščen med prvo
in drugo rebro, drugi del pa je nameščen med drugo in tretje rebro. Na mestu
prehoda preko rebra nastane naborek, ki preprečuje normalno spajanje cevi.

Slika 7.9: Pogoste napake
Obrnjeno tesnilo, delno obrnjeno tesnilo ter preko rebra vstavljeno tesnilo
Neposredno pred spajanjem je zunanji rob tesnila in notranjo površino spojke potrebno
namazati s kalijevim milom ali namensko mastjo za tesnila. S tem dosežemo boljšo drsnost
in možnost spojitve cevi z bistveno manjšo uporabo sile.
Mazivo ne sme vsebovati snovi, ki bi škodovale tesnilu. Zato v ta namen ni dovoljeno
uporabljati strojne masti ali masti za ležaje. Prav tako ni dovoljena uporaba strojnega olja,
dizelskega goriva ali organskih topil. Vse navedene snovi namreč reagirajo z gumo iz
katere je izdelano tesnilo. V skrajnem primeru je zato bolje uporabiti detergent za ročno
pomivanje posode, s katerim se sicer doseže nekoliko slabši, a še vedno zadovoljiv učinek
mazanja.
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Izkop jarkov

Pri graditvi vkopanih cevovodov je prva faza izvedbe izdelava jarka, ki obsega izkop
gradbene jame, ureditev in zaščito stranskih brežin in planiranje dna gradbene jame. Pri
delu

moramo biti zbrani in pazljivi, saj

se večina delovnih nesreč pri izgradnji

kanalizacije zgodi prav zaradi zdrsa brežin ali zasutja gradbene jame z izkopanim oziroma
pripeljanim materialom. Zato je pri delu potrebno dosledno upoštevati varnostne in
tehnične predpise, kakor tudi sprotna navodila strokovno tehničnega nadzora in drugih
odgovornih oseb na gradbišču. Izkop jarka se izvaja strojno, oziroma ročno, kadar uporaba
strojev ni možna. Glede na obliko in zaščito brežin se lahko izvede v neopaženi ali
opaženi izvedbi.
Na mestih, kjer se lahko vršil izkop jarka brez opaženega sistema, izvajamo izkop jarka v
naklonu 60°. Če se ob odprtju gradbene jame ugotovi, da geomehanske razmere ne
dopuščajo širokega izkopa pod navedenim kotom, je potrebno izvesti izkop z naklonom
45° ali pa se izvede opažni izkop gradbene jame. Izkopani material odlagamo 1,0 m od
roba izkopa in ga kasneje uporabimo za zasip (če je primeren) ali pa ga po potrebi
odvažamo na deponijo. Vgradnjo cevi in fazonskih elementov morajo izvajati usposobljeni
delavci pod strokovnim nadzorom. Potrebno je upoštevati splošne smernice za polaganje
cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610.
Širina jarka
Jarek mora biti izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje cevovoda.
Če je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene pod terenom ležečih objektov, npr.
jaškov, je potrebno urediti zavarovan in najmanj 0,5 m širok delovni prostor.
Kjer sta v istem jarku ali pod istim nasipom položena dva ali več cevovodov mora biti v
območju med cevmi minimalni delovni prostor. Če ni drugače določeno mora vodoravna
razdalja med cevmi znašati 0,35 m za cevi do vključno DN 700 in 0,5 m za cevi večje od
DN 700.
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Normativ kolikšna mora biti minimalna širina dna jarka je predpisan v standardu SIST EN
1610:2001 ̶ Gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo ̶ Construction and
testing of drains and sewers.
Tabela 11: Najmanjša širina jarka
Najmanjša širina jarka (Dz + x) v m
DN

Opažen jarek

Neopažen jarek
β>60°

β≤60°

≤ 225

Dz + 0,40

Dz + 0,40

>225 do ≤350

Dz + 0,50

Dz + 0,50

Dz + 0,40

>350 do ≤700

Dz + 0,70

Dz + 0,70

Dz + 0,40

>700 do ≤1200

Dz + 0,85

Dz + 0,85

Dz + 0,40

V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oz.
varovalnim opažem,
Dz – zunanji premer cevi (m)
β – kot naklona stene jarka

Tabela 12: Najmanjša širina jarka, v odvisnosti od globine jarka
Globina jarka (m)

Najmanjša širina jarka (m)

< 1,00

ni podana

≥ 1,00 ≤ 1,75

0,80

≥ 1,00 ≤ 4,00

0,90

> 4,00

1,00

Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljice moramo paziti na ustrezen padec
kanalizacijskega cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta.
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Odvodnjavanje jarka

Med polaganjem cevovoda mora biti jarek suh (odstranjena mora biti deževnica, talnica,
izvirna voda ali voda iz cevovoda). Način odvodnjavanja ne sme vplivati na cevovod, na
njegovo temeljenje in zasip. Predvideni morajo biti taki ukrepi, da ne more priti do
izpiranja drobnih frakcij med odvodnjavanjem.

Slika 7.10: Prikaz odvodnjavanja jarka
Odvodnjavanje jarka se izvede s pomočjo drenažne cevi v primeru betonske posteljice in
izsuševanje jarka z neposrednim črpanjem s črpalko iz zbiralne jame v primeru peščene
posteljice.
Izkop jarkov za cevovode je strojni, obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka. Če
pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, se dno jarka poglobi. Debelina zamenjave
sloja se določi s posvetovanjem geomehanika in odgovornega projektanta. Podobno
postopamo tudi, če na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamne.

7.5

»SBH« opažni sistem

Sbh opažni sistem je vsestransko uporaben opaž za vsa običajna razpiralna dela do
največje globine jarka 5,20 m. Prav ta opaž je obenem najbolj uporabljen sistem za
razpiranje na svetu.
Enostavna uporaba z nešteto variantami v navezi s širino in globino jarka, razpoložljivo
dolžino in prehodno višino cevi (do 1,56 m) omogoča vse pozicije znotraj omenjenih
maksimalnih mer. Gospodarna uporaba leži do globine jarka približno 4,00 m.
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Razpore opaža so kompatibilne s sistemom opažev in sistemom drsnih vodil.

Tabela 13: Prikaz osnovnih karakteristik jeklenega
opažnega sistema
L

Dolžina razpiranja

2,00 - 4,00 m

LT

Višina osnovnega elementa

2,40 m / 2,60 m

H

Višina zgornjega elementa

1,30 m

hc

Višina prepustnosti cevi

1,51 m / 1,56 m

tpl

Debelina plošče

60 mm

Teža

1398 - 2276 kg

Montaža SBH opažnega sistema
Začetni izkop izvedemo do globine 1,00 m, v dolžini enega jeklenega panela. Predizkop
pogojuje vrsta zemljine. Z bagrom najprej dvignemo prvi panel in ga postavimo v izkop
vertikalno, ko smo predhodno vtisnili vertikalna spojna čelna vodila. Vtisnemo ga z žlico
bagra. Postopek ponovimo na nasprotni strani izkopa. Z drugim bagrom dvignemo in
montiramo dvojico razpor v obliki črke I ter jo potisnemo v vodilo vertikalnih spojnih
elementov. V tej fazi ni dovoljeno vstopati v jarek. Montiran komplet opažnega sistema
potiskamo navzdol, dokler ne dosežemo globino, ko je potrebno vstaviti drugo vrsto.
Drugi panel postavimo nad prvega, namestimo ga točno med vodila, da se nalega na
prvega. Nato vstavimo drugi par razpor ter jih potisnemo navzdol v zemljino. Vsak
nadaljnji izkop izvajamo po plasteh 50 cm ter sprotno potiskamo panele. Med potiskanjem
moramo biti pozorni na prileganje panelov v vodilu. Zgornji panel mora segati 20 cm nad
zgornjim robom izkopa. Zvezo med zgornjim vodilom in spodnjim utorom pritrdimo z
vijaki za podaljšanje. Vodila varujemo z zagozdami.
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Demontaža sistema
Po končanih delih v opaženem jarku pričnemo z demontažo opažnega sistema. Najprej
popustimo varovalno zagozdo, ki fiksira razporni element. Z dvokrako jekleno vrvjo
dvignemo panel na eni strani izkopa. Za tem izvedemo bočni zasip cevi do višine 50 cm.
Nato dvignemo panel na drugi strani izkopa, izvedemo zasip nad temenom cevi. Po
izvedenem zasipu razpiralo ponovno vtisnemo in izvlečemo eno stran panela ter izvedemo
naslednjo fazo zasipa, za zasipom še izvlečemo drugo stran panela in spet vtisnemo
razporo. Faznost izvlečenja ponavljamo, do kote zasipa 50 cm pod vrhom izkopa, od te
višine izvlečemo komplet sistema. Za dvigovanje in spuščanje opažnega sistema
uporabljamo samo atestirane jeklene žične vrvi, ki jih je potrebno pregledati vsak dan. Da
se vrvi ne zablatijo, jih postavimo na posebna stojala. Pri vseh opravilih opažnega sistema
mora biti prisoten signalist privezovalec.

7.6

Priprava podlage za položitev cevi

Izvedba temelja
Kadar osnovna tla nimajo ustrezne nosilnosti, je stabilnost podlage potrebno zagotoviti s
postopkom konsolidacije (utrditve) terena. Odločitev o tem kdaj je to potrebno storiti mora
temeljiti na osnovi geomehanske presoje po predhodni oceni stanja dna gradbene jame.
Vsekakor pa je o tem smiselno razmišljati, ko se pri vstopu delavca v jamo njegovi čevlji
vidno vtisnejo v podlago.
Sodobna tehnologija ponuja veliko učinkovitih rešitev, vendar pa je večina tehnično
zahtevnih in dragih, zato naj navedemo samo tiste, ki so zaradi svoje enostavnosti in
ekonomičnosti uporabne tudi pri izgradnji kanalizacije.

V rahlih nevezljivih tleh, ki niso zasičena z vodo (različne vrste peska ali mešanice melja
in peska), nosilnost tal lahko povečamo z metodo mehanske komprimacije (zgostitve).
Podlago se povalja s t. i. zemeljskimi valjarji, ki poleg tlačenja omogočajo tudi vibracijo. S
tem se učinek zgoščevanja vsaj deloma prenese tudi v globino in na ta način že lahko
dobimo kompaktno plast, ki zagotovi dolgoročno stabilnost vgrajenega cevovoda.
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Na peščeni podlagi z visoko podtalnico lahko dosežemo zgostitev terena z znižanjem
gladine podzemne vode. Učinek lahko dodatno pospešimo z uporabo naprav za
komprimiranje. Znižanje gladine se običajno izvede z vgradnjo drenaže, ki se nahaja od 0,5
do 1,0 m pod koto dna kanala. Za ta način

se odločimo, kadar obstaja

možnost

nemotenega gravitacijskega odvoda drenirane vode. Ker ta pogoj v praksi velikokrat ni
izpolnjen, se ta rešitev praviloma redko uporablja.

Na barjanskih tleh je ustrezno čvrstost podlage mogoče zagotoviti z metodo pilotiranja.
Postopek se izvede z vgradnjo lesenih, betonskih ali kovinskih pilotov, ki se vgradijo ali
zabijejo v tla do nivoja dobro nosilne podlage. Nato se jih medsebojno poveže s prečnimi
gredami na katere se vgradi cevovod. Ob kisli reakciji tal, je potrebno poskrbeti za
ustrezno protikorozijsko zaščito kovinskih in betonskih delov konstrukcije, lesene dele pa
je potrebno zaščititi proti učinkom biološkega razkroja.
Lastnosti tal lahko izboljšamo tudi z dodajanjem sredstev za poboljšanje podlage. Ta način
je uporaben, če je razpoložljivi material prevlažen za vgradnjo, nima zadovoljivih
mehanskih lastnosti, ali ni odporen na škodljive učinke vode. Kot sredstva za poboljšanje
se uporabljajo cement, elektrofiltrski pepel, žlindra, apno ali njihove medsebojne
kombinacije.
Cement, elektrofiltrski pepel in žlindra se uporabljajo za poboljšanje grobo in
srednjezrnatih zemljin, pa tudi

nizko plastičnih drobno zrnatih zemljin, ki se jih da

ustrezno predrobiti in homogeno premešati. Postopek izvedemo tako, da material posujemo
po površini dna gradbene jame in temeljito premešamo s podlago, v nadaljevanju pa
zbijemo in uravnamo. V primeru grobih dobro prepustnih tal lahko dosežemo učinek
poboljšanja tudi z vbrizgavanjem cementnega mleka ali injekcijske malte v dno gradbene
jame. V tem primeru tla hidravlično utrdijo, in tako bistveno izboljšajo svoje geomehanske
lastnosti.
Kadar je podlaga sestavljena iz drobno ali srednjezrnatih plastičnih zemljin (gline in melji),
se za poboljšanje lastnosti dodaja hidrirano apno. Navadno se ga doda od 2 do 8 % glede
na suho težo zemljine. Še boljši učinek dosežemo z dodatkom žganega apna. Ta ima
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lastnost, da kemično reagira z vodo in na ta način dodatno osuši podlago. Del apna se
lahko nadomesti z elektrofiltrskim pepelom. Ta v kombinaciji z apnom deluje kot neke
vrste pospeševalec, ki zagotovi učinkovitejšo zgostitev podlage.
Ustrezno nosilnost temeljnih tal je mogoče zagotoviti tudi z zamenjavo materiala. To je
način, ki je med gradbeniki najbolje poznan in se zato največkrat uporablja. Kadar je
debelina slabo nosilne plasti manjša od 1 m, pod njo pa se nahaja stabilen teren, se
običajno odločimo za izkop in zamenjavo materiala s peščenim tamponom. Zato je
najbolje uporabiti mešanice gramoza in peska, ki se sicer uporablja pri izdelavi nosilne
plasti cestnega telesa.
Namesto peščenega tampona se lahko vgradi tudi

podložni beton. To je še zlasti

priporočljivo v primeru nehomogene sestave tal in kadar obstaja nevarnost spodjedanja
podlage zaradi delovanja podzemne vode.

Slika 7.11: Temelj pri slabo nosilni podlagi in detajl izvedbe lesene blazine
Če so tla izredno mehka in onemogočajo varno delo, si lahko pomagamo s t. i. leseno
blazino. Lesene deske ali plohe (debeline od 2,5 do 5 cm), ki so bili predhodno ustrezno
impregnirani, razžagamo in položimo v jarek v prečni smeri. Nanje nato v vzdolžni smeri
položimo deske standardne dolžine 4 m. Na tako pripravljeno podlago nasujemo posteljico.
Ta rešitev sicer omogoči varno delo in zanesljivo vgradnjo, vendar pa ostaja odprto
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vprašanje postopnega razkroja lesene podlage, zaradi česar lahko pride tudi do
nenadzorovanega posedanja in deformacije cevovoda.
Kadar je debelina slabo nosilne plasti večja od 1 m, se običajno odločimo za kombinirano
vgradnjo peščenega tampona in geotekstila. Geotekstil, katerega debelina mora biti enaka
ali večja od 2 mm, se razprostre po dnu gradbene jame. Nato se vgradi peščeni tampon
debeline najmanj 25 cm. Sledi vgradnja posteljice in montaža cevovoda. Pri vgradnji je
potrebno biti pazljiv, da ne pride do poškodovanja geotekstilne podlage. Zato za tampon in
obsip cevi uporabimo zasipni material z maksimalno debelino zrn 20 mm.
Z geotekstilom obložimo bočne stene jarka do višine 5-10 cm nad niveleto bodočega
kanala, takrat ko želimo zagotoviti samo boljšo nosilnost temeljnih tal, če želimo preprečiti
infiltracijo okoliškega terena v zasip ter njegovo odplavljanje, pa bočne stene obložimo do
linije cone cevovoda, ali še bolje z njim obvijemo celotni obsip cevovoda.
Z geotekstilom je zaščiten samo temelj

Z geotekstilom je zaščiten celoten obsip cevi

Slika 7.12: Zaščita temelja z geotekstilom, kadar je debelina slabo nosilne plasti > 1m
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Izvedba posteljice

Standard SIST EN 1610 predvideva tri načine izvedbe posteljice. Klasično obliko (tip I.),
ki jo sestavljata spodnja in zgornja posteljica. Zgornja posteljica ima lahko poleg
pravokotnega tudi klinasto oblikovan profil, ki se uporablja predvsem pri vgradnji cevi
katerih nazivni premer je enak ali večji od 500 mm.

Slika 7.13: Detajl vgradnje cevi na posteljico tip I.
A – klasično oblikovano zgornjo posteljico ter B – klinasto oblikovano zgornjo posteljico

Tip II. in III. pa se uporabljata takrat, ko se dno gradbene jame nahaja v mehkih tleh s fino
zrnato strukturo. V tem primeru je mogoče izvesti popolno poravnavo dna gradbene jame
in zagotoviti enakomerno naleganje cevi neposredno na dno jarka. Vgradnja spodnje
posteljice zato ni več nujno potrebna.

Slika 7.14: Vgradnja cevi na posteljico tip II in tip III
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Vgrajevanje in zasip cevovoda

Polaganje cevi
Cevi polagamo v kanal vedno od spodaj navzgor. Če jih spajamo s pomočjo spojk se
morajo te pri vgradnji vedno nahajati na zgornji strani cevi. Drugačen način postavitve ni
priporočljiv, razen v utemeljenih primerih, ko npr. zaradi omejenih pogojev dostopa in
drugih zahtev povezanih z organizacijo gradbišča takšna izvedba ni možna.
Cev položimo v jarek in preverimo, če je vzdolž celotne dolžine enakomerno nalegla na
podlago. Če temu ni tako, jo je potrebno odstraniti in ponovno poravnavati podlago. Na
mestu kjer se nahaja spojka, je v podlago oz. posteljico potrebno izdelati t. i. spojno
jamico. Na ta način zagotovimo, da razširjeni del spojke ne leže na gola tla. Velikost
spojne jamice je potrebno prilagoditi velikosti spojk, pri čemer velja, da je njena dolžina
dva do trikrat daljša od zunanje dolžine spojke, širina približno enaka zunanjemu premeru
cevi, medtem ko je globina prav tako odvisna od premera cevi, pri čemer naj bi bila med 5
in 15 cm.
Da se dve cevi medsebojno spojita je potrebno uporabiti določeno silo. Ta je odvisna od
premera cevi in debeline tesnila. Cevi manjšega profila do nazivnega premera 250 mm
lahko spajamo ročno. Postopek se izvede tako, da delavec na prednjem delu cev usmerja v
ležišče spojke, delavec na zadnjem delu pa jo dvigne do višine pasu in potiska naprej,
dokler ne sede v spojko. Nato jo položi na tla in poravna.

Slika 7.15: Ročna montaža
Drug način ročnega spajanja se lahko izvede s pomočjo kovinskega droga, s katerim lahko
spajamo cevi do nazivnega premera 400 mm. Dodatni pogoj je mehka podlaga kamor ga je
možno zasaditi in tako dobiti vzvod

s pomočjo katerega nato cev od zadnje strani
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narinemo v spojko. Da se cev pri tem ne poškoduje, jo zaščitimo s posebej oblikovanim
nastavkom. Ta je izdelan iz cevi enakega profila kot jo vgrajujemo. Njegova dolžina je od
10 do 30 cm daljša od globine spojke. Na zadnji strani ima prečno vgrajeno leseno prizmo,
na katero nato lahko naslonimo drog in s tem silo vzvoda posredno prenesemo na cev.

Slika 7.16: Montaža z drogom
Cevi večjega profila se spaja strojno. Največkrat se to opravi z narivanjem s pomočjo
bagra ali rovokopača. Za zaščito cevi se uporablja cevni nastavek. Postopek potiskanja cevi
je potrebno izvesti z občutkom, pri čemer se je upravljavec stroja dolžan držati navodil, ki
mu jih daje delavec v jami.
Na spodnji sliki je prikazan eden od klasičnih načinov spajanja, ki ga izvedemo s pomočjo
žične vleke. Za cevi do nazivnega premera 500 mm potrebujemo eno napravo, ki jo
namestimo na zgornjo stran cevi. Pri ceveh večjega premera pa potrebujemo dve napravi,
ki jih namestimo ob straneh. Prednost postopka je, da se lahko izvede ročno tudi pri ceveh
največjega profila. Slabost pa ta, da je bolj zamuden od mehaniziranega postopka.
Smiselno ga je uporabiti ob montaži občutljivih fazonskih komadov ali jaškov.

Slika 7.17: Zaščitni nastavek pri narivanju in spajanje cevi s pomočjo žične vleke
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Ko je cev spojena, je potrebno preveriti, če je pravilno (zadosti globoko) sedla v spojko. To
je najlažje storiti tako, da se na zaključku cevi odmeri in označi linija do katere mora
segati zunanji rob spojke. Ta oznaka nam po izvedeni spojitvi služi kot kontrola, ali so
cevi ustrezno spojene. Izvajanje te kontrole je pomembno tudi zato, ker se cevi neposredno
po spojitvi zaradi upora, ki ga povzroči tesnilo ob vstopu v spojko, nehote nekoliko
razmaknejo. Rega širine do 7 mm je celo zaželena, saj omogoča uravnavo zaradi
temperaturnih raztezkov. Ker pa je pri določenih vrstah cevi večjega premera, ki se spajajo
z dvojno spojko, ta povratni zamik lahko celo večji od dveh centimetrov, je za izravnavo
napetosti potrebno postopati na naslednji način.
Do razmikanja med spojenimi cevmi lahko pride tudi v fazi zasipanja cevi, še zlasti, če
obsip cevi utrjujemo z vibracijskimi napravami. Zato je priporočljivo, da se v fazi
utrjevanja zgornje posteljice in obsipa cevi izvede občasna kontrola spoja, in če pride do
medsebojnega razmikanja poskrbi za ustrezno poravnavo. Pri spajanju je potrebno biti
pozoren na to, da so cevi med seboj popolnoma spojene tako kot prikazuje spodnja desna
slika.

Slika 7.18: Spajanje cevi

Material za zasip cevovoda
Pri izgradnji kanalizacije je zelo pomembna izbira zasipnega materiala. To še zlasti velja
za zasip v območju cone cevovoda, kjer mora s svojo trdnostjo in kompaktnostjo preprečiti
deformacijo cevi. Imeti mora takšno velikost zrn, da se le-ti ne morejo vtisniti v cev in jo
poškodovati. V primeru vgradnje v teren, kjer je stalno ali občasno prisotna podzemna
voda, pa tudi ne sme imeti previsoke vsebnosti grobih delcev. S tem se poveča
vodoprepustnost zasipa, zaradi česar lahko pride do izplavljanja materiala ali vdora
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okoliške zemljine v zasip. V obeh primerih pride do posedanja terena, lahko pa tudi do
nepredvidene deformacije cevovoda.
Za zasip se običajno uporabljajo različne oblike lokalno razpoložljivih materialov. Ker gre
večinoma za surovine naravnega izvora, so zelo raznolike in jih je zato težko medsebojno
primerjati. Najbolje je uporabljati različne oblike prodcev in peska. Skupna značilnost teh
materialov je, da je delež zrn velikosti pod 50 mikronov (0,05 mm), manjši od 5 %.
Uporaba vezljivih materialov (melji in gline) je manj priporočljiva, čeprav ob pazljivem
kompaktiranju, na mestu kjer ni prisotne podzemne vode, tudi z njimi lahko zagotovimo
povsem zadovoljive rezultate vgradnje. Uporaba organskih zemljin pa zaradi premajhne
notranje trdnosti in biološke razgradljivosti ni primerna, saj skozi daljše časovno obdobje
lahko pride do občutnega

zmanjšanja njihove prostornine, oziroma posedanja in

deformacije cevovoda.
Glede na navedene pogoje tudi pesek in gramoz ne smeta vsebovati ostankov zemlje,
korenin, lesa in drugih organskih primesi, zmrznjenih delcev ali celo delcev snega in ledu.
V tabeli 14 so prikazani nazivni premeri cevi ter dopustne debeline zrn za obsip cevi ter
posteljico, ki jih določa Evropski standard SIST ENV 1046 za gladke cevi ter cevi s
strukturirano steno.
Tabela 14: Nazivni premeri in dopustna debelina zrn za obsip cevi ter posteljico
Nazivni premer cevi

Debelina zrn

do 300 mm

< 20 mm

od 300 do 600 mm

< 30 mm

Nad 600 mm

< 40 mm

Načeloma se za obsip cevi lahko uporabi tudi material od izkopa, vendar samo v primeru,
če ima ustrezne geomehanske lastnosti in primerno debelino zrn. Če vsebuje tudi grobe
delce, ga je pred uporabo potrebno presejati.
Za vrhnji zasip zunaj cone cevovoda veljajo enaki pogoji, le da je tu maksimalna debelina
zrna omejena na 300 mm.
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Kompaktiranje zasipnega materiala
Kot je bilo že predhodno ugotovljeno, je za kakovostno vgradnjo ključnega pomena
ustrezna zgoščenost zasipnega materiala. Doseže se jo lahko z mehanskimi postopki
vibriranja, udarjanja, gnetenja ali tlačenja (valjanja). Na ta način se zmanjša poroznost
(delež praznega prostora med zrni) in s tem poveča nasipna teža

oziroma gostota

materiala. Zato se poveča njegovo trdnost ter odpornost proti posedanju in zmrzali.
Istočasno se mu zmanjša vodoprepustnost in s tem posredno nevarnost erozije oziroma
odplavljanja materiala.

Učinek zgoščanja je odvisen od granulacijske sestave in drugih geomehanskih lastnosti
materiala, od vložene energije zgoščanja in od vsebnosti vlage v materialu. Za slednjo
velja, da na površini zrn deluje kot mazivo, ki zmanjša sila trenja v fazi medsebojnega
prerazporejanja delcev in s tem poveča učinek kompaktiranja. Oziroma povedano drugače,
pri popolnoma suhem materialu moramo za enak učinek zgoščanja porabiti bistveno več
energije kot pri nekoliko vlažnem materialu.
Učinek kompaktiranja se s povečevanjem vsebnosti vode povečuje do določene meje, nato
pa prične padati. Razlog je v tem, da voda v materialu zapolni prostor med zrni. Ker pride
pri zgoščevanju materiala do zmanjšanja poroznosti, jo je potrebno prerazporediti ali celo
izriniti iz teh vmesnih prostorov, za kar pa je seveda potrebno uporabiti dodatno energijo.
Končni učinek kompaktiranja je zato slabši kot pri materialu z optimalno vsebnostjo vlage.
Stopnjo zgoščenosti (kompaktiranja) običajno izražamo v enotah (odstotkih) standardnega
ali modificiranega Proctorja. Metoda temelji na osnovi t. i. Proctorjevega preizkusa, pri
katerem vzorce istega materiala, ki imajo različno vsebnost vlage (običajno od 0 do 30 %)
kompaktiramo po standardiziranem postopku (SIST EN 13286-2:2005) in nato določimo
njegov volumen v zgoščenem stanju. Zgoščenost materiala podamo s t. i. suho
prostorninsko težo, to je težo suhega materiala na prostorninsko enoto.
Pri izdelavi zasipa se običajno pojavi zahteva po minimalni stopnji kompaktiranja. Za
obsip cevovodov v večini primerov velja, da mora biti enaka ali večja od 95 %
standardnega Proctorja.
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Slika 7.19:: Proctorjev diagram
Navedeni pogoj je izpolnjen,
izpolnjen kadar suha prostorninska teža kompaktiranega materiala
doseže ali preseže 95 % maksimalne prostorninske teže. Temu ustrezna mora zato biti tudi
vlažnost materiala, ki se mora čim bolj približati t. i. optimalni vrednosti, oziroma se mora
nahajati znotraj zeleno označenega
označ
območja (slika 7.19). Pri večini
ini zasipnih materialov se
mejne vrednosti nahajajo v območju
obmo med 10 in 20 %.
Tabela 15:: Stopnja komprimacije po standardnem Proctorjevem preizkusu
nevezana tla

vezana tla

zasip cevovoda

90 ̶ 97 %

90 ̶ 95 %

zasip do 20 cm pod voznimi površinami

103 %

100 %

zasip od 20 cm do 2 m pod vozišcem

100 %

97 %

2 m do 6 m pod vozišcem

/

95 %

Zasip cevi
Kot je bilo že pojasnjeno je bistveni pogoj za kakovostno izvedbo cevovoda zadostna
gostota zasipa v območju
čju cone cevovoda. Želeni učinek
u inek dosežemo na mehanski način
na
s
pomočjo
jo tresenja, udarjanja, gnetenja ali tlačenja.
tla
Primer statične
ne obremenitve je delovanje sile teže, pri čemer
emer pride do tlačenja
tla
in gnetenja
podlage. Pri tresenju in udarjanju pa gre za dinamično
dinami no obremenitev, saj se smer in jakost
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delovanja sile s časom spreminjata. Pri tem pride do pojava vibracije, ki nastane kot
posledica zaporednih udarcev klasičnega ali pnevmatskega kladiva, oziroma zaradi vrtenja
ekscentrično vpetih uteži.
Ker je sam postopek kompaktiranja povezan s prenosom sile in s tem tudi vnosom energije
v zemljino, ustrezen učinek običajno zagotovimo z uporabo strojne mehanizacije. Na
manjših površinah pa je zadovoljive rezultate mogoče doseči

tudi z uporabo ročnih

nabijačev ali s pomočjo tlačenja z nogami.

7.9

Izvedba zgornje posteljice

Zgornjo posteljico se vgradi neposredno po montaži cevi, s čimer se zagotovi boljše
naleganje cevi ob podlago. S tem je izpolnjen prvi pogoj, da bo končna deformacija
vgrajenega cevovoda minimalna. Oblika in debelina posteljice je odvisna od t. i. kota
naleganja 2α, ki običajno znaša od 60 do 180°.
Tabela 16: Podatki o debelini posteljice pri danem kotu naleganja
Cev

Debelina zgornje posteljice v cm pri kotu naleganja 2α:

TERAKAN
DN (mm)

60° 70° 80° 90° 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180°

200

2

2

3

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

250

2

3

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

15

300

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

16

17

400

3

4

5

7

8

10

12

13

15

17

19

21

23

500

4

5

7

8

10

12

15

17

19

21

24

26

29

600

5

6

8

10

12

15

17

20

23

26

29

32

35

800

6

8

11

14

17

20

23

27

31

34

38

42

46

1000

8

11

14

17

21

25

29

34

38

43

48

53

58

Za zgornjo posteljico lahko uporabimo enako vrsto materiala kot za ostali obsip cevovoda
(mešanica gramoza in peska). Cevi manjšega profila obsipamo ročno, cevi večjega profila
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pa lahko tudi strojno, pri čemer pazimo, da ne pride do premikanja cevi. Zato ga je
potrebno v jamo stresati postopoma in iz čim manjše višine.
V naslednji fazi izvedemo ročno planiranje in kompaktiranje zasipa. Neposredno ob cevi
ga potlačimo z nogami, pri čemer je najbolje, da se postopek izvaja istočasno na obeh
straneh cevi. To delo lahko izredno učinkovito opravimo tudi z ročnim nabijačem, ki je
izdelan iz jeklenih cevi okroglega profila. Pri delu z njim delavec stoji na cevi in z orodjem
udarja ob obsip cevi.
Na ta način z lastno težo prepreči, da bi prišlo do premikanja cevi. Vendar je pri delu
potrebno biti pazljiv, da ne pride do zdrsa, še zlasti, kadar je površina cevi vlažna.
Obsip cevi lahko kompaktiramo tudi strojno, vendar pod pogojem, da njegova višina sega
preko polovice cevi, (od 0,5 do 0,7 OD) s čimer preprečimo, da bi zaradi vibracij prišlo do
premikanja ali celo dvigovanja cevi.

Slika 7.20: Način izvedbe ročnega in strojnega nabijanja obsipa cevi

7.10 Izvedba obsipa cevi
Obsip cevi se vgradi neposredno po izdelavi zgornje posteljice. Pri ceveh manjšega
premera ga običajno razprostiramo v enem sloju. Cevi večjega premera pa obsujemo v več
plasteh, pri čemer upoštevamo, da debelina posameznega sloja ne sme biti večja od 20 cm.
Po vgradnji se ga temeljito utrdi, običajno z lahkim strojnim nabijačem.
Delo izvajamo izmenično iz ene in druge strani, da ne pride do premikanja ali celo
dvigovanja cevi. Istočasno tudi skrbno pazimo, da vibrirna plošča ne udarja neposredno na
zunanjo steno cevi.

Izgradnja fekalne kanalizacije na območju Spodnje Polskave

Stran 74

Ko višina zasipa preseže 70 % zunanjega premera cevi, tisti del, ki se nahaja neposredno
ob cevi ne utrjujemo več, pač pa ga samo temeljito zatlačimo z nogami. Strojno nabijanje
obsipa cevi je potrebno izvajati ob straneh in nikdar nad temenom cevi.

Slika 7.21: Strojno nabijanje

7.11 Izvedba prekrivne cone in zasipa
Prekrivna cona cevovoda se izvede neposredno po vgradnji in utrditvi obsipa cevi.
Nekateri izvajalci jo ne vgrajujejo kot ločeno plast pač pa kot del obsipa cevi. Tak način
vgradnje ni v nasprotju z načeli dobre prakse, pod pogojem, da debelina nasipa ne preseže
maksimalno priporočenih vrednosti razvidnih iz tabele 16. V območju prekrivne cone zasip
cevovoda lahko strojno utrjujemo samo ob straneh, medtem ko ga neposredno nad
temenom cevi samo potlačimo z nogami. Zaključno plast, če se ta nahaja najmanj 30 cm
nad temenom cevi pa že lahko utrjujemo z lažjimi vibracijskim napravami.

Izvedba glavnega zasipa
Glavni zasip se nahaja neposredno nad prekrivno cono, to je zunaj cone cevovoda. Poleg
učinka statične obremenitve nima neposrednega vpliva na stanje cevovoda, zato se mu
običajno ne posveča več toliko pozornosti, razen na območju utrjenih površin (ceste,
parkirišča, dvorišča), kjer je potrebno zagotoviti ustrezno nosilnost in stabilnost podlage.
Za zasipanje se uporablja izkopani ali drug material granulacije od 0 do 300 mm.
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Slika 7.22: Minimalna višina zasipa, pri kateri je dovoljeno kompaktiranje
Zasip se utrjuje v plasteh debeline od 0,2 do 0,5 m, za kar se poleg manjših vibracijskih
naprav lahko uporablja tudi ročne, kanalske ali tandem valjarje. Pri tem je potrebno biti
pozoren na višino zasipa nad temenom cevi, pri kateri se posamezne vrste naprav za
kompaktiranje lahko varno uporabijo. Pri vibro ploščah in vibro nabijačih ta znaša 0,3 m,
pri ročnih in kanalskih valjarjih 0,6 m, pri velikih tandem ali trojnih valjarjih pa 0,9 m.

Izvedba zasipa, kadar je v gradbeni jami prisotna voda
Pri izgradnji kanalizacije enega največjih problemov predstavlja prisotnost vode v gradbeni
jami. Ta je lahko površinskega izvora (padavinska voda) ali v obliki podtalnice. Voda
zmehča površino sten in dna gradbene jame, zato se poveča nevarnost posipanja in
istočasno zmanjša trdnost temeljnih tal. Istočasno dodatno navlaži zasip, tako, da ga ni več
mogoče kvalitetno kompaktirati. Zaradi vseh navedenih razlogov je v času izvajanja del
gradbeno jamo potrebno odvodnjavati.
Če ima kanal ustrezen odtok, je odvodnjavanje najlažje izvesti gravitacijsko, pri čemer se
voda sproti odvaja po novozgrajenem cevovodu. V tem je tudi bistvo priporočila zakaj je
kanal potrebno graditi od spodaj navzgor. Tako se ves čas gradnje nahajamo na najvišji
točki cevovoda in ima zato voda možnost nemotenega gravitacijskega odtoka. Tudi če
kanal še nima urejenega ustreznega iztoka, ga lahko brez dodatnih stroškov preuredimo v
začasni zbirni bazen, iz katerega vodo prečrpavamo s pomočjo potopne črpalke. Če kanal
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gradimo v smeri od zgoraj navzdol, pa se ves čas gradnje nahajamo na najnižji točki
cevovoda. Zato moramo ob vsaki vgrajeni cevi na njenem podaljšku izkopati zbiralno
jamo, v katero se steka voda iz območja izkopa. Največji problem je voda, ki v jamo vdira
na dnu in ob bokih izkopa ter jo je zato potrebno drenirati vzdolž celotne trase cevovoda.
Odvajamo jo preko površinske ali talne drenaže, ki jo uredimo vzporedno z osjo
novozgrajenega kanala.
Kljub temu, da sodobna tehnika nudi veliko raznovrstnih rešitev pa se pri izbiri
najustreznejše rešitve vedno pojavi problem

tehničnih omejitev kakor tudi stroškov

izvedbe. Kadar pridemo v takšno situacijo, upoštevajmo vsaj naslednja priporočila:
-

pri izkopu uporabljajmo zaščitni opaž iz zagatnih sten. S tem tudi v dobro
propustnih tleh preprečimo, da bi prišlo do večjega pocejanje vode skozi boke
izkopa;

-

za zasip uporabljajmo material granulacije od 2 do 20 mm. Tega je mogoče
zadovoljivo utrditi, tudi če se ob vgradnji prepoji z vodo;

-

zasip cevi zaščitimo s plastjo geotekstila. S tem preprečimo erozijo obsipa in
izplavljanje okoliškega materiala v zasip. Istočasno cevovod dodatno zaščitimo
proti sili vzgona.

Izvedba zasipa v primeru opaženega izkopa
Pri uporabi opaženega izkopa se ob zasipu gradbene jame vedno pojavi vprašanje kako
odstraniti opaž, ne da bi pri tem prišlo do deformacije cevovoda. Pri izvleku se namreč
med steno izkopa in novo vgrajenim zasipom tvori prazen prostor, zaradi česar pride do
horizontalnega prerazporejanja notranjih plasti zasipa. Pri tem do delnega prerazporejanja
pride tudi v območju obsipa cevi, zaradi česar lahko pride do občutne temenske
deformacije cevovoda. Da se to ne bi zgodilo, je smiselno upoštevati naslednja priporočila:
-

pri izkopu je potrebno uporabljati takšne vrste opaža, ki omogočajo sprotno
dvigovanje ali varno odstranjevanje opažnih elementov od spodaj navzgor. S tem se
zasip že v fazi vgradnje neposredno spoji s stenami izkopa;

-

kadar nam razmere to omogočajo za zaščito uporabimo zagatne plošče, ki imajo v
primerjavi z ostalimi vrstami opaža minimalno debelino in zato po izvleku za seboj
pustijo minimalno praznino;
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na terenu, kjer pri izkopu ni nevarnosti bočnega pocejanja vode, opaž vgradimo
samo do določene globine, ki je od dna cevovoda dvignjena za najmanj 70 %
zunanjega premera cevi. Tako se po izvleku pretežni del deformacij zgodi v
glavnem zasipu, medtem ko na območje cone cevovoda nima več bistvenega
vpliva.

7.12 Postopek izgradnje kanala S-1
V tem poglavju smo spoznali vse načine in postopke za izgradnjo cevovodov. Sedaj pa
bomo teorijo prikazali na primeru izgradnje kanala S-1, ki je primarni kanal za fekalno
kanalizacijo na območju Spodnje Polskave.
Po statičnem9 izračunu za cevi Terakan DN 300 mm, prometno obtežbo SLW 30, nagib
brežine 90, širina jarka 1.1 m, izračun zahteva minimalno kritje cevi 1.23 m in debelino
posteljice 15 cm, saj s temi vrednostmi ostajajo deformacije cevi v dopustnih mejah.
Način polaganja cevovodov
Kanal S-1 je izveden iz Terakan cevi, temenske togosti SN8 premera DN 300 mm. Premer
cevi je določen na osnovi hidravličnega izračuna, izvedenega v 6 poglavju.
Terakan cevi so dobavljive v obliki palic dolžine 6 m.

Slika 7.23: Cev Terakan

9

Statični izračun s programom EasyPipe98
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Izkopi in zasipi
V nadaljevanju bomo slikovno predstavili del kanala med revizijskima jaškoma R.J.4 in
R.J.5, kjer smo izvedli opaženi izkop (v robnem delu cestišča).
Strojni izkop smo izvajali na celotni trasi projektiranega kanala, razen na mestih križanja
infrastrukturnih ureditev, kjer je bilo predvideno podvrtavanje.
Po izkopu gradbene jame smo izvedli posteljico v višini 15 cm. Posteljico smo najprej
ročno planirali nato pa še utrdili z vibracijsko ploščo.

Izkop gradbene jame

Sestavljanje jeklenega opaža
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Vstavljanje opaža v gradbeno jamo
Sledila je vstavitev cevi ter obsip s finim peskom, granulacije 0-16 mm, v višini 30 cm nad
temenom cevi. Ročno komprimiranje materiala smo izvedli po plasteh po 30 cm do
naravne komprimacijske stopnje.

Planiranje nasipnega materiala

Planiranje in merjenje višine posteljice
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Strojno utrjevanje posteljice

Mazanje tesnila

Montaža cevi

Obsip in zasip cevi
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Ko smo dosegli zahtevano zbitost zasipnega materiala, smo se lotili zasipa izven cone
cevovoda. Za dosego pravilne komprimacije smo utrjevanje izvajali po plasteh po 30 cm z
lahkim valjarjem.
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Ročno planiranje in strojno utrjevanje zasipnega materiala

Utrjevanje kanala izven cone cevovoda
Slika 7.24: Izvedba kanala S-1
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7.13 Analiza cene za izgradnjo kanalizacije s pvc, pp ali betonskimi cevmi
Tako kot je bilo v petem poglavju prikazana normativna poraba dela, materiala in
osnovnega sredstva za izgradnjo različnih tipov črpališč, tako bomo sedaj izvedli analizo
za primer izgradnje cevovoda različnih materialov. Pomembno je poudariti, da gre za
normative podjetja, in da so vsi materiali franco gradbišče, kar pomeni, da je prevoz že
vštet v ceno materiala.
Pri tej analizi nas predvsem zanima, smotrnost uporabe posamezne cevi, glede na cenovno
in časovno variiranje vrednosti. Če bi bila izgradnja kanalizacije zasnovana, kot gradnja iz
PVC cevi, ali kot PP cevi, bi cena tekočega metra vgrajene cevi znašala tako, kot je
prikazano v spodnji tabeli.
Izdelava kanalizacije iz plastičnih mas na planum izkopa DN 300, PVC cev.
Opis

Em

Količina

Cena/enoto

Znesek

CEV PVC DN 300

m

1,02

34,36

35,05

DELO KV

ura

0,06

15,33

0,92

DELO PK

ura

0,06

12,23

0,73

ROVOKOPAČ

ura

0,06

34,22

2,05
38,75

Izdelava kanalizacije iz plastičnih mas na planum izkopa DN 300, polipropilen cev.
Em

Količina

Cena/enoto

Znesek

CEV POLIPROPILEN DN 300

m

1,02

32,04

32,68

DELO KV

ura

0,06

15,33

0,92

DELO PK

ura

0,09

12,23

1,10

ROVOKOPAČ

ura

0,04

34,22

1,37

Opis

36,07
Če bi se odločili za vgradnjo betonskih cevi bi cena bila dokaj nižja v primerjavi z cevmi
plastičnih mas.

Izgradnja fekalne kanalizacije na območju
obmo Spodnje Polskave

Stran 83

Izdelava kanalizacije iz cementnega betona na planum izkopa DN 300, betonska cev s
tesnilom l = 250 cm.
Opis

Em

Količina

Cena/enoto

Znesek

CEV BETONSKA DN 300, L = 2,5

m

1,02

20,1

20,50

DELO KV

ura

0,112

15
15,33

1,72

DELO PK

ura

0,224

12,23

2,74

BAGER

ura

0,112

54,48

6,10

m, Z TESNILOM

31,06
Kot vemo, je današnji tempo življenja naravnan tako, da se je potrebno odločiti
odlo
za
materiale, ki so hitro vgradljivi. Iz zgornjih podatkov lahko ugotovimo, da je vgrajevanje
betonskih
etonskih cevi cenovno ugodneje, vendar pa po času,
asu, potrebnem za vgradnjo, betonske
cevi niso primerljive s cevmi plastičnih
plasti
mas. Poraba časa je 2-krat
krat večja
več v primerjavi s
časom
asom potrebnim za vgradnjo PP cevi,
cevi, kar pomeni, da pri projektih, pri katerih je izgradnja
iz
vezana na zelo kratek pogodbeni rok, je smotrno uporabiti cevi umetnih mas.
Tabela 17: Normativna poraba za vgrajevanje cevi na pripravljeno posteljico

PVC CEV
0,12

PP CEV
0,15

AB CEV
0,336

Material

1,02

1,02

1,02

Osnovno sredstvo

0,06

0,04

0,112

delo

Prav tako pa lahko povzamemo, da je odločitev,
odlo itev, da se za izgradnjo kanalizacijskega
k
sistema Spodnja Polskava vgrajuje cevi Terakan (PP), povsem upravičena,
upravi
tako iz
finančnega stališčaa kot tudi iz časovnega.

Izgradnja fekalne kanalizacije na območju Spodnje Polskave

Stran 84

7.14 Predvidena stroškovna analiza za izgradnjo cevovoda
V prejšnjem poglavju je bila predstavljena normativna analiza, sedaj pa želimo predstaviti
še predvideno stroškovno analizo za posamezna dela. Glede na standardizirane opise del,
smo dela razvrstili na pripravljalna dela, zemeljska dela, asfalterska dela in druga dela.
Za izgradnjo kanalizacije na območju Spodnje Polskave, je v tabeli 18 prikazana
posamezna vrednost predračunskih del in delež, ki ga predstavlja glede na skupno
vrednost.
Tabela 18: Predračunska vrednost posameznih del
Kanalizacijski sistem Spodnja Polskava
Dela

Predračunska

Delež (%)

vrednost (EUR)
PRIPRAVLJALNA DELA

2.681,08

2%

137.990,75

82 %

20.889,88

12 %

OSTALA DELA

6.110,74

4%

KONČNA PREDRAČUNSKA VREDNOST

167.672,45 EUR

ZEMELJSKA DELA
ASFALTERSKA DELA

Vse vrednosti temeljijo na normativni porabi dela, materiala in osnovnega sredstva
podjetja Nivo, d. d. Kaj se smatra pod določena dela pa je predstavljeno v nadaljevanju.
-

Pripravljalna dela so dela, ki zajemajo čiščenje terena, geodetska dela in druga
preddela.

-

Zemeljska dela zajemajo izkope, planiranje in utrjevanje dna izkopa, priprava
posteljice, polaganje cevovodov in na koncu obsip ter zasip cevovoda.

-

Asfalterska dela so tuja dela, kar pomeni, da jih gradbena podjetja ne morejo
izvajati razen če so specializirana na tem področju, v nasprotnem primeru se le ta
razpišejo podjetjem, usposobljenim za ta dela.

-

Pod druga dela prištevamo vsa dela, ki so povezana z izvajanjem vodotesnosti cevi
in jaškov, snemanje cevi z video kamero, čiščenje terena po končanih delih ter
končni geodetski posnetek izvedenih del.
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KONTROLA IZVEDENIH DEL

V dobi vedno večje skrbi za naravno in okolje se tudi cevni sistemi za odvod odpadne vode
prilagajajo vse strožjim zahtevam. Bojazen, da bi iztekanje tekalnih odplak onesnažilo
okoliško zemljišče, podtalnico ali celo vire pitne vode zahteva, da se tesnost cevovodov
pred obratovanjem temeljito preizkusi.
Evropske zahteve za preizkušanje cevovodov za odvod odpadne vode so podrobneje
definirane v standardu PSIST EN 1610 (Gradnja in preizkušanje vodov in kanalov za
odpadno vodo).
Ob zaključku izgradnje kanala se opravi končna kontrola izvedenih del. Ta obsega:
vizualni pregled kanala, prehodnost kanala, pregled kanala s kamero in preizkus tesnosti
kanala. Pri vizualnem pregledu kanala opravimo kontrolo zunanjosti in notranjosti jaškov,
in presvetlitev cevovoda.
Pri pregledu zunanjosti jaškov preverimo način odpiranja in zapiranja pokrovov ter
njegovo naleganje na okvir. Pokrov se mora ob uporabi priročnega orodja odpirati in
zapirati brez uporabe pretirane sile. Pri zapiranju mora enakomerno sesti na rob okvirja. Če
ga pohodimo ali povozimo se ne sme premikati in pri tem oddajati zvoka. Če temu ni tako,
ga je potrebno zamenjati. V notranjosti jaškov preverimo stanje površine jaškov, pri čemer
smo pozorni na morebitne poškodbe ali razpoke. V primeru plastičnih jaškov je te možno
sanirati z varjenjem.
Prehodnost cevovoda preverimo tako, da ga presvetlimo z baterijsko svetilko in če v
sosednjem jašku opazimo njen žarek, zaključimo, da je kanal prehoden. Omenjeni način ni
možno uporabiti, kadar je med jaškoma izveden zavoj ali vgrajeno koleno.
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Pri pregledu s kamero opravimo pregled notranjosti cevovoda. Pri tem lahko opazimo tudi
morebitne skrite poškodbe cevi, napake na spojih, in kadar pride do vdora tuje vode tudi
mesto puščanja cevovoda. Najpomembnejši del kontrole je preizkus vodotesnosti. Tega
običajno izvede pooblaščeni neodvisni preizkuševalec.

8.1

Izvedba preizkusa tesnosti

Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so
preizkušeni stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški, hišni priključki in
priključni jaški. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot
ga podaja standard SIST EN 1610.
1. Preizkus z zrakom – postopek L
2. Preizkus z vodo – postopek W
V obeh primerih potrebujemo za izvedbo napihljive gumijaste čepe. Pri preizkusu z vodo
vrednost tlaka ocenimo na podlagi izmerjene višine vodnega stolpca, izražene v cm in
pri tem upoštevamo ustrezen pretvornik v kPa (kilopaskale), ki pri 20 °C znaša 0,098
kPa/cm. Za preizkus z zrakom pa za določitev tlaka uporabimo analogne ali digitalne
manometre. Pri meritvi potrebujemo še uro, s katero določimo začetek in konec preizkusa.
Izvedba preizkusa z zrakom (metoda L)
Preizkus z zrakom (L) lahko izvajamo pri štirih različnih tlakih. Postopek LA izvajamo pri
10 mbar, LB pri 50 mbar, LC pri 100 mbar in LD pri 200 mbar. Na splošno velja, da se pri
ceveh manjšega premera izbere postopek LC ali LD pri ceveh večjega premera, kjer zaradi
velikosti gumijastih čepov lahko pride do nesreče z resnimi posledicami pa postopek LA
ali LB. Če se v času preizkusa nivo podtalnice nahaja nad dnom kanala, pa je potrebno
upoštevati tudi učinek njenega hidrostatskega tlaka (razlika med trenutno gladino
podtalnice in dnom kanala), katerega vrednost se prišteje zahtevanemu preizkusnemu
tlaku.
Čas trajanja preizkusa se za cevi Terakan 300 določi na osnovi enačbe

t = 0,058 ∗ ln P

`

` :a

Q

(8.1)
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Za vse druge profile pa se uporabi enačba
;<

t = bc ∗ln P

`

` :a

Q

(8.2)

pri čemer velja:
čas trajanja preizkusa v minutah

t

ID notranji premer cevi v milimetrih

p0 začetni preizkusni tlak v milibarih
ph

hidrostatski tlak podtalnice

∆p maksimalno dopustni padec tlaka v času trajanja preizkusa
Izraz ln v enačbi pomeni t. i. naravni logaritem z osnovo e = 2,7182. Če je pri preizkusu
potrebno upoštevati tudi hidrostatski tlak podtalnice (ph) se vrednost začetnega tlaka določi
s pomočjo enačbe:

p=p0+ ph

(8.3)

Tabela 19: Preizkus tesnosti, postopek L, trajanje preizkusa v minutah
SIST EN 1610

TERAKAN čas trajanja preizkusa (min)

DN (mm)

LA

LB

LC

LD

p0 (mbar)

10

50

100

200

∆p (mbar)

2,5

10

15

15

200

5

4

3

1

250

6

5

3

2

300

7

6

4

2

400

10

8

5

3

500

12

10

7

3

600

15

11

8

4

800

20

15

11

5

1000

25

19

14

7

Na kanalizacijskem odseku, kjer se izvaja preizkus je najprej potrebno temeljito očistiti
stene vseh odprtin, ki bodo v času testiranja zatesnjene z gumijastimi čepi. Pri tem moramo
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biti še posebej pozorni na ostanke grobih delcev (peska in malte), zaradi katerih lahko
pride do puščanja in s tem do lažnega negativnega rezultata.
Po opravljenem čiščenju se vstavi čepe in se jih napolni z zrakom (čepe manjšega profila
do 2,5 bara, čepe nad 600 mm premera pa do 1,5 bara). V nadaljevanju se priključi cevi za
dovod zraka v notranjost cevovoda in do merilne naprave. Notranjost cevovoda se napolni
z zrakom do deklarirane vrednosti in počaka 5 minut, da pride do izenačenja temperature
in umiritve pritiska. Nato se po potrebi doda še nekaj zraka in po dveh minutah izvede
preizkus, pri čemer se zabeleži začetni tlak. Nato se ob zaključku meritve zabeleži še
končni tlak.
Če je padec tlaka manjši od maksimalno dovoljene vrednosti, se preizkušani kanalizacijski
odsek deklarira kot tesen, v nasprotnem primeru pa kot netesen.
Izvedba preizkusa z vodo (metoda W)
Na kanalizacijskem odseku, kjer se izvaja preizkus, se najprej izvede temeljito čiščenje
stene odprtin, v katere se v nadaljevanju vstavijo gumijasti čepi. Nato se notranjost
cevovoda napolni z vodo do višine, pri kateri je na temenu cevi dosežen tlak med 10 in 50
kPa (približno od 1 do 5 m vodnega stolpca). Preizkus mora trajati 30 minut. Po zaključku
preverimo nivo vode na kontrolnem mestu (običajno v enem od jaškov) in v primeru
potrebe z dodajanjem do prvotne oznake določimo izgube.
Zahteva preizkusa je izpolnjena, če prostornina dodane vode ni večja od naslednjih
vrednosti:
-

0,15 l na m2 omočene površine po 30 minutah za cevovode,

-

0,20 l na m2 omočene površine za cevovode vključno z jaški,

-

0,15 l na m2 omočene površine za jaške in revizijske komore.

Omočeno površino cevovoda določimo na osnovi enačbe:

A = 3,14 ∗ID ∗L
pri čemer velja:
A

omočena notranja površina v m2

ID notranji premer cevi v m

(8.4)
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dolžina cevi v m

Tabela 20: Podatki o notranjih premerih, dolžinah cevi ter omočenih površinah
TERAKAN SN 8
DN

L (m) ID (m)

A(m2/m

TERAKAN SN 16

A (m2/cev)

L (m)

ID (m)

A (m2/m)

A (m2/cev)

200

6

0,200

0,628

3,769

6

0,198

3,732

0,622

250

6

0,250

0,785

4,712

6

0,250

4,712

0,785

300

6

0,300

0,942

5,654

6

0,296

5,578

0,930

400

6

0,406

1,275

7,651

6

0,394

7,425

1,238

500

6

0,511

1,605

9,630

6

0,495

9,329

1,555

600

6

0,612

1,922

11,534

6

0,592

11,157

1,859

800

6

0,816

2,563

15,378

6

0,790

14,888

2,481

1000

6

1,026

3,223

19,336

6

0,992

18,695

3,116

Omočena površina jaška je odvisna od njegove oblike in velikosti. Poleg tega je
pomembno do katere višine je napolnjen z vodo. Zato jo je mogoče določiti šele potem, ko
smo kanal napolnili z vodo.
Ker kontrola tesnosti cevovoda velikokrat privede do lažnega negativnega rezultata, je pri
izvedbi preizkusa potrebno upoštevati naslednja priporočila:
-

pri delu vedno uporabljajmo brezhibno opremo, ki smo jo neposredno pred
preizkusom umerili in preverili na tesnjenje;

-

ob negativnem rezultatu, odstranimo čepe, ponovno očistimo odprtine na katere
nalegajo čepi in ponovimo preizkus;

-

kadar v času preizkusa v cevovodu

sploh ni mogoče vzpostaviti nadtlaka,

preverimo, ča morda ta nima vgrajenih stranskih cevnih priključkov preko katerih
prihaja do tlačnih izgub;
-

kadar kljub dvema ponovljenim preizkusom tesnosti po metodi L dobimo negativne
rezultate, lahko izvedemo še preizkus vodotesnosti po metodi W. Če je meritev v
mejah predpisanih vrednosti, skladno z določili standarda SIST EN 1610
privzamemo, da je kanal vodotesen. Sicer je potrebno ugotoviti vzrok puščanja in
izvesti sanacijo cevovoda.

Izgradnja fekalne kanalizacije na območju Spodnje Polskave

9

Stran 90

ZAKLJUČEK

Kanalizacijski sistem je sestavni del komunalne infrastrukture, s pomočjo katerega
skrbimo za zmanjšanje vplivov na okolje. Delovanje kanalizacijskega sistema je ključno za
zagotavljanje zdravja prebivalcev in kakovosti bivalnega okolja. Odpadno vodo odvedemo
po kanalizacijskem omrežju v skladu s predpisi tako, da v najmanjši meri vplivamo na
okolje in ne zmotimo vsakdanjika urbanih naselij. Pred izpustom oziroma vrnitvijo
odpadne vode nazaj v okolje pa jo ustrezno očistimo. Tako je voda sklenila krogotok, ki se
nenehno nadaljuje ...
Cilj diplomskega dela je bil podrobneje predstaviti postopke od izbire, priprave cevi pa vse
do vgradnje le-teh, ter na koncu opravljanje vodotesnega preizkusa cevi.
Najprej smo izvedli hidravlični preračun in kontrolo izbrane cevi. Iz postopka preračuna je
razvidno, da smo izbrali cev premera 300 mm, na podlagi podatkov pridobljenih od
Statističnega urada RS in komunalnega podjetja Slovenska Bistrica, ter zanj izvedli
kontrolo hitrosti in višine pri delno napolnjeni cevi – sušni odtok. Kontrola je potrdila
pravilnost naše izbire, saj cevi ustrezajo obema pogojema.
Nato smo opisali celoten postopek priprave cevi in predstavili različne načine izkopov,
izvedbe posteljice ter predstavili karakteristike obsipnega materiala in komprimacijskih
sredstev.
Pri pripravi cevi za vgradnjo smo povzeli najpomembnejše naloge, ki morajo biti
izpolnjene, da se vgradnja cevi lahko vrši po predpisih. Zavedati se moramo, da je ravnanje
z določenim tipom cevi različno od proizvajalca do proizvajalca, saj so cevi različnih
karakteristik in posledično zahtevajo različne postopke tako ravnanja kot samega
vgrajevanja cevi.
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Samo vgrajevanje lahko poteka na več načinov, saj poznamo opaženi ter neopaženi izkop.
Glede na to, kakšen izkop se mora vršiti na določenem delu, je v tem delu predstavljen
postopek izkopa jarka in postopek opaženega izkopa kanala.
Po zaključenem izkopu, se prične z izvedbo posteljice. Debelino posteljice in pripadajoči
material nam podaja statični izračun, ki zajema podatke, ki so merodajni za izgradnjo
cevovoda na določenem terenu. Šele ko imamo izdelano posteljico, pričnemo z montažo
cevi. Postopek montaže cevi je podrobneje opisan v samem delu, prav tako pa je podano
slikovno gradivo, ki pripada izgradnji fekalne kanalizacije na območju Spodnje Polskave.
Ko so cevi nameščene in spojene, se prične z obsipom cevi, ter na koncu z zasipom.
Podrobno je opisan postopek obsipa, predvsem pa je potrebno usmeriti pozornost na izbiro
primernega obsipnega materiala in komprimacijskih sredstev. Na koncu so opisani možni
postopki za preveritev vodotesnosti cevi.
Ob predstavitvi teoretičnih osnov potrebnih za lažjo predstavljanje praktičnega primera,
smo ob objektih na kanalizacijski mreži predstavili izgradnjo montažnega škatlastega
črpališča, lastnega produkta podjetja Nivo, d. d., iz Celja. Ob opisu postopka izvedbe
montažnega črpališča pa smo podali še slikovno gradivo.
Ker se dandanes vedno bolj pojavljajo novi načini izgradnje cevi in črpališč, ki naj bi bili
enostavnejši in cenejši od tradicionalnega betonskega načina vgradnje kanalizacijskih
sistemov, smo s pomočjo normativne porabe pokazali, kakšne so dejanske porabe dela,
materiala in osnovnega sredstva za različne tipe cevi in črpališč, saj le tako lahko
dokažemo, kakšna je poraba časa za vgradnjo.
Ugotovili smo, da je izbira plastičnega sistema kanalizacije, premera 300 mm, na primeru
izgradnje fekalne kanalizacije Spodnja Polskava primerna tako iz finančnega, kot tudi iz
časovnega vidika. Kljub temu pa za plastične sisteme niso narejene raziskave o trajnosti
teh cevi (vsaj 100 let), kot so narejene za betonske cevne sisteme, ki so za okolje
neprimerno boljša izbira.
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