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Povzetek 

Zagotavljanje ustrezne (pitne) vode v objektih je lahko zelo težka naloga, saj so objekti 
med seboj zelo različni, v njih pa lahko zelo različni uporabniki s svojimi navadami. Obre-
menitve in potrebe po vodi v bolnišnici so zelo različne, od zelo nizke do zelo visoke porabe. 
Snovalcem sistema to predstavlja velik izziv, saj je težko optimizirati vodovodni sistem na 
način, da bo v vseh točkah obratovanja deloval optimalno. Pri visokih porabah vode je tre-
ba sistem zdimenzionirati tako, da bo v vsakem trenutku zadoščal porabi. Po drugi strani 
pa preobsežen vodovodni sistem lahko predstavlja reakcijsko posodo, v kateri se množijo 
mikroorganizmi in kisik iz vode lahko reagira z materialom cevi vodovodnega sistema. Med 
obratovanjem je potrebno aktivno beleženje parametrov, na podlagi katerih se oceni, ka-
kšni morajo biti ukrepi na vodovodnem sistemu, da je zagotovljena ustrezna kakovost vode 
uporabnikom. Osnovni pogoj za dosego ustrezne kakovosti vode je ustrezen pretok oz. iz-
menjava vode v sistemu. 

Ključne besede: izpust vode, poraba vode, povratna zanka, pretočnost omrežja, vodovo-
dni sistem, vzporedna vezava, zaporedna vezava.  

Abstract

Providing adequate (drinking) water in facilities can be a very difficult task, as facilities are 
very different from each other with very different users, their habits. Loads, water needs 
in the hospital vary greatly from very low consumption to very high consumption. This is 
a great challenge for system designers, as it is difficult to optimize the plumbing system 
in such a way that it will work optimally at all points of operation. At high water consump-
tion, the system must be properly dimensioned so that it will meet the consumption needs 
at all times, but on the other hand, an oversized plumbing system can be a reaction vessel 
in which microorganisms multiply, oxygen from water can react with plumbing material. 
During operation, it is necessary to actively record the parameters on the basis of which it 
is assessed what measures must be taken in the water supply system in order to ensure  
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Pri odprtem sistemu (kemostat) se količina dotoka vode v opazovani sistem spreminja. Pri 
nizkih hitrostih dotoka vode se celice delijo počasi. Z naraščanjem hitrosti vode in ob ustreznih 
pogojih (temperaturi in količini hranil) se generacijski čas celic zelo skrajša. Ko se hitrost vode 
(medija) čezmerno poveča, se celice izplaknejo iz sistema. Dele vodovodne mreže, ki so slabo 
pretočeni, bi lahko obravnavali kot odprt sistem. 

Čas deljenja bakterije Legionella pneumophila je zelo pomemben podatek za projektanta vo-
dovodnega sistema, saj zelo dobro prikazuje, kako hitro se lahko koncentracija bakterije po-
veča v primeru neskrbno dimenzionirane mreže vodovodnega sistema ter zalogovnikov hladne 
in tople vode. V raziskavi Warren in Miller (1979) je bilo ugotovljeno, da lahko pri optimalnih 
pogojih za rast koncentracija bakterije Legionella pneumophila naraste za 50-krat v 45 urah. 
Decimalni redukcijski čas bakterije Legionella pneumophila (WHO, 2007) je podatek, pomem-
ben za projektanta toplotnih postaj in tudi omrežja vodovodnega sistema. Zelo dobro definira, 
kako naj bo voda termično obdelana, da bo varna za uporabo. Sevi L. pneumophila imajo deci-
malni redukcijski čas od 80 do 124 minut pri 50 °C in 2 minuti pri 60 °C (Dennis et al., 1984.; 
Schulze-Röbbecke et al., 1987). Decimalni redukcijski čas je enota odpornosti mikroorganiz-
ma na temperaturo (toploto). Definiran je kot čas, ki je potreben, da se uniči 90 % populacije 
mikroorganizmov pri konstantni temperaturi. 

1.1  opis starega vodovodnega sistema

Na Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana je bilo po prvotnih načrtih vgrajeno 1256 iztočnih 
mest. Na starih vodovodnih sistemih je bila praksa, da se je skupaj s hladno sanitarno vodo 
na istem omrežju vgrajevalo tudi hidrantno omrežje (za primer gašenja požara z vodo na hi-
drantnem priključku). Računska poraba vode je v primeru uporabe hidranta bistveno višja od 
porabe vode za uporabnike in porabnike, iz česar sledi, da so premeri vgrajenih cevi precej 
večji, kot bi bili v primeru za samo porabo sanitarne vode. 

Pri zasnovi omrežja so bila iztočna mesta vzporedno vezana. Ta zasnova je manj ustrezna, ker 
ima veliko število končnih iztočnih mest, kar pomeni večjo dolžino cevi in s tem večji volumen 
vode v sistemu. Posledica tega je zastajanje vode v omrežju. Taka vezava porabnikov je ne-
ugodna tudi pri izpiranju cevovoda in izvedbi toplotnih šokov, ne nazadnje pa se pri zagota-
vljanju pretočenosti omrežja pojavi veliko število končnih iztočnih mest, kar ima za posledico 
(pre)veliko porabo vode, energije kot tudi časa. 

Zalogovniki vode so bili konstruirani tako, da so dosegali ustrezni temperaturni profil po prese-
ku (višini) zalogovnika, hkrati pa je bilo preprečeno zadrževanje tople vode pri vrhu in hladne 
pri dnu. Za hladno sanitarno vodo je bil en zalogovnik volumna 6500 L, medtem ko sta bila za 
toplo sanitarno vodo po dva zalogovnika volumna 3000 L.

Toplotna postaja je bila ena za vse tri objekte moči 950 kW. Temperatura tople sanitarne vode 
v zalogovnikih je bila v času rednega obratovanja praviloma do 65 °C. Temperatura v mreži 
vodovodnega sistema je bila od 5 do 8 °C nižja. Višja je bila bližje toplotni postaji, nižja pa na 
bolj oddaljenih iztočnih mestih. Temperature vode po cirkulacijskih zankah so bile okoli 55 °C, 
na posameznih odsekih lahko tudi manj.

adequate water quality for users. The basic condition for achieving adequate water quality 
is adequate flow or exchange of water in the system.

Keywords: network water exchange, parallel connection, plumbing system, recirculation 
loop, series connection, water consumption, water discharge.

1.  UVod

Izhodišče za izgradnjo novega vodovodnega sistema so bila neskladja, ugotovljena na starem 
vodovodnem sistemu, ter spoznanja, ugotovljena pri delovanju sistema in potrebah bolnišnice. 

Prvotni vodovodni sistem je bil zgrajen skupaj z novogradnjo. Po nekaj letih obratovanja so se 
začele pojavljati težave s kakovostjo vode. Voda v vodovodnem sistemu je bila mikrobiološko neu-
strezna, prekoračene so bile dovoljene meje kemičnih elementov (železo in cink), ki so bile posle-
dica korozije, pojavljala so se puščanja. Težave z zagotavljanjem kakovosti vode so se pojavljale 
tako na omrežju hladne kot tudi tople sanitarne vode. Posebno težavo je predstavljala kontami-
nacija vodovodnega omrežja z bakterijo Legioanella pneumophila, ki je patogen in človeku lahko 
zelo nevaren mikroorganizem (WHO, 2007). V bolnišnici, kjer so bolniki z oslabljenim imunskim 
sistemom, to predstavlja še večjo težavo kot pri objektih, kjer je večinoma zdrava populacija. 

Star vodovodni sistem je bil po dobrih desetih letih uporabe dotrajan do take mere, da ga ni 
bilo več smiselno popravljati, v marsikaterem delu to tudi ni bilo več mogoče. 

Vodovodni sistem lahko pri svojem delovanju predstavlja gojišče bakterij. Osnovni pogoji za 
čezmerno množenje mikroorganizmov so prisotnost hranil, čas, ki je potreben, da se bakterija 
deli, in ustrezna temperatura. Deli omrežja, ki so slabo pretočeni, zadostijo pogojema o ustre-
zni temperaturi in času. Prav v teh delih omrežja se čas vode v cevi podaljšuje, temperatura 
vode v ceveh pa izenači s temperaturo okolice. Temperatura hladne sanitarne vode lahko pre-
seže 25 °C, medtem ko temperatura tople sanitarne vode pade pod 40 °C. Če se čas stoječe 
vode v cevi skrajšuje, bakterija nima časa za rast in delitev, čeprav bi za delitev imela druge 
ustrezne pogoje. Pri takih pogojih se tudi tvorba biofilma (oblog) na ceveh upočasni. 

Pri rasti bakterij je mogoče razlikovati med zaprtim (batch) in odprtim (kemostat) sistemom 
(Madigan et al., 2012). Pri zaprtih sistemih ne pride do izmenjave snovi in vode z drugim 
sistemom, saj je opazovani volumen vode zaprt v cevi oz. zalogovniku. Količina snovi v vodi 
je omejena na volumen vode v sistemu. V prvi fazi celice mirujejo in se privajajo na novo 
okolje. V drugi fazi sledi eksponentna rast celic, in sicer do točke, ko kateri od dejavnikov ni 
več ugoden za deljenje celic. V tretji fazi rasti celic je vzpostavljeno ravnovesje med na novo 
deljenimi in odmrlimi celicami. Ta faza nastane, ko zmanjka hranilnih snovi ali ko izločki celic 
zavzamejo in omejijo prostor za nadaljnje deljenje. Koncentracija celic v opazovanem volu-
mnu je približno konstantna. V četrti fazi rasti celic nastopi odmiranje celic. V tej fazi so pogoji 
za rast tako neugodni, da celice začnejo odmirati in koncentracija celic v opazovanem volumnu 
počasi upada. Pri zelo nizki porabi vode bi zalogovnik vode lahko obravnavali kot zaprt sistem. 
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infekcije omrežja s spiranjem omrežja na vseh končnih mestih je bila voda pogojno ustrezna. 
Tovrstni ukrepi so večinoma enkratni in niso dolgotrajni. Izvajali so se približno enkrat na leto 
oz. po potrebi. 

Slika 1: Prikaz oblog v vodovodni cevi hladne (levo) in tople sanitarne vode (desno)
(Vir: Lastni)

1.2  Snovanje novega vodovodnega sistema

Vodilo pri snovanju novega vodovodnega sistema je bilo narediti vodovodni sistem, ki bo za-
doščal potrebam uporabnika, hkrati pa ne bo preobsežen. Pri tako velikih sistemih, kot so bol-
nišnice, je v fazi priprave projektne dokumentacije težko oceniti porabo vode. Vodovod mora 
biti ustrezno dimenzioniran, kar pomeni, da voda dosega zahtevane parametre (temperature, 
pretoka in tlaka) na vseh porabnikih v konici porabe. Celotna poraba sanitarne vode v konici 
v primeru OI Ljubljana znaša lahko do 6000 L/15 min v dopoldanskem času pri polno delujoči 
bolnišnici (laboratoriji, pralnica, sterilizacija) ali pa 6000 L/6 ur v nočnem času. Iz podatkov 
je mogoče razbrati, da je poraba vode zelo nesorazmerna oz. so velike razlike med vršno in 
minimalno porabo vode. To je zelo obremenjujoč faktor pri dimenzioniranju vodovoda, ker 
se ga dimenzionira na vršno porabo, v času minimalnih obremenitev pa je tak sistem (pre)
obsežen, s čimer se daljša čas vode v sistemu. Prostornina delujočega vodovodnega sistema 
je ves čas konstantna. 

Zelo pomemben faktor pri snovanju vodovodnega sistema je faktor istočasnosti, ki je pred-
pisan po standardu (DIN 1988-300, 2012). Pri snovanju novega vodovodnega sistema smo 
stremeli k vitki inštalaciji, zato so bili izbrani faktorji istočasnosti čim nižji, kot jih še dopušča 
standard. Ob vgradnji novega vodovodnega sistema je bilo odstranjeno tudi 108 iztočnih 
mest, ki so bili zelo malo ali nič v uporabi. 

Na novem vodovodnem sistemu so namesto ene centralne priprave tople sanitarne vode po 
novem nameščene tri toplotne postaje, predvsem z namenom, da so bližje porabnikom vode 
in da so dimenzionirane glede na porabnike, ki se vežejo na posamezno toplotno postajo. 
Prednosti manjših toplotnih postaj so boljša odzivnost glede na porabo vode in krajši cevovodi, 

Cirkulacija tople sanitarne vode je namenjena vzdrževanju ustrezne temperature tople vode v 
omrežju. To se doseže z zadostnim pretokom tople vode po ceveh, in sicer tako, da se pri za-
dnjem porabniku tople sanitarne vode izdela odcep cevi, ki vodi do cirkulacijske črpalke, od tu 
pa naprej v zalogovnik tople sanitarne vode. Pretok vode skozi posamezne veje cirkulacijskih 
vodov je lahko neustrezen zaradi neustrezne cirkulacijske črpalke in hidravlične neuravnote-
ženosti vodovodnega omrežja, kar je lahko precejšnja težava pri vzporedni vezavi porabnikov, 
kjer se pojavi veliko število cirkulacijskih zank. Star sistem je imel vgrajeno eno cirkulacijsko 
črpalko za toplo sanitarno vodo, ki je težko zagotavljala ustrezni temperaturni profil vode po 
celotnem omrežju vodovodnega sistema. Slednji je omogočal tudi beleženje temperatur posa-
meznih vej cirkulacijskih zank. Vodovodna mreža je bila izvedena iz pocinkanih jeklenih cevi. 

Shema 1: Shema starega vodovodnega sistema objektov D, E, H Onkološkega inštituta Ljubljana 

(Vir: SCT, d.d., 2010)

Interna vodovodna mreža na OI Ljubljana se je začela z odcepom iz javnega vodovodnega 
omrežja. V nadaljevanju so prikazani ključni elementi v vodovodnem sistemu, do končnih po-
rabnikov ali tehnoloških porabnikov. 

Ukrepi za zagotavljanje ustreznosti kakovosti vode so temeljili na preventivni kemični dezin-
fekciji vode s konstantnim doziranjem dezinfekcijskega sredstva in izrednih kemičnih dezin-
fekcijah vodovodnega omrežja. Ti ukrepi so se izvajali praviloma na omrežju hladne sanitarne 
vode. Na sistemu tople sanitarne vode se je mikrobiološka ustreznost vode zagotavljala s 
toplotnim pregrevanjem omrežja tople sanitarne vode in izpiranjem na končnih mestih. Pri 
pregrevanju omrežja se je temperatura na zalogovnikih dvignila s 65 na 75 °C. Tako vroča 
voda je lahko že nevarna za uporabnike, saj lahko povzroči opekline. Po izvedbi termične dez-
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Shema 2: Shema vodovodnega sistema objektov D, E, H Onkološkega inštituta Ljubljana 
(Vir: Delno povzeto po I.S.P., d.o.o., Kamnik, 2015)

1.4 opis posameznih naprav ali elementov

Ultrafiltrirna naprava je namenjena filtraciji vode po vstopu vode v objekt, s čimer je zagoto-
vljeno, da se prefiltrira vsa voda, ki vstopa v objekt iz javnega vodovodnega sistema. Velikost 
trdnih delcev, ki se ujamejo na membrane ultrafiltracije, je nad 0,02 mikrometra. Čiščenje ne-
snage z membran ultrafiltracijske naprave je samodejno ter se izplakuje v nevtralizacijo in nato 
v kanalizacijo. Sestavljena je iz treh prog, ki delujejo avtonomno (Strix, d.o.o., 2015). Za na-
pravo je vgrajen zalogovnik volumna 6000 L, ki je namenjen hrambi hladne prefiltrirane vode.

UV-svetili sta vgrajeni na topli sanitarni vodi v hladnem delu cevi, in sicer pred razdelilcem, 
kjer se voda odcepi do posameznih toplotnih postaj. 

Na toplotnih postajah se voda segreje na 70 °C (GIA-S Industrijska oprema, d.o.o., 2014). Od 
tod ogreta voda potuje v reakcijski zbiralnik volumna 750 L, kjer se hrani najmanj 6 minut 
(pogoj za uničenje bakterije Legionella pneumophila). Od tod potuje v zalogovnike vode, ki 
sta za vsako postajo po dva, volumnov od 1000 do 1500 L. Temperatura vode v toplotnih po-

kjer je postaja nameščena bližje porabnikom. Tako se skozi cevovod izgubi manj toplote, kar 
pomeni, da so padci temperatur na povratnih vodih nižji kot pri dolgih cevovodih. 

Nov vodovodni sistem ima zaporedno vezane porabnike vode. To pomeni, da ob vgrajenih, 
povratnih vodih voda v sistemu konstantno kroži. Ob posameznem odjemnem mestu (pipi) je 
na glavno vodovodno cev vgrajen nepovratni ventil, ki je povezan s pipo s fleksibilno cevjo. 
Teoretično je zagotovljeno, da voda iz fleksibilne cevi, kjer zastaja ob zaprtem iztočnem me-
stu, ne vdira proti omrežju. 

1.3 opis novega vodovodnega sistema

Pri opisu novega vodovodnega sistema smo nekaj podrobnosti poenostavili, ker bi bila sicer 
razlaga vsakega posebej preobsežna. Interna vodovodna mreža na OI Ljubljana je prikazana na 
shemi, kjer so vidni vsi ključni elementi vodovodnega sistema, od odcepa iz javnega vodovo-
dnega omrežja naprej do končnih in tehnoloških porabnikov ali izpustov vode. Vodovodna inšta-
lacija se zaključi na skupno 1148 iztočnih mestih (število iztočnih mest za vse objekte skupaj).
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dogodkih. Predvideno dezinfekcijsko sredstvo je natrijev hipoklorit z omejeno koncentracijo in 
omejenim kontaktnim časom (Kovinar Kočevje, d.d., 2016).

Namen centralnega nadzornega sistema je pregled delovanja in beleženje ključnih parametrov 
vodovodnega sistema, tudi na ključnih napravah ter ključnih delih sistema. Na aplikaciji se 
tako beležijo temperature, tlaki, pretoki vode, lahko se prikazujejo tudi opozorila v primeru 
okvar. Vodovodno omrežje je izdelano iz nerjavečega jekla.

Omrežje hidrantne vode je v celoti ločeno od vodovodnega omrežja. 

Delovanje novega vodovodnega sistema z zgoraj omenjenimi podsistemi je avtomatizirano 
prek centralnega nadzornega sistema. Uporabniku je v večji meri prepuščena skrb, da zago-
tavlja potrebne vire za preskrbo z vodo (dobava vode iz javnega omrežja, električna energija, 
komprimiran zrak) in kontrolira kakovost vode glede na pripadajoče predpise. Kontrola delo-
vanja se izvaja prek centralnega nadzornega sistema in s kontrolami na sistemu. 

Slika 2: Prikaz vodovodne cevi hladne (levo) in tople sanitarne vode (desno)

Po treh letih uporabe vodovoda ni vidnih oblog (biofilma) na stenah cevi.
(Vir: Lastni)

stajah in zalogovnikih v rednem obratovanju znaša 70 °C ter se pred vstopom v omrežje tople 
sanitarne vode ohladi na 65 °C. Pri tem je želena temperatura povratka vode (cirkulacija) vsaj 
55 °C. Toplotne postaje omogočajo tudi izvedbo termične dezinfekcije, pri čemer se tempe-
ratura v zalogovnikih dvigne nad 75 °C , temperatura vode v omrežju pa takrat znaša okoli 
70 °C. Ustrezen pretok vode in s tem ustrezne temperature vode v sistemu zagotavljajo cir-
kulacijske črpalke, krmiljene v odvisnosti temperature vode v povratnih vodih. Priključna moč 
toplotne postaje D znaša 300 kW, toplotne postaje E 350 kW, toplotne postaje H pa 350 kW. 
Toplotne postaje z zalogovniki omogočajo dezinfekcijo omrežja tople sanitarne vode skupaj z 
iztočnimi mesti. Pri tem je lahko hkrati odprtih približno 50 iztočnih mest.
 
Vodovodno omrežje je ločeno na hladno in toplo sanitarno vodo. Nadalje je ločeno po posa-
meznih objektih. Povratni vodi (cirkulacije) so vgrajeni na sistemu hladne in tople sanitarne 
vode. V posameznih delih objekta je izveden odcep za tehnološko vodo. Tehnološki vodi so 
namenjeni tehnološkim porabnikom sanitarne vode. Prav slednji so analizatorji vzorcev v la-
boratorijih. Namen tehnoloških vodov je ločitev tehnološke vode od sanitarne ter dvig tlaka 
hladne in tople sanitarne vode na zahtevano raven na priključku tehnološkega porabnika. 
Omrežje ima ob koncu povratnih vodov (cirkulacij) izvedene izpustne ventile. V primeru pre-
majhne porabe vode ali neustrezne temperature vode povratnega voda se ventil odpre in vodo 
izpusti iz omrežja (v kanalizacijo). Čas izpiranja posameznega odseka omrežja je ocenjen na 
podlagi temperaturne razlike vode na vstopu v sistem in na povratnem vodu. Za vsako napra-
vo ali sklopom vodovodnega omrežja je nameščena pipa za vzorčenje vode, ki omogoča, da 
se lahko odvzame vzorec in s tem kontrolira vplive naprave na kakovost vode. V spodnji tabeli 
so podani volumni posameznih delov vodovodnega omrežja. 

Tabela 1: Količine vode po posameznih segmentih vodovodnega sistema

 
Sistem hladne 

sanit. vode
Hladna  

teh. voda
Sistem tople 
sanit. vode

Topla  
teh. voda

Volumen 
zalogovnika

UF nap.     6000 L

Objekt D 2581 L 113 L 2581 L 113 L 2x 1500 L

Objekt E 2375 L 182 L 2375 L 27 L 2x 1000 L

Objekt H 2076 L  2076 L  2x 2000 L

Opomba: Podatki so pomembni za oceno časa izpiranja vodovodnega omrežja.
(Vir: Delno povzeto po I.S.P., d.o.o., Kamnik, 2015)

Voda v omrežju hladne sanitarne vode ima vgrajene povratne vode (cirkulacijo), ki zagotavlja-
jo, da zgornja meja temperature hladne sanitarne vode ne preseže 20 °C na iztočnem mestu 
(Hojs, 2002). V primeru previsokih temperatur vode povratnih zank ustrezno nizko tempe-
raturo vode zagotavlja hladilni agregat, ki vodo, ki pride iz omrežja (cirkulacije), pohladi in 
primeša v svežo vodo. Cirkulacijske črpalke s hladilnimi agregati so ločene po objektih. 

Kemična dezinfekcija se izvaja zgolj s hladno vodo, pri čemer mora biti celoten sistem, na ka-
terem se izvaja dezinfekcija, ohlajen. Izvedba kemične dezinfekcije se predvideva ob izrednih 
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mer cevi hladne sanitarne vode na novem vodovodnem sistemu je DN 65 mm, premer cevi 
hidrantne mreže pa DN 65 mm. 

2.  RAZPRAVA

Skozi dobo obratovanja in delovanja starega in novega vodovodnega sistema je bilo ugotovljeno, 
da ima bolnišnica glede na način uporabe vodovodnega sistema preveč iztočnih mest. Ti so de-
finirani s strani arhitekture oz. tehnologije. Tako je praviloma ob bolniški sobi z dvema do tremi 
posteljami ena kopalnica s tušem, straniščem, umivalnikom in še enim umivalnikom v bolniški 
sobi. Po vseh prostorih, kjer je vgrajeno korito, je zraven še umivalnik. V veliko pisarnah z enim 
do dvema delovnima mestoma je vgrajen umivalnik. Veliko iztočnih mest tako ni v uporabi, saj 
uporabniki navadno uporabljajo eno iztočno mesto za vse potrebe, medtem ko ostalo sameva. 
To je zelo pogosto pri vgradnji para korito in umivalnik. Svoj del k preobsežnemu vodovodnemu 
sistemu prispeva še faktor istočasnosti. Ta predvidi, koliko porabnikov bo hkrati v uporabi. Za 
objekte s (pre)velikim številom iztočnih mest ga je nemogoče smiselno določiti, saj standard 
predpisuje višji faktor, kot se dosega z uporabo vodovoda. Če se pri takem sistemu združita še 
omrežje hladne sanitarne vode in hidrantno omrežje, je tak vodovodni sistem preobsežen. 

Indikacije za preobsežen vodovodni sistem so bile že zajete pri opisu starega vodovodnega 
sistema (mikrobiološka oporečnost, prisotnost kovin, neustrezen temperaturni profil vode). V 
praksi je to pogosto videti tako, da se pri odprtju pipe na temperaturo hladne vode pod 20 °C 
čaka bistveno dlje od priporočenih dveh minut (pri srednjem curku vode) in na temperaturo 
tople sanitarne vode nad 50 °C bistveno dlje kot eno minuto (Hojs et al., 2002). Tak vodovodni 
sistem tako hitro postane gojišče bakterij, kot smo ga že omenili v uvodu.

Marsikdo si pojem mrtvih rokavov predstavlja kot v betonsko ploščo zabetoniranih cevi, na 
koncu začepljenih, neznanega poteka in pogosto zelo velikih dolžin. V praksi ni nujno vedno 
tako, saj gre pri mrtvih rokavih za vsak odsek cevi, ki je preslabo pretočen, pa če je na koncu 
začepljen ali pa vodi h kateremu porabniku, ki je zelo malo v uporabi. Vprašanje, ki se zastavlja, 
je, kaj teoretično povzroči večjo škodo vodovodnemu sistemu in kakovosti vode, ali popolnoma 
zaprt odsek cevi, ki je sicer priključen na vodovodno mrežo, ali slabo pretočen odsek cevi. V 
prvem primeru zmanjka hranil za bakterije, saj te odmrejo in znatno ne onesnažujejo preostalih 
delov omrežja. V drugem primeru pa se te lahko ob pravilnem dotoku sveže vode konstantno 
množijo. Pri ustreznih pogojih se lahko množijo bistveno hitreje, kot bi se v zaprtem sistemu. 

Skupni imenovalec vsem zgornjim zapisom je ustrezna pretočenost vodovodnega omrežja. Pri 
novem vodovodnem sistemu smo se težavi izognili z namestitvijo iztočnih ventilov na ključnih 
mestih vodovodnega sistema. Slaba stran rešitve je večja poraba vode, kot bi jo sicer potre-
bovali za samo uporabo, glede na ostale alternativne rešitve pa predstavlja rešitev z najmanj 
možnimi težavami.

V bolnišnicah praviloma vzdrževalna služba s servisi ter rednimi in izrednimi pregledi skrbi 
za nemoteno delovanje vodovodnega sistema. Poleg tega je zadolžena za spreminjanje na-
stavitev sistema. Nadzor kakovosti vode izvaja sanitarna služba (sanitarni inženirji) v okviru 

1.5 Primerjava vezave porabnikov na starem in novem vodovodu

Shema 3: Primerjava vezave porabnikov vode pri starem (levo) in novem vodovodnem sistemu 
(desno)
(Vir: SCT, d.d., 2010; I.S.P., d.o.o., Kamnik, 2015)

Na shemi 3 levo je prikazan dovod hladne sanitarne vode (HSV), na shemi 3 desno tudi povra-
tni vod hladne sanitarne vode (HSVc). Nadalje sta razvidna dovod tople sanitarne vode (TSV) 
in povratni vod tople sanitarne vode (TSVc). Nov vodovodni sistem ima popolnoma ločeno 
hidrantno mrežo, medtem ko ima star združeno hidrantno in hladno sanitarno vodo (HSV+H). 
Na shemi 3 desno so prikazani zaporedno vezani porabniki. Fleksibilne cevi so na novem vo-
dovodu priključene na zaporni ventil z vgrajenim protipovratnim ventilom. 

Dimenzije cevi med seboj pred pripravo vode zaradi različne zasnove vodovodnega sistema 
niso povsem primerljive, vendar je neizogibno dejstvo, da so na približno isti lokaciji v stavbi 
dimenzije starega vodovoda precej večje od dimenzij novega vodovoda. Hladna sanitarna in 
hidrantna voda skupaj na starem vodovodnem sistemu imata cev premera DN 100 mm; pre-
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PRoBLeMATiKA ČiŠČenJA  
MLeKARSKe odPAdne Vode
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Povzetek 

Pri predelavi mleka v mlečne izdelke se lahko porabi od 0,75 do 5 litrov vode na liter 
predelanega mleka. Količina odpadne vode, njena sestava in dinamika nastanka čez dan 
so močno odvisne od velikosti predelovalnega obrata, vrste mlečnih proizvodov, ločevanja 
stranskih produktov ter načina čiščenja proizvodnih linij. V odtoke tako odteka mešanica 
odpadne vode, ki ima spreminjajoč pH, visoko organsko obremenitev od 3.000 do 60.000 
mgKPK/L ter nizko obremenitev po dušiku in fosforju. Zaradi šaržnih izpustov iz proizvodnje 
in visoke organske obremenitve te odpadne vode predstavljajo veliko breme za okolje, zato 
se morajo pred izpustom prečistiti na industrijski čistilni napravi. V prispevku bosta pred-
stavljena način vodenja dveh industrijskih čistilnih naprav kot tudi nov način vodenja SBR 
bazena. Enega največjih izzivov predstavlja preprečevanje nastajanja napihnjenega blata 
zaradi previsoke vsebnosti mikroorganizmov tipa Thiotrix sp. 

Ključne besede: anaerobni selektor, flotacija, mlekarska odpadna voda, napihnjeno blato, 
SBR, Thiotrix sp.  

Abstract

In milk processing, the use of water per litre of milk processed may vary from 0.75 to 5 
litres. The amount, composition, as well as dynamics of wastewater flow during the day de-
pends greatly on the production line size, types of dairy products made, and on the methods 
implemented for by-product separation and production line cleaning. The outflow consists 
of a mixture of wastewater with a varying pH, a high organic load from 3,000 to 60,000 mg 
COD/L, and a low nitrogen and phosphorus load. Due to batch discharges from production 
lines and a high organic load, this type of wastewater represents a considerable strain to 
the environment and must be treated in an industrial wastewater treatment plant prior to  
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komisije ali službe za obvladovanje bolnišničnih okužb. Določen del nalog opravlja neposredno 
(merjenje temperature vode), določen del pa prek pogodbenih partnerjev (mikrobiološko, ke-
mično analizo vode). Z rezultati vzorčenj seznani vodjo ali predsednika komisije, ki je zdravnik 
z ustrezno specializacijo. Glede na rezultate vzorčenj, analiz, meritev in potencialno nevarnost 
se potem skupaj poiščejo rešitve in predlogi, s katerimi se zagotavljata neoporečnost vode in 
s tem varnost uporabe vode in vodovodnega sistema. 

V določenih primerih bi bilo smiselno v takšne skupine vključiti tudi mnenje mikrobiologov in 
bakteriologov, saj imajo na področju bakterij ustrezna znanja, ki lahko znatno pripomorejo k 
razumevanju in odpravljanju težav v vodovodnih sistemih. 

Kakovost vode je neposreden odraz upravljanja in uporabljanja vodovodnega sistema kot tudi 
zagotavljanja njene ustreznosti v kontinuiranem procesu.
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