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 5.4 TEHNIČNO POROČILO – strojne inštalacije 
 

objekt:                ODSEK FEKALNE KANALIZACIJE OD ČISTILNE NAPRAVE 

V ČEŠNJEVKU DO DVORIJ 
  
 
 

investitor: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

Trg Davorina Jenka 13 

4207 Cerklje na Gorenjskem 
 

 

številka projekta:    K 130930 
 
 
 
 

I. ČRPALIŠČE FEKALNE KANALIZACIJE S TLAČNIM VODOM 
 
 

1. Uvod 

 
Investitor ima namen zgraditi novo črpališče fekalne kanalizacije in nov povezovalni tlačni fekalni 
kanalizacijski vod od obstoječe čistilne naprave na vzhodnem robu naselja Češnjevek do priklopa na 
obstoječe fekalno kanalizacijsko omrežje v cesti LZ 039051 na zahodnem robu naselja Dvorje. 
 
Namen posega je izvedba novega črpališča, ki bo ob ukinitvi obstoječe čistilne naprave v Češnjevku 
navezal na obstoječe fekalno kanalizacijsko omrežje v naselju Dvorje. S tem bo omogočeno odvajanje 
komunalne odpadne vode na čistilno napravo Domžale. Zaradi naklona terena izvedba gravitacijskega 
odvajanja ni mogoča. 

 

2. Tehnični opis 

 

2.1   Črpališče  
 
V črpališču z dvema črpalkama, nižjem od glavne gravitacijske kanalizacije se zbira gravitacijska voda 
DN250. Črpalni jašek se dobavi v kompletu z vgrajeno armaturo, črpalkama, stikalno omaro za zunanjo 
montažo. Jašek je poliestrske izvedbe z vgrajenim izstopnimi deli DN 125 in DN 100, vstopne odprtine se 
izvede na kraju montaže in vgradi uvodnice. Uvodnici za odzračevalni vod in električno napajanje črpalk in 
regulacijsko cev iz omarice sta že vgrajeni v jašek. 
       
V črpališču sta predvideni dve potopni črpalki, katerih posamična kapaciteta ustreza zahtevani črpalni 
kapaciteti. Vsaka črpalka je opremljena z nosilnim profilom, kolenom, zaklepom in drsnikom, tako da se 
lahko dvigne brez demontažnih postopkov iz črpališča po dveh dvižnih letvah. Črpalki delujeta izmenično, 
kot delovna in rezervna črpalka. Za kar skrbi regulacija v stikalni omari. Črpalki sta znotraj črpalnega jaška 
povezani z elementi iz nerjavnega materiala. Za črpališčem je v svojem jašku ločena ventilska postaja. 
Vsaka od črpalk je opremljena s svojim zapornim organom in čistilnim elementom. Znotraj jaška je vse 
skupaj povezano v skupni tlačni vod, ki izstopa iz jaška 70 cm. Črpalki imata predviden mehki zagon 
zaradi manjših zagonskih tokov ter zmanjšanja povratnega udara. Odduh je lociran ob elektro omari in je 
iz tal dvignjen za 100 cm. 
       
Tlačni cevovovod se s prirobničnim spojem navezuje na črpalni jašek. Izdelan je iz cevi PE 100 SDR 11 
dimenzije 180 X 16,4 mm tlačne stopnje PN 16. Cevi se spajajo z varjenjem.  
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Pri polaganju PE cevi je potrebno upoštevati naslednje zahteve: 
- vgrajujejo se lahko le cevi, ki imajo atest 
- morebitne zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene po DIN 

standardih, 

- upoštevati je treba zadosten temperaturni raztezek, ki je za PE cevi 0,2 mm/m pri 20 C in cevi 
zasuti pri temperaturi, ki je čim bližja temperaturi obratovanja, 

- elastično krivljenje za PE cevi ne sme presegati radija:  - R = 50*D pri 0 C  

- R = 35*D pri 10 C 

- R = 20*D pri 20 C 
 
V zimskem času se cevi polagajo pri čim višji temperaturi, v poletnem času pa pri čim nižji. Upoštevati je 
potrebno vsa navodila proizvajalca za vgradnjo cevi in ostalih elementov cevovoda. 
 
Za spajanje PE cevi in fazonskih kosov se uporablja samo elektrouporovni način z injekcijskim brizganjem 
iz ustreznega materiala. Fazonski kosi imajo vgrajeno navitje za varilno spajanje z elektrodami za priklop 
na ustrezen električni varilni aparat. 
 
Jarki in gradbene jame za polaganje cevi morajo biti izvedeni po DIN 4124. Cevovodi se polagajo na 
primerno peščeno podlago, običajno z ležiščem v globini med 1,20 in 1,50 m. Obsip cevovoda se izvede s 
peskom granulacije med 2 in 4 mm. Na lokih je potrebno izvesti sidrane bloke zaradi večje zaščite cevi. 
Nad tem slojem pa se zasipa delno sortiran izkopan material. Opozorilni trak s kovinsko nitko in z 
napisom »Kanalizacija« se polaga približno 40 cm nad temenom cevovoda. Glede na to, pod kakšnimi 
površinami se cevovod nahaja – ali gre za kmetijske ali cestne površine, se izdelajo še končni oz. vrhnji 
sloji jarka. Pri polaganju cevovodov je pri križanjih ali približevanjih z drugimi inštalacijami potrebno 
upoštevati predpisane odmike. Prilagajanja smeri cevovoda se izvedejo z upognitvijo cevi. 
 
Po montaži cevovoda je potrebno napraviti tlačni preizkus inštalacije. V konkretnem primeru preizkusni 
tlak znaša 4 bar. O uspešno opravljenem preizkusu pa izvajalec sestavi zapisnik, ki ga potrdi nadzorni 
organ investitorja. Potem je potrebno opraviti preizkus in zagon z nastavitvijo vklopov črpalk preko stikalne 
omarice s strani pooblaščenega serviserja črpalk. Preizkus mora biti ustrezno dokumentiran in potrjen s 
stani nadzornega organa in investitorja. 
 
 

3. Tehnični izračuni 

 
3.1 Dimenzioniranje črpalke  

 

DOTOK NA ČRPALIŠČE     obstoječe prognoza 

Plansko obdobje       50,00 

Letni porast števila prebivalcev   %   0,13 

Število prebivalcev PE cca. 1.285 1371 

Dotok sušni - povpr. 10 h (250 l/o,d) qs4 l/s 6,85 6,85 

Dolžina tlačnega voda l m 886,00 886,00 

Tuje vode - 0,00081 l/s,m q l/s,m 0,00 8,74 

Dotok skupni - povpr. 10 h (qs+qt) q4 l/s 6,85 15,59 

Dotok - dimenzioniranje črpalke qčrp l/s 10,28 16,37 

Dotok - dimenzioniranje črpalke qčrp m³/h 37 59 
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ČRPALNI JAŠEK       

dimenzija jaška a m 2,00 

Kota terena Kt m.n.m. 404,55 

Kota najnižjega dotoka Knd m.n.m. 400,87 

Kota tlačnega voda Ktv m.n.m. 403,35 

Kota dna jaška Kd m.n.m. 398,05 

Višina jaška hj m 6,50 

  
  

  

VODOSTAJ       

Kota alarma Kia m.n.m. 400,47 

Izključitev črpalke Kič m.n.m. 398,35 

Vključitev črpalke Kvč m.n.m. 400,27 

Razlika vklopne/izklopne višine hvič m 1,92 

Volumen izklop/vklop Viv m³ 7,680 

 

 

Volumen tlačnega voda m³ 15,1     

Število vklopov črpalke na uro   7,3     

Čas enega črpanja min 7,8     

Natok med črpanjem m³  7,3     

 
Izračun po DIN 4261 
 
Geodetska razlika črpalka - iztok:= 18 m 
   
 
Podatki o tlačnem vodu: 
 

Izgube v tlačnem vodu: 

Št. L VS DN v R R*L Σξ Z Rcel 

od. m l/s mm m/s mbar/m mbar 
 

mbar mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 886 16,37 PE 180 0,96 0,3 274 30,0 139 413 

 
Potrebna tlačna višina črpalke: 
Hpotrebni = 18 + 4,13 = 22,13 m 
 
Ustreza črpalka s karakteristikami Q = 16,37 l/s, H= 22,13 m ; Pel = 9,0 kW 


