SKRBNA
UPORABA
KANALIZACIJE

Komunala Tržič d.o.o. upravlja skupno s približno 63.000 m
javnega kanalizacijskega sistema, na katerega sta priključeni dve
tretjini občanov občine Tržič. V začetku leta 2011 smo prevzeli v
upravljanje Centralno čistilno napravo Tržič, kjer poteka čiščenje
in obdelava komunalne odpadne vode. Z dvema specialnima
voziloma izvajamo gospodarsko javno službo prevzema in obdelave komunalne odpadne vode in blata iz obstoječih greznic ter
malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Vozili sta namenjeni
tudi čiščenju in pregledovanju kanalizacijskega sistema v občini.

Javni kanalizacijski sistem – kaj je
in njegova namembnost
Kanalizacija je razvejan sistem kanalov in objektov (črpališča,
zadrževalni bazeni deževnih vod,…), ki služijo za odvod odpadne
vode od uporabnika do končnega čiščenja (čistilna naprava) in od
tam naprej v odvodnik (reke, potoki).
Delovanje kanalizacijskega sistema je ključno za zagotavljanje
zdravja prebivalcev in kakovosti bivalnega okolja.

Odpadki ne sodijo v kanalizacijske odtoke
Najpogostejše motnje pri odvajanju in čiščenju komunalne in
odpadne padavinske vode, ki se zaradi neupoštevanja pravilne
uporabe lahko pojavijo na kanalizacijskem sistemu, zaznamo pri
rednem vzdrževanju kanalizacijskega sistema.

Kjer ni kanalizacijskega sistema, se interni kanalizacijski vod
zaključuje z greznico oziroma MKČN. Od tam je greznična gošča s
fekalnim vozilom prepeljana v nadaljnje ravnanje do končnega
čiščenja na centralni čistilni napravi.
Greznična gošča, ki vsebuje tudi odpadke (po večini nerazgradljive
vlažilne robčke), prav tako povzroči motnje pri procesu obdelave,
kar pa seveda vpliva tudi na višje stroške, saj odpadke po odstranjevanju iz komunalne odpadne vode ločeno oddajamo
pooblaščenim družbam v nadaljnje ravnanje.

Kaj NE sodi v kanalizacijske odtoke?
- pripomočki za osebno higieno (higienski vložki, tamponi,
plenice, britvice, …)
- uporabljen sanitetni material (povoji, palčke za ušesa, …),
vlažilni in čistilni robčki
- maščobe in vsa odpadna olja, barve, laki in naftni derivati
- gospodinjski odpadki in ostanki hrane
- jedke snovi (kisline, alkalije in soli)
- kužne snovi, zdravila
- oblačila in ostali tekstil
- greznična gošča, gnoj, gnojevka
- pepel, kosti, odpadne vode iz kmetijskih objektov,
škropiva, rastlinski ostanki, trupla poginulih živali, ostanki
kolin, mavec ali beton, pesek, les, perje, dlaka, steklo,
žagovina, plastika in drugi predmeti
- strupene snovi in snovi, ki razvijajo strupene pline ali
eksplozivne mešanice

Pogosto pride do zamašenosti kanalov in s tem razlitja umazane
in onesnažene vode v vodotoke.
Najpogostejši vzrok zamašitve kanalizacijskega sistema so
OSTANKI HRANE in SANITETNI MATERIAL.
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Za ustrezno in pravilno delovanje kanalizacijskega sistema skrbi
upravljavec kanalizacijskega sistema v sodelovanju z uporabniki sistema. Uporabniki kanalizacije namreč lahko vplivajo na to,
da se na sistemu ne pojavljajo manjše motnje, okvare oziroma zamašitve sistema.

Ostanki hrane v straniščnih školjkah omogočajo idealne pogoje za
življenje v kanalizaciji raznim živalim, npr. podganam. Ostanki
hrane oziroma biološki odpadki sodijo v rjave zabojnike.

