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Voda: Ëisto dobimo, oËiπËeno jo vrnemo …
VraËanje vode v naravni krogotok

Ljubljana in centralna Ëistilna naprava

Kako deluje C»N Ljubljana?

Voda v naπe stanovanje priteËe Ëista. Po uporabi postane
odpadna voda in preko odtokov odteËe v kanalizacijski
sistem. Komunalni odpadni vodi se pridruæi tudi industrijska
odpadna voda in deloma padavinska odpadna voda. Celovito
ËiπËenje odpadne vode je pomemben tehnoloπki proces,
ki omogoËa, da vodo po uporabi vrnemo v njen naravni
krogotok oËiπËeno. V Ljubljani veËino odpadnih voda
odvedemo do Centralne Ëistilne naprave Ljubljana (C»N
Ljubljana), ki leæi na vzhodu mesta. OËiπËeno vodo odvedemo
v reko Ljubljanico tik pred njenim izlivom v Savo.

Z izgradnjo C»N Ljubljana danes oËistimo 85 odstotkov vse
odpadne vode, ki se steka v javno kanalizacijo na oæjem
ljubljanskem obmoËju. To pomeni, da moramo dnevno oËistiti
od 80 do 100 tisoË kubiËnih metrov odpadne vode. Zmogljivost
C»N Ljubljana je 360.000 PE (populacijskih enot).

C»N Ljubljana je zasnovana kot enostopenjska mehansko
bioloπka Ëistilna naprava s sekundarno bioloπko stopnjo ËiπËenja,
kjer poteka odstranjevanje ogljikovih spojin in nitrifikacija. Oba
procesa se izvajata v 'liniji vode'. Produkt ËiπËenja odpadne vode
je tudi odveËno blato, ki ga obdelujemo v 'liniji blata'.

Obratovanje C»N Ljubljana bistveno zmanjπuje obremenitve
obeh rek, Ljubljanice in Save, ter tako izboljπuje kakovost
æivljenja prebivalcev ob njih. Vpliva pa tudi na izboljπevanje
kakovosti podzemnih voda dolvodno od Ljubljane.

“Linija vode”: V mehanski stopnji ËiπËenja se v lovilcu kamenja,
na grobih in finih grabljah odstranijo vsi mehanski odpadki, veËji
od 6 milimetrov. V lovilcu maπËob in peskolovu se odstranijo πe
maπËobe in pesek. V bioloπki stopnji se v prezraËevalnih bazenih
s pomoËjo mikroorganizmov v aktivnem blatu razgradijo v vodi
raztopljene organske snovi. Mikroorganizmi za svojo aktivnost
potrebujejo kisik, zato se v prezraËevalne bazene dovaja stisnjen
zrak.
V naknadnih usedalnikih se z usedanjem loËi aktivno blato od
preËiπËene vode, ki odteka v odvodnik − reko Ljubljanico. Usedlo
blato se delno vraËa v prezraËevalne bazene za vzdræevanje
potrebne koliËine mikroorganizmov, odveËno blato pa se naprej
obdeluje v gniliπËih.
“Linija blata”: V ogrevanih gniliπËih se vrπi nadaljnja razgradnja
organskih snovi v blatu, nato blato zgoπËamo in osuπimo do
vsebnosti suhe snovi nad 90 odstotkov. Pri postopku razgradnje
blata nastaja bioplin, ki ga uporabljamo za ogrevanje blata v
gniliπËih in za suπenje blata.

KonËni produkti in odpadki
Najpomembnejπi rezultat delovanja C»N Ljubljana je oËiπËena
odpadna voda. V mehanski stopnji se iz odpadne vode izloËi
pribliæno 60 ton razliËnih odpadkov na mesec. KonËni produkt
v procesu 'linije blata' je pribliæno 8.000 ton osuπenega blata
na leto, ki je odpadek. Bioplin je prav tako produkt “linije blata”,
a se vraËa v tehnoloπki proces, kjer nastaja in se uporablja kot
energent.
UËinkovitost ËiπËenja C»N Ljubljana je odvisna od njene
obremenitve. Glede na KPK (kemijska potreba po kisiku) znaπa
uËinek ËiπËenja veË kot 85 odstotkov, glede na BPK5 (biokemijska
potreba po kisiku) pa veË kot 90 odstotkov.
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