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OBSTOJEČA ČN RAČE-FRAM

➢ Ne dosega zahtevanega učinka čiščenja odpadnih vod,

➢ Preobremenjena – projektirana velikost 3.000 PE,

➢ Oprema je izrabljena in zastarana

➢ Objekti so stari več kot 40 let, poškodovani, razpokani 

➢ Vir prekomernega hrupa in smradu



NOVA ČN RAČE - FRAM

➢ Kapaciteta 9.600 PE, ki omogoča dolgoročen priklop novih uporabnikov,

➢ Zagotavljanje zahtevanega učinka čiščenja odpadnih vod z 

odstranjevanjem dušika in fosforja,

➢ Bistveno zmanjšanje negativnih učinkov na okolje glede na obstoječe 

stanje  – predvsem glede hrupa in smrada,

ČN Rače – Fram sestavljajo:

• mehansko čiščenje (avtomatsko sito, črpališče, peskolov in 

maščobnik),

• biološko čiščenje (2 x sekvenčna biološka reaktorja – SBRa),

• obdelava blata (zalogovnik za blato, dehidracija – opcija)

• merno mesto, filter za zrak, puhala, priprava tehnološke vode, 

upravni prostori, priročno skladišče,..



HRUP

➢ Puhala – v protihrupnem ohišju, v zvočno izoliranem 

prostoru, deflektor zvoka za zajemu zraka, prostor puhal je 

obrnjen proti bazenom,

➢ Vsa tehnološka oprema (grablje, peskolov, maščobnik, 

dehidracija, priprava tehnološke vode,..) je znotraj objekta

➢ Črpalke za vodo so potopne izvedbe,

➢ Transport in manipulacija v dopoldanskem času – cca 1 x 

dnevno

➢ V času gradnje je pričakovati povečan hrup in emisije prahu 

(transport, rušenje,..).



SMRAD

➢ Mehanski del čiščenja (grablje, peskolov, maščobnik) in dehidracija 

blata se nahajajo znotraj objekta.

➢ Zabojniki za odpadke iz grabelj, za pesek in maščobe so prav tako 

znotraj objekta

➢ Zalogovnik za blato je zaprt, predvidena je tudi aeracija zalogovnika, da 

se prepreči anaerobne pogoje.

➢ Predvideno je aerobno biološko čiščenje odpadnih vod pri katerem ne 

nastajajo emisije smradu.

➢ Zrak iz prostora mehanskega predčiščenja, prostora dehidracije in iz 

zalogovnika za blato se ob odsesoval na kemijski filter.

➢ Predvideno je čiščenje zrak s kemijskim filtrom, ki ima specialno 

polnilo, na katerega se smradne komponente adsorbirajo.












