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A természetnek tiszta vizet juttatunk vissza
A háztartásokban és az iparban használt vizet az európai irányelvekkel
összhangban mechanikai és biológiai tisztítás után juttatjuk vissza a
természetbe. A lendvai község területén ezt a szennyvízcsatorna-rendszer
és a Lendva-patak mellett, Csentében megépült lendvai Szennyvíztisztító
Telep teszi lehetővé. Az egységes hozzáállású felelősségteljes környezetkezeléssel csökkentjük a környezet és a vízfolyások szennyezettségét.
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Mi történik a vízzel, miután a háztartásainkból
a szennyvízcsatornába folyik és megérkezik
a szennyvíztisztító telepre?
A szennyvízcsatorna-rendszer 70 km csővezetékből és 60
szivattyútelepből áll, amelyre a lendvai község lakosságának több
mint 90 %-a rácsatlakozott. A lendvai Szennyvíztisztító Telep a
kommunális és technológiai szennyvizek kezelésének céljából épült. A
tisztítóberendezés befogadó kapacitása 45.000 LE (lakosegyenérték). A
befogadott szennyvizeket a BOI5 mérőszám szerint 99%-os tisztaságúra
megtisztítva juttatja vissza a természetbe, a Lendva-patakba.
A lendvai Szennyvíztisztító Telep

Naravi vračamo čisto vodo

Vodo, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih in industriji, vračamo
nazaj naravi mehansko in biološko prečiščeno in v skladu
z evropskimi standardi. To nam v Občini Lendava omogoča
kanalizacijski sistem in Čistilna naprava Lendava, locirana v
Čentibi ob Ledavi. S celostnim pristopom odgovornega ravnanja
z okoljem zmanjšujemo onesnaženost okolja in vodotokov.

Kaj se dogaja z vodo, potem ko odteče iz naših
gospodinjstev v kanalizacijo in na čistilno napravo?
Kanalizacijski sistem obsega več kot 70 km cevi in 60 črpališč,
nanj je priključenih več kot 90 % prebivalcev občine Lendava.
Čistilna naprava Lendava je izgrajena za obdelavo komunalnih
in tehnoloških odpadnih voda. Sprejemna kapaciteta naprave je
45.000 PE. Sprejete odpadne vode očisti do 99 % po parametru
BPK5 in jih tako očiščene spusti nazaj v naravo, v reko Ledavo.
Čistilna naprava Lendava
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Hogyan történik a szennyvíz tisztítása a
szennyvíztisztító berendezésen?
A fekális szennyvíz összegyűjtése
A szennyvízcsatorna-rendszerre rá kell csatlakoztatni az ivóvíz valamennyi fogyasztóját, akik a közműves ivóvízhálózatra
is rá vannak kötve. A háztartásban keletkezett összes szennyvíznek át kell folynia a házi aknán, majd ezen keresztül
eléri a közműves szennyvízrendszer szennyvízcsatornáját. Ezután az így összegyűjtött szennyvíz gravitációsan vagy
átemelők segítségével eljut a tisztítóberendezésig, ahol a természetbe történő visszajuttatása előtt megtisztítják.

A tisztítás fázisai
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Mechanikai tisztítás

Biológiai tisztítás

Először is mechanikai tisztítással a szennyvízből eltávolítják a
hulladékok egyes fajtáit. A rácsokon, szitákon fennakadnak: az
ételmaradékok nagyobb darabjai, a műanyag palackok, betétek,
tamponok, óvszerek, fültisztító pálcikák darabjai, pelenkák...
(mindezeket tilos a szennyvízvezetékbe dobni, a szennyvízhálózat
működtetése és karbantartása során nehézséget és költséget
okoznak). A homokfogókban az áramlási sebesség lecsökkenése miatt
kiülepedéssel elválasztódnak az ülepedő anyagok, mint amilyenek: a
homok, a tojáshéj, a kávéüledék... Az olaj- és zsírfogó berendezésben
levegő befúvással a víz felszínére emelkednek a zsiradékok,
melyeket a felszínről leválasztva eltávolítanak egy gyűjtő aknába.

A biológiai fokozatban lejátszódó folyamatok azonosak a természetben
lejátszódóakkal (»a hét kőzeten keresztülfolyó víz önmagától megtisztul«),
csak a tisztító berendezéseken kisebb térben és ellenőrzött folyamatként
mennek végbe. A mikroorganizmusok lebontják a szennyvízben lévő
szerves vegyületeket, amelyek táplálékot és energiát jelentenek a
mikroorganizmusok növekedéséhez és fejlődéséhez. A folyamat
terméke a víz, a CO2 és a biológiai iszap, melyet a folyamat közben,
a medence levegőztetésekor elválasztunk a megtisztított víztől.
Ezek után a szennyvizet a nitrogén (az ülepítési fázis és
a medence ürítése között denitrifikációs folyamat megy
végbe) és foszfor tartalmú vegyületek nélkül (a foszfátokat
kémiai úton vas-sókkal lebontjuk) engedjük vissza a
természetbe, az iszapot pedig centrifugával víztelenítjük,
majd átadjuk az átvételére felhatalmazottaknak.

Kako poteka čiščenje
odpadne vode v čistilni napravi?
Zbiranje odpadnih fekalnih vod
Na sistem kanalizacije morajo biti priključeni čisto vsi uporabniki pitne vode, ki so priključeni na sistem
javnega vodovoda. Vsa voda, uporabljena v gospodinjstvu, mora nato odteči po odtoku v hišni jašek in nato
v kanalizacijske cevi javnega kanalizacijskega sistema. Nato se s pomočjo gravitacije in prečrpališč vsa
tako zbrana odpadna voda odpelje na čistilno napravo, kjer se pred izpustom nazaj v naravo očisti.

Faze čiščenja
Mehansko čiščenje

Biološko čiščenje

Najprej se z mehanskim čiščenjem iz odpadne vode odstranijo
posamezne vrste odpadkov. Na situ se zadržijo: večji kosi ostankov
hrane, plastične steklenice, vložki, tamponi, kondomi, del ušesnih
palčk, plenice … (vse to je nedovoljeno odmetavati v kanalizacijo
in nam povzroča težave in stroške pri obratovanju in vzdrževanju).
V peskolovu se zaradi upočasnitve pretoka z usedanjem izločijo
usedljive snovi, kot so: pesek, jajčne lupine, kavne usedline … V
maščobniku se z vpihovanjem zraka na površino vode dvignejo
maščobe, ki se iz površine postrgajo in odstranijo v zbirni jašek.

Procesi, ki se odvijajo v biološki stopnji, so enaki, kot so v naravi
(»voda, ki teče čez sedem kamnov, se sama očisti«), le da se na
čistilnih napravah odvijajo na manjšem prostoru in s kontroliranim
procesom. Mikroorganizmi razgradijo organske spojine iz odpadne
vode, ki jim predstavljajo hrano in energijo za rast in razvoj. Produkt
tega procesa je voda, CO2 in biološko blato, ki ga med delom procesa,
ko se bazen ne prezračuje, ločimo od prečiščene vode. Odpadno
vodo nato brez dušikovih (med fazo posedanja in praznjenja bazena
poteka denitrifikacija) in fosforjevih spojin (fosfate kemijsko oborimo
z železovimi solni) spustimo nazaj v naravo, blato pa dehidriramo
na centrifugi in ga nato predajamo pooblaščenim prevzemnikom.
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A szennyvízcsatorna nem szemétgyűjtő
Annak ellenére, hogy néha úgy tűnik, néhány dolgot a legegyszerűbb kiönteni a
WC-be vagy lefolyóba, tudni kell, hogy egyes tárgyak nem tartoznak a csatornába.

A szennyvízcsatornánkban fellelhető szemét:
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A fent felsorolt szemét terheli a rendszert és a környezetünket, gépek üzemzavarát
okozza és növeli a karbantartási költségeket. Mindez drágábbá teszi a rendszert,
melyet végül a fogyasztók a szennyvíztisztítási díjon keresztül fizetnek meg.

ok, óvs zerek

elhullott állatok...

Kanalizacija ni smetnjak
Čeprav se nam včasih zdi, da je nekatere stvari najlažje zliti oziroma vreči v WC
ali odtok, se je potrebno zavedati, da razni predmeti v kanalizacijo ne sodijo.

Smeti, ki se znajdejo v naši kanalizaciji:
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ušesne p alčke
poginule živali…
Zgoraj naštete smeti obremenjujejo sistem in naše okolje, povzročajo
strojelome in zvišujejo stroške vzdrževanja. Vse to pa draži sistem, ki
ga moramo na koncu skozi ceno plačati vsi uporabniki.

olja

Mi mindent tilos a szennyvízcsatornába juttatni?
Az emberek leggyakrabban a szennyvízcsatornába dobják a személyi higiéniai kellékeket, de gyakran
találunk a szennyvízcsatornában nagyobb tárgyakat is, időnként pedig elhullott állatokat is.

Nem juttathatók a szennyvízcsatornába azok a tárgyak,
amelyek akadályozzák az átfolyást:
1 Kozmetikai kellékek

8

A szennyvízcsatornába nem juttathatók babaápolásra szolgáló eszközök, mint amilyenek
az egyszer használatos pelenkák, a hűsítő és
nedvesítő kendők, a vatta, a fülpiszkálók...;
a felnőttek személyi higiéniai kellékei,
mint amilyenek az egészségügyi betét, a
tampon, az óvszer, a pelenkák...;
tisztítószerek, valamint tisztító kellékek,
mint például törlőruhák, fürdőszivacsok,
nedvesítő és törlő kendők,...

2 Textíliák
A szennyvízcsatornába szintén tilos
bejuttatni textíliákat, pl. harisnyákat,
rongyokat, alsóneműt..., valamint darabos
műanyag tárgyakat, csomagolásokat,
stb. Ezek szennyvízcsatornába való
juttatásának eldugult szivattyúk, árvizek,
üzemzavarok... a következményei.

3 Különböző szilárd hulladékok
Otthonukon kívül az emberek gyakran felnyitják
a szennyvízaknák fedelét és különböző
dolgokat juttatnak bele, ami nemcsak
felelőtlenségnek minősül, hanem tilos is.
A szennyvízcsatornába tilos bejuttatni fa
maradványokat, szilárd hulladékot, műanyag
palackot, szerves hulladékot (ételmaradék,
fűnyesedék, lomb), valamint építőipari
hulladékot (habarcs, cement, deszka).

Következmények: A felsorolt hulladékok a szennyvízcsatornában darabos, vagy rostos és cérnaszerű hulladékot alkotnak, amelyek eltömítik a
szivattyúkat és blokkolják a szivattyútelepeken működő szivattyúk futókerekeit és sérüléseket, sőt rongálódásokat okoznak. Ha a szennyvízcsatorna
eldugul, minden alkalommal csatornavezeték-szerelő és felhatalmazott szerviz beavatkozása szükséges, akik kézi erővel kénytelenek eltávolítani
a szemetet a szivattyúból. Az ilyen beavatkozások miatt a szennyvízcsatorna-hálózat karbantartási költségei emelkednek. Megtörténhet, hogy a
szivattyútelep az eldugult és leállt szivattyúk miatt funkcióját képtelen lesz betölteni, ami a fogyasztóknál gondot okozhat: nem folyik le a szennyvíz
és kiöntés keletkezik!
Amennyiben pedig ez a szemét bejut a szennyvíztisztító berendezésbe, a mechanikai előtisztítás során eltömítheti a szitákat. Ilyen esetekben
csatornadugulás következhet be és ennek következményeként kiöntés keletkezhet. A fa darabok és az egyéb darabos szilárd hulladék a tisztító
berendezésen a szivattyúk futókerekeinek megrongálódását, valamint a kompaktorban a csigák törését okozhatja.

Kaj vse je prepovedano odlagati v kanalizacijo?
Ljudje doma v kanalizacijo najpogosteje odmetavajo pripomočke za osebno higieno, pogosto
pa najdemo v kanalizaciji tudi večje predmete in včasih celo poginule živali.

V kanalizacijo ne sodijo predmeti,
ki ovirajo pretok:
1 Kozmetični pripomočki
V kanalizacijo ne sodijo sredstva za nego
dojenčkov, kot so plenice za enkratno
uporabo, hladilni in vlažilni robčki, vata,
palčke za ušesa …; toaletni pripomočki za
odrasle, kot so vložki, tamponi, kondomi,
plenice …; sredstva za čiščenje ter sredstva
in pripomočki za čiščenje, kot so čistilne
krpe, gobe, vlažilni in čistilni robčki …

2 Tekstil
V kanalizacijo je tudi prepovedano
odmetavanje tekstila, kot so nogavice, krpe,
spodnje perilo … ter drobnih plastičnih
predmetov, embalaže ipd. Posledice so
zamašene črpalke, poplave, strojelomi …

3 Različni trdi odpadki
Izven svojega doma ljudje večkrat
odpirajo pokrove na kanalizaciji in vanjo
odmetavajo različne stvari, kar ni le
neodgovorno temveč tudi prepovedano. V
kanalizacijo je prepovedano odmetavanje:
ostankov lesa, trdih odpadkov, plastenk,
organskih odpadkov (ostanki hrane,
pokošena trava, listje) ter gradbenih
odpadkov (malta, cement, deske).

Posledice: Navedeni odpadki v kanalizaciji tvorijo kosovne ali vlaknaste in nitaste odpadke, ki mašijo črpalke ter blokirajo tekalna kolesa v
črpalkah na črpališčih in povzročajo poškodbe, tudi strojelome. V vsakem primeru zamašitve kanalizacije je potreben poseg kanalizerjev in
pooblaščenih serviserjev, ki morajo smeti iz črpalke odstranjevati ročno. Zaradi takšnih posegov se dvigujejo stroški pri vzdrževanju kanalizacijskega omrežja. Lahko se zgodi, da zaradi zamašenih in blokiranih črpalk črpališča ne bodo odigrala svoje funkcije, kar lahko tudi pri
uporabnikih povzroči težave z neodtekanjem in zaplavljanjem!
V kolikor pa ti odpadki pritečejo na čistilno napravo, lahko zamašijo sita na mehanskem predčiščenju. V takšnih primerih lahko pride do
zamašitve kanala in posledično do zaplavljanja. Kosi lesa in drugi večji kosi trdih odpadkov pa na čistilnih napravah povzročajo strojelome
tekalnih koles na črpalkah ter lomljenje polža v kompaktorju.
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Nem juttathatók a szennyvízcsatornába azok az
anyagok, amelyek megnehezítik a tisztítást:
1 Ételmaradékok,

zsiradékok és olajok
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Nem juttathatók a szennyvízcsatornába
(WC-be vagy lefolyóba) ételmaradékok, olajok
és zsiradékok. A szennyvízcsatornában
levő étel vonzza a patkányokat, az olajok
és zsiradékok pedig zsíros bevonatot
képeznek a csatornában, és így csökkentik
a szennyvízcsatorna csövek átfolyási
szelvényét. Emellett a tisztító berendezéseken
úszó iszap keletkezését okozzák.

2 Veszélyes anyagok
A szennyvízcsatornába tilos bejuttatni
vagy beleönteni: festékeket, oldószereket,
permetezőszereket, fertőtlenítő szereket,
savakat, orvosságokat, hulladékolajokat
és kőolaj származékokat.

3 Egyéb
A szennyvízcsatornába tilos bejuttatni:
állati ürüléket, istállótrágyát, hígtrágyát, az
emésztőből a friss vagy összetömörödött
iszapot, folyékony hulladékot az állatfeldolgozó
üzemekből, boros pincékből, tejüzemekből,
a takarmányozásnál használt vizet, stb.

Következmények: A zsiradékok miatt úszó iszap keletkezik, amely megnehezíti a szennyvíz tisztítását, az iszap eltávolítását
és az iszap végső víztelenítését, valamint megnöveli a szennyvíz tisztításának költségeit, hiszen a hulladék iszap jelenléte
miatt erősen megemelkedik az elektromos energia használata. A veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek magas terhelést okoznak és jelentősen meghaladják a szennyvíztisztító berendezések megszokott terhelését. Mindezek következtében
a tisztító berendezéseken biológiai tisztítást végző mikroorganizmusok megduzzadnak, úszó iszap keletkezik, az oxigén és
következményként az elektromos energia felhasználása jelentősen megnő, és ezzel együtt a tisztítás költsége is növekszik.
A szennyvízcsatornába szintén tilos bevezetni a lakó- és egyéb épületek tetőiről a csapadékvizet, mert ezzel megnövekszik a szennyvíz mennyisége és megemelkednek a tisztítás költségei.

V kanalizacijo ne sodijo snovi,
ki otežujejo čiščenje:
1 Ostanki hrane,

maščobe in olja

2 Nevarne snovi

V kanalizacijo (WC ali odtok) prav tako
ne sodijo ostanki hrane, olja in maščobe.
Hrana v kanalizaciji je namreč odlična
vaba za podgane, olja in maščobe pa
povzročajo mastne obloge na kanalizacije
ter zmanjšujejo pretočnost v kanalizacijskih
ceveh. Poleg tega povzročajo tudi pojav
plavajočega blata na samih čistilnih napravah.

V kanalizacijo je prepovedano odmetavati
ali zlivati: barve, topila, škropiva,
dezinfekcijska sredstva, kisline, zdravila,
odpadna olja in naftne derivate.

3 Ostalo
V kanalizacijo je prepovedano odvajanje:
živalskih iztrebkov, hlevskega gnoja,
gnojevke, svežega ali pregnitenega blata
iz greznic, tekočih odpadkov iz klavnic,
vinskih kleti, mlekarn, silažne vode ipd.

Posledice: Zaradi maščob nastane plavajoče blato, ki otežuje čiščenje odpadne vode, odstranjevanje blata in končno
dehidracijo blata ter dviguje stroške čiščenja odpadne vode, saj je poraba električne energije ob prisotnosti odpadnega
blata močno povečana. Odplake, ki vsebujejo nevarne snovi, povzročajo visoko obremenitev in zato močno presegajo običajno obremenitev čistilnih naprav. Posledično mikroorganizmi, ki vršijo biološko čiščenje na čistilnih napravah,
nabreknejo, nastane plavajoče blato, poraba kisika in posledično električne energije se močno poveča, s tem pa tudi
strošek čiščenja.
V kanalizacijo je prav tako prepovedano napeljati meteorno vodo s streh stanovanjskih in drugih stavb, saj se
s tem poveča količina odpadne vode in zvišajo se stroški čiščenja.
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EMÉSZTŐK
Még mindig gyakori jelenség, hogy az emberek »ismeretlenek« által
üríttetik az emésztőket, akik az emésztőből származó sűrű üledéket a
szennyvíz aknákon keresztül közvetlenül a szennyvízcsatornába juttatják.
Mindez a szennyvíztisztító berendezés további terhelését okozza, ami
csökkentheti a tisztítás hatékonyságát és megnöveli az elektromos
energia használatát, ami viszont jelentősen megemeli a tisztítás költségét.
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Az emésztők ürítése kötelező, mégpedig az emésztőből származó sűrítmény tisztításra való elszállításával a Lendvai
Tisztítóberendezésre. Arról, hogy honnan került beszállításra az
emésztőből származó sűrítmény, nyilvántartást vezetünk, amelyet évente továbbítunk a Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztériumnak.

GREZNICE
Pogosto se dogaja, da ljudje še vedno praznijo greznice
preko »neznancev«, ki greznične gošče nato spuščajo
neposredno v kanalizacijo preko kanalizacijskih jaškov. To
so dodatne obremenitve čistilne naprave, kar lahko vpliva na
zmanjšanje učinkovitosti čiščenja, poveča pa se tudi poraba
električne energije, ki močno dvigne strošek čiščenja.
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Praznjenje greznic je obvezno, in sicer z odvozom grezničnih
gošč na čiščenje v Čistilno napravo Lendava. O tem od kod so
bile greznične gošče pripeljane se vodi evidenca, ki se letno
posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor.
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Mit tegyünk azokkal a hulladékokkal, amelyek
nem juttathatók a szennyvízcsatornába?
a kell
at elválasztv ott
k
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rre meghatáro
gyűjteni az e lelő helyen
és megfe

külön figyelmet kell fordítanunk a veszélyes
anyagokra,
mint amilyenek a vegyszerek, permetezősze
rek, festékek,
lakkok, orvosságok, fertőtlenítő szerek, olajo
k, stb.
és az erre engedélyezett helyen kell átadni
őket

Viselkedjünk felelősségteljesen, környezetünkhöz és önmagunkhoz méltóan.
Egyéb tájékoztatás a www.eko-park.si honlapon található.

ALI STE VEDELI …
ki,
i odpad o,
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in
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alizacij
… da so dvržete v kan pospešuje
ki jih o ganam, kar anje?
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… da si
nesmotrnim občani sami z
rav
stroške za nanjem višamo
kanalščino
?

… da je eden (naj
)v
stroškov obrato išjih
čistilne naprave vanja
elektrika?

Kako ravnati z odpadki,
ki ne sodijo v kanalizacijo?
vati
otrebno loče
odpadke je p določenih
in zbirati na
estih;
in primernih m
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posebej pozorni mor
amo
odpadkih, kot so kem biti pri nevarnih
ikalije, škropiva,
barve, laki, zdravila,
razkuževala, olja ipd.
,
ter jih odlagati tam, kje
r je to dovoljeno.

Ravnajmo odgovorno in
okolju ter nam samim prijazno.
Več informacij na www.eko-park.si

EKO-PARK d.o.o. Lendava - ÖKO-PARK Kft. Lendva
Trg Ljudske pravice 5, SI-9220 Lendava, Slovenija
T: +386 (0)2 577 62 86 | F: +386 (0)2 577 62 84
info@eko-park.si | www.eko-park.si
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