Kaj ne spada v kanalizacijo?
K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav (tudi hišnih - malih komunalnih
čistilnih naprav in greznic) pa lahko veliko prispevamo tudi uporabniki. V kanalizaciji žal pogosto
najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode, škodujejo
materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu, lahko pa celo spremenijo
sestavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na
čistilni napravi. Te snovi so lahko nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje.

Ne sodi v kanalizacijo!
V odtok in kanalizacijski sistem ne sodijo:
•

Odpadna olja in naftni derivati, saj so to biološko težko razgradljive ali nerazgradljive snovi,
ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike.

•

Gradbeni odpadki, kot so različni gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni elementi,
ker zmanjšujejo prevodnost kanalov.

•

Barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila, ker
vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo
prekinitve delovanja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v
odvodnikih.

•

Trdni odpadki, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in
embalaža, ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe.

•

Organski odpadki, kot so ostanki hrane iz gospodinjstev ali obratov za pripravo hrane, ker
povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v
kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organski odpadki vaba in
hranilo za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo.

•

Različni organski odpadki, kot so pokošena trava, plevel z vrtov ali celo deli živalskih trupel,
ker povzročajo manjšo prevodnost ali kar zamašitev kanalov.

•

V kanalizacijo ne sodi tudi: sveže ali pregnito blato iz greznic, gnojevka, hlevski gnoj, tekoči
odpadki iz mlekarn, klavnic, vinskih kleti, silažne vode

