OSKRBA Z VODO

Vodohrani

Vodohrani so ene glavnih komponent vodovodnega sistema. Na njihovo projektiranje neposredno
vpliva velikost vodnega vira in dinamika porabe vode. Pomembni so tudi stroški izgradnje,
rentabilnost in arhitekturna skladnost.
Vodohrani služijo kot regulatorji neenakomernosti porabe vode. Na konstrukcijo vodohrana bistveno
vpliva nosilnost tal. Če so geomehanski in geološki pogoji slabši, mora biti vodohran čimbolj
monoliten. Konstrukcijo sestavljajo vodni prostori in armaturne celice, v katere so speljani vsi
priključki.
Izpolnjene morajo biti tudi higienske zahteve. Materiali morajo kemično stabilni, ščitijo vodo pred
škodljivimi vplivi iz zemlje in atmosfere ter neposredno svetlobo. Vodohrani morajo vzdrževati
stabilno temperaturo, voda v njih mora krožiti, da ne pride do razvoja mikroorganizmov.
Vodohrane delimo po različnih kriterijih:
- po legi: talni, nadtalni ali stolpni
- po funkciji: prehodni, razbremenilni (posebna oblika prehodnega v.), protiležni
- na kapaciteto: majhni (<500 m3), srednji (500 do 5000 m3), veliki (>5000 m3)
- po izvedbi: enocelični, dvocilični, dvojni, večcelični
- po obliki: pravokotni, krožni, druge izpeljane oblike
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Določanje prostornine vodohrana
Velikost vodohrana je predvsem odvisna od porabe vode. Celotna ali skupna poraba vode predstavlja:
• splošna poraba vode (stanovanja, javne zgradbe, bolnice, obrtne delavnice, komunalna poraba)
• industrijska poraba (v proizvodnih procesih)
• gašenje požarov (požarna voda)
• poraba vode ob okvarah na cevodih, izpiranjih in preizkusih
• posebni porabniki (veliki turistični objekti, vojaški objekti …)
Poraba vode ni konstantna; se spreminja med letom, prav tako med dnevom. Odvisna je od vrste
vplivov (časa, klimatske razmere, gostote naseljenosti in velikosti naselij, razvitosti območja …)

Maksimalno vrednost dnevne porabe v nekem dnevu v
letu imenujemo kritična dnevna poraba Qk.
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Prav tako se poraba vode močno spreminja čez dan, kar je odraz načina življenja ljudi.

q1 –

poraba vode pri največjem polnjenju vodohrana

q2 -

črpalka ne obratuje; porabo krije vodohran
(največja porabe izven obratovanja črpalke)

qmax – maksimalna poraba; običajno je takrat tudi
največje praznjenje vodohrana
Ko je poraba vode
nespremenjen.

q = qčr

je vodostaj v vodohranu

Minimalna prostornina vodohrana
Za določanje minimalne prostornine seštevamo urne porabe iz diferencialne krivulje. Dobimo
kumulativno integralno krivuljo, s katero lahko ugotovimo minimalno prostornino vodohrana Vmin.
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Minimalna prostornina predstavlja fluktuirajočo
(pretočno) vodo, katere vodostaj niha med najvišjo in
najnižjo gladino vodohrana v enem dnevu – 24 ur.
Da dobimo koristno prostornino vodohrana, moramo
k minimalni prostornini prišteti še količino vode za
gašenje požarov in rezervno vodo za primere okvar.
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Višinska namestitev vodohrana
Vodohran mora biti tudi pravilno višinsko nameščen, da je v celoti izpolnjena njegova funkcija:
• zagotovljeno mora biti enakomerno maksimalno polnjenje oz. praznjenje vodohrana
• pri kritični porabi vode mora zagotavljati minimalni obratovalni tlak v omrežju, tudi v takoimenovanih
kritičnih točkah
• višinska namestitev vpliva tudi na ekonomičnost obratovanja sistema
Višina vode v vodohranu znaša od 3 do 6 m. Nivo vode v rezervoarju vpliva tudi na spreminjanje tlaka
oz. pretoka vode na izpustnih mestih porabnikov.

KDC – kota dotočne cevi, KGL – kota gladine vode
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