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TEHNOLOŠKI OPIS PROCESA 

IN-DRÄN 

IN-DRÄN je sistem za precejanje in filtriranje odpadne vode.  Njegova prednost ni le v tem, 

da predstavlja cenovno ugodno rešitev, temveč predvsem v tem, da je s preprosto 

tehnološko rešitvijo dosežena izredno visoka stopnja obdelave odpadne vode.  

IN-DRÄN sistem je primeren na lokacijah, kjer se za izvedbo čiščenja odpadnih voda 

srečujemo s prostorsko stisko, na slabo propustnih tleh, na območjih z visoko podtalnico - 

sistem je lahko grajen plitko pod površjem -  in v primerih zamašitve stare ponikovalnice. 

Prav tako je primeren za objekte, ki skozi leto niso obremenjeni konstantno ali nimajo za 

delovanje čistilne naprave na razpolago električne energije. 

Zaradi napredne tehnološke rešitve je za izvedbo sistema potrebno v primerjavi s 

konvencionalnim sistemom kamnitih filtrov predvideti le 1/3 površine. Velikost filtrirnega polja 

prilagajamo glede na potrebo investitorja skladno z dejansko kapaciteto dotoka. Sam filter ne 

vsebuje kamenja, kar prispeva k zmanjšanju investicije, za samo delovanje sistema pa ne 

potrebujemo strojne opreme. Pred izvedbo je potrebno očistiti zaraščena območja  

Kako IN-DRÄN deluje 

Modul IN-DRÄN je sestavljen iz geotekstila kot konstrukcijskega materiala, na katerem raste 

biološka ruša (pritrjena biomasa). Med gubami, s katerimi dosežemo veliko statično površino, 

so jedra iz termoplastov. Odpadna voda pronica preko gub, ki so odprte navzgor, in prehaja 

preko slojev biomase v tla. Biomasa dobi potreben kisik iz sosednjih gub, v katere je vtok 

odpadne vode preprečen. 

Modra izbira 

Osnova za pritrditev biomase je geotekstil. Prednost sistema IN-DRÄN je v tem, da z 

nagubanostjo geotekstila dosežemo veliko uporabno površino, na kateri se biomasa nahaja. 

Takšna rešitev preprečuje zamašitve, saj je plast biomase tanjša in ima iz sosednjih gub na 
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razpolago zrak tudi v primeru zalitja modula. S tem se izboljša biološki proces. Površina za 

infiltracijo je z vmesnimi PP distančniki zaščitena proti zamašitvi, česar na primer ni mogoče 

preprečiti v primeru filtracije s kamnitim agregatom. Sistem ima dolgo življenjsko dobo in 

sicer več kot 30 let.  

Dimenzioniranje 

Posamezni IN-DRÄN modul lahko obremenimo s 125 l odpadne vode na dan. Za 5 PE, 

kar ob normativu 150 l/PE na dan pomeni skupaj 750 l/dan: potrebujemo torej 6 modulov.

Lociranje 

Zemljina mora biti na mestu, kjer bo postavljen sistem za ponikanje, sposobna prevzeti 

obdelano vodo, ki odteka preko modulov. Moduli morajo biti postavljeni pravokotno na nagib 

terena oz na tok podtalne vode. V tem primeru pronica v sistem minimalna količina meteorne 

vode, ki potencialno priteče po terenu.  

Na module ne smo dotekati tuja voda (meteorna, izvirska, podtalnica), saj sistem v tem 

primeru ne bo deloval. 

Propustnost zemljine 

Za ugotavljanje infiltracijske sposobnost zemljine (pronicanje), zadošča perkolacijski test. 

Test nam poda izhodišče za dimenzioniranje konstrukcije ponikovalnega polja, posebej v 

primeru slabe zemljine (mulj in glina). 

Infiltracija (pronicanje) 

Pronicanje je pri obdelavi odpadne vode naravni proces, ki je večinoma najbolj efektivna 

metoda tudi za komunalno odpadno vodo. 

Konvencionalni precejalni sistem sestoji iz primarnega usedalnika, distribucijskega prekata in

distribucijskih cevi, ki vodijo do površine za ponikanje - plasti pranega kamna. Primarni 
usedalnik zadrži usedline odpadne vode in s tem zaščiti filtrirni in ponikovalni del pred

zamašitvijo. Primarni usedalnik moramo periodično prazniti.

Mikroorganizmi (bakterije), ki se nahajajo na infiltracijski površini, predelajo in zreducirajo 

polutante v komunalni odpadni vodi. Ob prisotnosti kisika se odstranijo patogeni 

mikroorganizmi. Če je infiltracijska površina preobremenjena z onesnaževalci, proces 

obdelave odpadne vode slabi in pride do zamašitve. 
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Tla pod infiltracijsko plastjo delujejo kot polirna faza obdelave odpadne vode, kjer se odstrani 

fosfor. 

Da omogočimo pronicanje vode v tla, moramo površino infiltracije ustrezno dimenzionirati. 

Dobro prepustna tla (pesek in gramoz) potrebujejo malo površino, slabše prepustna tla 

(glina) pa večjo, poleg tega pa še dodatne posege za zboljšanje infiltracije. 

Infiltracija z IN-DRÄN modulom 

IN-DRÄN modul je alternativa za konvencionalni filtrirni sistem. Z njegovo uporabo 

dosežemo 10-krat večjo infiltracijsko površino za rast biomase. Zasnova omogoča neprestan 

dotok zraka za mikroorganizme, tudi ko pride do zajezitve vode. Pore pod IN-DRÄN 

modulom se ne mašijo, poleg tega pa je onemogočeno, da bi se zlepile. 

Distribucija vode po površini je bolj enakomerna, kar je dobro za obdelavo odpadne vode. 

Zaradi navedena lahko površino, na kateri se vrši proces obdelave odpadne vode, v 

primerjavi s konvencionalnim sistemom zmanjšamo do 5-krat. 

IN-DRÄN moduli se zložijo drug za drugim, distribucijska cev je na vrhu. Kompleten sistem je 

prekrit z geotekstilom, vse skupaj je zasuto z zemljino v debelini 60 cm. 

V nasprotju s konvencionalnim sistemom ima IN-DRÄN vedno enako dolžino. Glede na 

ponikovalno sposobnost zemljine se spreminja le širina (od 1.0 m do 5 m pri glini). 

Strošek izvedbe celotnega sistema je odvisen od propustnosti tal, kar pa ne vpliva bistveno 

na skupno ceno. 

Sistem IN-DRÄN lahko inštaliramo kjerkoli, le v primeru podtalnice, ki sega do samega 

ponikovalnega polja, izvedba ni mogoča. 
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NAVODILA ZA POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE 

Upoštevaj navodila in glej tehnično risbo! 

V primeru, da imate v objektu kopalno kad s prostornino več kot 300 l, je potrebno to 

upoštevati pri samem dimenzioniranju! 

V primeru, da bo čistilna naprava obremenjena z odpadno vodo iz pekarn, frizerskih 

salonov, kmetij in podobno, je potrebno preveriti dejansko obremenitev. 

Lociranje 

Na mestu, kjer bomo postavljali ponikovalno polje, mora biti zemljina sposobna ponikati vso 

predvideno količino obdelano vode. Smer orientacije ponikovalnega polja mora biti vedno 

pravokotno na naklon terena. Na ta način v največji meri zmanjšamo količino vode 

(padavinske), ki bi lahko zalila ponikovalno polje. Pravilno orientiranje je še posebej 

pomembno, ko polagamo ponikovalno polje na slabo propustni zemljini. 

Ponikovalno polje v nobenem primeru ne sme biti poplavljeno z meteorno vodo. V primeru 

večjih količin meteorne vode je potrebno ponikovalno polje zaščititi z drenažo, ki mora biti 

globlja od ponikovalnega polja. Drenaža je locirana gorvodno glede na ponokovalno polje. 

V primeru, da čistilno napravo zaganjamo pri nizkih temperaturah, ko je zemljina zmrznjena, 

lahko pride do začasne zamašitve ponikovalnega polja.  
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Dimenzioniranje 

Sposobnost ponikanja zemljine in odvod meteornih voda mimo ponikovalnega polja sta 

osnova za dobro delovanje. Za določitev sposobnosti ponikanja zemljine je potrebno 

geološko poročilo oz. se izvede ponikovalni test. Test izvedemo na licu mesta ob izkopu 

gradbene jame ob dobavi čistilne naprave. Širina polja je odvisna od propustnosti zemljine in 

je od 1.0 m pri dobri propustnosti do 5.0 m v primeru gline in laporja.  

Dolžina polja je odvisna od kapacitete čistilne naprave. Posamezni IN-DRÄN modul je 

sposoben obdelati 125 l komunalne odpadne vode na dan. 

Glede na normativ porabe 150 l/PE.dan določimo število ponikovalnih modulov. 

Prezračevanje 

Prezračevanje sistema je naravno po sistemu dimnika. Zajem zraka je na koncu 

ponikovalnega polja skozi zračnik, izpust pa na strehi objekta skozi kanalizacijski zračnik. V 

primeru, da kanalizacijski sistem na objektu ni zgrajen korektno in nima zračnika na strehi, je 

potrebno prezračevanje urediti med primarnim usedalnikom in objektom. V kolikor to ni 

izvedljivo na naraven način, je potrebno montirati sistem prisilnega prezračevanja 

(ventilator). 

Kanalizacijski sistem 

Kanalizacijski sistem do hišne čistilne naprave naj bo izveden s cevmi DN 110 mm, pri čemer 

mora biti padec minimalno 1.5%. V primeru velikih padcev je potrebno montirati umirjevalne 

jaške, da zbijemo energijo odpadne vode, ki doteka v primarni usedalnik. Padec 

kanalizacijske cevi iz primarnega usedalnika do ponikovalnega polja mora biti vsaj 2%. 

POSTAVITEV PRIMARNEGA USEDALNIKA 

Primarni usedalnik skladen z 12566/1 je namenjen mehanskemu predčiščenju odpadne 

vode. Strojno ga položimo v gradbeno jamo, ki mora biti povsem poravnana. Na dno jame 

pred tem nasujemo 5 – 10 cm finega gramoza (frakcija 2-4 ali 2-5). Nikoli bazena ne 

polagamo direktno na skalo, kamenje, ilovico in podobno. V primeru visoke podtalnice ga je 

potrebno ustrezno obtežiti oz. obbetonirati.  

Primarni usedalnik naj bo lociran blizu povozne površine, saj je potrebno periodično 

praznjenje.  

Izkop 

Izkop se izvede skladno z načrtom, pri čemer je potrebno zaradi manipuliranja upoštevati 

ustrezno večjo gradbeno jamo. V primeru visoke podtalnice je potrebno zagotoviti, da le ta 

ne sega v območje ponikovalnega polja. V primeru slabo propustne zemljine (glina, ilovica) 

predlagamo, da se primarni usedalnik drenira. 

V primeru visoke podtalnice je potrebno strogo upoštevati tudi navodila za postavitev 

ponikovalnega polja. 
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Sidranje 

V primeru visoke podtalnice je potrebno bazen sidrati in ga takoj po praznjenju napolniti s 

čisto vodo, da preprečimo nevarnost vzgona. 

Sidranje se izvede s pomočjo betonskih blokov, ki se nahajajo ob straneh bazena. 

Sidranje je možno izvesti tudi z geotekstilom, ki mora prenesti vsaj 7 kN/m2 (glej risbo). 

Priklop 

Dotok in iztok se izvede s cevjo DN 110 mm. Potrebno je biti pozoren, da je padec ustrezen 

(na dotoku vsaj 1.5%, na iztoku vsaj 2%).  

Revizijski odprtina primarnega usedalnika 

Nadvišanje revizijske odprtine je dovoljeno do višine 1 m. Višino je možno prilagajati tako, da 

se višek odreže. 

A Namestitev pokrova 

1. Odrežemo robove jaška, da dobimo ravno površino 
2. Pokrov namestimo tako, da zob na dnu (b) pokrova zajame rob podaljška jaška 
3. Položimo pokrov jaška na podaljšek 
4. Skozi odprtino na pokrovu prevrtamo podaljšek jaška v vertikalni smeri 
5. Prevrtamo podaljšek še pravokotno na prejšnjo odprtino 

B Zaklep pokrova 

6. Varnostni trak potisnemo skozi odprtine kot je prikazano na skici 
7. Zategnemo varnostni trak 

C Odpiranje pokrova 

8. Odrežemo varnostni trak 
9. Takoj, ko končamo pregled, moramo ponovno namestiti nov varnostni trak 
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Nadvišanje revizijske odprtine vedno montiramo pred polnjenjem 
primarnega usedalnika z vodo 

 Površina mora biti suha in čista (nujno!)

 Položimo tesnilo na površino primarnega usedalnika

 Montiramo nosilec v enega od 8 ležišč

 Ko je vseh 8 nosilcev montiranih, močno privijemo vijake

 Predlagamo, da se z vodo preveri tesnjenje

 Ko je tesnjenje zagotovljeno, lahko zasipamo primarni
usedalnik

Zasip 

Zasip se izvede z izkopanim materialom, če le-ta ne vsebuje večjih kosov kamenja. Zasip se 

izvaja v plasteh po 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Pred zasipom je potrebno natočiti v bazen 

vodo, da med utrjevanjem ne pride do premikanja bazena. 

POMEMBNO! 

Vstopanje v primarni usedalnik je strogo prepovedano! 
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IZVEDBA PONIKOVALNEGA POLJA 

1. Izkop

L dolžina je odvisna od števila 
ponikovalnih modulov 

B širina je odvisna od propustnosti 
zemljine 

D Globina je odvisna od globine 
kanalizacije in višine podtalnice 

2. Peščena posteljica

Izvedba 30 cm debele fine peščene posteljice 
(frakcija 2-4 oz. 2-5). Površina, kamor bomo 
položili IN-DRÄN module, mora biti povsem 
poravnana. 

3. A) Polaganje IN-DRÄN modulov podolžno 

Moduli so položeni podolžno, pri čemer mora 
črna plastika biti obrnjena navzgor. 
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3. B) Polaganje IN-DRÄN modulov prečno 

Moduli so položeni prečno na smer kanalizacije, 
pri čemer mora biti črna plastika obrnjena 
navzgor. 

4. Polaganje distribucijske cevi

Pri polaganju distribucijske cevi je potrebno biti 
pozoren, da so odprtine obrnjene navzdol. Cev 
na koncu mora biti pritrjena na ventilacijski jašek, 
kot prikazuje slika 5. 

5. Prezračevanje

Perforirana distribucijska cev se zaključi s 
prezračevanim jaškom. 
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6. Fiksiranje distribucijske cevi in polaganje geotekstila (filca)

Cevi se fiksirajo na ponikovalne module s 
kovinsko žico. Moduli se v celoti pokrijejo s 
priloženim filcem (< 100 g/m

2
).

7. Zaščita pred zmrzovanjem

V primeru minimalne višine zasutja samega ponikovanega polja, je potrebno 

ponikovalno polje z vrha in strani ustrezno toplotno zaščititi (npr. stiropor).  

8. Zasip

Za zasip uporabimo razpoložljiv material, ki ne 
sme vsebovati večjega kamenja. Vedno najprej 
vsujemo zasipni material direktno na modul, 
kasneje na bočne strani. S tem preprečimo 
premikanje modulov. 
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POSEBNA OPOZORILA 

Pri načrtovanju 

Ponikovalno polje ne sme biti položeno pod povozno površino! 

Vedno je potrebno preveriti, ali je čistilna naprava sploh izvedljiva (dovolj prostora, 

propustnost zemljine, višina podtalnice). 

Določiti je potrebno: 

 Propustnost zemljine

 Dejanski dnevni dotok

 Višino podtalnice

Glede na dobljene parametre se določi: 

 Število modulov za filtracijo

 Površina območja za ponikanje

 Način polaganja

Pri inštalaciji 

Inštalacija se vedno izvede skladno z navodili in načrtom. 

Tuje vode ne smejo dotekati na ponikovalno polje. 

Gramozna posteljica ustrezne frakcije mora biti izvedena v pravilni debelini in širini glede na 

propustnost zemljine. 

Paziti ob zasipu, da se ne zamaknejo in poškodujejo moduli. 

Ventilacija na objektu mora biti korektno izvedena (zračnik na strehi). 

Pri uporabi 

Čistilno napravo je prepovedano obremenjevati  z/s: 

 Biološko nerazgradljivimi snovmi (papirnate brisače, plenice, robčki, izdelki iz gume in

plastičnih mas).

 Maščobami in olji (v primeru večjih vnosov predlagamo montažo lovilca maščob za

odpadke iz kuhinj).

 Kemikalijami (agresivna pralna sredstva, belila, varikina, čistila, ki uničujejo

bakterije,…).

 Padavinskimi vodami.

 Naftnimi derivati.

 Podtalnico.

 Vodo, ki vsebujejo živalske iztrebke.
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VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE FANN IN-DRÄN
Pravilno načrtovana in pravilno izvedena čistilna naprava bo delovala povsem samodejno in 

ne bo potrebovala posebnega vzdrževanja. 

Enkrat letno je potrebno: 

 Preveriti nivo odpadne vode v primarnem usedalniku (če je nivo konstanten, se

biološki proces vrši pravilno in ne prihaja do zamašitev, ki so posledica konstantnih

preobremenitev)

 Preveriti kanalizacijske jaške, če so inštalirani

 Preveriti črpališče, če je inštalirano (skladno z navodili za črpališče)

 Preveriti ventilacijske cevi, da ni zamašitev

 Kontrolirati dejansko porabo vode, da ne odstopa od projektnih podatkov

 Primarni usedalnik je potrebno 1 – krat letno prazniti (izvede pooblaščeno podjetje)

Posebno opozorilo! 

Nikoli vstopati v primarni usedalnik! 




