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POVZETEK 
 

Tema diplomskega dela je vezana na ugotavljanje kakovosti površinskih voda. 

Velika uporaba gnojil (naravnih in umetnih) ter pesticidov, v želji po večjem 

pridelku, lahko v okolju in vodah povzroči onesnaženje, ki vpliva na kakovost 

življenja.  

 

V diplomskem delu sem določala nekatera anorganska onesnaževala v izbranih 

vzorcih vod in jih primerjala z dovoljenimi mejnimi vrednostmi. Prisotnost izbranih 

anorganskih ionov v izbranih vzorcih vod sem določala s hitrimi testi za analizo vode 

na terenu. S kompleksometrično titracijo sem določila karbonatno, totalno in 

kalcijevo trdoto vodovodne vode.  

 

V vodah niso prisotna samo anorganska onesnaževala, temveč tudi organska, ki so 

posledica uporabe pesticidov v kmetijstvu. S tekočinsko kromatografijo visoke 

ločljivosti (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) sem v drugem delu 

diplomskega dela zasledovala razpad triazinskega pesticida atrazina na UV svetlobi.  

 

V okviru metodološkega dela sem pripravila eksperimentalno vajo, pri kateri učenci 

spoznajo tri različne postopke za določanje trdote vode. Vaja se izvaja v 7. razredu 

osnovne šole pri predmetu Naravoslovje. 

 

Ključne besede: nitratni ion, nitritni ion, amoniak, hidrogen sulfidni ion, klor, hitri 

testi, trdota vode, pesticidi, atrazin, huminske kisline, tekočinska kromatografija 

visoke ločljivosti, fotorazgradnja 
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ABSTRACT 
 
The main topic of this diploma thesis is to determine the quality of the surface 

waters. Extensive use of the fertilisers (artificial and natural) and pesticides, all this 

in the main goal of higher yield, can pollute surface waters and environment in 

general and therefore affects the quality of life. 

 

In this diploma thesis, I determined inorganic pollutants in selected samples of 

surface waters and compare them with the maximum values legally allowed.  The 

presence of selected inorganic ions in water samples was determined by the reagent 

kits for rapid field analyses of water. The complexometric titration was used to 

determine carbonate, total and calcium hardness of tap water. 

 

Beside the inorganic pollutants, the extensive use of pesticides leaves also traces of 

organic ones. The High Performance Liquid Chromatography (HPLC) was used in 

the second part of this diploma thesis in order to follow the decomposition of triazine 

pesticide atrazine in UV light. 

 

For the methodological part of the Thesis, I prepared an experimental exercise in 

which pupils learn about three different procedures for the determination of water 

hardness. The exercise is carried out in the 7th grade of the Primary school at the 

subject of Natural Science. 

 

Keywords: nitrate ion, nitrite ion, ammonia, hydrogen sulphide ion, chlorine, rapid 

reagent kits, water hardness, pesticides, atrazine, humic acid, high performance 

liquid chromatography, photodegradation 
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SEZNAM KRATIC 
NO3

- - nitratni ion 

NO2
- - nitritni ion 

NH4
+ - amonijev ion 

NH3 - amoniak 

CN- - cianidni ion 

HS- - hidrogensulfidni ion 

Cl- - kloridni ion 

Cl2 - klor 

Ca - kalcij 

Mg - magnezij 

Ca+ - kalcijev ion 

Mg+ - magnezijev ion 

CaO - kalcijev oksid 

CaCO3 - kalcijev karbonat 

Ca(HCO3)2 - kalcijev hidrogenkarbonat 

HCO3
- - hidrogenkarbonatni ion 

CO2 - ogljikov dioksid 

H3O+ - oksonijev ion 

EDTA - etilendiamintetraocetna kislina 

HCl - klorovodikova kislina 

AZ - atrazin 

HS – huminske snovi 

HK - huminska(e) kislina(e) 

FeSO4 – železov(II) sulfat 

HPLC – tekočinska kromatografija visoke ločljivosti 
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1. UVOD  
 

Voda in njena kakovost je ključna za zdravo vsakodnevno življenje in za trajnostno 

gospodarsko dejavnost. Vode so vedno bolj pomembna tema sodobnega časa, saj se 

zavedamo omejenosti virov in vse večje onesnaženosti. Kemično onesnaženje ogroža 

rastline in živali v vodotokih. V kmetijstvu se uporabljajo velike količine gnojil in 

sredstev za zatiranje škodljivcev in plevelov, ki se spirajo v podzemne vode, z 

mestnih površin pa se prav tako spirajo nevarne kemikalije. Zato se v vodah 

pojavljajo različna anorganska in organska onesnaževala, ki vplivajo na zdravje vseh 

živih bitij. Zavedamo se, da naša ravnanja ogrožajo nas same, zato je naš razvoj 

vedno bolj usmerjen k zmanjševanju in preprečevanju škodljivih vplivov na okolje.  

V okviru diplomskega dela analiziram vzorce vod iz domačega okolja. Analizo 

vzorcev sem opravila s hitrimi testi za določanje vsebnosti nekaterih anorganskih 

onesnaževal. S tem sem poskušala dobiti vpogled v splošno kakovost voda v 

izbranem okolju. Poleg tega sem s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti 

analizirala organska onesnaževala, ki so posledica pretekle uporabe pesticidov v 

kmetijstvu. Še posebej sem se osredotočila na triazinski herbicid atrazin in na 

njegove razgradne produkte. Atrazin je bil v preteklosti pogosto uporabljen herbicid, 

uporabljali so ga za zatiranje semenskih širokolistnih in travnih plevelov na koruznih 

poljih, sadnih nasadih, pa tudi kot totalni herbicid na kmetijskih tleh. Zasledovala 

sem njegov razpad pod vplivom UV svetlobe, huminskih kislin in železovih ionov. 

Tema je okoljsko in vzgojno pomembna, saj nas zanima intenzivnost onesnaževanja 

vod in možnosti zmanjševanja take onesnaženosti.  

Onesnaževanje voda in vpliv onesnaževal na življenjski prostor ter poznavanje 

problema je po mojem mnenju pomembna tema v osnovni šoli in zato dobra 

popotnica za manj onesnaženo prihodnost.  

 

Delovna hipoteza: 

- predpostavljam, da je vsebnost anorganskih onesnaževal v okviru 

dovoljenih vrednosti, saj v bližini zajemanja vzorcev vod ni intenzivnega 

kmetijstva in industrije; 
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- pričakujem, da je določanje atrazina in njegovih razgradnih produktov s 

tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) izvedljivo in jasno 

razumljivo; 

- predpostavljam, da UV svetloba, huminske kisline in železovi ioni vplivajo 

na hitrejšo razgradnjo atrazina. 
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2. TEORETIČNI DEL  
 

2.1. ANORGANSKA ONESNAŽEVALA VODA 

 
Pogosta anorganska onesnaževala voda so: 

- nitratni (NO3 
−) in nitritni (NO2 

−) ioni, 

- amonijevi (NH4 
+) ioni, 

- cianidni (CN−) ioni, 

- hidrogensulfidni (HS−) ioni, 

- klor (Cl2) in kloridi (Cl−) 

- in raztopljene soli, ki povzročajo trdoto vode. 

 

2.1.1. Nitrati in nitriti  
 

Nitrate in nitrite lahko zasledimo v naravi zaradi uporabe umetnih in naravnih gnojil. 

Nahajajo se tudi v industrijskih in komunalnih odpadnih vodah. Nitrati in nitriti so v 

vodi dobro topni. V primeru prevelike uporabe umetnih gnojil, ki vsebujejo nitrate, 

lahko pri izpiranju v reke in jezera pride do povečane rasti alg. Pri kasnejšem gnitju 

alg se porablja v vodi raztopljen kisik in zato lahko posledično pride do pogina rib. 

Ljudje smo nitratom in nitritom izpostavljeni preko hrane (pesa, zelena solata, 

redkev, špinača in prekajeno meso, kamor so dodani kot konzervansi) in vode [1, 2].  

V naravnih površinskih vodah je povečana koncentracija nitrata posledica izločkov,  

razkrojnih produktov živalskih in rastlinskih organizmov, ki vsebujejo dušik ter 

prisotnost nitrata v deževnici[1, 2]. 

Onesnažene površinske vode lahko vsebujejo več kot 150 mg/L nitrata. Take 

vrednosti so posledica oksidacije oz. redukcije organskih in anorganskih snovi, ki jih 

uporabljamo za čiščenje in gnojenje. Visoka vrednost nitrata je indikacija 

onesnaženja vode s fekalijami. Nitrat je v deževnici prisoten kot produkt reakcije 

dušikovih oksidov z vodo. Dušikovi oksidi so v atmosferi prisotni zaradi emisije 

dimnih in izpušnih plinov, ter vezave atomarnega dušika, ki nastane ob nevihtah iz 

molekul dušika in kisika [3]. 

S pitno vodo lahko vnesemo nitrat v prebavni trakt, kjer ga reducirajoče bakterije 

pretvorijo v nitrit, ki je precej bolj toksičen kot nitrat. Najbolj znan škodljiv učinek 
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nitratov oz. nitritov na zdravje je pojav methemoglobinemije, kjer je moten prenos 

kisika po telesu. Zaradi posebnosti v razvoju so najbolj ogroženi dojenčki do 6 

mesecev starosti, predvsem zalivančki. V Pravilniku o pitni vodi so nitrati in nitriti 

uvrščeni v Prilogo 1, del B med kemijske parametre. Mejna vrednost je 50 mg/L za 

nitrat (NO3
-) in 0,50 mg/L za nitrit (NO2

-) [4, 5]. 

Pitna voda s koncentracijami nitratov nad vrednostjo 50 mg/L predstavlja 

zdravstveni problem za dojenčke, nosečnice in doječe matere. Uživanje take vode 

zanje ni primerno in je potrebna omejitev uporabe. Prekuhavanje vode nitratov ne 

uniči, zaradi izhlapevanja vode se njihova koncentracija lahko celo poviša [1]. 

 

2.1.2. Amoniak  
 

Amoniak je v vodi zelo dobro topen in pri reakciji z vodo nastane amonijev ion 

(NH4
+). Prisotnost amonijevega iona v vodi je posledica komunalnega, industrijskega 

in kmetijskega onesnaženja [6]. 

Pitna voda ne sme vsebovati amoniaka, razen če se voda med postopki obdelave ne 

onesnaži z amoniakom. Po standardih svetovne zdravstvene organizacije je najvišja 

dovoljena količina amoniaka za pitno vodo 0,05 mg/L [3].  

Amoniak sam je malo toksičen, vendar lahko že majhna količina amoniaka kaže na 

higienske razmere. Toksični učinek amonija se pojavi pri izpostavljenosti nad 200 

mg/kg telesne teže. Pri površinskih vodah je pomembna kontrola vsebnosti 

amoniaka, saj je amoniak strupen za ribe [3, 6]. 

Dovoljena koncentracija amoniaka v površinskih vodah je 0,2 mg/L. V primeru, da 

voda vsebuje več kot 0,2 mg/L, se po kloriranju lahko pojavi neprijeten okus in vonj 

(dikloramin, trikloramin) in tudi zmanjšana učinkovitost dezinfekcije, saj lahko več 

kot polovica klora reagira z amonijem in tako klora ni na voljo za dezinfekcijo. 

V Pravilniku o pitni vodi je amonij uvrščen v Prilogo 1, del C, med indikatorske 

parametre. Mejna vrednost je 0,50 mg/l. V skupini indikatorskih parametrov (del C) 

je zato, ker mejna vrednost ne temelji na podatkih o nevarnostih za zdravje ljudi [4, 

6]. 
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2.1.3. Cianidi 
 

Viri cianidov v okolju so naravni ali umetni, osnovni vzrok strupenosti pa je cianidni 

anion. Cianidi so v virih pitne vode običajno v nizkih koncentracijah. V primeru, da 

je koncentracija povečana, je to predvsem zaradi industrijskega onesnaženja. Ob 

preseženih vrednostih cianidov v pitni vodi je potrebno takojšnje ugotavljanje 

vzrokov in njihova odprava. V nizkih koncentracijah ga je iz pitne vode enostavno 

odstraniti s pripravo s klorovimi preparati, ozonom, adsorpcijo. V primeru, da gre za 

nezgodne situacije in je to onesnaženje vodnih virov prehodne narave, je po mnenju 

Svetovne zdravstvene organizacije možno za 5 dni dopustiti vrednost 0,6 mg/L 

cianida v pitni vodi. V tem času mora biti onesnaženje odpravljeno [7, 8].  

V Pravilniku o pitni vodi je cianid uvrščen v Prilogo I, del B, kjer je določena mejna 

vrednost v pitni vodi 50 µg/L [1, 4].   

Cianid je v visokih koncentracijah akutno toksičen zaradi prekinitve oksidativne 

presnove. Simptomi so pomanjkanje kisika v tkivih, predvsem v možganih [1].  

 

2.1.4. Hidrogen sulfidi 
 

Vodikov sulfid (H2S) ima značilen vonj po ″gnilih jajcih″, ki ga zaznamo v zelo 

majhnih koncentracijah v zraku, pod 8 µg/m3. V vodi okus in vonj po odpadkih 

ocenimo med 0,05 in 0,1 mg/L. Okus in vonj odpadkov, ki vsebujejo žveplo, pa pri 

0,2 mg/L. Vodikov sulfid se tvori, ko v vodi topni sulfidi hidrolizirajo. V vodi H2S 

disociira in tvori iona HS− in S2−. Koncentracija teh dveh ionov je odvisna od pH 

vode. Koncentracija H2S narašča z zniževanjem pH. Pri pH ≅ 7,4 je približno 1/3 kot 

nedisociiran H2S in ostalo kot HS− ion. V dobro prezračeni vodi je hidrogen sulfid 

oksidiran do sulfatov in biološko oksidiran do elementarnega žvepla. V anaerobni 

vodi lahko pride do mikrobiološke redukcije sulfata do sulfida.  

Večina hidrogen sulfida, ki je prisoten v naravnih vodah, pride iz naravnih virov in 

industrijskih procesov. Zazna se ga v podtalnici, kar je odvisno od sestave kamenin 

in prisotnih mikroorganizmov. Mejna vrednost za hidrogen sulfid v vodi je  

0,05 mg/L [7]  .  
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2.1.5. Klor in kloridi 
 

Kloridi so v okolju prisotni kot natrijeva, kalijeva ali kalcijeva sol. V površinskih 

vodah in podtalnici so lahko naravnega in antropogenega izvora, kot je na primer 

površinsko izpiranje zaradi soljenja cest, uporaba anorganskih gnojil in industrijske 

odpadne vode. Prisotnost klora ali klorida v pitni vodi je posledica uporabe klora v 

pripravi pitne vode. Uporablja se kot razkužilo zaradi uničevanja mikroorganizmov. 

Kloridi so eni glavnih anionov v telesu, in so nujni za normalno delovanje 

organizma. Glavni vir vnosa za ljudi je preko soli v hrani [7]. 

 Prag vonjanja za klor v pitni vodi je okoli 0,6 mg/l, nekateri ljudje pa ga zaznajo že 

pri koncentraciji 0,2 mg/l [7].  

V pravilniku o pitni vodi so kloridi uvrščeni v Prilogo 1, del C, med indikatorske 

parametre. Mejna vrednost je 250 mg/L, z opombo, da voda ne sme biti agresivna. V 

skupini indikatorskih parametrov (del C) so zato, ker mejna vrednost ne temelji na 

podatkih o nevarnostih za zdravje ljudi [4, 6].  

 

2.2. DOLOČANJE ANORGANSKIH ONESNAŽEVAL V VODAH 

 

Za analizo posameznih anorganskih onesnaževal v vodah se med drugim uporablja 

hitre teste, ki so primerni za analizo na terenu. Uporabljajo jih na različnih področjih, 

v industriji, kmetijstvu, šolah, gospodinjstvu in drugih. Za uporabo so zelo preprosti 

in hitri. 

Hitre teste se ne uporablja le za analizo vode, ampak tudi za analizo prsti, sestave 

oziroma kakovosti jekel, odvisno od tipa kompleta [9]. 

Na trgu je več različnih vrst kompletov. Pri svojem delu sem uporabljala 

Aquamerck, Aquaquant in Microquant komplete za analizo vode nemškega 

proizvajalca Merck. 

Aquamerck testi temeljijo na titrimetrični ali kolorimetrični določitvi koncentracije 

neke substance. Pri kolorimetričnem določevanju dodamo enega ali več reagentov, ki 

s substanco, ki jo določamo, reagirajo tako, da nastane obarvana raztopina. Nastalo 

barvo primerjamo z barvnimi standardi na barvni skali in odčitamo koncentracijo 

komponente v vzorcu, ki je zapisana ob posamezni barvi na barvni skali. 
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Aquaquant testi omogočajo kolorimetrično določitev pri nizkih koncentracijah, 

Microquant testi pa pri srednjih do visokih koncentracijah [10]. Ravno tako so tudi 

ti testi preprosti za uporabo. Vsebujejo vse potrebne reagente, posodice, v katere 

nalijemo vodo, ki jo analiziramo in barvno skalo s pripadajočimi koncentracijami. V 

vseh kompletih za hitre teste so tudi navodila za uporabo. 

 

2.2.1. Določanje izbranih ionov s hitrimi testi 
 

Kolorimetrično določanje nitritnih ionov (NO2
−) z Aquaquant-om temelji na 

Griessovi reakciji. Griessova reakcija je najpogosteje uporabljena reakcija za 

določevanje nitritnih ionov. Reakcija vključuje spremembo nitrita s pomočjo 

sulfonilne kisline v 4-diazobenzen sulfonilno kislino. Z α-naftilaminom pa v kislem 

mediju dobimo obarvano raztopino (rdečevijolično pri pH ≅ 2). Raztopino lahko 

analiziramo tudi s spektrofotometrom pri valovni dolžini 520 nm [10].  

 

Določanje nitratnih ionov (NO3
−) z Microquant-om temelji na barvni reakciji 

NO3
− iona z nitrospektralom (patentiran reagent). Nitrat reagira z nitrospektralom v 

koncentrirani žveplovi (VI) kislini (H2SO4) in tvori rdeče obarvano nitro spojino 

[10]. 

 

Za določanje amonijevih ionov (NH4
+) z Aquaquant  testom se uporablja 

kolorimetrična metoda z modrim 2,2-izopropil-5,5-metil-indofenolom (Bertholtova 

reakcija). Reakcija poteče v alkalnem mediju (pH=13) med amoniakom (NH3) in 

hipokloritom (ClO−) do monokloramina (NH2Cl). Monokloramin pa v dvostopenjsko 

katalizirani reakciji s timolom tvori indofenol. V kislem je indofenol nedisociran in 

obarvan rumeno, v alkalnem pa imamo modro obarvano raztopino indofenolnega 

iona.  

Obarvano raztopino lahko analiziramo tudi spektrofotometrično pri valovni dolžini 

690 nm, kjer je maksimum absorbcijskega spektra [10].  
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Kolorimetrično določanje cianidnih ionov  (CN−) z Aquaquant-om temelji na 

naslednjih reakcijah. Cianidni ioni (CN−) tvorijo s Cl2 cianogeni klorid, ki reagira s 

piridinom do glutakondialdehida, ta pa z 1,3-dimetil-barbiturno kislino tvori 

vijolično polimetinsko barvilo. Idealen pH je rahlo kisel.  

Obarvano raztopino lahko analiziramo tudi spektrofotometrično pri valovni dolžini 

585 nm [10].  

 

Določanje hidrogensulfidnih ionov (HS−) z Aquaquantom-om poteka tako, da 

H2S reagira z N,N-dimetil-1,4-fenilendiamonijevim kloridom do obarvanega 

levkometilen modrega. Levkometilen modro se oksidira z železovim sulfatom do 

metilen modrega. 

Sulfamidno kislino, ki je tudi eden izmed reagentov, damo na začetku v analizirani 

vzorec zato, da preprečuje, da bi nitratni ioni motili potek dokazne reakcije [10]. 

 

Z Microquant  metodo določamo prisotnost Cl2 v vodi. To je univerzalni test za 

določanje koncentracije vezanega klora v vseh vrstah plavalnih bazenov. 

V prisotnosti klora (Cl2), hipokloritne kisline (HClO) in hipokloritnih ionov (ClO−) 

se N,N-dimetil-p-fenilendiamin oksidira do rdeče-vijolične spojine. Barva, ki se 

pokaže po dodanih prvih dveh reagentih, indicira prisotnost prostega klora v vzorcu 

vode. Ko dodamo še zadnji reagent pa po 1 min., glede na barvo, ki jo zaznamo, 

določimo vrednost vsega klora v vzorcu. S preprostim izračunom dobimo vrednost 

vezanega klora v vzorcu (ves klor − prosti klor = vezani klor) [10]. 

 

2.3. TRDOTA VODE 
 

Vsebnost raztopljenih soli v vodi označujemo kot trdoto vode. V vodi so raztopljeni 

predvsem Ca in Mg hidrogenkarbonatni ioni. Glede na kation ločimo kalcijevo in 

magnezijevo trdoto.  

Za gospodinjske in industrijske vode  je trdota vode pomemben podatek, ker trša 

voda zmanjšuje moč pralnih sredstev in izloča vodni kamen pri segrevanju, zato se 

zmanjša toplotni prenos in poveča poraba goriva. Pri mnogih industrijskih procesih 

je potrebna mehka ali malo trda voda, zato jo je, če je pretrda, potrebno mehčati. 

Mehčanje vode temelji na ionski izmenjavi [3, 11].  
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Iz zdravstvenega stališča je učinek trde vode še nepojasnjen, možna pa je korelacija 

″trda voda-manjša smrtnost in manj bolezni srca in ožilja″ in ″mehka voda-večja 

smrtnost″. Voda srednje trdote z veliko vsebnostjo hidrogenkarbonatov ima svež 

okus in je kot pitna voda najbolj zaželena [3, 12].  

Glede na slabo topnost CO2 in posledično izločanje netopnih karbonatov iz topnih 

hidrogenkarbonatov pri segrevanju vode: 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2  

ločimo karbonatno trdoto, ki povzroča izločanje kamna  in nekarbonatno trdoto 

(permanentna trdota), ki jo predstavljajo tudi pri višjih temperaturah topne kalcijeve 

in magnezijeve soli klorovodikove, silicijeve, dušikove, žveplove in huminske 

kisline [11]. 

Trdoto podajamo v mol/m3, tradicionalno pa v nemških trdotnih stopinjah; trdoto  

1 °d ima raztopina z 10 mg/L CaO oziroma ekvivalent Mg ali karbonata [11, 12]. 

Stehiometrična razmerja so v vseh razmerjih 1:1, zato je preračunavanje enostavno, 

razen pri HCO3
- kjer je razmerje s CaO 2:1. Seštevek karbonatne in nekarbonatne ter 

kalcijeve in magnezijeve trdote je enak in ga imenujemo totalna trdota: 

°dTOT = °dMg + °dCa 

°dTOT = °dNEKARB + °dKARB 

 

Karbonatna trdota 

Hidrogenkarbonata Ca in Mg titriramo z 0,1 mol/L HCl, kot indikator uporabimo 

metiloranž: 

HCO3
- + H3O+    →   CO2 + 2H2O 

 

Totalna trdota 

Določimo jo s kompleksometrično titracijo kalcijevih in magnezijevih ionov v 

vzorcu z EDTA (H4Y) in indikatorjem erio-T pri pH 10: 

Mg2+ +  H2Y2− + 2H2O  →  MgY2− + 2H3O+ 

Ca2+ +  H2Y2− + 2H2O    →    CaY2− + 2H3O+ 
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Kalcijeva trdota 

Ugotovimo jo s kompleksometrično titracijo kalcijevih ionov z raztopino EDTA 

(H4Y) konc. 0,0178 mol/L in indikatorjem mureksid pri pH 12. 

Ca2+ +  H2Y2− + 2H2O    →    CaY2− + 2H3O+ 

[11, 12]. 

 

2.4. ORGANSKA ONESNAŽEVALA VODA 
 

Med problematične organske spojine v vodah štejemo pesticide. Pesticidi so snovi, ki 

jih v agrikulturi uporabljajo za zatiranje škodljivcev, plevelov in rastlinskih bolezni. 

Uporabljamo jih tudi na drugih področjih, kot so lesarstvo, gozdarstvo, gradbeništvo, 

ladjedelništvo itd. Po svojem nastanku so lahko naravne snovi, izolirane iz rastlin ali 

sintetično pridobljene. Predvsem sintetično pridobljeni pesticidi so tisti, ki ob 

neustrezni uporabi ogrožajo tako človeka kot ekosfero (biosfero) [13]. 

Problem pesticidov je njihova strupenost za pridelke in za vse ostale organizme, ki 

pridejo v stik z njimi. Toksičnost učinkovin rastlinskih zaščitnih sredstev pa 

opredeljujejo z določanjem LD50 na poskusnih živalih (danes na miših). LD50 (letalna 

ali smrtna doza) je izražena v mg snovi na kg telesne teže pri testiranih živalih, kjer 

so ugotovili 50 % smrtnost [13].  

Zaradi njihove kemične sestave je stopnja toksičnosti pesticidov različna. Na 

toksičnost vpliva predvsem koncentracija, način uporabe, stopnja razgradljivosti, 

sposobnost bioakumolacije in biokoncentracije, obstojnost v okolju, sposobnost 

vstopanja v metabolične reakcije, mutagenost, genotoksičnost in še veliko drugih 

dejavnikov. Znanje o toksičnosti in drugih bioloških lastnostih učinkovin je zelo 

pomembno. Proizvajalci in tudi uporabniki rastlinskih zaščitnih sredstev morajo 

vedeti čim več o škodi in posledicah, ki jih povzroča njihova nepravilna uporaba in 

ravnanje s takšnimi pripravki. Vedeti moramo tudi, da vsak tak poseg v okolje vodi 

do onesnaženja podtalnice, posledice pa so lahko dolgoročne [1, 13]. 

 

2.4.1. Vpliv pesticidov na okolje  

 

Večina pesticidov deluje neselektivno, kar pomeni, da so strupeni za ciljne 

organizme in tudi za ostale organizme, ki pridejo v stik z njimi. Učinek pesticida na 
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okolje je odvisen od kemijskih in fizikalnih lastnosti, od načina, časa in pogostosti 

uporabe. 

Lastnosti, ki najbolj vplivajo na delovanje snovi v okolju: 

- topnost v vodi, ki vpliva na izluževanje in adsorpcijo v prsti, mobilnost v okolju in 

stopnjo adsorpcije snovi v rastline, 

- hidroliza, ki vpliva na življenjsko dobo snovi v okolju, 

- ionizacija, ki vpliva na potek adsorpcije, življenjsko dobo in interakcije z drugimi 

spojinami, 

- parni tlak, ki vpliva na izhlapevanje in mobilnost v atmosferi, 

- reaktivnost, ki vpliva na metabolizem v živih organizmih ter na mikrobiološko, 

fotokemično in avto-degradacijo. 

Te lastnosti vplivajo na življenjsko dobo pesticida, razširjanje pesticida na druga 

področja, kjer ni bil uporabljen, in na akumulacijo v živih organizmih [14].  

 

2.4.2. Herbicidi 
 

Herbicidi so snovi, ki jih uporabljajo za zatiranje plevela oz. oviranje njihovega 

razvoja. Delujejo tako, da motijo encimske reakcije v rastlinah. Herbicide 

uporabljamo pred ali takoj po setvi (preden kultura vzklije). 

Glede na kemijsko sestavo ločimo naslednje herbicide: 

- triazinski herbicidi, 

- karbamati, 

- kislinski amidi in anilidi, 

- derivati fenoksi ocetne kisline, 

- derivati tiosečnine. 

Glede na njihovo delovanje poznamo totalne in selektivne herbicide [13].  

 

2.4.2.1. Triazinski pesticidi 

 

Triazinski pesticidi spadajo med herbicide in se uporabljajo za zatiranje neželenih 

rastlin na pretežno kulturnih površinah. Med triazinskimi herbicidi je najpogosteje 

uporabljen atrazin, sledijo mu še simazin, ametrin in prometrin [15]. Po strukturi so 
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šestčlenske heterociklične spojine s trmi ogljikovimi atomi in tremi dušikovimi atomi 

v obroču [13].  

Triazini v rastlinah zavirajo fotosintezo in celično delitev [13]. Selektivnost je lahko 

dosežena s tem, da nekatere kulturne rastline, kot je npr. koruza, zelo hitro pretvorijo 

kloro-s-triazine, v neaktivne hidroksitriazine. Pleveli pa so pri tej pretvorbi 

počasnejši [15]. 

 

2.4.2.2. Atrazin 

 

Atrazin se uporablja za zatiranje večine širokolistnih plevelov in trav v kmetijstvu 

(žitna, predvsem koruzna polja), pri pogozdovanju in drugih nekmetijskih 

dejavnostih. Od leta 2003 je v Sloveniji v celoti prepovedan. Glavni problem zaradi 

uporabe atrazina je nevarnost onesnaženja podtalnice in s tem pitne vode [1]. 

 

Tabela 1: Kemijsko ime atrazina in njegova molska masa. 

TRIVIALNO IME KEMIJSKO IME M 

[g/mol]  

ATRAZIN 4-etilamino-6-izopropilamino-2-kloro-1,3,5-triazin 215,69 

 

Na sliki 1 je prikazana strukturna formula atrazina. 

 

 
Slika 1: Strukturna formula atrazina. 

 

Fizikalne lastnosti: 

Tališče: 171-174°C 

Topnost: 

- v vodi: 70 mg/L pri 22°C; 
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- organska topila: aceton, dimetilsulfoksid, etanol, kloroform, etil acetat, dietileter 

[16].  

Atrazin sodi med sredstva z nizko akutno toksičnostjo za sesalce. LD50 oralno za 

podgane je 1900-3000 mg/kg [13, 15]. Posledica široke uporabe atrazina je njegova 

pogosta prisotnost v površinskih vodah in tudi v podtalnici, ki sta vir pitne vode. V 

vodnih virih so koncentracije atrazina, toksične za vodne alge, lahko povzročajo 

poškodbe kromosomov in ovirajo pravilni razvoj spolnih žlez pri paglavcih dvoživk 

moškega spola [15]. Pri visokih koncentracijah je atrazin povzročitelj endokrinih 

motenj (moti in spreminja delovanje hormonov) [1]. Pri podganah so s poskusi 

dokazali, da atrazin ovira nastop pubertete, spremeni potek brejosti in spodbuja 

nastanek tumorjev na mlečnih žlezah [7, 15]. V Pravilniku o pitni vodi je atrazin 

uvrščen v Prilogo I, del B, kjer je določena mejna vrednost v pitni vodi, 0,10 µg/l. Pri 

tej mejni vrednosti je upoštevan previdnostni princip, ki izhaja iz predpostavke, da 

snovi iz skupine pesticidov, v pitni vodi, ne bi bilo [1, 4]. 

 

2.4.2.3. Razgradnja atrazina 

 

Atrazin se v okolju po uporabi v površinskih vodah razgradi s pomočjo fotolize in 

mikroorganizmov [7] . 

Atrazin se lahko razkraja na tri načine: 

- biološka razgradnja, 

- kemična razgradnja   

- in fotoliza. 

 

Biološka razgradnja 

Biološka razgradnja je glavni dejavnik pri razgradnji atrazina v tleh. Na njo vplivajo 

dejavniki kot so pH, vsebnost glin in organske komponente v prsti, klimatski pogoji 

in sestava prsti.  

Globlje v tleh kot se atrazin nahaja, večja je njegova obstojnost. Možnost za 

razgradnjo se poveča, če poteka počasnejša filtracija atrazina skozi talni profil. Če 

atrazin hitro prehaja skozi vrhnjo plast talnega profila, ostane večinoma 

nespremenjen v globljih plasteh. Pri razgradnji imajo pomembno vlogo 

mikroorganizmi, ki se nahajajo v vrhnji plasti talnega profila. Sposobnost razgradnje 

imajo predvsem mikroorganizmi v prsti in vodne bakterije [17].  
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Kemična razgradnja in fotoliza 

Atrazin (AZ) se lahko razgradi ob prisotnosti različnih kemikalij, kot so O3/H2O2, 

Fe(II)/H2O2 oz. Fe(III)/H2O2 in druge. Kemični postopki so pogosto združeni s 

fotolizo, npr. H2O2/UV, TiO2/UV, O3/UV [18, 19]. 

V svojem diplomskem delu sem raziskovala razgradnjo AZ in sicer: 

- AZ, 

- AZ v prisotnosti huminskih kislin (HK),  

- AZ v prisotnosti HK in FeSO4,  

vse pod vplivom UV svetlobe v določenih časovnih intervalih. 

 

2.5. HUMINSKE SNOVI 
 

Huminske snovi (HS) so del organske snovi, ki jo najdemo v prsti in površinskih 

vodah. Splošno veljavna teorija je, da huminske snovi nastajajo z razpadanjem 

odmrlih rastlin in živali v prsti kot posledica delovanja mikroorganizmov. Huminske 

snovi imajo pomembno vlogo pri obnavljanju zemlje in pospešujejo rast rastlin. 

Intenzivno kmetovanje lahko zmanjšuje količino organskih snovi v prsti. S tem se 

ruši struktura prsti in njena rodovitnost [15]. 

Huminske kisline močno absorbirajo svetlobo v področju ultravijolične svetlobe, 

deloma pa tudi v vidnem področju, zato so obarvane. Za njih je značilna rjava do 

črna obarvanost. Prsti, ki vsebujejo več organskih snovi, so temnejše, kot na primer 

šota, ki je skoraj v celoti iz organskih snovi, medtem, ko jih peščena puščavska prst 

vsebuje manj kot 0,1 %. Na sliki 2 sta prikazani njivska prst in gozdna prst. Gozdna 

prst je bogatejša s humusom, zato je tudi temnejša. Na sliki je tudi tržno dostopna 

huminska kislina in huminska kislina, izolirana iz prsti, obe sta skoraj črni, kar 

nakazuje na to, da večja vsebnost le-te pomeni tudi temnejšo barvo prsti [20]. 
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Slika 2: Levo zgoraj, obdelovalna njivska prst, desno zgoraj gozdna prst, levo spodaj, 

tržno dostopna huminska kislina in desno spodaj, huminska kislina, izolirana iz prsti 

[20]. 

 

Tipična obdelovalna prst vsebuje 5-10 % organskih snovi, od tega jih je približno  

80 % huminskih substanc, ostalih 20 % pa predstavlja nerazgrajene ostanke rastlin: 

polisaharide, beljakovine, voske, maščobe. Huminske snovi so uvrščene med 

biopolimere, ni pa še dokončnega dogovora o njihovi strukturi, molekulski masi in 

elementni sestavi [15]. 

Najbolj poznana in uporabljena je razvrstitev huminskih snovi glede na njihovo 

topnost v vodi: 

- fulvinske kisline (FK) so topne v vodi pri vseh pH vrednostih in imajo najnižjo 

molekulsko maso; 

- huminske kisline (HK) so topne v vodi pri pH višjem od 1-2; 

- humin je netopen v vodi pri vseh pH vrednostih [15]. 

 

Fulvinske in huminske kisline najdemo v površinskih vodah in podtalnici. Huminske 

kisline vplivajo na potek razgradnje pesticidov, ki se nahajajo v površinskih vodah in 

podtalnici, hkrati pa lahko - tudi nepovratno - vežejo nase pesticide in njihove 

razgradne produkte. Zaradi tega se lahko njihova razgradnja pospeši ali upočasni, 
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zato te procese še raziskujejo. Rezultati raziskav kažejo na to, da se herbicid atrazin 

pod vplivom huminskih kislin v zemlji pretvori v manj strupene produkte [20]. 

Pri dezinfekciji pitne vode s klorom huminske snovi reagirajo tako, da nastane 

kloroform, ki je toksičen in potencialno kancerogen. Rešitev je v uvajanju novih 

dezinfekcijskih metod, kot je ozoniranje, ali pa v odstranitvi huminskih snovi iz vode 

pred dezinfekcijo (reverzna osmoza, aktivno oglje ipd.) [15]. 

 

2.6. DOLOČANJE ATRAZINA S TEKOČINSKO 

KROMATOGRAFIJO 
 

Za določanje manj hlapnih organskih spojin v vodah se uporablja tekočinska 

kromatografija visoke ločljivosti (High Performance Liquid Chromatography, 

HPLC). HPLC je primerna tudi za določanje razgradnih produktov nekaterih 

pesticidov, ki so običajno zelo polarni [21]. 

Najpogosteje se kot stacionarno fazo uporablja nepolarno fazo s C18 – veznim 

silikagelom. Uporabljajo se še nekatere manj polarne faze, npr. fenilna, ciano 

stacionarna faza in ionsko izmenjevalne stacionarne faze. Atrazin in njegovi 

razgradni produkti so manj polarne spojine, zato se vežejo na nepolarno stacionarno 

fazo. 

Sestava mobilne faze je odvisna od uporabljene stacionarne faze. Kadar želimo 

določati čim večje število spojin v čim krajšem času, ponavadi uporabimo gradientno 

elucijo. Pri separaciji pesticidov na nepolarni fazi uporabljamo polarne mobilne faze. 

Za atrazin in njegove razgradne produkte je najpogosteje mešanica acetonitrila in 

fosfastnega pufra. 

Za detekcijo pesticidov največkrat uporabljamo UV detektor s spremenljivo valovno 

dolžino. Veliko pesticidov (triazini, organofosforni) ima absorpcijski maksimum 

okrog 220 nm [21]. 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 

3.1. MATERIALI 
 

Pri svojem delu sem uporabila komplete za hitre teste: 

14408 Aquaquant NO2
−, (Merck, Darmstadt) 

14771 Microquant NO3
−, (Merck, Darmstadt) 

14416 Aquaquant HS−, (Merck, Darmstadt) 

14417 Aquaquant CN−, (Merck, Darmstadt) 

14428 Aquaquant NH4
+, (Merck, Darmstadt) 

14801 Microquant Cl2, (Merck, Darmstadt) 

 

Analizirala sem sledeče vzorce vod: 

Vzorec 1 – vodovodna voda (odvzeta iz vodovodnega omrežja na Katedri za 

analizno kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, 

Ljubljana) 

Vzorec 2 – prečiščena voda 

Vzorec 3 – voda iz potoka Zacurek v Šmarju-Sap 

Vzorec 4 – voda iz bajerja Zacurek na robu naselja Šmarje-Sap 

Vzorec 5 – voda iz izvira v bližini bajerja Zacurek, Šmarje - Sap 

 

Za pripravo standardnih raztopin nitritnih ionov (NO2
−) sem uporabila: 

- NaNO2   (2,0 g/L NO2
− - 200 mg soli raztopimo v 100 mL MQ v.) 

Priprava reagentov za določevanje NO2
− ionov: 

- HCl 20 % (20 mL kisline razredčimo do 100 mL z MQ v.) 

- Sulfanilna kislina (0,3 g kisline raztopimo v 50 mL MQ v.) 

- NaCH3COO 25 % (25 g soli raztopimo v 75 mL MQ v.) 

- α-naftilamin  (0,6 g α-naftilamina raztopimo v 1 mL HCl in 99 mL MQ v.) 

 

Za določanje trdote vode sem uporabila že pripravljene raztopine: 

- 0,1 mol/L HCl 

- indikator metiloranž 

- 2 mL pufrne raztopine (NH4Cl/NH3) 
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- indikator eriokrom črno T, trden 

- raztopino EDTA koncentracije 0,0178 mol/L 

- 5 mL 2 mol/L NaOH 

- indikator mureksid, trden 

 

Za določanje atrazina in študij razgradnje atrazina sem uporabila že 

pripravljene standardne raztopine: 

- raztopina atrazina (AZ) v acetonitrilu, 1 mg/L. 

Pri HPLC analizi sem uporabljala kot mobilno fazo acetonitril (″LC-gradient grade″) 

proizvajalca Rathburn (Walkeburn, Velika Britanija) in fosfatni pufer  

(0,02 mol/L pH=5,00). Fosfatni pufer sem pripravila  iz 2,759 g NaH2PO4 × H2O in 

razredčila do 100 mL. Dobljeni raztopini sem dodala 1 kapljico NaOH, da sem 

dobila pravo vrednost, pH=5,00. 

Prečiščeno vodo za HPLC sem dobila z dodatnim sistemom za čiščenje destilirane 

vode z Milli-Q sistemom za čiščenje vode (Millipore Corporation, MA, ZDA). 

 

Druge uporabljene kemikalije:  

- FeSO4, p.a. 

- Huminska kislina, teh. (Aldrich, ZDA) - HK 

 

3.2. UPORABLJENI INSTRUMENTI 
 

3.2.1. Hitri testi 
Za analizo vod s hitrimi testi sem uporabila komplete za analizo vode nemškega 

proizvajalca Merck. 

 

3.2.2. Spektrofotometer 
Spektroskopske meritve sem opravila na UV/VIS spoktrofotometru, Perkin Elmer, 

Lambda 2 (Perkin Elmer, Überlingen, Nemčija), z 1cm kvarčno kiveto, ki omogoča 

meritev v spektralnem območju 190-720 nm. 
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3.2.3. HPLC 

Za določanje koncentracij atrazina in nastalih razgradnih produktov sem uporabila 

tekočinski kromatograf visoke ločljivosti, HPLC (Merck HITACHI-Darmstadt, 

Nemčija) z UV-VIS detektorjem in avtomatskim injiciranjem (avtosampler). 

Analitska kolona je bila polnjena z nepolarno fazo Hypersil ODS, dimenzije  

250 × 4 mm, velikosti delcev 5 µm, (Hewlett-Packard, ZDA). 

Kromatograme sem spremljala preko računalnika. 

 

3.2.4. UV svetilka  
Za fotokemično razgradnjo atrazina v vodnih raztopinah sem uporabila UV svetilko, 

(Hanan, Nemčija). 

 

3.2.5. Ostali instrumenti 
Uporabljala sem še analitsko tehtnico Mettler AE 200 (Mettler, Švica) in pH meter 

MA5704 (Iskra, Kranj, Slovenija). 

 

3.3. POSTOPKI 
 

3.3.1. Postopki za hitre teste  
 

Analize s hitrimi testi sem izvedla po navodilih, priloženih v vsakem kompletu: 

 

14408 Aquaquant  NO2
−, (Merck, Darmstadt) 

- obe posodici napolnimo z vzorcem do oznake (20 mL) 

- v notranjo (posodico) dodamo eno poravnano žličko reagenta NO2
− - AN in 

premešamo, da se raztopi 

- počakamo 3 min in primerjamo barvo v obeh posodicah z barvno skalo [10] 

 

14771 Microquant  NO3
−, (Merck, Darmstadt) 

- v desno posodico damo dve poravnani žlički reagenta NO3
− - 1A 

- z injekcijsko brizgalko odmerimo 5 mL reagenta NO3
− - 2A in ga damo v desno 

posodico ter premešamo, da se raztopi reagent NO3
− - 1A 
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- levo posodico napolnimo s 6 mL, desno pa z 1,5 mL vzorca (20-35 °C) 

- po 10 min primerjamo barvi v obeh posodicah z barvno skalo [10] 

 

14416 Aquaquant  HS−, (Merck, Darmstadt) 

- obe posodici napolnimo z vzorcem do oznake (20 mL) 

- v notranjo posodico damo 2 kapljici reagenta HS− - 1A in pomešamo 

- v isto posodico nato dodamo 10 kapljic reagenta HS− - 2A in pomešamo 

- na koncu dodamo še 10 kapljic reagenta HS− - 3A in pomešamo  

- takoj lahko primerjamo barvo v obeh posodicah 

- če je koncentracija večja kot 3 mg/L, počakamo 5 min in primerjamo barvo v 

posodicah z barvno skalo [10]   

 

14417 Aquaquant  CN−, (Merck, Darmstadt) 

- obe posodici napolnimo z vzorcem do oznake (20 mL) 

- v notranjo posodico damo 1 poravnano žličko reagenta CN – 1A, jo zapremo in 

počakamo, da se raztopi 

- v isto posodico dodamo 1 poravnano žličko reagenta CN – 2A, jo zapremo in 

počakamo, da se raztopi 

- na koncu dodamo še 10 kapljic reagenta CN – 3A, zapremo posodico in 

pomešamo 

- počakamo 5 min in primerjamo barvo v obeh posodicah z barvno skalo [10] 

  

14428 Aquaquant  NH4
+, (Merck, Darmstadt) 

- obe posodici napolnimo z vzorcem do oznake (20 mL) 

- v notranjo posodico dodamo z injekcijsko brizgalko 2,5 mL reagenta NH4 – 1B 

in pomešamo 

- v isto posodico dodamo 1 poravnano žličko reagenta NH4 – 2B in pomešamo 

- počakamo 5 min 

- dodamo še 2 kapljici zadnjega reagenta NH4 – 3B in pomešamo 

- počakamo 7 min in primerjamo barvo v posodicah z barvno skalo [10]   
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14801 Microquant  Cl2, (Merck, Darmstadt) 

- obe posodici nekajkrat oplaknemo z vzorcem 

- v prazno posodico na desni dodamo 3 kapljice reagenta Cl2 – 1B in 1 kapljico 

reagenta  Cl2 – 2B ter vse skupaj pomešamo 

- obe posodici napolnimo s 6 mL vzorca  

- barva, ki jo zaznamo v desni posodici, takoj ko dodamo vzorec, nam poda 

vrednost prostega klora v njem 

- v desno posodico dodamo še 2 kapljici reagenta Cl2 – 3B in pomešamo 

- po 1 min primerjamo barvo in odčitamo vsebnost celotnega klora v vzorcu [10] 

 

Spektrofotometrično določanje NO2
−  ionov v vodi  

Za primerjavo s hitrim testom za določevanje nitritnih ionov v vodi sem po recepturi 

iz literature [22] pripravila reagente in standardne raztopine nitrita. 

Uporabljeni so isti reagenti, zato je test lahko primerljiv. Standardne raztopine so 

imele koncentracijske vrednosti primerljive z vrednostmi na lestvici za hitri test. Ker 

je bilo glede na barvo težko določiti vsebnosti nitritnih ionov v vzorcih, sem 

raztopine analizirala tudi s spektrofotometrom pri valovni dolžini 520 nm. 

Iz standardne raztopine NaNO2 v koncentraciji 2 g/L sem pripravila razredčene 

standardne raztopine podobnih koncentracij kot v kompletu za hitri test.  

V razredčenih standardnih raztopinah so bile koncentracije NO2
− ionov: 

1. 0 mg/L 

2. 0,02 mg/L 

3. 0,05 mg/L 

4. 0,1 mg/L 

5. 0,15 mg/L 

6. 0,2 mg/L 

Standardnim raztopinam sem dodala reagente po postopku in opazovala spremembo 

barve. Postopek sem ponovila tudi z vzorci, ki sem jih uporabila pri hitrih testih 

(vodovodna voda, prečiščena voda, potok, bajer in izvir).  

K 25 mL posamezne standardne raztopine sem dodala 2 mL raztopine sulfanilne 

kisline in počakala približno 5 min. Nato sem dodala 2 mL raztopine α - naftilamina 

in 2 mL raztopine natrijevega acetata ter dopolnila do 50 mL z ocetno kislino. Po 10 
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min sem merila absorbanco pri 520 nm v 1 cm celici. Enako sem postopala pri 

vzorcih vod. 

 

3.3.2. Določanje trdote vode 
 

Karbonatna trdota: 

Odpipetiramo 100 mL vzorca, mu dodamo indikator metiloranž in titriramo z  

0,1 mol/L HCl do barvnega preskoka. Povprečno porabo dveh paralelk preračunamo 

v nemške trdotne stopinje [11].   

 

Totalna trdota: 

100 mL vzorca nevtraliziramo s toliko mL 0,1 mol/L HCl, kolikor smo porabili 

kisline pri določitvi karbonatne trdote. Raztopini nato dodamo 2 mL pufrne raztopine 

(NH4Cl/NH3), indikator eriokrom črno-T in titriramo z raztopino EDTA 

koncentracije 0,0178 mol/L. V ekvivalentni točki se spremeni barva raztopine iz 

vinsko rdeče v modro. Trdotne stopinje določimo neposredno iz porabe EDTA, saj je 

koncentracija titrnega reagenta pripravljena tako, da 1 mL odgovarja 1 °d [11]. 

 

Kalcijeva trdota: 

100 mL vzorca nevtraliziramo s toliko mL 0,1 mol/L HCl, kolikor smo porabili 

kisline pri določitvi karbonatne trdote. Nato dodamo 5 mL 2 mol/L NaOH, indikator 

mureksid in titriramo z raztopino EDTA koncentracije 0,0178 mol/L. V ekvivalentni 

točki se spremeni barva raztopine iz rožnate v vijolično. Tudi tu trdotne stopinje 

določimo neposredno iz porabe EDTA [11]. 

Magnezijevo in nekarbonatno trdoto dobimo z izračunom [11]. 

 

3.4. KROMATOGRAFSKI POGOJI 
 

Gradientna elucija 

Za ločitev atrazina in njegovih razgradnih produktov sem uporabila gradientno 

elucijo. V tabeli 2 je predstavljena sestava mobilne faze med gradientno elucijo. 
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Tabela 2: Podatki o sestavi mobilne faze med HPLC določanjem atrazina 

 čas (min.) % acetonitrila % pufrne 

raztopine 

pretok 

(mL/min) 

1 0 1 99 1 

2 5 1 99 1 

3 20 60 40 1 

4 22 60 40 1 

5 24 1 99 1 

 

Pretok mobilne faze je bil 1 mL/min. Volumen injiciranja je bil 50 µL. 

 

Detekcija z UV/VIS detektorjem  

Pri dani sestavi mobilne faze sem merila absorbanco pri valovni dolžini 220 nm. 

 

3.5. IDENTIFIKACIJA IN KVANTIFIKACIJA ATRAZINA 
 
Identifikacija spojin 

Atrazin in njegove razgradne produkte sem identificirala na podlagi retencijskih 

časov. 

Za kvantitativno določanje atrazina sem uporabila podatke o ploščini 

kromatografskega vrha atrazina v standardnih raztopinah in v vzorcu. 

 

Merjenje ploščin vrhov kromatogramov 

Ploščine vrhov sem integrirala z računalniškim programom. 

 

3.6. RAZGRADNJA ATRAZINA Z UV SVETLOBO 
 

Razgradnjo atrazina (AZ) v vodni raztopini s koncentracijo 20 µg/mL sem 

zasledovala tako, da sem najprej s HPLC analizirala neobsevano raztopino atrazina. 

Dobila sem podatke o retencijskem času in ploščino vrha nerazgrajenega atrazina. 

Vodno raztopino atrazina (20 µg/mL) sem nato obsevala po 1min do skupnega časa 

obsevanja 7 min. Po vsaki minuti sem odvzela alikvot vzorca in ga analizirala ter 

tako kontrolirala razpad atrazina s pomočjo UV svetlobe. 
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Z UV svetlobo sem obsevala tudi raztopino atrazina, ki sem ji dodala HK. V 50 mL 

raztopine atrazina (20 µg/mL) sem dodala 5mg HK in analizirala na HPLC. Tako 

sem dobila retencijski čas in ploščino vrha AZ. To raztopino sem nato obsevala z UV 

svetlobo na enak način kot prej samo raztopino AZ. 

Obsevanje AZ z dodatkom HK in Fe soli (FeSO4) sem izvedla na enak način kot pri 

predhodni raztopini. V 50 mL raztopine AZ s koncentracijo 20 µg/mL sem dodala  

5 mg HK in 15 mg FeSO4. HK se slabše raztopijo, ker je zaradi FeSO4 raztopina bolj 

kisla, v taki raztopini pa se HK slabše raztapljajo. Raztopino AZ s HK in FeSO4 sem 

pred obsevanjem z UV svetlobo analizirala na HPLC in določila retencijski čas AZ 

in ploščino vrha. Raztopino sem obsevala na enak način kot predhodni dve. 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA  
 

4.1. VSEBNOST ANORGANSKIH ONESNAŽEVAL V VZORCIH 

VOD 
 

S hitrimi testi sem v različnih vzorcih vod določala koncentracijo: 

- nitritnih ionov, 

- nitratnih ionov, 

- amonijevih ionov, 

- cianidnih ionov, 

- hidrogensulfidnih ionov in 

- klora. 

 

Koncentracije posameznih komponent v vzorcih sem določala na osnovi barvne 

skale, ki je priložena vsakemu kompletu hitrih testov. Barvne skale hitrih testov 

imajo 10 barvnih stopenj. Vsaka izmed teh desetih stopenj pomeni določeno 

koncentracijo komponente v vzorcu.  

Kar nekajkrat se je zgodilo, da se barva analita ni ujemala z nobeno izmed določenih 

barv, ampak je bila po odtenku nekje med dvema barvama. V takšnem primeru sem 

se odločila, da je barva nekje na sredini med obema barvnima odtenkoma in zapisala 

rezultat kot vmesno vrednost: 0,0 – 0,025 mg/L. Barva za katero se pri analizi 

opredelimo, je zelo odvisna od opazovalca oz. od zmožnosti njegovih oči za 

ločevanje barvnih odtenkov. Pri teh določitvah gre za subjektivno oceno, zato so tudi 

možnosti za napako večje. Človeško oko ni enako občutljivo v vsem vidnem 

območju, njegov maksimum zaznavnosti vidne svetlobe je pri približno 555 nm, kar 

ustreza zelenemu delu vidnega spektra [23]. 
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Slika 3: Spekter vidne svetlobe [24].    

 
Nitritni ioni 

Prisotnost nitrita sem določala s hitrim testom ter pripravljenimi standardnimi 

raztopinami in reagenti po recepturi iz literature.  

Rezultati, ki sem jih dobila pri analizi s hitrimi testi, so opisani v tabeli 3. 

 

Tabela 3:  Rezultati analize s hitrim testom za NO2
− ione. 

št. vzorca c(NO2
−)[mg/L] 

1 0,03 

2 0,005 

3 0,02 

4 0,03 

5 0,012 

 

 
Iz tabele 3 vidimo, da je v vodovodni vodi in vodi iz bajerja največja vsebnost NO2

− 

ionov, najmanj pa v prečiščeni vodi, kar bi tudi pričakovali. Vrednosti, ki sem jih 

dobila, niso presegle mejne vrednosti za nitritne ione, ki je 0,50 mg/L. Prekoračitve 

mejne vrednosti v vzorcih nisem pričakovala, ker v okolju, kjer sem vzela vzorce 

površinskih vod (potok, bajer, izvir), ni velikih kmetijskih površin (gnojenje), 

industrije (industrijske odplake) in intenzivne poselitve (komunalne odplake). 

 

Dolčanje nitrita s pripravljenimi standardnimi raztopinami   

Nitrit sem v vzorcih določala tudi spektrofotometrično. Z analizo standardnih 

raztopin sem pripravila umeritveno krivuljo, ki je prikazana na sliki 4. Na podoben 

način kot standardne raztopine sem analizirala še vzorce vod. Podatki o absorbancah 
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in koncentraciji NO2
- v vzorcih vod so zbrani v tabeli 4. S spektrofotometrično 

določitvijo sem največ NO2
- določila v vodi iz potoka in v vodi iz bajerja. 

 

Tabela 4: Absorbanca in konc. NO2
-  standardnih raztopin in vzorcev vod. 

NO2
- c(NO2-)[mg/L] absorbanca/A 

0,02  0,005  

0,05  0,014  

0,1  0,023 

0,15 0,031 

Standardne raztopine  

0,2  0,04  

Vzorec 1 0,005 * 0,002 

Vzorec 2 0,00 * 0,00 

Vzorec 3 0,03 * 0,007 

Vzorec 4 0,095 * 0,020 

Vzorec 5 0,00* 0,00 

 

* Vrednosti koncentracije NO2
- ionov v vzorcih, ki sem jih dobila z izračunom iz 

korelacijske enačbe y = 0,2x + 0,001. 

 

 

 
Slika 4: Umeritvena premica za NO2

-. 
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Tabela 5: Koncentracije NO2
- v vzorcih vod, izmerjene s hitrim testom in s 

spektrofotometrom. 
št. vzorca c(NO2

−)[mg/L] 

(hitri testi) 

c(NO2
−)[mg/L] 

(spektrofotometrično) 

1 0,03 0,005 

2 0,005 0 

3 0,02 0,03 

4 0,03 0,095 

5 0,012 0 

 

 
Slika 5: Koncentracije NO2

-  v vzorcih vod izmerjene s hitrim testom in s 

spektrofotometrom.  

  

Primerjava vrednosti za NO2
-, ki sem jih določila s hitrim testom in 

spektrofotometrično, so prikazane v tabeli 5 in na sliki 5. Vrednosti, ki sem jih 

določila s hitrim testom, se razlikujejo od rezultatov, ki sem jih dobila s 

spektrofotometrično določitvijo koncentracij NO2
-. Vrednost nitritnih ionov, ki sem 

jih določila s hitrim testom se razlikujejo v vseh primerih vzorcev vod. Največja 

razlika v rezultatu je pri vodi iz bajerja. V primerjavi rezultatov nisem ugotovila 

nekega trenda, zato ne morem sklepati, kje bi lahko prihajalo do napak.    

 

Nitratni ioni 

Prisotnost nitrata sem določala s hitrim testom za NO3
−. 

Rezultati, ki sem jih dobila pri analizi s hitrimi testi, so zapisani v tabeli 6. 
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Tabela 6: Rezultati analize s hitrim testom za NO3
− ione 

št. vzorca c(NO3
−)[mg/L] 

1 0-5 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

 

Iz tabele 6 lahko vidimo, da je bil nitrat prisoten le v vodovodni vodi. Določena 

vrednost je pod mejno vrednostjo, ki je 50 mg/L.  

 

Amonijevi ioni 

Prisotnost amoniaka sem določala s hitrim testom za NH4
+. 

Vrednosti, ki sem jih določila v posameznih vzorcih, so prikazane v tabeli 7. 

  

Tabela 7: Rezultati analize s hitrim testom za NH4
+ ione. 

št.vzorca c(NH4
+)[mg/L] 

1 0,025 

2 0 

3 0,025 

4 0,05 

5 0 

 

Najvišjo koncentracijo amonijevih ionov sem določila v vodi, ki je bila odvzeta iz 

bajerja, v vodovodni vodi in v vodi iz potoka je bila vrednost enaka, v prečiščeni 

vodi in vodi iz izvira pa vsebnosti amoniaka s hitrim testom nisem dokazala. Pri 

nobenem vzorcu mejna vrednost, 0,50 mg/L ni bila prekoračena. 

 

Cianidni ioni 

Prisotnost cianidnih ionov sem določala s hitrim testom za CN−. Rezultati, ki sem jih 

dobila pri analizi s hitrimi testi, so opisani v tabeli 8. 
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Tabela 8: Rezultati analize s hitrim testom za CN− ione. 

št. vzorca c(CN − )[mg/L] 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

 

V izbranih vzorcih vod s hitrim testom za CN− nisem določila prisotnosti cianidnih 

ionov.  

 

Hidrogensulfidni ioni 

Določevala sem jih s hitrim testom za HS−. Rezultati, ki sem jih dobila pri analizi s 

hitrimi testi, so opisani v tabeli 9. 

 

Tabela 9: Rezultati analize s hitrim testom za HS− ione. 

št. vzorca c(HS − )[mg/L] 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

 

Prisotnost HS− nisem določila v nobenem izmed izbranih vzorcev. 

 

Klor  

Prosti in vezani klor sem določevala s hitrim testom, ki ga uporabljajo za analizo 

vode v bazenih. Rezultati, ki sem jih dobila pri analizi s hitrimi testi, so opisani v 

tabeli 10. 

 

 

 

 

 

 



Barbka Gabrijel Cotič                   Določanje nekaterih anorganskih in organskih onesnaževal v vodah 
 

 31 

 Tabela 10: Rezultati analize s hitrim testom za Cl2. 
št. vzorca c(Cl2 )[mg/L] 

( prostega ) 

c(Cl2 )[mg/L] 

( vezanega ) 
1 0 0,1 

2 0 0,1 

3 0 0,1 

4 0 0,1 

5 0 0 

 

Prisotnost prostega klora v vzorcih vod s hitrim testom nisem določila. V vseh 

vzorcih, razen v izviru, sem določila prisotnost vezanega klora v mejah dovoljene 

koncentracije, ki naj bi bila manjša od 0,5 mg/L. 

 

4.2. TRDOTA VODE 
 

S kompleksometrično titracijo sem določila karbonatno, totalno in kalcijevo trdoto 

vodovodne vode. Z izračunom na podlagi podatkov, ki sem jih dobila s titracijo, sem 

izračunala še magnezijevo in nekarbonatno trdoto. 

 

Tabela 11: Rezultati kompleksometrične titracije za določitev in izračun posamezne 

trdote vode. 
TRDOTA poraba 0,1 mol/L HCl v 

mL 

poraba 0,0178 mol/L EDTA v 

mL 

°d 

Karbonatna trdota 4,65   13,02 (izračunana) 

Totalna trdota  14,6 14,6 

Kalcijeva trdota  9,7 9,7 

 

Izračuni za karbonatno trdoto, magnezijevo trdoto in nekarbonatno trdoto 

 

Karbonatna trdota: 

°dKARB = V(HCl) ⋅ c(HCl) ⋅   
M (CaO)  

                                             2 

°dKARB = 4,65 x10 −3 L  ⋅ 0,1mol L−1 ⋅  56 g mol-1  
                                                                  2 

°dKARB = 13,02 x10 −3 g 

°dKARB = 13,02 °d 
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Magnezijeva trdota:  

°dMg = °dTOT − °dCa 

°dMg = 14,6 °d − 9,7 °d 

°dMg = 4,9 °d 

 

Nekarbonatna trdota: 

°dNEKARB = °dTOT − °dKARB 

°dNEKARB = 14,6 °d − 13,04 °d 

°dNEKARB = 1,56 °d 

 

 

4.3. SPREMLJANJE RAZGRADNJE ATRAZINA S HPLC 

 
S tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) sem spremljala razgradnjo 

atrazina z UV svetlobo. 

Raztopino atrazina s koncentracijo 20 µg/mL sem obsevala z UV svetlobo v 

določenih časovnih intervalih. S HPLC sem najprej analizirala neobsevano raztopino 

atrazina. Tako sem dobila podatke o retencijskem času in ploščini vrha 

nerazgrajenega atrazina. Raztopino atrazina sem nato obsevala z UV svetlobo v 

določenih časovnih intervalih. Po določenem časovnem intervalu (5 min ali 1 min) 

sem odvzela alikvot vzorca in ga analizirala s HPLC. Tako sem lahko spremljala 

spremembo ploščin vrhov za atrazin. Enako sem ponovila tudi z raztopino atrazina, 

ki sem ji dodala HK in z raztopino atrazina, ki sem ji dodala HK in FeSO4.  

 

4.3.1. Vpliv UV svetlobe na razgradnjo AZ 
 

Raztopino atrazina s koncentracijo 20 µg/mL sem najprej obsevala po 5 min do 

skupnega časa 20 min. Ploščina vrhov za AZ se je po vsakem obsevanju zmanjšala, 

kot je prikazano v tabeli 12. 
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Tabela 12: Ploščine kromatografskih vrhov za AZ (na 5 min). 

t (obs. z UV) / min Ploščina vrha AZ / 103 

0 3913 
5 1231 
10 413 
15 142 
20 54 
 

 
Slika 6: Vpliv UV svetlobe na razgradnjo atrazina – spremljanje v 5 min intervalih. 

 

V tabeli 12 lahko vidimo, kako poteka razpad AZ. Najbolj pade koncentracija AZ v 

prvih 10 min, potem pa razlike niso več tako velike. Ravno zato, ker v prvih 10 min 

koncentracija atrazina najbolj pade, sem se odločila, da v nadaljevanju raztopine 

atrazina obsevam v intervalih po 1 min do skupnega časa 7 min. 

Pri naslednji meritvi sem obsevala krajši čas v 1 min intervalih do skupnega časa 

obsevanja, ki je bil 7 min. V tabeli 13 je prikazano, za koliko se je ploščina vrhov 

zmanjševala vsako minuto. 

 

Tabela 13: Ploščina kromatografskih vrhov za AZ (na 1 min). 

t (obs.z UV) / min Ploščina vrha AZ / 103 
0 1545 
1 1508 
2 1059 
3 682 
4 591 
5 567 
6 564 
7 428 
 



Barbka Gabrijel Cotič                   Določanje nekaterih anorganskih in organskih onesnaževal v vodah 
 

 34 

 
Slika 7: Vpliv UV svetlobe na razgradnjo atrazina – spremljanje v 1 min intervalih. 

 

Koncentracija AZ najbolj pade do 4 min, potem pa je razlika v vrednostih ploščin 

vrhov manjša. 

 

4.3.2. Vpliv UV svetlobe in HK na razgradnjo AZ 
 

Podoben poskus fotorazgradnje AZ sem opravila tako, da sem v 50 mL raztopine AZ 

(konc. 20 µg/mL) dodala 5 mg HK (konc. 100 µg/mL). Raztopina se je rjavo 

obarvala. Raztopino sem obsevala z UV svetlobo po 1 min do skupnega časa 7 min. 

Ploščina vrhov za AZ se je zmanjševala, kot je prikazano v spodnji tabeli 14 in na 

sliki 8. 

 

Tabela 14: Ploščina kromatografskih vrhov za AZ pri obsevanju z UV svetlobo v 

prisotnosti HK. 

t(obs.z UV) / min Ploščina vrha AZ / 103 
0 1686 
1 1670 
2 1212 
3 1268 
4 1037 
5 1063 
6 404 
7 686 
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Slika 8: Vpliv UV svetlobe na razgradnjo atrazina v prisotnosti HK. 

 

Iz slike 8 lahko vidimo, da količina atrazina pada. Fotorazgradnja AZ poteka v 

prisotnosti HK na začetku manj intenzivno, po 5 min pa je razgradnja hitrejša, tako, 

da je končna koncentracija AZ skoraj enaka koncentraciji AZ, po fotorazgradnji, kjer 

HK niso prisotne. 

 

4.3.3. Vpliv UV svetlobe, HK in FeSO4 na razgradnjo AZ 

 

Pri naslednji meritvi sem v 50 mL raztopine AZ dodala 5 mg HK in 15 mg FeSO4. 

HK so se v tej raztopini slabše raztopile, ker naredi železov sulfat raztopino bolj 

kislo, v taki raztopini pa se HK slabše raztapljajo.  

Rezultati meritev so v spodnji tabeli 15 in na sliki 9.  

 

Tabela 15: Ploščina kromatografskih vrhov za AZ pri obsevanju z UV svetlobo v 

prisotnosti HK in FeSO4. 

t (obs.z UV) / min Ploščina vrha AZ / 103 
0 1729 
1 1638 
2 1604 
3 1559 
4 1477 
5 1421 
6 1317 
7 1195 
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Slika 9: Vpliv UV svetlobe na razgradnjo atrazina v prisotnosti HK in FeSO4. 

 

Razgradnja AZ z UV svetlobo ob prisotnosti HK in FeSO4 je počasnejša in precej 

manj intenzivna kot v prejšnjih dveh primerih. Razlike med začetno in končno 

koncentracijo AZ v raztopini so manjše kot v raztopinah, kjer FeSO4 ni bil prisoten. 
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5. SKLEP 
 

V diplomskem delu sem s hitrimi testi določala vsebnost naslednjih anorganskih 

onesnaževal v izbranih vzorcih vod: 

- nitritnih ionov, 

- nitratnih ionov, 

- hidrogensulfidnih ionov , 

- amonijevih ionov, 

- cianidnih ionov 

- in klora. 

 

V tabeli 16 so zbrani rezultati analize vzorcev s hitrimi testi za vse zgoraj naštete 

ione.  

 

Tabela 16: Rezultati analize vzorcev s hitrimi testi (odčitki iz barvnih skal). 
št. vzorca c(NO2

−) 

[mg/L] 

c(NO3
−) 

[mg/L] 

c(HS−) 

[mg/L] 

c(NH4
+) 

[mg/L] 

c(CN−) 

[mg/L] 

c(Cl2) 

[mg/L] 

(vezan) 
1 0,03 0 – 5 0,0 0,025 0,0 0,1 

2 0,005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

3 0,02 0,0 0,0 0 – 0,025 0,0 0,1 

4 0,03 0,0 0,0 0,05 – 0,075 0,0 0,1 

5 0,012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mejne 

vrednosti 

za pitno 

vodo 

0,50 50  0,05 0,50 0,05 0,3 

(vrednost 

za vezan 

klor) 

 
 

V vzorcih vod sem določila nitritne, nitratne in amonijeve ione v nizkih 

koncentracijah, ki niso presegale mejnih vrednosti za te ione v pitni vodi. V 

vodovodni vodi in prečiščeni vodi prekoračenih mejnih vrednosti nisem pričakovala, 

v izbranih vzorcih površinskih vod pa ravno tako ne, ker v bližini ni večjih 

kmetijskih površin ali industrije. Hidrogensulfidnih ionov in cianidnih ionov s 

hitrimi testi v vzorcih vod nisem zaznala. Klor sem določala s hitrim testom, ki je 

pravzaprav univerzalni test za določanje koncentracije vezanega klora v vseh vrstah 
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plavalnih bazenov. V vseh vzorcih, razen v izvirski vodi, sem določila enako 

vrednost, 0,1 mg/L vezanega klora. Vezan klor pomeni tisti del klora, ki se med 

postopkom dezinfekcije veže na bakterije in umazanijo v vodi. V vodovodni vodi je 

klor prisoten zaradi dezinfekcije, ki je del priprave pitne vode. V vzorcih površinskih 

vod, v vodi iz potoka in bajerja, sem klor določila, ker so kloridi v naravi prisotni kot 

natrijeva, kalijeva ali kalcijeva sol.  

S kompleksometrično titracijo sem določila karbonatno, totalno in kalcijevo trdoto 

vodovodne vode. Vodovodna voda, ki sem jo analizirala, je trda voda, kar je bilo 

pričakovano. V Sloveniji je voda trda zaradi kamninske podlage in ta je pretežno 

apnenčasta. V vodi se mineralne snovi, Ca in Mg soli raztapljajo, kar povzroča trdoto 

vode. 

Drugi del diplomskega dela se nanaša na organska onesnaževala v vodah. Omejila 

sem se na določanje in spremljanje razgradnje triazinskega pesticida atrazina pod 

vplivom UV svetlobe. Razgradnjo sem spremljala s tekočinsko kromatografijo 

visoke ločljivosti, HPLC. 

Na sliki 8 lahko vidimo, kako UV svetloba vpliva na razpad samega AZ, AZ ob 

prisotnosti HK in v primeru, ko poleg HK dodamo v raztopino atrazina še FeSO4. 

 

 

 
Slika 8: Primerjava vrednosti ploščin vrhov za AZ, v čisti raztopini, ob prisotnosti 

HK ali HK in FeSO4 po obsevanju z UV svetlobo.  
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Iz slike 8 lahko vidimo, da je bila razgradnja atrazina brez prisotnih HK in Fe soli 

najbolj intenzivna in je že do 3 min na polovici končne vrednosti. Razgradnja AZ ob 

prisotnosti HK je na začetku manj intenzivna, v zadnjih dveh minutah pa poteka 

intenzivneje in je končna koncentracija po razgradnji skoraj enaka tisti kjer HK niso 

bile prisotne. V primeru, kjer so poleg HK prisotne še Fe soli, je razgradnja AZ 

mnogo počasnejša in iz grafa lahko vidimo, da je v tem primeru mnogo manj 

učinkovita. Razgradnja atrazina je najhitreje potekala v primeru, kjer HK in Fe soli 

niso bile dodane raztopini atrazina.  
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6. METODOLOŠKI DEL 
 

6.1. ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA DEVETLETNO 

OSNOVNO ŠOLO 
 

Analizo učnih načrtov za devetletno osnovno šolo sem naredila, da bi ugotovila, s 

katerimi vsebinskimi sklopi iz učnih načrtov se tema mojega diplomskega dela 

povezuje. Učni načrti so dosegljivi na Ministrstvu pristojnem za izobraževanje. 

Analizirala sem učne načrte obveznih predmetov v devetletni osnovni šoli in sicer za 

Naravoslovje v 6. in 7. razredu ter Kemijo v 8. in 9. razredu. Analizirala sem tudi 

učne načrte za izbirne predmete, ki obravnavajo kemijske in okoljske vsebine, to so 

Poskusi v kemiji, Kemija v okolju, Kemija v življenju in Okoljska vzgoja.  

 

Naravoslovje 

6. razred: 

V učnem načrtu za Naravoslovje 6 nisem našla vsebinskega sklopa, ki bi bil 

neposredno vezan na vsebino diplomskega dela. Lahko pa bi se tema diplomskega 

dela povezala z ekološkimi vsebinami, ki so vezane na obnovljive vire energije, med 

katere spada tudi voda in varovanje okolja ter ozaveščanje o vplivu posameznika na 

okolje [25].  

7. razred: 

Pri Naravoslovju 7 se v vsebinskem sklopu Snovi obravnava učna tema, ki je 

neposredno vezana na vsebino iz diplomskega dela. To je vsebinski sklop Trdota 

vode in Ločevanje snovi iz zmesi, kjer se obravnava različne metode ločevanja, med 

drugim tudi kromatografijo, s katero se učenci spoznajo preko eksperimenta. V 

vsebinskem sklopu Vpliv človeka na okolje se tema diplomskega dela lahko naveže 

na operativne cilje, kjer učenci:  

- spoznajo vplive in posledice gnojenja v kmetijstvu ter uporabe pesticidov ter 

vpliv na onesnaženje podtalnice, 

- spoznajo, da se zaradi naravnih in človekovih dejavnosti lahko v vodi, zraku in 

tleh poveča vsebnost onesnaževal in  
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- spoznajo glavne vzroke onesnaženja površinskih voda, podtalnice, zraka in 

prsti, ključna onesnaževala, posledice njihovega delovanja na organizme in 

okolje ter načine in ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje onesnaženja [25].  

Kemija 

8. in 9. razred: 

Pri pouku kemije bi se tema diplomskega dela lahko vključila v vsebinski sklop 

Elementi v periodnem sistemu in sicer pri predlagani vsebini zemeljskoalkalijskih 

kovin, kjer se obravnavata elementa Ca in Mg in z njima povezana trdota vode. Med 

predlaganimi vsebinami v istem vsebinskem sklopu se obravnavajo tudi elementi, ki 

se uporabljajo v agronomiji (dušik, fosfor) [25]. 

Poskusi v kemiji 

V učnem načrtu za izbirni predmet Poskusi v kemiji ni operativnih ciljev, ki bi se 

neposredno povezovali s temo diplomskega dela. Povezave so v splošnih ciljih 

predmeta in sicer v razvijanju spretnosti in veščin za varno in učinkovito delo s 

snovmi, osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega in terenskega 

eksperimentiranja ter raziskovanju, od načrtovanja do izvajanja eksperimentov in 

predstavitve rezultatov [25]. 

 Kemija v okolju 

Pri izbirnem predmetu Kemija v okolju se tema diplomskega dela povezuje z 

modulom Kakovost celinskih in morskih vod.  

Operativni cilji in dejavnosti učencev, ki so skladni z vsebino diplomskega dela, so 

naslednji: 

Učenci: 

- poznajo glavne onesnaževalce površinskih vod v domačem kraju, 

- utrdijo znanje o merskih enotah in spoznajo načine izražanja prisotnosti 

onesnaževal v okolju, 

- sklepajo, kateri so možni viri onesnaževal površinskih voda v domačem 

kraju, 

- načrtovanje terenskega dela s pomočjo kovčkov za analizo vode [25].  

Kemija v življenju 

Učni načrt izbirnega predmeta Kemija v življenju je sestavljen iz treh modulov, 

Snovi tekmujejo, Svet brez barv bi bil dolgočasen in Kemija tudi diši. Prvi modul 

»Snovi tekmujejo« (Kromatografija), je namenjen spoznavanju sodobnejših tehnik 

ločevanja zmesi in prepoznavanja neznanih snovi. Temo in vsebino diplomskega 
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dela bi lahko povezala z naslednjimi operativnimi cilji in dejavnostmi, pri katerih 

učenci: 

- spoznajo in razumejo teoretične osnove kromatografije, 

- znajo razlikovati med mobilno, stacionarno fazo in se naučijo določati 

zadrževalne (retencijske) faktorje in/ali čase, 

- znajo uporabljati papirno in tankoplastno kromatografijo za ločevanje in 

analizo zmesi, 

- sestavijo mikrokromatograf in optimizirajo njegovo delovanje, 

- uporabijo plinski kromatograf za ločevanje in analizo, 

- navajajo se na varno izvajanje poskusov in pravilno odlaganje preostankov po 

eksperimentalnem delu, 

- načrtujejo obisk v laboratoriju, kjer uporabljajo različne kromatografske 

tehnike, zasnujejo vprašalnik za strokovnjaka [25].  

Okoljska vzgoja 

Učni načrt za izbirni predmet Okoljska vzgoja je razdeljen na več vsebinskih 

sklopov, vezanih na okoljsko tematiko. Vsebino operativnih ciljev in dejavnosti 

učencev vsebinskega sklopa Voda lahko povežem z vsebino diplomskega dela.  

Operativni cilji in dejavnosti, ki jih lahko povežem z vsebino diplomskega dela: 

Učenec: 

- pozna glavne porabnike in onesnaževalce vode (v domačem kraju, v 

Sloveniji), 

- pozna stanje voda v svojem okolju (tekoče, stoječe vode, mokrišča, morje...), 

vrste in stopnjo ogroženosti ter omejenost virov čiste vode, 

- na primerih spozna konfliktne interese pri gospodarjenju z vodo (npr. 

kmetijstvo – industrija – turizem), 

- analizira (s preprostimi napravami) ali izbere že obstoječe podatke o 

kakovosti vode v svojem okolju (pitna voda, tekoče vode, stoječe vode, 

morje) [25].  
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6.2. AKTIVNOST UČENCEV 
 

Na podlagi analize učnih načrtov v devetletni osnovni šoli in obravnavane tematike 

mojega diplomskega dela sem pripravila eksperimentalno vajo, ki naj bi jo učenci 

izvedli po skupinah.  Vajo bi učenci izvajali v 7. razredu pri predmetu naravoslovje. 

V okviru vsebinskega sklopa Snovi se v 7. razredu pri naravoslovju obravnava trdota 

vode. Pri eksperimentalni vaji naj bi učenci ugotavljali in določali trdoto vode v 

različnih vzorcih. Seznanili se bodo z različnimi eksperimentalnimi načini za 

ugotavljanje trdote vode. V prvem delu se učenci seznanijo s pojmom trdote vode in 

kaj trdoto vode povzroča. V drugem delu vaje bi učenci izvedli tri eksperimente, s 

katerimi bi ugotavljali, katera voda je trda in katera mehka. Vsi trije postopki  so 

enostavni za izvedbo. Ob koncu vaje bi vsaka skupina predstavila dobljene rezultate, 

ki jih bi med skupinami primerjali in ugotavljali njihovo enotnost oz. zakaj je prišlo 

do razlik v rezultatih.  

Učitelj pred začetkom eksperimentalnega dela naredi uvod, poda jasna navodila in 

napotke za delo, razloži cilje in jih opozori na zaščito, ki je potrebna za varno delo 

pri izvajanju poskusov. Učitelj učence med eksperimentom spremlja in usmerja k 

zastavljenim ciljem. Po končanem eksperimentalnem delu skupaj pregledajo 

dobljene rezultate in jih analizirajo. Pomemben cilj eksperimentalnega dela je, da 

učenci izvajajo eksperimente čim bolj samostojno brez dodatnih navodil, znajo 

opazovati spremembe in komentirati rezultate.  
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6.2.1. Učiteljeva priprava na učno uro 
 

Vsebinski sklop: SNOVI 

Naslov učne enote: TRDOTA VODE 

Naslov eksperimentalne vaje: TRDOTA VODE 

 

Ključni pojmi 

- Trdota vode 

- Raztopina 

- Mineralne snovi 

- Izparevanje 

- Analizna metoda – Hitri test za določanje trdote vode 

- Trdotne stopinje (nemške trdotne stopinje ºd) 

 

Stopnja 

Vaja je primerna za osnovno šolo. Vključimo jo v obravnavanje trdote vode v 7. 

razredu pri predmetu naravoslovje. 

 

Predznanje 

- Učenci poznajo osnovno laboratorijsko steklovino in jo znajo ustrezno 

uporabljati. 

- Učenci znajo meriti tekočino z merilnim valjem. 

- Učenci znajo pri delu z raztopinami uporabljati kapalke in ravnati z gorilnikom. 

- Učenci znajo narisati histogram. 

- Učenci so sposobni brati, urejati in analizirati preproste tabele podatkov. 

- Učenci poznajo pomembnost vode v življenju vseh živih bitij. 

- Učenci poznajo in razlikujejo med vrstami oziroma viri celinskih voda. 

- Učenci poznajo vodo kot raztopino. 

 

Način izvedbe 

Učenci delajo v skupinah. V skupini so štirje učenci. 
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Čas 

Dve šolski uri; večina časa je namenjena eksperimentalnemu delu. 

 

Zaščita 

Učenci nosijo zaščitno obleko, zaščitna očala in rokavice. Učence je potrebno 

opozoriti, da med prižiganjem gorilnika snamejo rokavice. Opozorimo jih na 

pravilno zbiranje reakcijskih zmesi po opravljeni eksperimentalni vaji s hitrimi testi. 

 

Potrebščine in reagenti (za eno skupino) 

Eksperiment 1: 

- 4 steklene izparilnice 

- 4 merilni valji 

- gorilnik  

- trinožno stojalo 

- keramična mrežica 

- 20 mL posameznega vzorca vode  

 

Eksperiment 2: 

- 4 epruvete 

- 4 merilni valji 

- 4 zamaški 

- kapalka 

- stojalo za epruvete 

- 20 mL milnice 

- ravnilo 

- milimetrski papir 

- 20 mL posameznega vzorca vode  

 

Eksperiment 3: 

- 20 mL posameznega vzorca vode 

Vse ostale potrebščine in reagenti so iz kovčka za analizo vode AQUANAL, 

nemškega proizvajalca Fluka Analytical. 

- merilna posodica/kiveta z belim napisom Ca/Mg 

- reagent z belim pokrovčkom in napisom Ca/Mg 
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Vzorci vod: 

1-  60 mL destilirane/deionizirane vode 

2-  60 mL deževnice 

3-  60 mL vode iz potoka 

4-  60 mL vodovodne vode 

 

Priprava reagentov 

Priprava milnice: 

- 25 g nastrganega trdega mila 

- 250 mL 70 % etanola 

- 50 mL destilirane/deionizirane vode 

25 g nastrganega trdega mila stresemo v posodo (najbolje v 500 mL plastenko), 

dodamo 250 mL 70 % etanola in 50 mL destilirane vode. Vse skupaj dobro 

premešamo s stresanjem, da se milo raztopi. 

 

Vodenje laboratorijske aktivnosti 

1. Učencem razdelimo delovne liste z navodili. 

2. Učence razdelimo v skupine po štiri. 

3. Napotimo jih na delovna mesta kjer imajo že pripravljene vse potrebščine in 

reagente. 

4. Sledi diskusija namenjena predznanju, ki je potrebno za pravilno izvedbo 

eksperimentalne vaje. Naredimo uvod v katerem ponovijo pojma trda, mehka 

voda. Pogovorimo se o tem, da več ko je ratopljenih mineralnih snovi, večja 

je trdota vode. Destilirana ali deionizirana voda je mehka voda, ker so v 

postopku destilacije oz. deionizacije odstranjene mineralne snovi in vse ostale 

nečistoče. Deževnica je najbližji naravni približek destilirani vodi.  

5. Z učenci pregledamo delovne liste in učencem podamo jasna navodila za 

izvajanje posameznega eksperimenta. Pri eksperimentu, kjer s hitrim testom 

določajo trdoto vode, jim eksperiment tudi demonstriramo. 

6. Skupine samostojno nadaljujejo delo po navodilih iz delovnih listov. 

7. Po končanem eksperimentalnem delu učenci poročajo po skupinah o 

dobljenih rezultatih. Sledi diskusija in analiza rezultatov. 
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Interakcija učitelj – učenec 

Učence opazujemo pri delu in jih opozarjamo na pravilno ravnanje z laboratorijsko 

steklovino, gorilnikom in reagenti. Opozorimo jih na to, da morajo biti pozorni in 

natančni pri izvajanju eksperimentov. Opominjamo jih, da morajo opažanja in 

rezultate sproti zapisovati. Če nam učenci zastavljajo vprašanja, od njih zahtevamo, 

da nam povedo kako so eksperiment izvedli, kaj so pri tem opazili in kaj se jim ne 

zdi tako, kot so pričakovali. V primeru, da rezultat ni v skladu s pričakovanim, 

učenci eksperiment ponovijo. 

 

Odgovori na vprašanja in pričakovani rezultati 

 

Eksperiment 1: UGOTAVLJANJE TRDOTE VODE Z IZPAREVANJEM 

3. Po končanem izparevanju primerjaj izparilnice med seboj. V čem se 

razlikujejo? 

Razlikujejo se glede na količino trdnih snovi, ki so ostale na izparilnici po 

izparevanju. 

 

Zapiši svoje ugotovitve. 

Na izparilnicah, kjer smo izparevali vodovodno vodo in vodo iz potoka je ostalo 

največ trdnega preostanka zato sklepam, da sta ti dve vodi trdi vodi. Po izparevanju 

deževnice je bil komaj viden trden preostanek, pri destilirani vodi pa trdnega 

preostanka ni bilo, ti dve vodi sta mehki vodi. 

 

Eksperiment 2: UGOTAVLJANJE TRDOTE VODE S PENJENJEM MILNICE 

Tabela 1: 

Vzorec vode Višina pene (mm) 

1- destilirana/deionizirana voda 30 

2- deževnica 25 

3- voda iz potoka 10 

4- vodovodna voda 3 
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Histogram: 

 
Nad katerim vzorcem vode si po stresanju izmeril najvišjo višino pene in kje 

najnižjo? 

Najvišjo višino pene sem izmeril-a pri destilirani/deionizirani vodi, 30 mm, pri 

vodovodni vodi pa najnižjo, 3 mm. 

 

Kaj lahko sklepaš iz rezultatov, ki si jih dobil pri eksperimentu? 

V destilirani vodi ni raztopljenih mineralnih snovi, voda je mehka, zato se milo bolje 

raztaplja, naredi se več milnih mehurčkov in višina pene je višja kot pri ostalih 

vzorcih. 

 

Eksperiment 3: DOLOČANJE TRDOTE VODE S HITRIM TESTOM 

Trdoto vode merimo v nemških stopinjah ( ºd ) in jo delimo na več stopenj. 

Tako velja: 

zelo mehka voda 0 – 4 ºd 

mehka voda 4 – 8 ºd 

srednje trda voda 8 – 12 ºd 

trda 12 – 18 ºd 

zelo trda voda 18 – 30 ºd 

Tabela 2: 

Vzorec vode Število kapljic Trdota vode v ºd 

1- destilirana/deionizirana voda 2 2 

2- deževnica 3 3 

3- voda iz potoka 10 10 

4- vodovodna voda 13 13 
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Katera voda ima glede na dobljene rezultate najvišjo trdoto? 

Glede na rezultat ima vodovodna voda najvišjo izmerjeno trdoto vode. 

 

Ali bomo pri pranju s tako vodo porabili več pralnega praška ali manj kot pri 

ostalih vodah? Razloži. V pomoč naj ti bo tabela 3. 

Pri pranju s tako vodo bomo porabili več pralnega praška kot pri ostalih vodah, ker 

se milo v trši vodi slabše raztaplja. 

Tabela 3: Uporabnost vode glede na trdoto 

do 4 ˚d zelo mehka, najboljša za pranje 

4 -7 ˚d Mehka, primerna za pranje, kopanje, pitje 
7 – 14 ˚d Srednje trda, primerna za vse namene, 

dobra za pitno vodo, pri pranju je 
potrebno dodati več praška 

14 – 21 ˚d Trda, močno izločanje apnenca, velika 
poraba pralnih sredstev 

nad 21 ˚d Zelo trda, neprimerna za tehnične 
namene, močna usedlina apnenca 
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6.2.2. Eksperimentalna vaja 

DELOVNI LIST ZA UČENCE 
Ime in priimek: __________________________                  Razred: _____________ 

                                                                           

Vsebinski sklop: SNOVI 

Naslov eksperimentalne vaje: TRDOTA VODE 

 

Uvod: 

Trdoto vode povzročajo v vodi raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijeve in 

magnezijeve soli. Več ko je raztopljenih mineralnih snovi, bolj je voda trda. 

Destilirana ali deionizirana voda je mehka voda, ker so v postopku destilacije oz. 

deionizacije odstranjene mineralne snovi in vse ostale nečistoče. Deževnica je 

najbližji naravni približek destilirani vodi. V deževnici so raztopljeni plini (predvsem 

kisik, dušik, ogljikov dioksid). Ko voda teče po zemeljski površini in pod njenim 

površjem, raztaplja mineralne snovi, ki so prisotne v zemlji.  

Trdoto vode lahko ugotavljamo na več načinov. Pri današnji eksperimentalni vaji 

bomo spoznali tri postopke: 

1. postopek: Ugotavljanje trdote vode glede na količino izločenih trdnih snovi 

pri izparevanju vode. 

2. postopek: Ugotavljanje trdote vode z milnico. 

3. postopek: Določanje trdote vode s hitrimi testi. 

 

Pri vseh treh eksperimentih uporabimo naslednje vzorce vod: 

1- destilirana voda/deionizirana voda 

2- deževnica  

3- voda iz potoka 

4- vodovodna voda  

 

Cilj in namen eksperimentalne vaje: 

Učenci in učenke:  

- eksperimentalno primerjajo in ugotavljajo trdoto vode za različne vzorce vod 

glede na količino izločenih trdnih snovi; 

- spoznajo povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice; 
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- spoznajo kovček za analizo vode za delo na terenu ter s hitrim testom za 

določanje skupne trdote vode določijo trdoto vode vzorcev vod; 

- znajo na podlagi eksperimentov ločiti med trdo in mehko vodo. 

 

Eksperiment 1: UGOTAVLJANJE TRDOTE VODE Z IZPAREVANJEM 

 

Pri izparevanju vode, v kateri so raztopljene mineralne snovi, trdi vodi, ostane na dnu 

izparilnice izločena trdna snov. Pri izparevanju vode brez raztopljenih mineralnih 

snovi, mehki vodi, trdnega preostanka po izparevanju ni opaziti.  

 

Cilj in namen vaje:  

- primerjanje in ugotavljanje trdote vode v različnih vzorcih vod glede na količino 

izločenih trdnih snovi. 

 

Potrebščine in reagenti: 

- 4 steklene izparilnice 

- 4 merilni valji 

- gorilnik  

- trinožno stojalo 

- keramična mrežica 

- 20 mL posameznega vzorca vode  

 

Zaščita: 

- zaščitna obleka in zaščitna očala 

 

Potek dela:  

1. 5 mL posameznega vzorca vod nalij v steklene izparilnice. 

2. Izparilnico z destilirano vodo postavi na stojalo nad gorilnik in jo segrevaj 

toliko časa, dokler vsa voda ne izpari. To ponovi tudi z ostalimi vzorci. 

3. Po končanem izparevanju primerjaj izparilnice med seboj. 

V čem se razlikujejo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Zapiši svoje ugotovitve. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Eksperiment 2: UGOTAVLJANJE TRDOTE VODE S PENJENJEM MILNICE 

 

Milo se v mehki vodi bolje raztaplja kot v trdi, zato se v mehki vodi naredi več 

milnih mehurčkov. 

 

Cilj in namen vaje:  

- spoznati povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice. 

 

Potrebščine in reagenti: 

- 4 epruvete 

- 4 merilni valj 

- 4 zamaški 

- kapalka 

- stojalo za epruvete 

- 20 mL milnice 

- ravnilo 

- milimetrski papir 

- 20 mL posameznega vzorca vode  

 

Zaščita: 

- zaščitna obleka in rokavice 

 

Potek dela:  

1. Epruvete napolni s 5 mL vzorca. Epruvete označi. 

2. V vsako epruveto dodaj 2 mL milnice in jo zapri z zamaškom. Epruveto 10-

krat močno in previdno stresi. 

3. Po stresanju izmeri višino nastale pene z ravnilom. 

4. Rezultate zapiši v spodnjo tabelo.  
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Tabela 1: 

Vzorec vode Višina pene (mm) 

  

  

  

  

 

 

Dobljene rezultate prikaži na milimetrskem papirju v obliki stolpičnega diagrama ali 

histograma (prikaz s stolpiči). Graf oblikuj tako, da je na Y osi prikazana višina pene 

v mm, na X osi pa vzorci vode. 

 

Prilepi histogram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad katerim vzorcem vode si po stresanju izmeril najvišjo višino pene in kje 

najnižjo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Kaj lahko sklepaš iz rezultatov, ki si jih dobil pri eksperimentu? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Eksperiment 3: DOLOČANJE TRDOTE VODE S HITRIM TESTOM 

 

Trdoto vode merimo v nemških stopinjah ( ºd ) in jo delimo na več stopenj. 

Tako velja: 

zelo mehka voda 0 – 4 ºd 

mehka voda 4 – 8 ºd 

srednje trda voda 8 – 12 ºd 

trda 12 – 18 ºd 

zelo trda voda 18 – 30 ºd 

 

Cilj in namen vaje:  

- spoznati kovček za kemijsko analizo vode za delo na terenu ter s hitrim testom za 

določanje trdote vode določiti trdoto vode posameznih vzorcev. 

 

Potrebščine in reagenti: 

- 20 mL posameznega vzorca vode 

Vse ostale potrebščine in reagenti so iz kovčka za analizo vode AQUANAL, 

nemškega proizvajalca Fluka Analytical. 

- merilna posodica/kiveta z belim napisom Ca/Mg 

- reagent z belim pokrovčkom in napisom Ca/Mg 

 

Zaščita: 

- zaščitna obleka in rokavice 

 

 Potek dela: 

1. Merilno posodico/kiveto, Ca/Mg, napolni z vzorcem vode do oznake. 

2.  Dodaj 1 kapljico reagenta Ca/Mg in s stresanjem premešaj. V primeru, da se 

vzorec obarva rahlo rožnato, nadaljuj test po navodilih iz točke 3. Če se 

vzorec takoj obarva modro, pomeni, da je vzorčena voda mehka voda in je 

njena trdota manj kot 1 ºd (trdotna stopinja). 

3. Med mešanjem previdno dodajaš kapljice reagenta in jih natančno šteješ, ker 

je trdota vode v trdotnih stopinjah enaka številu kapljic. Test je končan, ko se 

rožnata barva spremeni v modro. Rezultate zapišeš v tabelo 2. 
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4. Po opravljeni meritvi reagent dobro zapreš, merilno posodico spereš z vodo 

in pospraviš. 

Tabela 2: 

Vzorec vode Število kapljic Trdota vode v ºd 

   

   

   

   

 

Katera voda ima glede na dobljene rezultate najvišjo trdoto? 

____________________________________________________________________ 

 

Ali bomo pri pranju s tako vodo porabili več pralnega praška ali manj kot pri ostalih 

vodah? Razloži. V pomoč naj ti bo tabela 3. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Tabela 3: Uporabnost vode glede na trdoto 

do 4 ˚d zelo mehka, najboljša za pranje 

4 -7 ˚d Mehka, primerna za pranje, kopanje, pitje 
7 – 14 ˚d Srednje trda, primerna za vse namene, 

dobra za pitno vodo, pri pranju je 
potrebno dodati več praška 

14 – 21 ˚d Trda, močno izločanje apnenca, velika 
poraba pralnih sredstev 

nad 21 ˚d Zelo trda, neprimerna za tehnične 
namene, močna usedlina apnenca 
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