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Prikaz učinkovitosti sredstev za 
zaščito pred UV sevanjem
Za zavedanje o negativnih posledicah prekomerne izpostavljenosti ultravijoličnemu (Uv) 
sevanju je pomembno tudi ozaveščanje učencev. s to tematiko se učenci prvič podrobneje 
srečajo v petem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika, ko obravnavajo skrb za 
zdravje in utemeljujejo pomen varnega sončenja. v nadaljevanju je opisan preprost poskus, 
ki lahko učiteljem pomaga pri nazornem prikazu učinkovitosti sredstev za zaščito pred Uv-
sevanjem.

Sončno sevanje predstavlja dotok energije na Ze-
mljo in v ozračje ter je neobhodno za obstoj življenja 
na našem planetu. Del sončnega sevanja predstavlja 
UV sevanje, ki ga delimo na UVA, UVB in UVC se-
vanje. Slednje se večinoma vsrka v višjih plasteh at-
mosfere in tako ne pride do Zemljinega površja. UVA 
in velik del UVB sevanja, ki dosežeta Zemljino površ-
je, pa sta za ljudi lahko koristni in hkrati tudi škodlji-
vi. UV sevanje oziroma elektromagnetno valovanje v 
zmernih količinah koristi, saj sodeluje pri tvorbi vita-
mina D. Pri prekomerni izpostavljenosti soncu so 
UV-žarki škodljivi, saj povzročajo poškodbe vida, aler-
gije, kožni rak in oslabijo naš imunski sistem. 

Najpomembnejša naravna zaščita pred UV sevanjem 
je nedvomno ozonski plašč, ki leži v stratosferi, na višini 
med 20 in 30 kilometrov, kjer se nahaja približno 90 % 
vsega ozona. Ozonsko plast sestavljajo molekule ozona, 
ki vsrkajo UV sevanje. Debelina ozonskega plašča se 
skozi letne čase spreminja, spreminja pa se tudi od ob-
močij nad ekvatorjem proti poloma. Nad poloma je 
ozonska plast najtanjša, zato se je tam tudi pojavila 
ozonska luknja (slika 1). Znanstveniki so jo opazili v 
80. letih prejšnjega stoletja. Ozonska luknja je nastala 
predvsem zaradi CFC (klorofluoroogljikovodiki) pli-
nov, ki se nahajajo kot potisni plini v pršilkah in kot 
hladilni plini v hladilnikih in klimatskih napravah. Po-
sledica ozonske luknje je večja prepustnost atmosfere za 
UV žarke, ki pridejo do Zemljinega površja.

Pred škodljivimi posledicami UV-sevanja se najbolj 
učinkovito zaščitimo z izogibanjem prekomerni izpo-
stavljenosti sončnemu sevanju. Kadar se sončimo, je 
pomembna uporaba zaščitnih sredstev, kot so pokriva-
la, oblačila in kreme za sončenje, ki preprečujejo, da bi 
UV-sevanje poškodovalo našo kožo. 

Predstavljeni poskus s tonikom temelji na lastnosti 
kinina, ki ga ta vsebuje. Kinin je snov, ki daje toniku 
grenak okus. Če ga obsevamo z UV-svetlobo, fluore-
scira modro. To lastnost izkoristimo v poskusu, kjer 
tonik (kinin) izpostavimo sončni svetlobi. Za izvedbo 
poskusa ni nujno, da ga izvajamo ob sončnem vreme-
nu. Spremembe v barvi so opazne tudi v oblačnem 
dnevu, saj UV-žarki kljub oblakom dosežejo Zemljino 
površje. Cilj poskusa je, da učencem demonstriramo 
kako pomembna je zaščita pred UV-sevanjem in v ko-
likšni meri to lahko dosežemo z zaščitnimi sredstvi.

Slika 1: Ozonska luknja nad Antarktiko v septembru 2006 
(vir slike: NASA)
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Slika 2: Pripomočki, ki jih potrebujemo za izvedbo poskusa

Slika 4: Na kozarcih je nameščena folija za živila, ki ne odbija 
UV-sevanja, zato kinin še vedno fluorescira modro

Slika 6: Folijo za živila, na katero je nanesena zaščitna 
krema, namestimo na kozarca

Slika 3: Kinin v toniku fluorescira modro, če ga izpostavimo 
UV-sevanju
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Slika 5: Tanko plast zaščitne kreme nanesemo na folijo za 
živila. Na levem kosu folije je zaščitni faktor 20, na desnem pa 
zaščitni faktor 50

Slika 7: Kinin v kozarcih z zaščitno kremo ne fluorescira. Med 
faktorjema 20 in 50 ni razlike, ker različni zaščitni faktorji enako 
dobro ščitijo pred UV sevanjem. Večji faktor nam omogoči 
daljšo izpostavljenost UV sevanju brez negativnih posledic

Opis postopka izvedbe poskusa:
1. Pripravimo si dva kozarca, v katera nalijemo tonik. 

Prvi kozarec nam bo služil kot kontrola. Kozarca 
namestimo, obdamo s treh strani s temnejšo lepen-
ko, da bo sprememba barve tonika bolj opazna.

2. Na drugi kozarec namestimo folijo za živila. Ta ne 
zadrži UV-sevanja, saj v obeh kozarcih še naprej ki-
nin modro fluorescira. 

3. Na folijo nato nanesemo tanek sloj zaščitne kreme 
za sončenje. Opazimo lahko, da kinin v kozarcu s 
folijo in zaščitnim sredstvom ne fluorescira. To lah-
ko v pogovoru z učenci povežemo z lastnostjo zašči-
tne kreme, ki preprečuje prehajanje UV-žarkom.

4. Poskus lahko tudi razširimo in ugotavljamo, v koli-
kšni meri druge snovi prepuščajo UV-sevanje (bla-
go, steklo, zaščitne kreme različnih faktorjev itn.).

Prikazani poskus lahko v osnovni šoli izvedemo v 
petem razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika 
ter v osmem ali devetem razredu pri predmetu Biolo-
gija. V osmem razredu učenci obravnavajo zgradbo in 
delovanje človeškega telesa, v devetem razredu pa spo-
znajo vzroke in posledice nastanka ozonske luknje. 


