UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Študijski program: Kemija in biologija

Kemijska analiza kraškega porečja Ljubljanice s
hitrimi testi
DIPLOMSKO DELO

Mentor: doc. dr. Drago Kočar
Kandidat: Beni Pavlišič

Ljubljana, januar, 2012

IZJAVA O AVTORSTVU
Izjavljam, da sem avtor predloženega dela.
Beni Pavlišič

Zahvala

Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri nastajanju tega diplomskega dela.
Iskreno se zahvaljujem mentorju doc. dr. Dragu Kočarju za vse nasvete in pomoč pri
delu.
Ob koncu bi rad veliko zahvalo za podporo, razumevanje ter nesebično pomoč poklonil
vsem svojim bližnjim.

Beni Pavlišič

Povzetek
O vodi se danes govori zelo veliko, govorimo o vodi kot zabavi, voda za pitje, voda kot
življenjski prostor vrstam, onesnaževanje vode,… ter še o veliko drugih stvareh. Da se
pomembnosti vode res močno zavedamo dokazuje tudi to, da smo eno od preteklih 10
let tudi posvetili vodi, to je bilo leto 2003 katerega je generalna skupščina združenih
narodov razglasila za mednarodno leto voda.
Prav temu je posvečeno tudi diplomsko delo v katerem se posvečam kemijski analizi
kraškega porečja Ljubljanice s hitrimi testi. Analiza je potekala vse od Prezidnega polja
pa do izliva Ljubljanice v reko Savo in je osredotočena predvsem na raztopljene ione v
vodi NO3-, SO42-,PO43-, NH4+, trdoto vode, pH ter raztopljene pesticide. Ker je reka
Ljubljanica kraška reka na svoji poti večkrat ponikne. Vrednosti omenjenih ionov pri
prehodu skozi jamski sistem v večini primerov padejo. Tako imajo kraške reke veliko
samočistilo moč katero sem preverjal na poti glavnega toka reke.

Ključne besede:
Ljubljanica, kraško porečje Ljubljanice, analiza vode, hitri testi, nitratni ion, fosfatni
ion, amonijev ion, sulfatni ion, pH, trdota vode, pesticidi.

1

Abstract

Talk about water is very common in this days, we talk about water as fun, drinking,
water as a habitat for the species, water pollution and many other things. That we are
aware of the importance of water, shows also that we have devoted a year for water in
the last 10 years. The year 2003 was declared The International year of water from the
United Nations General Assembly.
We dedicate this research to this, with a focus on chemical analysis of karst basin
Ljubljanica river with tests kits. The analysis was conducted from Prezid field to the
Ljubljanica river estuary and is focused mainly on the ions dissolved in water NO3-,
SO42-, PO43-, NH4+, water hardness, pH and dissolved pesticides. Because river
Ljubljanica is a karst river, it disappears several time along the way. Because of this, the
karst rivers have strong self-cleaning power, which I checked on the path of the main
river.

Keywords:
Ljubljanica river, karst river basin, water test kit, nitrate ion, phosphate ion, ammonium
ion, sulfate ion, pH, water hardness, pesticides.
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1 UVOD

1.1 Opredelitev področja in namen dela
V diplomskem delu sem se osredotočil na kemijsko analizo kraškega porečja reke
Ljubljanice s hitrimi testi. Gre za kraško reko Ljubljanico katere porečje se razteza od
hrvaškega mesta Prezid pa do Podgrada pri Ljubljani, kjer se izliva v Savo. Na svoji
poti pa ponikne vsaj šestkrat. Njeno področje se razteza na 1779 km2, kar predstavlja
1/10 ozemlja Slovenije. Pri analizi sem se osredotočil predvsem na v vodi raztopljene
ione NO3-, SO42-,PO43-, NH4+ ter trdoto vode, pH, in raztopljene nepolarne pesticide. Vse
od naštetih snovi lahko v določenih koncentracijah predstavljajo del onesnaževalcev
kateri nadalje izzovejo negativne posledice na samo reko.
Povečana koncentracija teh snovi v vodi je predvsem posledica delovanja človeka, ki z
neodgovornim ravnanjem zavedno ali nezavedno spušča odpadne snovi v zemljo, zrak
ali reko. V reki se snovi koncentrirajo, saj jih voda spira iz tal in zraka ter jih tako
kopiči v samem toku reke, ki jih odnaša na svoji poti. Kopičijo se lahko tudi kot ostanki
hrane, svoj delež prispeva tudi neurejenost komunalnega sistema, industrija, kmetijstvo
ter kopanje in rekreacija.

1.2 Cilji in hipoteze naloge
Cilji

Cilj diplomskega dela je z ustreznimi analiznimi metodami pridobiti podatke o:
koncentraciji posameznih ionov v posamezni reki, ki je del kraškega porečja
Ljubljanice, podatke o koncentraciji, trdoti vode, prisotnosti nepolarnih pesticidov.
Podatke želim med seboj primerjati in interpretirati v povezavi z jamskim sistemom
skozi katerega reka teče.
Jamski sistemi zaradi svoje prepletenosti ter strukture predstavljajo veliko aktivno
površino skozi katero se voda pretaka. Zaradi svojih enakomernih pogojev predstavljajo
stabilno, ampak ranljivo okolje v katerem lahko živi veliko bakterijskih vrst. Na ta način
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lahko jamski sistem deluje kot odličen biofilter. Pripraviti želim metodološki del v
obliki priprave naravoslovnega dneva za učence osnovne šole, na katerem se spoznajo z
osnovami analiznih tehnik osnovnošolske kemije ter pripraviti vzorec za izdelavo
makete čistilne naprave, s pomočjo katere učenci spoznajo osnovne principe čiščenja
odpadnih vod.

Hipoteze


H1 Pričakujem, da se bodo koncentracije določevanih ionov po prehodu skozi
jamski sistem zmanjšale.



H2 Predvidevam, da se bodo koncentracije določevanih ionov na površinskem
toku reke povečevale



H3 Predvidevam, da v vzorcih vode ne bomo zaznali pesticidov.



H4 Predvidevam, da so preučevani vodotoki v razmeroma dobrem ekološkem
stanju.

1.3 Zgodovina raziskovalcev kraške Ljubljanice
Veliko področje, katerega velikost sem že omenjal je s svojimi skrivnostmi vrsto let
privabljalo veliko raziskovalcev. Gotovo je temu botrovala sama zanimivost tega
sistema, ki za razliko od večine rečnih sistemov na svetu ni nadzemen, temveč se na
svoji poti dostikrat izgublja v skali ter v njej tudi izdolbe marsikatero jamo.
Prvi, ki je to povdročje temeljito popisal je bil Janez Vajkard Valvasor. V svojem
življenjskem delu Slava Vojvodine Kranjske (1689) je posebno pozornost posvetil
vzrokom presihanja Cerkniškega jezera. Prispevek o jezeru je iz latinščine v nemščino
prevedena temeljna razprava o » ne nevrednem čudežu dežele kranjske«, ki jo je
Valvasor novembra 1687 poslal kraljevi družbi v London, tedaj eni osrednjih
naravoslovnih ustanov v Evropi. Njegovo 27 strani dolgo poročilo so prebrali na
decembrski seji ter ga izvolili za svojega člana. [1]
Eden pomembnejših raziskovalcev, povezanih s kraškim sistemom reke, je bi tudi
Viljim Putick (1856-1929). Po poklicu je bil inženir, po rodu pa Čeh. Zaradi velikih
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poplav se je ukvarjal s hidrologijo omenjenih območji. Natančne izsledke raziskav
terena je objavil leta 1887 in 1889. Sledila so čiščenja in širjenja ponornih jam. Poplave
so na nek način omilili, vendar so bili posegi, da bi ukrotili naravo premili ter niso
dosegli večjih učinkov, ki bi popolnoma prekinili poplavljanje. [1]

1.4 Onesnaževanje voda
Skozi slovensko ljudsko izročilo se je voda pojavljala v najrazličnejših oblikah,
zgodbah in mitih. V kresni noči je imela posebno moč. Umivanje z vodo v tej noči je
prinašalo zdravje in srečo, dekletom može, če so jih v tej noči poškropili fantje. Še več
takih misli je v knjigi Dušice Kunaver » Čar vode« [2]
Kar dve tretjini zemljine površine je prekritih z vodo, prav zaradi tega našo zemljo
dostikrat imenujemo kar »modri planet«. Za človeka je čista sladka voda pogoj
preživetja, zdravja ter blagostanja.
Vodo uporabljamo za pitje in kuhanje, z njo namakamo kmetijske površine, hladimo
pregrete stroje. [2]
Vodno bogastvo naše države so številne reke, izviri, območja, podtalnice, slapovi,
naravna in umetna jezera ter delček Jadranskega morja. Kakovostni, zdravi vodni viri so
življenjsko pomembni za naše preživetje in razvoj.
Poraba vode stalno narašča, najhitreje v zadnjih desetletjih. Svetovno prebivalstvo se
veča, industrija se širi po vsem svetu, vse več vode je potrebno za namakanje polj.
Svetovna poraba vode se je v drugi polovici dvajsetega stoletja potrojila. Količina vode,
ki jo izčrpamo iz določenega izvira, reke, pa je zaradi izgub v vodovodnem omrežju
veliko večja od količine dejansko uporabljene vode . Strokovnjaki menijo, da le dobra
polovica izčrpane vode pride do naših pip, v vodovodnem omrežju pa se izgubi tudi do
štirideset odstotkov načrpane vode Vse večje količine vode se po uporabi, pogosto
neprečiščene, odvajajo nazaj v reke, jezera, morja. V Sloveniji se največ vode porabi v
gospodinjstvih. Za razliko od ostalih držav ima Slovenija veliko srečo, saj je zelo bogata
z vodnimi viri, po drugi strani pa kakovost naših voda ni zadovoljiva. Onesnaženi so že
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vsi viri od talne do kraške vode, ki pa so obenem tudi osrednji viri pitne vode v
Sloveniji. [2]
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 Reka Ljubljanica
V Sloveniji je skupno okoli 28.000 kilometrov vodotokov, ob katerih dobra polovica
nikoli ne presahne, okoli 1.300 jezer s površino nad 1 hektar in okoli 46,6 kilometrov
morske obale. [3]
Vode na površju deli razvodnica na dve vodni območji: vodno območje Donave in
vodno območje Jadranskega morja. Vode večjega dela našega ozemlja (80%) odtekajo v
Črno morje, le okoli petina ozemlja pripada vodnemu območju Jadranskega morja. [4]
Kraško porečje Ljubljanice spada v donavsko vodno območje.

Slika 1: Skica kraških polj Ljubljanice [1]
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Reko Ljubljanico sestavljata vzhodni in zahodni krak. Vode vzhodnega, desnega,
severnejšega kraka izvirajo na robu Babnega polja na hrvaški meji pod imenom
Trbuhovica. Ta vodotok nekoliko nižje ponikne pod zemljo in se steka na nižje ležeče
Ložko polje, ki ga premeri reka Obrh. Vode na Ložkem polju poniknejo in se na
površju zopet pojavijo na Cerkniškem polju kot reka Stržen. Kadar Stržen poplavlja
nastane Cerkniško jezero, pravilneje, občasno poplavljeno kraško polje. Čeprav kraška
polja praviloma nimajo površinskih pritokov, je pri Cerkniškem polju to izjema, ker
nanja priteče tudi reka Cerkniščica. Cerkniščica je nanesla na polje veliko naplavin ter
tako zaprla nekaj kraških ponorov, ki se na robu polja zopet odpirajo. Iz njih voda
odteka neposredno k izvirom Bistre pri Vrhniki in to celo pod površinsko Cerkniščico.
Ostala voda ponikne v zapleten jamski sistem Karlovic proti udorni dolini Rakovega
Škocjana. Tu reka Rak pod dvema naravnima mostovoma ponikne. Reka Rak in levi
pritok reke Ljubljanice se združita v Planinski jami. [1]
Vode zahodnega kraka sestavlja večinoma reka Pivka, ki izvira pod Knežakom in teče
po pivškem polju, kjer je cela vrsta presihajočih jezer, ki sicer po slovesu močno
zaostajajo za Cerkniškim, a so prav tako zelo zanimiva in slikovita. Največji jezeri sta
Petelinjsko in Palško jezero ob višjih vodah pa še kopica preostalih. Pri Postojni se
Pivka združi z Nanoščico ter zabuči v jamski ponor Postojnske jame, najbolj obiskane
slovenske jame. [1]

Slika 2: Prečni prerez sistema Ljubljanice [1]

12

2.2 Ioni v vodi

Nitratni ion
Dušik je prisoten v atmosferi, hidrosferi in biosferi v oksidacijskih stanjih od 3- do 5+.
Večino zemeljske atmosfere sestavlja plin dušik. Procesu, pri katerem se plinasti dušik
spreminja v kemijsko vezane spojine, ki vsebujejo dušik, pravimo »fiksacija dušika« .
Za ta proces je zaradi močne kemijske vezi med atomoma dušika v molekuli potrebna
znatna količina energije. Biološka fiksacija je zaključena z modro zelenimi cepljivkami
in njim sorodnimi organizmi, ki imajo sposobnost fotosinteze ter z nekaterimi drugimi
bakterijami, ki uporabljajo organski material kot vir energije. Anorganska fiksacija se
pojavlja naravno v atmosferi, ampak so količine dušikovih spojin proizvedene na ta
način znatno nižje. Pojavljanje strel producira dušikove okside, nekaj časa je zato
veljalo mnenje, da je to glavni vzrok za pojavljanje nitrata v tekočih vodah, ki pride tja
z dežjem. Človekov vpliv na dušikov krog je v uporabi povečane količine umetnih
gnojil, ki vsebujejo amoniak ter druge dušikove spojine. Pri prekomernem gnojenju
vnašamo v zemljo prevelike količine gnojil. Presežka teh gnojil rastline ne uspejo
porabiti, zato se spirajo v hidrosfero. [5]
Nitratni ion v vodi je pogosto posledica končnega produkta razgradnje organskih
dušikovih spojin. Normalne vrednosti v vodi kot posledica sezonskega odmiranja
organizmov ponavadi ne presegajo 1 mg/L. Koncentracije nad to mejo so posledica
spiranja gnojenih kmetijskih površin. Koncentracije nitratnega iona ob kmetijskih
površinah navadno ne presegajo vrednosti 10,00 mg/L. Ob prisotnosti komunalnih ter
industrijskih odpadnih vod lahko te vrednosti narastejo tudi na 25,00 mg/L, ob
ekstremnih primerih onesnaženja vse do 900 mg/L. Vse povišane vrednosti omogočajo
povečano rast alg v teh sistemih. Vsi nadaljnji procesi, ki sledijo: odmiranje alg,
zmanjšanje kisika, povečanje števila bakterijskih vrst, povzročajo sekundarne
spremembe v kakovosti vode. [6]

Visoke koncentracije nitratnega iona v pitni vodi predstavljajo nevarnost predvsem za
dojenčke, ki so mlajši od 3 mesecev. V želodcu imajo višji pH kot odrasli, kar privede
do favorizirane mikrobne redukcije nitratnega v nitritni ion. Nitritni ion se nato
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transportira v kri in veže na hemoglobin. Taka oblika hemoglobina, t.i. methemoglobin
pa ni prenašalec kisika. Ni pa to tudi edini problem, nitrit v želodcu lahko reagira tudi z
amini in tako tvori nitrozamine, ki so med znanimi kancerogenimi snovmi. Svetovna
zdravstvena organizacija je zato izdala priporočilo o zgornji meji nitratov v vodi, ki
znaša 50,00 mg/L v pitni vodi. [6]

Amonijev ion
Spojine, ki vsebujejo amonijev ion so široko uporabljene v komercialne uporabe.
Amonijev nitrat (V) oz. amonijev soliter (NH4NO3) se uporablja kot surovina za umetna
gnojila in eksplozive. Amonijev ion je tudi odpadni produkt pri metabolizmu
organizmov. Pri ribah ter nevretenčarjih se izloča neposredno v vodo. Pri sesalcih,
morskih psih ter dvoživkah, se pretvori v ciklusu sečnine, ki se izloči iz organizma. Pri
pticah, plazilcih ter kopenskih polžih se amonijev ion pretovori v sečno kislino, ki je
trdna ter tako omogoča minimalno izgubo vode. [7]
Amonijev ion je pomemben vir dušika za številne vrste rastlin, zlasti tiste, ki rastejo na
hipoksičnih tleh, vendar pa je prav tako strupen za večino vrst pridelkov in se le redko
uporablja kot edini vir dušika. [7]
Amonijak ima pKa vrednost 9,24, kar pomeni, da je pri tem pH ravnotežje v vodi tako,
da je polovica amoniaka v obliki amoniaka, polovica pa v obliki amonijevega iona. Ta
pH vrednost pa je nad pH vrednostjo večine naravnih voda. Iz tega sklepamo, da je
večina v vodi raztopljenega amonijaka v obliki amonijevega iona NH 4+. [5]

Fosfatni ion
Fosfor je v periodnem sistemu elementov uvrščen v isto periodo kot dušik. Lahko se
pojavlja v oksidacijskih stanjih od 3- do 5+. V večini sladkovodnih sistemov je prisotna
popolnoma oksidirana oblika fosforja, to je v obliki fosfatnega(V) iona. [5]
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Fosfor spada med esencialne elemente. Kot tak je neizogibno potreben za rast in razvoj
vseh organizmov. Zelo pomemben je za rast rastlin in bakterij, katerim lahko celo
omejuje hitrost rasti ter razvoja. V vodi je prisoten predvsem vezan v raztopljenih ionih:
ortofosfatu, polifosfatu in trdnih organskih spojinah. Naravni viri fosforja so kamnine,
ki preperevajo ter tako izločajo raztopljen fosfor v vodne vire. V vodi največkrat zaradi
velikega prevzemanja primarnih producentov ni prisoten v večjih koncentracijah. V
neonesnaženih vodnih sistemih je koncentracija fosfata ponavadi manjša od 0,10 mg/L.
Kmetijske površine prispevajo k povišanim koncentracijam v vodotokih. Ekstenzivno
kmetovanje lahko vrednosti poviša do 0,25 mg/L. K vrednostim višjim od 0,25 mg/L
prispevajo predvsem komunalne odplake in odplake iz industrijskih tehnoloških
obratov. Koncentracije fosfata so najvišje na dnu vodnih sistemov, kjer se le ta v
anoksičnih pogojih useda na dno. V jesenskem in pomladnem času, ko prihaja do
povečanih vodostajev in intenzivnega mešanja dna se koncentracije fosforja v vodi
povečajo. Na ta način dobijo alge in bakterije veliko priložnost, da se prekomerno
namnožijo. To opazimo in rečemo, da takrat vode »zacvetijo«. Zvišanje koncentracij
fosforja kot posledica človeške aktivnosti velja za osnovni vzrok evtrofikacije. [6]

Sulfatni ion
Element žveplo se v vodnih sistemih pojavlja v oksidacijskih stanjih od 2- do 6+. V
najbolj oksidirani obliki, je efektivni radij žvepla samo 0,20 angstrema.le ta je obdan s
štirimi kisikovimi atomi ter tako oblikuje stabilen sulfatni(VI) ion SO42-. Glavni vzrok
onesnaževanja voda z žveplom je človekova aktivnost. Izgorevanje (fosilnih) goriv in
taljenje rud v atmosfero sprošča velike količine žvepla v obliki plina SO2. Drugi večji
viri onesnaženja z žveplom so vulkanski izbruhi. Koncentracije sulfata v jezerih in
rekah pred industijsko revolucijo niso znane, a strokovnjaki ocenjujejo, da so se po njej
koncentracije pričele močno povečevati. Bistveno povečanje koncentracije sulfata je
dokumentirano v ameriških velikih jezerih z izjemo Velikega jezera. Raziskavo sta med
leti 1837-1971 vodila raziskovalca Nriagu in Hem. Ugotovitve so pokazale, da so se v
tem času koncentracije sulfata povečale za faktor šest. [5]

Sulfat v pitni vodi je lahko vzrok spremenjenega okusa vode pri koncentracijah nad 250
mg/L, kar je odvisno tudi od spremljajočega kationa. S tem vpliva na sprejemljivost
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uživanja vode. Pri koncentracijah v pitni vodi med 1000 in 1200 mg/l ima sulfat
odvajalni učinek. Gre za kratkotrajen in prehoden pojav, ki je posledica spremenjene
osmolarnosti črevesne vsebine. Delovanje je odvisno tudi od kationa (magnezijev sulfat
ima večji učinek, ker se manj absorbira), drugih osmotsko aktivnih snovi v črevesju oz.
v vodi ter hrani. Ljudje lahko razvijejo toleranco na visoke koncentracije sulfata v vodi.
Nekatere skupine prebivalcev, npr. otroke, starejše ali prišleke, lahko zaradi tega
delovanja in možnega posledičnega dehidracijskega učinka štejemo za bolj
občutljive.[8]

2.3 Merjenje pH in skupna trdota vode

Merjenje pH
pH je definiran kot negativni desetiški logaritem koncentracije (aktivnosti) H3O+ ionov
(pH= -log
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[H3O+]).Vrednosti se nahajajo med 0 (zelo kislo ) in 14 (zelo bazično), pri

čemer je pH = 7 nevtralno območje. Raztopljene snovi v vodi kot so CO 2, HCO3- in
CO32-, huminske ter flavono kisline lahko vplivajo na pH. Na naravno ravnotežje lahko
vplivajo tudi industrijski efluenti ter atmosfersko obremenjevanje s kislimi snovmi.
Večine naših naravnih voda ima pH med 6,0 in 8,5. Najnižje vrednosti srečamo v vodah
bogatih z raztopljenimi organskimi snovmi, medtem, ko višje vrednosti srečamo
pogosteje v evtrofilnih sistemih. [6]

Skupna trdota vode
Pri trdoti vode merimo količino raztopljenih kovinskih ionov v vodi (soli z dvema
pozitivnima nabojema) so kalcij, magnezij, barij, stroncij, baker, cink, itd. Takih soli je
veliko, pa vendar sta kalcijeva ter magnezijeva najbolj pogosti vir trdote vode. [9].
Skupna trdota (oznaka GH) oz. celotna trdota vode označuje celotno vsebnost vseh teh
kombinacij soli in jo lahko razdelimo na začasno, ki se izloči pri prekuhavanju ter trajno
(permanentno), ki ostane v vodi tudi po prekuhavanju. Začasna trdota, ki ji rečemo tudi
karbonatna trdota (oznaka KH), običajno tvori večji del skupne trdote. Določene
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kalcijeve in magnezijeve soli povečujejo alkalnost vode, kot tudi trdoto vode. Alkalnost
in začasna trdota vode imata precej kompleksno razmerje, a poenostavljeno rečeno
alkalnost odraža začasno trdoto vode. To je predvsem zato, ker začasno trdoto
sestavljajo predvsem bikarbonatni ioni, ki so odgovorni tudi za alkalnost vode. Stalno
trdoto sestavljajo predvsem karbonatne, kloridne in sulfatne soli. [10]

Tabela 1: Kategorizacija vod po trdoti [10]

Mg/L

°dH

Trdota vode

0-50
50-10
100-200
200-300
300-450
Preko 450

0-3
3-5
6-12
12-18
18-25
Nad 25

Mehka
Srednje mehka
Rahlo trda
Srednje trda
Trda
Zelo trda

Trdoto vode izražamo v nemških stopinjah °dH. 1 °dH ustreza 10 mg CaO v litru vode.
[11]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Eksperimentalni del se deli na dva dela. Prvi del zajema delo na terenu (vzorčenje
vzorcev površinskih voda), drugi del pa obsega delo v laboratoriju kjer je potekala
analiza vzorcev.
Delo na terenu sem opravljal z avtomobilom ter peš. Gre za izjemo veliko področje
vzorčenja, tako da je vzorčenje potekalo 1 dan pred nadaljnjo analizo v laboratoriju.
Celotno vzorčenje vseh vodotokov sem opravil v enem dnevu začenši v Hrvaškem
mestu Prezid ter končujoč z vzorčenjem v Podgradu pri Ljubljani. Odvzem vzorcev ter
analiza sta potekala od marca pa do maja leta 2011.

3.1 Vzorčna mesta
Vzorčenje je potekalo na šestnajstih vzorčnih mestih, ki sem jih predhodno določil na
zemljevidu in sicer po sledečem ključu; vzorčenje na začetku vodotoka na izviru ali na
zlitju dveh vodotokov in vzorčenje na ponoru vodotoka. Z vzorčenjem sem tako sledil
glavnemu toku reke Ljubljanice na njeni poti skozi slovensko pokrajino.

Slika 3: Vzorčni mesti Trbuhovica 1 in 2 [12]
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Slika 4: Vzorčni mesti Obrh 1 in 2 [12]

Slika 5: Vzorčni mesti Stržen 1 in 2 [12]

Slika 6: Vzorčno mesto Cerkniščica 1 [12]
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Slika 7: Vzorčno mesto Rak 1 [12]

Slika 8: Vzorčni mesti Pivka 1 in 2 [12]

Slika 9: Vzorčni mesti Unica 1 in 2 [12]
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Slika 10: Vzorčni mesti Logaščica 1 in 2 [12]

Slika 11: Vzorčno mesto Ljubljanica 1 [12]

Slika 12: Vzorčno mesto Ljubljanica 2 [12]
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Tabela 2: Geografske koordinate vzorčnih mest [12]

GEOGRAFSKE
VZORČNIH MEST
Trbuhovica 1
Trbuhovica 2
Obrh 1
Obrh 2
Stržen 1
Stržen 2
Cerkniščica 1
Rak 1
Unica 1
Unica 2
Logaščica 1
Logaščica 2
Ljubljanica 1
Ljubljanica 2

KOORDINATE

45,6278N
45,6444N
45,6971N
45,7110N
45,7189N
45,7719N
45,7878N
45,7926N
45,8208N
45,8687N
45,9116N
45,9158N
45,9587N
46,0751N

14,5866E
14,5732 E
14,4682E
14,4414E
14,4156E
14,3233E
14,3491E
14,2925E
14,2445E
14,2299E
14,2006E
14,2299E
14,2987E
14,6395E

Opravil sem tri vzorčenja, ki so si sledila na tri, zadnja pa na štiri tedne. Vzorce sem
zajel in shranil v plastične pol litrske steklenice. Pred vzorčenjem sem steklenice
temeljito spral z vzorčno vodo. Vzorčenje je potekalo 1 m stran od brežine vodotoka.
Vzorci so bili med vožnjo shranjeni v hlajeni izolirani posodi, da se niso segrevali,
kasneje pa so bili do analize spravljeni v hladilniku.

3.2 Analiza vode s hitrimi testi
Za določevaje koncentracij ionov v vzorcih in določevanje trdote vode sem uporabljal
skupino hitrih testov znamke Visicolor ® eco. Gre za skupino izdelkov kolorimetričnih
ter titrimetričnih hitrih testov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi ter so tako zelo primerni
za uporabo tudi v šoli. Z zadostno natančnostjo lahko določijo tudi nizke koncentracije
ionov v vodi.

Določevanje nitrata
Za določevanje nitrata uporabimo kolorimetričen test. Pri določevanju nitrata najprej A
nitrat reduciramo do nitrita. B nitritni ion tvori z ustreznim aromatskim aminom
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oranžno rumeno azo barvilo. Nitrat se pojavlja v večini tekočih vod v koncentracijah do
20,0 mg/L. Za njegovo pojavljanje je krivo predvsem intenzivno kmetijstvo in z njim
uporaba umetnih gnojil. Na spodnji shemi je prikazan eden od načinov kako lahko iz
nitrata dobimo azo barvilo.
A
NO 3

Reducent

-

Nitrat

NO 2

-

Nitrit
N
+

NH2

B
NO 2

-

N

+

+

H

SO2NH 2

SO2NH 2

Sulfanilamid

N

NH2

HN

H2N

+

N

NH

+
N
N

SO2NH 2
N-(naftalen-1-il)eten-1,2- diamin

SO2NH 2
Azo produkt

Slika 13: Prikaz reakciji, ki jih uporabljamo za določevanje nitratnih ionov

Določevanje amonijevega iona
Postopek temelji na tvorbi barvila indofenol modro, ki se v alkalnem pH tvori iz
amonijevega iona, klora in timola. Na spodnji shemi je prikazan eden od možnih
postopkov določevanja amonijevih ionov.

23

NH3

O

-

+

+

OCl

+

NH 2Cl

-

3OH

NH 2Cl

-

[Fe(CN) 5ONO]

Cl
O

N

+

OH

-

4-

Cl
O

O

+

O

+

3H2O

+

HCl

N

O

-

-

N

Modro
O

OH

+

Cl

N

Rumeno

Slika 14: Prikaz reakcij, ki jih uporabljamo za dokazovanje amonijevih ionov

Določevanje fosfatnega iona
Amonijev molibdat in kalijev antimonil tartat reagirata v kislem mediju z ortofosfatom.
Pri tem nastaja heteropoli fosfomolibdenova kislina. Ta je nato reducirana z
askorbinsko kislino ob tem pa nastaja obarvan produkt molibden modro. Intenzivnost
obarvanja je sorazmerna koncentraciji fosfatnih ionov v vzorcu.

Določevanje sulfatnega iona
Sulfatni ion reagira z barijevimi ioni in tvori slabo topen barijev sulfat. Določevanje
sulfata temelji na merjenju motnosti barijevega sulfata v raztopini. Takšnemu postopku
določevanja pravimo turbidimetrija.
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Določevanje trdote vode
Določevanje trdote vode temelji na kompleksometrični titraciji kalcijevih ter
magnezijevih ionov z EDTA.

Merjenje pH
Za merjenje vrednosti pH je uporabljen ročni pH merilec znamke Cracker ® s
specifikacijami.


Območje 0,00 do 14 pH



Ločljivost 0,01 pH



Natančnost +- 0,2 pH pri 20 oC

3.3 Določevanje pesticidov
Poleg določevanih parametrov sem želeli preveriti ali lahko v odvzetih vzorcih zaznamo
tudi katerega od pesticidov. Za to analizo sem uporabili plinsko kromatografijo,
sklopljeno z masno spektrometrijo.
Pri analizi je uporabljen plinski kromatograf, sklopljen z masno spektrometričnim
detektorjem Agilent 6890 GC-MSD. Uporabljena je bila kapilarna kolona za plinsko
kromatografijo Phenomenex ZB5-MS dolžine 30 m z notranjim premerom 0,250 m in
debelino nanosa stacionarne faze 0,25 m. Kot nosilni plin uporabimo helij s
konstantnim pretokom 0,6 mL/min. Pri analizi sem uporabil sledeči temperaturni
program: na začetku analize je bila temperatura kolone 2 min vzdrževana na 50 °C, nato
smo temperaturo poviševali s hitrostjo 25 °C/min do 150 °C, sledilo je poviševanje
temperature s hitrostjo 3 °C/min do 200 °C in naposled še po 8 °C/min do 300 °C.
Za vzorčenje sem uporabil vzorce iz odvzemnih mest na koncu rek. Vzorce sem
pripravil tako, da sem pesticide iz vodnih vzorcev ekstrahiral v heksanu. Iz vsakega
vodnega vzorca odmerimo 200 mL vzorca v lij ločnik, dodamo 5 mL heksana in
ekstrahiramo s stresanjem lija ločnika 3 minute. Po ekstrakciji počakamo, da se fazi
med seboj ločita. Na tak način ločimo polarno – vodno ter nepolarno - heksansko fazo.
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V vodo nato še enkrat dodamo 5 mL heksana ter postopek ponovimo. Na koncu obe
heksanski frakciji združimo in dobimo 10 mL vzorca pripravljenega za nadalnje delo.
Vzorce sem v nadaljevanju prelil v epruvete ter z dušikom iz jeklenke odpareval heksan
iz vzorca. Na tak način sem dobil pripravljene vzorce za nadaljnjo analizo. Pred analizo
sem tako pridobljen suhi preostanek raztopil v 0,5 mL diklorometana in analiziral 1 L
vzorca.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Rezultati so zbrani v tabelah. Prikazane so povprečne vrednosti, ki so bile izračunane iz
treh meritev. Pri izračunu padanja ter naraščanja koncentracij sem uporabil naslednjo
metodo izračuna. Zaradi nizkih ter podobnih vodostajev sem pri izračunih kjer se dva
tokova združujeta, upošteval, da se mešata v razmerju 1:1. Za vsak vzorec sem
izračunal povprečno vrednost snovi, ki vstopa v jamski sistem, za lažjo predstavo
podajam primer: če v jamo vstopata reka1 ter reka2 z koncentracijama snovi 1mg/L1 ter
2 mg/L2 ter se ob temu mešata v razmerju 1:1 je vstopna koncentracija v jamski sistem
(1mg/L + 2 mg/L):2 se pravi 1,5 mg/L. Te vrednosti sem nato odštel od vrednosti, ki so
bile izmerjene isti dan na iztoku iz jamskega sistema. Na koncu sem izračunal še
povprečne vrednosti vseh meritev skupaj, ter standardni odmik.
Tabela 3: Povprečne vrednosti nitratnega iona

VREDNOSTI NO3- [mg/L]
VZORČNA
MESTA

POVPREČJE

TRBUHOVICA 1

2,67

TRBUHOVICA 2
OBRH 1

7,33
6,00

OBRH 2
STRŽEN 1

2,00
3,67

STRŽEN 2
CERKNIŠČICA 1

1,67
3,00

RAK 1
PIVKA 1

1,67
4,00

PIVKA 2
UNICA 1
UNICA 2
LOGAŠČICA 1
LOGAŠČICA 2
LJUBLJANICA 1

7,00
2,67
1,67
3,00
7,67
3,00

LJUBLJANICA 2

3,00

Najnižje vrednosti nitratov sem beležil pri rekah Stržen, Rak ter Unica, najvišjo pa pri
reki Logaščica. Reka Trbuhovica se formira na robu Prezidnega polja, izvira iz
okoliškega hriba. Pričakovati je bilo nizke vrednosti nitratov, a se že tu pojavijo ter
znašajo v povprečju 2,67 mg/L. Povprečna vrednost na ponoru reke se krepko poveča in
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znaša 7,33 mg/L, saj je pokrajina zelo obremenjena z živinorejo ter neurejenostjo
komunalne infrastrukture. Trbuhovica prihaja na plano na ložkem polju kot Obrh,
vrednosti nitrata pa tu v povprečju znaša 6,00 mg/L. Opazno je takojšnje znižanje
vrednosti nitrata pri prehodu čez jamski sistem med Prezidnim ter ložkim poljem.
Velikemu zmanjšanju nitrata tokom reke Obrh, najverjetneje prispeva obilna vegetacija,
ki je v sami reki, saj je Obrh nizka reka ter tako svetloba prodira do dna in omogoča rast
rastlin, ki črpajo nitrat iz vode. Tudi na ložkem polju se intenzivno kmetuje, zato se
povprečna vrednost nitrata na izviru Stržena

zopet malo poveča na 3,67 mg/L.

Velikemu znižanju nitrata na cerkniškem polju bi zopet pripisal rastlinam, ki ga
uporabljajo za metabolizem. Vsa tri vzorčenja so bila opravljena, ko je bil vodostaj
dovolj nizek, tako da ponori kateri, vodo iz cerkniškega polja odvajajo direktno na
Vrhniko ter Bistro niso bili aktivni. Tako sem dejansko zajemal glavni tok reke
Ljubljanice. Nadalje sta se Cerknišča ter Stržen zaradi nizkega vodostaja zlivali vsaka v
svoj ponor v ponorih Karlovice. Cerkniščica je zaradi neurejenosti komunalne
infrastrukture predvsem manjkajoče čistilne naprave zelo obremenjena, povprečna
vrednost nitrata je bila 3,00 mg/L. Povprečna vrednost na ponoru Stržena pa je bila 1,67
mg/L. Obe reki se podzemno združita ter prihajata na površje v Rakovem Škocjanu kot
reka Rak. Zaradi njene kratke dolžine ter neprehodnosti terena sem se tudi tu odločil za
samo eno merilno mesto na katerem je bila povprečna vrednost vsebnosti nitratov 1,67
mg/L. Zaradi približno enakih vodotokov Cerkniščice ter Stržena lahko z zagotovostjo
trdim, da se je vrednost nitrata skozi prehod čez jamo znižala.
Preden pridemo do reke Unice si moramo pogledati še reko Pivko, ki teče po pivškem
polju. Zaradi nizkega vodostaja se je njena struga napolnila šele malo pred mestom
Postojna kjer se združi z pritokom Nanoščica. Vrednost na mestu neprekinjenega
nadaljnjega toka je za nitrat v povprečju znašala 4,00 mg/L. V nadaljnjem toku reka
teče pretočno skozi ribogojnici, ki močno povišata vrednosti nitrata v sami reki. V
povprečju je tako vrednost nitrata pred vstopom reke Pivke v postojnski jamski sistem
7,00 mg/L. Reki Pivka ter Rak se združita v Planinski jami ter iz jame tečeta kot reka
Unica. Zopet je opazno znižanje koncentracije nitrata saj je vrednost na merilnem mestu
Unica1 v povprečju 2,67 mg/L. Vrednost nitrata tokom reke Unice v povprečju pade za
1 mg/L ter tako na ponorih znaša v povprečno 1,67 mg/L.
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Logaščica kot eden večjih podzemnih pritokov močno bremeni sam glavni tok. Zaradi
velikega števila kmetij na robu kotline se povečana vrednost nitrata kaže že na začetku.
Povprečna vrednost nitrata je na merilnem mestu Logaščica 1 tako znašala 3,00 mg/L,
na ponoru same reke pa se je močno povišala na vrednost 7,67 mg/L. Logaščica se s
tem rezultatom uvršča kot največja onesnaževalka reke Ljubljanice z nitratnimi ioni.
Temu gotovo botrujeta velikost mesta ter stara čistilna naprava iz leta 1978, ki že
zdavnaj ne zmore predelati take količine odpadne vode tako in je njeno delovanje že
zelo vprašljivo. V jamskem sistemu med Logatcem ter Vrhniko se tako združita reki
Logaščica ter Unica. Naslednje vzorčenje je bilo opravljeno na izviru Ljubljanice. Na
vzorčnem mestu Ljubljanica 1 sem izmeril v povprečno koncentracijo nitrata 3,00
mg/L. Zaradi nizkega vodostaja je deloval samo izvir Močilnik ,izviri pri Bistri pa so
bili suhi. Tako sem zajel glavni tok same reke. Vrednost nitrata tudi tokrat pade, ko
voda pronica skozi jamski sistem. Zadnja meritev je bila opravljena na vzorčenem
mestu Ljubljanica 2, vrednost pa je bila v povprečju enaka kot na izviru, se pravi 3,00
mg/L. Na reki Ljubljanici ne opazimo več znižanja vrednosti nitratov, saj je le ta že
dovolj globoka, ima zelo malo rastlin ter po večini toka mrtvo dno.

POVPREČNE VREDNOSTI PADANJA TER NARAŠČANJA
KONCENTRACIJ NITRATNEGA IONA
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Graf 1: Povprečne vrednosti padanja ter naraščanja koncentracij nitrata na posameznem delu
rečnega sistema.

Na zgornjem grafu so prikazani podatki za posamezni del rečnega sistema. Kot vidimo
je največje povišanje povprečnih koncentracij nitrata zaznati na rekah Logaščica in
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Trbuhovica, kjer povprečni vrednosti nitrata poskočita za 4,66 mg/L. Na drugi strani vsi
jamski sistemi delujejo čistilno; z izjemo jamskega sistema med Obrhom ter Strženom,
kjer se koncentracija v povprečju poviša. Jamski sistemi v

povprečju znižajo

koncentracije od 1,33 mg/L pri jamskem sistemu Cerkniščica,Stržen-Rak do 2.33 mg/L
pri jamskem sistemu Logaščica, Unica- Ljubljanica.
Tabela 4: Povprečne vrednosti fosfatnega iona

VREDNOSTI PO43- [mg/L]
VZORČNA MESTA

POVPREČJE

TRBUHOVICA 1
TRBUHOVICA 2
OBRH 1
OBRH 2
STRŽEN 1
STRŽEN 2
CERKNIŠČICA 1
RAK 1
PIVKA 1
PIVKA 2
UNICA 1
UNICA 2
LOGAŠČICA 1
LOGAŠČICA 2
LJUBLJANICA 1
LJUBLJANICA 2

0,00
0,97
0,00
0,00
0,00
0,07
0,37
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,93
0,00
0,07

Pri fosfatnem ionu opazimo dokaj podobno situacijo kot pri nitratnem ionu. Najvišje
koncentracije fosfatnega iona smo v povprečju zaznali na reki Trbuhovica, kjer le te
narastejo do vrednosti 0,97 mg/L. To vrednost pripisujem že zgoraj omenjenemu
povečanemu obsegu kmetijstva pri katerem se uporablja prekomerno umetna gnojila.
Izpostaviti je potrebno tudi reko Cerkniščico, saj povprečna vrednost znaša 0,37 mg/L
ter reko Logaščico s povprečno vrednostjo 0,93 mg/L. Obe reki sta močno obremenjeni
zaradi neprimernega čiščenja odpadne vode. Pri reki Pivki opazimo malenkostno
povečanje koncentracije iz 0,00 mg/L

na 0,30 mg/L. Tu lahko kot možen vzrok

prekomerno hranjenje rib v ribogojnici. Zadovoljivo je dejstvo, da so tudi deli glavnega
toka na katerih so bile koncentracije enake 0,00 mg/L. Govorim o rekah Obrh, Rak ter
na reki Unici.
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Tudi tu lahko razločno vidimo kako koncentracije po prehodu skozi jamski sistem
vpadejo. Na izstopu iz jamskega sistema so koncentracije za fosfatni ion enake 0,00
mg/L.

POVPREČNE VREDNOSTI PADANJA TER NARAŠČANJA
KONCENTRACIJ FOSFATNEGA IONA NA POSAMEZNEM
DELU REČNEGA SISTEMA
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Graf 2: Padanje ter naraščanje povprečnih vrednosti koncentracij fosfata na posameznem delu
rečnega sistema.

Na zgornjem

grafu je opaziti trend, da koncentracije fosfata v povprečju na

površinskem toku reke naraščajo ob prehodu čez jamski sistem pa padejo. Jamski
sistemi uspejo prečistiti tudi najbolj obremenjene dele kot so na delu Trbuhovice ter
Logaščice.
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Tabela 5: Povprečne vrednosti amonijevega iona

VREDNOSTI NH4+[mg/L]
VZORČNA MESTA

POVPREČJE

TRBUHOVICA 1
TRBUHOVICA 2
OBRH 1
OBRH 2
STRŽEN 1
STRŽEN 2
CERKNIŠČICA 1
RAK 1
PIVKA 1
PIVKA 2
UNICA 1
UNICA 2
LOGAŠČICA 1
LOGAŠČICA 2
LJUBLJANICA 1
LJUBLJANICA 2

0,00
0,70
0,00
0,03
0,00
0,07
0,23
0,00
0,17
0,23
0,00
0,00
0,00
2,08
0,00
0,00

Pri amonijevem ionu se tudi opazi povečanje povprečnih koncentracij na delih povišane
poseljenosti. Najvišje povišanje koncentracij sem zaznal na območju Logatca, kjer
povprečna vrednost naraste kar za 2,08 mg/L ter območju Prezida, kjer se vrednost na
reki Trbuhovici v povprečju poviša za 0,70 mg/L. Vode pri izkopu iz jamskega sistema
pa so popolnoma ne onesnažene z amonijevim ionom.
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Graf 3: Padanje ter naraščanje povprečnih vrednosti koncentracij amonijevega iona na
posameznem delu rečnega sistema.

Iz zgornjega grafa je razvidno, da so najbolj obremenjeni jamski sistemi TrbuhovicaObrh kjer koncentracije amonijevega iona v povprečju padejo za 0,70 mg/L ter jamski
sistemi Logaščica, Unica – Ljubljanica z padcem povprečnih vrednosti za 1,04 mg/L.
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Tabela 6: Povprečne vrednosti sulfatnega iona

VREDNOSTI SO42- [mg/L]
VZORČNA MESTA

POVPREČJE

TRBUHOVICA 1
TRBUHOVICA 2
OBRH 1
OBRH 2
STRŽEN 1
STRŽEN 2
CERKNIŠČICA 1
RAK 1
PIVKA 1
PIVKA 2
UNICA 1
UNICA 2
LOGAŠČICA 1
LOGAŠČICA 2
LJUBLJANICA 1
LJUBLJANICA 2

pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00
pod 25,00

Za sulfatni ion nismo dobili dovolj natančnih rezultatov tako, da točnih podatkov. Vsi
testi vseh vzorčenj so pokazali vrednosti pod 25,00 mg/L.
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Graf 4: Povprečne vrednosti pH

Na zgornjem grafu so prikazane povprečne vrednosti pH izmerjene na posameznem
vzorčnem mestu. Vse vrednosti, ki so bile izmerjene na vodotokih lahko opredelim kot
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normalne saj ne odstopajo od okvirja med 6,00 – 8,50 pH. Prav tako ni opaznega
enotnega trenda pri prehodih skozi jamske sisteme saj se na jamskih sistemih ObrhStržen ter sistemu Rak, Pivka – Unica vrednost pH zniža. Na sistemih TrbuhovicaObrh, sistemu Stržen, Cerkniščica - Rak ter sistemu Unica, Logaščica – Ljubljanica pa
zvišuje.

Graf 5: Povprečne vrednosti trdote vode

Zgornja tabela prikazuje vrednosti trdot vode. Kot je bilo pričakovati za kraške reke so
vrednosti nad 5,00°dH, s tem se uvrščajo med trde vode. Rahlo trde glede na analizirane
vzorce so reke Rak, Pivka, Unica ter Logaščica, Ljubljanica na izviru. Srednje trda voda
pa je v rekah Trbuhovica, Obrh, Stržen, Cerkniščica ter Logaščica, Ljubljanica na
iztoku.
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Graf 6: Kromatogram heksanskega ekstrakta, posnet s plinsko kromatografijo-masno
spektrometrijo.
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Graf 7: Masni spekter kromatografskega vrha (iz grafa 6) pri retencijskem času 26 min.

36

600

Kromatogrami ekstraktov iz vseh odvzemnih mest so med samo zelo podobni. V njih s
pomočjo primerjave masnih spektrov z masnimi spektri iz spektralne knjižnice ni bilo
mogoče zaznati nobenega od pesticidov. Kromatografski vrhovi, ki jih vidimo v
kromatogramu ustrezajo »krvavenju« kapilarne kolone (ang. bleeding), saj je so masni
spektri

teh

kromatogramskih

vrhov

identični

oktametilsilikona, dekametilsilikona, itn.

37

spektrom

heksametilsilikona,

5 METODOLOŠKI DEL

Tema predstavljena v diplomskem delu se dotika veliko vsebin, ki jih učenci spoznajo
že v osnovni šoli. Tako je možno povezovanje med naravoslovnimi ter družboslovnimi
predmeti. Vsebine o vodi se pojavljajo v poglavjih temelji ekologije pri predmetu
biologija, ki je del obveznega programa osmega razreda devetletke. Največji del pa je
zajet pri izbirnem predmetu kemija okolja, znotraj sklopa kakovost celinskih in morskih
voda, ki je na voljo v predmetnem delu devetletke. Učenci pri teh poglavjih spoznajo
pojme kot so: organizem, okolje, dejavniki okolja, ekološka niša in populacija;
razumejo pomen vode za življenje, poznajo ter razumejo pomen vode za človeka ter
ostale organizme. V nadaljevanju spoznajo glavne onesnaževalce površinskih voda v
domačem kraju, utrjujejo znanje o merskih enotah, spoznajo osnove fizikalne ter
kemijske analize vode, se seznanijo s kovčki za analizo vode, terenskim delom ter se
učijo pravilnega ravnanja z odpadnimi snovmi. Učence pri teh vsebinah vodimo do
spoznaj o pomenu vode za organizme. Pri tem je potrebno izpostaviti problem
prekomerne uporabe pitne vode, s tem pa tudi probleme glede pomanjkanja pitne vode,
ki postaja vse bolj pereč problem novega sveta.
V okviru diplomske naloge je bil razvit predlog naravoslovnega dne za učence devetega
in osmega razreda devetletke, ki se dotika zgornjih tem. Izvedbeno je naravoslovni dan
zasnovan iz štirih delov:

1 PRIPRAVA NA NARAVOSLOVNI DAN
Namen:


Posredovati učencem navodila za izvedbo naravoslovnega dne

2 OGLED ČISTILNE NAPRAVE
Namen:


Lažja predstava delovanja čistilne naprave



Videti na kakšen način se onesnaževalci ločujejo iz vode
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3 ANALIZA VODE BLIŽNJEGA POTOKA
Namen:


Izboljšati praktično delo učencev



Praktično srečanje z onesnaževalci

4 IZGRADNJA MODELA ČISTILNE NAPRAVE TER SAMOČISTILNA MOČ
VODOTOKA
Namen:


Lažje razumevanje besedne zveze: samočistilna sposobnost vode



Izvedba dveh eksperimentov

V prvem delu učence različnih razredov z kratkimi navodili pripravimo na potek dela na
naravoslovnem dnevu. Ta del je možno izvesti v okviru zadnje ure kemije ali biologije,
ki so jo učenci imeli pred samim naravoslovnim dnem.
Drugi del naravoslovnega dne zajema skupni del vseh razredov. V tem delu učence
peljemo na ogled čistilne naprave.
V tretjem delu sledi delo v skupinah, katere predhodno pripravi učitelj. V tem delu se
učenci seznanijo z osnovami kvantitativne ter kvalitativne analize. Učenci analizirajo
vodo iz bližnjega potoka ter štejejo organizme v njem.
Zadnji del je namenjen izgradnji makete čistilne naprave, skozi katero učenci poskušajo
razumeti princip o samočistilni moči vodotoka.
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5.1.1. Učiteljeva priprava - Priprava na Naravoslovni dan
Cilji


Seznaniti se s potekom naravoslovnega dne.



Seznaniti s potrebščinami, ki so potrebne za naravoslovni dan.

Čas

Deset do petnajst minut zadnje ure kemije ali biologije pred naravoslovnim dnem.

Vodenje aktivnosti

1.

Učence seznanimo s potekom naravoslovnega dne.
 Ogled čistilne naprave »ura odhoda«
 Prihod nazaj na šolo »ura prihoda«
 Malica » čas trajanja«
 Analiza vode iz bližnjega potoka »čas trajanja«
 Izgradnja modela čistilne naprave ter samočistilna moč vodotoka » ura zaključka«

2.

Učencem podamo seznam potrebščin, ki jih potrebujejo za naravoslovni dan.

 Mapa s trdno platnico, ki vam bo služila kot podlaga za pisanje (obvezno)
 Svinčnik (obvezno)
 Radirka (obvezno)
 Škornji ali pohodni čevlji ( po želji )
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5.1.2. List za učence
Navodila za naravoslovni dan
Potek naravoslovnega dne:
 Ogled čistilne naprave »ura odhoda«
 Prihod nazaj na šolo »ura prihoda«
 Malica » čas trajanja«
 Analiza vode iz bližnjega potoka »čas trajanja«
 Izgradnja modela čistilne naprave ter samočistilna moč vodotoka » ura zaključka«
Potrebščine, ki jih potrebujete za naravoslovni dan:
 Mapa s trdno platnico, ki vam bo služila kot podlaga za pisanje (obvezno)
 Svinčnik (obvezno)
 Radirka (obvezno)
 Škornji ali pohodni čevlji ( po želji )
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5.2.1. Učiteljeva priprava -Ogled čistilne naprave
Ključni pojmi
 Komunalne odplake
 Čiščenje odpadnih vod
 Vodni krog

Stopnja
Vaja je primerna za osnovno šolo. Pri predmetu biologija v sklopu; temelji ekologije, v
osmem razredu devetletke, ter izbirnemu predmetu kemija okolja v sklopu; kakovost
celinskih ter morskih voda.
Predznanje


Učenci so sposobni utemeljiti zakaj je potrebna voda za organizme.



Učenci so sposobni utemeljiti posledice prekomerne uporabe vode.

Način izvedbe
Učenci delajo samostojno.
Čas
Dve šolski uri
Potrebščine (na učenca)


Svinčnik



Podloga za pisanje



Delovni listi
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Vodenje aktivnosti
1. Za ogled čistilne naprave se je potrebno v naprej dogovoriti z upravljavcem
čistilne naprave in rezervirati termin ogleda. Ogled je lahko izveden tudi v
večjih skupinah učencev. Učenci ob vodenju rešujejo delovne liste, ki jih
pripravi učitelj.

2. Sledi diskusija namenjena predznanju, zakaj organizmi potrebujejo vodo za
življenje ter posledice prekomerne uporabe vode.


Voda kot osnovna sestavina, ki omogoča življenje



Pomanjkanje vode na nekaterih delih zemlje že pušča katastrofalne posledice na
živalstvo in rastlinstvo

3. Učitelj predstavi skico čistilne naprave ter učencem predstavi dele čistilne
naprave katere si bodo nato skupaj ogledali.
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4. Sledi ogled posameznih delov čistilne naprave ter razlaga posameznih delov
čistilne naprave. Učenci spoznajo princip delovanja čistilne naprave. Skicirajo
čistilno napravo, na za to pripravljen prostor na delovnem listu.


Grablje peskolov - voda se očisti grobih delcev



Maščobnik - odstranjevanje maščob, ki se naberejo na površini



Prezračevalni bazen- vpihovanje zraka potrebnega za gojenje mikroorganizmov,
ki se hranijo z organskimi odplakami



Usedalnik- usedanje mikroorganizmov na dno ter izpust očiščene vode na
površju v vodotok.



Gnilišče - predelava mikroorganizmov z bakterijami, ki ne potrebujejo kisika; ob
tem se proizvaja plin metan.



Rezervoar metana- zbiranje plina, ki se uporablja za gorivo.



Sušenje blata- ostanki čistilne naprave, ki se nadalje odlagajo na primerna
odlagališča.

5. V zadnjem delu učenci odgovorijo na preostala vprašanja iz delovnega lista
»ogled čistilne naprave«.
Interakcija učitelj-učenec
Učence opozarjamo na varno hojo po industrijskem objektu. Vspodbujamo jih naj
poizkušajo sami skicirati čistilno napravo.
Odgovori ter vprašanja:
2 Ali so po vašem mnenju tovarniški izpusti odpadne vode bolj škodljivi kot
izpusti odpadne vode iz gospodinjstev?
Razmislek pri vprašanju. Veliko odgovorov je pravilnih. Odgovore je potrebno samo
pravilno utemeljiti. Dejavnikov je več, odvisni so od količine odpadne vode in
polutacije, ki jo uporabnik povzroča. Tovarne, ki proizvajajo odpadno vodo morajo
imeti lastne čistilne naprave, katerih izpusti so kontrolirani s strani države. Pri
gospodinjstvih pa ni kontrole, kaj kdo zliva v odtok.
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3 Naštej nekaj onesnaževalcev površinskih voda v domačem kraju.

Gospodinjstva, tovarne, avtopralnica, dimni izpusti.
4 Voda izhlapeva iz vodnih površin v ozračje, ko je vodne pare v ozračju veliko; to
vidimo kot oblake. Oblaki lahko postanejo pretežki, tako prične iz njih deževati ali
snežiti, odvisno od temperature. Voda se tako vrača nazaj na površje. Temu
kroženju vode pravimo vodni krog. Ugotovite koliko časa bo ta krog potekal?
Sonce poganja vodni krog, ta bo mogoč vse do dokler bo sonce dovolj segrevalo
površino zemlje.

Literatura
S.Geršak, G. Baš, Online, http://www.o-fp.kr.edus.si/iearn/voda/naprava.htm
(20.10.2011, 18:31)
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5.2.2. Delovni list za učence
Ime in Priimek:
Razred:

Ogled čistilne naprave
Uvod
Čistilna naprava je infrastruktura za čiščenje odplak, katere očiščene vračamo nazaj v
okolje. Gre za fizikalne, kemijske in biološke postopke, kjer skozi procese očistimo
vodo do te mere, da ni več škodljiva za okolje.
Cilji


Spoznati princip delovanja čistilne naprave.



Razmisliti o škodljivosti gospodinjskih ter industrijskih izpustov.



Spoznati glavne onesnaževalce v domačem kraju.



Sklepati na kakšen način poteka vodni krog.

Potrebščine


svinčnik,



podloga za pisanje,



delovni listi.

Navodila:
Pred seboj imate delovni list, s katerim se boste podali na vodeni ogled čistilne naprave.
Pozorno si pred ogledom preberite vprašanja, ki jih je potrebno izpolniti. List si
shranite, ker ga bomo na koncu pregledali, nato pa ga boste shranili v vaš zvezek.
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Naloge
1 Skicirajte manjkajoče dele čistilne naprave ter označite kaj se v njih dogaja?

Grablje: Voda se očisti grobih delcev_________________________________________
Maščobnik:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2 Ali so po vašem mnenju tovarniški izpusti odpadne vode bolj škodljivi kot izpusti
odpadne vode iz gospodinjstev?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3 Naštej nekaj onesnaževalcev površinskih voda v domačem kraju.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4 Voda izhlapeva iz vodnih površin v ozračje, ko je vodne pare v ozračju veliko; to
vidimo kot oblake. Oblaki lahko postanejo pretežki, tako prične iz njih deževati ali
snežiti, odvisno od temperature. Voda se tako vrača nazaj na površje. Temu
kroženju vode pravimo vodni krog. Ugotovite koliko časa bo ta krog potekal?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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5.3.1. Učiteljeva priprava- Analiza vode bližnjega potoka
Ključni pojmi
 Parametri kemijske analize
 Analizne metode
 Odvzemno mesto
 Kemijska analiza vode
 Kvaliteta vode
 Preprosti ekotoksikološki testi

Stopnja
Vaja je primerna za osnovno šolo. Pri predmetu biologija v sklopu; temelji ekologije, v
osmem razredu devetletke, ter izbirnemu predmetu kemija okolja v sklopu; kakovost
celinskih ter morskih voda.

Predznanje


Učenci so sposobni brati, urejati ter analizirati preproste tabele podatkov.



Pri delu hitrimi testi znajo uporabljati kapalke.



Učenci so sposobni utemeljiti vpliv odplak na vodne ekosisteme.

Način izvedbe
Učenci delajo v skupinah. Pet delovnih skupin.
Čas
Tri šolske ure; večina časa je namenjena eksperimentalnemu delu.
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Zaščita
Učenci morajo nositi zaščitna očala, zaščitne rokavice ter halje. Opozorilo na pravilno
zbiranje reakcijskih zmesi po končanih hitrih testih. Učitelj pripravi posodo za vsako
skupino.
Potrebščine ( za eno skupino)


Navadne vodne mrežice



Plastične kadičke



Plastične posodice s pokrovčki



Posode za odplake



Ročne lupe



Termometer



Ravnilo



Gumijaste rokavice



Tabelo mejnih vrednosti parametrov za pitno vodo



Ključ za hitro določanje stopnje onesnaženosti voda

Reagenti (za eno skupino)


Kovček za analizo vode

Vodenje aktivnosti
1 Učencem razdelimo delovne liste z navodili.
2 Učence razdelimo v pet delovnih skupin. To najlažje storimo po seznamu
učencev. Če štejemo po vrsti od ena do pet, nato pa tako štetje ponavljamo do
konca seznama. Tako vsak učenec prejme številko od ena do pet. Te številke naj
označujejo skupine kateri učenec pripada.
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3 Z vso potrebno opremo se odpravimo do bližnjega potoka, kjer bomo opravili
analizo vode.

4 Sledi diskusija namenjena predznanju na izbrano poglavje. Pogovorimo se o
vplivu vodnih odplak na vodne ekosisteme ter na kakšne načine prihajajo v
vodo.


Večja onesnaženost vode pomeni vedno manjše število posameznih vrst
organizmov v njej.



V vodo prehajajo z neurejeno komunalno infrastrukturo, industrijo in
kmetijstvom.

5 Učitelj na prvem odvzemnem mestu demonstrira, kako rokovati z priborom.
6 Analiza poteka v treh fazah: odvzem vzorca, analiza na terenu in poročanje
skupin o dobljenih rezultatih.
7 Posamezne skupine z ustreznim materialom porazdelimo vzdolž potoka.
Razdalje naj ne bodo prevelike, da bomo lahko na voljo za pomoč posameznim
skupinam. Zadnja skupina naj namesto potočne, opravi analizo ustekleničene
vode za končno oceno čistosti vode; označena je z *.

8 Skupine samostojno nadaljujejo delo po delovnih listih in navodilih, ki so v
kovčku za analizo vode.
9 Diskusija in poročanje skupin o dobljenih rezultatih. Skupine poizkušajo oceniti
kakšno je stanje vodotoka glede na dobljene rezultate analize. Pomagajo si s
tabelo mejnih vrednosti parametrov za pitno vodo in z rezultati skupine, ki je
opravljala analizo ustekleničene vode. Skupine poročajo o dobljenih rezultatih.
Skupine si dopišejo manjkajoče rezultate ostalih skupin v svoje tabele.
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Interakcija učitelj-učenec
Učence opazujemo pri delu in jih opozarjamo kako morajo ravnati z reagenti.
Opominjamo jih, da morajo opažanja zapisovati. Pokažemo jim kako morajo vzorce
povonjati. Če rezultat testa vzorca ni v skladu z našimi pričakovanji morajo učenci test
ponoviti. Po končanem eksperimentalnem pazimo, da odpadne reakcijske zmesi odlijejo
v prave posode za odplake.
Odgovori na vprašanja ter pričakovani rezultati:

1

V kovčku za analizo vode so označeni vsi parametri, ki jih bomo določili.
Izpišite jih.

Nitratni ion, fosfatni ion, sulfatni ion, amonijev ion, trdota vode, pH vode, temparatura
vode.

2

Na delovnem listu: » Ogled čistilne naprave« ste našteli glavne
onesnaževalce površinskih voda. Poskušajte jih povezati z določenimi ioni,
ki nastajajo zaradi določenega onesnaževalca v večjem številu.

1.

Fosfatni ion

2.

Nitratni ion

3.

Amonijev ion

4.

Sulfatni ion

Umetna gnojila 1,2,3
Gospodinjske odplake 1,2
Dimni izpusti 4
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3


Na način, kot vam ga je pokazal učitelj, z vodno mrežico zajemite vzorce na
vašem odvzemnem mestu in jih pretresite v kadice napolnjene z vodo.



S pomočjo lup in pincet razdelite živali, ki ste jih našli v vzorcih vode v
plastične kadičke po skupinah glede na zgradbo njihovega telesa (pomagaj
si z listom ŽIVALI 1).

ŽIVALI 1


Katire živali ste našli v vzorcih na posameznem merilnem mestu?

2 ličinki vrbnice
10 potočnih postranic
2 ličinki mladoletnice


Prisotnost ali odsotnost organizmov v vodotoku je pokazatelj onesnaženosti
voda. S pomočjo priloženega KLJUČA ZA HITRO DOLOČANJE
STOPNJE ONESNAŽENOSTI VODE ugotovi kakšna je kvaliteta vode v
bližnjem potoku? GLEJ NASLEDNJI PRIMER.
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Primer ocenitve stopnje onesnaženosti.
V plastični kadički smo našteli: 2 ličinki vrbnice, 10 potočnih postranic in 2 ličinki
mladoletnice. V največjem številu so v vzorcu potočne postranice. Ko ugotovimo kateri
organizem je v vzorcu najštevilčnejše zastopan vzamemo v roke prilogo: »Ključ za hitro
določanje stopnje onesnaženosti vode« in iz njega razberemo stopnjo onesnaženosti. V
tem primeru imamo opravka z vzorcem, ki spada v drugo stopnjo onesnaženosti.


Naredite križec v vrstici vaše skupine, glede na to kam ste vaš vzorec s
KLJUČEM ZA HITRO DOLOČANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI
VODE razvrstili.

Skupine

1.
Neonesnažena
voda

1
2
3
4
5*

Stopnja onesnaženosti
2.
3.
4.
Malo
Srednje
Močno
onesnažena onesnažena onesnažena
voda
voda
voda
x
x
x
x

x
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5.
Popolnoma
onesnažena
voda

Ob uporabi kovčka za analizo vode vpiši izmerjene rezultate VAŠIH

4

meritev v tabelo.

Parameter

1

2

Skupine
3

4

5*

pH
Trdota
vode
Nitratni
ion
Sulfatni
ion
Amonijev
ion
Fosfatni
ion
Temperatura
vode

7,5

8

7,5

7

7,3

12 º d

14 º d

14 º d

14 º d

14º d

3 mg/L

1 mg/L

3 mg/L

1 mg/L

0 mg/L

<25mg/L

<25mg/L

<25mg/L

<25mg/L

<25mg/L

0 mg/L

0,2 mg/L

0,2 mg/L

0,2 mg/L

0 mg/L

0,5 mg/L

0 mg/L

0,5 mg/L

0,2 mg/L

0 mg/L

20 º C

20 º C

22 º C

22 º C

23 º C

1

2

Skupine
3

x

x

5

Ocenite bistrost vode.

Parametri
Bistra
Komaj opazna
motnost
Motnost

4

5*
x

x
x

Vidni trdni
delci
Literatura


I.Unuk, D.Hanželič, Biotehniška šola Ptuj, Online, www.ucilnicavnaravi.si
(1.11.2010, 09.30)



I.Muršič, T.Hebar, Online, http://www.dos1lendava.com/Dokumenti/Raziskovalne_naloge/Kemija/2004_Kvaliteta_nasih_v
oda.pdf (1.11.2010, 10.35)
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5.3.2. Delovni list za učence
Ime in Priimek:
Razred:

Analiza vode iz bližnjega potoka
Uvod
Voda. Na kaj se spomnemo ob tej besedi? Na nekaj tekočega? Na nepogrešljiv vir
življenja? Ali pa na kaj drugega? Ne glede na to, se pomembnosti vode na splošno
premalo zavedamo. Življenja si brez vode ni moč predstavljati, saj je preveč potrebna v
vsakdanjem življenju.

Cilji


Spoznajo osnovne značilnosti terenskega dela



Spoznajo vire glavnih onesnaževalcev tekočih voda



Spoznajo enostavne eko-toksikološke teste za proučevanje kakovosti voda



Spoznajo osnove fizikalne ter kemijske analize tekoče vode.

Navodila
Pozorno si oglej demonstracijo učitelja. Delo je skupinsko, zato si delo enakomerno
porazdelite znotraj skupin, v katere ste bili razporejeni. Upoštevajte navodila za

pravilno rokovanje z reagenti.. Dobljene rezultate sproti beležite v pripravljene
tabele, saj boste morali na koncu poročati ostalim skupinam.
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Zaščita
Pri delu morate nositi zaščitna očala in zaščitne rokavice. Po končanem
eksperimentiranju odlijte vse zmesi v posebej pripravljene posode za odplake. Ko se
vrnete iz terenskega dela nazaj v šolo si roke umijte.

Naloge
V kovčku za analizo vode so označeni vsi parametri, ki jih bomo določili.

1

Izpišite jih.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2

Na

delovnem

listu:

»Ogled

čistilne

naprave«

ste

našteli

glavne

onesnaževalce površinskih voda, poskušajte jih povezati z določenimi ioni,
ki nastajajo zaradi določenega onesnaževalca v večjem številu.

1. Fosfatni ion
________________________________
2. Nitratni ion

________________________________
________________________________

3. Amonijev ion

________________________________
________________________________

4. Sulfatni ion
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3


Na način, kot vam ga je pokazal učitelj, z vodno mrežico zajemite vzorce na
vašem odvzemnem mestu in jih pretresite v kadice napolnjene z vodo.



S pomočjo lup in pincet razdelite živali, ki ste jih našli v vzorcih vode, v
plastične kadičke po skupinah glede na zgradbo njihovega telesa (pomagaj
si z listom ŽIVALI 1 v prilogi na koncu).



Katere živali ste našli v vzorcih na posameznem merilnem mestu?

1_____________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________
4_____________________________________________________________________
5_____________________________________________________________________


Prisotnost ali odsotnost organizmov v vodotoku je pokazatelj onesnaženosti
voda. S pomočjo priloženega KLJUČA ZA HITRO DOLOČANJE
STOPNJE ONESNAŽENOSTI VODE (najdeš ga v prilogi) ugotovi kakšna
je kvaliteta vode v bližnjem potoku? Odgovor zapiši na črto. Za lažje
razumevanje si oglej NASLEDNJI PRIMER.

______________________________________________________________________
PRIMER ocenitve stopnje onesnaženosti.
V plastični kadički smo našteli: 2 ličinki vrbnice, 10 potočnih postranic in 2 ličinki
mladoletnice. V največjem številu so v vzorcu potočne postranice. Ko ugotovimo kateri
organizem je v vzorcu najštevilčnejše zastopan vzamemo v roke prilogo: »Ključ za hitro
določanje stopnje onesnaženosti vode« in iz njega razberemo stopnjo onesnaženosti. V
tem primeru imamo opravka z vzorcem, ki spada v drugo stopnjo onesnaženosti.
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Naredite križec v vrstici vaše skupine, glede na to kam ste vaš vzorec s
KLJUČEM ZA HITRO DOLOČANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI
VODE razvrstili.

Skupine

1.
Neonesnažena
voda

Stopnja onesnaženosti
2.
3.
4.
Malo
Srednje
Močno
onesnažena onesnažena onesnažena
voda
voda
voda

5.
Popolnoma
onesnažena
voda

1
2
3
4
5*
6

Ob uporabi kovčka za analizo vode vpiši izmerjene rezultate VAŠIH
meritev v tabelo.
Skupine

Parameter
pH
Trdota
vode
Nitratni
ion
Sulfatni
ion
Amonijev
ion
Fosfatni
ion
Temperatura
vode

1

2

3

4

5*

ºd

ºd

ºd

ºd

ºd

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

ºC

ºC

ºC

ºC

ºC
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7

Ocenite bistrost vode.

Skupine
Parametri

1

2

3

4

5*

Bistra
Komaj opazna
motnost
Motnost
Vidni trdni
delci
8

Ob poročanju ostalih skupin si v tabeli zapišite manjkajoče podatke. Ob
vaših podatkih in podatkih pete skupine ter tabele mejnih parametrov za
pitno vodo ocenite, kakšno je ekološko stanje vodotoka. Ali se stanje
vodotoka približuje mejnim vrednostim ali so dobljeni parametri bolj
podobni ustekleničeni vodi?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Priloga: ŽIVALI 1
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Priloga: KLJUČ ZA HITRO DOLOČANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI
VODE
STOPNJA ONESNAŽENOSTI
1. Neonesnažena voda
Ličinka enodnevnice (10 mm)

Ličinka vrbnice (30 mm)

2. Malo onesnažena voda

Ličinka mladoletnice (35 mm)

Potočna postranica (20 mm)

3. Srednje onesnažena voda
Vodni osliček (8-12 mm )

Ličinka trzače (10 mm )

4. Močno onesnažena voda

Tubifleksi (35 mm)

Ličinka kalnice (20 mm)

5. Popolnoma onesnažena voda
Ni živali
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5.4.1. Učiteljeva priprava- Izgradnja modela biološke čistilne naprave ter
samočistilna sposobnost voda
Ključni pojmi


Vodni viri



Samočistilne sposobnosti voda

Stopnja
Vaja je primerna za osnovno šolo. Pri predmetu biologija v sklopu; temelji ekologije, v
osmem razredu devetletke, ter izbirnemu predmetu kemija okolja v sklopu; kakovost
celinskih ter morskih voda.

Predznanje


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



Pri delu s hitrimi testi znajo uporabljati kapalke.

Način izvetbe
Učenci delajo v skupinah. Pet delovnih skupin.
Čas
Dve šolski uri.
Zaščita
Učenci morajo nositi zaščitna očala, zaščitne rokavice in halje. Opozorilo na pravilno
zbiranje reakcijskih zmesi po končanih hitrih testih.
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Potrebščine


3 okoli 50 l akvarijske posode lahko tudi iz plastike



5m navadne vrtne cevi



Akvarijska črpalka 1000 W



Sod za kis 3 l



Filtrirni material Siporax ® 1 L



Štartna kultura mikroorganizmov za filtrirne sisteme Nitridac®



1x Filtrirna goba



Gumijaste rokavice



Tri zlate ribice



Vodne rastline



Kovček za analizo vode



2x 1,5 L prozorni plastenki z odrezanim dnom



1x 1,5 L prazna plastenka



Mivka



Skodelica oglja



Prodniki



Droben pesek



Grob pesek



Vata

Interakcija učitelj-učenec
Učence opazujemo pri delu in jih opozarjamo kako morajo ravnati z reagenti.
Opominjamo jih, da morajo opažanja zapisovati. Po končanem eksperimentalnem delu
učencev pazimo, da odpadne reakcijske zmesi odlijejo v prave posode za odplake.
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Vodenje aktivnosti
Poizkus 1: Izgradnja čistilne naprave
1. Zadnji del naravoslovnega dneva poteka v učilnici.
2. Za uvod učencem zastavimo dve vprašanji. Kdo se hrani z organskimi delci v
vodi čistilne naprave; pomagaj si z delovnimi listi »Ogled čistilne naprave«, ter
zakaj odpadnih voda ne izlivamo direktno v reko, če pa rastline za svojo rast
potrebujejo veliko organskih ter anorganskih snovi?


Z njimi se hranijo mikroorganizmi, katere načrtno gojimo v čistilnih napravah.
Ti se hranijo z organskimi delci iz vode, ob tem jih je v vodi vedno manj, sami
pa na ta račun rastejo. Prav te mikroorganizme pa lahko gojimo v filtrirnih
sistemih, kateri simulirajo delovanje čistilne naprave.



Res je, da rastline za svojo rast porabljajo zgoraj naštete snovi. Pri tem pa je
bistvena količina. Če je teh snovi zelo veliko, delujejo kot strup in rastlino
ubijejo. Če bi imeli reke, ne redko zaraščene z rastlinami, bi bilo to teoretično
možno početi. Zato odpadno vodo predhodno očistimo v čistilnih napravah, kjer
lahko na majhni površini gojimo ogromne količine mikroorganizmov. Zato je
treba biti pazljiv pri izlivanju nevarnih snovi skozi odtoke. Nevarne snovi kot
topila, zdravila, strupi, itd., ne sodijo v odtoke saj lahko ubijejo mikroorganizme,
ki čistijo vodo v čistilnih napravah.

3. Z učenci nastavimo eksperiment. Učencem pokažemo shemo čistilne naprave, ki
jo bomo skupaj poskušali sestaviti. Postavitev je na mestu, kjer ne bo motila ter
bo tam stala teden dni. Pripravimo 3 akvarijske posode:


Prva posoda bo vsebovala samo vodo in ribo.



Druga posoda bo vsebovala vodne rastline in ribo.



Tretja posoda pa bo priključena na našo biološko čistilno napravo.
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Posoda 1: Akvarijska posoda in riba

Posoda 2 : Akvarijska posoda, riba in rastline

Posoda 3: Akvarijska posoda, riba, rastline in čistilna naprava, katero sestavimo po
spodnji shemi in dodamo startno kulturo mikroorganizmov za akvarijske filtrirne
sisteme.
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4. Tako pripravljenemu sistemu izmerimo koncentracije nitratnih, fosfatnih in
amonijevih ionov ter ga nato pustimo pet dni. Ribo hranimo vsakodnevno in na
ta način povečujemo koncentracije ionov v vodi. Vsakodnevno dve do tri ure po
hranjenju ribe izmerimo koncentracije nitratnih, fosfatnih in amonijevih ionov v
vodi. Meritve naj učenci vsakodnevno izvajajo po skupinah, ki smo jih že
določili na terenskem delu naravoslovnega dneva.
Odgovori na vprašanja in pričakovani rezultati:
V kateri od posod pričakujete najnižje vrednosti koncentracij nitratnih, fosfatnih
ter amonijevih ionov po preteku 5 dni? Zakaj?
Najnižje vrednosti koncentracij nitratnih, fosfatnih in amonijevih ionov pričakujemo v
posodi 3. V akvarijski posodi imamo rastline, ki za svojo rast porabljajo prav vse tri od
merjenih ionov. Prav tako je na posodi 3 priključena naša čistilna naprava, v kateri so na
filtrirnem materialu pritrjeni mikroorganizmi, katere smo dodali v sistem, ki prav tako
za svojo rast porabljajo vse tri naštete ione.
Za vsako od posod v spodnjih tabelah dopišite vrednosti izbranih parametrov, ki
jih bomo izmerili ob uporabi kovčka za analizo vode.

Posoda 1
Parameter
Dnevi

Nitratni ion

Fosfatni ion

Amonijev ion

1 dan

0 mg/L

0 mg/L

0 mg/L

2 dan

1 mg/L

O,3 mg/L

0,3 mg/L

3 dan

3 mg/L

0,5 mg/L

1 mg/L

4 dan

5 mg/L

1 mg/L

2 mg/L

5 dan

10 mg/L

2 mg/L

3 mg/L
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Posoda 2
Parameter
Dnevi

Nitratni ion

Fosfatni ion

Amonijev ion

1 dan

0 mg/L

0 mg/L

0 mg/L

2 dan

1 mg/L

0,3 mg/L

0,3 mg/L

3 dan

3 mg/L

0,5 mg/L

0,5 mg/L

4 dan

3 mg/L

0,7 mg/L

0,7 mg/L

5 dan

5 mg/L

1 mg/L

1 mg/L

Posoda 3
Parameter
Dnevi

Nitratni ion

Fosfatni ion

Amonijev ion

1 dan

0 mg/L

0 mg/L

0 mg/L

2 dan

1 mg/L

0,2 mg/L

0 mg/L

3 dan

1 mg/L

0,2 mg/L

0 mg/L

4 dan

1 mg/L

0,2 mg/L

0,3 mg/L

5 dan

1 mg/L

0,5 mg/L

0,3 mg/L

Ali se vaša predvidevanja ujemajo z ugotovitvami iz zgornje tabele?

Ob dobljenih rezultatih sledi diskusija o njihovih predvidevanjih.
Poizkus 2- Samočistilna sposobnost vodotoka
1. Demonstriramo poizkus » Samočistilna sposobnost vodotoka«
2. V naravi naberemo majhno vrečko mivke, prodnikov, drobnega peska in
grobega peska. Potrebujemo še skodelico oglja in vato. Dvema 1,5 L
plastenkama odrežemo dno. Prvo plastenko brez dna obrnemo z vratom navzdol
in jo napolnimo s prodniki. Ta plastenka predstavlja reguliran vodotok. Drugo
plastenko brez dna prav tako obrnemo z vratom navzdol in na odprtino položimo
kose vate, nanj nasujemo nekaj mivke, pesek in prodnike. Ta plastenka
predstavlja naraven vodotok. Izperemo jo z vodo. Pripravimo si kalno vodo, tako
da v plastenko z vodo vsujemo mivko in zaprto plastenko pretresemo. Skozi
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model reguliranega in naravnega vodotoka počasi zlijemo kalno vodo in
opazujemo, kakšna voda bo pritekla skozi vrat plastenke v prozorna lončka

Model reguliranega ter naravnega vodnega toka:

3. Učenci naj opazujejo čistost iztočne vode. Podatke naj primerjajo in jih
interpretirajo. Naj bodo pozorni na hitrost pretoka in čas pretoka vode.
Odgovori na vprašanja ter pričakovani rezultati:
Opiši eksperiment »samočistilna moč vodotoka«, ki vam ga je demonstriral učitelj.
Tam kjer je več delcev, skozi katere mora voda prehajati, se le ta lahko zadrži dalj časa,
zato je odtekanje v tisti posodi veliko počasnejše.
Kaj si predstavljaš pod pojmom samočistilna moč vodotoka?

Navedi nekaj

primerov.
Vode v naravnih strugah imajo samočistilno sposobnost zaradi različnih materialov, ki
imajo vlogo mehanskega filtra. V teh strugah se voda zadrži dlje časa. Hkrati zagotavlja
vlago in vodo okoliškim rastlinam in živalim. Ker voda ne odteče naenkrat, se lahko
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podtalnica obnavlja. Pri reguliranih strugah voda na hitro odteče. Med potjo se ne očisti
in hkrati povzroča erozijo same struge ali rečnih bregov.

Razmisli katere so negativne strani regulacije vodotokov? Ali obstajajo tudi
pozitivne?

- voda hitro odteka

+ poplavna regulacija

- voda se ne očisti

+ namakanje

- erozija rečnih bregov
Kateri vodotok ima po tvojem mnenju večjo samočistilno moč slika A ali slika B?
Odgovor utemeljite.

Slika A

Slika B

Vodotok B, saj rastlinje sega do brega reke; s tem je preprečena erozija brega. Reka na
sliki B je živa in ima lastno dno na katerem rastejo rastline. Nasprotno lahko trdimo za
sliko A, ki teče po betonski strugi.

Literatura

A. Zvonar,

Online,

http://kompetence.uni-mb.si/gradiva/51%20-%20Zvonar.pdf

(11.11.2010, 13.30)
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5.4.2. Delovni list za učence
Ime in Priimek:
Razred:

Izgradnja modela biološke čistilne naprave ter samočistilna sposobnost
voda
Uvod
Spoznanja o škodljivih posegih človeka v naravo in s tem tudi v vodotoke narekujejo
nove načine upravljanja z vodotoki ter odpadno vodo, ki so sonaravno usmerjeni. Zato
zasajevanje rečnih bregov ter izgradnje hišnih čistilnih naprav niso več stvar pogovora
in jih v praksi že lahko vidimo tudi v Sloveniji.

Cilji


Spoznati osnove eksperimentalnega dela.



Iz samega eksperimenta učenci vidijo pomembnost izgradnje čistilnih naprav.



Spoznajo ter razumejo besedno zvezo samočistilne sposobnosti vod.



Sklepajo na ranljivost (občutljivost) vodnih virov.

Zaščita
Pri delu morate nositi zaščitna očala in zaščitne rokavice. Po končanem
eksperimentiranju odlijte vse zmesi v posebej pripravljene posode za odplake. Po
končanem eksperimentiranju si umijte roke.

Navodila:
Z pomočjo učitelja poskušajte sestaviti sistem s pomočjo katerga boste spoznali
osnovne principe čiščenja vode. V nadaljevanju sledita dva poizkusa povezana s tem
področjem.
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1 S pomočjo učitelja sestavite naslednje sheme.

Posoda 1

Posoda 2

Posoda 3

2 V kateri od posod pričakujete najnižje vrednosti koncentracij nitratnih, fosfatnih
ter amonijevih ionov po preteku 5 dni? Zakaj?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3 Za vsako od posod v spodnjih tabelah dopišite vrednosti izbranih parametrov, ki
jih bomo izmerili ob uporabi kovčka za analizo vode.

Posoda 1
Parameter
Dnevi

Nitratni ion

Fosfatni ion

Amonijev ion

1 dan

mg/L

mg/L

mg/L

2 dan

mg/L

mg/L

mg/L

3 dan

mg/L

mg/L

mg/L

4 dan

mg/L

mg/L

mg/L

5 dan

mg/L

mg/L

mg/L

72

Posoda 2
Parameter
Dnevi

Nitratni ion

Fosfatni ion

Amonijev ion

1 dan

mg/L

mg/L

mg/L

2 dan

mg/L

mg/L

mg/L

3 dan

mg/L

mg/L

mg/L

4 dan

mg/L

mg/L

mg/L

5 dan

mg/L

mg/L

mg/L

Posoda 3
Parameter
Dnevi

Nitratni ion

Fosfatni ion

Amonijev ion

1 dan

mg/L

mg/L

mg/L

2 dan

mg/L

mg/L

mg/L

3 dan

mg/L

mg/L

mg/L

4 dan

mg/L

mg/L

mg/L

5 dan

mg/L

mg/L

mg/L

4 Ali se vaša predvidevanja ujemajo z ugotovitvami iz zgornje tabele?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5 Opiši eksperiment »samočistilna moč vodotoka«, ki vam ga je demonstriral
učitelj.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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6 Kaj si predstavljaš pod pojmom samočistilna moč vodotoka? Navedi nekaj
primerov.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7 Razmisli katere so negativne strani regulacije vodotokov? Ali obstajajo tudi
pozitivne?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8 Kateri vodotok ima po tvojem mnenju večjo samočistilno moč slika A ali slika B?
Odgovor utemeljite.

Slika A

Slika B

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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6 SKLEP
Iz podatkov katere smo pridobili z analizo lahko trdimo naslednje.
Predvidevanje, da se bodo koncentracije določevanih ionov po prehodu skozi jamski
sistem zmanjševale, ni potrjeno. Koncentraciji fosfatnega ter amonijevega iona se ob
prehodu čez jamske sisteme vedno znižata, vendar ne morem enako trditi za
koncentracijo nitratnega iona. Koncentracija nitratnega iona, se v večini primerov ob
prehodu skozi jamski sistem znižuje, vendar se na jamskem sistemu Obrh- Stržen tudi
poviša.

Drugo predvidevanje, ki sem ga predpostavil v uvodu, da se bodo koncentracije
določevanih ionov na površinskem toku reke povečevale, ni potrjeno. Koncentraciji
fosfatnega ter amonijevega iona se povišujeta ali ostajata enaki nič. Koncentracija
nitratnega iona pa na nekaterih rekah pade. To se dogodi predvsem na rekah, ki so
bogate z vegetacijo in v njihov naravni tok ni posegal človek.
Predvidevanje, da v vzorcih vode ne bo moč zaznati pesticidov, je potrjeno. V nobenem
od vzorcev nismo zaznali sledov pesticidov.
Glede na dobljene rezultate ocenjujem, da je stanje vodotokov kraškega porečja
Ljubljanice v dobrem ekološkem stanju; ob zaključku projektov gradnje čistilnih
naprav, ki so že umeščena na plan občin pa se bo še izboljševalo.
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