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V zaključni nalogi smo predstavili dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri izgradnji
cisternskega vozila za prevoz pitne vode. Osredotočili smo se na nadgradnje cisternskih
vozil, ki se uporabljajo tudi za prevoz pitne vode in so produkt slovenskega podjetja. Naša
naloga je bila raziskovalno in razvojno poudariti dejavnike, ki bi lahko med prevozom
pitne vode škodili. Ugotavljali smo ali je material nerjaveče jeklo oznake AISI 304, ki
prihaja v stik s pitno vodo, primeren za izgradnjo tovrstnih vozil. Ugotovili smo, da je pri
izgradnji takega vozila, poleg pravilne izbire materiala, potrebno upoštevati različne
predpise in konstrukcijske pristope izgradnje. Analiza rezultatov pitne vode nam je potrdila
primernost omenjenega materiala za uporabo pri izgradnji cisternskih vozil, za namen
prevoza pitne vode.

vii

Abstract
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In the final thesis we presented the key factors which must be considered in the design of
drinking water tank vehicles. We focused on the upgrade of the drinking water tank vehicle
type PRE 04, produced by a Slovenian company. Our aim was to research factors which
could potentially be harmful during the transport of drinking water. We examined whether
stainless steel AISI 304, which comes into contact with drinking water is suitable for the
design of such vehicles. We have found that when designing such a vehicle, in addition to
the correct selection of material, different regulations and approaches to design must be
considered. The analysis of the results of drinking water confirmed the suitability of the
mentioned material for use in the structure of water tank vehicles for transporting drinking
water.
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1. Uvod
1.1. Ozadje problema
Zemljino površje pokriva 71 % vode. 97,2 % vse vode na zemlji je oceanske in morske
vode, ostali delež pokrivajo reke, jezera, vodne jame, ledeniki približno 2,8 %, zelo majhen
delež 0,001 % je v obliki vodne pare v ozračju. Natančen delež vode prikazujeta Slika 1.1
ter Slika 1.2, [1].

Morja 97,2 %
Ledeniki in ledeni
pokrovi 2,15 %
Podzemeljska voda
0,629 %

Reke in jezera 0,02 %

Slika 1.1: Količina vode na Zemlji ter razmerje med slano in sladko vodo [1].

V ledenikih in ledenih
pokrovih 77,3 %
V podzemeljski vodi,
biomasi in tleh 22 %
V rekah in jezerih 0,7 %

Slika 1.2: Delež sladke vode na kopnem glede na različne oblike [1].
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Pitna voda je torej eden izmed dragocenejših naravnih virov, zato je zelo pomembno kako
z njo ravnamo.
Vsak državljan Republike Slovenije ima pravico dostopa do zdravstveno ustrezne pitne
vode. Dostop oziroma transport vode v gospodinjstvo je ključnega pomena, saj je potrebno
vodo pripeljati od izvira do uporabnika čim bolj čisto. Najboljši transport so seveda
vodovodi, ki omogočajo visoko raven higiene tudi v velikih mestih. Včasih pa pravica
dostopa do zdravstveno ustrezne pitne vode ni zagotovljena prebivalcem, ki živijo na težko
dostopnih krajih ali krajih, kjer nimajo urejene vodo-oskrbe iz javnih vodovodnih
sistemov. Iz prakse vemo, da zaradi naravnih pojavov, kot so npr. poplave, voda iz
poplavnega območja pogosto ni pitna. Tudi sušna obdobja, ko nekateri vodni viri
presahnejo ali postanejo oporečni in druge kontaminacije vodnih virov predstavljajo velik
problem oskrbe tam živečega prebivalstva s pitno vodo. Iz teh naštetih primerov
primanjkuje vode tudi za najbolj osnovne življenjske potrebe. V ta namen uporabljamo
druge oblike transporta pitne vode. Najpogostejši način v takih primerih je transport s
pomočjo cisternskih vozil, saj ta lahko pridejo na težje dostopne kraje. Tovrstna vozila
večinoma uporabljajo gasilci, vojska in civilna zaščita. Vsako tako vozilo je izdelano po
normativih, katere določa EU. Obstajajo tudi normativi, na kakšen način je vodo potrebno
transportirati in kako voditi evidenco oziroma vso potrebno dokumentacijo.
Problem cisternskih vozil za prevoz pitne vode, kot so na primer gasilska vozila, nastopi
ravno zaradi večnamenske uporabe. Gasilci ob požarih vodo črpajo iz hidrantov in raznih
drugih virov, kot so na primer bližnja jezera, reke, bazeni. V stik s cisterno torej lahko
pride onesnažena voda. Posledica so lahko različna onesnaženja, ki predstavljajo
potencialno nevarnost za kasnejšo uporabo cisternskega vozila za prevoz pitne vode. V
takšnih primerih se pred uporabo cisterne za transport pitne vode izvajajo različna čiščenja
notranjosti cisterne in vseh povezovalnih elementov (cevi, ventili, črpalke) s pomočjo
dezinfekcije oziroma klornega šoka. S prekomernim izvajanjem takšnih postopkov lahko
škodujemo materialu, ki stopi v stik s klorom. Tako material lahko ni več korozijsko
odporen v stopnji kot je bil na začetku. S tem pride do poškodb površine in ostalih
elementov, ki pa vplivajo na čistost pitne vode ob kasnejši uporabi vozila. V ta namen je
potrebno upoštevati različne konstrukcijske principe za preprečevanje ali zmanjšanje
tovrstnih pojavov.
Običajno je cisternsko vozilo za prevoz pitne vode prilagojeno željam naročnika, glede na
njegovo večnamensko uporabnost. Pa vendar imajo vsa taka vozila skupno funkcijo in ta je
transport pitne vode od odjemalnega mesta do uporabnika. Razlikujejo se lahko torej po
velikosti prostornine cisterne, ter dodatkih, ki omogočajo različne funkcije. Ti dodatki so
npr. pralne letve, različni ventili, bobni z zvitimi cevmi, visokotlačne črpalke, ki
omogočajo gašenje manjših požarov, itd.
Pri konstruiranju cisternskega vozila je potrebno upoštevati različne faktorje, ki vplivajo na
kakovost prevažanja. Ključnega pomena so izbira materiala, elementov ter principov
konstruiranja, ki nam zagotavljajo najvišjo stopnjo ohranjanja kakovosti pitne vode med
časom, ko vodo zajamemo in vse do njene distribucije.
Poleg konstruiranja je potrebno vzporedno zadostiti vsem obstoječim zahtevam, ki
opredeljujejo varen stik s pitno vodo med transportom. V tem primeru je potrebno
ugotoviti ali je cisternsko vozilo, v katerem se bo prevažala pitna voda, namenjeno tudi za
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druge namene in definirati katere, ter pojasniti za katere namene ni priporočljivo, saj bi
lahko ogrožali kakovost pitne vode.
V zaključni nalogi smo na cisternskem vozilu, ki je namenjeno za prevoz tehnološke in
pitne vode ugotavljali ali material oznake EN 1.4301 ne izloča prevelike koncentracije
legirnih elementov v vodo. Izločeni legirni elementi bi lahko ogrožali kakovost vode.
Ugotavljali smo tudi najbolj kritične točke znotraj cisterne in njene opreme, ki so
problematične z vidika zagotavljanja kakovosti prevažane vode. Ugotovili smo kako bi iz
konstrukcijskih vidikov lahko izboljšali takšne kritične točke.

1.2. Cilji
Cilji zaključne naloge so:
- pregled zgodovine že obstoječih cisternskih vozil, različne izvedbe in večnamenske
funkcije,
- opis skupnih ključnih sestavnih elementov cisternskih vozil za prevoz vode,
- predstaviti zakonodajo na področju oskrbe s pitno vodo, ter njene povezave,
- predstavitev sistema HACCP,
- opisati problematiko oskrbovanja težko dostopnih krajev s pitno vodo, v času naravnih
katastrof in na splošno (predstavljeno v uvodnem delu - ozadje problema),
- ugotoviti ali je material EN 1.4301 primeren za izdelavo rezervoarja in opreme
nadgradnje cisternskega vozila, ki je namenjeno prevozu pitne vode,
- opis mrtvih con v rezervoarju in opremi, ter kaj je potrebno pri konstruiranju
upoštevati.

1.3. Metodologija dela
Za dosego naštetih ciljev so bile uporabljene naslednje metode dela:
- študij literature s področja cisternskih vozil in zakonodaje v povezavi s pitno vodo,
dezinfekcijo in HACCP sistemom,
- pregled tehnične dokumentacije cisternskih vozil,
- postopek ugotavljanja primernosti materiala EN 1.4301, ki je zajemal:
- pregled tehničnih podatkov o cisternski nadgradnji vozila PRE 04,
- priprava cisterne za izvedbo meritev ter dezinfekcije (klorni šok),
- izvedba dezinfekcije rezervoarja,
- potek odvzema vzorcev vode,
- iskane vrednosti kemijskih elementov, analiza vode,
- komentiranje dobljenih rezultatov analize vode,
- ugotovitve in sklepi.
Pri izvedbi priprave cisternske nadgradnje za analizo vode je bila uporabljena naslednja
oprema:
- cisternska nadgradnja vozila PRE 04,
- termometer,
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-

preparat Izosan G (natrijev dikloroizocianurat dihidrat-EC:220-767-7) v obliki praška,
plastični lonček za odvzem vzorca vode,
hidrant, gasilska cev in ročnik,
indikator klora-tetramethylbenzidinom.

Pri zaključni nalogi so bila uporabljena naslednja programska orodja:
- Microsoft Office,
- AutoCAD,
- Pro-engineer/Creo,
- Catia v5,
- SolidWorks 2014.

1.4. Omejitve
Pri izdelavi zaključne naloge smo se omejili na cisternska vozila, ki so namenjena za
prevoz pitne vode ali tehnološke vode ter pranju prometnih površin. Osredotočili se bomo
na cisternska vozila za prevoz tehnološke in pitne vode ter ugotovitve posplošili na ostala
po namenu uporabe podoba vozila oziroma na že obstoječe izvedbe. Torej kombinirana
vozila, prikolice in nadgrajena vozila, katerih cisternske nadgradnje so izdelane iz
nerjavečega jekla iz materiala oznake EN 1.4301. Pri konstrukcijskih principih se bomo
omejili na tiste, ki bi lahko kasneje pri prevozu pitne vode predstavljali največ nevarnosti
glede kakovosti.
Pri pregledu predpisov in HACCP sistema se bomo omejili izključno na pitno vodo, kot
živilo, ki pride v stik s cisternskim vozilom. Pravilnikov in zakonov ne bomo dobesedno
navajali, temveč jih samo citirali in povzeli ter poudarili, kje jih je potrebno upoštevati.
Pri pregledu materiala iz katerega je cisterna, se bomo osredotočili na nerjavna jekla,
podrobneje pa bomo obravnavali avstenitna nerjavna jekla. Na kratko bomo prikazali
različna označevanja tovrstnih materialov ter predstavili oblike korozij nerjavnih jekel.

1.5. Struktura zaključne naloge
Zaključno nalogo sestavlja sedem poglavij. Uvodnemu poglavju, ki nas seznani z
obravnavano problematiko, sledi poglavje, kjer je predstavljeno njeno teoretično ozadje.
Ta nas na začetku seznani z osnovami tovornega vozila, sledi predstavitev različnih
konfiguracij cisternskih vozil, njihova zgodovina, funkcija in osnovni gradniki. Seznanimo
se z nerjavečim jeklom in korozijo le tega, zakonodajo na področju oskrbe s pitno vodo,
priporočili za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami, kot zaključek teoretičnega
ozadja je predstavljen sistem HACCP in njegova postavitev. Tretje poglavje je namenjeno
raziskovalnemu in razvojnemu delu, kjer je v začetku na kratko predstavljena zgradba, ter
delovanje nadgradnje cisternskega vozila tipa PRE 04. V nadaljevanju istega poglavja sledi
obravnava kritičnih točk (mrtvih con) in njihova konstrukcijska obravnava. Kot zaključek
tretjega poglavja je predstavljen potek priprave (dezinfekcija) nadgradnje cisternskega
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vozila za analizo vode, katerih rezultate smo predstavili v 4. poglavju. Zaključek celotne
zaključne naloge se nahaja v 5. poglavju, kjer se nahajajo tudi predlogi za nadaljevanje
dela. V 6. poglavju je navedena uporabljena literatura. Zaradi potrebe po prikazu
celovitosti smo v 7. poglavju dodali priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s
cisternami, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravstvo RS. Prav tako smo kot
priloge dodali poročila o opravljenih preskusih in potrdilo o opravljeni dezinfekciji.
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2. Teoretične osnove in pregled literature
2.1. Tovorno vozilo
Tovorno vozilo je lahko kombinacija osnovnega vozila, ki ima na svoji šasiji različne
izvedbe nadgradenj ali osnovnega vozila na katerega je priklopljena pol-priklopna
prikolica ali drugače polpriklopnik. Osnovno vozilo lahko poimenujemo tudi tovornjak,
vlečno vozilo ali pogovorno kamion. Za lažjo predstavo je na Sliki 2.1 prikazana delitev
tovornih vozil glede na osnovno vozilo in polprikolico ali nadgradnjo šasije.

TOVORNO VOZILO

OSNOVNO VOZILO + RAZLIČNE IZVEDBE NADGRADENJ ŠASIJE

Poimenujemo:
- tovornjak ali
- vlečno vozilo ali
- kamion (pogovorno) ali
- vlačilec ali šleper (pogovorno) v primeru, da
vleče polpriklopnik.

So prilagojene:
- glede na prevoz različnega tovora in
- opravljanja različnih nalog/funkcij.

OSNOVNO VOZILO + POLPRIKLOPNA PRIKOLICA ALI POLPRIKLOPNIK

Delimo
glede
nadgradnje.

na

njihove

Slika 2.1: Delitev sestave tovornih vozil.
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Tovornjak je večje motorno vozilo, ki se uporablja za prevoz različnega tovora (v cestnem
prometu) na primer hrane, pohištva, lesa, gradbenega materiala, različnih tekočin,
avtomobilov itd., [2]. Prav zaradi tega obstaja veliko različnih izvedb tovornih vozil, ki se
razlikujejo glede na uporabo pri opravljanju različnih nalog, če jih opazujemo glede na
njihove nadgradnje. Skupno vsem pa je uporaba za prevoz težkih bremen oziroma tovorov
glede na lažja oziroma osebna vozila. Različice tovornih vozil delimo glede na specifično
vrsto tovora, ki ga ta prevaža, [2].

2.1.1. Osnovno vozilo
Primer izvedbe tovornjaka kot osnovnega vozila je prikazan na Sliki 2.2 in mu rečemo tudi
poltovornjak. Sestavlja ga osnovni gradnik imenovan okvir ali šasija, ki je opremljen s
pogonsko enoto (motor, bencinski ali dizelski), pogonsko verigo, podvozjem, električnimi
napravami in nadgradnjo vozila (karoserijo in kabino).
Pogonski motor je lahko različnih tipov izvedb. V veliki večini se uporabljajo dizelski
motorji V8 ali V10 s turbinskim polnilnikom. Tipična konjska moč pri uporabi za
tovornjake se giblje med 300 in 600 bhp, prilagaja se masi tovora, ki ga bo tovorno vozilo
prevažalo. Za tovor z večjo maso namreč potrebujemo večjo moč motorja, saj je
premagovanje sile teže večje, [2], [15].
Pogonsko verigo sestavlja sklopka, ročni ali samodejni menjalnik, hidrodinamični
pretvornik navora, kardanska gred, gonilo gredi, izravnalno gonilo (diferencial). Celotno
pogonsko verigo imenujemo prenosna enota, katere delna naloga je prenos mehanske
energije s pogonske enote na pogonska kolesa, ki omogočijo gibanje vozila po cestišču.
Delna naloga pogonske enote (motor) je priprava pogonske energije, [15].
Podvozje sestavljajo kolesne obese, vzmetenje in dušenje, krmilni in zavorni sistem,
kolesa in pnevmatike. Število koles in pnevmatik se razlikuje glede na različne dimenzije
predvsem pa vrste tovornjakov, [2], [15].

Slika 2.2: Osnovno vozilo [2].
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2.1.2. Polpriklopnik
Polpriklopnik ali polprikolica je prikolica brez sprednje osi, katero vleče osnovno vozilo
oziroma vlačilec (vlečno vozilo). Primer vlačilca prikazuje Slika 2.3. Karoserija oziroma
kabina vlačilca lahko vsebuje dodaten prostor, ki je namenjen počitku voznika tovornjaka.

Slika 2.3: Primer vlačilca [16].

Polpriklopniki so v grobem sestavljeni iz šasije in podvozja. Nadgradnje so različne in so
prilagojene glede na namen uporabe. Primer nadgradnje polprikolice s cisterno prikazuje
Slika 2.4.
Delitev polpriklopnikov glede na njihove nadgradnje:
- hladilni polpriklopniki,
- polpriklopniki s ponjavo,
- kiper polpriklopniki,
- kontejnerski polpriklopniki,
- polpriklopniki z zabojniki,
- plato/keson polpriklopniki,
- polpriklopniki za prevoz debel,
- cisternski polpriklopniki,
- itd.

Slika 2.4: Primer cisternske polprikolice [17].
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2.2. Cisternsko vozilo
Cisternsko vozilo imenujemo vozilo katerega nadgradni del je cisterna in vsa ostala
oprema (cisternska nadgradnja). Ta je lahko nadgradnja osnovnega vozila (tovornjak) ali
nadgradnja polprikolice, ki je priklopljena na vlečno vozilo. Primer slednjega prikazuje
Slika 2.5. S tovrstnimi vozili prevažamo tekočine, pline in raznorazne sipke snovi (npr.
pesek, cement, žito itd.), [2]. Zasnova cisternske nadgradnje je prilagojena vrsti tovora in
namenu uporabe oziroma njeni funkciji. Tako se tovrstna vozila uporablja na različnih
področjih, ki jih bomo na kratko predstavili v poglavju 2.4.

Slika 2.5: Cisternsko tovorno vozilo [17].

2.3. Zgodovina cisternskih vozil
Splošno cisternska vozila delimo na dva osnovna tipa in sicer na tista za prevažanje
tekočin, kot tista za prevažanje sipkega tovora. Slednja postanejo pogosta šele po letu
1950, njihova zasnova oblike pa se je v obdobju preteklih 40-ih let znatno izboljšala v
smislu prefinjenega oblikovanja. Zgodovina tipov cisternskih vozil za prevoz tekočin pa
sega v leto 1920. Prva tovrstna vozila so bila namenjena za prevoz kurilnega olja. Oblika
rezervoarja je bila prizmatična, vendar se je ta z napredovanjem proizvodnih tehnologij
izboljševala v oblike s krožnim in eliptičnim presekom, ki jih poznamo še danes in so
najbolj pogoste, [2].
Globalno gledano pa se zgodovina cisternskih vozil razlikuje glede na proizvajalce. V
Sloveniji se danes z izdelavo tovrstnih vozil ukvarja podjetje Atrik d.o.o., katerega
zgodovinski razvoj se je začel pred več kot 60 leti, [3].
Kot zanimivost smo pri pregledu literature naleteli na Sliko 2.6 približno iz leta 1914, ki
prikazuje popularno zgodovinsko vozilo znamke Ford Model T in nanj naloženo manjšo
cisterno. Očitno ga je podjetje vodovodnih storitev E.H. Cutler's uporabljajo za prevoz
vodnih rezervoarjev, [4].
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.
Slika 2.6: Ford Model T in naložena cisterna [4].

2.4. Funkcije in področja uporabe cisternskih vozil
Področje uporabe cisternskih vozil je široko, saj se tovrstna vozila uporabljajo za različne
namene. Skupno vsem pa je transport, ki zagotavlja varen prevoz različnih fluidov in
sipkih snovi od točke A do točke B.
Področja uporabe glede na prevoz različnih snovi, kot so:
- živila (pitna voda, mleko, pivo, vino, žita itd.),
- nevarne snovi (nafta in derivati, olja, plini, različne kemikalije itd.),
- sipke snovi (cement, premog, žita itd.).
Cisternska vozila lahko glede na njihove glavne funkcije delimo tudi na:
- gasilska cisternska vozila,
- komunalna cisternska vozila,
- cisternska vozila za prevoz živil, nevarnih snovi, ter drugih snovi.
Gasilska vozila so večinoma lahko večnamenska vozila. Največ pa jih gasilci uporabljajo
ob naravnih katastrofah, kot so požari, poplave in suša. V času požarov na težko dostopnih
krajih oskrbuje vozilo požarišče z vodo s pomočjo rezervoarja. Pri poplavah jim tovrstna
vozila služijo za prečrpavanje vode iz kleti poplavljenih stanovanj in objektov. V primeru
sušnega obdobja, vozila pogosto uporabijo za transport pitne vode. Obstajajo še druge
možnosti uporabe, med drugim se ta vozila lahko uporabljajo v zimskem času za pršenje
letal s posebno snovjo proti zaledenitvi. Slika 2.7 prikazuje tipično večnamensko gasilsko
vozilo.
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Slika 2.7: Primer gasilskega vozila z vgrajeno cisterno [5].

V nadaljevanju opisana vozila vsebujejo okrajšave. Vsako podjetje, kot tudi uporabniki
uporabljajo različne okrajšave za različna vozila. V nadaljevanju so uporabljene okrajšave
slovenskega podjetja Atrik d.o.o., saj so tudi slike in opisi vozil povzeti iz spletnih strani
podjetja.
Komunalna vozila delimo na več podvrst glede na namen uporabe. Slika 2.8 prikazuje
vrste nadgradenj poltovornjakov, ki so namenjeni za transport tehnološke ali pitne vode ter
pranju prometnih površin. Tovrstna vozila podjetje Atrik d.o.o. poimenuje z besedo pralec
(PRA). Odvisno od naročnikove izbire opreme je z njimi možno prečrpavanje vode v druge
rezervoarje, zajemanje vode iz naravnih virov, strojno ali ročno pranje prometnih površin,
sten tunelov, obcestnih ograj in ostale prometne infrastrukture ter čiščenje in prebijanje
vertikalnih kot tudi horizontalnih jaškov in cevovodov, [6].

Slika 2.8: Primer komunalnih vozil tipa PRA [6].
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Naslednja Slika 2.9 prikazuje specialno nadgradnjo vozil tipa FE, ki so namenjena za
prečrpavanje odpadne vode, fekalij in mulja iz greznic, septičnih jam, zbiralnikov in
kanalizacijskih cevovodov ter njihovemu prevozu na deponijo ali čistilno napravo. Izvedbe
so različne glede na prostornino rezervoarja in delovno opremo (sesalni boben, sesalna
roka, dodaten rezervoar za čisto vodo, črpalka in pralna pištola za ročno pranje, podest za
prevoz mobilnih sanitarnih zabojnikov, zaboji za opremo itd.), [6].

Slika 2.9: Primer komunalnih vozil tipa FE [6].

Zadnja vrsta specialnih nadgradenj komunalnega vozila so tipa KA ali bolj splošen naziv
kombinirana cisterna (ang. Canal jet). Ta so namenjena čiščenju odtočnih sistemov s
pomočjo vode visokega tlaka in črpanju fekalij, naplavin in mulja ter različnih tekočin v
cisterno. Izvedbe so ponovno različne kot pri tipu PRA glede na prostornino rezervoarjev
za vodo in za ne čistoče. Razmerje med njima je od 1:1 do 1:3. Cisterne pa so opremljene
poljubno z različnimi delovnimi elementi glede na namen uporabe. Slika 2.10 prikazuje
različne izvedbe tovrstnih specializiranih nadgradenj, [6].
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Slika 2.10: Primer komunalnih vozil tipa KA [6].

2.5. Cisterna kot glavni gradnik nadgradnje vozila
Cisterna ali rezervoar je glavni element nadgradenj obravnavanih vozil, bodisi polprikolice
ali tovornjaka. Kot cisterno smatramo zaprto posodo, katere volumen je večji od 50 litrov,
in je lahko različnih oblik. Te so posledica prilagajanja velikosti ali namembnosti vozila.
Največkrat srečamo cisterne oblike krožnega preseka, poznamo pa tudi druge oblike,
katerih preseki so prikazani na Sliki 2.11. Zaključne dele rezervoarja imenujemo podnice,
ki so zaobljene oblike.

Slika 2.11: Najbolj značilni preseki cisternskih vozil.
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Splošno gledano se nadgradnje vozil s cisterno razlikujejo in so prilagojene glede na
namen uporabe. Posplošeno imajo tovrstne nadgradnje večino skupnih vsebovanih
elementov. Cisterna je sestavljena iz plašča, ki predstavlja celoten element sestavljen iz več
kosov skupaj zvarjenih pločevin. Število kosov posameznih pločevin se večja z dolžino
cisterne. Vzdolž cisterne je plašč zaključen s podnicami, ki omogočajo enakomerno
porazdelitev tlaka znotraj cisterne, ko je ta obremenjena s fluidom. Notranjost cisterne
lahko vsebuje pregrade, ki zmanjšujejo učinek valovanja fluida, do katerega pride pri
različnih pogojih vožnje, ki bodo na kratko opisani v poglavju 3.5.1. Prav tako se lahko v
notranjosti cisterne nahajajo med seboj ločene komore, ki omogočajo prevoz različnih
ločenih snovi hkrati. Notranjost je v tem primeru najpogosteje ločena s podnicami, ki so
zvarjene na notranjo stran plašča. Cisterne imajo na primernem mestu (glede na namen
uporabe) odprtino, ki nam omogoča dostop v notranjost, obenem lahko služi tudi kot mesto
za prezračevanje. Odprtin je lahko več, poimenujemo jih servisne ali vzdrževalne odprtine,
saj nam omogočijo dostop za vzdrževanje v notranjosti cisterne. Na zgornji zunanji strani
plašča so lahko zvarjeni transportni nastavki, imenovani transportna ušesa, ki omogočajo
vpetje kavlja s pomočjo katerega lahko cisterno dvignemo preko jeklene vrvi in dvigala ter
jo prestavimo na želeno mesto. Celotna cisterna je lahko zvarjena na prilagojen pomožni
okvir z nogami. Ta pa je pritrjen na šasijo tovornjaka ali polpriklopnika. Z namenom
preprečevanja zastajanja fluida v spodnjem delu notranjosti cisterne se le to pogosto nagne
za približno 3 stopinje, tako da je nižji nivo na zadnjem delu tovornega vozila. Ta
naklonski kot ima vsak proizvajalec rešeno po svoje, glede na funkcijo cisternske
nadgradnje. Primer nadgradnje tovornjaka neposredno na šasijo je na Sliki 2.8 v prejšnjem
poglavju 2.4. Na Sliki 2.12 je prikazan primer nadgradnje prikolice, ko je cisterna
posredno preko pomožnega okvirja z nogami pritrjena na prikolico. Prikazani so nekateri
skupni elementi (že omenjeni) različnih cisternskih nadgradenj, ki so poimenovani v
Preglednici 2.1.
Preglednica 2.1: Sestavni elementi
Pozicija
1
2
3
4
5
6

Naziv
Pomožni okvir z nogami
Podnica
Servisna odprtina
Transportno uho
Plašč
Pregrada
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Slika 2.12: Primer cisternske nadgradnje vozila.

Material za izdelavo rezervoarja se izbira glede na snovi, ki se bodo prevažale, kot tudi na
njihova stanja (agregatna, temperature, tlak) in druge fizikalne lastnosti. Večinoma se
uporablja nerjaveče jeklo različnih kakovostnih razredov. Za prevoz živil in za
farmacevtsko industrijo se uporablja višji kakovostni razred npr. nerjaveče jeklo oznake
EN 1.4401 (AISI 316). Različne vrste nerjavnih jekel bodo predstavljene v poglavju 2.7.
Vsako cisternsko vozilo poleg rezervoarja vsebuje še ostale gradnike, ki so izbrani glede na
potrebe uporabe vozila in so funkcijsko prilagojeni. Tako ima vsako tako vozilo veliko
različnih dodatnih gradnikov, kljub temu pa jih je mnogo skupnih. Glavni skupni gradniki
bodo predstavljeni v naslednjem poglavju.

2.6. Ostali gradniki cisternske nadgradnje vozila
Nepogrešljiv gradnik cisternskega vozila so zagotovo črpalke. Njihova naloga je črpanje
tekočega medija (olje, voda, emulzija itd.), povečanje tlaka in pretoka v sistemu. Današnji
globalni trg ponuja široko izbiro črpalk različnih izvedb za različne namene uporabe.
Konstrukter izbiro črpalke prilagodi kapaciteti, funkcionalnosti in namenu uporabe
cisternskega vozila. Izbira lahko med različnimi karakteristikami, ki jih črpalke
zagotavljajo, kot so pretok, tlak, moč in vrtilna hitrost, vse to vpliva tudi na ceno. Montaža
črpalke je v neposredni bližini rezervoarja in je prilagojena glede na pogon, ki je lahko
zasnovan preko hidro motorja, precej pogost je mehanski pogon, kot npr. kardan, jermena
itd.
Cevi v notranjosti cisterne in njeni neposredni okolici vzpostavijo nekakšen povezan
sistem. Povezujejo različne gradnike, kot so črpalke, filtri, rezervoarji itd. z namenom
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usmerjanja medija, ki se nahaja v rezervoarju ali okolici (bazeni, hidranti itd.). Cevi so
različnih velikosti in iz različnih materialov, med seboj so povezane z različnimi cevnimi
elementi za preusmerjanje (kolena itd.) ter cevnimi armaturami. Gibljivi deli so lahko
gibke cevi, ki nam omogočijo lažje prilagajanje glede na zahtevnost montaže različnih
priključkov.
Filtri imajo nalogo zaustavljanja umazanije, ki lahko prihaja iz okolice sistema ali iz
notranjosti sistema (posledica obrabe ventilov, črpalke, itd.). Tako preprečujejo, da bi večji
delci različnih materialov škodovali našemu celotnemu sistemu, še posebej črpalkam.
Filtre nameščamo smiselno v sistem. Menjava filterskih vložkov se izvaja preventivno,
redno ali izredno. Za slednje smatramo prekomerno nabiranje umazanije v filterskih
vložkih. Preventivna menjava se izvaja takrat, ko vozilo dalj časa ne obratuje, saj se v tem
časovnem obdobju lahko naberejo in razmnožujejo bakterije v notranjosti filtrov ali ob
časovnem intervalu, ki ga predpiše proizvajalec cisternske nadgradnje. Ob rednem
delovanju sistema filterske vložke menjamo na določeno časovno obdobje, ki se za vsak
sistem razlikuje.
Vizualni kazalniki nivoja tekočin imajo funkcijo prikazanja nivoja oziroma količine
tekočine v rezervoarju. Tak kazalnik je po navadi navpično postavljena steklena cev.
Montirani so na vidnem mestu. Za namen preverjanja količine tekočine v rezervoarju se
uporablja tudi t.i. plovce, ki se nahajajo v notranjosti rezervoarja in predstavljajo
nevizualne kazalnike nivoja tekočin.
Manometri so montirani na tistih mestih sistema, kjer želimo preveriti velikost tlaka.
Ventili omogočajo različne funkcije delovanja sistema. S pomočjo njih odpiramo in
zapiramo pretok medija. Različni ventili omogočajo varovanje sistema pred previsokimi
obremenitvami tako, da razbremenijo sistem, predvsem takrat, kadar govorimo o visokem
tlaku. Tovrstne ventile imenujmo varnostni ventili.
Glede na različne funkcije poznamo naslednje ventile:
- tlačni ventil,
- proti povratni ventil,
- preklopni ventil,
- povezovalni ventil,
- drenažni ventil.
Ostali preprosti gradniki:
- termometri,
- manometri,
- lestve.

2.7. Nerjavno jeklo
Široka uporaba nerjavnih jekel v kemični, petrokemični in različnih drugih sorodnih
procesnih industrijah, elektrarnah, prometu, gradbeništvu in živilski industriji je temelj
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sodobne industrije. Gre za samostojen material in upravičeno lahko trdimo, da je 20.
stoletje „obdobje nerjavnih jekelˮ, [18].

2.7.1. Splošna Evropska klasifikacija nerjavnih jekel
Nerjavna jekla so tista, v katerih je najmanj 10,5 % kroma in največ 1,2 % ogljika. To
določa standard SIST EN 10088-1: 2005 (E). Po tem standardu se nerjavna jekla delijo še
po:
- vrsti uporabe,
- mikrostrukturi,
- pomembnosti zlitinskih elementov, [18].
Klasifikacija nerjavnih jekel po uporabnih lastnostih:
- korozijsko odporna jekla,
- v ognju obstojna jekla,
- jekla, odporna proti lezenju, [18].
Klasifikacija glede na mikrostrukture:
- feritna nerjavna jekla,
- martenzitna nerjavna jekla,
- avstenitna nerjavna jekla,
- dupleksna (avstenitno-feritna) nerjavna jekla,
- izločevalno utrjena nerjavna jekla, [18].
Klasifikacija nerjavnih jekel po pomembnosti zlitinskih elementov:
- krom in nikelj,
- molibden,
- mangan,
- malo ogljika,
- dušik,
- stabilizatorji,
- žveplo, [18].

2.7.2. Pravilna izbira nerjavnih jekel
Dejavniki, ki vplivajo na izbiro nerjavnih jekel so različni. Izbiramo lahko glede na
korozijsko odpornost, uporabnost, specifičnost izdelave, mehanske lastnosti, lastnosti v
posebnih temperaturnih področjih in stroške izdelave. Najpomembnejši dejavniki, ki
vplivajo na izbiro, so gotovo mehanske lastnosti in korozijska odpornost, [18].
Za uporabo nerjavnih jekel pri izdelavi cisterne moramo upoštevati naslednje:
- korozijska odpornost,
- ustreznost pri predvidenem postopku čiščenja,
- odpornost proti eroziji in abraziji, [18].
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2.7.3. Identifikacija nerjavnih jekel
Označevanje nerjavnih jekel je v literaturi kot tudi pri posameznih proizvajalcih po svetu
različno. Gre za različno standardizacijo označevanja nerjavnih jekel. Tako so v Evropski
uniji nerjavna jekla standardizirana po t.i. evropskem standardu (EN), pri nas je ta standard
uveljavil Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). Potrebo je vedeti, da nastajajo vedno
nove vrste jekel, ki so pogosto modifikacije že obstoječih jekel. Pri tem je potrebno
upoštevati, da se z razvojem novih jekel, standardi lahko dopolnjujejo, zato moramo slediti
letnicam izdelave, [18].
V Združenih državah Amerike naletimo na dve različni označevanji nerjavnih jekel. Ena
oznaka nerjavnih jekel za kovanje je pripravljena po sistemu oštevilčenja Ameriškega
železarskega in jeklarskega inštituta (American Iron and Steel Institute - AISI). Gre za
starejšo oznako v primerjavi z evropskim standardom in je v ZDA zelo razširjena. Zelo
pogosto se uporablja tudi v Evropi, najpogosteje je uporabljena pri medsebojnem
globalnem komuniciranju. Drugo uveljavljeno označevanje je t.i. enoten številčni sistem
(Unified Numbering System – UNS). Pri tem označevanju je bistvo to, da so vanj
vključena tudi najnovejša jekla, [18].
Primer S30400 po UNS je avstenitno nerjavno jeklo AISI 304. Oznaka 00 v sistemu UNS
pomeni osnovno jeklo AISI, drugačni zadnji številki pa označujeta modifikacijo osnovnega
tipa jekla. Črko S lahko zamenja tudi N, kar pomeni, da gre za nerjavno jeklo z večjim
deležem niklja, [18].

2.7.4. Avstenitna nerjavna jekla
Avstenitna nerjavna jekla so primerna za izdelavo različnih izdelkov, saj predstavljajo
izjemno kombinacijo korozijske odpornosti, mehanskih lastnosti in sposobnosti za
preoblikovanje. Prav zaradi tega se uporabljajo v širokem področju številnih procesnih
industrij, energetiki, letalski in vesoljski tehniki. Veliko se uporabljajo pri izdelavi
različnih strojnih delov, ki so sestavni deli večje strojne opreme, kjer je ključen dejavnik
agresivno okolje. Njihova uporaba je zelo razširjena tudi tam, kjer rabimo estetsko
oblikovano potrošniško blago, [18].
V nadaljevanju bodo predstavljene tehnično specifikacijo avstenitnih nerjavnih jekel po
evropskih standardih. Opisane bodo pomembne skupine nerjavnih jekel, torej tista, ki
imajo povečano korozijsko odpornost, obstajajo seveda še druge skupine.
Zlitinski elementi (Cr, Ni, Mo, Mn, Si, S in drugi, ki so prisotni v manjših količinah)
močno vplivajo na temeljne lastnosti avstenitnih nerjavnih jekel. Na podlagi tega so le ta
grobo razvrščena v posamezne skupine, ki se med seboj razlikujejo po obnašanju, [18].
Posamezne skupine glede na obnašanje nerjavnih avstenitnih jekel:
- osnovno nerjavno jeklo 18Cr-Ni (EN št. 1.4325, št. 1.4301, AISI 302, AISI 304)
predstavlja kombinacijo dobre korozijske odpornosti in preoblikovalnosti v različnih
atmosferah in navadnih (manj agresivnih) vodnih medijih,
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- korozijsko odpornejša jekla z dodatkom molibdena, npr. št. 1.4401, št. 14435, AISI
316, AISI 317, imajo povečano odpornost proti jamičasti in špranjski koroziji v
kloridnih medijih, pri povišanih temperaturah pa molibden zavira zmanjševanje
trdnostnih lastnosti,
- v stabilnih vrstah št. 14541, št. 1.4550, AISI 321, AISI 347 močni karbidotvorci (titan,
niobij) zavirajo senzibilizacijo, to je izločanje karbidov po mejah kristalnih zrn.
Stabilizirana avstenitna nerjavna jekla so zelo odporna proti interkristalni koroziji,
- jekla z zelo malo ogljika (po AISI nomenklaturi so označena z L = ang. extra-lowcarbon grades), kot so št. 1.4306, št. 1.4404, AISI 304L, AISI 316L. V teh jeklih
kromovi karbidi ne nastajajo, kar preprečuje nastajanje interkristalne korozije, saj ne
pride do osiromašenja osnove s kromom zaradi navzočnosti karbidov,
- močnolegirane vrste jekla so odporne proti oksidaciji pri povišanih temperaturah
(AISI 309 in AISI 310),
- in druga za nas manj pomembna nerjavna jekla, kot so avtomatna jekla, jekla z
zmanjšanim deležem legirnih elementov, jekla s povečanim deležem niklja, [18].

2.7.5. Nerjavno jeklo EN 1.4301 (AISI 304)
Gre torej za osnovno nerjavno jeklo, ki predstavlja dobro korozijsko odpornost v različnih
atmosferah in navadnih manj agresivnih vodnih medijih. Kemična sestava avstenitnega
jekla EN1.4301 je:
- Cr 17,5 do 19,5 %,
- Ni 8,0 do 10,5 %,
- Mn ≤ 2,0 %,
- Si ≤ 1,0 %,
- in še manjše vrednosti C, P, S, N, [18].
Uporaba nerjavnega jekla tipa AISI 304 je v živilski industriji zelo pogosta. Pri izdelavi
tankov (rezervoarjev), kadi in druge opreme, ki se uporablja pri proizvodnji konzervirane
ali zamrznjene hrane prevladujeta vrsti AISI 304 in 316. Najpogosteje uporabljeno jeklo za
izdelavo molznih naprav za mleko je jeklo tipa 304. Pri izdelavi alkoholne ali
brezalkoholne pijače se uporablja opremo iz nerjavnih jekel istega tipa. Tudi v vinarstvu je
vrsta tipa 304 in 316 precej razširjena. Izdelki morajo biti fino polirani, kar dodatno zavira
površinsko korozijo in omogoča tudi dobro čiščenje, [18].

2.8. Korozija
Korozija je razdiralni napad na kovino in temelji na kemičnih in/ali elektrokemičnih
reakcijah, ki potekajo zaradi termodinamične nestabilnosti materiala v nekem okolju. Tako
se glede na svoje mehanizme korozija deli na elektrokemično in kemično, [19].

2.8.1. Oblike korozije nerjavnih jekel
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Oblike korozije so bile spoznane skozi dolgo obdobje opazovanj korozijskih pojavov.
Ugotovljeno je bilo, da se korozija izraža v različnih oblikah, [19]. Nas zanimajo predvsem
tiste oblike, ki se lahko pojavijo pri nerjavnih jeklih.
Za nas pomembne oblike korozije:
- jamičasta korozija,
- interkristalna korozija,
- napetostna korozija – napetostno korozijsko pokanje,
- špranjska korozija.
Jamičasta korozija nerjavnih jekel predstavlja lokalni napad, pri katerem je širjenje
oziroma napredovanje korozije usmerjeno v globino. Izgube mase so neznatne, poškodbe
pa uničujoče. Posledica nastajanja jamic je povezano z nezveznostjo pasivnega filma
zaradi mehanskih poškodb, delovanja korodiranih medijev in prisotnosti različnih izločenih
snovi na površini. Na tovrstno korozijo vpliva več dejavnikov, kemična sestava,
mikrostruktura materiala, korodiran medij in površina. Pri vplivu kemične sestave na
nastajanje jamičaste korozije krom in nikelj večata odpornost proti nastajanju jamic,
posebno učinkovit je molibden v avstenitnih nerjavnih jeklih. Kloridni ioni so najbolj znani
povzročitelji jamičaste korozije pri vplivu korodiranega medija. S povečevanjem
koncentracije kloridov v mediju narašča možnost nastajanja jamic. Učinek nastajanja jamic
je lahko še povečan v primeru, da so v kloridni raztopini prisotni še kovinski ioni bakra in
živega srebra. Površina prav tako vpliva na mehanizem jamičaste korozije. Tako gladke
polirane površine zagotavljajo večjo odpornost proti tovrstni koroziji. Hrapave površine
namreč vsebujejo jamice v katerih je jamičasta korozija lahko intenzivnejša. Nastajanje
jamic lahko celo preprečimo ali zmanjšamo njihov učinek nastajanja s pasivacijo površine
(20 % HNO3), [19].
Interkristalna korozija nerjavnih jekel: Kristalne meje so ozko neurejeno območje, ki
ločuje kristalna zrna z različno kristalografsko orientacijo. Meje kristalnih zrn so
termodinamično nestabilne, na njih pa se izcejajo različni raztopljeni elementi (predvsem
nečistoče) ali spojine, kot so npr. karbidi. Znano je tudi, da imajo v kristalni mreži napake
– točkaste, linijske (dislokacije) ali pa ravninske – večjo energijo kot sosednja mesta.
Zaradi tega so mesta z napakami elektrokemično aktivnejša, in nobeno presenečenje ni, da
so v nekaterih medijih tako nestabilne kristalne meje najprej korozijsko napadene, [18].
Napetostna korozija nerjavnih jekel je povezana z razmeroma zapletenimi mehanizmi,
zato za napetostno korozijsko pokanje ni enotne definicije, ki bi definirala bistvo tega
pojava. Krajše definicije so le pogled na različno delovanje napetostne korozije. Tako
lahko zapišemo, da je napetostno korozijsko pokanje:
- splošen izraz, ki popisuje nastajanje in širjenje razpoke v materialu, pri skupnem
delovanju mehanske napetosti in korozivnega medija,
- propadanje konstrukcijskih materialov pri časovnem (počasnem) napredovanju
napetostno korozijske razpoke,
- izraz, ki ga uporabljamo za opis poškodb v tehničnih materialih, nastajanje poškodb pa
je posledica pokanja zaradi delovanja okolja, [18].
Za nas je najbolj pomembno napetostno korozijsko pokanje avstenitnih nerjavnih jekel, ki
so k tovrstni koroziji nagnjena na primer v kloridnih medijih. Odpornost proti tovrstni
koroziji avstenitnih nerjavnih jekel v kloridnih medijih povečujejo nikelj, kadmij, cink,
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silicij, baker in berilij. Zadovoljivo odpornost proti napetostni koroziji v kloridnih
raztopinah kaže velik delež avstenitnih nerjavnih jeklih, a le pri majhnih koncentracijah in
nižjih temperaturah. Z večanjem koncentracije in temperature odpornost pri nekaterih
vrstah izrazito pade, [19].
Ena izmed vrst lokalne korozije je špranjska korozija, ki se pojavi v špranjah ali pod
ščitniki površine. Ta je izpostavljena mirujoči korozivni raztopini, v kateri je koncentracija
kisika, potrebnega za pasivacijo, zmeraj manjša. Špranje lahko nastanejo med dvema
kovinama (prirobnice, razmik pločevin itd.) ali pri kombinaciji kovine z nekovinsko
povezavo (plastika, guma, steklo, odstopajoči premazi, les itd.), [18].

2.8.2. Korozija v vodah
Različne vrste vod se razlikujejo, od zelo čistih do manj čistih ali celo odpadnih
onesnaženih vod z različnimi kemikalijami, kloridi, sulfidi, nitriti, organskimi spojinami,
mikroorganizmi itd. Ločimo čiste vode (demineralizirane), pitne oziroma sladke vode,
slankaste in morsko vodo. Vpliv na korozijo nerjavnih jekel predstavljajo prevladujoči
dejavniki kot so kloridi in sulfati, raztopljeni kisik, vodikov sulfid, klor, včasih tudi
raztopljeno žveplo itd., [18].
Večjo nevarnost predstavljajo kloridni ioni, ki povzročajo jamičasto korozijo in napetostno
korozijsko pokanje. Tako so klordi, ki močno vplivajo na korozijsko odpornost nerjavnih
jekel, eden prvih pokazateljev agresivnosti vode. Uporabnost jekel v vodi je odvisna od
deleža kloridov v korozivnem mediju. Vrsta jekel AISI 304 tako dopušča kritični delež Clionov (mg/kg) v količini do 500, [18].
Čiste vode pri nizkih temperaturah in tlakih niso agresivne in ne povzročajo korozije
nerjavnih jekel, razmere pa se spreminjajo pri visokih temperaturah (> 150˚C) in tlakih
(jedrske elektrarne), ko je njihovo delovanje podobno delovanju oksidacijskih kislin.
Destilirana ali demineralizirana voda pa nikakor ni korozivna. Za uporabo v čistih vodah
so najprimernejša nerjavna jekla tipa 304, 304 L in 316 ter 316 L. Za farmacevtsko
industrijo in bolnišnice je najpomembnejše, da je nerjavno jeklo zelo čisto (kakovost L),
sicer se lahko pojavi onesnaženje vode, ki je posledica korozije in pri tem nastalih
korozijskih produktov, [18].
Pitna voda naj ne bi vsebovala več kot 250-300 mg/kg ionov Cl-. V povezavi s pitno vodo,
pogosto poleg feritnih in superferitnih nerjavnih jekel uporabljamo tudi avstenitna nerjavna
jekla. Nerjavno jeklo tip 304 je občutljivo za jamičasto in napetostno korozijo. Napetostno
korozijsko pokanje je lahko težava v mirujočih vodah ali tam, kjer so pretoki majhni.
Vendar sta ta procesa posebej izrazita pri povišani temperaturi, [18].

2.9. Zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo
Ob izgradnji in končni uporabi cisternske nadgradnje je potrebno upoštevati veljavno
zakonodajo na področju oskrbe s pitno vodo, ki je dostopna na spletnih straneh Ministrstva
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za zdravje, natančneje Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, [8]. Predpise je
potrebno upoštevati povsod tam, kjer voda pride v stik s kakršnimkoli materialom.
Z namenom varovanja zdravja ljudi, ki prihajajo v stik s pitno vodo, obstaja zakonodaja, ki
določa zahteve, katere mora izpolnjevati pitna voda. V Republiki Sloveniji velja predpis
oziroma Pravilnik o pitni vodi. Ta pravilnik je usklajen z direktivo Evropske unije. Po
zakonodaji mora biti kakovost pod stalnim notranjim kot zunanjim nadzorom.
Kot notranji nadzor je mišljen upravljavec objekta oziroma naprave, ki zagotavlja
skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode na mestih, kjer se voda uporablja kot pitna
voda, v našem primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami na mestu iztoka iz cisterne.
Nadzor nad upravljavci vodooskrbnih sistemov, objektov za proizvodnjo živil in objektov
za pakiranje pitne vode izvajajo zdravstveni inšpektorji, ki preverjajo izvajanje notranjega
nadzora po načelih HACCP sistema. Ta omogoča upravljavcem prepoznati različne
agense, ki bi lahko predstavljali potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Na podlagi teh
nevarnosti sistem HACCP omogoča izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavitev stalnega
nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se
tveganja lahko pojavijo. V našem primeru sistem HACCP opredeljuje zagotavljanje
sprejema, transporta in oddajo neoporečno čiste vode, podrobneje bo obravnavan v
poglavju 2.11. Poleg zdravstvenih inšpektorjev so na področju objektov in naprav (v našem
primeru cisterna in njena oprema) za preskrbo s pitno vodo, za nadzor pristojni tudi
kmetijski in okoljski inšpektorji, ki nadzorujejo kmetijsko dejavnost ter ostale okoljske
dejavnike tveganja. Nadzor mora namreč zagotavljati konstantno in visoko stopnjo
varnosti pitne vode, ki ga samo z vzorčenjem ne bi mogli zagotoviti, [8].
Drugi zunanji nadzor pa v Sloveniji izvaja država oziroma Ministrstvo za zdravje, nosilec
je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Ta nadzor imenujemo
sistematično preverjanja oziroma spremljanje ali monitoring. Spremljanje je nadzor
oziroma preverjanje ali pitna voda izpolnjuje zahteve/pogoje, ki so definirane s
pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06). Ta se izvaja po
vnaprej pripravljenem letnem programu, ki ga potrdi minister Ministrstva za zdravje. Naj
omenimo, da se pravilnik usklajuje in potrjuje na nekaj let, [8].
Veljavne predpise morajo upoštevati vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo
in promet z živili ter javno vodno oskrbo. Te dejavnosti morajo uskladiti z zahtevami
zakonov in ustreznih podzakonskih aktov, ki veljajo na področju pitne vode, [8].
Zakonodaja na področju pitne vode, objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo:
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(ZZUZIS), Ur.l. RS, št. 52/00, 42/02, 47/04-ZdZPZ,
- Zakon o vodah (ZV-1), Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15,
- Pravilnik o pitni vodi, Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 25/09 in 74/15,
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Ur.l. RS, št. 64/04, 5/06,
58/11 in 15/16,
- Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili
prihajajo v stik z živili, Ur.l. RS, št. 82/03 in 25/09, [9].
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2.9.1. Materiali in izdelki namenjeni za stik z živili
Sedaj pa kratek opis zakonodaje v zvezi z materiali in izdelki, ki so namenjeni za stik z
živili. Materiali namreč lahko ob stiku v živila sproščajo nekatere sestavine v količinah, ki
lahko škodijo zdravju ljudi. Namen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.
1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in
razveljavitvi direktiv 80/590/ES in 89/109/EGS je zagotoviti varnost materialov in
izdelkov, namenjenih za stik z živili. Zahteva zakonodaje, da je vsak material ali izdelek,
ki prihaja neposredno ali posredno v stik z živili, dovolj inerten. To pomeni, da njegove
sestavine ne prihajajo v živila v tolikšnih količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje ljudi ali
povzročale nesprejemljive spremembe v sestavi živil. Poleg tega zakonodaja definira
določila v povezavi s sledljivostjo in označevanjem (materialov in izdelkov) ter daje
podlago za izjavo o skladnosti, ki jo opredeljujejo nekateri predpisi, [10].
Vsi nosilci, ki prvi dajejo na trg materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, morajo
upoštevati določila zakonodaje glede dobre proizvodne prakse. Tu pa zdravstveni
inšpektorji preverjajo izvajanje dokumentiranega sistema za zagotavljanje kakovosti. To
nadzorujejo s pregledom dokumentacije, ki zagotavlja skladnost materialov in izdelkov s
predpisi ter dokazuje varnost končnih materialov in izdelkov. Prav tako se inšpektorji
prepričajo o delovanju postavljenega sistema sledljivosti, preverijo vsebino izjave o
skladnosti, ustreznosti označevanja v posameznih stopnjah distribucijske verige ter
ustreznost navodil za varno uporabo, ki so priložena h končnemu izdelku. Z
laboratorijskimi analizami na terenu vzetih vzorcev naključno preverijo varnost materialov
in izdelkov ter njihovo primernost za uporabo za stik z živili, [10].
Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili (obstaja več uredb in pravilnikov, oziroma je
navedenih več; našteli smo za nas pomembna):
- Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, Ur.l. RS, št. 36/05, 38/06,
100/06, 65/08,
- Pravilnik o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili, Ur.l. RS, št.
131/03, 38/06, 65/08 [10].

2.10.
Priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo
s cisternami
Nacionalni inštitut za javno zdravstvo RS je 21. 10. 2015 izdal zadnjo objavljeno
priporočilo za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami, na podlagi Pravilnika o pitni
vodi (Ur. l. RS. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09 – 4. in 21. člen). Priporočilo se nahaja
v prilogi. Priporočila so namenjena uporabnikom vseh naprav, ki so povezna s cisterno.
Torej je to priporočilo koristno tudi nam. V nadaljevanju se nahaja kratek povzetek vsebine
celotnega priporočila.
Priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami na kratko prikažejo redno in
nadomestno oskrbo s pitno vodo, ter kje in kdaj je katera potrebna. Seznanijo nas z
dolžnostmi osebja, ki sodelujejo v postopkih pri oskrbi s pitno vodo s cisternami. V
povezavi s pitno vodo priporočila nakazujejo na zahteve vode v cisterni (koncentracija
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klora 0,3 – 0,5 mg/l- prostega klora, po zaključku reakcij), o polnilni vodi in polnilnih
mestih. Polnilna voda se praviloma polni iz znanega in nadzorovanega mesta. Priporočila
nas seznanijo z zahtevami za cisterno in pripadajočo opremo za polnjenje in za distribucijo
pitne vode, ter kakšno je ravnanje z navedenim. Definirana je tudi oprema in sredstva za
mehansko čiščenje cisterne in pripadajoče opreme, kot tudi oprema in sredstva za
dezinfekcijo cisterne. Opisan je postopek polnjenja in praznjenja cisterne med izvajanjem
dezinfekcije. Kot konec priporočil je s strani NIJZ-ja prikazan načrt oskrbe s pitno vodo s
cisternami, ki je le en del celotnega sistema HACCP, [11].

2.11.

Sistem HACCP

HACCP je mednarodno priznan sistem, ki zagotavlja z natančno vnaprej določenimi
zaporednimi operacijami najvišjo stopnjo varnosti živil. Sam začetek razvoja sistema sega
v leto 1960, ko je bil razvit v vesoljskem centru NASA za potrebe ameriškega vesoljskega
programa. Kasneje je bil sistem HACCP mednarodno priznan kot moderen, preventiven
varnostni sistem za živila, ki se nenehno razvija. Danes velja za najuspešnejšo metodo
zagotavljanja varnosti živil v celotnem živilsko-prehranskem območju od pridelave
surovin do končnega uporabnika. Sistem temelji na predpisih mednarodnega referenčnega
dokumenta Codex Alimentarius, [12].
Sistem HACCP omogoča identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje in
nadzor nad morebitno navzočimi škodljivimi agensi v živilih ali stanjih , ki potencialno
ogrožajo zdravje človeka. V Sloveniji je bil sprejet Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in je kasneje zahteval uvedbo sistema HACCP
v vse objekte, kjer imamo proizvodnjo in promet z živili, ter javno oskrbo s pitno vodo.
Prav tako je sistem nekakšno sistematično orodje za podajanje ocen tveganj in vzpostavitev
nadzornih sistemov, ki so osredotočeni na preprečevanje oziroma na zmanjšanje tveganj v
živilsko-prehransko oskrbovalni verigi. V skladnosti z zahtevami katere določa evropska in
nacionalna zakonodaja, so nosilci živilske dejavnosti dolžni vzpostaviti, izvajati in
vzdrževati sistem, ki temelji na načelih analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (KKT),
na t.i. sistemu HACCP. Prednost zakonodaje je ta, da dovoljuje prilagodljivost v vseh
okoliščinah, [12].
Vsak sistem HACCP se tako lahko prilagodi spremembi, kot je npr. nadgradnja ali
sprememba v smislu tehnološkega procesa, nove opreme, novi zaposleni ljudje itd.
Prilagodljivost pa je logična, saj se pri različnih sistemih pojavljajo različne kritične točke.
To pa je za nas ključna informacija, saj nas pri konstruiranju cisterne HACCP sistem ne
omejuje, ker je prilagodljiv, seveda pa je potrebno upoštevati tudi druge že omenjene
pravilnike, da je pitna voda kot živilo varna za zaužitje, [12].
Kot analitsko orodje sistem HACCP vodstvenemu osebju v podjetju omogoča, da uvede in
vzdržuje stroškovno učinkovit in kontinuiran program zagotavljanja kakovosti živil. Z
uporabo sistema sistematično oceni vse faze skozi katera gre živilo, [12]. Pri oskrbi s pitno
vodo so ključne faze procesa odvzemno mesto, transport, kratkoročno skladiščenje pitne
vode ter distribucija same vode uporabniku. Vso znanje vodstvenega in strokovnega osebja
je tako lažje osredotočeno na tiste faze procesov, ki lahko v kritičnih fazah vplivajo na
varnost živil. Kako učinkovito bo delovanje sistema HACCP pa je poleg postavitve
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sistema odvisno od zavezanosti in osebne odgovornosti zaposlenih na vseh ravneh, kot tudi
multi-disciplinarnem pristopu, [12].
Transport pitne vode je v našem primeru samo en člen živilsko-prehransko oskrbovalne
verige, ki pa mora biti izpolnjen, da je delovanje sistema HACCP optimalno, [12].

2.11.1. Sedem načel sistema HACCP
Sistem HACCP temelji na sedmih načelih, ki so integrirana v študijo HACCP.
1. Ugotavljanje vseh tveganj, ki predstavljajo potencialno nevarnost pri posameznih
procesih (za naš primer so to odjemno mesto, transport, končni odjemalci). Nevarnosti so
lahko fizikalne, mikrobiološke ali kemične in jih je potrebno v praksi preprečiti, odpraviti
ali zmanjšati na sprejemljivo raven. Ta raven pa je določena z zakoni in pravilniki. Torej
prvo načelo imenujemo vodenje analize tveganj.
2. Ugotavljanje kritičnih nadzornih točk v fazi ali fazah, v katerih je potrebno
vzpostaviti ukrepe oziroma nadzor nujen za preprečitev ali odpravo tveganja ali za njegovo
zmanjšanje na sprejemljivo raven.
3. Določitev kritičnih točk (KT) ali mej na kritičnih kontrolnih točkah (KKT), ki ločijo
dopustno od nedopustnega pri preprečevanju, odpravi ali zmanjšanju ugotovljenih tveganj.
4. Vzpostavitev sistema nadziranja, testiranja in opazovanja (monitoring). Monitoring je
nujen za vzpostavitev nadzora za vsako KKT.
5. Vzpostavitev korektivnih ukrepov. To so ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti kadar
monitoring pokaže odstopanje v posameznih KT. Zagotavljajo nam da noben tvegan
izdelek ne vstopi v prodajo in ga posledično človek ne more zaužiti.
6. Vzpostavitev postopkov za preverjanje. Uredi se vsa dokumentacija v skladu s postopki
in načeli, vključno z analizo tveganj, pisnim načrtom HACCP, evidencami KKT in KT itd.
Ali drugače, ukrepi iz odstavkov 1 do 5, ki se redno izvajajo, učinkovito delujejo.
7. Vzpostavitev postopkov za zagotavljanje delovanja HACCP sistema, [12].

2.11.2. Uvajanje HACCP sistema v proizvodni postopek
Uvajanje sistema HACCP v proizvodni postopek mora biti uspešen. To dosežemo tako, da
je obseg teoretičnega in praktičnega izobraževanja osebja na visokem nivoju. Nujno je
razumevanje principov ter faz sistema. Osebje mora biti poučeno o tem, kako se izvaja
posamezne delavne operacije. V našem primeru govorimo o proizvodnih postopkih, kot so
varjenje, montaža, poliranje, čiščenje, barvanje itd. Prav tako je pomembno sodelovanje
med osebjem, ki je zadolženo za različne naloge oziroma procese. Obveščanje o uspešnosti
sistema zagotavlja najboljši rezultat.
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Pri vzpostavljanju HACCP sistema moramo biti pozorni predvsem na:
- pravilno postavitev postopkov, kar bo preprečilo nastajanje problemov pri okužbi pitne
vode preko surovin, opreme, slabe osebne higiene delavcev ali sredstev;
- vzpostavitvi vodenja zapisov – dokumentacije, [13].

2.11.3. Pravilna postavitev postopkov
Postopke razdelimo v tri kategorije:
1. Higienski postopki v povezavi s surovinami, opremo in zgradbami
Pri tem postopku je pomembno, da so vse surovine nabavljene pri odobrenem dobavitelju.
Površine, ki prihajajo v stik s pitno vodo, vključno z delovnimi orodji morajo biti čiste in
dobro vzdrževane. Prav tako površine ne smejo biti onesnažene s fizikalnimi
onesnaževalci, kot so razbito steklo, zemlja, ostanki pri varjenju cisterne, barva in druge
smeti, ki so posledica izgradnje cisterne. Sestavni elementi kot so črpalka, cevi, kolena,
ventili itd. potrebujejo potrdilo s strani proizvajalca, da lahko prihajajo v stik s pitno vodo
oziroma živilom.
Prostori zgradbe, kjer poteka proizvodnja cisternskega vozila, morajo biti dobro
vzdrževani, sprotno čiščeni ter morajo zagotavljati sanitarne prostore. Umivalniki za
umivanje rok morajo biti nameščeni v proizvodnih prostorih, toaletah in garderobnih
prostorih. Naj poudarimo, da je zgoraj navedeno zelo pomembno pri zaključnih delih
izgradnje cisterne, saj se v vmesnih fazah opravlja veliko grobega dela kot je brušenje,
rezanje, varjenje in barvanje, kjer se opilki in ostali delci nabirajo v okolici celotne
cisterne. Mogoče bi bilo pametno ločiti dva prostora kjer se cisterna izdeluje, na predel za
izvajanje grobih in finih del.
2. Pravilna higienska in zdravstvena osveščenost vseh zaposlenih
Tu je pomembno, da so iz proizvodnje odstranjeni vsi delavci, ki imajo zanesljive znake
nalezljivih bolezni. Med proizvajanjem cisterne je uživanje živil v prostorih kjer se nahaja
cisternsko vozilo prepovedano, prav tako je prepovedano kajenje in pitje alkohola.
Oblačila katera nosijo delavci, morajo biti čista in jih je potrebno med grobim in finim
izvajanjem del zamenjati. Nošenje fizično odkritega nakita lahko med delom poškoduje
površine, katere bodo kasneje med uporabo prišle v stik s pitno vodo, zato je nošenje
nakita v času izvajanja vseh del prepovedano, [13]. Po končani izdelavi cisterne bi izvedba
dezinfekcije s pomočjo klornega šoka vse morebitne bakterije uničila, vendar je izvedba
takoj po izdelavi ne smiselna, ker je material popolnoma nov.
3. Ustrezna oprema
Zagotoviti je potrebno ustrezno vzdrževanje in skladiščenje opreme oziroma orodja
katerega uporabljamo za izgradnjo cisternskega vozila. Izrabljena orodja je potrebno
nadomestiti z novimi, saj nam samo tako omogočajo visoko raven funkcionalnosti, [13].

26

2.11.4. Vzpostavitev zapisov
Vse pridobljene zapise je potrebno zapisati najenostavneje in čim bolj razumljivo, da s tem
zaposlenim zagotovimo razumevanje vnesenih podatkov/parametrov. Vsak zapis mora
vsebovati podpis odgovornega delavca in datum izvajanja. Zapisi so zelo pomembni, saj se
na njih sklicujemo ko v procesu pride do večjih odstopanj. Priporočeno je zapisovanje v
obliki tabel zaradi lažje preglednosti, [14].
Vzpostavitev zapisov je potrebna za proizvodnje postopke, torej pri izdelavi celotne
cisterne, kot tudi pri uporabi končnega izdelka (pri prevozu pitne vode). Tako so v tabelah
zapisani vsi v tem odstavku navedeni parametri. Nadzorovane KKT, presoja dobavitelja (v
našem primeru so to materiali pločevin, oprema itd., zapis o proizvodnih postopkih), zapis
o materialih, ki prihajajo v stik s pitno vodo, to je pravzaprav večina gradnikov cisterne
(črpalke, ventili, cevi itd.). Potreben je zapis o lokaciji odvzema pitne vode, načinu
odvzema, temperaturi vode (pred, med in po prevozu) in času skladiščenja vode. Če med
polnjenjem, transportom in na koncu distribucijo pride do kakršnegakoli odstopanja od
prepisane KKT, je potrebno vse te dogodke zapisati. Modifikacijo HACCP sistema je
potrebno zapisati v primeru odobrenega odstopanja pri surovinah, proizvodnji, embalaži,
distribuciji. Na koncu zapišemo tudi zagotavljanje, da so zaposleni usposobljeni in
odgovorni za uvajanje HACCP plana, razumejo nevarnost, kontrolo in postopke pri
izbranem živilu. Ko je vpeljana večina zgoraj navedenih postopkov in zapisov, se moramo
lotiti vzpostavitve sistema HACCP v proizvodni postopek, kot tudi celoten postopek
distribucije (polnjenje cisterne, transport in distribucija pitne vode), [13].

2.12.

Zaključek teoretičnih osnov

Predstavljene teoretične osnove so uvod raziskovalnemu delu v tej zaključni nalogi. V
pomoč bodo vsem tistim, ki se bodo želeli srečati s cisternskimi vozili za prevoz pitne
vode. Najbolj koristni pa bodo podjetjem in fizičnim osebam, ki se ukvarjajo z izgradnjo
tovrstnih vozil. So izhodišča, katera je potrebno v nadaljevanju razvojno raziskovalnega
poglavja upoštevati, in na njihovi podlagi podati nekatere napotke za izgradnjo cisternskih
vozil. Rezultat napotkov za izgradnjo cisternskega bomo primerjali s teoretičnimi
osnovami, predvsem pravilniki. Ti nam bodo služili kot merilo za vrednotenje rezultatov,
ter oceno merilne negotovosti.
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3. Raziskovalni in razvojni del
V tem poglavju bomo podrobneje opisali zgradbo cisternskega vozila za prevoz pitne vode,
ki je produkt podjetja Atrik d.o.o. in so ga poimenovali z oznako PRE 04. Razložili bomo
delovanje dveh različnih vendar podobnih vodovodnih napeljav, gre za visoko in nizko
tlačna vodovodna sistema, katera nam zagotavljata različne funkcije. V raziskovalnem delu
smo opredelili ključna kritična mesta cisternske nadgradnje, ki bi lahko predstavljala
glavno nevarnost za pitno vodo in njihove morebitne rešitve tudi argumentirali. Na koncu
poglavja je opisan postopek priprave cisternske nadgradnje za analizo vode.

3.1. Cisternsko vozilo PRE 04
Cisternsko vozilo je bilo izdelano leta 2015 v podjetju Atrik d.o.o.. Vozilo sestavlja
osnovno vozilo in nadgrajena prikolica, ki vsebuje cisterno in potrebno opremo za
zagotavljanje funkcionalnosti. Vozilo ima oznako tipa PRE 04 in je med drugim
namenjeno za prevoz tehnološko čiste vode in pitne vode.
Prvotni namen cisternskega vozila je čiščenje in prebijanje (zato oznaka PRE) onesnaženih
horizontalnih kanalizacijskih cevovodov, jaškov, okolice in delovnih mest z visokotlačno
pištolo. Čiščenje talnih površin omogoča pralna letev, ki je nameščena na sprednjem delu
vozila.

3.2. Zgradba vozila
Nadgradni del prikolice (cisterna in oprema) je nameščen na dvoosno prikolico
proizvajalca MOSLEIN iz Nemčije. Skupna nosilnost prikolice je 11.900 kg, njeni gabariti
so 5110 x 2480 mm. Prikolica vsebuje šasijo, dve osi, kolesa, vlečno kljuko, zračno
vzmetenje, ABS in EBS.
Nadgradnja prikolice vsebuje naslednje elemente:
- posoda prostornine 4000 litrov,
- visokotlačna črpalka za vodo,
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- nizkotlačna črpalka za vodo,
- komande,
- ostala oprema (cevi, šobe, ventili, filtri, pralne letve itd.).
Rezervoar je valjaste oblike in je izdelan iz nerjaveče jeklene pločevine (debelina 3 mm) z
oznako materiala po EN 1.4301. Na zadnjem delu je mesto za polnjenje cisterne iz hidranta
ali pretakanje vode v druge rezervoarje. To mesto je opremljeno s krogelnim ventilom in
hitro spojko tipa C (uporaba v primeru gašenja požarov). Poleg polnilnega mesta ima
cisterna prikazovalnik nivoja vode v celotni višini cisterne. Na vrhu rezervoarja je tudi
pokrov, ki nam omogoča dostop v notranjost rezervoarja za vzdrževalne in prezračevalne
namene. Pokrov je premera 500 mm in vsebuje tesnilo. Prav tako je rezervoar opremljen s
cevovodom proti prenapolnjenosti rezervoarja. Speljan je v notranjosti rezervoarja, kjer se
nahajajo pregrade (valobrani), te pa imajo funkcijo preprečevanja večjih sunkov vode med
samim transportom zaradi valovanja, do katerih lahko pride, ko rezervoar ni čisto poln.
Vozilo je opremljeno z visokotlačno aksialno batno črpalko (s tremi keramičnimi bati)
proizvajalca črpalk za vodo Pratisolli tipa KF 36, ki jo prikazuje Slika 3.1. Črpalka se
uporablja za čiščenje talnih površin s pomočjo šobe (pištole/kočnika) in pralnih letev ter
za prebijanje in čiščenje kanalizacijskih jaškov.
Lastnosti črpalke pri vrtilni hitrosti n = 1000 vrt/min :
- 130 bar tlaka,
- 152 l/min pretoka,
- 39 kW moči.

Slika 3.1: Visokotlačna črpalka tipa KF 36 [14].

Črpalka ima glede na navodila proizvajalca sledečo opremo:
- sesalni filter (finost - filtrirajo se delci večji od 50 mikrometrov),
- varnostni ventil,
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proti povratni ventil,
drenažni ventil (uporaba v zimskem času),
ročni ventil za uravnavanje pritiska vode na šobi,
za proti delovanju brez medija (vode) je opremljena z električnim plovcem, ki ob suhem
delovanju daje poseben zvok in svetlobni signal. V tem primeru se črpalka samodejno
zaustavi.

Za namen črpanja vode v druge rezervoarje in obratno ter ročno pranje talnih površin s
požarno šobo je vozilo opremljeno s samo-sesalno centrifugalno črpalko Italijanskega
proizvajalca ALPHA pompe.
Lastnosti črpalke ALFA ORA-C20:
- tlak od 6 do 8 bar,
- pretok od 200 do 800 l/min,
- moč 19 kW.
Za pogon obeh črpalk se uporablja hidravlični motor in pogonska hidravlična črpalka, ki pa
je sestavni del vlečnega vozila Unimog. Na zadnjem delu vozila sta nameščena dva ločena
bobna. Vsak boben ima navito fleksibilno cevi, ki je izdelana iz gume NBR. Hitrost
večjega bobna je regulirana s pomočjo hidravlike. Dolžina cevi je 60 metrov velikosti 3/4''.
Prav tako je boben opremljen z ročnikom treh regulacij (splošno čiščenje, rotacijsko za
čiščenje celotnega odseka kanala, visoki pritisk za prebijanje).
Manjši ročni boben je opremljen z 18 metrov dolgo cevjo za visoki pritisk velikosti 3/8 '' in
ročno brizgalno pištolo. Boben je ročno vodljiv s pomočjo vzmeti.
Za namen točenja vode v manjše posode sta na zadnjem delu vozila nameščeni dve pipi.
Na spodnjem zadnjem delu prikolice je vgrajena letev za sprotno čiščenje in polivanje
talnih površin. Letev je opremljena s petimi šobami za gravitacijski izpust vode iz
rezervoarja. Prav tako je na sprednjem spodnjem delu vozila Unimog nameščena pralna
letev z osmimi šobami, ki deluje pod visokim tlakom. Šobe so prilagojene značilnostim
visokotlačne črpalke. Sprednja letev je tudi snemljiva.
Preglednica 3.1: Preglednica sestavnih delov nadgradnje.
Pozicija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Naziv
Visokotlačna vodna črpalka KF36
Posoda PRE 04
Samo-sesalna centrifugalna črpalka ALFA ORA-C20
Odprtina namenjena za vzdrževanje
Pregrada – valobran
Nosilec pregrade
Cevovod za prenapolnjenost cisterne
Manjši ročni boben s cevjo
Hidravlično voden boben s cevjo
Kazalnik nivoja vode v cisterni
Bočni zaboj za shranjevanje cevi
Filter pred visokotlačno črpalko
Ventil za izpust vode v zimskem času
Prikolica
Hitre spojke za priključitev nadgradnje na Unimog
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16
17
18
19
20

Transportno uho
Pipa za točenje vode v manjše posode
Pomožni okvir z nogami
Hitra spojka za zadnjo spodnjo pralno letev
Mesto polnjenja cisterne iz hidranta, točenje vode v druge cisterne

Slika 3.2: 3D model nadgradnje.

Slika 3.3: Nadgradnja PRE 04.
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Slika 3.4: Nadgradnja PRE 04 iz drugega zornega kota.

Slika 3.5: Zadnji del nadgradnje.
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3.3. Delovanje nadgradnje prikolice
Predstavili bomo dve različni vodovodni napeljavi, ki sta ključnega pomena za upravljanje
s cisternskim vozilom PRE 04. V podpoglavjih 3.3.1. in 3.3.2. sta na kratko predstavljeni
shemi vodovodne napeljave visokega in nizkega tlaka. Shema je opremljena s simboli, ki
prikazujejo različne gradnike. Pomen simbolov prikazuje Preglednica 3.2., kjer so opisane
oznake, ki so uporabljene v Sliki 3.7 in Sliki 3.9.
Preglednica 3.2: Pregled simbolov
Oznaka
V1
V2
V3
V4
V5
Z1
Z2

Z3
Z4
Z5

a
b
c
a
b

Naziv
Kroglični ventil
Pipa za izpust/zrak
Varnostni ventil S723 za 130 bar
Regulacija pritiska vode iz črpalke
Varnostni ventil - blaženje sunkov
Prikazovalnik nivoja vode
Spojnica za priklop iz hidranta
Pokrov spojnice
Gasilska cev
Spojnica
Pokrov spojnice
Električni kazalnik kritičnega nivoja vode
Letev razvoda vode

3.3.1. Opis delovanja sheme vodovodne napeljave nizkega
tlaka
Glavne funkcije vodovodne napeljave nizkega tlaka so:
- polnjenje cisterne na dva načina,
- pranje talnih površin,
- točenje vode iz cisterne v manjše posode.
Polnjenje cisterne se lahko izvaja na dva načina. Eden je preko zadnjega dela cisterne, kjer
se preko spojnice poveže gasilsko cev s hidrantom. Drugi način polnjenja cisterne se lahko
izvaja s pomočjo vgrajene nizkotlačne črpalke. Pri slednjem načinu je mišljeno, da se vodo
prečrpava iz drugih rezervoarjev ali bazenov. Pranje talnih površin se izvaja s pomočjo
sprednje (vsebuje 8 šob) in zadnje pralne letve (vsebuje 5 šob). Prva je nameščena na
prednjem delu vlečnega vozila Unimog in je povezana s črpalko preko hitrih spojk,
gibljivih cevi ter cevi iz nerjavečega jekla. Zadnja letev se nahaja na zadnjem spodjem delu
prikolice in deluje s pomočjo gravitacijskega izpusta vode iz cisterne. Pritisk vode s katero
čistimo talne površine preko sprednje pralne letve nam zagotavlja nizkotlačna črpalka Alfa
ORA-C20. Poleg pralnih letev je mogoče pranje talnih površin izvajati ročno s pomočjo
gasilskih cevi in ročnika. Te je potrebno priključiti na cevi, ki so speljane pravokotno glede
na vzdolžno os cisterne. Priključno mesto na eni strani cisterne prikazuje Slika 3.6.
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Priključna cev za ročno pranje talnih površin,
enako speljana na drugi strani cisterne.

Slika 3.6: Prikaz priključne cevi za ročno pranje talnih površin.

Točenje vode iz cisterne v manjše posode se izvaja na zadnjem delu cisternske nadgradnje,
kjer sta montirani dve pipi, ki sta prikazani na Sliki 3.5 v prejšnjem podpoglavju.
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Slika 3.7: Shema nizkotlačne vodovodne napeljave.
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Pri delovanju nizkotlačne vodovodne napeljave ima glavno vlogo črpalka Alfa ORA-C20.
Ta ima vhodni sesalni vod in izhodni tlačni vod. V vhodni sesalni vod lahko voda pride
preko speljane cevi, ki je povezana s cisterno ali iz proste cevi, ki je zaključena s spojnico
(namen prečrpavanja vode iz bazenov itd.). Tlačni vod ima en izhod, ki je razvejan na tri
različne poti. Prikaz vodov prikazuje Slika 3.8, ki je pojasnjena s Preglednico 3.3.
Preglednica 3.3: Tri različne poti iz izhoda tlačnega voda
Oznaka
T1
T2
T3
S1
S2
S3

Naziv
Dovod vode do sprednje pralne letve
Dovod vode do priključka za gasilsko cev – ročno pranje talnih površin
Dovod vode v cisterno – namen prečrpavanja vode iz bazenov itd. ali za cirkulacijo vode
Dovod vode iz zunanjih virov (bazeni, rezervoarji itd.)
Dovod vode iz cisterne
Vhodni sesalni vod

Slika 3.8: Prikaz priključkov nizkotlačne črpalke.

3.3.2. Opis delovanja sheme vodovodne napeljave visokega
tlaka
Glavne funkcije vodovodne napeljave visokega tlaka so:
- polnjenje cisterne,
- pranje talnih površin,
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- prebijanje onesnaženih horizontalnih kanalizacijskih cevovodov, jaškov itd.
Za lažje razumevanje delovanja visokotlačne vodovodne napeljave gledamo Sliko 3.9.
Polnjenje cisterne se izvaja na enak način kot pri shemi nizkotlačne vodovodne napeljave,
torej preko zadnjega dela nadgradnje prikolice. Vodo iz cisterne visokotlačna črpalka tipa
KF 36 dobiva preko prve polovice sprednjega dela cisterne, to je enako mesto, kot pri
nizkotlačni vodovodni napeljavi. Pred visokotlačno črpalko se nahaja fini filter vode, ki
zadrži večje delce, ki bi lahko prišli iz cisterne in tako ogrožali delovanje črpalke. Pred
zagonom visokotlačne črpalke tipa KF 36 je potrebno zagotoviti konstanten dovod vode v
sesalni vod. To storimo tako, da preverimo količino vode v cisterni in zagotovimo, da je
ventil na sesalnem vodu popolno odprt. Tlačni vod črpalke je speljan v razvodnik vode, na
katerega so priključeni manometer, varnostni ventil, delovni ventil, kroglični ventil za
izpust vode v zimi. S pomočjo delovnega ventila nastavimo tlak, ki ga želimo. Delavni
ventil omogoča regulacijo tlaka vode (od 0 do 120 bar) iz črpalke, če je tlak presežen, se
odvečni del vode vrača v rezervoar in s tem razbremeni sistem. Maksimalni tlak črpalke je
130 bar. Prav tako nam to omogoča varnostni ventil, ki je nastavljen na najvišjo vrednost
130 bar. S pomočjo manometra odčitamo tlak, ki vstopa v delavni ventil. Torej na kratko
povzeto, nam delavni ventil omogoča funkcijo spreminjanja velikosti tlaka, ki ga
potrebujemo pri uporabi cevi navitih na zadnjih bobnih. Cevi na zadnjih bobnih so
namenjene za visoki tlak, saj bi se cevi slabše kvalitete preprosto pretrgale in tako lahko
ogrožale ljudi, ki upravljajo visokotlačno vodovodno napeljavo. Pri delovanju visokotlačne
vodovodne napeljave ima glavno vlogo visokotlačna črpala tipa KF 36. Ta nam zagotavlja
visok tlak vode, ki je potreben za prebijanje horizontalnih kanalizacijskih in meteornih
cevovodov, jaškov premera do 400 mm s pomočjo visokotlačnih šob in čistilnih glav.
Visok tlak nam omogoča tudi pranje talnih površin. Visokotlačne pištole ali ročniki so v
shemi zadnji sestavni element celotne sheme in omogočajo izvajanje čistilnih del.
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Slika 3.9: Shema visokotlačne vodovodne napeljave.
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3.4. Metodologija preizkusa
V tem delu zaključne naloge bomo na kratko opisali problematiko, ki nastopi v notranjosti
cisterne in njene opreme. Raziskovanje rešitev vseh problemov bomo predstavili v sledečih
podpoglavjih vse do 4. poglavja, kjer bomo predstavili rezultate preizkusa oziroma
rezultate analiz vode.

3.4.1. Cisterna in njena oprema kot preizkuševališče
Cisternsko nadgradnjo smo v zaključni nalogi uporabili kot glavno preizkuševališče.
Cisternska nadgradnja vozila je zasnovana precej preprosto, vendar vsebuje kar nekaj
kritičnih točk ali tako imenovanih mrtvih con. Mrtve cone predstavljajo v naši nalogi
ključen problem, saj so to mesta, kjer se nabira največ potencialnih ovir, ki škodujejo
kakovosti pitne vode in posledično uporabnikom. Za reševanje teh potencialnih problemov
je potrebno cisternsko vozilo sestaviti tako, da bo vsebovala čim manj nevarnih mrtvih
con, ter da bo enostavna za čiščenje in vzdrževanje.
Mrtve cone so za nesnago in bakterije prava zlata jama. Iz področja biologije vemo, da so
za razvoj bakterij ključni osnovni trije pogoji. Ti so vlaga oziroma voda, temperatura in
svetloba.
Svetlobe v našem primeru praktično ni (razen v steklenih vizualnih kazalnikih nivoja
vode), saj se vse mrtve cone nahajajo v temnih prostorih, kot so cevi, ventili, črpalke,
cisterna. Prav tako na razmnoževanje bakterij vpliva čas. V našem primeru je prav čas
problematičen, če cisternsko vozilo dalj časa ni v uporabi. Takrat je potrebno cisterno
dezinficirati, očistiti oziroma opraviti klorni šok, prav tako omogočiti tudi prezračevanje
notranjosti rezervoarja. V času čiščenja in prezračevanja je treba paziti, da v notranjost
cisterne ne pride umazanija iz okolice.
Sestavni elementi, ki pridejo v stik s pitno vodo, njej ne smejo škodovati in seveda obratno.
To pomeni, da so materiali, ki prihajajo v stik s pitno vodo v veliki večini iz nerjavečega
jekla.
Veliko principov konstruiranja cisterne, ki so higienične narave, je enakih principom, ki
pripomorejo k zmanjšanju korozije. Higienično oblikovanje različnih delov cisterne
pripomore tudi k lažji dostopnosti za vzdrževanje in čiščenje, kar bomo še precej poudarili
v nadaljevanju.

3.5. Kritične točke oziroma mrtve cone
Če zasnova notranjosti cisterne in ostale opreme dopušča reže med komponentami, kot je
na primer vijačna zveza, slabi spoji cevi itd. (obravnavano v nadaljevanju), to predstavlja
idealen prostor za nabiranje umazanije. Hkrati so ti prostori težje ali celo nedostopni za

39

vzdrževanje in čiščenje. Ob uporabi agresivnih čistilnih sredstev na osnovi klora, se ta
lahko ujame v razpoke, kjer se obdrži v stiku z materialom za daljše časovno obdobje (npr.
ko vozilo ni v uporabi). To pa nam lahko povzroči oziroma pospeši korozijo v globini
razpoke. Poleg tega so razmere znotraj razpok precej drugačne od tistih na površini. Na
odprti površini nerjavečega jekla, bo nastala škoda zaradi klora popravljena dokaj hitro
zaradi prisotnosti kisika. Znotraj razpoke pa to ni mogoče, saj se kisik, ki je v razpoki hitro
porabi in tako klor hitreje napada površino materiala znotraj razpoke, ter ga uničuje, [7]. V
nadaljevanju bodo predstavljene kritične točke pri konstruiranju cisternskega vozila ter
rešitve, ki bi kritičnost vsaj zmanjševale, če ne odpravile.

3.5.1. Valobrani oziroma pregrade
Valobrani (Slika 3.10) v cisterni imajo pomembno vlogo in so obvezni, kadar govorimo o
prevozu kakršnih koli tekočin. Največjo funkcijo imajo, ko je cisterna napolnjena
polovično, saj takrat preprečujejo oziroma zmanjšujejo učinke valovanja tekočine.
Valovanje tekočine v cisterni nastane, ko vozilo pospešuje ali zavira. Med vožnjo skozi
ovinke bo tekočina silila v radialni smeri glede na smer vožnje. V takih primerih se težišče
vozila spreminja. Ob pogojih, ko je vozilo napolnjeno ali na pol napolnjeno s tekočino je
potrebno upoštevati največje dovoljene hitrosti vozila. Posledico prevelike hitrosti skozi
ovinke predstavlja prevrnitev cisternskega vozila.

Pregrada
Nosilec

Slika 3.10: Prikaz pregrad in nosilcev v notranjosti cisterne.

V notranjosti cisterne so valobrani (pregrade) montirani z vijačno zvezo (šest-robi vijak,
podložka, matica) tako, da je omogočena enostavna demontaža v primeru čiščenja in
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poliranja notranjosti cisterne, kar je pozitivna lastnost. Po drugi strani pa ti vijačni spoji
predstavljajo vrsto kritičnih točk, kjer imajo bakterije prostor za razmnoževanje. Kljub
temu ob rednem vzdrževanju vijačnih spojev, problemov nabiranja oziroma večjega
razmnoževanja bakterij ne bi smelo biti. Sestavne elemente vijačne zveze je priporočljivo
ob vizualnih poškodbah korozije, ki so posledica klornega šoka, preprosto zamenjati z
novimi. Redno vzdrževanje predstavlja celoten pregled notranjosti cisterne vsaj enkrat
letno. Poleg načina montiranja pregrad z vijačno zvezo poznamo tudi varjenje neposredno
na notranjost plašča cisterne. V tem primeru kontroliramo zvare.
Valobran se neposredno dotika nosilca, ki se nahaja v notranjosti cisterne in je s
prekinjenimi vari privarjen v notranjosti cisterne. Dotik pločevine na pločevino predstavlja
majhno režo, ki se med funkcijo valobrana (ko voda valuje) malenkostno razpira. V tej reži
se lahko nabirajo nečistoče.
Druge kritične točke valobrana so njegovi robovi, ter vogali ki so posledica krivljenja
pločevine. Na mestih krivljenja se ponovno lahko pojavijo zelo majhne površinske
razpoke, ki se seveda lahko razširijo ob vplivu sile vode in tako postanejo korozijsko manj
odporne. Rešitev za ti dve kritični točki sta sledeči. Radij krivljenja pločevine naj bo
ustrezen (ne premajhen), robovi pločevine pa naj bodo obdelani in naj imajo nek fin
prehod, da ne bodo ostri. Ostri robovi namreč predstavljajo težavo, saj se ta mesta ob
večkratnem dezinficiranjem s klorom poškodujejo do te mere, da se delci na robovih
odkrušijo. To predstavlja težavo za kvaliteto vode, kot tudi za delovanje nekaterih
sestavnih elementov (črpalke, ventili, itd.).
Kot že omenjeno se v notranjosti cisterne nahajajo nosilci, ki omogočajo fiksiranje
valobranov. Ti nosilci so privarjeni na plašč cisterne s prekinjenimi vari, ki preprečujejo
zvijanje pločevine in posledično deformacijo na varjenih mestih. Vendar pa ta prazna
prekinjena mesta, kjer ni varov, ponovno predstavljajo kritično mesto. Robovi nosilca so
na teh mestih ostri in dopuščajo majhno špranjo. To kritično mesto bi rešili preprosto tako,
da bi na mestih kjer ni vara nosilec oblikovali tako, kot prikazuje Slika 3.11. Tako
zagotovimo, da bi bilo med plaščem cisterne in nosilcem pregrade vsaj 30 mm prostora.
Seveda je potrebno proste robove primerno obdelati tako, kot prej omenjene robove
pregrad.

41

Nosilec
Pregrada
Stena cisterne
Luknje na nosilcu

Slika 3.11: Rešitev nosilca pregrad v prerezu plašča cisterne.

Spodaj je prikazana Slika 3.12 za lažjo orientacijo, kje se nahajajo pregrade in nosilci le
teh v sami notranjosti cisterne.

Slika 3.12: Rešitev nosilca pregrad v dveh različnih pogledih.
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3.5.2. Zvari
Varjenje je nepogrešljiv postopek spajanja dveh elementov, katerega neizogibno
uporabljamo pri izdelavi cisternskega vozila. Postopke varjenja cisternskega vozila
oziroma materialov, ki se za izgradnjo uporabljajo, mora opravljati oseba, ki ima
pridobljene ustrezne certifikate o usposobljenosti.
Pri izdelavi cisternskega vozila se zvarni spoji pojavljajo v notranjosti cisterne in
zunanjosti cisterne ter njeni okolici, kjer spajamo opremo, predvsem cevi. V notranjosti
cisterne se z zvarnimi spoji srečamo, ko spajamo številne cevi po katerih teče voda, kot
oporne cevi in druge dele, ki omogočajo lažje premikanje človeka med vzdrževanjem. Med
drugim so že prej omenjeni nosilci za valobrane, prav tako privarjeni na površino plašča
cisterne. Cisterna sama je produkt spojenih plaščev in podnic. Pred pričetkom varjenja je
potrebno varjence ustrezno pripraviti glede na vrsto zvarnega spoja. Plašči in podnice so
med seboj zvarjeni z I-zvarom, kar pomeni, da je vrsta zvarnega spoja soležni spoj. To pa
pomeni, da varjenca ležita v isti ravnini. Debelino zvara izbiramo glede na debelino
varjenca, v našem primeru pločevine. Da je zvarni spoj v primeru končnega produkta
cisterne ustrezen, je potrebo teme zvara na notranji strani cisterne primerno obdelati.
Zvari morajo biti zvezni in neprekinjeni, temena zvarov popolnoma zalita. Tako temena
kot koreni morajo biti po varjenju očiščeni, zapolnjeni morajo biti morebitni lunkerji, še
posebej na notranji strani cisterne. Pri varjenju se uporablja elektrode za nerjaveče jeklo.
Po končanem varjenju naj bodo temena in koreni zvarov ustrezno obdelani s postopkom
luženja. Ta postopek odstranjuje okside in železove delce, ki so na površini. Površine ob
zvaru ter tudi temena in koreni morajo biti fino spolirani in ne smejo vsebovati razpok. Po
končanem poliranju se celotno notranjost cisterne primerno očisti, da se odstrani
umazanijo, ki nastane pri končnem poliranju.
Med postopkom varjenja je potrebno širšo okolico zvarnega spoja primerno zaščiti, da
žlindra ne kaplja po drugih površinah in tako ne povzroča nepotrebne dodatne škode.
Ostalo površino notranjosti cisterne je pred končnim finim poliranjem potrebno pregledati,
in se prepričati, da ne vsebuje večjih razpok. Teh v samih strukturah na površinah
materiala ne sme biti, ker lahko nekje kmalu pride do porušitve. Priporočena hrapavost
večjih površin, ki prihajajo v stik z živili je Ra 0.8 μm. Hladno valjane nerjaveče jeklene
pločevine do debeline 4 mm imajo običajno hrapavost Ra 0.2-0.5 μm zato jih običajno ni
potrebno polirati, [7].

3.5.3. Cevi in kolena
Vse cevi po katerih teče pitna voda naj bodo iz nerjavečega jekla. Prav tako kot velja za
cisterno, naj velja za cevi, da so nagnjene za približno 3 stopinje, da preprečimo zastajanje
vode pri popolnem izpraznjenju posode oziroma cevovoda. Pri morebitnem povezovanju
cevi se uporabi princip konstruiranja s pomočjo vijačne zveze, kar nam omogočimo lažje
posredovanje pri čiščenju cevi, v primeru kakršne koli umazanije ali celo zamašitve, saj je
vijačna zveza razstavljiva. Sicer do zamašitev ne bi smelo prihajati. S tem principom
konstruiranja vijačne prirobnice pa je potrebno upoštevati higienske principe konstruiranja,
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saj so določena mesta kritična. Prikaz izvedbe nepravilnega in pravilnega oblikovanja
cevne vijačne zveze s prirobnico so prikazane na Sliki 3.13 in 3.14.

Slika 3.13: Nepravilni in pravilni prikaz cevne vijačne zveze s prirobnico [7].
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Slika 3.14: Nepravilni in pravilni prikaz cevne vijačne zveze s prirobnico [7].

Potrebne preusmeritve cevi naj bodo izvedene z uporabo ustreznih cevnih lokov oziroma
kolen. Tako se izognemo ostrim robovom znotraj cevovodov, ki predstavljajo kritične
točke. Vsako varjenje cevi predstavlja kritično točko, saj korenov teh zvarov praktično ne
moremo povariti, ker so nedostopni z notranje strani. To pomeni, da ostanejo razne
nepravilnosti, kot so manjše razpoke, lunkerji in vključena žlindra. Potencialna rešitev v
takem primeru bi bila luženje celotnih cevovodov na notranji strani (s pretakanjem lužilne
tekočine – luga in končnim spiranjem), vendar ima postopek tudi negativne učinke. Lužilna
tekočina bazira na kislini, kar pomeni da lahko škoduje površini in tako posledično
kvaliteti vode, ki pride v stik z njo.
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Slika 3.15: Nepravilni in pravilni prikaz cevnih kolen oziroma lokov [7].

Gibkih cevi v smislu gumijastih cevi ni priporočljivo uporabljati, saj jih klorni šok
poškoduje.

3.5.4. Izbira črpalk in ventilov
Pri izbiri črpalk in ventilov moramo biti pozorni, da so ti izdelki, namenjeni za stik z živili.
Pri izbiri črpalk, moramo biti zelo previdni. Paziti moramo na dva ključna faktorja. Prvi
faktor so zmogljivostne lastnosti črpalke, ki morajo biti izbrane glede na zahteve
uporabnika. Drugi ključni faktor pri izbiri črpalke, ki je vgrajena na nadgradnjo vozila za
prevoz pitne vode je, da je črpalka iz primernega materiala. Najbolje je, da izberemo tako
črpalko za katero proizvajalec zagotavlja varen stik z živili, torej ima tudi certifikat.
Notranji sestavni elementi take črpalke so po navadi iz nerjavečega jekla.

3.6. Priprava preizkuševališča za analizo vode
Namen analize vode je bil ugotoviti količino izločenih legiranih elementov (fizikalno –
kemični indikatorski parametri-Fe in kemijskih parametrov Cr in Ni) iz materiala oznake
AISI 304 v času, ko je cisterna polna s pitno vodo. Prav tako nas je zanimala vrednost
mikrobioloških parametrov (bakterij) v pitni vodi.
Pred odvzemom vseh potrebnih vzorcev vode za analizo je potrebno preizkuševališče
primerno očistiti oziroma pripraviti. V tem poglavju je po točkah opisan postopek izvedbe
priprave cisterne na kasnejši odvzem vzorcev vode, ter iskani parametri. Izvedla se je
dezinfekcija ali klorni šok notranjosti cisterne in njene opreme, ki ga je opravilo podjetje
LEKS d.o.o., ki ima vsa pooblastila za opravljanje takšnih postopkov. Spiranje z vodo in
polnjenje cisterne smo izvajali sami, pri tem smo uporabljali pitno vodo iz vodovodnega
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omrežja v podjetju Atrik d.o.o.. Dobljene rezultate analiz vzorcev oziroma parametrov
bomo predstavili v 4. poglavju 4.
1. Priprava cisterne PRE 04 za prvi odvzem vzorca vode:
Pred našim početjem je bila notranjost cisterne posesana in obrisana, to so izvedli delavci v
podjetju Atrik d.o.o.. Mi smo začeli s spiranjem notranjosti cisterne. S pomočjo ročnika
smo z vodo iz hidranta pod pritiskom spirali notranji del plašča cisterne. Spirali smo tudi
pregrade. Sledilo je polnjenje cisterne z vodo do vrha, ki je zaprta stala 24 ur. Po
pretečenem času so vzeli 1. vzorec za kemično analizo vode (kemični indikatorski
parametri). Temperatura vode je v času odvzema vzorca znašala 18˚C.
2. Izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcija cisterne:
Isti dan, ko je bil vzet prvi vzorec vode smo izvedli hiper-kloracijo (10 do 50 mg Cl na liter
vode) cisterne. V ¾ polno cisterno z vodo smo skozi zgornjo odprtino dodali 2,5 merice
klorovega preparata imenovanega Izosan G. S tem, ko smo skozi stranski ventil napolnili
preostalo četrtino cisterne z vodo, smo zagotovili, da se je raztopljeni klorni prašek
premešal po celotni notranjosti cisterne. Ena merica je 3,75 ml, torej je bilo uporabljenih
9,375 ml preparata v obliki praška. Celotna količina naj bi zadostovala za 6 m3 vode, kar
pomeni, da smo izvedli hiper-kloracijo. Cisterno napolnjeno s klorirano vodo se načeloma
pusti polno minimalno 8 ur, mi smo jo pustili 22 ur (30. 7. 2015). Po preteklem času smo
klorirano vodo spustili v navaden jašek (javno fekalno kanalizacijo), dekloriranja
(nevtralizacije najmanj do mejne vrednosti 0.5 mg Cl na liter vode) podjetje LEKS d.o.o.
ni izvajalo, kar ni dopustno. Praznjenje cisterne je potekalo skozi vse ventile z namenom,
da se vsi ventili očistijo s klorom. Slika 3.16 prikazuje praznjenje cisterne. Sledilo je
ponovno spiranje in polnjenje notranjega dela cisterne, na enak način kot pri 1. točki
priprave, s tem da je spiralna voda sproti odtekala skozi zadnji ventil za polnjenje cisterne.
Po končanem spiranju smo celotno cisterno napolnili s čisto vodo. Ponovili smo postopek
praznjenja cisterne in vmes vzeli manjšo količino vode, ki je tekla skozi enega izmed
ventilov. Z reagentom indikatorjem klora (tetramethylbenzidin) smo preverjali ali voda v
cisterni še vedno vsebuje količine klora. Dobili smo negativen rezultat, saj se vzorec vode
ni obarval rdeče, kar pomeni, da voda ni več vsebovala klora.
3. Zaključni del, priprava na odvzem vzorcev vode za mikrobiološke parametre in
kemično analizo:
Šele, ko voda v cisterni ni več vsebovala pribitka klora, samo cisterno ponovno v celoti
napolnili s pitno vodo in jo pustili stati 24 ur. Od tega zadnjega polnjenja smo po približno
dveh urah in pol (150 min) vzeli vzorec vode za mikrobiološko analizo. Po pretečenem
času 24 ur smo vzeli vzorec vode, tokrat za kemično analizo. Ta vzorec smo hranili v
hladilniku pri temperaturi 9˚C dobrih 70 ur samo zato, ker so bili laboratoriji že zaprti.
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Slika 3.16: Praznjenje cisterne.

V analizo smo tako skupaj dali 4 vzorce:
- vzorec vode iz vodovoda (hidrant)  kemična analiza,
- vzorec vode pred kloriranjem cisterne, ko je voda stala 24 ur  kemična analiza,
- vzorec vode po opravljenem klornem šoku, spiranju in ponovnem polnjenju  kemična
analiza,
- vzorec vode za analizo mikrobioloških parametrov  bakterije.
Stopnjo onesnaženosti pitne vode s kemičnimi snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje za
zdravje ljudi nam pokaže preskušanje vzorca pitne vode na posamezne kemijske
parametre. V našem primeru sta nas zanimala Cr in Ni. Fe predstavlja indikatorski
parameter, katerega mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne ogroženosti
oziroma nevarnosti za zdravje ljudi, temveč nam predstavlja informacijo o urejenosti
celotnega sistema. To pa nas opozarja, da se z vodo nekaj dogaja, še posebej ob
spremembah, ki jih je potrebno v tem primeru raziskati, [23].
Pri kemični analizi so ugotavljali vsebnost kemijskih elementov v vodi:
- kroma (Cr),
- niklja (Ni).
Pri mikrobiološki analizi so ugotavljali obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z
mikroorganizmi. Mikrobiološki parametri nam podajo obseg in stopnjo fekalne ali druge
onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi, ki škodujejo zdravju ljudi, [20].
Ugotavljenje fekalnih bakterij v pitni vodi:
- escherichia coli (E. coli).
Ugotavljanje indikatorskih bakterij v pitni vodi:
- koliformne bakterije,
- število kolonij pri 22˚C in 37˚C.
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4. Rezultati in diskusija
V tem poglavju so predstavljeni rezultati opravljenih kemijskih in mikrobioloških analiz, ki
smo jih napovedali v poglavju 3.6. Vse analize vzetih vzorcev vode je opravljal nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Parametri, ki jih določamo v pitni vodi so glede na določbe Pravilnika o pitni vodi
naslednji: mikrobiološki, kemijski in indikatorski parametri, [23].
Mikrobiološki parametri nam pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z
mikroorganizmi, [23].
Preskušanje vzorca pitne vode na posamezne kemijske parametre pokaže obseg in
stopnjo onesnaženosti pitne vode s kemičnimi snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje za
zdravje ljudi, [23].
Za indikatorske parametre mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne
nevarnosti za zdravje, ampak nam dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in nas
opozarjajo, zlasti ob spremembah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je treba raziskati, [23].

4.1. Rezultati mikrobiološke analize
Rezultate analiz mikrobioloških parametrov razdelimo na fekalne bakterije (Escherichia
coli, enterokoki) in indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koliformne
bakterije, število kolonij pri 22˚C in 37˚C), [20].
Koliformne bakterije so skupina različnih bakterij, ki jih ne najdemo samo v blatu,
vendar tudi v okolju. Ne moremo jih uporabljati kot pokazatelje fekalnega onesnaženja, če
v vzorcu pitne vode nismo potrdili tudi prisotnosti E.coli. Ta preskus je uporaben
predvsem za presojo onesnaževanja z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz
okolja, ustreznosti priprave pitne vode, onesnaževanja po pripravi vode, poškodovanosti ali
napak v omrežju ipd. Po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006,
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92/2006, 25/2009) so koliformne bakterije uvrščene v Prilogo I, del C, med indikatorske
parametre. Mejna vrednost za koliformne bakterije je: 0/100 ml, [21].
Escherichia coli so bakterije, ki so vedno prisotne v človeškem in živalskem blatu v
velikem številu ter posledično v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami
(človeka, domačih in divjih živali, uporaba v poljedelstvu). Tako prisotnost bakterije E.coli
v pitni vodi zanesljivo dokazuje, da je bila ta fekalno onesnažena. Po Pravilniku o pitni
vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) so bakterije Escherichia coli
uvrščene v Prilogo I, del A, med mikrobiološke parametre. Mejna vrednost za E. coli v
pitni vodi je: 0 /100 ml, [22].
Število kolonij pri 22°C: s tem parametrom določamo število bakterij, ki so prisotne kot
normalna flora. Vsako nenadno povečanje v številu teh bakterij je lahko zgodnji pokazatelj
motenj kjerkoli v celotnem sistemu za oskrbo s pitno vodo. Vrednost temperature pomeni,
pri kakšni temperaturi so jih v laboratoriju inkubirali oziroma, da gre predvsem za bakterije
ne fekalnega porekla. Po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in
25/09) je število kolonij pri 22°C uvrščeno v Prilogo I, del C, med indikatorske parametre.
Mejna vrednost za število kolonij pri 22°C je po Pravilniku o pitni vodi "brez neobičajnih
sprememb", [22].
Število kolonij pri 37°C: s tem parametrom določamo število bakterij, ki podobno kot
število kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave vode, na
razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, naknadnega vdora
bakterij v sistem itd. Podatek nam pomeni izhodišče za oceno stanja celotnega sistema.
Število kolonij pri 37°C pomaga pri oceni, ali bi lahko šlo tudi za bakterije fekalnega
porekla, kar s številom kolonij pri 22°C ne moremo oceniti. Po Pravilniku o pitni vodi
(Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) je število kolonij pri 37°C uvrščeno v
Prilogo I, del C, med indikatorske parametre. Mejna vrednost za število kolonij pri 37°C
je: manj kot 100/ml, [22].
Rezultate analiz zgoraj navedenih in kratko opisanih mikrobioloških parametrov najdemo v
Preglednici 4.1. Hitro ugotovimo, da so parametri koliformne bakterije, E. coli in število
kolonij pri 37˚C v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06 in 25/09). Koliformnih bakterij, kot tudi E. coli ni bilo najdenih v preiskani količini
100 ml odvzetega vzorca pitne vode po opravljeni dezinfekciji notranjosti cisterne in njene
opreme. Pri parametru število kolonij pri 22°C in 37°C je bilo najdenih 18 bakterij, ki so
na gojišču še sporne narediti kolonijo.
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Preglednica 4.1: Rezultati mikrobiološke analize
PARAMETER
Koliformne
bakterije
Escherichia coli
Število kolonij
pri 22˚C
Število kolonij
pri 36˚C

METODA
Colilert18/QuanitTray
Colilert18/QuanitTray
SIST EN
ISO
6222:1999
SIST EN
ISO
6222:1999

PREISK.
KOLIČINA

KRITERIJ

REZULTAT

ENOTA

ZAČETEK
KONEC

100 ml

0

0

MPN/100
ml

30.07.2015
31.07.2015

100 ml

0

0

MPN/100
ml

30.07.2015
31.07.2015

1 ml

/

18

CFU/ml

30.07.2015
03.08.2015

1 ml

100

18

CFU/ml

30.07.2015
01.08.2015

Preizkušanje mikrobioloških parametrov je bilo uspešno, le pri številu kolonij pri 22˚C je
bilo zaznati manjše odstopanje od mejne vrednosti. Kot navaja NIJZ (glej opis število
kolonij pri 22˚C isto poglavje) je vsako nenadno povečanje v številu teh bakterij lahko
pokazatelj motenj kjerkoli v celotnem sistemu za oskrbo s pitno vodo. Ker voda v našem
sistemu po dezinfekciji ni krožila po cevnem sistemu cisterne, saj črpalk nismo uporabljali,
ker ni bilo prisotnega vlečnega vozila Unimog, izvor za bakterije v vodi po vsej verjetnosti
izhaja ali iz odjemnega mesta ali pa iz notranjosti cisterne.

4.2. Rezultati kemičnih analiz
Kot je bilo že omenjeno v poglavju 3.6 raziskujemo vpliv legirnih elementov materiala
AISI 304 v pitni vodi, ki pride v stik z omenjenim materialom, konkretno z cisternsko
nadgradnjo. Ločimo indikatorske (fizikalno-kemični) in kemijske parametre. Preglednica
4.2 vsebuje kombinacijo obeh vrst parametrov. Pri fizikalno-kemičnih parametrih nas je
zanimal element železo-Fe. Kot kemijski parametri sta bila za nas pomembna in zanimiva
elementa krom-Cr in nikelj-Ni.
Mejne vrednosti za kemijske parametre najdemo v Pravilniki o pitni vodi, Priloga I, del B
kjer je določena mejna vrednost v pitni vodi, 50 μg/l za celotni krom. Za nikelj znaša
mejna vrednost v pitni vodi, 20,0 μg/l, [24]. Mejne vrednosti za indikatorske parametre
najdemo v Pravilniku o pitni vodu, Priloga I, del C. Železo spada pod tovrstne parametre,
saj mejna vrednost ne temelji na podatkih o nevarnosti za zdravje ljudi. Mejna vrednost Fe
v pitni vodi 200 μg/l, [21].
Iz Preglednice 4.2 je razvidno, da so rezultati vseh vzetih vzorcev pod mejnimi vrednostmi,
ki so navedene v Pravilniku o pitni vodi.
Tako lahko primerjamo vzete vzorce med sabo glede na vpliv dezinfekcije cisterne. Iz
Preglednice 4.2. hitro razberemo povišano koncentracijo izločenih legirnih elementov Cr in
Ni v vodi iz cisterne pred dezinfekcijo, glede na vodo vzeto direktno iz hidranta.
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Primerjava rezultatov vzorca vode po opravljeni dezinfekciji in vode iz hidranta nam daje
popolnoma identične vrednosti iskanih parametrov.
Preglednica 4.2: Rezultati vseh treh kemičnih analiz
PARAMETER

REZULTAT

ENOTA

METODA, KRAJ
ZAČETEK
IZVEDBE
KONEC
Vzorec vode iz hidranta (30. 7. 2015)
DIN 38406-3210.08.2015
Železo
<0,10
mg/l
1:2000, Mb
10.08.2015
ISO 17294-2:2003,
07.08.2015
Krom
2,00
μg/l
Mb
07.08.2015
ISO 17294-2:2003,
07.08.2015
Nikelj
<1,0
μg/l
Mb
07.08.2015
Vzorec vode iz cisterne PRE 04 pred dezinfekcijo, ko je voda stala 24ur (29. 7. 2015)
DIN 38406-3210.08.2015
Železo
<0,10
mg/l
1:2000, Mb
10.08.2015
ISO 17294-2:2003,
07.08.2015
Krom
2,1
μg/l
Mb
07.08.2015
ISO 17294-2:2003,
07.08.2015
Nikelj
3,3
μg/l
Mb
07.08.2015
Vzorec vode po dezinfekciji, vzet (31. 7. 2015), oddan v laboratorij (3. 8. 2015)
DIN 38406-3210.08.2015
Železo
<0,10
mg/l
1:2000, Mb
10.08.2015
ISO 17294-2:2003,
07.08.2015
Krom
2,00
μg/l
Mb
07.08.2015
ISO 17294-2:2003,
07.08.2015
Nikelj
<1,0
μg/l
Mb
07.08.2015

4.3. Diskusija
V našem primeru se ja na cisterni dezinfekcijo opravljalo prvič, kar nam je dalo pozitivne
rezultate glede na dobljene vrednosti rezultatov analize vode (vpliv parametrov). Potrebno
je poudariti, da ima ob večkratni izvedbi dezinfekcije cisterne, le ta negativne učinke v
obliki korozije, katero povzroča klor. Tega z našimi meritvami nismo dokazali ali ovrgli.
Potrebno bi bilo opraviti veliko testov v daljšem časovnem obdobju.
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5. Zaključki
1) Prikazali smo različne dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati vse od proizvodnje
cisternskih vozil do njihove uporabe v realnem okolju. Potrebno je upoštevati zakonodajo s
področja pitne vode, celoten sistem HACCP (lahko se ga prilagodi glede na proizvodnjo
cisternskih nadgradenj kot tudi na transport pitne vode), pravilno izbiro materiala, redno
vzdrževanje in čiščenje cistern itd. Vse skupaj predstavlja celoto pri zagotavljanju
uspešnega prevoza predvsem, ko govorimo o kvaliteti pitne vode, katera je za končnega
uporabnika ključnega pomena.
2) Predstavili in izvedli smo predpisan postopek dezinfekcije, ki se mu reče tudi klorni šok.
Opravila se je tudi analiza pitne vode.
3) V poglavju Rezultati in diskusija smo prikazali rezultate analize vode. Glavne
ugotovitve so:
- povečanih koncentracij izven mejnih vrednosti, ki jih določa pravilnik o pitni vodi ni
opaženih,
- mikrobiološki parametri v večini kažejo na bakteriološko čisto cisterno, razen število
kolonij pri 22˚C.
Ugotovili smo, da je cisterna primerna za uporabo za prevoz pitne vode, saj noben izmed
analiziranih parametrov ni pokazal drastične spremembe oziroma povečane koncentracije
izven mejne vrednosti (razen število kolonij pri 22˚C). Merilna negotovost: pri pripravi
preizkuševališča nismo uporabljali nizkotlačne in visokotlačne črpalke, kar bi verjetno dalo
drugačne rezultate, vendar smo mnenja, da velikega vpliva ne bi imele.
V zaključku celotne naloge bi radi poudarili, da je potrebno slediti nekaterim dejstvom ko
govorimo o proizvodnji in kasnejši uporabi cisternskih vozil, ta so:
- proizvajalec bi moral pri proizvodnji cistern za vodo skrbeti za sistem HACCP,
- potrebno je vgrajevati izključno materiale, ki so primerni za stik s pitno vodo,
- cisterne za prevoz pitne vode se sme uporabljati izključno za prevoz pitne vode, kot je
napisano v priporočilih NIJZ-a,
- za lokalno povišane koncentracije klora v pitni vodi je pomemben nadzor kakovosti
vgrajenih materialov,
- konstantno vzdrževanje cisterne; večkratno spiranje in predvsem konstantno
prezračevanje na primernih mestih (okoljsko, zračno čistih),
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-

tudi uporabnik bi moral skrbeti za sistem HACCP in ga prilagoditi svojim zahtevam,
torej celotnemu poteku prevoza pitne vode od odjemnega mesta do distribucije vode.

Predlogi za nadaljnje delo
Smiselna bi bila izdelava načrta oskrbe s pitno vodo s cisternami na osnovah HACCP
sistema. V načrtu bi bilo potrebno izdelati podrobnejša, specifični situaciji prilagojena
navodila za polnjenje, prevoz ali distribucijo pitne vode. Vsaka faza iz procesa polnjenja,
prevoza ali distribucije pitne vode za namene oskrbe s pitno vodo bi morala biti natančno
dokumentirana. Prav tako bi bilo smiselno izdelati načrt na osnovah HACCP sistema za
celoten proizvodni postopek izdelave cisternskega vozila za prevoz pitne vode.
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