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POVZETEK
Gospodarsko območje Železarne Ravne se nahaja na vzhodnem delu Mežiške doline na
severnem delu Slovenije. Danes na območju obratuje več družb, ki skupaj tvorijo družbo SIJ.
d.o.o. Nekatere dejavnosti, ki potekajo na tem območju predstavljajo potencialno tveganje za
onesnaženje okolja in s tem tudi podzemne vode. Z namenom, da bi ugotovila, kakšna je
porazdelitev podzemne vode, sem v diplomski nalogi obdelala hidrogeološke razmere na
gospodarskem območju Železarne Ravne. Vodonosnik je sestavljen iz kvartarnih nanosov
reke Meže, ki ga sestavljajo predvsem prod in melj. Njegova debelina znaša med 5,50 m in
12,80 m in je zelo dobro prepusten. S pomočjo črpalnih poizkusov in nalivalnega poizkusa
sem izračunala koeficient prepustnosti vodonosnika, ki v povprečju znaša 9,96x10-3 m/s. Prav
tako sem izmerila elektroprevodnost podzemne vode in ugotovila, da se povečuje dolvodno
od zahoda obravnavanega območja proti vzhodu. Na podlagi meritev elektroprevodnosti reke
Meže menim, da reka na tem območju nima velikega vpliva na podzemno vodo.
Ključne besede: prepustnost, črpalni poizkus, nalivalni poizkus, medzrnski vodonosnik,
monitoring podzemne vode, Železarna Ravne, reka Meža
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ABSTRACT
The industrial area of Ravne Ironworks is located in eastern part of Mežica valley. Today
there are several companies operating in this industrial area, which together form corporation
SIJ d.o.o. Some of the activities taking place in this area pose a potential risk for pollution of
the environment and also groundwater. In order to determine the distribution of groundwater I
worked in my dissertation on hydrogeological conditions in the economic area of Železarna
Ravne. The aquifer consists of quartz deposits of the Meža River, which consists mainly of
gravel and melt. Its thickness is between 5,50 m and 12,80 m and is well-permeable. With
pumping tests and percolation test I calculated the coefficient of permeability of aquifer,
which on average amounts 9,96x10-3 m/s. I also measured the electrical conductivity of
groundwater and I discovered that it rises downstream from west of this area to east. On the
basis of the measurements of the electroconductivity of the Meža River, I believe that the
river in this area has no significant influence on the groundwater.
Key words: permeability, pumping test, percolation test, inter-mountain aquifer, groundwater
monitoring, Ravne ironworks, Meža River
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1.UVOD
Gospodarsko območje Železarne Ravne (Slika 1) se nahaja v severni Sloveniji, na
severozahodnem delu Raven na Koroškem, severno od regionalne ceste Dravograd – Ravne
na Koroškem – Prevalje, v spodnjem delu Mežiške doline.

Slika 1: Lokacija Raven na Koroškem (Atlas okolja, 2017)
Ravne na Koroškem so regionalno središče Koroške znano po železarstvu že iz 17. stoletja.
Danes Železarna Ravne predstavlja več družb na lokaciji Ravne na Koroškem, ki zaposlujejo
več kot 3000 ljudi iz vse Koroške (Občina Ravne na Koroškem, 2012). Obsežni industrijski
obrat, ki se je v letih obratovanja razširil, lahko vpliva na številne komponente okolja, med
drugim tudi na podzemno vodo. Zato je namen mojega diplomskega dela, da preučim
hidrogeološke razmere, ki so pomembne za poznavanje potencialnega vpliva kompleksa
Železarne Ravne na podzemno vodo.
Najprej sem pregledala predhodne raziskave območja, kateremu je nato sledilo terensko delo.
Na terenu sem sodelovala z Jožetom Heričem, podjetje AlfaGeo d.o.o., pri izdelavi in
čiščenju petih vrtin na območju Železarne Ravne in ene zunaj nje (Slika 2). Na njih smo
izvedli hidrogeološke raziskave, ki so vključevale črpalne poizkuse in ponikalni poizkus,
1

merjenje elektroprevodnosti in temperature podzemne vode ter globino do podzemne vode.
Meritve črpalnih poizkusov in ponikalnega poizkusa sem nato v celoti sama obdelala in jih
ovrednotila.
Cilji diplomske naloge so :


pregled dosedanjih hidrogeoloških raziskav na gospodarskem območju Železarne
Ravne,



sodelovanje pri delu na terenu pri izvedbi hidrogeoloških raziskav,



sodelovanje pri delu na terenu pri izvedbi in čiščenju vrtin ter litološkem popisu vrtin,



obdelava rezultatov črpalnih poizkusov in ponikalnega poizkusa,



interpretacija rezultatov hidrogeoloških raziskav.
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2.GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Gospodarsko območje Železarne Ravne se nahaja na severozahodnem delu Raven na
Koroškem (Slika 1) in spada v pokrajinsko enoto Strojne, Kozjaka in Pohorja. Leži na
vzhodnem delu razširjenega dela Mežiške doline ob sotočju potokov Suhe, Hotuljke,
Zelenbreškega potoka in reke Meže (Klemenčič et. al, 1998). Na severu in jugu je območje
omejeno s strmimi pobočji in sicer na severu je omejeno s pobočjem Stražišče, na jugu pa s
pobočjem Zagrad in Navrški vrh. Dolina je usmerjena od zahoda proti vzhodu, na zahodu jo
začne naselje Prevalje na vzhodu pa se dolina zaključi z naseljem Ravne na Koroškem.
Mežiška dolina je dolga 5 km in široka 900 m. Nadmorske višine Mežiške doline so od 415 m
v Prevaljah do 385 m v Ravnah na Koroškem, kar posledično pomeni, da je splošni strmec
doline od zahoda proti vzhodu v smeri toka reke Meže. Gospodarsko območje Železarne
Ravne se nahaja na skrajnem vzhodnem delu doline, kjer njena širina znaša 500 m,
nadmorska višina na tem območju pa znaša 385 m (Kos Durjava, 2017).
Območje ima prehodno celinsko podnebje, za katerega so značilne višje jesenske temperature
od pomladnih zaradi omiljenih oceanskih podnebnih vplivov. Na tem območju pa so
podnebne razmere odvisne tudi od reliefa, saj se v dolinah in kotlinah pogosto pojavljajo
temperaturni obrati (Klemenčič et. al, 1998).
Letno na tem območju pade 1127 mm padavin, od tega največ poleti in v mesecu novembru.
V tem mesecu je tudi reka Meža, ki teče skozi mesto, najbolj vodnata zaradi viška padavin in
zanemarljive količine izhlapele vode. Kljub temu pa je njen tok na tem območju v celoti
reguliran, zato je možnost poplavljanja minimalna (Klemenčič et. al, 1998).
Železarna Ravne predstavlja velik del naselja Ravne na Koroškem, ki so največje naselje
pokrajine, v katerem je bilo leta 2012 preštetih 7706 prebivalcev (Občina Ravne na
Koroškem, 2012). Ravne na Koroškem so nastale kot strnjeno naselje na višjih terasah reke
Meže, saj so se takrat s tem obvarovali pred poplavami reke Meže. Do leta 1952 se je
imenovalo Guštanj, po tem letu pa je bilo preimenovano v Ravne na Koroškem (Klemenčič
et. al, 1998).
Gospodarski razvoj je temeljil na prevozništvu in kovaštvu. Hitrejši razvoj pa se je začel s
prenosom dela železarske dejavnosti iz Prevalj v Ravne na Koroškem (Klemenčič et. al,
1998). Začetke železarstva predstavljajo prve kovačnice in žebljarne ob reki Meži v 17.
stoletju, ki so se pa hitro razširile in razvijala različne železarske in jeklarske izdelke. Hiter
razvoj je dodatno pospešila železniška povezava v drugi polovici 19. stoletja. Kot osnova za
razvoj pa je bilo jeklo, katerega proizvodnjo so lahko razširili šele ob propadu fužinarstva. K
hitrejšemu razvoju pa sta pripomogli tudi obe vojni, saj je Železarna Ravne med vojnima
veljala za vojno podjetje (Občina Ravne na Koroškem, 2012). Po drugi svetovni vojni se je
železarna dodatno razširila po dnu doline vse do Dobje vasi (Klemenčič et. al, 1998). Danes
3

pa je Železarna Ravne del družbe SIJ Metal Ravne d.o.o . Njihova glavna dejavnost je
proizvodnja orodnih, nerjavnih in specialnih jekel, ki jih izvažajo po celem svetu in
posledično spadajo med večje slovenske izvoznike (SIJ Metal Ravne, 2014).

Slika 2: Lokacija Železarne Ravne (Atlas okolja, 2017)
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3.GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Območje Raven na Koroškem, kjer se nahaja Železarna Ravne (Slika 3), spada v
geotektonsko enoto Vzhodnih Alp (Placer, 2008). Vzhodne Alpe so v večini zgrajene iz
metamorfnih kamnin ter skrilavcev z vmesnimi vključki magmatskih kamnin. Mežiško dolino
zapolnjujejo kvartani sedimenti, ki se nahajajo le v ozki dolini med Prevaljami in Ravnami na
Koroškem (Mioč, 1980).
METAMORFNE KAMNINE
Južno od naselja Prevalje in severno, vzhodno ter južno od Raven na Koroškem se nahajajo
plasti muskovitno biotitnih gnajsov z vmesnimi pegmatitnimi žilami predkambrijske starosti.
V muskovitno biotitnih gnajsih foliacija vpada proti zahodu s povprečnim naklonom 45°. V
njih prevladuje razpoklinska poroznost, vendar pa se zaradi nepovezanosti razpok prepustnost
izredno zmanjša (Mioč, 1980).
Stratigrafsko muskovitno biotitnimi gnajsi sledijo plasti kloritno-amfibolitnega skrilavca, ki
se pojavijo v manjših krpah južno in jugovzhodno od Prevalj in so spodnje ordovicijske
starosti. Vmes se pojavljajo tudi izdanki amfibolita in uralitiziranega metadiabaza. Kloritnoamfibolitni skrilavci imajo razpoklinsko poroznost in so zelo slabo prepustni, njihova foliacija
pa se giblje med 20° in 40° proti severozahodu (Mioč, 1980).
Območje severno od naselji Prevalje in Ravne na Koroškem sestavlja pretežno kremenovosericitni filit, med katerim najdemo tudi posamezne leče modrikastega epimarmorja in riolita.
Kremenovo-sericitni filit je v tektonskem stiku s kloritno-amfibolitnim skrilavcem in je
ordovicijske starosti (Mioč, 1980).
KVARTARNI ALUVIALNI NANOSI IN TERASE
V kvartarju je reka Meža zapolnila Mežiško dolino med Prevaljami in Ravnami na Koroškem
z aluvijem, ki je najmlajši rečni nanos reke Meže. Aluvij je heterogeni material, sestavljen iz
različno velikih prodnikov magmatskih in metamorfnih kamnin, peska in peščene gline.
Aluvialne nanose večinoma sestavljajo prodi, peščeni prodi in meljnato peščeni prodi. Južno
od Raven na Koroškem je reka tvorila tudi dve rečni terasi, nastali večninoma v interglacialih
ledene dobe. Sestavljajo ju prod, pesek in glinasto-peščen material. Prodi in peski aluvialnih
nanosov in rečnih teras so zelo dobro prepustni in imajo medzrnsko poroznost. Na območjih,
kjer manjši vodotoki pritečejo v dolino reke Meže, najdemo manjše deluvialne in proluvialne
vršaje hudourniškega značaja, ki so nastali ob visokih vodostajih potokov. Na vršaju na
severni strani reke Meže in na drugi terasi reke Meže leži sanirano odlagališče Železarne
Ravne. Vršaj je sestavljen pretežno iz tankih plasti in leč srednje do slabo prepustnih
meljnatih in zaglinjenih prodov s slabo zaobljenimi prodniki, meljnatih peskov in čistih
5

debelozrnatih peskov. Vršaj je v veliki meri že v preteklosti erodirala reka Meža (Mioč,
1980).
3.1.

TEKTONIKA OBMOČJA

Tektonska enota Vzhodnih Alp je sestavljena iz štirih narivov, vendar pa na obravnavanem
območju zasledimo le zgornja dva, Dravograjski in Remšniški nariv. Južno od Raven na
Koroškem je Remšniški nariv, ki ga sestavljajo kremenovo-sericitni filiti z lečami
modrikastega epimarmorja in lečami kremenovega porfirja. Kamnine le tega so narinjene na
kamnine Dravograjskega nariva, ki ga sestavljajo kamnine štalenskogorske serije, v večini gre
za filitoidne skrilavce z rahlo foliacijo. Glavno narivanje z večjimi premiki je potekalo od
zgornje krede do oligocena v času alpidskega orogenega cikla, od miocena do pliocena pa je
prišlo do ponovnega narivanja z manjšimi premiki ter še dodatnega tektonskega deformiranja
območja. Narivanje je potekalo v smeri od severovzhoda do jugozahoda. Območje Železarne
Ravne seka tudi prelom imenovan Prevaljski prelom v smeri od zahoda proti vzhodu z
majhnim odklonom proti severovzhodu – jugozahodu. Območje je kasneje oblikovalo še
neotektonsko premikanje, vendar pa je danes to umirjeno (Mioč, 1980).

Slika 3: Položaj Železarne Ravne na Osnovni geološki karti - list Ravne (Mioč, 1980)
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4.PREGLED PREDHODNIH RAZISKAV
Prestor in sodelavci (Prestor et. al, 2005a) so januarja leta 2005 na območju izvedli
hidrogeološke raziskave zaradi onesnaženja vode v vodnjaku V-1. Izveden je bil pregled
vodnjakov V-1 in V-2 (Slika 4), njuna okolica, površinski vodotoki v okolici, iztoki iz
kanalizacije in pregled vodov znotraj Železarne Ravne. Vodnjak V-1 se nahaja v osrednjem
delu gospodarskega območja Železarne Ravne ob reki Meži. Vodnjak V-2 je lociran na
skrajnem zahodnem delu Železarne Ravne in je od vodnjaka V-1 oddaljen 450 m.
Elektroprevodnost podzemne vode iz vodnjaka V-1 je bila izmerjena 639 μS/cm,
elektroprevodnost reke Meže pa med 270 in 290 μS/cm. S tem podrobnim pregledom so
ugotovili, da vzrok onesnaženja podzemne vode v vodnjaku V-1 ni reka Meža, ampak
poškodba kanalizacijske infrastrukture. To je potrdila tudi kemijska analiza vode, ki je
pokazala bakteriološko onesnaženje in ne onesnaženje s težkimi kovinami, ki bi jo drugače
povzročila reka Meža. Izvedena je bila preplastitev cevi, kar je kmalu pokazala izboljšavo
kakovosti vode. Predlagani so bili tudi sanacijski ukrepi na sistemu kanalizaciji, regulacijo
površinskih dotokov in odtokov padavinskih voda (Prestor et. al, 2005a).
V novembru 2005 je bila izdelana hidrogeološka raziskava za izvedbo opazovalnih vrtin KIS1/06 in MRP-1/06 (Slika 4) zaradi zahteve Ministrstva za okolje in prostor, da se vodnjakom
V-1 in V-2 izdela opazovalne vrtine za dnevno spremljanje količine podzemne vode in
nadzorom nad črpanjem ter spremembami, ki bi posledično lahko nastale. Opravljen je bil
ogled obeh vodnjakov, katerima sta bili predlagani mesti za izdelavo vrtin. Pripravljen je bil
tudi načrt za izdelavo, ki naj bi segali do neprepustne podlage; le ta se nahaja 9,5 m pod
površjem in je sestavljena iz slabo prepustnih filitoidnih skrilavcev. Opazovalna vrtina KIS1/06, ki je namenjena spremljavi količine vode in nadzira črpanje iz vodnjaka V-1, se nahaja
par metrov južneje od vodnjaka samega. Opazovalna vrtina MRP-1/06 pa se nahaja par
metrov jugozahodno od vodnjaka V-2, ki prav tako spremlja količino vode in nadzira črpanje
v vodnjaku V-2. Vse informacije pa so zbrane v poročilu z naslovom Hidrogeološko poročilo
za izvedbo opazovalnih vrtin KIS-1/06 in MRP-1/06 na zaokroženem gospodarskem območju
Železarne Ravne (Prestor et. al, 2005b).
Najmlajša raziskava je izdelava in aktivacija vrtin KIS-1/06 in MRP-1/06 (Slika 4) na
gospodarskem območju Železarne Ravne leta 2006. Vrtini KIS-1/06 in MRP-1/06 sta bili
izdelani maja in junija 2006. Vrtina KIS-1/06 je bila izdelana 10 m globoko, vrtina MRP1/06 pa 11 m globoko. V obeh vrtinah je bil vzpostavljen dnevni monitornig gladine in
temperature podzemne vode, v vrtini KIS-1/06 pa poleg tega tudi monitoring
elektroprevodnosti podzemne vode, s katerim preverjajo kakovost podzemne vode. Podatki o
raziskavi in izvedbi vrtin so predstavljeni v poročilu z naslovom Poročilo o izdelavi vrtin
KIS-1/06 in MRP-1/06 na zaokroženem gospodarskem območju Železarne Ravne (Presor et.
al, 2006).
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Slika 4: Lokaciji vrtin KIS-106 in MRP-106 ter lokaciji vodnjaka V-1 in V-2
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5.METODE DELA
Uporabljene metode so obsegale terensko delo in kabinetno delo. Terensko delo je
vključevalo litološki popis vrtin, črpalne poizkuse, nalivalni poizkus, meritve globine do
podzemne vode in elektroprevodnosti le te. Kabinetni del sem deloma že izvedla pred
terenskim delom in sicer pregled predhodnih raziskav. Po terenskem delu je kabinetno delo
vključevalo obdelavo črpalnih poizkusov po Cooper – Jacobovi metodi in obdelavo
nestacionarnega nalivalnega poizkusa z izračunom koeficientov prepustnosti v vseh vrtinah.
Na koncu je podana interpretacija dobljenih rezultatov.
5.1.
TERENSKO DELO NA GOSPODARSKEM
ŽELEZARNE RAVNE
5.1.1. IZVEDBA IN ČIŠČENJE VRTIN

OBMOČJU

Vrtine so bile izvedene z udarno - rotacijskim vrtanjem. Pri tem vrtanju gre za udarjanje dleta
ob kamnino ob istočasni rotaciji, pri katerem je kot izplačni medij uporabljen stisnjen zrak.
Vrtine so sproti začasno cevljene s kovinskimi cevmi, ki so na koncu vrtanja izvlečene in
zamenjajo jih plastične cevi. Po tem se prostor med cevjo in vrtino zapolni najprej s prodnim
zasipom, nad njim potem sledi glinen žep in na koncu je še vrtina zabetonirana. Po končani
izvedbi vrtine se vrtina očisti z metodo »airlifta«, pri kateri gre za vnos zraka v vrtino, ki
povzroči dvig vode in sedimenta, kar vrtino očisti.
5.1.2. ČRPALNI POIZKUS
Uporabljena metoda je tudi črpalni poizkus, ki ga izvajamo s potopno črpalko. Z njo je v
vrtino vgrajena tudi tlačna sonda z avtomatskim registratorjem za zapis globine do podzemne
vode in temperature v vrtini. Pred začetkom črpalnega poizkusa preverimo prehodnost vrtine
z merilcem globine do podzemne vode tako, da ga spustimo do dna vrtine. Nato začnemo s
črpanjem in opazujemo znižanje podzemne vode ob črpanju. Po končanem poizkusu
odstranimo merilno sondo in preverimo prehodnost vrtine zopet z merilcem globine do
podzemne vode. Hkrati s tem izmerimo tudi globino do podzemne vode v vrtini.
5.1.3. NALIVALNI POIZKUS
Pred izvedbo nalivalnega poizkusa pripravimo vrtino tako, da preverimo prehodnost vrtine z
merilcem globine do podzemne vode tako, da ga spustimo do dna vrtine. Pri tem smo pozorni
na ovire in hkrati izmerimo globino do podzemne vode v vrtini. Nato v zacevljeno vrtino
spustimo merilno sondo, ki jo obesimo tik nad testiranim odsekom. V vrtino nalijemo čisto
vodo in pri tem skušamo oceniti pretok vode, ki jo nalivamo v vrtino. Nato z merilno sondo
opazujemo dvig podzemne vode v vrtini. Pričnemo z nestacionarnim nalivalnim poizkusom,
ki ga ponovimo vsaj dvakrat, med vsakim pa je potrebno počakati da globina nalite vode
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upade na prvotno globino podzemne vode. Po končanem poizkusu odstranimo merilno sondo
in preverimo prehodnost vrtine (Brenčič, 2011).
5.1.4. MERITEV GLOBINE DO PODZEMNE VODE
Globino podzemne vode izmerimo z ročnim merilcem globine do podzemne vode pred in po
črpalnem poizkusu ali ponikalnem poizkusu. Merilni trak v vrtino počasi spuščamo in ko
dosežemo gladino podzemne vode, merilec opozori s prižigom lučke ob strani stojala ročnega
merilca. Ko se lučka prižge, odčitamo globino do podzemne vode od ustja vrtine. S to
meritvijo pa hkrati preverimo tudi prehodnost vrtine.
5.1.5. MERITEV
VODE

TEMPERATURE

IN

ELEKTROPREVODNOSTI

Meritve elektroprevodnosti in temperature vode izvajamo pred začetkom črpalnega poizkusa
in po končanem poizkusu. Vodo iz vrtine nalijemo v čašo in vanj potopimo senzor merilca.
Ko se vrednost meritve na ekranu umiri, odčitamo elektroprevodnosti in temperature.
Elektroprevodnost in temperaturo vode smo opravili z inštrumentom WTW MULTI 3430 –
Water and wastewater measurement system MULTI 3430.
5.2.
KABINETNO DELO
5.2.1. IZRAČUN KOEFICIENTOV PREPUSTNOSTI IZ ČRPALNIH
POIZKUSOV
Za izračun koeficientov prepustnosti vrtin uporabljamo Cooper – Jacobovo metodo, ki temelji
na Theisovi metodi. Uporablja se za izračun hidrogeoloških lastnosti zaprtih vodonosnikov,
vendar se lahko uporablja tudi za odprte vodonosnike, pri čemer upoštevamo določene
predpostavke. Za uporabo enačbe (1) je potrebno iz grafa znižanja v razmerju z logaritmom
časa odčitati razliko v črpanju. Razliko odčitamo tako, da skozi točke meritev narišemo ravno
črto od točke, kjer je znižanje enako nič, in odčitamo naklon oziroma razliko v črpanju Δs.
Nato s pomočjo enačbe (1) izračunamo transmisivnost vodonosnika (Kruseman & de Ridder,
2000).
𝑇=

2,30𝑄
4𝜋𝛥𝑠

(1)

T = transmisivnost [m2/s]
Q = pretok podzemne vode [m3/s]
Δs = znižanje podzemne vode [m]
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Za izračun koeficienta prepustnosti uporabimo Darcy-ev zakon, kjer je po enačbi (2)
koeficient prepustnosti razmerje med transmisivnostjo in debelino vodonosnika (Kruseman &
de Ridder, 2000). Vse predpostavke in postopke za obdelavo poizkusov najdemo podrobno
opisane v knjigi Kruseman & de Ridder, (2000).
𝐾=

𝑇
𝑑

(2)

K = koeficient prepostnosti [m/s]
d = debelina vodonosne plasti [m]
Za izračun koeficienta prepustnosti nestacionarnega nalivalnega testa pa uporabljamo
Hvorslevo enačbo (3). Enačba je rezultat preproste diferencialne enačbe, pri kateri so robni
pogoji, kjer velja ob času t = t1, h = h1 in ob času t = t2, h = h2 (Brenčič, 2011).
𝐾=

𝐴
ℎ1
𝑙𝑛
𝐹𝛥𝑡
ℎ2

(3)

A= prečni presek vrtine [m2]
F = faktor oblike
Faktor oblike F je odvisen od geometrije vrtine in testiranega odseka. Teoretično faktor
oblike izračunamo po osnovni enačbi toka podzemne vode v cilindričnem ali eliptičnem
koordinatnem sistemu (4), vendar je velik dal faktorjev oblike določen (Brenčič, 2011).
𝐹=

2𝜋𝐿
𝑙𝑛(2𝐿⁄𝐷)

(4)

L = dolžina testiranega odseka [m]
D = premer testiranega odseka [m]

11

6.REZULTATI
6.1.
IZVEDBA VRTIN
Vrtine MRP-1, MRP-2, MRP-3, MRP-4, MRP-5 in MRP-6 so bile izdelane med 16.12.2016
in 5.1.2017. Delo je potekalo pod vodstvom podjetja AlfaGeo d.o.o., vrtine pa je izdelalo
podjetje Geokop d.o.o. Vrtina je bila izvedena z vrtalnim strojem Commacio MC 600, pri
katerem je bil kot izplačni medij uporabljen stisnjen zrak. Vrtina je bila zvrtana s segmentnim
dletom in sprotnim cevljenjem s premerom 219 mm. Bila je začasno cevljena s kovinskimi
jedernimi cevmi premera 143 mm. Po končanem vrtanju je bila začasna cevitev izvlečena in
ponovno cevljena s plastičnimi cevmi PVC DN 100 zunanjega premera 114 mm in notranjega
premera 102 mm.

Slika 5: Lokacije vrtin na gospodarskem območju Železarne Ravne (Herič, 2017)
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Tabela 1: Koordinate vrtin, globina vrtanja in globine do podzemne vode v izdelanih vrtinah
VRTINA

Y

X

Z (ustje)

Z (tla)

GLOBINA
VRTANJA
(m)

MRP-1
MRP-2
MRP-3
MRP-4
MRP-5
MRP-6

496179,244
496559,66
496683,672
496947,47
497223,41
497422,373

155800,707
155739,44
155838,284
155590,117
155734,36
155639,596

395,55
395,75
392,26
390,07
388,17
385,87

395,219
395,49
392,24
389,45
387,7
385,38

10,70
14,6
391,83
9,18
7,37
10,35

GLOBINA
DO
PODZEMNE
VODE
OD
USTJA (m)
5,37
8,56
10,68
5,39
4,66
3,98

6.2.
VRTINA MRP-1
6.2.1. CEVITEV IN ČIŠČENJE
Vrtina MRP-1 se nahaja nekaj metrov zahodno od gospodarskega območja Železarne Ravne (
Slika 5: Lokacije vrtin na gospodarskem območju Železarne Ravne (Herič, 2017)

Tabela 1: Koordinate vrtin, globina vrtanja in globine do podzemne vode v izdelanih vrtinah
). Vrtina je bila zacevljena do končne globine 10,70 m, najprej z 1 m polne cevi, ki služi kot
usedalnik, nato ji navzgor sledi 3 m dolga filtrska cev z režami velikimi 0,75 mm. Nad njo je
vrtina zacevljena do vrha vrtine s polno cevjo. Prostor med cevjo in izvrtano vrtino je bil
zapolnjen najprej s prodnim zasipom do globine 2,5 m pod ustjem vrtine. Nad njim je bil nato
narejen 0,5 m debel glinen žep, na koncu pa je bil medprostor vse do vrha zapolnjen z
betonom. Po končani cevitvi smo izvedli čiščenje vrtine z metodo »air-lift«.
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Slika 6: Ustje vrtine MRP-1 pred črpalnim poizkusom
6.2.2. LITOLOŠKI POPIS
Litološki popis vrtine MRP-1(Tabela 2) je bil izdelan na osnovi popisa jeder med samim
vrtanjem.
Tabela 2: Litološki popis vrtine MRP-1
GLOBINA (m)
0,0 – 3,5
3,50 – 5,10
5,10 – 5,50
5,50 – 9,00
9,00 – 10,70

LITOLOŠKI POPIS VRTINE
peščen melj s posameznimi prodniki
zaglinjen peščen prod
močno zaglinjen prod
peščen prod
kloritno-amfibolov skrilavec

Iz litološkega popisa vrtine MRP-1 je razvidno, da prvih 3,50 m sestavlja peščen melj s
posameznimi prodniki. Navzdol mu potem do globine 9 m sledi peščeni prod, ki pa je do
globine 5,10 m zaglinjen. Od globine 9 m dalje se nahaja kloritno-amfibolov skrilavec.
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6.2.3. POTEK IN OBDELAVA ČRPALNEGA POIZKUSA
Črpalna poizkusa sta bila izvedena dne 5.1.2017 s potopno črpalko WPS 5-50, ki deluje pod
pritiskom 5,0 barov z močjo 2,8 kW in s črpalno količino 2 l/s. Z njo je bila vgrajena tudi
tlačna sonda z avtomatskim registratorjem globine do podzemne vode in temperature, ki je
bila nastavljena časovno za prvi poizkus na 60 s, za drugi poizkus pa na 2 s. Čez celotna
poizkusa smo črpali z največjo črpalno količino črpalke, to je 2 l/s. Pri izračunih koeficienta
prepustnosti za to vrtino sem uporabila ocenjeno debelino vodonosnika 3 m. Poteka črpalnih
poizkusov sta prikazana v prilogi 1.1. Rezultati obdelave črpalnih poizkusov prikazuje
Tabela 3.

MRP-1

POIZKUS

Q –
(m3/s)

PRETOK

s – ZNIŽANJE (m)

POIZKUS

Q

PRETOK

s – ZNIŽANJE (m)

–

T
–
TRANSMISIVNOST
(m2/s)
T
–
1,31x10-1
TRANSMISIVNOST
2
(m
/s)
5,23x10-2

3
1.
0,02
0,028
(m
/s)
2.
0,02
0,070
MRP-1 1.
0,02
0,028
1,31x10-1
2.
0,02
0,070
5,23x10-2
Tabela 3: Vrednosti koeficienta prepustnosti v vrtini MRP-1

K – KOEFICIENT
PREPUSTNOSTI
(m/s)
K – KOEFICIENT
4,36x10-2
PREPUSTNOSTI
(m/s)
1,74x10-2

4,36x10-2
1,74x10-2

V tem primeru sem se odločila, da bom za reprezentativni koeficient prepustnosti vzela
povprečje obeh izračunanih koeficientov, ki znaša 3,05x10-2 m/s.
6.2.4. MERITVE ELEKTROPREVODNOSTI IN TEMPERATURE
Tabela 4 prikazuje meritve elektroprevodnosti in temperature vode pred in po črpalnem
poizkusu.
Tabela 4: Meritve elektroprevodnosti v vrtini MRP-1
VRTINA

ČAS MERITVE

ELEKTROPREVODNOST TEMPERATURA
(μS/cm)
(°C)

MRP-1

PRED
POTEM

449
450

11,4
11,7
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6.3.
VRTINA MRP-2
6.3.1. IZVEDBA IN ČIŠČENJE
Vrtina MRP-2 se nahaja na zahodnem delu območja na desnem bregu reke Meže (
Slika 5: Lokacije vrtin na gospodarskem območju Železarne Ravne (Herič, 2017)

Tabela 1: Koordinate vrtin, globina vrtanja in globine do podzemne vode v izdelanih vrtinah
). Vrtina je bila zacevljena 14,6 m globoko, najprej z 1,5 m polne cevi, ki služi kot usedalnik,
nato ji navzgor sledi 4 m dolga filtrska cev z režami velikimi 0,75 mm. Nad njo je vrtina
zacevljena do vrha vrtine s polno cevjo. Prostor med cevjo in izvrtano vrtino je bil zapolnjen
najprej s prodnim zasipom do globine 2,5 m pod ustjem vrtine. Nad njim je nato bil narejen
0,5 m debel glinen žep, na koncu pa je bil medprostor vse do vrha zapolnjen z betonom. Po
končani cevitvi smo izvedli čiščenje vrtine z metodo »air-lift«.
6.3.2. LITOLOŠKI POPIS
Litološki popis vrtine MRP-2 je bil izdelan na osnovi popisa jeder med samim vrtanjem. Vsa
jedra so bila popisana, popis vrtine MRP-2 je prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Litološki popis vrtine MRP-2
GLOBINA (m)
0,00 – 0,10
0,10 – 0,40
0,40 – 1,00
1,00 – 3,70
3,70 – 5,10
5,10 – 5,40
5,40 – 9,20
9,20 – 10,00
10,00 – 10,40
10,40 – 11,90
11,90 – 12,00
12,00 – 12,80
12,80 – 14,60

LITOLOŠKI POPIS VRTINE
humus
melj
nasip (žlindra)
zaglinjen melj
peščeni melj
melj
zaglinjen melj s prodniki
zaglinjen prod
prod
zameljen peščen prod
zbit melj s prodniki
zameljen peščen prod
kloritno–amfibolov skrilavec
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Na podlagi litološkega popisa vrtine MRP-2 ugotovimo, da se na vrhu prvih 10 cm nahaja
plast humusa, nato mu sledi 30 cm plast melja, za tem pa najdemo 60 cm debel nasip žlindre.
Nato do globine 9,20 m najdemo melj, ki je prvih 2,70 m zaglinjen, potem je do globine 5,10
m peščen melj. Na koncu, zadnjih 3,8 m, melj vsebuje posamezne prodnike. Do globine 12,80
m se nahaja prod, ki vsebuje vmesne plasti zameljenega proda in plast zbitega melja s
prodniki, ki se nahaja v globini od 11,90 m do 12,00 m. Pod 12,80 m najdemo kloritno amfibolov skrilavec.
6.3.3. POTEK IN OBDELAVA ČRPALNEGA POIZKUSA
Črpalni poizkus je bil izveden dne 5.1.2017 s potopno črpalko WPS 5-50, ki deluje pod
pritiskom 5,0 barov z močjo 2,8 kW s črpalno količino 2 l/s. Z njo je bila vgrajena tudi tlačna
sonda z avtomatskim registratorjem globine do podzemne vode in temperature, ki je imela
nastavljen čas vzorčenja na 60 s. Skozi celoten poizkus smo črpali z največjo črpalno
količino črpalke, to je 2 l/s. Pri izračunih koeficienta prepustnosti za to vrtino sem uporabila
ocenjeno debelino vodonosnika, ki je v tem primeru znašala 4 m. Potek črpalnega poizkusa je
prikazan v prilogi 1.2. Tabela 6 prikazuje rezultate obdelave črpalnega poizkusa.
Tabela 6: Vrednosti koeficienta prepustnosti v vrtini MRP-2

MRP-2

Q
–
PRETOK
(m3/s)
0,03

s
–
ZNIŽANJE
(m)
0,100

T
– K
–
KOEFICIENT
TRANSMISIVNOS PREPUSTNOSTI (m/s)
T (m2/s)
5,49x10-2
1,37x10-2

6.3.4. MERITVE ELEKTROPREVODNOSTI IN TEMPERATURE
Tabela 7 prikazuje rezultate meritev elektroprevodnosti in temperature vode pred in po
črpalnem poizkusu.
Tabela 7: Meritve elektroprevodnosti v vrtini MRP-2
VRTINA

ČAS MERITVE

ELEKTROPREVODNOST TEMPERATURA
(μS/cm)
(°C)

MRP-2

PRED
POTEM

497
495

11,4
11,7
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6.4.
VRTINA MRP-3
6.4.1. IZVEDBA IN ČIŠČENJE
Vrtina MRP-3 je locirana na osrednjem delu območja na levem bregu reke Meže (
Slika 5: Lokacije vrtin na gospodarskem območju Železarne Ravne (Herič, 2017)

Tabela 1: Koordinate vrtin, globina vrtanja in globine do podzemne vode v izdelanih vrtinah
). Vrtina je bila zacevljena do končne globine 11,2 m, najprej z 1 m polne cevi, ki služi kot
usedalnik, nato ji navzgor sledi 4 m dolga filtrska cev z režami velikimi 0,75 mm. Nad njo pa
je vrtina zacevljena do vrha vrtine s polno cevjo. Prostor med cevjo in izvrtano vrtino je bil
zapolnjen najprej s prodnim zasipom do globine 2,5 m pod ustjem vrtine. Nad njim je nato bil
narejen 0,5 m debel glinen žep, na koncu pa je bil medprostor vse do vrha zapolnjen z
betonom. Po končani cevitvi smo izvedli čiščenje vrtine z metodo »air-lift«.
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Slika 7: Aktivacija in čiščenje vrtine MRP-3

6.4.2. LITOLOŠKI POPIS
Litološki popis vrtine MRP-3 je bil izdelan na osnovi popisa jeder med samim vrtanjem. Vsa
jedra so bila popisana, popis vrtine MRP-3 prikazuje Tabela 8.
Tabela 8: Litološki popis vrtine MRP-3
GLOBINA (m)
0,00 – 2,20
2,20 – 4,00
4,00 – 4,40
4,40 – 5,60

LITOLOŠKI POPIS VRTINE
nasip (žlindra)
peščen meljast prod
nasip (žlindra)
zaglinjen melj s peskom
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5,60 – 5,80
5,80 – 6,10
6,10 – 7,00
7,00 – 7,10
7,10 – 10,00
10,00 – 11,20

prod
peščen melj
peščen grušč
prod
peščen, zameljen prod
kloritno-amfibolov skrilavec

Iz litološkega popisa vrtine MRP-3 je razvidno, da se v zgornjem delu do globine 2,20 m
nahaja nasip žlindre, ki mu navzdol sledi 80 cm horizont peščenega meljastega proda in nato
pod njim najdemo zopet nasip žlindre do globine 4,40 m. Nato do globine 5,60 metrov
najdemo zaglinjen melj s peskom, ki mu navzdol sledi 20 cm debelo plast proda. Navzdol
najdemo potem še 30 cm debelo plast peščenega melja, pod njo 90 cm plast peščenega grušča,
ki mu navzdol sledi zopet plast proda do globine 10,0 m, pri tem da je zadnjih 2,9 m prod
zameljen in peščen. Pod njim pa se na 10,0 m nahaja kloritno-amfibolov skrilavec.
6.4.3. POTEK IN OBDELAVA ČRPALNEGA POIZKUSA
Črpalna poizkusa sta bila izvedena dne 30.12.2016 s potopno črpalko WPS 5-50, ki deluje
pod pritiskom 5,0 barov z močjo 2,8 kW s črpalno količino 2 l/s. Z njo je bila vgrajena tudi
tlačna sonda z avtomatskim registratorjem globine do podzemne vode in temperature, ki je
bila nastavljena časovno za prvi poizkus na 60 s, za drugi poizkus pa na 5 s. Pri izračunih
koeficienta prepustnosti za to vrtino sem uporabila ocenjeno debelino vodonosnika, ki je v
tem primeru znašala 4 m. Črpanje smo izvedli skozi celoten poizkus z največjo črpalno
količino črpalke, to je 2 l/s. Poteka črpalnih poizkusov in obdelavo le teh so prikazani v
prilogi 1.3. Rezultati obdelave črpalnih poizkusov prikazuje Tabela 9.
Tabela 9: Vrednosti koeficienta prepustnosti v vrtini MRP-3

Q
PRETOK
(m3/s)

MRP-3

0,02
0,02

–

s – ZNIŽANJE
(m)

T
–
TRANSMISIVNOST
(m2/s)

K –
(m/s)

KOEFICIENT

0,270
0,280

1,36x10-2
1,31x10-2

3,39x10-3
3,27x10-3

PREPUSTNOSTI

V tem primeru sem se odločila, da bom za reprezentativni koeficient prepustnosti vzela
povprečje obeh izračunanih koeficientov, ki znaša 3,33x10-3m/s.
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6.4.4. MERITVE ELEKTROPREVODNOSTI IN TEMPERATURE
V tabeli 10 so prikazani rezultati meritev vode pred in po črpalnem poizkusu.
Tabela 10: Meritve elektroprevodnosti v vrtini MRP-3
VRTINA

ČAS MERITVE

ELEKTROPREVODNOST TEMPERATURA
(μS/cm)
(°C)

MRP-3

PRED
POTEM

554
549

11,8
12,4

6.5.
VRTINA MRP-4
6.5.1. IZVEDBA IN ČIŠČENJE
Vrtina MRP-4 se nahaja na osrednjem delu območja Železarne Ravne in je na tem delu
locirana na skrajnem južnem delu (
Slika 5: Lokacije vrtin na gospodarskem območju Železarne Ravne (Herič, 2017)

Tabela 1: Koordinate vrtin, globina vrtanja in globine do podzemne vode v izdelanih vrtinah
). Vrtina je bila zacevljena do globine 10 m, najprej z enim metrom polne cevi, ki služi kot
usedalnik, nato ji navzgor sledi 3 m dolga filtrska cev z režami velikimi 0,75 mm. Nad njo pa
je vrtina zacevljena do vrha vrtine s polno cevjo. Prostor med cevjo in izvrtano vrtino je bil
zapolnjen najprej s prodnim zasipom do globine 2,5 m pod ustjem vrtine. Nad njim je nato bil
narejen pol metrov debel glinen žep, na koncu pa je bil medprostor vse do vrha zapolnjen z
betonom. Po končani cevitvi smo izvedli čiščenje vrtine z metodo »air-lift«, vendar smo
morali zaradi manjše izdatnosti vrtine dodajati čisto vodo.

6.5.2. LITOLOŠKI POPIS
Litološki popis vrtine MRP-4 je bil izdelan na osnovi popisa jeder med samim vrtanjem.
Tabela 11 prikazuje popis vseh jeder vrtine MRP-4.
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Tabela 11: Litološki popis vrtine MRP-4
GLOBINA (m)
0,00 – 1,00
1,00 – 2,60
2,60 – 4,00
4,00 – 4,80
4,80 – 6,00
6,00 – 9,40
9,40 – 10,00

LITOLOŠKI POPIS VRTINE MRP-4
peščen melj, grušč in prodniki (nasip)
žlindra (nasip)
zaglinjen melj s prodniki
peščen melj
zaglinjen melj s prodniki
zaglinjen prod
kloritno-amfibolov skrilavec

Na podlagi litološkega popisa vrtine MRP-4 opazimo, da imamo na vrhu 1 m nasutega
materiala, ki ga sestavlja grušč, peščen melj in prodniki. Nato mu sledi nasip žlindre do
globine 2,60 m. Od 2,60 m pa do 6,0 m najdemo melj, ki je prvih 1,4 m in zadnjih 1,2 m
zaglinjen s posameznimi vmesnimi prodniki, med njima pa najdemo horizont peščenega
melja. Do globine 9,40 m najdemo zaglinjen prod, pod njim pa se nadaljuje preperina
kloritno-amfibolovega skrilavca.
6.5.3. POTEK IN OBDELAVA ČRPALNEGA POIZKUSA
Črpalni poizkus je bil izveden dne 4.1.2017 s potopno črpalko WPS 5-50, ki dela pod
pritiskom 5,0 barov z močjo 2,8 kW s črpalno količino 2 l/s. Z njo je bila vgrajena tudi tlačna
sonda z avtomatskim registratorjem globine do podzemne vode in temperature, ki je imel
nastavljen čas vzorčenja na dve sekundi. Črpali smo skozi celoten poizkus z največjo črpalno
količino črpalke, to je 2 l/s. Pri izračunih koeficienta prepustnosti vrtine sem uporabila
ocenjeno debelino vodonosnika, ki znaša 3 m. Poteka črpalnih poizkusov in obdelavo le teh
so prikazani v prilogi 1.4. Tabela 12 prikazuje rezultate obdelave črpalnega poizkusa.
Tabela 12: Vrednosti koeficienta prepustnosti v vrtini MRP-4

Q
PRETOK
(m3/s)

MRP-4

0,0005

–

s – ZNIŽANJE (m)

T – TRANSMISIVNOST
(m2/s)

K
–
KOEFICIENT
PREPUSTNOSTI (m/s)

0,8

1,14x10-4

3,82x10-5
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6.5.4. MERITVE ELEKTROPREVODNOSTI IN TEMPERATURE
Tabela 13 prikazuje rezultate meritev elektroprevodnosti in temperature vode pred in po
črpalnem poizkusu.
Tabela 13: Meritve elektroprevodnosti v vrtini MRP-4
VRTINA

ČAS MERITVE

ELEKTROPREVODNOST TEMPERATURA
(μS/cm)
(°C)

MRP-4

PRED
POTEM

503
504

12,1
12,0

6.6.
VRTINA MRP-5
6.6.1. IZVEDBA IN ČIŠČENJE
Vrtina MRP-5 se nahaja na severovzhodnem delu območja na levem bregu reke Meže (
Slika 5: Lokacije vrtin na gospodarskem območju Železarne Ravne (Herič, 2017)

Tabela 1: Koordinate vrtin, globina vrtanja in globine do podzemne vode v izdelanih vrtinah
). Vrtina je bila zacevljena do 7 m, najprej 1 m polne cevi, ki služi kot usedalnik, nato ji
navzgor sledi 3 m dolga filtrska cev z režami velikimi 0,75 mm. Nad njo pa je vrtina
zacevljna do vrha vrtine s polno cevjo. Prostor med cevjo in izvrtano vrtino je bil zapolnjen
najprej s prodnim zasipom do globine 2,5 m pod ustjem vrtine. Nad njim je nato bil narejen
0,5 m debel glinen žep, na koncu pa je bil medprostor vse do vrha zapolnjen z betonom. Po
končani cevitvi smo izvedli čiščenje vrtine z metodo »air-lift«, pri kateri smo morali dodajati
čisto vodo zaradi manjše izdatnosti vrtine.
6.6.2. LITOLOŠKI POPIS
Litološki popis vrtine MRP-5 je bil izdelan na osnovi popisa jeder med samim vrtanjem.
Tabela 14 prikazuje popis jeder vrtine MRP-5.
Tabela 14: Litološki popis vrtine MRP-5
GLOBINA (m) LITOLOŠKI POPIS VRTINE MRP-5
0,00 – 0,10
humus
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0,10 – 1,00
1,00 – 4,00
4,00 – 4,80
4,80 – 5,50
5,50 – 7,00

meljast prod
žlindra in peščen prod (kosi železa vmes)
peščen melj
peščen melj s prodniki
preperina kloritno-amfibolovega skrilavca

Iz litološkega popisa vrtine MRP-5 ugotovimo, da prvih 10 cm sestavlja humus, ki mu do
globine 1 m navzdol sledi meljast prod. Nato najdemo 3 m debelo plast peščenega proda z
vmesnimi kosi železa, navzdol mu potem sledi do 5,50 m plast melja, ki zadnjih 70 cm
vsebuje še posamezne prodnike. Od 7 m navzdol najdemo kloritno-amfibolov skrilavec.
6.6.3. POTEK IN OBDELAVA NALIVALNEGA POIZKUSA
Zaradi slabe izdatnosti vrtine MRP-5 smo namesto črpalnega poizkusa izvedli nestacionarni
nalivalni poizkus, pri katerem smo vodo nalili v vrtino do višine in opazovali znižanje
podzemne vode. V vrtino je bil na globino 7,21 m vgrajen tlačni senzor z avtomatskim
registratorjem. Izvedena so bila tri nalivanja, meritve pa smo izvajali na vsake 2 s. Debelina
vodonosnika, potrebna za izračun koeficienta prepustnosti, znaša 3 m, faktor oblike pa sem
izračunala 5,69. Potek in obdelava ponikalnega poizkusa je prikazan v prilogi 1.5. Rezultati
obdelave ponikalnega poizkusa prikazuje Tabela 15.
Tabela 15: Vrednosti koeficienta prepustnosti iz ponikalnega testa MRP-5
ZNIŽANJE

K – KOEFICIENT PREPUSTNOSTI (m/s)

1.
2.
3.

2,99x10-4
1,69x10-4
3,42x10-4

V tem primeru sem se odločila, da bom za reprezentativni koeficient prepustnosti vzela
povprečje vseh treh izračunanih koeficientov in ta znaša 2,70x10-4 m/s.
6.6.4. MERITVE ELEKTROPREVODNOSTI IN TEMPERATURE
Tabela 16 prikazuje meritve elektroprevodnosti in temperature vode pred in po črpalnem
poizkusu.
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Tabela 16: Meritve elektroprevodnosti v vrtini MRP-5
VRTINA

ČAS MERITVE

ELEKTROPREVODNOST TEMPERATURA
(μS/cm)
(°C)

MRP-5

PRED
POTEM

540
482

13,1
13,2

6.7.
VRTINA MRP-6
6.7.1. IZVEDBA IN ČIŠČENJE
Vrtina MRP-6 je locirana na skrajnem vzhodnem delu (
Slika 5: Lokacije vrtin na gospodarskem območju Železarne Ravne (Herič, 2017)

Tabela 1: Koordinate vrtin, globina vrtanja in globine do podzemne vode v izdelanih vrtinah
). Vrtina je bila zacevljena do 10.3 m globine, najprej z 1 m polne cevi, ki služi kot usedalnik,
nato ji navzgor sledi 3 m dolga filtrska cev z režami velikimi 0,75 mm. Nad njo pa je vrtina
zacevljena do vrha vrtine z polno cevjo. Prostor med cevjo in izvrtano vrtino je bil zapolnjen
najprej z prodnim zasipom do globine 2,5 m pod ustjem vrtine. Nad njim je nato bil narejen
0,5 m debel glinen žep, na koncu pa je bil medprostor vse do vrha zapolnjen z betonom. Po
končani cevitvi smo izvedli čiščenje vrtine z metodo »air-lift«.
6.7.2. LITOLOŠKI POPIS
Litološki popis vrtine MRP-6 je bil izdelan na osnovi popisa jeder med samim vrtanjem. Vsa
popisana jedra vrtine MRP-6 prikazuje Tabela 17.
Tabela 17: Litološki popis vrtine MRP-6
GLOBINA (m)
0,00 – 2,60
2,60 – 2,70
2,70 – 4,20
4,20 – 4,50
4,50 – 9,00
9,00 – 9,20

LITOLOŠKI POPIS VRTINE MRP-6
nasip
glinasti melj
peščen prod z meljem
zaglinjen melj s peskom
prod s peskom in meljem
preperina
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9,20 – 10,30

kloritno-amfibolov skrilavec

Na podlagi litološkega popisa vrtine MRP-6 je razvidno, da prvih 2,60 m najdemo nasip, ki
mu sledi 1 m debela plast glinastega melja. Od 2,70 m do 4,20 m najdemo plast peščenega
proda z meljem. Nato mu sledi 30 cm debela plast zaglinjenega melja s peskom. Do 9 m
globine se nahaja plast proda s peskom in meljem, nato pod njo še 20 cm debela preperina,
kateri navzdol sledi kloritni-amfibolov skrilavec.
6.7.3. POTEK IN OBDELAVA ČRPALNEGA POIZKUSA
Črpalni poizkus je bil izveden dne 29.12.2016 s potopno črpalko WPS 5-50, ki dela pod
pritiskom 5,0 barov z močjo 2,8 kW s črpalno količino 2 l/s. Z njo je bila vgrajena tudi tlačna
sonda z avtomatskim registratorjem globine do podzemne vode in temperature, ki je imel
nastavljen čas vzorčenja na 5 s. Črpali smo z največjo črpalno količino črpalke, ki znaša 2 l/s.
Za izračun koeficienta prepustnosti te vrtine sem vzela ocenjeno debelino vodonosnika, ki
znaša 3 m. Potek in obdelava črpalnega poizkusa je prikazano v prilogi 1.6. Rezultati
obdelave črpalnega poizkusa prikazuje Tabela 18.

Slika 8: Iztok vode v času črpalnega poizkusa v vrtini MRP-6
Tabela 18: Vrednosti koeficientov prepustnosti v vrtini MRP-6

Q
PRETOK
(m3/s)

–

s
–
ZNIŽANJE
(m)

T – TRANSMISIVNOST (m2/s)

K – KOEFICIENT PREPUSTNOSTI
(m/s)
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MRP-6

0,02

0,070

5,23x10-2

1,74x10-2

6.7.4. MERITVE ELEKTROPREVODNOSTI
PODZEMNE VODE

IN

TEMPERATURE

Tabela 19 prikazuje rezultate meritev elektroprevodnosti in temperature vode pred in po
črpalnem poizkusu.

Tabela 19: Meritve elektroprevodnosti v vrtini MRP-6
VRTINA

ČAS MERITVE

ELEKTROPREVODNOST TEMPERATURA
(μS/cm)
(°C)

MRP-6

PRED
POTEM

541
543

13,7
12,9

Slika 9: Merjenje elektoprevodnosti podzemne vode vrtine MRP-6
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6.8.
REKA MEŽA
6.8.1. MERITVE ELEKTROPREVODNOSTI IN TEMPERATURE
Meritve elektroprevodnosti in temperature v reki Meži prikazuje Tabela 20. Meritve smo
izvedli z namenom ugotavljanja vpliva in povezave podzemne vode z reko Mežo.
Tabela 20: Meritve elektroprevodnosti v vrtinah in reki Meži
VRTINA

ELEKTROPREVODNOST TEMPERATURA (°C)
(μS/cm)

REKA MEŽA

325

3,0

7.HIDROGEOLOŠKE RAZMERE GOSPODARSKEGA OBMOČJA
ŽELEZARNE RAVNE
Iz litoloških popisov vrtin na gospodarskem območju železarne Ravne sem ugotovila, da
območje sestavljajo na vrhu aluvialni sedimenti reke Meže, v podlagi pa je prisoten kloritnoamfibolov skrilavec. Aluvialne sedimente, v večini prinesene v kvartarju preko reke Meže,
sestavljajo predvsem plasti melja in proda. Plasti melja so ponekod zaglinjene in peščene ter
vsebujejo lahko tudi prodnike. Plasti proda najdemo prav tako lahko zaglinjene, peščene in
zameljene. Debelina sedimentov se od vrtine do vrtine spreminja, velikostni rang znaša med
5,50 m in 12,80 m. Na vrhu aluvialnih sedimentov ponekod najdemo tudi posamezne nasipe
žlindre, ki so bili odloženi v začetkih obratovanja Železarne Ravne. Na podlagi litoloških
popisov vrtin sklepam, da gre za en odprt vodonosnik.

V vrtinah MRP-1, MRP-2, MRP-3, MRP-4 in MRP-6 je bilo ob izvedbi črpalnih poizkusov
ugotovljeno majhno znižanje. Najmanjše zabeleženo znižanje je 2,8 cm v vrtini MRP-1,
največje pa je bilo 80 cm v vrtini MRP-4. V vrtini MRP-5, kjer smo izvedli nalivalni poizkus,
je zvišanje znašalo 1,35 m. Na začetku črpalnih poizkusov je globina do podzemne vode hitro
padla, nato pa se je v nadaljevanju črpanja počasi ustalila. Ob končanju črpanja se je globina
do podzemne vode hitro dvignila nazaj na prvotno globino. Najhitreje se je podzemne voda
dvignila v vrtinah MRP-2 in MRP-6 v manj kot minuti, v vrtinah MRP-1, MRP-3 in MRP-4
pa se je podzemna voda dvignila v dveh do treh minutah po končanju črpanja. Hitri dvig
podzemne vode kaže na zelo dobro prepustnost vodonosnika. To nam dokažejo tudi
izračunani koeficienti prepustnosti, kateri so v razponu med 3,82x10-5 m/s in 4,36x10-2 m/s.
Izračunana povprečna vrednost koeficienta prepustnosti vodonosnika znaša 9,96x10-3 m/s.
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Pri podajanju hidrogeoloških lastnosti vodonosnika na podlagi opravljenih testov, se je
potrebno zavedati dejstva, da takšne vrtine niso najbolj primerne za izvajanje črpalnih
poizkusov, zaradi česar se tudi močno razlikujejo izračunane vrednosti koeficientov
prepustnosti posameznih vrtin. Posledično je potrebno zaradi tega rezultate obravnavati le kot
grobo oceno. Vzrok za to pa so velike hidravlične izgube, ki nastanejo pri takšnem črpanju.

Z meritvami elektroprevodnosti podzemne vode na gospodarskem območju Železarne Ravne,
ki so v velikostnem razponu med 449 μS/cm in 554 μS/cm, sem ugotovila spreminjanje
elektroprevodnosti podzemne vode v smeri od zahoda proti vzhodu. Vrtina na skrajnem
zahodnem delu že izven gospodarskega območja Železarne Ravne kaže za 38 μS/cm manjšo
elektroprevodnost kot vrtina na najbolj vzhodnem delu gospodarskem območju Železarne
Ravne. Posledično pomeni, da se količina raztopljenih ionov poveča v podzemni vodi, ko teče
skozi območje Železarne Ravne. Izmerila sem tudi elektroprevodnost reke Meže, ki je znašala
325 μS/cm. Razlike med elektroprevodnostjo reke in podzemne vode kažejo, da reka bistveno
ne vpliva na stanje podzemne vode na tem območju.
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8.ZAKLJUČKI
Gospodarsko območje Železarne Ravne se nahaja v severni Sloveniji, na severozahodnem
delu Raven na Koroškem. Danes na območju obratuje več družb, ki skupaj tvorijo družbo SIJ.
d.o.o.. Nekatere od dejavnosti, ki potekajo na tem območju, predstavljajo potencialno
tveganje za onesnaženje okolja in s tem tudi podzemne vode. V ta namen sem v diplomski
nalogi obdelala hidrogeološke razmere z namenom ugotoviti porazdelitev podzemne vode na
tem območju.
Debelina vodonosnika na tem območju znaša med 5,50 m in 12,8 m, kar je razvidno iz
litoloških popisov šestih izdelanih vrtin. Vodonosnik je kvartarne starosti, sestavljen iz
aluvialnih nanosov reke Meže. Nanosi so izrazito heterogeni ter pretežno sestavljeni iz prodov
in meljev, ki so ponekod zaglinjeni ali peščeni. Na vrhu aluvialnih nasipov so ponekod
odloženi nasipi žlindre, ki so bili odloženi v začetkih obratovanja železarne Ravne.
Vodonosnik je odprt in njegova prepustnost, izračunana iz pet črpalnih in ponikalnega
poizkusa, se nahaja v rangu velikosti med 3,82x10-5 m/s in 4,36x10-2 m/s. V povprečju
koeficient prepustnosti znaša 9,96x10-3 m/s, kar kaže na zelo dobro prepusten vodonosnik. To
opazimo tudi pri hitrem dvigu podzemne vode po končanih črpalnih poizkusih.
Elektroprevodnost podzemne vode v vseh šestih vrtinah niha med 450 in 540 μS/cm in se
dolvodno od zahoda proti vzhodu povečuje. Meritve elektroprevodnosti podzemne vode v
primerjavi z meritvami elektroprevodnosti reke Meže so za 200 μS/cm višje. Posledično
sklepam, da reka Meža nima velikega vpliva na podzemno vodo tega območja.
Z opravljenimi raziskavami sem podala osnovne hidrogeološke značilnosti območja, za
podrobnejšo razjasnitev pa bi bilo potrebno opraviti še nadaljnje raziskave. Za nadaljnje delo
bi predlagala podrobnejšo opredelitev hidrogeološkega stanja območja, ki bi vključevalo
pogostitev vrtin, meritve nihanja gladin podzemne vode, meritve pretočnih višin reke Meže in
medsebojna primerjava meritev ter njihova interpretacija.
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10.

PRILOGE

Priloga 1: Potek in obdelava črpalnih poizkusov in nalivalnega poizkusa
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Potek in obdelava črpalnega poizkusa vrtina MRP-1
Potek in obdelava črpalnega poizkusa vrtina MRP-2
Potek in obdelava črpalnega poizkusa vrtina MRP-3
Potek in obdelava črpalnega poizkusa vrtina MRP-4
Potek in obdelava nalivalnega poizkusa vrtina MRP-5
Potek in obdelava črpalnega poizkusa vrtina MRP-6
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PRILOGA 1 – Potek in obdelava črpalnih poizkusa in
nalivalnega poizkusa
1.1.
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Slika 10: Potek prvega črpalnega poizkusa v vrtini MRP-1
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Slika 11: Potek drugega črpalnega poizkusa v vrtini MRP-1
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Slika 12: Obdelava prvega črpalnega poizkusa za vrtino MRP-1
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Slika 13: Obdelava drugega črpalnega poizkusa za vrtino MRP-1

1.2.

Potek in obdelava črpalnega poizkusa vrtine MRP -2
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Slika 14: Potek črpalnega poizkusa v vrtini MP-2
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Slika 15: Obdelava črpalnega poizkusa za vrtino MRP-2
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1.3.

5.9

Potek in obdelava črpalnega poizkusa vrtine MRP -3
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Slika 16: Potek prvega črpalnega poizkusa vrtine MRP-3
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Slika 17: Potek drugega črpalnega poizkusa MRP-3
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Slika 18: Obdelava črpalnega poizkusa za vrtino MRP-3
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Slika 19: Obdelava drugega črpalnega poizkusa MRP-3
1.4.

Potek in obdelava črpalnega poizkusa vrtine MRP -4
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Slika 20: Potek prvega črpalnega poizkusa v vrtini MRP-4
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Slika 21: Obdelava črpalnega poizkusa vrtine MRP-4
1.5.

Potek in obdelava nalivalnega poizkusa vrtine MRP -5
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Slika 22: Potek nalivalnega poizkusa vrtine MRP-5
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Slika 23: Prvo znižanje podzemne vode nalivalnega poizkusa vrtine MRP-5
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Slika 24: Drugo znižanje podzemne vode nalivalnega poizkusa vrtine MRP-5
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Slika 25: Tretje znižanje podzemne vode nalivalnega poizkusa vrtine MRP-5
1.6.

Potek in obdelava črpalnega poizkusa vrtine MRP -6
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Slika 26: Potek črpalnega poizkusa MRP-6
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Slika 27: Obdelava črpalnega poizkusa za vrtino MRP-6
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