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POVZETEK
Industrijski Kompleks Kidričevo se nahaja na jugovzhodnem delu Dravskega polja. Poleg
tovarne Talum d.d. Kidričevo obsega tudi dve odlagališči odpadkov s skupno površino 61 ha,
na kateri je bilo v preteklosti neposredno na poraščena tla odloženih približno 11,2 milijonov
ton odpadkov, ki so nastajali pri proizvodnji glinice in aluminija.
Magistrska naloga obravnava tematiko geoloških in hidrogeoloških razmer na območju
Kidričevega ter interakcijo med podzemno vodo in odlagališčema odpadkov, kar vpliva na
slabo kemijsko stanje podzemne vode, v dobro prepustnem kvartarnem vodonosniku.
Geološke razmere na območju so opredeljene na podlagi litoloških popisov vrtin in mineralne
sestave sedimentov meljasto glinene frakcije. Hidrogeološke lastnosti dobro prepustnega
kvartarnega vodonosnika so bile določene na podlagi črpalnih poizkusov, analiz zrnavosti po
metodi Hazen-a in USBR ter analize dinamike toka podzemne vode z opredeljenimi smermi
toka podzemne vode. Z meritvami elektroprevodnosti vode, kemično analizo XRD peščene
frakcije sedimentov in kemijsko analizo podzemne vode je bil določen vpliv odlagališč na
podzemno vodo.
Heterogen kvartarni vodonosnik, v katerem prevladujeta prod in pesek, je na območju
industrijskega kompleksa Kidričevo debel med 38 in 47,5 m in je zelo dobro prepusten.
Koeficient prepustnosti se nahaja znotraj dekade 10-3 m/s. Na podlagi analiz zrnavosti znaša
6,29*10-3 m/s in na podlagi črpalnih poizkusov 4,0*10-3 m/s. Generalna smer toka podzemne
vode je od zahoda proti vzhodu. V času visokih voda se gladina podzemne vode rahlo odkloni
proti jugozahodu, v času aktivnosti črpališča Kidričevo pa teče od jugozahoda proti
severovzhodu. Odlagališči odpadkov na območju industrijskega kompleksa Kidričevo
povzročata onesnaženje podzemne vode, ki se generalno širi v smeri proti vzhodu in
jugovzhodu.
Ključne besede: geologija, hidrogeologija, odlagališče odpadkov, onesnaženje, Kidričevo
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ABSTRACT
The Kidričevo industrial complex is located in southeastern part of Dravsko polje and consists
of the factory Talum d.d. Kidričevo and two landfills covering an area of 61 hectares. In the
past during the production of alumina and aluminum approximately 11.2 million tons of
wastes were deposit directly on the ground.
In the thesis, geological and hydrogeological conditions of the unconfined Quaternary aquifer
are presented. The emphasis is given on the interaction between the landfills and groundwater,
which consequently influence qualitative status of groundwater. Geological conditions were
analyzed with lithological characterization of well logs and cutting debris and XRF diffraction
of silty sediments. Several hydrogeological conditions were determined. Hydraulic
permeability of unconfined aquifer was determined with hydraulic tests and laboratory grain
size analyses where empirical USBR and Hazen methods were applied. The groundwater
levels maps were drawn and dynamics of groundwater determined. The impact on the
groundwater quality and the identification of contaminated plume were defined with electrical
conductivity measurements, XRF spectrometry of sand material form quaternary aquifer and
chemical analyses of groundwater.
The heterogeneous Quaternary aquifer composed mainly of gravel and sand, is between 38 m
and 47.5 m thick. Average hydraulic permeability of aquifer is within the decade 10-3 m/s.
Average hydraulic permeability estimated on grain size curves is 6.29*10-3 m/s, and for the
pumping tests is 4.0*10-3 m/s. General direction of groundwater flow is from west to east.
During high water status the groundwater slighty declinates to the southwest and when
pumping station in Kidričevo is active groundwater declinates to northeast. Influences of
landfill bodies are reflected in contamination plume in the aquifer which extends in the
direction to east and southeast.
Key words: geology, hydrogeology, landfill, contamination, Kidričevo
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RAZŠIRJEN POVZETEK
Industrijski kompleks Kidričevo se nahaja na jugovzhodnem delu Dravskega polja v
severovzhodni Sloveniji in poleg tovarne Talum d.d. Kidričevo obsega tudi dve odlagališči
odpadkov, ki sta posledica intenzivne proizvodnje glinice in primarnega aluminija, ki je
potekala od leta 1954 do leta 1991. Na odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče blato, ki
obsega površino 42 ha, je bilo v preteklosti odloženih približno 8 milijonov ton glinice. Na
odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče, ki obsega površino 19,15 ha, je bilo skupno
odloženih približno 3,2 milijonov ton odpadkov, predvsem žlindre in elektrofiltrske pepele.
Zaradi ne-tesnjene podlage odlagališč se izcedne vode infiltrirajo v vodonosnik in povzročajo
slabo kemijsko stanje podzemne vode.
Namen magistrske naloge je natančna opredelitev geoloških in hidrogeoloških lastnosti
kvartarnega vodonosnika pod industrijskim kompleksom Kidričevo ter opredelitev
potencialnih tveganj onesnaženja podzemne vode, ki izhajajo iz odlagališč odpadkov in na
podlagi analize dinamike toka podzemne vode oceniti prostorsko raztezanje onesnaženja.
Geološke razmere so opredeljene na podlagi izvedenih litoloških popisov devetih novih
opazovalnih vrtin, ki smo jih izdelali v letu 2013 in na podlagi analize mineralne sestave
vodonosnika. Na podlagi izvedenih litoloških popisov vrtin in hidrogeoloških profilov smo
ugotovili, da je kvartarni vodonosnik Dravskega polja na območju industrijskega kompleksa
Kidričevo spremenljive debeline in znaša med 38 m do 47,5 m. Debelina vodonosnika se
povečuje v smeri proti jugovzhodu. Pod njim se nahaja pliocenski vodonosnik, ki se od
kvartarnega loči po tem, da ne vsebuje prodnikov. Pliokvartarne plasti med vodonosnikoma
na tem območju niso prisotne. Vodonosnik je heterogene sestave. Med sedimenti prevladujeta
pesek in prod, podrejeno nastopata melj in glina. Barva sedimentov se znotraj vodonosnika
spreminja. Prevladujejo sedimenti sive barve, zvezno med plastmi se pojavljajo tudi sedimenti
rdeče, rjave in rumenkaste barve. Na podlagi analize mineralne sestave vodonosnika med
barvami sedimentov ni bilo ugotovljenih značilnih razlik.
Hidrogeološke lastnosti vodonosnika so bile opredeljene na podlagi analiz zrnavosti, na
podlagi katerih sem po metodi USBR in Hazen izračunala vrednosti koeficientov prepustnosti
in jih primerjala s koeficienti prepustnosti iz črpalnih testov interpretiranih po metodi
Cooper – Jacoba. Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti na podlagi analize zrnavosti
znaša 1,34*10-3 m/s, na podlagi črpalnih poizkusov pa 4,0*10-3 m/s.
III

Analizo dinamike toka podzemne vode sem izvedla z osnovnimi statističnimi metodami na
podlagi podatkov meritev gladine podzemne vode.
Kvartarni vodonosnik je odprt vodonosnik, kjer nihanje gladine podzemne vode prosto niha v
odvisnosti od padavin. Povprečni razpon nihanja gladine podzemne vode znaša 1,7 m, kar
pomeni, da se gladina podzemne nahaja v povprečju 6,24 metrov pod površjem.
Izrisala sem karte gladine podzemne vode za štiri različna časovna obdobja na podlagi katerih
sem ugotovila, da je splošna smer toka podzemne vode na območju industrijskega kompleksa
Kidričevo od zahoda proti vzhodu. Minimalni odklon v smeri proti jugovzhodu proti reki
Dravi opazimo v času visokih voda. Ob aktivnosti črpališča Kidričevo, ki se nahaja
severovzhodno od odlagališč odpadkov, se smer toka podzemne vode obrne in teče od
jugozahodu proti severovzhodu.
Vpliv odlagališč na podzemno vodo je bil opredeljen z meritvami elektroprevodnosti
podzemne vode in analizo rentgenske fluorescenčne spektrometrije peščene frakcije
sedimentov. Na podlagi kemijske analize podzemne vode in rezultatov meritev
elektroprevodnosti vode je bilo ocenjeno prostorsko raztezanje onesnaženja.
Na podlagi rezultatov kemijske analize vode je bilo ugotovljeno, da so v podzemni vodi,
glede na Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, preseženi
številni osnovni in indikativni parametri toka podzemne vode. Ti so: skupni organski ogljik,
adsorbirani organski halogeni, amonij, natrij, hidrogenkarbonati, ortofosfati, bor, fluorid, nitrit,
aluminij, antimon, arzen, baker, kadmij, molibden, nikelj, selen, cink, vanadij in živo srebro.
Pri nekaterih parametrih se koncentracije v dolvodni smeri od odlagališča povečujejo.
Povečanje koncentracij v dolvodni smeri opazujemo pri ortofosfatu, boru, fluoridu, arzenu,
kadmiju, vanadiju in molibdenu, medtem ko se koncentracije fluorida v dolvodni smeri
zmanjšuje.
Rentgenska fluorescenčna spektrometrija je pokazala, da so v sedimentih kvartarnega
vodonosnika prisotne povečane vsebnosti kroma, barija, torija, bakra, aluminija in vanadija.
Prisotnost kovin v sedimentih kvartarnega vodonosnika je verjetno posledica izpiranja
drobnozrnate frakcije odpadkov iz odlagališča Rdečega blata. Glede na XRF analizo
ugotovimo, da je večja količina antropogenih elementov prisotna na globini od 10 m do 15 m,
prav tako pa so bile višje vrednosti zabeležene na vzorcih sedimentov, ki so bili odvzeti bližje
odlagališču odpadkov Rdečega blata.
IV

Razširjanje oblaka onesnaženja je odvisno od dinamike toka podzemne vode. Generalna smer
razširjanja oblaka onesnaženja je od zahoda proti vzhodu in jugovzhodu. Občasno ob
aktivnosti črpališča Kidričevo se oblak onesnaženja širi v smeri od severozahoda proti
jugovzhodu. Glede na relativno hiter horizontalen tok podzemne vode ocenjujemo, da se
oblak onesnaženja dolvodno od odlagališča razširja približno približno 3500 m proti vzhodu.
Širina oblaka onesnaženja znaša približno 1400 m, kolikor znaša skupna širina obeh
odlagalnih polj.
Ugotovljeno je bilo, da imata odlagališč nenevarnih odpadkov Rdeče blato in odlagališče
inertnih odpadkov Pepelišče vpliv na kakovost podzemne vode, ki je v primeru odlagališča
odpadkov Rdeče blato izrazitejši, saj se onesnažena podzemna voda

širi dolvodno od

odlagališč odpadkov industrijskega kompleksa Kidričevo in tako predstavlja veliko okoljsko
obremenitev.
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1. UVOD
S sodobnim načinom življenja in vse večjim potrebam po naravnih surovinah in izkoriščanju
le teh, ljudje intenzivno posegamo v naravo in ustvarjamo številna odlagališča odpadkov, ki
predstavljajo potencialen vir onesnaženja podzemne vode. V okolju prihaja do interakcij med
površinsko vodo in odpadki. Onesnaženje se lahko na dobro prepustnih tleh infiltrira v tla, kar
privede do slabega kemijskega stanja podzemne vode in njenega trajnega onesnaženja, ne
samo na ožjem območju odlagališč odpadkov, ampak tudi v širši okolici.
Dravsko polje je obsežna ravnina v severovzhodnem delu Slovenije, ki je nastala v
pleistocenu kot posledica raztekanja reke Drave, ki je v preteklosti večkrat spremenila svojo
strugo in tako oblikovala številne rečne terase. Rečne terase gradijo prodniki, peski, melji in
gline, ki tvorijo dobro prepusten odprt kvartarni vodonosnik spremenljive debeline
(Žlebnik, 1982), ki predstavlja znatno zalogo podzemne vode v Sloveniji. Pod njim se nahaja
na nekaterih predelih Dravskega polja pliokvartarni vodonosnik, ki mu sledi pliocenski
vodonosnik, na drugih predelih pa kvartarni vodonosnik leži neposredno na pliocenskem
vodonosniku. Oba spodaj ležeča vodonosnika sta v primerjavi s kvartarnim slabše prepustna.
Litološka meja med kvartarnim, pliokvartarnim in pliocenskim vodonosnikoma ni jasno
definirana in se glede na strokovno literaturo in popisovalca vrtine med sabo zelo razlikuje.
Industrijski kompleks Kidričevo se nahaja na jugovzhodnem delu Dravskega in poleg tovarne
Talum d.d. Kidričevo obsega tudi dve odlagališči odpadkov. Odlagališče nenevarnih
odpadkov Rdeče blato in odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče, ki sta posledica intenzivne
proizvodnje glinice in primarnega aluminija, ki je potekala od leta 1954 do leta 1991.
Odlagališči odpadkov, ki skupno obsegata površino približno 60 hektarov so do leta 2007, ko
so prenehali z odlaganjem, odložili skupno približno 11,2 milijonov ton odpadkov.
Odpadki so bili v preteklosti odloženi neposredno na poraščena tla in v manjše gramozne
jame. Sanacija površin odlagalnih polj ob koncu odlaganja odpadkov ni bila dokončno
izvedena, kar omogoča infiltracijo padavin skozi odložene odpadke in nastajanje izcednih
voda, ki se izcejajo v vodonosnik. Posledično industrijski kompleks Kidričevo predstavlja
veliko potencialno nevarnost za onesnaženje podzemne vode in širjenje le te v dobro
prepusten kvartarni vodonosnik.
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Magistrska naloga je bila delno izvedena v okviru projekta Novelirani program obratovalnega
monitoringa stanja podzemne vode na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov
Rdeče blato in zaprtega odlagališča inertnih odpadkov Pepelišče.
Nameni magistrske naloge so:
-

na podlagi razpoložljivih arhivskih podatkov podati pregled splošnih in tehničnih danosti
industrijskega kompleksa Kidričevo,

-

določiti inventar obstoječih odlagališč odpadkov in opredeliti potencialna tveganja za
podzemno vodo, ki izvirajo iz odpadkov,

-

opredeliti geološke razmere pod industrijskim kompleksom Talum Kidričevo,

-

izvesti hidrogeološko karakterizacijo območja,

-

določiti značilnosti toka podzemne vode pod industrijskimi odlagališči,

-

opredeliti transportnih značilnosti potencialnih onesnaževal v podzemni vodi,

-

določiti vplive odlagališča na podzemno vodo (kemijsko stanje) in

-

oceniti prostorsko raztezanje onesnaženja.

Cilj magistrske naloge je izboljšanje poznavanja geoloških in hidrogeoloških razmer na
območju jugovzhodnega dela Dravskega polja in industrijskega kompleksa Kidričevo. Podan
vpliv industrijskih odlagališč Taluma d.d. Kidričevo na količinsko in kemijsko stanje
podzemne vode poudarja problematiko interakcije med podzemno vodo in odpadki, ki se
pojavlja ne samo na območju Kidričevega ampak tudi drugje v Sloveniji.
Geološko zgradbo pod industrijskim kompleksom Kidričevo sem opredelila na podlagi
devetih litoloških popisov vrtin, ki sem jih opravila na terenu med izvedbo vrtin in na podlagi
analize mineralne sestave sedimentov v vodonosniku, ki sem jo izvedla s praškovno
rentgensko difrakcijo (XRD). Hidrogeološke lastnosti vodonosnika sem določila na podlagi
interpretacije črpalnih poizkusov z Cooper Jacobovo in z analizami zrnavosti, ki sem jih
izračunala po metodi USBR in Hazen. Opravila sem meritve gladine podzemne vode in se
opredelila do dinamike toka podzemne vode. Vpliv odlagališč na podzemno vodo sem
določila na podlagi meritev elektroprevodnosti podzemne vode, ki sem jih izmerila na terenu
in na podlagi analize sedimentov z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo.
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2. GEOGRAFSKI OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1. Splošne značilnosti Dravskega polja
Dravsko polje je obsežna ravnina v severovzhodni Sloveniji s skupno površino 260 km2. Na
severu in severovzhodu je omejeno z vznožjem Slovenskih Goric, na zahodu z vznožjem
Pohorja, na južni strani z vznožjem Dravinjskih Goric in Halozami, na vzhodu z reko Dravo,
na jugovzhodu pa prehaja v Ptujsko polje (slika 1). Dravsko polje ima obliko pravokotnega
trikotnika z oglišči v Mariboru, Pragerskem in na Ptuju in predstavlja uravnano območje, ki je
posledica fluvio-glacialnih procesov v preteklosti. Na Dravskem polju se nahajajo štiri glavne
rečne terase (Žlebnik, 1982).
Površje je položno in rahlo nagnjeno od severozahoda proti jugovzhodu. Najvišji predeli
Dravskega polja se nahajajo ob vznožju Pohorja, kjer nadmorska višina znaša 290 m, najnižji
pa na jugovzhodnem delu pri sotočju Drave in Dravinje, kjer nadmorska višina znaša 207 m
(Petauer, 1980).

Slika 1: Območje Dravskega polja (Atlas okolja, 2015)
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2.2. Geografski položaj industrijskega kompleksa Kidričevo
Območje industrijskega kompleksa Kidričevo se nahaja jugovzhodnem delu Dravskega polja
na najmlajši pleistocenski terasi (Žlebnik, 1982), ki poteka vzporedno z reko Dravo in se od
nje nahaja približno šest kilometrov.
Industrijski kompleks Kidričevo se nahaja v občini Kidričevo med naselji Strnišče, Župečja
vas, Lovrenc na Dravskem polju, Apače, Njiverce in naseljem Kidričevo (slika 2). Površina
analiziranega območja znaša 9,2 km2 in obsega poleg tovarne Talum Kidričevo d.d. tudi dve
odlagališči odpadkov: zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče blato in zaprto
odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče. Obe odlagališči se nahajata na ravninskem predelu
Dravskega polja, na katerem se relief počasi znižuje v smeri proti jugovzhodu.

Slika 2: Geografski položaj obravnavanega območja (Atlas okolja, 2015)
Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče blato leži jugozahodno od naselja Strnišče pri
Kidričevim, na zahodni strani ceste Strnišče – Župečja vas in je od industrijske cone
Kidričevo oddaljeno približno dva kilometra. Na neposrednem območju odlagališča se relief
znižuje od kote 242 m na zahodnem robu odlagališča do kote okoli 239 m na jugovzhodnem
robu odlagališča (Ivanuša Šket et. al, 2013a).
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Zaprto odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče prav tako leži južno od naselja Strnišče pri
Kidričevem, vzhodno od ceste Strnišče – Župečja vas, jugovzhodno od odlagališča
nenevarnih odpadkov Pepelišče in je od tovarne Talum d.d. oddaljen približno en kilometer.
Na neposrednem območju odlagališča se relief znižuje od kote 239 m na zahodnem robu
odlagališča do kote okoli 238 metrov na jugovzhodnem robu odlagališča (Ivanuša Šket et. al,
2013b).
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3. SPLOŠNE IN TEHNIČNE DANOSTI INDUSTRIJSKEGA
KOMPLEKSA KIDRIČEVO
Trust Vereinigte Aluminium Werke je pod vodstvom Wilhema Fluda in Gustava Vogla leta
1942 pričel z graditvijo tovarne glinice in aluminija v vasi Strnišče. Do konca leta 1945 je
bilo izvedenih približno 70 % vseh gradbenih del, vendar so ob koncu druge svetovne vojne
vso opremo in tehnično dokumentacijo o izgradnji tovarne in tehnoloških procesih odpeljali v
Nemčijo, zato je bila gradnja industrijskega kompleksa prekinjena (Talum, 2015).
Močna prizadevanja slovenskega Ministrstva za industrijo in rudarstvo, da bi pridobili
tehnično dokumentacijo za nadaljnjo izgradnjo in zagon tehnološkega obrata so bila uspešna
in tako so februarja leta 1954 pričeli s poizkusnim delovanjem obrata za proizvodnjo glinice v
elektrolizni hali A. Prvi aluminij so pridobili 21. novembra leta 1954, ko so tovarno glinice in
aluminija Kidričevo tudi uradno odprli. Proizvodnja aluminija in glinice v elektrolizni hali A
je potekala s Sinterjevim postopkom s takratno zmogljivostjo 45.000 ton glinice in 15.000 ton
aluminija letno (Talum, 2015). Odlaganje odpadkov iz kotlovnice in rdečega blata se je
pričelo istega leta, na poljih v bližini tovarne brez pred za to pred pripravljenih območjih
(Talum, 2002).
Leta 1958 je Talum Kidričevo zgradil tovarno anodne mase, ki je bil prvi avtomatizirani obrat
proizvodnje v Kidričevem in je omogočal kontinuiran postopek proizvodnje glinice v
elektrolizni hali A (Talum, 2002). Proizvodnja glinice je potekala z Bayerjevim postopkom,
ki je omogočala proizvodnjo 80.000 ton glinice letno (Talum, 2015).
Med leti 1960 in 1964 so proizvodnjo glinice povečali na 90.000 ton letno, proizvodnjo
aluminija v elektrolizni hali A pa na 20.000 ton letno. Dogradili so elektrolizno halo B, katera
je dosegla zmogljivost 22.000 ton aluminija letno (Talum, 2002). V elektroliznih halah A in B
so tako letno proizvedli 42.000 ton aluminija letno.
Med leti 1964 in 1974 so pričeli z optimizacijo proizvodnega procesa in predelovalnih
obratov. Proizvodnja aluminija je narasla na 45.000 ton letno, proizvodnja glinice pa na
110.000 ton letno (Talum, 2002). Med pomembnejšimi napredki je bila leta 1970 menjava
premoga s tedaj okolju prijaznejšim mazutom (Talum, 2015).
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Med leti 1974 in 1984 so zaradi omejene količine proizvedenega aluminija pričeli s
proizvodnjo zahtevnejših proizvodov: litih žic, trakov in izparilnikov ter v proizvodnji glinice
s proizvodnjo vodnega stekla, specialnih glinic in zeolitov (Talum, 2002).
Zaradi vse strožje zakonodaje, vezane na onesnaževanje okolja in nujne optimizacije
proizvodnje, so leta 1984 pričeli z obsežno prenovo in modernizacijo primarne proizvodnje
aluminija, ki je bila razdeljena v dve fazi (Talum, 2015).
V prvi fazi so leta 1988 zgradili novo moderno elektrolizno halo C s čistilno napravo in
proizvodno zmogljivostjo 40.000 ton aluminija letno. Primarno elektrolizno halo B, v kateri
se je nahajala stara elektrolizna peč, so rekonstruirali (uvedba tehnologije predpečenih anod)
in povečali zmogljivost obrata na 35.000 ton aluminija letno (Talum, 2002).
V letu 1991 so zaustavili proces pridobivanja primernega aluminija v elektrolizni hali A
(Talum, 2002), v kateri so med leti od 1954 do 1991 skupno proizvedli 633.000 ton aluminija
Prav tako so avgusta istega leta prenehali so s proizvodnjo metalurške glinice (Talum, 2015)
in se preusmerili na uvoz glinice za potrebe elektroliznih hal B in C (Talum, 2002). Med leti
1954 in 1991 so tako skupno proizvedli 3,4 milijonov ton glinice (Talum, 2015).
Leta 1992 se je v industrijskem kompleksu znotraj Taluma na območju proizvodnje glinice
oblikovalo novo podjetje SILKEM d.o.o., ki je pričelo s proizvodnjo ekološko čistih
proizvodov: zeolitov, vodnega stekla in specialnih glinic (Talum, 2002).
Leta 1994 so stare plinske kotle, kurjene s premogom in mazutom, nadomestili z novimi
plinskimi kotli, ki jih ogrevajo na zemeljski plin (Talum, 2015). Leta 1996 so porušili
tovarniški dimnik, ki je veljal za simbol obdobja z velikimi emisijami v okolje (Talum, 2002).
V drugi fazi modernizacije so leta 2002 zgradili novi drugi del elektrolizne hale C, ki je imela
zmogljivost proizvodnje aluminija 40.000 ton letno (Talum, 2002). Do meseca avgusta leta
2004 so v obeh delih elektrolizne hale C 1 skupno proizvedli 756.336 ton primarnega
aluminija.
Med letom 1963 do avgusta leta 2004 so v elektrolizni hali B proizvedli 1.142.000 ton
primarnega aluminija. Skupno so med letom 1954 in 2004 proizvedli 2.560.069 ton
primarnega aluminija (Talum, 2015).
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Leta 2003 so v Talumu d.d. Kidričevo zgradili tovarno sodobnih livarskih zlitin (Talum,
2015), v katerih poteka proizvodnja in uporaba sekundarnega aluminija (slika 3) (Talum,
2002). Talum (2002) navaja, da so v letu 2003 v elektrolizni hali B in C skupno proizvedli
117.000 ton aluminija.
Konec leta 2007 je Talum d.d. Kidričevo prenehal s pridobivanjem primarnega aluminija v
elektrolizi B in pristopil k novi strategiji razvoja. Pričeli so le s proizvodnjo sekundarnega
aluminija v tovarni livarskih zlitin, saj je bil proces pridobivanja primarnega aluminija po
tedaj veljavni zakonodaji, ki se navezuje na okolje in prostor, emisijsko preveč obremenjujoč
(Talum, 2015).

Slika 3: Tovarna aluminija Kidričevo (Talum, 2015)

Med leti 1954 in 1984 so vsi proizvodni objekti zaradi zastarele tehnologije obratovali brez
čistilih naprav, kar je povzročalo velike emisije v okolje. V okolje so odložili velike količine
odpadkov: rdeče blato, pepel, odpadne katode, žlindre, komunalne in gradbene odpadke.
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Nastali sta dve veliki odlagališči odpadkov, odlagališče Rdeče blato in odlagališče Pepelišče,
na katera so odlagali odpadke iz proizvodnje od leta 1954 do konca leta 2007. Med leti 1989
in 1992 so prvič pričeli s sanacijo obeh odlagališč odpadkov in jo delno dokončali do leta
2007.
Podatki o odloženih količinah odpadkov se med sabo močno razlikujejo in so velikokrat
protislovni. V nadaljevanju podajam pregled odlaganja odpadkov na odlagališču nenevarnih
odpadkov Rdeče blato in odlagališču inertnih odpadkov Pepelišče.

3.1. Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče Blato
Odlaganje odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Rdeče blato se je pričelo leta 1954
neposredno na poraščena tla brez kakršne koli predpriprave terena (Talum, 2002). Količine
odpadkov rdečega blata so bile odvisne od nihanja proizvodnje glinice, ki je potekala do leta
1991. Nato so od leta 1991 do 2007 na odlagališče odlagali odpadke iz proizvodnje podjetja
Silkem d.o.o.
Odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče blato danes obsega površino 42 hektarov in je
sestavljeno iz dveh delov. Starejši deponijski prostor s površino približno 15 hektarov in
novejši deponijski prostor s površino 27 ha (Banič Kranjevič et al., 1991). Odlagališče
odpadkov je prikazano na sliki 4.
Med leti 1954 do 1965 se je na odlagališče odlagalo rdeče blato, ki je nastajalo kot odpadek
pri razklopu boksita. Rdeče blato se je odlagalo v tekočem stanju, zato se je na površini
deponijskega prostora zadrževalo veliko vode (Homšak, 2006a). Robovi deponije so bili
izvedeni s prodno peščenim zasipom. Zaradi oblike deponije je bila v sredini odlagalnega
polja laguna z vodo, ki je obsegala površino štiri hektare (Talum, 2002). Od leta 1965 do leta
1991 se je rdeče blato odlagalo preko cevovoda v obliki suspenzije. Rdeče blato se je na haldi
dekantiralo, vode pa so se vračale nazaj v tehnološki proces. Pri tem so nastajale izcedne vode,
ki so ponikalne v podzemno vodo (Homšak, 2006a).
Ocenjene količine odloženih podatkov se med sabo močno razlikujejo. Količina odloženih
odpadkov je bila odvisna od nihanja proizvodnje glinice. Ob proizvodnji glinice 110.000
ton/letno je bilo na odlagališče odloženo od 290 do 300 ton blata na dan oziroma 100.000 do
110.000 m3/leto (Homšak, 2006a). Talum (2002) navaja, da je bilo v letu 1984 pri proizvodnji
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100.000 ton glinice in 46.000 ton aluminija na odlagališče odloženih 274.000 ton odpadkov v
enem letu. Kožuh in Banič Kranjčevič (1992) navajata, da je bilo do leta 1991 na odlagališču
odloženih 5 milijonov ton odpadkov. V letu 1989 je bil izveden geodetski posnetek, ki je
pokazal, da je bilo do leta 1989 na odlagališče rdečega blata odloženih približno štiri milijone
ton odpadkov (Homšak, 2006a). Talum (2002) navaja, da je bilo med leti 1954 in 1991 na
odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče blato odloženih približno 200.000 ton rdečega blata
letno, kar znaša 7,4 milijonov ton odpadkov do leta 1991. Talum (2002) navaja, da je količina
odloženih odpadkov do leta 2002 znašala 6,5 milijonov ton. Homšak (2005) navaja, da je na
odlagališču nenevarnih odpadkov skupno odloženih med 4 in 5 milijonov ton odpadkov.
V letu 1991 je bila izvedena poizkusna revitalizacija odlagališča Rdečega blata. Na površini
3 ha so deponijo prekrili z 20 cm do 30 cm plastjo hlevskega gnoja, mulja iz čistilne naprave
Ptuj, pepela in približno 3.000 m3 zemlje. Na površini pa so zasadili drevesa in travnato rastje
(Banič Kranjevič et al., 1991, 1992). Zaradi uspešne revitalizacije poskusnega odlagalnega
polja so proces revitalizacije nadaljevali. Večji del površine (približno 33 ha) so delno sanirali
tako, da so površino prekrili z več plastmi zemlje in površino ozelenili (Talum, 2002).
Aktivna je ostala le še površina, velika približno sedem ha, ki jo je uporabljalo podjetje
Silkem d.o.o. za odlaganje odpadkov iz proizvodnje silikatov (vodna stekla, zeoliti) in
specialnih glinic (Šket et al., 2013a). Ostali del površine so v nadaljnjih letih rekultivirali z
odlaganjem mulja iz komunalne čistilne naprave Ptuj. Na letni ravni se je za prekrivanje
uporabilo okoli 3500 m3 mulja s 15 % suhe snovi (Ivanuša Šket et al., 2013a).
Po letu 1991 se je količina odloženih odpadkov bistveno zmanjšala. V začetku leta 1991 je
letna količina suspenzije znašala okoli 100.000 m3, leta 2002 se je količina suspenzije
zmanjšala na približno 10.000 m3 (Ivanuša Šket et al., 2013a).
Od leta 1991 do 1999 so na površini sedem ha odložili približno 50.000 ton različnih trdnih
odpadkov iz proizvodnje podjetja Silkem d.o.o. in 10.300 m3 mulja iz čistilne naprave Ptuj. V
letih 2003, 2004 in 2005 je bilo dodatno odloženih še približno 19.000 ton odpadkov letno.
Talum (2002) navaja, da je bilo na obe odlagališči odpadkov je bilo v letu 2002 skupno
odloženih približno 6.500 ton odpadkov letno. V začetku leta 2003 so pričeli na odlagališče
odlagati odpadke v kompaktni obliki in tako so letno odložili 1.000 t na en ha površine
(Homšak, 2006a). Poleg tega pa so letno iz čistilne naprave Ptuj odložili približno 3.500 m3
10

Keršmanc, T. 2015. Hidrogeološke razmere na območju industrijskega kompleksa Kidričevo.
__________________________________________________________________________________

mulja iz čistilne naprave Ptuj. Med leti 2005 do 2007 so na odlagališče odpadkov odložili še
5.200 ton odpadkov (Homšak, 2006a).
Z delno revitalizacijo odlagališča so končali meseca avgusta leta 2006. Homšak (2005) navaja,
da je višina odpadkov do leta 2003 znašala med 16 m in 17 m. Kota terena znaša zahodnem
delu 251,0 m, na vzhodnem delu pa 248,8 m. Odvodnjavanje površinskih vod na odlagališču
ni urejeno, izcednih voda pa zaradi ne-tesnjene podlage ni mogoče urediti (Homšak, 2006a).
31. 10. 2007 se je na odlagališču nenevarnih odpadkov Rdeče blato prenehalo z odlaganjem
odpadkov (Ivanuša Šket et al., 2013a).

Slika 4: Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče Blato (Ivanuša Šket et al., 2013a)
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3.2. Zaprto odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče
Odlaganje odpadkov na odlagališču inertnih odpadkov Pepelišče se je pričelo leta 1954,
neposredno na poraščena tla, brez kakršne koli predpriprave terena (Talum, 2002). Odpadki
so bili odloženi direktno v manjše gramozne jame, ki so segale nad gladino podzemne vode.
Ko je količina odpadkov dosegla poraščeno koto tal, so odpadke nasuli v višino (Masič, 2002).
Odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče obsega površino 18 hektarov. Približna ocenjena
količina odpadkov znaša med 1,5 in 2 milijona ton, vendar se podatki med seboj precej
razlikujejo (Homšak, 2004). Površina odlagališča Pepelišče na podlagi ortofoto posnetka
znaša 19,15 ha (slika 5).
Talum (2002) navaja, da je bilo med leti 1954 in 1991 na odlagališče inertnih odpadkov
Pepelišče letno odloženih 70.000 ton žlindre in elektrofiltrskega pepela iz kotlarne bivše
Tovarne glinice in aluminija. Pepel je odpadni produkt iz kotlarn, kjer so proizvajali paro
potrebno za proizvodnjo glinice iz premoga in težkega kurilnega olja (Homšak, 2006b). Banič
Kranjevič in sod., (1989) navajajo, da je pri proizvodnji 110.000 ton glinice v preteklosti
nastalo od 60 do 100 ton pepela na dan oziroma 20.000 do 36.000 m3 ton pepela na leto.
Žlindro in pepel so od kotlarne do odlagališča transportirali z vagoni, kasneje s kamioni (brez
vsebnosti vode) v odpadkih (Homšak, 2006b). Geodetski posnetki kažejo, da je bilo do leta
1989 odloženih 364.700 m3 žlindre in pepela, kar znaša okoli 10.000 m3 žlindre in pepela na
leto (Homšak, 2004).
Po letu 1994 se je količina odloženih odpadkov bistveno zmanjšala in omejila na gradbene
odpadke in odpadke iz proizvodnje anod in elektroliz in drugih opuščenih obratov. Do leta
1994 je bilo na območju odlagališča inertnih odpadkov Pepelišče odloženih 1,5 do 2 milijona
ton odpadkov, vsako leto naj bi deponijo dodatno odloži približno 52.000 ton odpadkov
(Homšak, 2006).
Med leti 1994 in 2001 je bilo na odlagališče leto odloženih približno 6.800 ton različnih
odpadkov, kar znaša 1.200 ton odpadkov letno (Homšak, 2006b). Homšak (2001) navaja, da
so v letih med 1991 in 2000 odložili med 2.500 in 3.000 ton odpadkov letno, samo v letu
2001 pa 4.238 ton odpadkov. V letu 2003 so proizvedli 360.000 ton aluminija in pri tem
odložili 7.500 ton odpadkov (Talum, 2002). Na odlagališču so odložene tudi ruševine 145 m
visokega opečnega dimnika, v manjših količinah pa tudi komunalni odpadki iz industrijske
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cone Kidričevo (Homšak, 2004). Kdaj so pričeli z odlaganjem komunalnih odpadkov ni znano,
prav tako ni znana količina odloženega materiala. Z odlaganjem le teh so prenehali v letu
2002 (Homšak, 2006b). Na odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče so odlagali tudi približno
1.600 ton gradbenih odpadkov letno (Talum, 2002).
Po letu 2000 so postopoma prenehali z odlaganjem komunalnih odpadkov, ker je odvoz
prevzelo komunalno podjetje Čisto mesto d.o.o.. V preteklosti so reciklirali 10.000 ton
ogljikovih materialov in klorita, livarske žlindre in ogljikovega prahu, ki jih je prevzelo
podjetje Čisto mesto d.o.o., nevarne odpadke pa je prevzemalo tudi podjetje Ekoles d.o.o.
(Talum, 2002).
V letih 2003, 2004 in 2005 je bilo na odlagališče odloženih približno 5000 m3 odpadkov, kar
znaša približno 10.000 ton inertnih odpadkov letno (Homšak, 2006b). Zadnji dan odlaganja
odpadkov na odlagališču inertnih odpadkov Pepelišče je bil 31.10.2007.
V letu 2007 so površino odlagališča ozelenili in tako izvedli delno sanacijo. Uredili so brežine
roba deponije in površino odlagalnega polja prekrili z 20 cm do 30 cm plastjo humusa
oziroma komposta. Na odlagališče so zasadili nizko rastočo vegetacijo in drevesa.
Maksimalna globina odpadkov znaša 16 m, v povprečju pa je višina odpadkov nasuta do
višine približno 12 metrov (Homšak, 2006b). Zahodna stran odlagališča je nasuta do kote
247,5 m, vzhodna stran pa do 250,4 m (Ivanuša Šket et al., 2013b). Odvodnjavanje
površinskih vod na odlagališču ni urejeno, izcednih voda pa zaradi ne-tesnjene podlage ni
mogoče urediti (Homšak, 2005).

Slika 5: Odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče (Ivanuša Šket et al., 2013b)
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4. PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV

4.1. Pregled geoloških in hidrogeoloških raziskav na
jugovzhodnem delu Dravskega polja
Dravsko polje je bilo v preteklosti deležno številnih geoloških in hidrogeoloških raziskav, ki
so se pričele v sredini devetnajstega stoletja. Podrobnejše raziskave so se pričele v petdesetih
in šestdesetih letih prejšnjega stoletja z namenom izgradnje hidroelektrarn na reki Dravi,
ugotavljanju vodne bilance in izkoriščanju podzemne vode za namen oskrbe prebivalstva s
pitno vodo.
Industrijski kompleks Kidričevo v preteklosti ni bil nikoli predmet obsežnejših raziskav, zato
v nadaljevanju podajam pregled geoloških in hidrogeoloških raziskav, ki so se območja le
posredno dotaknile, vendar so pomembne z vidika geološke zgradbe območja in dinamike
toka podzemne vode na Dravskem polju.
Breznik in Žlebnik (1961) sta opravila sistematične hidrogeološke analize v kvartarnem
vodonosniku Dravskega polja. Območje med Mariborom in Ptujem, kjer se nahaja tudi
industrijski kompleks Kidričevo, sta umestila v najmlajšo pleistocensko teraso, kjer debelina
kvartarnih plasti presega 15 metrov. Koeficient prepustnosti vodonosnika v Staršah je bil
določen s črpalnim poizkusom na vrtini Č-15 in znaša od 1,0*10-1 do 5,0*10-1 m/s.
Nekoliko podrobneje je območje industrijskega kompleksa Kidričevo obravnaval Petauer
(1980). Izrisal je strukturno karto neprepustne podlage Dravskega polja v merilu 1: 25.000. V
okolici industrijskega kompleksa Kidričevo je izrisal dva profila: Maribor – Stražgojnica in
Zgornji Duplek – Dragonja vas, kjer je litološko mejo med kvartarnim in pliocenskim
vodonosnikom določil na globini med 22 m in 26 m. S črpalnimi poizkusi je določil
koeficiente prepustnosti območja v širši okolici industrijskega kompleksa Kidričevo. Na
vodnjaku V-5 na črpališču Kidričevo koeficient prepustnosti znaša 5,2*10-3 m/s, na vodnjaku
pri osnovni šoli Starše, 5,3*10-3 m/s ter na piezometru v Župečji vasi 6,6*10-3 m/s.
Žlebnik (1982) je podal pregledno geološko in hidrogeološko zgradbo celotnega Dravskega
polja. Območje, na katerem se nahaja industrijski kompleks Kidričevo, je umestil na najnižjo
pleistocensko teraso, za katero je značilna rahlo valovita neprepustna podlaga, ki je za 2,6 ‰
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nagnjena proti vzhodu. V osrednjem delu Dravskega polja je debelina prodnih naplavin
enakomerna in znaša med 22 in 26 metri, povprečen koeficient prepustnosti pleistocenskega
proda znaša 3,4*10-3 m/s, medtem ko prepustnost spodaj ležečega pliocenskega proda znaša
5,3*10-8 m/s do 1,2*10-7 m/s. Smer toka podzemne vode na celotnem Dravskem polju je v
splošnem ob zahoda proti vzhodu, na območju industrijskega kompleksa Kidričevo pa se
preusmeri proti severovzhodu.
Žnidarčič in Mioč (1987) sta izdelala tiskano geološko karto lista Maribor in tolmač h karti.
Območje industrijskega kompleksa Kidričevo leži na kvartarnih sedimentih rečne terase, ki so
podrobneje opisani v poglavju geološka zgradba območja.
Prestor in sodelavci (2004) so izdelali Hidrogeološko karto Slovenije po IAH klasifikaciji in
umestili območje industrijskega kompleksa Kidričevo v obširni in srednje do visoko izdatni
vodonosnik .
Žnidar (2006) navaja, da se je smer toka podzemne vode na območju industrijskega
kompleksa Kidričevo v preteklosti spreminjala. Novembra leta 1980 in avgusta leta 2003 je
tekla od zahoda proti vzhodu, januarja 2003 in septembra leta 2005 od severozahoda proti
jugovzhodu. Predkvartarna podlaga se po njenih ocenah nahaja med kotami 218 m in 215
metri.
Klasinc (2013) obravnava tematiko pliocenskega vodonosnega sistema na celotnem
Dravskem polju, ki ga je ločil od zgoraj ležečega kvartarnega vodonosnika. Opredelil je novo
klasifikacijo ločevanja kvartarnega in pliocenskega vodonosnika oziroma Ptujskega
vodonosnega sistema, ki je podana v poglavju 5.1.
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4.2. Pregled geoloških in hidrogeoloških raziskav na območju
industrijskega kompleksa Kidričevo
Geološke in hidrogeološke raziskave na območju industrijskega kompleksa Talum Kidričevo
so bile v preteklosti opravljene na podlagi letnih obratovalnih monitoringov podzemnih voda,
ki jih je upravljalec odlagališča dolžan opravljati glede na veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji.
Opazovalne vrtine na območju industrijskega kompleksa Kidričevo
V preteklosti so bile na območju Taluma d.d. Kidričevo izvedene številne opazovalne vrtine
za vzpostavitev monitoringa podzemne vode na območju industrijskega kompleksa Kidričevo.
Mencej in Vehar (2002) sta opredelila geološke in hidrogeološke razmere na podlagi 4ih
izvedenih opazovalnih vrtin (V-24, V-25, V-26 in V-27). V poročilu navajata tudi starejše
obstoječe vrtine V-3, V-5 in V-12, katere način izvedbe in litološki popisi niso ohranjeni.
Masič (2002) je v okviru geotehničnega poročila o pogojih sanacije odlagališča inertnih
odpadkov Taluma d.d. Kidričevo izdelal 5 sondažnih vrtin (Z-1, Z-2, Z-3, Z-4 in Z-5) ter 27
sondažnih jaškov (J-1 do J-27) z namenom ugotovitve oblike dna deponije inertnih odpadkov
Pepelišče. Ohranjeni so vsi litološki popisi vrtin.
Ivanuša Šket in sodelavci (2013a in 2013b) navajamo, da se na območju industrijskega
kompleksa Kidričevo nahaja pet operativnih starejših opazovalnih vrtin (V-3, V-15, V-22/00,
V-25/02 in V-26/02).

Geološka in hidrogeološka zgradba območja
Talum (2002) je geološko zgradbo pod odlagališči odpadkov opredelil kot odprt vodonosnik,
ki ga gradijo tri vodonosne plasti, ki so med sabo ločene s plastmi peska in melja, ki so slabše
prepustne in preprečujejo širjenje onesnaženja po celotnem vodonosniku.
Mencej in Vehar (2002) navajata, da kvartarni vodonosnik sega do globine od 20 m do 23 m.
Koeficient prepustnosti kvartarnega vodonosnika sta ocenila na 1*10-2 m/s, koeficient
prepustnosti pliocenskega vodonosnika pa 1*10-8 m/s. Hitrost toka podzemne vode je bila
ocenjena na 17 m/dan. Pretok podzemne vode pod odlagališčem v dolžini 400 m in debelini
vodonosnika 14,5 m kar ustreza pretoku 114 l/s.
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Brenčič (2004) je izdelal celovito študijo v okviru Hidrogeološkega poročila za potrebe
izdelave obratovalnega monitoringa na odlagališču Rdečega blata in na odlagališču Pepelišče,
kjer je opredelil litološke značilnosti pod območjem Industrijskega kompleksa Kidričevo.
Kvartarni vodonosnik sega do globine 22 metrov. Debelina omočenega sloja pod
odlagališčem je spremenljiva in znaša na zahodni strani približno 13 m in na vzhodni strani
približno 16 m. Debelina nezasičene cone se nahaja na intervalu od 4 m do 7 m. Prepustnost
kvartarnega vodonosnika, ki ga gradijo večinoma peski, prodi in podrejeno melji je bila
ocenjena znotraj dekade 10-3 m/s. Pod kvartarnim vodonosnikom ležijo terciarne slabše
prepustne plasti, ki predstavljajo hidrogeološko bariero.
Odpadki
Masič (2002) je izvedel geotehnične preiskave odpadkov iz odlagališča inertnih odpadkov
Pepelišče. Koeficient prepustnosti odpadkov iz edometreskih testov znaša med 1,94x10-7 m/s
in 2,74x10-9 m/s, povprečni koeficient prepustnosti znaša pa 6,36x10-8 m/s. Na podlagi analiz
zrnavosti koeficienti prepustnosti odpadkov znašajo med 3,9x10-5 do 1,0x10-7 m/s, s
povprečno vrednostjo prepustnosti 6,81x10-6 m/s. Poroznosti materiala so od 17,4 % do
68,74 % s povprečno vrednostjo 59,9 % kar nakazuje na heterogenosti odloženih odpadkov.
Prepustnost odpadkov z odlagališča nenevarnih odpadkov Rdeče blato znaša 5x 10-9 m/s, z
razponom od 2,7x10-7 do 4,7x10-10 m/s (Masič, 2002).
Poraba podzemne vode iz črpališča Kidričevo
Voda je bila v tehnološkem procesu pridobivanja aluminija bistvenega pomena. Od pričetka
obratovanja tovarne se podzemna voda iz vodonosnika Dravskega polja črpala v črpališču
Kidričevo. Med leti 1954 in 1990 je poraba vode znašala 6,1 milijonov m3 vode letno. V
obdobju med 1991 do 2001 je poraba znašala približno 4,6 milijone m3 vode. Večina vode se
je uporabljala za hlajenje livarskih proizvodov in se po porabi odvedla odvodni kanal. Po letu
2002 se je poraba zmanjšala na 1,5 milijonov m3 letno (Talum, 2002).
Ali je črpališče Kidričevo aktivno tudi danes, na podlagi arhivskega gradiva ni mogoče
razbrati, prav tako pa niso znane količine črpanja podzemne vode od leta 2002 dalje.
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Kemijsko stanje podzemne vode
V zvezi s kemijskimi analizami kakovosti podzemne vode so bile v preteklosti izvedene
številne študije in analize. V preteklosti sta bili izdelani poročili Vpliv odlagališča in ekološki
vidik podtalnice leta 1994 in Analiza in vrednotenje podtalnice od leta 1982 do 1997. Poročila
so povzeta v Talum (2002). Vpliv odlagališč na podzemno vodo je bil opredeljen z močno
povečano alkalnostjo, koncentracijo aluminija, vanadija, železa, cianidov, fluoridov in
mineralnih olj. Onesnaženje se pojavlja v vrtinah dolvodno od odlagališča. Med leti 1954 in
1990 je vrednost natrija znašala približno 1200 mg/l, po letu 1991 pa 300 mg/l. (Talum, 2002).
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je v letu 2004 opravil Preiskave onesnaženosti
podzemnih vod na območju podjetja Kidričevo na tedaj obstoječih 13 opazovalnih vrtinah (V1, V-3, V-5, V-6, V-12, V-15, V-16, V-21, V-22, V-23, V-24, V-25 in V-26). V podzemni
vodi so bile glede na Uredbo o kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS št. 11/02) povišane
vrednosti naslednjih indikativnih parametrov: fluoridi, cianidi, aluminij nitrati, amonij,
vanadij in krom. Največja onesnaženost je bila v okolici odlagališča nenevarnih odpadkov
Rdeče blato (Glavič et al., 2004).
Upravljalec odlagališča mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa, ki ga
predpisuje zakonodaja v republiki Sloveniji. Te uredbe so: Uredba o odlagališčih odpadkov
(Ur.l. RS št. 10/14, 54/15), Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne
vode (Ur.l. RS št. 49/06, 114/04 in 53/15) in Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Ur.l.
RS št. 31/09). V letu 2013 smo izdelali dva Programa obratovalnega monitoringa podzemnih
voda za zaprto odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče in zaprto odlagališče nenevarnih
odpadkov Rdeče Blato (Ivanuša Šket et al., 2013a, 2013b). V letu 2015 smo za obe
odlagališči izdelali letni poročili o monitoringu stanja podzemnih voda (Ivanuša Šket et al.,
2015a, 2015b).
Navedeni pravilniki določajo posnetek ničelnega kemijskega stanja podzemne vode, ki v
programu obratovalnega monitoringa zajema posnetek vrednosti osnovnih in indikativnih
parametrov ter parametrov tistih onesnaževal, ki glede na značilnosti vira onesnaževanja
lahko v primeru neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo povzročijo
onesnaženje podzemne vode na vplivnem območju vira onesnaževanja (Šket et al, 2013a,
2013b).
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Meritve kemijskega stanja vode se izvajajo v opazovalnih vrtinah PTA-1/13, PTA-3/13,
PTA4/13, PTA-5/13, PTA-7/13, PTA-8/13 in PTA-9/13. Opazovalni vrtini PTA-1/13 in
PTA-5/13 predstavljata gorvodni vrtini in opredeljujeta ničelno kemijsko stanje vode, ostale
vrtine pa so dolvodne in opredeljujejo vpliv odlagališča nenevarnih odpadkov Rdeče blato in
odlagališča inertnih odpadkov Pepelišče na kemijsko stanje podzemne vode.
Na opazovalnih vrtinah PTA-3/13, PTA-4/13 in PTA-7/13, ki predstavljajo opazovalne vrtine
dolvodno od odlagališča nenevarnih odpadkov Rdeče blato, opazimo povišane vrednosti pH,
ki znaša na vrtini PTA-3/13 11,0, na vrtini PTA-4/13 10,9 in na vrtini PTA-7/13, in se od
opazovalne vrtine PTA-3/nahaja 950 metrov stran pa 10,7. Vrednosti elektroprevodnosti
znašajo med 1900 μS/cm do 2570 μS/cm. V podzemni vodi so, glede na Pravilnik o
obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (priloga 2 – opozorilne
spremembe), preseženi tako osnovni kot indikativni parametri. Preseženi osnovni parametri so:
skupni organski ogljik, adsorbirani organski halogeni, amonij, natrij, hidrogenkarbonati,
ortofosfati in bor. Preseženi indikativni parametri so: fluorid, nitrit, aluminij, antimon, arzen,
baker, kadmij, molibden, nikelj, selen, vanadij in živo srebro.
Na opazovalnih vrtinah PTA-8/13 in PTA-9/13, ki predstavljajo opazovalne vrtine dolvodno
od odlagališča inertnih odpadkov Pepelišče, opazimo da vrednost elektroprevodnosti na
opazovalni vrtini PTA-8/13 znaša 1160 μS/cm, na opazovalni vrtini PTA-9/13 pa 659 μS/cm.
V podzemni vodi so preseženi tako osnovni kot indikativni parametri. Preseženi osnovni
parametri so: skupni organski ogljik, natrij, hidrogenkarbonati in bor. Preseženi indikativni
parametri so: fluorid, cink in molibden.
Pri nekaterih parametrih se koncentracije v dolvodni smeri povečujejo. Povečanje
koncentracij v dolvodni smeri opazujemo pri ortofosfatu, boru, fluoridu, arzenu, kadmiju,
vanadiju in molibdenu. Na opazovalni vrtini PTA-3/13 vrednost koncentracije vanadija v
podzemni vodi znaša 1300 μg/l. V opazovalni vrtini PTA-7/13, ki se od odlagališča odpadkov
nahaja približno 1 km dolvodno pa koncentracija znaša 1700 μg/l. Pri molibdenu v vrtini
PTA-3/13 koncentracija znaša 170 μg/l, v vrtini PTA-4/13 pa 500 μg/l.
Na odlagališču inertnih odpadkov Pepelišče, razen pri koncentraciji molibdena in fluorida
opazujemo zmanjšanje koncentracij v dolvodni smeri. Na vrtini PTA-8/13 koncentracija bora
znaša 0,34 mg/l, v vrtini PTA-9, ki je od odlagališča oddaljena 730 m pa 0,24 mg/l.
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Vpliv na kvaliteto podzemne vode lahko določimo kot prirastek presežene opozorilne
spremembe izražene v % v dolvodni vrtini v primerjavi z vsebnostjo parametra v gorvodni
vrtini (Ivanuša Šket at al., 2015a, 2015b). Večji vpliv na kakovost podzemne vode ima
odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče blato, saj nekateri parametri močno presegajo
dovoljene opozorilne spremembe, ki so navedene v Pravilniku o obratovalnem monitoringu
onesnaževanja podzemne vode. To so vanadij kjer izračunana opozorilna sprememba znaša
(339.900 %), aluminij (341.900 %), nitriti (315.900 %), arzen (103.900 %) in molibden
(99.900 %). Pri ostalih preseženih parametrih je presežena opozorilna sprememba nekoliko
nižja. To so: ortofostati (26.700 %), fluorid (15.100 %), baker (1.700 %), kadmij (1.480 %),
berilij (.1320 %), selen (1.400 %) in živo srebro (120 %).
Na odlagališču inertnih odpadkov Pepelišče preseženo opozorilno spremembo opazimo pri
boru (5.000 %), fluoridu (2.500 %) in molibdenu (920 %).
Ciljno hidrogeološko območje
Talum (2002) navaja, da se oblak onesnaženja redči s svežo podzemno vodo v črpališču
tehnološke vode Kidričevo, ki deluje kot aktivna zaščita podzemne vode med črpališčem
Kidričevo in črpališčem Skorba. Delno oblak onesnaženja odteka po zgornjem vodonosnem
sloju v smeri proti Dravi, kjer se onesnažena podzemna voda meša s spodnjim, slabše
prepustnim slojem. Večji vpliv onesnaženja povzroča odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče,
kjer je širina oblaka onesnaženja ocenjena na 500 metrov in sega od vzhodnega roba
odlagalnega polja Rdeče blato preko južnega dela industrijske cone ter se nadaljuje proti
vzhodu (Talum, 2002).
Brenčič (2004) navaja, da je odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče blato postavljeno
nekoliko prečno (jugozahod – severovzhod) na smer toka podzemne vode. Širina oblaka
onesnaženja je v dolvodni smeri okoli 1000 m in je v smeri proti severovzhodu. Koeficient
prepustnosti na obravnavanem območju je ocenjen na 2x10-3 m/s, efektivna poroznost na 0,15
in gradient na 0,00165. Izračunana je bila hitrost potovanja konzervativnega onesnaževala, ki
znaša 1,9 m/dan v horizontalni smeri.

20

Keršmanc, T. 2015. Hidrogeološke razmere na območju industrijskega kompleksa Kidričevo.
__________________________________________________________________________________

5. TEORETIČNA IZHODIŠČA
5.1. GEOLOŠKA ZGRADBA DRAVSKEGA POLJA

5.1.1. Nastanek Dravskega polja
Dravsko polje predstavlja uravnano območje, ki je nastalo v pleistocenu, ko se je Drava
postopno vrezovala v terciarni relief in ga zasula s prodnimi naplavinami v fazah tektonskega
mirovanja in ugrezanja, ki sovpadajo s poledenitvami dobami v Alpah. V poznejših fazah si je
urezala strugo v lastne sedimente, kar dokazujejo številne terase na tem območju (Žlebnik,
1982).
Najvišja terasa se nahaja od Tezna čez Tezenski gozd proti cesti Rogoza – Miklavž. Rob
naslednje terase poteka vzporedno z višjo teraso od Maribora mimo Brezij, Dogoš, Miklavža,
Šmarjete in Njiverk na Ptujsko polje. Obe zgoraj omenjeni terasi sta za 1,8 ‰ nagnjeni proti
Ptuju. Najmlajša pleistocenska terasa poteka vzporedno z Dravo od Pobrežja, mimo Zrkovcev,
Dogoš, Miklavža, Loke, Gerečje vasi in Zgornje Hajdine na Ptujsko polje. Pri Loki se od nje
odcepi dva do 3 metre nižja terasa, katere rob poteka vzporedno s cesto Maribor – Ptuj in
naprej na Ptujsko polje. Ostanki te terase so ohranjeni tudi na Pobrežju med Zrkovci in
Dogošami (Breznik in Žlebnik, 1961).
Pod najnižjo pleistocensko teraso se nahaja holocenska ravnica, ki spremlja reko Dravo od
Maribora do Ptuja v širokem pasu od enega do treh kilometrov. Ravnina je rahlo valovita in
presekana s starimi strugami in rokavi reke Drave (Žlebnik, 1982).
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5.1.2. Litostratigrafske enote

5.1.2.1 Kvartar
Sedimenti kvartarne starosti, ki jih delimo na pleistocenske in holocenske, se nahajajo na
površju Dravskega polja, ter na posameznih mestih ob vznožju Slovenskih Goric in Haloz
(Žnidarčič in Mioč, 1987). Mednje sodijo: barjanski sedimenti, peščena puhličasta glina,
prodno peščen terasni material, peščena glina z lečami proda, facies mrtvih korit, povodenjski
facies Drave in Mure, aluvialne naplavine potokov in rek, deluvialni ter soliflukcijski in
deluvialno-proluvialni material.

Sedimenti pleistocenske starosti
Med pleistocenskimi terasnimi sedimenti prevladuje prod (70 %), ki mu sledita pesek (20 %)
in peščena glina (10 %). Sortiranost je slaba, velikost prodnikov je spremenljiva in znaša od
nekaj centimetrov do par decimetrov. Po petrografski sestavi pleistocenski prod poleg
kremenovih prodnikov vsebuje tudi prodnike amfibolita, granodiorita, gnajsa in redko
apnenca (Žnidarčič in Mioč, 1987).
Žlebnik (1982) sedimente pleistocenske starosti opisuje kot sedimente, ki jih sestavlja prod,
pesek in melj, med katere so vložene plasti in leče peska. Prod je mestoma sprijet v plasti in
leče vezanega konglomerata, ki so debele od pol do enega metra. Konglomeratni vložki so
prisotni le ob robovih teras.
Na severnem robu Dravskega polja so sedimenti mnogo bolj grobozrnati kot v osrednjem in
južnem delu. Pleistocenski prod vsebuje do 6 % melja ter od 35 % do 57 % peska. Povprečna
vrednost

koeficienta

prepustnosti

pleistocenskih

sedimentov

znaša

3,4*10-3

m/s

(Žlebnik, 1982).

Sedimenti holocenske starosti
Sedimenti holocenske starosti so zelo heterogeni, ravnina je rahlo valovita in presekana s
starimi strugami in rokavi reke Drave. Na površju so sestavljeni iz peska in melja z razponom
debeline od 0,5 m do 3 m. Pod peščeno meljasto plastjo se nahaja prod s peskom, ki je zelo
neenakomerne sestave, značilno pa je hitro menjavanje plasti in leč proda s peskom, ter peska
in peska s prodniki. Debelina prodno peščene holocenske terase znaša med štirimi metri in pol
in 18,5 m (Žlebnik, 1982).
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Klasinc (2013) je kvartarne sedimente razdelil na dve skupini plasti in jih ne deli na
pleistocensko in holocensko starost :
-

Plasti z večjim deležem drobnozrnatih sedimentov; v katere uvršča barjanske sedimente,
peščeno puhličasto glino, peščeno glino, deluvij, soliflukcijsko in deluvialno proluvialni
material in območja aluvija, kjer gre za nanose manjših rek in potokov v Slovenskih
Goricah in Halozah. Plasti z večjim deležem drobnozrnatih sedimentov vsebujejo glino,
meljasto glino in peščeno glino, debelina plasti pa znaša med 8 m do 12 m.

-

Plasti z večjim delom debelozrnatih sedimentov; v katere uvršča sedimente rečnih teras
in večino aluvialnih sedimentov, plasti pa vsebujejo prod, peščen prod, pesek, melj in
peščeno glino. Debelina plasti z večjim deležen debelozrnatih sedimentov pa naj bi
znašala med 22 m in 26 m.

Klasinc (2013) prepustnosti kvartarnega vodonosnika ocenjuje v povprečju na 3,96*10-3 m/s.

5.1.2.2. Pliokvartar
Pliokvartarne plasti se nahajajo na zahodnem, jugozahodnem in južnem delu Dravskega polja.
Glede na geološko sestavo jih delimo na spodnji in zgornji del. Spodnji del sestavljajo pesek,
peščena glina, glinast prod, zgornji del pa konglomerat, prod in pesek. Prevladujejo prodniki
magmatskega in metamorfnega izvora. Najpogostejši so kremenovi prodniki, medtem ko
prodniki apnenca in dolomita nastopajo podrejeno. Sortiranost sedimentov je slaba in
neenakomerna, kar nakazuje na hitro in plitvo sedimentacijo. Globina pliokvartarnih
sedimentov je zelo različna in odvisna od paleoreliefa, doseže pa lahko globino tudi do
štirideset metrov (Žnidaršič in Mioč, 1987).
Klasinc (2013) navaja, da se med kvartarnim in pliocenskim vodonosnikom ponekod nahaja
tudi pliokvartarni vodonosnik s povprečnim koeficientom prepustnosti 7*10-7 m/s.

5.1.2.3. Pliocen
Pliocenski sedimenti izdanjajo v vzhodnem in jugovzhodnem delu Dravskega polja, ter se
nahajajo pod kvartarnimi plastmi v osrednjem in južnem delu Dravskega polja. Pliocenske
sedimente sestavlja pesek, peščen prod, konglomerat, glina in glinast lapor. Sestava prodno
peščenih sedimentov je drobno do srednje zrnata. Po petrografski sestavi pliocenski prod
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vsebuje kremenove prodnike, prodnike gnajsa in drugih metamorfnih kamnin. Prisotni so še
mikrokristalni glinasti drobci, glinenci in muskovit. Za sedimentne je značilna navzkrižna in
valovita plastovitost, zaradi česar imajo plasti lečast izgled. Barva peska in peščenega proda je
siva, svetlo siva do rumenkasta, barva gline in glinenega laporja siva, sivo modra do sivo
zelenkasta (Žnidarčič in Mioč, 1987).
Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti pliocenskih sedimentov znaša med 5,3*10-8 m/s
in 1,2*10-7 m/s (Žlebnik, 1982).
Klasinc (2013) je izdelal podrobno analizo pliocenskega vodonosnika Dravskega polja.
Pliocenski vodonosnik oziroma Ptujski vodonosni sistem predstavlja pliokvartarni
vodonosnik, vodonosnik ptujsko-grajske formacije in vodonosnik murske formacije. Na
jugovzhodnem robu Dravskega polja pod kvartarnimi ležijo sedimenti pontijske starosti v
katerih prevladujejo glineno laporaste plasti, podrejeno nastopata pesek in peščenjak, le
mestoma pa so lahko prisotni tudi prodniki. Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti
pliocenskega vodonosnika znaša v povprečju 2,98*10-5 m/s, vrednosti prepustnosti pa se
nahajajo med 7*10-5 m/s in 9,5*10-6 m/s.
Klasinc v svojem diplomskem delu poudari problematiko natančnosti ločevanja kvartarnega
in pliocenskega vodonosnika na celotnem območju Dravskega polja. Kot pomembnejši
kriterij za ločevanje izpostavi količino prodnih delcev, ki jih po njegovem mnenju v
pliocenskem vodonosniku praktično ni.

5.1.3. Tektonske razmere
Na podlagi opredelitve, ki je podana na Osnovni geološki karti list Maribor Leibniz, območje
industrijskega kompleksa Kidričevo leži v mariborsko – ptujski pliokvartarni depresiji. Ta je
na jugu s Polskavskim prelomom ločena od Haloške tektonske enote, na severozahodu je z
Dravskim prelomom ločena od Mariborskega bloka, na vzhodu pa meji na Ribniško –
Selniški tektonski jarek, Konjiško depresijo ter na Pohorsko tektonsko enoto, ki je del
Vzhodnih Alp. Posamezni terasni odseki na obravnavanem območju kažejo na neotektonsko
aktivnost depresije in vpliv neotektonike na sedimentacijo. Poleg Polskavskega preloma, ki
poteka v smeri vzhod – zahod približno 1500 m južno od odlagališča, je na tem območju še
pomembnejši regionalni Ljutomerski prelom. Ta poteka v smeri jugozahod – severovzhod in
predstavlja podaljšek periadriatskega lineamenta (Ivanuša Šket et al., 2013a, 2013b).
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5.2.

KOEFICIENT PREPUSTNOSTI

Koeficient prepustnosti lahko izračunamo z različnimi metodami, ki jih ločimo na
eksperimentalne in empirične. Eksperimentalni poizkusi, kot so črpalni in nalivalni poizkusi
ter pulzni testi, se izvajajo na terenu. Empirične enačbe obsegajo izračune koeficienta
prepustnosti na podlagi analize zrnavosti, ki so bile določene v laboratorijih, na podlagi
preizkušanja vzorcev (Brenčič, 2014).
Koeficient prepustnosti je definiran kot volumen vode, ki se pretaka skozi porozni medij in je
odvisen od fizikalnih lastnosti poroznega medija in od fizikalno kemijskih lastnosti tekočine.
Podan je lahko v različnih enotah [m/s, cm/s, m/dan] (Fetter, 2001).
Izračunamo ga lahko z direktno integracijo Darcyevega zakona (Hischock, 2005)

Q = pretok [m3/s]

𝑄𝑄 = −𝐾𝐾 𝐴𝐴

𝑑𝑑ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑

K = koeficient prepustnosti [m/s]
A = površina testiranega vzorca [m2]
𝑑𝑑ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑

= i = hidravlični gradient (razmerje med spremembo hidravlične višine in spremembo

dolžine testiranega odseka)
Vodonosniki so pogosto heterogeni in anizotropni, kar privede ne samo do različnih fizikalnih
lastnosti poroznega medija znotraj vodonosnika, temveč tudi različnih fizikalnih lastnosti
tečenja fluida znotraj njega (Hiscock, 2005). V tem primeru je

koeficient prepustnosti

odvisen od učinkovite poroznosti, oblike delcev, njihove sortiranosti in velikosti zrn
(Kasenow, 2002).

5.2.1. Izračun koeficienta prepustnosti iz krivulj zrnavosti
V laboratoriju zrnavostno sestavno zemljin določimo s sejanjem na standardnih sitih in
aerometrom. Preiskavo uporabljamo predvsem za klasifikacijo debelozrnatih in mešanih
zemljin (Vukovič & Soro, 1992).
Na podlagi opravljene sejalne analize, katere rezultat prikažemo na krivulji zrnavosti
izračunamo efektivni premer zrna, koeficient enakomernosti in koeficient zrnavosti, ki jih
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Keršmanc, T. 2015. Hidrogeološke razmere na območju industrijskega kompleksa Kidričevo.
__________________________________________________________________________________

potrebujemo za izračun koeficienta prepustnosti vzorca na podlagi empiričnih enačb, ki so v
stroki splošno uveljavljene.
Efektivni premer zrn (de) podaja realno vrednost premera zrna, ki jo odčitamo iz krivulje
zrnavosti pri določenem presevku in se podaja v centimetrih. Pri različnih metodah
uporabljamo različne efektivne premere zrn, med najpogostejšimi pa so d10 , d20 , d60
(Kasenow, 2002). Efektivni premer d10 poda določeno vrednost premera zrna pri čemer vemo,
da to znaša 10%

skupne mase celotnega vzorca in hkrati največji premer zrna v tem

velikostnem razredu (Fitts, 2012).
Koeficient enakomernosti (CU) podaja stopnjo homogenosti oziroma čistosti sedimenta.
Enačba podaja razmerje med dvema različnima efektivnima premera zrn d60 in d10 (Vuković
& Soro, 1992).
𝐶𝐶𝑈𝑈 =

𝑑𝑑60
𝑑𝑑10

Večja je vrednost koeficienta neenakomernosti, večji je razpon velikosti delcev. C = 1
definiran popolnoma sortiran material (Kasenow, 2002).
Koeficient zrnavosti (CC) podaja porazdelitev zrn v vzorcu. Odvisen je od teksture in oblike
in velikosti zrn (Jovičič, 2012).

𝐶𝐶𝐶𝐶 =

2
𝑑𝑑30
𝑑𝑑60 ∗ 𝑑𝑑10

Funkcija poroznosti f(n) je empirično določena. Izpeljana je preko koeficienta
enakomernosti (Vukovič & Soro, 1992).
𝑛𝑛 = 0,255 (1 + 0,83𝐶𝐶𝑈𝑈 )

Empirične enačbe za izračun koeficientov prepustnosti temeljijo na podlagi analize zrnavosti
in se med sabo razlikujejo v parametrih velikosti efektivnega premera zrna, koeficienta
zrnavosti ter funkcije poroznosti. Vse podrobnosti lahko bralec najde v Vukovič & Soro
(1992) ter Kasenow, (2002).
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V nadaljevanju podajam dve empirični enačbi, ki sta primerni za srednje do debelo zrnate
sedimente in sta v splošni praksi najbolj uveljavljeni.
EMPIRIČNA ENAČBA PO HAZEN-u
Empirična enačba je primerna za določanje koeficienta prepustnosti če veljata naslednja
pogoja: velikost zrna znaša 0,1 mm < de < mm, koeficient enakomernosti (CU) pa je manjši
od 5 (Kasenow, 2002).

𝐾𝐾 =

𝑔𝑔
2
∗ 6 ∗ 10−4 ⌈1 + 10 (𝑛𝑛 − 0,26)⌉ ∗ 𝑑𝑑10
𝜇𝜇

g = gravitacijski pospešek = 9,81 [m/s2]

μ = kinematična viskoznost vode pri določeni temperaturi [m2/s]
n = poroznost
d10 = efektivni premer zrna [mm]
EMPIRIČNA ENAČBA USBR
Empirična enačba je primerna za določanje koeficienta prepustnosti srednje zrnatih
sedimentov in je zanesljiva če velja naslednji pogoj: koeficient enakomernosti (CU) je manjši
od 5 (Kasenow, 2002).

D20 = efektivni premer zrna [mm]

K = 0,36 ∗ �d2,3
20 �

5.2.2. Izračun koeficienta prepustnosti iz hidravličnih testov
Črpalni poizkus predstavlja in situ metodo določanja lastnosti vodonosnika. Osnovni princip
črpalnega poizkusa temelji na črpanju podzemne vode iz vodnjaka z znano količino pri tem pa
merimo znižanje gladine podzemne vode v analiziranem vodnjaku in okoliških piezometrih.
Izbira ustrezne metode črpalnega poizkusa je odvisna od hidrodinamskega tipa vodonosnika,
njegovega lateralnega raztezanja, geološke zgradbe, narave toka podzemne vode in tehnične
izvedbe vrtine (Kruseman, de Ridder, 2000).
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COOPER – JACOB-ova metoda
Cooper Jacob-ova metoda temelji na Theisovi metodi in se primarno uporablja za zaprte
vodonosnike, uporabljamo pa jo tudi pri izračunu hidrogeoloških lastnosti odprtih
vodonosnikov, pri čemer uvedemo določene predpostavke. Rešitev enačbe, s katero obdelamo
črpalni poizkus, je odvisen od začetnih in robnih pogojev (Brenčič, 2015). Vse podrobnosti o
predpostavkah ter začetnih in robnih pogojih bralec najde v Kruseman & de Ridder, (2000).
Rešitev parcialne diferencialne enačbe za nestacionaren tok v zaprtem vodonosniku
(Kruseman, de Ridder, 2000) se glasi

𝑠𝑠 =
s = znižanje [m]

2,3 𝑄𝑄 2,25 𝑇𝑇𝑇𝑇
ln 2
4 𝜋𝜋 𝑇𝑇
𝑟𝑟 𝑆𝑆

Q = pretok [m3/s]
T = transmisivnost [m2/s]
t = čas [s]
r = radij vpliva vodnjaka [m]
S = elastično uskladiščenje vodonosnika

Iz enačbe lahko izračunamo transmisivnost vodonosnika (T), v kolikor črpalni poizkus
analiziramo v določenem časovnem obdobju, ki se razlikuje za eno dekado.
𝑇𝑇 =

2,3 𝑄𝑄
4 𝜋𝜋 ∆𝑠𝑠

ter koeficient elastičnega uskladiščenja vodonosnika (S)
𝑆𝑆 =
T = transmisivnost [m2/s]

2,25 𝑇𝑇 𝑡𝑡0
𝑟𝑟 2

r = radij vpliva vodanjaka [m]
t0 = čas pri katerem je znižanje doseže vrednost 0 [s]
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V kolikor med izvedbo črpalnega poizkusa ne merimo znižanja v okoliških vodnjakih, ne
moremo določiti pravega radija vpliva vodnjaka. Posledično izračun elastičnega uskladiščenja
in koeficienta prepustnosti z Cooper - Jacobovo metodo ni mogoč.

5.3.

ŠIRJENJE ONESNAŽEVAL V POROZNEM MEDIJU

Odlagališče odpadkov je območje, ki je namenjeno odlaganju odpadkov, ki nastanejo kot
rezultat človeške dejavnosti. V okolici prihaja do večstranskih interakcij med odpadki in
naravnimi snovnimi tokovi. Najpogostejši vzrok za onesnaženje je padavinska voda, ki se
infiltrira skozi telo odlagališča. Med odpadki in vodo prihaja do najrazličnejših kemijskih
procesov zaradi katerih se voda znotraj odlagališča onesnaži. Onesnaženo površinsko vodo, ki
se izceja skozi odpadke, imenujemo izcedna voda. Kemijska sestava izcedne vode je odvisna
od narave odpadkov. Izcedna voda se infiltrira naprej v vodonosnik in povzroča oblak
onesnaženja, ki se širi vzdolž toka podzemne vode (Brenčič, 2004).
Odlagališča odpadkov predstavljajo zvezen vnos onesnaževal v podzemno vodo, ki jih
opišemo z advekcijsko disperzijsko enačbo. Širjenje onesnaževala v podzemni vodi je
odvisno efektivnega difuzijskega koeficienta onesnaževala, advekcijskega transporta,
hidrodinamske disperzije, sorbcije in biodegradacije. Več transportnih poteh onesnaževal
lahko bralec najde v (Fetter, 2008).
Za okvirno oceno širjenja onesnaževala v podzemni vodi lahko uporabimo advekcijsko
enačbo, ki opisuje širjenje onesnaževala glede na hitrost toka podzemne vode. V kolikor
obravnavamo enodimenzionalni model toka podzemne vode, ki teče pravokotno na smer
preseka poroznega medija, je hitrost toka podzemne vode enaka povprečni linearni hitrosti
(Brenčič, 2015).
Povprečno linearno hitrost (vL) toka podzemne vode izračunamo po enačbi (Fitts, 2002)

𝑣𝑣𝐿𝐿 =
K = koeficient prepustnosti [m/s]

𝐾𝐾 ∗ 𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑒𝑒

i = gradient podzemne vode
ne = efektivna poroznost poroznega medija
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6.

METODE DELA

Magistrska naloga je bila delno izvedena v sklopu priprave Programa obratovalnega
monitoringa podzemnih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče blato in odlagališče
inertnih odpadkov Pepelišče (Ivanuša Šket et al, 2013a, 2013b), ter Programa monitoringa
podzemnih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov Rdeče blato in odlagališča Pepelišče za
leto 2014 (Ivanuša Šket et al, 2015a, 2015b).
V okviru monitoringov podzemne vode sem opravila litološke popise devetih opazovalnih
vrtin, ki smo jih izdelali v okviru programa monitoringa, izvedbo črpalnih poizkusov na
terenu in analizo dinamike toka podzemne vode.
Drugi del magistrske naloge, ki je bil izveden ločeno, je obsegal izračune koeficientov
prepustnosti iz črpalnih poizkusov z metodo Cooper - Jacoba, določanje prepustnosti
vodonosnika na podlagi analiz zrnavosti, analize mineralne sestave sedimentov z metodo
XRD in analizo sedimentov XRF, meritve gladine podzemne vode na vseh obstoječih
opazovalnih vrtinah na območju industrijskega kompleksa Kidričevo ter analizo arhivskega
gradiva.

6.1.

Pregled arhivskega gradiva

Pregled arhivskega gradiva je obsegal nabor podatkov o količini, vrsti in načinu odlaganja
odpadkov, ki so bili odloženi na odlagališču nenevarnih odpadkov Rdeče blato in odlagališču
inertnih odpadkov Pepelišče in so podani v poglavju 3.1 in 3.2..
Zbrala sem razpoložljive podatke o vrtinah, ki so bile izvedene v preteklosti in njihove
litološke popise, podatke o hidrogeoloških lastnostih vodonosnika in dinamiki toka podzemne
vode. Podatke o nihanju gladine podzemne vode sem grafično prikazala in se do njih
opredelila. Rezultati o nihanju gladine podzemne vode so prikazani v prilogi 5.
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6.2.

Terensko delo

6.2.1. Izvedba in litološki popis opazovalnih piezometrov
Terensko delo je obsegalo litološki popis vrtin na devetih opazovalnih vrtinah: PTA-1/13,
PTA-2/13, PTA-3/13, PTA-4/13, PTA-5/13, PTA-6/13, PTA-7/13, PTA-8/19 in PTA-9/13, ki
so bile izdelane v okviru Programa monitoringa podzemnih voda za odlagališče nenevarnih
odpadkov Rdeče blato in odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče. Izvedene so bile med
9. 7. 2013 in 26. 7. 2013 pod vodstvom podjetja Alfageo d.o.o.. Lokacije vrtin so prikazane v
prilogi 1.1.
Opazovalne vrtine PTA-1/13, PTA-2/13, PTA-4/13, PTA-5/13, PTA-6/13, PTA-7/13 in PTA9/13 so bile izvedene z udarno rotacijskim vrtanjem s tehnologijo vrtanja »Over Burden«
Odex, kjer se za rotacijo uporablja stisnjen zrak, za vrtanje pa pnevmatsko kladivo. Med
vrtanjem se za stabilnost kanala vrtine uporablja začasno, kovinsko cevitev. Uporabljeno je
bilo kladivo premera 152 mm. Opazovalni vrtini PTA-3/13 in PTA-8/13 sta bili izvedeni z
metodo jedrovanja. Izvedena je bila z jedrniki, uporabljene so bile widia krone, premera 143
mm do globine 13 m in 128 mm. Po končanem vrtanju so bile vse vrtine opremljene s PEHD
cevmi DN90, ustje vrtin je bilo zavarovano z betonsko cevjo premera 300 mm, ki je bilo
zakopano v zemljo in z zunanje in notranje strani zaščiteno z betonsko oblogo (Ivanuša Šket
et al, 2013a, 2013 b).
Na vseh opazovalnih vrtinah je notranji strani betonske cevi na PEHD cevitev nasajena
kovinska piezometrična kapa, ki nato zacementirana v betonsko cev. Kovinska piezometrična
kapa je zaklenjena s ključavnico. Po končanem vrtanju so bile vrtine očiščene z metodo
enojnega airlifta, ki je prikazan na sliki 6 (Ivanuša Šket et al, 2013a, 2013b).

Slika 6: Izvedba enojnega airlifa na opazovalni vrtini PTA-4/13
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Vse izvedene vrtine so bile po končani vrtini geodetsko posnete. Koordinate vrtin so podane v
tabeli 1.
Tabela 1: Koordinate vrtin na območju industrijskega kompleksa Kidričevo (Herič, 2013)

139761,35

Kota ustja
(m)
241,89

Kota terena
(m)
242,02

559256,24

139905,27

240,93

240,77

PTA-3/13

559270,00

139620,01

241,00

240,84

PTA-4/13

559805,39

139539,56

239,30

239,14

PTA-5/13

559182,22

138842,85

240,31

240,47

PTA-6/13

559863,97

139768,87

239,85

239,73

PTA-7/13

560190,84

139333,58

238,68

238,83

PTA-8/13

559904,54

138681,77

239,41

239,60

PTA-9/13

560589,76

138651,54

236,75

236,85

Opazovalni objekt

GKX (m)

GKY (m)

PTA-1/13

558072,25

PTA-2/13

6.2.2. Odvzem vzorcev za analize zrnavosti
Na terenu sem odvzela na različnih globinah skupno 29 vzorcev sedimentov, namenjenim
izračunom analize zrnavosti. Na vrtini PTA-1/13 je bilo odvzetih 6 vzorcev, na vrtinah in
PTA-8/13 4 vzorci, na vrtinah PTA-3/13, PTA-4/13, PTA-5/13 3 vzorci in na vrtinah, PTA7/13 in PTA-9/13 2 vzorca sedimentov. Skupna masa odvzetih vzorcev je znašala 139,5 kg.

6.2.3. Izvedba črpalnih poizkusov
Na vseh devetih opazovalnih vrtinah smo 12. 8. 2013, 13. 8. 2013 in 16. 8. 2013 s podjetjem
Alfageo d.o.o izvedli črpalne poizkuse. Črpalni poizkusi so bili izvedeni s 3'' potopno črpalko
FRANKLIN SW 5-50 (5 bar, 1,15 kW) in tlačno sondo 2,5 bar ter avtomatskim registratorjem
za zapis nivoja vode v vrtini. Pridobljene rezultate sem obdelala z metodo Cooper – Jacoba in
izračunala koeficiente prepustnosti na vsaki opazovalni vrtini.
Med izvedbo črpalnih poizkusov smo merili tudi elektroprevodnost in temperaturo vode.
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6.2.4. Meritve gladine podzemne vode
Meritve gladine podzemne vode sem izvedla z ročnim merilcem gladine podzemne vode.
Gladine podzemne vode so bile na vrtinah serije PTA merjene trikrat. V mesecu juliju in
avgustu leta 2013 po končanem vrtanju in pred začetkom izvedbe črpalnih poizkusov. Tretjič
sem meritve gladine podzemne vode izmerila 29. 1. 2015, na 19 opazovalnih vrtinah na
območju celotnega industrijskega kompleksa Kidričevo. Meritve gladine podzemne vode so
bile izvedene na vseh devetih vrtinah serije PTA in opazovalnih vrtinah V-1, V-3, V-4, V-5,
V-5, V-6, V-15, V-22, V-25/02 in V-26/02. Ob meritvah gladine podzemne vode sem
izmerila tudi prehodnost vrtin.

6.3. Laboratorijsko in kabinetno delo
6.3.1. Izvedba sejalnih analiz in izris krivulj zrnavosti
Na Zavodu za gradbeništvo sem oktobra leta 2013 izvedla 29 mokrih sejalnih analiz zrnavosti
in 8 analiz preiskav z aerometrom po metodi SIST EN 933-1:2012, na podlagi katerih v
računalniškem programu Microsoft Office Excel izrisala krivulje zrnavosti.
Zemljino sem najprej stehtala in namočila. Nato sem jo postavila na sito z odprtinami 0,063
mm in izpirala s curkom vode vse dokler ni voda pod sitom ni bila čista. Ostanek zemljine na
situ sem posušila v peči in presejala skozi standardni sestav sit, odsejke na posameznih sitih
pa stehtala (slika 7).

Slika 7: Vzorci sedimenta pred in po mokri sejalni analizi
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Odsejke sem prikazala na diagramu, na katerem na abcisno os nanesemo velikostne razrede
zrn v logaritemski stali, na ordinato os pa nanesemo odstotek mase zrn določenega
velikostnega razreda v % in tako določimo zrnavostno sestavo.
Preiskavo z aremoetrom sem opravila na vzorcih na presejku zemljine skozi sito z odprtinami
0,063 mm. Zemljino sem posušila v peči in ji odvzela znano maso, ki sem jo nato dispergirala
v vodi skupaj z antikoagulacijskim sredstvom. Vse skupaj sem vlila v merilni valj in vanj
potopila areometer. V določenih časovnih intervalih sem odčitavala gostoto suspenzije iz
merilne skale aerometra in merila temperaturo, ki vpliva na njeno viskoznost. Rezultat
preiskave je krivulja zrnavosti pod zrni premera 0,063 mm.
Krivulje zrnavosti so prikazane v prilogi 3.

6.3.2. Priprava in analiza vzorcev za določanje mineralne sestave s praškovno
rentgensko difrakcijo
Za analizo praškovne rentgenske difrakcije sem pripravila 6 vzorcev (PTA-3/V-1, PTA-3/V-2,
PTA-3/V-3, PTA-4/V-1, PTA-4/V-2 in PTA-4/V-3) sedimentov frakcije manjše od 0,063 mm
(glinasto – meljaste frakcije), ki sem jih pridobila iz sejalnih analiz. Vzorci iz opazovalne
vrtine PTA-3/13 in PTA-4/13 so bili odvzeti z namenom ugotavljana mineralne sestave
najdrobnejše frakcije kvartarnega vodonosnika na območju industrijskega kompleksa
Kidričevo. Rešitve posameznih rentgenogramov so prikazane v prilogi 2.
Praškovna rentgenska difrakcija je bila opravljena na Naravoslovnotehniški fakulteti na
oddelku za geologijo. Rentgenotgrami so bili posneti z rentgenskim difraktometrom PHILPS.
Pri snemanju difraktometrov uprašenih vzorcev je bila uporabljena bakorva cev K-α
žarkovanjem pri toku 10 mA in napetostjo 10 kV. Vzorci so bili posneti v kotnem območju
2,005 – 69,995° 2Θ s korakom 0,01° in s hitrostjo 0,5 sekunde na korak. Snemanje vzorcev
je potekalo zvezno.
Difraktograme uprašenih vzorec sem analizirala z računalniškim programom X'Pert
HighScore Plus, verzija 2.2d (2.2.4). Rezultati mineralne sestave vodonosnika so bili določeni
in interpretirani po literaturi Brindley & Brown, (1980).
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6.3.3. Priprava in analiza vzorcev za kemijsko analizo XRF
Kemijsko analizo z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo (XRF), ki nam podaja elementno
sestavo analiziranega sedimenta, sem pripravila 6 vzorcev peščene frakcije, ki sem jih
pridobila iz analiz zrnavosti. Vzorce PTA-3/V-1, PTA-3/V-2, PTA-3/V-3, PTA-4/V-1, PTA4/V-2 in PTA-4/V-3, sem z elektronskim terilnikom zdrobila do velikosti frakcije pod 0,063
mm. Priprava vzorcev v preši in analiza vzorcev je bila opravljena na Naravoslovnotehniški
fakulteti na oddelku za geologijo. Za analizo vzorcev sta bila uporabljena filtra XRF- soil in
XRF-mining. XRF-mining se uporablja za določanje elementne sestave glavnih prvin, XRFsoil pa za določanje elementne sestave slednih prvin (Potts, 1992).
Rezultati elementne sestave vzorcev so interpretirani na podlagi standardov NIST 1d, NIST
88b in NIST 1633a, ki podajajo priporočene vrednosti posameznih elementov. Izračunala sem
točnost analitike za vsak posamezen element iz analize. Točnost analitike opredelimo kot
razmerje ((izmerjena vrednost – priporočena vrednost) / priporočena vrednost).
V tabeli 2 je podana primerjava relativne napake med dejansko in izmerjeno vrednostjo
standardov za posamezne elemente. V kolikor relativna napaka analize znaša manj kot 10 %
jo obravnavamo kot zanesljivo. Še sprejemljiva napaka, ki jo obravnavam kot delno
zanesljivo, znaša 15 %. Za izbran odstotek sem se odločila glede na dejanske rezultate analize
in interpretacijo analiz drugih avtorjev (Shackley, 2010).
Elementi, katerih relativna napaka znaša več kot 16 % sem obravnavala kot nezanesljive, zato
pri nadaljni analizi niso upoštevani. Ti elementi so : Cr, Nb, Zr, Cl, Mo, Cd, Sb in Sn. Prvine
Si, Al, Fe, Mg, Ca, K in Ti. Rezultate kemijske analize glavnih prvin XRF podajam v
oksidnih oblikah, rezultate slednih prvin pa v mg/kg.
Vrednosti posameznih elementov iz XRF analize sem primerjala z Dutch Target and
Intervenion Values, 2000 – Circular on target and intervention values for soil remediation, ki
je mednarodno priznana lestvica, ki se opredeljuje o mejnih vrednosti posameznih elementov
v tleh. Lestvica je normirana na podlagi standardnih tal, ki vsebujejo 10 % organske snovi in
25 % gline (Esdat, 2010).
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Tabela 2: Odstotek relativne napake med priporočeno in izmerjeno vrednostjo standarda
GLAVNE PRVINE (izražene v %)
SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

K2O

TiO2

%

%

%

%

%

%

%

NIST-1d

-12,33

-13,17

-15,52

111,30

1,16

1,94

-8,90

NIST-88b
NIST1633a

22,77

23,12

-14,37

-0,02

0,02

7,41

11,02

x

x

x

x

x

x

SLEDNE PRVINE (izražene v mg/kg)
Rb

Sr

Ba

As

Cu

Mo

Pb

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

NIST-1d

-14,67

x

x

x

x

x

x

NIST-88b
NIST1633a

x

x

x

x

x

x

x

1,56

-1,17

-3,92

6,66

-0,07

-13,32

-1,10

SLEDNE PRVINE (izražene v mg/kg)
Zn

V

Cr

Mn

Th

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

NIST-1d

x

x

x

x

x

NIST-88b
NIST1633a

x

x

x

x

x

-9,65

-4,53

-1,32

-13,32

10,81

x = v NIST standardu ni podane ni podane standardne vrednosti za določen element
6.3.4. Določitev geološke zgradbe pod industrijskim kompleksom Kidričevo
Geologija območja pod industrijskim kompleksom Kidričevo je bila določena iz litoloških
popisov vrtin, ki sem jih primerjala s splošno uveljavljeno geološko zgradbo, ki je značilna za
Dravsko polje. Določila sem litološko mejo med sedimenti kvartarne in pliocenske starosti. V
računalniškem programu AutoCAD MAP 3D, verzija 2014, sem izrisala litološke popise vrtin
in izrisala štiri hidrogeološke profile, ki opredeljujejo natančno geološko zgradbo območja
pod območjem industrijskega kompleksa Kidričevo. Grafični izrisi vrtin in hidrogeološki
profili so podani v prilogi 1.
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6.3.5. Določanje lastnosti vodonosnika
Na podlagi rezultatov, pridobljenih iz analiz zrnavosti, sem v računalniškem programu
Micosoft Office Excel izračunala koeficiente prepustnosti sedimentov po metodi USBR in
Hazen.
Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili s črpalnim poizkusom, sem z metodo Cooper Jacoba in Darcy-eve enačbe izračunala vrednosti koeficienta prepustnosti v vsaki opazovalni
vrtini. Vrednosti koeficienta prepustnosti iz analiz zrnavosti in hidravličnih testov sem med
sabo primerjala in se opredelila do prepustnosti območja.
Na podlagi arhivskega gradiva sem zbrala podatke o dinamiki nihanja podzemne vode in jih
obdelala z osnovnimi statističnimi metodami in se do njih opredelila.

6.3.6. Izris kart gladine podzemne vode s hidroizhopisami
Karte gladin podzemne vode sem izrisala z računalniškim programom AutoCAD MAP 3D in
Surfer 10 za štiri različna časovna obdobja (oktober 2013, februar 2014, oktober 2014 in
januar 2015) in so podane v prilogi 5. Prvi korak zajema pripravo podatkov v računalniškem
programu Microsoft Office Excel. Vrtinam pripišemo koordinate (X,Y), ki so zapisane v
Gauss Krügerjevem koordinatem sistem. Vrednost (z) predstavlja kota gladine podzemne
vode ob določenem dnevu. V drugem koraku sem z računalniškim programom Surfer 10
izrisala mrežo hidroizohips, pri kateri sem uporabila interpolacijsko metodo »kirigiranje«. V
tretjem koraku sem z računalniškim programom AutoCAD map 3D (verzija 2014) prenesla
mrežo hidroizohips na temeljni topografski načrt Slovenije v merilu 1:5000, dodala sem
lokacije vrtin in prikazala karto gladin podzemne vode za določeno časovno obdobje.
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7.

REZULTATI IN DISKUSIJA

Rezultati hidrogeološke analize industrijskega kompleksa Kidričevo so predstavljeni v treh
sklopih.
Prvi sklop rezultatov »Geologija industrijskega kompleksa Kidričevo« obsega določitev
geološke zgradbe analiziranega območja na podlagi litoloških popisov vrtin, hidrogeoloških
profilov in analize mineralne sestave sedimentov s praškovno rentgensko difrakcijo.
Drugi sklop rezultatov » Hidrogeološke lastnosti vodonosnika« obsega izračune koeficientov
prepustnosti vodonosnika iz zrnavostih krivulj in črpalnih poizkusov. Podana je analiza
dinamike nihanja podzemne vode in karte gladin podzemne vode za različna časovna obdobja.
Tretji sklop rezultatov »Vpliv odlagališč na podzemno vodo« obsega kemično analizo
sedimentov z metodo XRF, rezultate meritev elektroprevodnosti podzemne vode in določitev
velikosti in širjenja oblaka onesnaženja, ki ga povzroča industrijski kompleks Kidričevo.
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7.1. GEOLOGIJA INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA KIDRIČEVO
7.1.1. Litološki popisi vrtin
Na podlagi analize arhivskega gradiva in terenskega ogleda ugotavljamo, da se na območju
celotnega industrijskega kompleksa Kidričevo danes nahaja 10 operativnih starejših
opazovalnih vrtin: V-1, V-3, V-4, V-5, V-6, V-15, V-16, V-22, V-25 in V-16. Litološki in
tehnični popisi vrtni večinoma niso ohranjeni. Podatki o litoloških popisih vrtin sta na
razpolago le za vrtini V-25 in V-26. V preteklosti so bile izvedene še nekatere druge
opazovalne vrtine, ki so podane v poglavju 4.2., in so danes uničene, njihovih lokacij pa danes
ni mogoče rekonstruirati.
V nadaljevanju podajam litološke popise devetih opazovalnih piezometrov (PTA-1/13, PTA2/13, PTA-4/13, PTA-5/13, PTA-6/13, PTA-7/13 in PTA-9/13), ki sem jih izvedla v letu 2013
v okolici odlagališča nenevarnih odpadkov Rdeče blato in odlagališča inertnih odpadkov
Pepelišče.
Litološki popisi vrtin in hidrogeološki profili, ki sem jih izrisala v računalniškem programu
AutoCAD MAP 3D so podani v prilogi 1. V prilogi 1.1. je podana pregledna karta območja z
označenimi vrtinami, v prilogi 1.2. je podana legenda k litološkim popisom vrtin in
hidrogeološkim profilom. V prilogah od 1.3. do 1.11. so podani litološki in tehnični popisi
vrtin serije PTA, v prilogi 1.12 je podan litološki popis vrtine V-25. V prilogah 1.13., 1.14.,
1.15. in 1.16. so izrisani štirje hidrogeološki profili (A-B, C-D, E-F, G-H), izrisani v prečni in
vzdolžni smeri, ki opredeljujejo interpretacijo hidrogeološke zgradbe območja pod
industrijskim kompleksom Kidričevo.
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7.1.1.1. Opazovalna vrtina PTA-1/13
Opazovalna vrtina PTA-1/13 je bila izdelana z udarno – rotacijskim vrtanjem do globine
44 m . Locirana je na poljski poti zahodno od odlagališča nenevarnih odpadkov Rdeče blato.
Litološki popis vrtine je bil opisan na osnovi navrtanine med samim vrtanjem in je podan v
(Tabela 3). Grafični izris vrtine je podan v prilogi 1.3.
Tabela 3: Litološki popis vrtine PTA-1/13
Globina [m]

Litološki popis vrtine

0,0 - 0,4

humus, melj

0,4 – 4,5

peščen melj, sive barve

4,5 – 12,0

prod s peskom in glino, oker barve

12,0 – 12,5

zaglinjen melj, oker barve

12,5 – 20,5

prod s peskom in meljem, oker barve

20,5 – 28,0

rahlo zaglinjen peščen prod, sive barve

28,0 – 41,0

debelejši pečen prod (do 5 cm)

41,0 – 41,7

preperina laporja z redkimi prodniki

41,7 – 44,0

lapor, sive barve

Cevitev vrtine je bila opravljena v naslednjem vrstnem redu:
-

0,00 m – 20,44 m

polna PEHD cev

-

20,44 m – 40,88 m

filtrska cev (odprtine rež 1,5mm)

-

40,88 m – 43,36 m

polna PEHD cev (USEDALNIK)
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7.1.1.2. Opazovalna vrtina PTA-2/13
Opazovalna vrtina PTA-2/13 je bila izdelana z udarno – rotacijskim vrtanjem do globine 24 m.
Locirana je v vasi Strnišče na robu gozda ob železniški progi severno od odlagališča
nenevarnih odpadkov Rdeče blato. Litološki popis vrtine je bil opisan na osnovi navrtanine
(slika 8) med samim vrtanjem in je podan v tabeli 4. Grafični izris vrtine je v prilogi 1.4.
Tabela 4: Litološki popis vrtine PTA-2/13
Globina [m]

Litološki popis vrtine

0,0 - 0,3

humus, melj

0,3 – 7,0

peščen melj, sive barve

7,0 – 24,0

prod s peskom in meljem

Cevitev vrtine je bila opravljena v naslednjem vrstnem redu:
-

0,00 m – 5,84 m

polna PEHD cev

-

5,84 m – 20,44 m

filtrska cev (odprtine rež 1,5mm)

-

20,44 m – 23,66 m

polna PEHD cev (USEDALNIK)

Slika 8: Opazovalna vrtina PTA-2/13
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7.1.1.3. Opazovalna vrtina PTA-3/13
Opazovalna vrtina PTA-3/13 je bila izdelana z jedrovanjem do globine 21 m. Locirana je v
vasi Strnišče ob vzhodnem robu odlagališča Rdeče blato. Od opazovalne vrtine PTA-2/13 je
oddaljena približno 280 m proti jugu. Litološki popis vrtine je bil opisan na podlagi jeder in je
podan tabeli 5. Grafični izris vrtine je v prilogi 1.5. Slika jedra vrtine je prikazana na sliki 9.
Tabela 5: Litološki popis vrtine PTA-3/13
Globina [m]

Litološki popis vrtine

0,0 - 0,2

humus, melj

0,2 – 0,5

pesek s prodom in meljem

0,5 – 0,8

melj

0,8 – 1,5

prod s peskom in meljem, oker barve

1,5 – 11,3

prod s peskom in meljem, sivo - rjave barve

11,3 – 19,2

melj s peskom in prodniki, rjave barve

19,2 – 19,4

prod s peskom in meljem, črno-rjave barve

19,4 – 21,0

meljast pesek s prodom rahlo zaglinjen, sivo – rjave barve

Cevitev vrtine je bila opravljena v naslednjem vrstnem redu:
-

0,00 m – 6,42 m

polna PEHD cev

-

6,42 m – 18,10 m

filtrska cev (odprtine rež 1,5mm)

-

18,10 m – 21,00 m

polna PEHD cev (USEDALNIK)
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Slika 9: Jedra vrtine PTA-3/13 (foto: Jože Herič)
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7.1.1.4. Opazovalna vrtina PTA-4/13
Opazovalna vrtina PTA-4/13 je bila izdelana z udarno – rotacijskim vrtanjem do globine 24 m.
Locirana je v gozdu, jugovzhodno od vasi Strnišče in je od opazovalne vrtine
PTA-3/13 oddaljena približno 540 m proti vzhodu. Litološki popis vrtine je bil opisan na
osnovi navrtanine (slika 10) med samim vrtanjem in je podan v tabeli 6. Grafični izris vrtine
je v prilogi 1.6.
Tabela 6: Litološki popis vrtine PTA-4/13
Globina [m]

Litološki popis vrtine

0,0 - 0,1

humus, melj

0,1 – 5,0

peščen melj s posameznimi prodniki, sive barve

5,0 – 15,0

peščen prod, oker barve

15,0 – 20,0

peščen prod, rjavo-sive barve

20,0 – 24,0

peščen prod, oker barve

Cevitev vrtine je bila opravljena v naslednjem vrstnem redu:
-

0,00 m – 12,32 m

polna PEHD cev

-

12,32 m – 21,08 m

filtrska cev (odprtine rež 1,5mm)

-

21,08 m – 24,00 m

polna PEHD cev (USEDALNIK)

Slika 10: Navrtanina iz vrtine PTA-4/13
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7.1.1.5. Opazovalna vrtina PTA-5/13
Opazovalna vrtina PTA-5/13 je bila izdelana z udarno – rotacijskim vrtanjem do globine 25 m.
Locirana je na zahodnem robu odlagališča inertnih odpadkov Pepelišče ob cesti Strnišče –
Župečja. Litološki popis vrtine je bil opisan na osnovi navrtanine med samim vrtanjem in je
podan v tabeli 7. Grafični izris vrtine je podan v prilogi 1.7.
Tabela 7: Litološki popis vrtine PTA-5/13
Globina [m]

Litološki popis vrtine

0,0 – 5,0

prod s peskom in meljem

5,0 – 20,0

peščen prod

20,0 – 25,0

meljast prod, sive barve

Cevitev vrtine je bila opravljena v naslednjem vrstnem redu:
-

0,00 m – 11,40 m

polna PEHD cev

-

11,40 m – 23,08 m

filtrska cev (odprtine rež 1,5mm)

-

23,08 m – 25,50 m

polna PEHD cev (USEDALNIK)

7.1.1.6. Opazovalna vrtina PTA-6/13
Opazovalna vrtina PTA-6/13 je bila izdelana z udarno – rotacijskim vrtanjem do globine 48 m.
Locirana je na jugovzhodnem robu vasi Strnišče ob poti na Izgone. Od opazovalne vrtine
PTA-4/13 je oddaljena približno 240 m proti severu. Litološki popis vrtine je bil opisan na
osnovi navrtanine med samim vrtanjem in je podan v tabeli 8. Grafični izris vrtine je podan v
prilogi 1.8.
Tabela 8: Litološki popis vrtine PTA-6/13
Globina [m]

Litološki popis vrtine

0,0 - 0,2

humus

0,2 – 22,0

peščen zameljen prod, oker barve

22,0 – 32,0

Prod, sivo – rjave barve

32,0 – 36,0

zaglinjen prod

36,0 – 47,5

prod s peskom in meljem, sive barve

47,5 – 48,0

glina s posameznimi prodniki, sive barve
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Cevitev vrtine je bila opravljena v naslednjem vrstnem redu:
-

0,00 m – 27,56 m

polna PEHD cev

-

27,56 m – 45,08 m

filtrska cev (odprtine rež 1,5mm)

-

45,08 m – 48,00 m

polna PEHD cev (USEDALNIK)

7.1.1.7. Opazovalna vrtina PTA-7/13
Opazovalna vrtina PTA-7/13 je bila izdelana z udarno – rotacijskim vrtanjem do globine 40 m.
Locirana je ob intervencijski poti tovarne Talum d.d. cca 100 m severneje od nekdanje
železniške proge. Opazovalna vrtine je od odlagališča Rdeče blato oddaljena približno 950 m
proti zahodu. Litološki popis vrtine je bil opisan na osnovi navrtanine med samim vrtanjem in
je podan v tabeli 9. Grafični izris vrtine je podan v prilogi 1.9.
Tabela 9: Litološki popis vrtine PTA-7/13
Globina [m]

Litološki popis vrtine

0,0 - 0,3

humus

0,3 – 0,7

zaglinjen prod

0,7 – 38,0

peščen prod

38,0 – 40,0

preperina laporja, sive barve

Cevitev vrtine je bila opravljena v naslednjem vrstnem redu:
-

0,00 m – 25,40 m

polna PEHD cev

-

25,40 m – 37,08 m

filtrska cev (odprtine rež 1,5mm)

-

37,08 m – 40,00 m

polna PEHD cev (USEDALNIK)
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7.1.1.8. Opazovalna vrtina PTA-8/13
Opazovalna vrtina PTA-8/13 je bila izdelana z jedrovanjem do globine 27 m. Locirana je na
vzhodnem robu odlagališča Pepelišče ob poti do vratarnice št. štiri tovarne Talum d.d..
Litološki popis vrtine je bil opisan na podlagi popisov jeder in je podan v tabeli 10. Grafični
izris vrtine je podan v prilogi 1.10.
Tabela 10: Litološki popis vrtine PTA-8/13
Globina [m]

Litološki popis vrtine

0,0 - 0,8

humus (melj s peskom in prodom)

0,8 – 3,0

pesek, melj s prodom, rjavo - oker barve

3,0 – 6,4

prod s peskom in meljem, sive barve

6,4 – 7,0

zbit melj s prodniki, sive barve

7,0 – 8,2

prod s peskom, sive barve

8,2 – 9,0

prod z meljem in peskom, sive barve

9,0 – 11,0

peščen prod, sive barve

11,0 – 11,2

zameljen prod, sive barve

11,2 – 11,7

zbit zameljen prod, rjave barve

11,7 – 14,6

zameljen prod, sive barve

14,6 – 14,9

pesek, sive barve

14,9 – 15,6

pesek s prodom in meljem, rjavo – sive barve

15,6 – 16,0

prod s pekom, sive (mestoma rjave ) barve

16,0 – 16,2

zbit zameljen prod, sive (mestoma rjave ) barve

16,2 – 18,8

prod s peskom, sive barve

18,8 – 19,0

zbit zameljen prod, sive barve

19,0 – 20,0

prod s peskom in meljem, sive barve

20,0 – 22,1

prod s peskom in meljem, oker barve

22,1 – 23,3

peščen melj s prodniki, svetlo rjave do rumenkaste barve

23,3 – 26,7

zameljen peščen prod, svetlo rjave do rumenkaste barve

26,7 – 27,0

zbit melj s posameznimi prodniki, sive barve

47

Keršmanc, T. 2015. Hidrogeološke razmere na območju industrijskega kompleksa Kidričevo.
__________________________________________________________________________________

Cevitev vrtine je bila opravljena v naslednjem vrstnem redu:
-

0,00 m – 15,32 m

polna PEHD cev

-

15,32 m – 24,08 m

filtrska cev (odprtine rež 1,5mm)

-

24,08 m – 27,00 m

polna PEHD cev (USEDALNIK)

Slika 11: Litološki popis vrtine PTA-8/13
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7.1.1.9. Opazovalna vrtina PTA-9/13
Opazovalna vrtina PTA-9/13 je je bila izdelana z udarno – rotacijskim vrtanjem do globine
42 m. Locirana je na južnem delu območja tovarne Talum d.d. na vzhodni strani odlagališča
inertnih odpadkov Pepelišče in je od njega oddaljena približno 700 m. Litološki popis vrtine
je bil izdelan na osnovi navrtanine med samim vrtanjem in je podan v tabeli 11. Grafični izris
vrtine je podan v prilogi 1.11.
Tabela 11: Litološki popis vrtine PTA-9/13
Globina [m]

Litološki popis vrtine

0,0 - 0,4

humus

0,4 – 35,9

prod s peskom in meljem, sive barve

35,9 – 36,6

glina s posameznimi prodniki, oker barve

36,6 – 37,8

prod

37,8 – 38,7

peščen prod, rahlo zaglinjen

38,7 – 41,3

zaglinjen prod

41,3 – 41,6

preperina laporja

41,6 – 42,0

lapor, sive barve

Cevitev vrtine je bila opravljena v naslednjem vrstnem redu:
-

0,00 m – 24,48 m

polna PEHD cev

-

24,48 m – 39,08 m

filtrska cev (odprtine rež 1,5mm)

-

39,08 m – 42,00 m

polna PEHD cev (USEDALNIK)

Iz litološkega popisa vrtine PTA-1/13 sledi, da do globine 4,5 m prevladuje peščen melj sive
barve. Med 4,5 m in 20,5 m se menjavajo plasti proda, peščenega proda ter prodno peščenega
meljastega sedimenta oker barve. Med 20,5 m in 28 m se nahaja plast slabše prepustnejšega
zaglinjenega peščenega proda sive barve, ki se nadaljuje v debelozrnat prod s peskom sive
barve vse do globine 41 m. Od globine 41 m naprej je prisotna zbita močno zaglinjena
preperina laporja, ki se nadaljuje v trd lapor sive barve prodniki pa v tej plasti niso prisotni.
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Iz litološkega popisa vrtine PTA-2/13 je razvidno, da v zgornjih 7 m prevladuje peščen melj
sive barve. Od globine 7 m do 24 m pa prevladuje debelozrnat prod s peskom, podrejeno
nastopa melj. Sedimenti so po celotni globini vrtine svetlo sive barve.
Na podlagi litološkega opisa vrtine PTA-3/13 opazimo, da do globine 1,5 m prevladuje prod s
peskom in meljem okraste in rjave barve. Od globine 1,5 m do 11,3 m prevladujeta siv prod in
pesek z velikostjo klastov do 7 cm, podrejeno pa se v posameznih plasteh pojavi nekoliko več
melja. Podobna geološka sestava sledi do globine 19,2 m, le da sprva prevladujejo sedimenti
rjave barve, ki se nadaljujejo v temno sivo barvo in vsebujejo v nekoliko večjo količino peska,
prodniki pa so nekoliko manjši. Med 19,2 m in 19,4 m opazimo črno – rjav peščen prod z
meljem, ki se nadaljuje v siv meljast pesek s prodom, ki je rahlo zaglinjen.
V vrtini PTA-4/13 opazimo, da do globine 5 m prevladuje siv peščen melj s posameznimi
prodniki, ki se do globine 15 m nadaljuje v peščen prod oker barve. Do globine 20 m ponovno
nastopa peščen prod rjavo sive barve, med 20 m in 24 m pa se ponovno pojavi sediment oker
barve.
Iz litološkega popisa vrtine PTA-5/13 je razvidno, da do globine 5 m prevladuje prod s
peskom in meljem, ki se nadaljuje do globine 20 m v peščen prod. Med 20 m in 25 m
opazimo prod z nekoliko večjo vsebnostjo melja. Sedimentov okraste barve v vrtini med
vrtanjem nismo opazili.
V vrtini PTA-6/13 opazimo, da na prvih 22 m vrtine prevladuje peščen zameljen prod okraste
barve, ki mu sledi do globine 36 m debel prod, ki je mestoma rahlo zaglinjen in je sive do
sivo – rjave barve. Med 36 m in 47,5 m se pojavi prod s peskom in meljem sive barve. Med
47,5 m in 48 m opazimo spremembo v litološki sestavi. Pojavi se mastna glina s posameznimi
prodniki, temno sive barve .
V vrtini PTA-7/13 opazimo, da do globine 38 m prevladuje peščen prod, ki je mestoma
zaglinjen in zameljen in prehaja med oker in sivo do rjavo barvo. Med 38 m in 40 m se
pojavi siva preperina laporja brez prodnikov.
Iz litološkega popisa vrtine PTA-8/13 je razvidno, da sprva opazujemo prodno peščen
sediment okraste barve, ki počasi do globine 11 m prehaja v sivo rjav pesek s prodom. Med
11,2 m 11,7 m se nahaja zbit peščen melj, temu pa do globine 22 m sledi peščen prod z
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barvnimi prehodi od sive do oker barve. Med 22,1 m in 23,3 metri se nahaja plast zbitega
peščenega melja oker barve, ki mu do globine 27 m sledi prod s peskom in meljem okraste
barve.
Na podlagi litološkega opisa vrtine PTA-9/13 ugotavljamo, da do globine 35,9 m nastopa
prod s peskom in meljem, ki mu sledi 0,7 m debela plast gline s posameznimi prodniki oker
barve. Med 37,8 m in 41,3 m ponovno nastopa peščen prod, ki mu sledi preperina glinastega
laporja sive barve. Na globini 41,6 m se pojavi trd lapor sive barve.

Hidrogeološki profil A-B poteka od severozahoda proti jugovzhodu v skupni dolžini 2200
metrov in poteka preko odlagališča Rdeče blato in preko vrtin PTA-1/13, PTA-3/13,
PTA-4/13 in PTA-7/13. Profil C-D poteka prečno na hidrogeološki profil A-B ob zahodni
strani odlagališča Rdeče blato v skupni dolžini 1200 metrov preko vrtin PTA-2/13, PTA-3/13
in PTA-5/13. Hidrogeološki profil E-F poteka vzporedno s profilom C-D ob zahodni strani
odlagališča Pepelišče v skupni dolžini 1150 metrov preko vrtin PTA-6/13, V-25/02 in
PTA-8/13. Hidrogeološki profil G-H poteka vzporedno s profilom A-B v vzdolžni smeri in
poteka preko odlagališča odpadkov Pepelišče v skupni dolžini 1500 metrov preko vrtin
PTA-5/13, PTA-8/13 in PTA-9/13.
Litološke enote na območju industrijskega kompleksa Kidričevo sem določila na podlagi
splošne geološke zgradbe območja, ki je podana v poglavju 5.1. Podrobno študijo ločevanja
kvartarnega vodonosnika od pliocenskega je opravil Klasinc (2013), ki je kot enega glavnih
kriterijev navedel, da v pliocenskem vodonosniku prodniki niso prisotni. Interpretacijo
litoloških enot sem določila glede na njegovo klasifikacijo.
Na podlagi litoloških popisov vrtin in hidrogeoloških profilov ugotavljamo, da na območju
industrijskega kompleksa Kidričevo med sabo ločimo dve litološki enoti. Prvo litološko
enoto predstavljajo prodno peščeno meljasti sedimenti, ki predstavljajo sedimente kvartarne
starosti in tvorijo vodonosnik kvartarne starosti. Debelina kvartarnega vodonosnika je pod
industrijskim kompleksom Kidričevo je spremenljive debeline in znaša od 38 m do 47,5 m.
Drugo litološko enoto predstavljajo spodaj ležeči pliocenski sedimenti, v katerih prevladuje
glina in preperina laporja, sedimenti v pliocenskem vodonosniku pa ne vsebujejo prodnatih
delcev in so v primerjavi s kvartarnim bolj zbiti. Litološka meja med njima ni ravna, kar
nakazuje na dinamično sedimentacijsko okolje.
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Kvartarni vodonosnik je zelo heterogen. V zgornjih 20 m prevladujejo sedimenti proda, peska
in melja z večjo vsebnostjo grobozrnate frakcije, ki so nesprijeti. Med 20 m in 40 m
prevladujejo sedimenti drobnozrnate frakcije peska in melja, med katerimi so zelo pogosti
prodniki nekoliko manjšega premera, sedimenti pa so le mestoma nekoliko bolj sprijeti v
primerjavi z zgornjimi 20 m. Prodniki so na celotnem območju dobro zaobljeni in heterogeni.
Med njimi najdemo veliko prodnikov kremena, amfibolita, gnajsa in granodiorita, podrejeno
pa nastopajo prodniki apnenca in dolomita. Med prodno peščeno meljastimi plastmi se
občasno pojavijo leče z nekoliko večjo vsebnostjo gline, ki se lateralno hitro izklinjajo in ne
predstavljajo zveznih hidrogeoloških barier znotraj vodonosnika.
Sedimenti, ki se pojavljajo v kvartarnem vodonosniku, so različnih barv. Večinoma so
prodno peščeni sedimenti sive barve, ki postopoma prehajajo v rjavo-sive do temno rjave
barve. V posameznih vrtinah opazimo sedimente, ki so izrazito okraste barve, vendar je
njihovo pojavljanje nezvezno in se pojavijo tako v zgornjih kot v spodnjih plasteh
kvartarnega vodonosnika. Predvidevamo, da je razlika v barvi sedimentov posledica okolja
odlaganja sedimentov, ki se relativno hitro spreminja in je odvisna od oksidacijskoredukcijskih pogojev.

Pod kvartarnimi sedimenti se pojavijo plasti pliocenske starosti, ki jih sestavlja zaglinjena
preperina laporja in laporovec sive barve in tvorijo pliocenski vodonosnik. Plasti ne
vsebujejo prodnikov in so v primerjavi z zgoraj opisanimi zelo zbite. Te plasti so bile
izvrtane v vrtini PTA-1/13 na globini 41 m, v vrtini PTA-6/13 na globini 47,5 m, v vrtini
PTA-7/13 na globini 38 m v vrtini PTA-9 na globini 41,3 m.

Kvartarni vodonosnik Dravskega polja je na območju industrijskega kompleksa Kidričevo
spremenljive debeline in znaša med 38 m do 47,5 m. Vodonosnik je pod odlagališčem
nenevarnih odpadkov Rdeče blato debel med 41 m in 47,5 m in se povečuje proti
severovzhodni strani. Zahodno od odlagališča inertnih odpadkov Pepelišče debelina
vodonosnika znaša 41,5 m in se prav tako povečuje v smeri proti severovzhodu. Najtanjša
debelina vodonosnika je bila določena na opazovalni vrtini PTA-7/13, ki se nahaja pred
tovarno Kidričevo, kjer je litološka meja med kvartarnim in pliocenskim vodonosnikom
določena na 38,5 m.
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Na podlagi litoloških popisov vrtin in hidrogeoloških profilov ugotavljamo, da je debelina
kvartarnih plasti pod industrijskim kompleksom bistveno debelejša kot so to opredeljevali
dosedanji raziskovalci. Vzrokov za to je lahko več.
V preteklosti so popisovalci opredeljevali litološko mejo med kvartarjem in pliocenskim
vodonosnikom na prvi stik proda in peska z debelejšo plastjo gline, ali na stik ali na stik med
kompaktnejšim prodom in meljasto peščenim prodom ali manj zbitim prodom, kar pa glede
na zgornje ugotovitve ne drži, saj je kvartarni vodonosnik zelo heterogene sestave. Prav tako
so v preteklosti mejo med litološkima enotama opredeljevali glede na barvo sedimenta in
mejo med vodonosnikoma določili na prehodu med sivo in prvo plastjo rjavo – rumenkaste
barve. Dokaze za pogosto napačno definirano litološko mejo je v svojem diplomskem delu
obravnaval Klasinc (2013), kjer je poudaril, da je med dvema vrtinama na razdalji nekaj
metrov litološka meja med kvartarjem in pliocenom enkrat postavljena na 10 m, drugič pa na
35 m.
Izrazito debel kvartarni vodonosnik, ki se mu na relativno majhnem območju debelina hitro
spreminja, nakazuje, da se območje industrijskega kompleksa Kidričevo lahko nahaja pod
starim rečnim koritom reke Drave, saj vemo, da se je le ta raztekala po širšem območju
Dravskega polja in pri tem ustvarjala številne kanale, ki jih je reka zasula s prodno peščenimi
sedimenti. Industrijski kompleks Kidričevo se nahaja približno 3 km od roba tretje rečne
pleistocenske terase, debelina rečnih nanosov ob robovih teras običajno tudi najdebelejša.
Glede na to, da analizirano območje leži v bližini Ljutomerskega preloma, ki je v preteklosti
povzročil močno pogrezanje predterciarne podlage, je bilo to območje glede na širšo okolico
relativno spuščeno, zato je bilo zasipavanje spuščenih območij še toliko aktivnejše.
Kvartarni in pliocenski sedimenti so si med sabo zelo podobni, zato je njihovo ločevanje zelo
oteženo. Nujno potrebno bi bilo enotno opredeliti, katere so tiste značilnosti in lastnosti
kvartarnih in pliocenskih sedimentov, ki se med sabo razlikujejo in na podlagi katerih bi bilo
ločevanje med kvartarnimi in pliocenskimi sedimenti bolj jasno definirano
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7.1.2. MINERALNA SESTAVA KVARTARNEGA VODONOSNIKA
Znotraj kvartarnega vodonosnika se med opazovalnima vrtinama PTA-3/13 in PTA-4/13
zvezno pojavljajo sedimenti sive, oker in rjave barve, ki se nahajajo na različnih globinah.
Mineralno sestavo meljasto glinenih sedimentov znotraj vodonosnika sem z metodo XRD
analizirala na šestih vzorcih, ki sem jih razdelila v tri horizonte. Vzorca PTA-3/V-1 in PTA4/V-1, ki sta bila odvzeta na globini 5 metrov predstavljata prvi horizont in sediment sive
barve. Vzorca PTA-3/V-2 in PTA-4/V-2, ki sta bila odvzeta na globini 10 metrov,
predstavljata drugi horizont in sediment oker barve. Vzorca PTA-3/V-3 in PTA-4/V-3, ki sta
bila odvzeta na globini 21 in 22 metrov predstavljata tretji horizont in sediment rjave barve.

Na sliki 12 so prikazani vsi rentgenogrami vzorcev. Razvidno je, da so si vzorci med sabo
glede na mineralno sestavo zelo podobni. V vzorcih se pojavljajo: kremen, muskovit,
klinoklor, glinenci, kalcit, dolomit in zeoliti. Nekoliko odstopata le vzorca PTA-3/V-1 in
PTA-3/V-2, v katerih mineralnih zrn kalcita in dolomita ni, pri ostalih vzorcih pa se spreminja
le delež mineralnih zrn. Analize posameznih rentgenogramov vzorcev so prikazane v prilogi 2.
Rezultati mineralne sestave so podani v tabeli 12.
Tabela 12: Rezultati mineralne sestave sedimentov

vzorec
PTA-3/V-1
PTA-3/V-2
PTA-3/V-3
PTA-4/V-1
PTA-4/V-2
PTA-4/V-3

kremen
21
24
21
20
30
17

muskovit
31
14
/
5
/
/

mineralna sestava izražena v %
klinoklor
glinenci
kaclit
5
31
/
5
35
/
6
11
5
2
16
4
3
21
3
7
49
3

dolomit
/
/
42
46
35
20

zeoliti
10
20
15
7
8
4

Rezultati mineralne sestave posameznih horizontov so prikazani s tortnimi diagrami in
deležem mineralov izraženih v odstotkih glede na mineralno skupino. Rezultat analize prvega
horizonta (sediment sive barve) je prikazan na sliki 13, drugega horizonta (sediment oker
barve) na sliki 14 in tretjega horizonta (sediment rjave barve) na sliki 15.
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Slika 12: Skupni rentgenogram vzorcev
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Slika 13: Mineralna sestava sedimentov prvega horizonta (sive barve)
Mineralna sestava sedimentov prvega horizonta (sedimenta sive barve) se med seboj razlikuje
(slika 13). V obeh vzorcih je prisoten muskovit, klinoklor, kremen, glinenci in zeoliti. V
vzorcu PTA-4/V-1 je prisotnega tudi 50 % karbonata (46 % dolomita, 4 % kalcita), ki v
vzorcu PTA-3/V-1 ni prisoten, se pa zato v njem nahaja več muskovita (31 %).
Vsebnost zeolitov v vzorcu PTA-3/V-1 znaša 10 % v vzorcu PTA-4/V-1 pa 7 %.
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Slika 14: Mineralna sestava sedimentov drugega horizonta (oker barve)
Iz slike 14 razberemo, da se tudi mineralna sestava sedimentov drugega horizonta (oker barve)
med sabo razlikuje. Vzorec PTA-3/V-2 za razliko od vzorca PTA-4/V-2 ne vsebuje karbonata,
močno povečana pa je vsebnost muskovita, ki v vzorcu v vrtini PTA-4/13 ni prisotna. V obeh
vzorcih najdemo mineralna zrna kremena, klinoklora, zeolitov in glinencev, ki ga je v vzorcu
sedimenta PTA-3/V-2 precej več.
V vzorcu PTA-3/V-2 je prisotnih približno 20 % zeolita, medtem ko ga je v vzorcu
PTA-4/V-2 pod 10 %.
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Slika 15: Mineralna sestava sedimentov tretjega horizonta (rjave barve)
Mineralna sestava sedimentov tretjega horizonta (sediment rjave barve) je enaka (slika 15),
opazimo pa razliko v količini mineralov. Vzorec PTA-3/V-3vsebuje 47% karbonatov (5 %
kalcita in 42 % dolomita), medtem ko jih sediment iz vrtine PTA-4/13 vsebuje pod 25 %, je
pa v njem prisotnih 49 % glinencev. Vzorec sedimenta PTA-3/V-3 vsebuje večji delež
zeolitov (15 %), medtem ko ga je v vzorcu PTA-4/V-3 pod 5 %.
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Mineralna sestava sedimentov je glede na geološko sestavo kvartarnega vodonosnika
pričakovana. Kremen, klinoklor in muskovit, glinenci in zeoliti so posledica preperevanja
magmatskih in metamorfnih prodnikov, kalcit in dolomit pa izvirata iz sedimentnih kamnin.
Kremen je zelo trd in odporen mineral, ki zelo počasi prepereva, zato ga je v najdrobnejših
frakcijah vzorcev relativno malo, je pa zato prisoten v večjih količinah v obliki proda in peska.
Nekoliko presenetljiva je vsebnost zeolitov v najdrobnejši frakciji na območju industrijskega
kompleksa Kidričevo.
Zeoliti spadajo med alumosilikate, ki nastanejo kot posledica hidrotermalnih sprememb,
magmatskih in metamorfnih kamnin. Najbolj pogosti zeoliti naravnega izvora, ki jih
analiziramo v glineni frakciji, so: klinoptilolit, mordenit, čabazit, analikim, heulandit in
filipsit, (Brindley & Brown, 1980). Ob vse večji potrebi zeolitov, ki se jih uporablja v
industrijske namene, obstajajo številni sintetični zeoliti, ki se od naravnih razlikujejo. Najbolj
pogosti so: zeoliti A, zeoliti F, zeolit RHO, fajusit proizvajajo pa tudi sintetični filipsit (Rois
& Willams, 2008). V analiziranih sedimentih smo z XRD metodo dejansko zaznali različne
mineralne tipe zeolitov, vendar je njihovo nedvoumno ločevanje težko.
Na vzorcih iz opazovalne vrtine PTA-3/13 je v zgornjih 5 metrih prisotnih 10 % zrn zeolita F,
na globini 10 metrov količina zeolitnih A zrn znaša 19 %, na globini 15 metrov pa 15 % (10 %
filipsita in 5 % zeolita Rho). V primerjavi z vzorci na opazovalni vrtini PTA-4/13 je vsebnost
zeolitnih zrn bistveno manjša in znaša v zgornjih 5ih metih 7 % , na 10 metrih 8 % (7 %
filipsita in 1 % zeolita Rho) in na 15 metrih 4 % filipsita.
Na podlagi praškovne rentgenske difrakcije ugotavljamo, da barva sedimenta znotraj
kvartarnega vodonosnika ni primeren kriterij za ločevanje litoloških členov, saj je mineralna
sestava različno obarvanih sedimentov podobna. V vseh sedimentih se znotraj kvartarnega
vodonosnika pojavljajo karbonati (dolomiti in kalcit), muskovit, glinenci (albit in anortit),
kremen, klinoklor in zeoliti (zeolit RHO, zeolit F, zeolit A in filipsit). Sedimenti se razlikujejo
le po razmerju med posameznimi minerali.

Zeolit F, zeolit A in zeolit Rho, ki smo jih določili z XRD analizo spadajo med sintetične
zeolite, kar nakazuje na antropogen vnos zeolitov v vodonosnik. Glede na to, da je v vzorcih
iz opazovalne vrtine PTA-3/13 prisotna večja količina zeolitnih zrn kot v primerjavi z
opazovalno vrtino PTA-4/13, je povečana vsebnost zeolitov v vodonosniku verjetno posledica
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odlaganja odpadkov na odlagališče Rdeče blato iz podjetja Silkem d.o.o., ki se ukvarja s
proizvodnje specialnih glinic, granulatov in zeolitov A in je v preteklosti na odlagališče
odpadkov Rdeče blato odložila od leta 1991 do 2007 približno 130.000 ton odpadkov.
V kolikor primerjamo mineralno sestavo po globini med posameznima opazovalnima
vrtinama opazimo, da med vzorci serija PTA-3 in vzorci serije PTA-4 ni značilnih razlik v
razporeditvi mineralnih zrn. Razliko opazimo le pri zeolitih, kjer opazimo, da vsebnost
zeolitov v opazovalni vrtini PTA-3/13 z globino narašča. V spodnjih 5 m je prisotnih 10 %
zeolitov, na globini 10 m je prisotnih 20 % zeolitov, na globini 15 m pa 15 % zeolitov. V
vzorcih iz serija PTA-4 te razlike ni opaziti.
Namen analize mineralne sestave s praškovno rentgensko difrakcijo je bil opredelitev splošne
mineralne sestava kvartarnega vodonosnika in ne natančne analize zeolitnih mineralov v
vodonosniku. V kolikor bi želeli kvantificirati vpliv odlagališča odpadkov na mineralno
sestavo v vodonosniku, bi bilo potrebno analizirati mineralno sestavo vodonosnika na
območju izven vpliva odlagališča.
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7.2. HIDROGEOLOŠKE LASTNOSTI VODONOSNIKA
V poglavju 7.2.1. so podani rezultati izračunov koeficientov prepustnosti vodonosnika na
podlagi mokrih sejalnih analiz in krivulj zrnavosti, v poglavju 7.2.2. pa izračuni koeficientov
prepustnosti vodonosnika na podlagi hidravličnih testov (črpalnih poizkusov).

7.2.1. Izračun koeficientov prepustnosti iz analiz zrnavosti
Vzorce za analizo zrnavosti sem vzorčila na terenu med izvedbo vrtin. Vzorce sem odvzemala
na približno 5 m do 10 m oziroma takrat, ko smo opazili spremembo v litološki sestavi
sedimentov. Na opazovalnih vrtinah PTA-3/13 (V-1 in V-3) in PTA-8/13 (V-1, V-2, V-3 in
V-4), ki sta bili izvedeni z jedrovanjem, sem odvzela le sedimente, ki so vsebovali večjo
količino drobnozrnatih sedimentov, saj nas je zanimala vrednost koeficienta prepustnosti
znotraj drobnozrnatih sedimentov. Pri ostalih vrtinah so bili sedimenti odvzeti na različnih
globinah in predstavljajo realno litološko sestavo vodonosnika. Skupno je bilo odvzetih 29
vzorcev, na katerih sem opravila analize zrnavosti.
Na vrtini PTA-1/13 sem odvzela 6 vzorcev sedimentov na globinah 5 m, 10 m, 20 m, 25 m,
35 m in 43 m s skupno maso 21 kg. Na vrtini PTA-2/13 sem odvzela 2 vzorca sedimenta na
globini 10 m in 20 m s skupno maso 14,4 kg. Na vrtini PTA-3/13 sem odvzela 3 vzorce
sedimenta na globinah 5 m, 15 m in 20 m s skupno maso 21,6 kg. Na vrtini PTA-4/13 sem
odvzela 3 vzorce sedimentov na globini 5 m, 10 m in 22 m s skupno maso 16,4 kg. Na vrtini
PTA-5/13 sem odvzela 3 vzorce sedimentov na globini 5 m, 15 m in 20 m s skupno maso
14,4 kg. Na vrtini PTA-6/13 sem odvzela 4 vzorce sedimentov na globini 15 m, 25 m, 35 m in
45 m s skupno maso 25,1 kg. Na vrtini PTA-7/13 sem odvzela dva vzorca sedimentov na
globini 20 m in 39 m s skupno maso 6,5 kg. Na vrtini PTA-8/13 sem odvzela 4 vzorce
sedimenta na globini 6,5 m, 11 m, 22 m in 25 m s skupno maso 10 kg. Na vrtini PTA-9/13
sem odvzela dva vzorca na globini 25 m in 35 m s skupno maso 9,8 kg.
Na vzorcih, ki so bili namenjeni izračunom prepustnosti, sem izvedla mokro sejalno analizo
in aerometrijo ter izrisala krivulje analize zrnavosti (priloga 3.1.), na podlagi katerih sem
izračunala vhodne podatke, ki so potrebni za izračun koeficienta prepustnosti. To so : d10
(mm), d20 (mm), d60 (mm), koeficient enakomernosti (CU) in koeficient zrnavosti (CC) ter na
podlagi vhodnih parametrov po metodi Hazen-a in USBR izračunala vrednosti koeficientov
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prepustnosti. Rezultati vrednosti vhodnih parametrov in koeficientov prepustnosti so podani v
podani v prilogi 3.2.
Metodi USBR in Hazen, ki sta med vsemi metodami za izračun koeficientov prepustnosti
najbolj uveljavljeni, sta se izkazali za delno ustrezni, saj pri večini vzorcev ni bil izpolnjen
pogoj, da je koeficient enakomernosti (CU) manjši od 5. Menim, da je eden glavnih vzrokov
ta, da so bile vrtine izvedene z udarno rotacijskim vrtanjem. Med vrtanjem udarno kladivo
zdrobi večje prodnike v manjše delce, zato dobimo v vzorcu večjo količino drobnozrnatega
(peščeno – meljastega) materiala, ki drugače v vodonosniku ni prisoten v tolikšni meri.
Posledično zaradi večje količine melja in peska dobimo višji koeficient enakomernosti in
nekoliko nižje vrednosti koeficienta prepustnosti. Drugi razlog je, da so velikosti delcev med
sabo zelo različne, kar nakazuje na zelo veliko heterogenost. Sejalna analiza vzorca
PTA-8/V-2 pokaže, da koeficient enakomernosti (CU) znaša 880, kar nikakor ne ustreza
kriteriju koeficienta enakomernosti. Razlog je v zelo heterogeni sestavi vzorca. 52 % vseh zrn
pripada velikostnemu razredu proda, 16 % vzorca razredu peska, 27 % vzorca melju in le 5 %
zrn pripada velikostnemu razredu gline. Največje zrno v analizi znaša 55 mm, najmanjši pa so
delci gline z velikostjo 0,0015 mm. Na podlagi znanja in izkušenj vemo, da je vodonosnik, ki
vsebuje 68 % prodno peščenega materiala in 5 % glinene frakcije zelo dobro prepusten,
izračuni pa pokažejo, da vrednost koeficienta prepustnosti po USBR znaša 6,14 *10 -7 m/s, po
HAZEN-u pa 5,26 *10 -8 m/s, kar je nižje od pričakovanih.
Izračun koeficienta prepustnosti po metodi USBR v povprečju podaja nekoliko višje
prepustnosti kot Hazen-ova metoda, razlog pa je v tem, da pri izračunu prepustnosti USBR
enačba upošteva premer zrna d20 (mm), Hazen-ova enačba pa d10 (mm).
Na podlagi sklepov o sestavi in debelini kvartarnega in pliocenskega vodonosnika, ki sem ga
podala v poglavju 7.1. sem izračunane vrednosti koeficientov prepustnosti med sabo
primerjala in se opredelila do prepustnosti območja pod industrijskim kompleksom Kidričevo.
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Izračunala in primerjala sem vrednosti koeficientov prepustnosti :
-

med posameznimi vrtinami

-

kvartarnega vodonosnika,

-

drobnozrnatih in debelozrnatih sedimentov znotraj kvartarnega vodonosnika,

-

kvartarnega vodonosnika v zgornjih 20 m globine in prepustnosti območja na globini
med 20 in 40 metri,

-

pliocenskega vodonosnika.

V tabeli 13 so podane vrednosti koeficientov prepustnosti v posameznih vrtinah po metodi
USBR in Hazen-a.
Tabela 13: Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti v posamezni vrtini
Ime vzorca
PTA-1/13
PTA-2/13
PTA-3/13
PTA-4/13
PTA-5/13
PTA-6/13
PTA-7/13
PTA-8/13
PTA-9/13

globina vrtine
K USBR [m/s] K Hazen [m/s]
[m]
44
3,33*10-3
7,35*10-4
24
3,50*10-2
3,30*10-3
21
2,61*10-3
2,06*10-4
24
8,28*10-3
1,25*10-3
25
2,56*10-3
9,29*10-4
48
3,91*10-2
4,90*10-3
40
1,68*10-4
1,93*10-4
27
4,83*10-5
1,89*10-6
42
5,05*10-4
5,42*10-4

K povprečni

1,02*10-2

1,34*10-3

Na podlagi zgornje tabele opazimo, da so vrednosti koeficienta prepustnosti po metodi USBR
nekoliko višje v primerjavi z Hazen-ovo metodo. Vrednosti koeficienta prepustnosti po USBR
znašajo med 2,56*10-2 m/s do 4,83*10-5 m/s povprečno vrednostjo 1,02*10-2 m/s. Vrednosti
koeficienta prepustnosti po Hazen-ovi metodi znašajo med 1,25*10-3 m/s do 1,89*10-6 m/s
povprečno vrednostjo 1,34*10-3 m/s. Srednja vrednost koeficienta prepustnosti glede na obe
metodi znaša 1,09*10-3 m/s.

63

Keršmanc, T. 2015. Hidrogeološke razmere na območju industrijskega kompleksa Kidričevo.
__________________________________________________________________________________

Debelina kvartarnega vodonosnika pod industrijskim kompleksom Kidričevo znaša od 38 m
do 47,5 m. Na podlagi 26 vzorcev, ki sem jih odvzela znotraj kvartarnega vodonosnika, sem
izračunala povprečno vrednosti koeficienta prepustnosti in je prikazan v tabeli 14.
Tabela 14: Vrednost koeficienta prepustnosti kvartarnega vodonosnika
Ime vzorca
PTA-1/V-1
PTA-1/V-2
PTA-1/V-3
PTA-1/V-4
PTA-1/V-5
PTA-2/V-1
PTA-2/V-2
PTA-3/V-1
PTA-3/V-2
PTA-3/V-3
PTA-4/V-1
PTA-4/V-2
PTA-4/V-3
PTA-5/V-1
PTA-5/V-2
PTA-5/V-3
PTA-6/V-1
PTA-6/V-2
PTA-6/V-3
PTA-7/V-1
PTA-8/V-1
¸PTA-8/V-2
PTA-8/V-3
PTA-8/V-4
PTA-9/V-1
PTA-9/V-2

globina
odvzema [m]
5
10
20
25
35
10
20
5
15
21
5
10
22
5
15
20
15
25
35
20
7
11
22
25
25
35

K povprečni

K USBR [m/s] K Hazen [m/s]
1,38*10-4
2,67*10-4
6,30*10-3
1,52*10-3
1,28*10-2
1,58*10-3
3,35*10-4
4,73*10-4
3,64*10-4
5,67*10-4
2,63*10-2
4,42*10-3
4,37*10-2
2,17*10-3
1,78*10-4
4,96*10-4
7,61*10-3
1,20*10-4
4,58*10-5
3,96*10-7
1,92*10-4
2,84*10-4
2,25*10-2
2,46*10-3
2,12*10-3
1,01*10-3
6,87*10-3
1,15*10-3
3,32*10-4
6,48*10-4
4,93*10-4
9,91*10-4
4,85*10-3
1,22*10-3
9,50*10-2
1,38*10-2
5,63*10-2
4,58*10-3
3,35*10-4
3,86*10-4
9,22*10-5
1,22*10-6
6,14*10-7
5,26*10-8
3,86*10-5
1,13*10-6
6,19*10-5
5,15*10-6
3,13*10-4
4,30*10-4
6,96*10-4
6,53*10-4
1,11*10-2
1,51*10-3
6,29*10-3

Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti celotnega kvartarnega vodonosnika na območju
industrijskega kompleksa Kidričevo znaša po metodi USBR 1,11*10-2 m/s, po metodi
Hazen-a pa 1,51*10-3 m/s. Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti kvartarnega
vodonosnika tako znaša 6,29*10-3 m/s.
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Znotraj heterogenega vodonosnika se pojavljajo tanjše plasti drobnozrnatih peščeno meljastih
sedimentov, ki so bile odvzete na opazovalnih vrtinah PTA-3/13 in PTA-8/13, ki so bile
izvedene z jedrovanjem. V tabeli 15 so podane povprečne vrednosti koeficienta prepustnosti
drobnozrnatih sedimentov znotraj kvartarnega vodonosnika, v tabeli 16 pa vrednosti
koeficientov prepustnosti debelozrnatih sedimentov kvartarnega vodonosnika.
Tabela 15: Vrednosti koeficientov prepustnosti drobnozrnatih sedimentov znotraj kvartarnega
vodonosnika
Ime vzorca
PTA-3/V-1
PTA-3/V-3
PTA-8/V-1
PTA-8/V-2
PTA-8/V-3
PTA-8/V-4

globina
odvzema [m]
5
20
7
11
22
25

K povprečni

K USBR [m/s] K Hazen [m/s]
1,78*10-4
4,96*10-4
4,58*10-5
3,96*10-7
9,22*10-5
1,22*10-6
6,14*10-7
5,26*10-8
3,86*10-5
1,13*10-6
6,19*10-5
5,15*10-6
6,95*10-5
8,40*10-5
7,68*10-5

Povprečna vrednost koeficientov prepustnosti drobnozrnatih sedimentov znotraj kvartarnega
vodonosnika po metodi USBR znaša 6,95*10-7 m/s, po metodi Hazen-a pa 8,40*10-5 m/s.
Povprečna vrednosti prepustnosti sedimentov tako znaša 7,68*10-5 m/s, srednja vrednost
koeficienta prepustnosti pa 2,19*10-5 m/s.
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V tabeli 16 so prikazani rezultati vrednosti koeficientov prepustnosti debelozrnatih
sedimentov, ki so bili izračunani na podlagi 20 vzorcev, ki predstavljajo sedimente, ki so bili
izvedeni z udarno rotacijskim vrtanjem.
Tabela 16: Vrednosti koeficientov prepustnosti debelozrnatih sedimentov znotraj kvartarnega
vodonosnika
Ime vzorca
PTA-1/V-1
PTA-1/V-2
PTA-1/V-3
PTA-1/V-4
PTA-1/V-5
PTA-2/V-1
PTA-2/V-2
PTA-3/V-2
PTA-4/V-1
PTA-4/V-2
PTA-4/V-3
PTA-5/V-1
PTA-5/V-2
PTA-5/V-3
PTA-6/V-1
PTA-6/V-2
PTA-6/V-3
PTA-7/V-1
PTA-9/V-1
PTA-9/V-2

globina
odvzema [m]
5
10
20
25
35
10
20
15
5
10
22
5
15
20
15
25
35
20
25
35

K povprečni

K USBR [m/s] K Hazen [m/s]
1,38*10-4
2,67*10-4
6,30*10-3
1,52*10-3
1,28*10-2
1,58*10-3
3,35*10-4
4,73*10-4
3,64*10-4
5,67*10-4
2,63*10-2
4,42*10-3
4,37*10-2
2,17*10-3
7,61*10-3
1,20*10-4
1,92*10-4
2,84*10-4
2,25*10-2
2,46*10-3
2,12*10-3
1,01*10-3
6,87*10-3
1,15*10-3
3,32*10-4
6,48*10-4
4,93*10-4
9,91*10-4
4,85*10-3
1,22*10-3
9,50*10-2
1,38*10-2
5,63*10-2
4,58*10-3
3,35*10-4
3,86*10-4
3,13*10-4
4,30*10-4
6,96*10-4
6,53*10-4
1,44*10-2
1,94*10-3
8,16*10-3

Sedimenti, ki so bili odvzeti znotraj kvartarnega vodonosnika, predstavljajo sedimente proda,
peska in melja, pri katerih glede na litološke popise ugotavljamo, da močno prevladuje prod.
Vzorci so bili pridobljeni z udarno rotacijskim vrtanjem. Zaradi drobljenja delcev je v vzorcu
prisotna nekoliko večja količina peska in melja, kar nam v povprečju podaja nekoliko nižje
vrednosti koeficienta prepustnosti kot bi,če bi opravili analizo zrnavosti
pridobljenega z jedrovanjem.
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Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti debelozrnatih sedimentov v kvartarnem
vodonosniku znaša po metodi USBR 1,44*10-2 m/s, po metodi Hazen-a pa 1,94*10-3 m/s. Med
primerjalno analizo drobnozrnatih sedimentov v kvartarnem vodonosniku med metodama ni
večjih razlik, za eno dekado pa se razlikuje pri izračunu debelozrnatih sedimentov, kar je
glede na razliki v načinu izračuna pričakovano. Povprečna vrednost prepustnosti znaša
8,16*10-3 m/s, srednja vrednost koeficienta prepustnosti pa 1,08*10-3 m/s.
Na podlagi izračunov vrednosti koeficientov prepustnosti ugotavljamo, da povprečna vrednost
debelozrnatih sedimentov kvartarnega vodonosnika znaša 8,84*10-3 m/s, prepustnosti
drobnozrnatih sedimentov pa 7,68*10-5 m/s, kar potrjuje, da je kvartarni vodonosnik zelo
heterogene sestave in pomembno vpliva na transport onesnaževal skozi vodonosnik.
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V zgornjih 20 metrih kvartarnega vodonosnika prevladujejo sedimenti proda, peska in melja z
večjo vsebnostjo grobozrnate frakcije, v spodnjih 20 metrih pa prevladujejo sedimenti
drobnozrnate frakcije peska in melja med katerimi se podrejeno pojavljajo prodniki. V tabeli
17 podajam primerjavo vrednosti koeficienta prepustnosti debeline zgornjih 20 metrov, v
tabeli 18 pa vrednosti koeficienta prepustnosti spodnjih 20 metrov kvartarnega vodonosnika.
Tabela 17: Primerjava vrednosti koeficienta prepustnosti kvartarnega vodonosnika v zgornjih
20 metrih debeline
Ime vzorca
PTA-1/V-1
PTA-3/V-1
PTA-4/V-1
PTA-5/V-1
PTA-8/V-1
PTA-1/V-2
PTA-2/V-1
PTA-4/V-2
PTA-8/V-2
PTA-5/V-2
PTA-6/V-1
PTA-1/V-3
PTA-2/V-2
PTA-3/V-2
PTA-5/V-3
PTA-7/V-1

globina
odvzema [m]
5
5
5
5
7
10
10
10
11
15
15
20
20
15
20
20

K povprečni

K USBR [m/s] K Hazen [m/s]
1,38*10-4
2,67*10-4
1,78*10-4
4,96*10-4
1,92*10-4
2,84*10-4
6,87*10-3
1,15*10-3
9,22*10-5
1,22*10-6
6,30*10-3
1,52*10-3
2,63*10-2
4,42*10-3
2,25*10-2
2,46*10-3
6,14*10-7
5,26*10-8
3,32*10-4
6,48*10-4
4,85*10-3
1,22*10-3
1,28*10-2
1,58*10-3
4,37*10-2
2,17*10-3
7,61*10-3
1,20*10-4
4,93*10-4
9,91*10-4
3,35*10-4
3,86*10-4
8,29*10-3
1,11*10-3
4,70*10-3

Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti v zgornjih 20 metrih heterogenega vodonosnika
znaša 4,7*10-3 m/s.
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Tabela 18: Primerjava vrednosti koeficienta prepustnosti kvartarnega vodonosnika v spodnjih
20 metrih debeline
Ime vzorca
PTA-4/V-3
PTA-8/V-3
PTA-1/V-4
PTA-3/V-3
PTA-6/V-2
PTA-8/V-4
PTA-9/V-1
PTA-1/V-5
PTA-6/V-3
PTA-9/V-2

globina
odvzema [m]
22
22
25
21
25
25
25
35
35
35

K povprečni

K USBR [m/s] K Hazen [m/s]
2,12*10-3
1,01*10-3
3,86*10-5
1,13*10-6
3,35*10-4
4,73*10-4
4,58*10-5
3,96*10-7
9,50*10-2
1,38*10-2
6,19*10-5
5,15*10-6
3,13*10-4
4,30*10-4
3,64*10-4
5,67*10-4
5,63*10-2
4,58*10-3
6,96*10-4
6,53*10-4
1,55*10-2
2,15*10-3
8,84*10-3

Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti v spodnjih 20 metrih heterogenega vodonosnika
znaša 8,84*10-3 m/s.
Na podlagi izračunov vrednosti koeficienta prepustnosti glede na zgornjih 20 m in spodnjih
20 m ugotavljamo, da se prepustnosti nahajajo znotraj iste dekade in med njima ni večjih
razlik, saj se znotraj celotne debeline pojavljajo debelejše plasti proda, ki mestoma prehajajo v
plasti z večjo vsebnostjo peska in melja.
Pliocenski vodonosnik se pod območjem industrijskega kompleksa Kidričevo nahaja na
globini med 38 m do 47,5 m. V tabeli 19 je prikazana srednja vrednost koeficienta
prepustnosti, ki je bila izračunana na podlagi treh vzorcev.
Tabela 19: Povprečna vrednost koeficienta prepustnosti pliocenskega vodonosnika
Ime vzorca
PTA-1/V-6
PTA-6/V-4
PTA-7/V-2

globina
odvzema [m]
43
45
39

K mediana

K USBR [m/s] K Hazen [m/s]
7,06*10-9
2,27*10-8
6,11*10-5
1,65*10-7
1,54*10-9
2,71*10-10
7,06*10-9
2,27*10-8
1,49*10-8
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Srednja vrednost koeficienta prepustnosti pliocenskega vodonosnika znaša 1,48*10-8 m/s, kar
je v primerjavi s kvartarnim vodonosnikom izrazito slabše prepustno. Razpon vrednosti
prepustnosti znaša od 6,11*10-5 m/s do 7,06*10-9 m/s. Večje število vzorcev bi nam podalo
zanesljivejši rezultat.
Na podlagi izračunov koeficientov prepustnost s pomočjo krivulj analiz zrnavosti ugotovimo,
da povprečni koeficient prepustnosti kvartarnega vodonosnika znaša 6,29*10-3 m/s. Znotraj
40 metrov debelega vodonosnika se pojavljajo nekoliko slabše prepustne plasti, ki se lečasto
izklinjajo in dosegajo vrednosti koeficienta prepustnosti znotraj dekade 10-5 m/s, vendar je
vodonosnik kljub temu zelo dobro prepusten. Kvartarni vodonosnik je heterogene sestave, ki
se pojavlja znotraj celotnega vodonosnika. Pod njim se nahaja pliocenski vodonosnik v
katerem koeficient prepustnosti znaša 1,49*10-8 m/s.
Na sliki 16 je prikazan diagram vrednosti koeficientov prepustnosti po različnih globinah. Iz
diagrama opazimo, da vrednosti koeficientov prepustnosti v odvisnosti od globine izrazito
spreminjajo in da opazimo trend upadanja prepustnosti z globino.

Slika 16: Trend upadanja vrednosti koeficienta prepustnosti v odvisnosti od globine
Koeficient prepustnosti, ki sem ga izračunala na podlagi posamezne vrtine, znaša po USBR
metodi 1,2*10-2 m/s, po metodi Hazen-a pa 1,34*10-3 m/s. Kvartarni vodonosnik uvrščamo v
zelo dobro prepusten vodonosnik.
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7.2.2. Izračun koeficientov prepustnosti iz črpalnih poizkusov
Črpalni poizkusi so bili izvedeni z namenom preverbe kvalitete izvedbe piezometrov, ki so
bili izvedeni za vzpostavitev monitoringa podzemne vode v okolici odlagališč in ne z
namenom ugotavljanja prepustnosti vodonosnika. Črpalne poizkuse na terenu smo izvajali s
potopno črpalko s črpalno količino 1 l/s. Meritve znižanja gladine podzemne vode med
izvedbo črpalnega poizkusa so bile izvedene le v analizirani vrtini, ne pa tudi v okoliških
piezometrih. Na spodnji sliki (slika 17) je prikazan potek črpalnega poizkusa na opazovalni
vrtini PTA-1/13.

Slika 17: Potek črpalnega poizkusa na opazovalni vrtini PTA-1/13
Iz zgornjega diagrama opazimo, da je znižanje gladine podzemne vode pri poteku črpalnega
poizkusa na opazovalni vrtini PTA-1/13 izredno hitro. Med izvedbo poizkusa opazimo rahlo,
konstantno zniževanje gladine podzemne vode, ki ji ob koncu poizkusa sledi hiter dvig
gladine podzemne vode.
Rezultate črpalnih poizkusov na vseh devetih opazovalnih vrtinah sem delno obdelala s
Cooper – Jacobovo metodo, ki jo lahko ob določenih predpostavkah uporabimo tudi za odprte
vodonosnike. Z omenjeno metodo sem izračunala transmisivnost vodonosnika, rezultati so
podani v tabeli 19. Izračun koeficienta prepustnosti sem izračunala na podlagi Darcy-evega
zakona in podaja neposredno zvezo med koeficientom transmisivnosti in koeficientom
prepustnosti, pri čemer premosorazmernostni koeficient predstavlja debelina vodonosnika. Na
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sliki 18 je prikazano znižanje gladine podzemne vode v odvisnosti od časa na vrtini PTA-1/13,
pri čemer je časovna komponenta podana v logartimirani vrednosti.

Slika 18: Primer krivulje znižanja za opazovalno vrtino PTA-1/13
Grafični poteki črpalnih poizkusov na vrtinah PTA-2/13, PTA-3/13, PTA-4/13, PTA-5/13,
PTA-6/13, PTA-7/13, PTA-8/13 in PTA-9/13 so podani v prilogi 4. V tabeli 19 so podani
rezultati vrednosti koeficientov prepustnosti iz črpalnih poizkusov.
Tabela 20: Vrednosti koeficienta prepustnosti po metodi Cooper – Jacoba in Darcyevega
zakona
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ime vrtine

znižanje [m]

transmisivnost
[m2/s]

PTA-1/13
PTA-2/13
PTA-3/13
PTA-4/13
PTA-5/13
PTA-6/13
PTA-7/13
PTA-8/13
PTA-9/13

0,05
0,01
0,01
0,03
0,01
0,02
0,20
0,07
0,12

1,01*10-1
2,02*10-2
2,02*10-2
6,07*10-2
2,02*10-2
4,04*10-2
4,04*10-1
1,42*10-1
2,43*10-1

debelina
vodonosnika
[m]

koeficient
prepustnosti
[m/s]

37,23
18,99
13,92
17,84
20,00
41,23
33,70
20,44
37,52

2,72*10-3
1,06*10-3
1,45*10-3
3,40*10-3
1,01*10-3
9,81*10-4
1,20*10-2
6,93*10-3
6,47*10-3
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Na podlagi izračunanih vrednosti koeficientov prepustnosti s hidravličnimi testi ugotavljamo,
da povprečna vrednost koeficienta prepustnosti kvartarnega vodonosnika znaša 4,0*10-3 m/s.
Avtomatski merilec nivoja podzemne vode je med potekom črpalnih poizkusov na vrtinah
PTA-3/13, PTA-4/13, PTA-5/13 in PTA-8/13 zabeležil majhna znižanja gladine podzemne
vode. Najmanjše zabeleženo znižanje tekom črpalnega poizkusa znaša en cm, največje
znižanje, ki je bilo doseženo, znaša 12 cm. Na podlagi rezultatov črpalnih poizkusov, ki so
prikazani v prilogi 4, na vseh vrtinah opazimo, da je na začetku opazno hitro znižanje gladine
podzemne vode, ki mu sledi relativno konstanten, rahlo padajoč nivo gladine podzemne vode.
Ob prenehanju črpanja se gladina podzemne vode v manj kot minuti v vseh vrtinah vrne na
nivo, ki je bil prisoten pred črpanjem.
Med izvedbo črpalnih poizkusov na posameznih vrtinah opazujemo posamezne hitre dvige
gladin podzemne vode, ki so posledica upora podzemne vode na filtrske cevi v vrtini. To
nakazuje, da imamo opraviti z izrazito debelim in dobro prepustnim vodonosnikom. Za
natančnejše rezultate bi morali črpalni poizkus izvajati v vodnjaku večjega premera in z
močnejšo črpalko. Črpalni poizkus bi morali izvajati dlje časa in pri tem spreminjati črpalne
količine vode ter opazovati znižanja gladine podzemne vode tudi v okoliških piezometrih.
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Na spodnjem diagramu (slika 19) je prikazana primerjava koeficientov prepustnosti,
izračunanih z analizami zrnavosti in črpalnimi poizkusi.

Slika 19: Primerjava vrednosti koeficientov prepustnosti pridobljenih iz analiz zrnavosti in
črpalnih poizkusov
Iz zgornjega diagrama opazimo, da se izračuni vrednosti koeficientov prepustnosti med
različnimi metodami razlikujejo. Največje odstopanje je zabeleženo v opazovalni vrtini
PTA-8/13, saj so bili sedimenti za analizo zrnavosti odvzeti le v najdrobnejši frakciji, črpalni
poizkus pa nam poda realno vrednost koeficienta prepustnosti znotraj celotnega vodonosnika,
ki je heterogen in v njem prevladujejo prodno peščeni sedimenti. Za eno dekado se razlikuje
vrednost koeficienta prepustnosti na opazovalni vrtini PTA-7/13 in PTA-9/13, na katerih sta
bila odvzeta le dva vzorca za analizo zrnavosti.
Na podlagi primerjave med posameznimi metodami ugotovimo, da metoda po Hazen-u
podaja v povprečju nekoliko nižje vrednosti koeficientov prepustnosti kot metoda USBR in je
v primerjavi z vrednostjo koeficienta prepustnosti pridobljenega s črpalnim poizkusom bolj
primerna, saj so razlike med prepustnostmi manjše. Kljub temu pa opazimo, da sejalne analize
podajajo v povprečju nižje vrednosti koeficientov prepustnosti kot rezultati, ki jih dobimo s
črpalnimi poizkusi.
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Na vseh opazovalnih vrtinah opazujemo zelo primerljive rezultate vrednosti koeficientov
prepustnosti, ki se v povprečju nahajajo znotraj dekade 10-3 m/s. Razlika v vrednostih
koeficientov prepustnosti nakazuje na heterogenost vodonosnika, ki velja za dobro
prepustnega.

7.2.3. Dinamika nihanja gladine podzemne vode
Na podlagi analize arhivskega gradiva smo ugotovili, da so meritve gladin podzemne vode na
območju industrijskega kompleksa na razpolago od 26.8.2010 dalje; v preteklosti so bile
meritve gladin podzemne vode izvajane le občasno na vrtinah V-3, V-15, V-16, V-25/02 in V26/02. Od meseca avgusta leta 2013 so pričeli z meritvami gladine podzemne vode na
opazovalnih vrtinah serije PTA. Skupno je na novih opazovalnih vrtinah od septembra 2013
do januarja 2015 izvedenih 15 meritev gladine podzemne vode. Na sliki 20 je prikazan
diagram nihanja gladine podzemne vode v vseh opazovalnih vrtinah skozi celotno obdobje.

Slika 20: Diagram nihanja gladine podzemne vode
Meritve gladine podzemne vode so bile na starejših opazovalnih vrtinah med januarjem 2010
in avgustom leta 2013 izvedene v povprečju dvakrat letno, zato pred letom 2013 ni mogoče
sklepati na dinamiko podzemne vode, prav tako pa jih ne moremo neposredno primerjati z
meritvami nihanja gladine podzemne vode na opazovalnih vrtinah serije PTA. Gladine
75

Keršmanc, T. 2015. Hidrogeološke razmere na območju industrijskega kompleksa Kidričevo.
__________________________________________________________________________________

podzemne vode, izmerjene v letu 2014 v vrtinah serije PTA nakazujejo, da gladine nihajo v
odvisnosti od padavin.
Iz zgornjega diagrama opazimo (slika 20), da je nihanje gladine podzemne vode v
opazovalnih vrtinah serije PTA zelo podobno. Od decembra 2013 do februarja 2014 opazimo
relativno nizke gladine podzemne vode, ki pričnejo do meseca aprila postopno naraščati. Med
mesecem aprilom in oktobrom opazimo manjša nihanja v gladini podzemne vode, 3.10.2014
pa je bila na vseh opazovalnih piezometrih zabeležena maksimalna gladina podzemne vode.
Na podlagi oblike nihanja gladine podzemne vode sklepamo, da je kvartarni vodonosnik odprt,
kjer gladina podzemne vode prosto niha v odvisnosti od padavin. V tabeli 20 podajam
osnovne opisne statistike nihanja gladin podzemne vode v posameznih opazovalnih vrtinah.
Podatki o ročnih meritvah gladine podzemne vode so podani v prilogi 5.
Tabela 21 : Osnovne opisne statistike nihanja gladin podzemne vode
Opazovalne vrtine serije PTA
PTAPTAPTA4/13
5/13
6/13

PTA1/13

PTA2/13

PTA3/13

PTA7/13

PTA8/13

PTA9/13

Minimum

234,85

233,19

233,27

232,61

233,34

Maksimum

232,44

231,64

232,41

231,55

236,62

234,82

234,94

234,18

235,02

234,07

233,54

234,05

233,16

Razpon

1,77

1,63

1,67

1,57

1,68

1,63

1,9

1,64

1,61

Povprečje

235,65

234,00

234,06

233,29

234,01

233,19

232,56

233,05

232,16

Število

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Starejše opazovalne vrtine
V-3

V-15

V-5/00

V-22/00

V-25/02

V-26/02

Minimum

233,15

228,22

231,83

233,2

231,96

233,55

Maksimum

234,80

229,51

233,76

235,16

233,65

234,90

Razpon

1,65

1,29

1,93

1,96

1,69

1,35

Povprečje

234,09

229,01

233,13

234,43

232,95

234,27

Število

9

7

8

4

9

9

Na podlagi opisnih statistik opazimo, da med opazovalnimi vrtinami serije PTA v
opazovanem obdobju med avgustom 2013 in januarjem 2015, minimalni razpon nihanja
gladine podzemne vode znaša 1,57 m, največji razpon pa 1,91 m. Minimalni razpon je bil
zabeležen na vrtini PTA-4/13, maksimalni pa na vrtini PTA-7/13. Povprečni razpon nihanja
gladine podzemne vode znaša 1,7 m, kar pomeni, da se gladina podzemne nahaja v povprečju
6,24 metrov pod površjem.
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7.2.4. Karte gladine podzemne vode
Na območju industrijskega kompleksa Kidričevo so v preteklosti v črpališču Kidričevo črpali
velike količine podzemne vode, ki so jo uporabljali v tehnološke namene. Posledično se je
zaradi črpanja podzemne vode ustvaril depresijski lijak. Dodatno depresijski lijak povzroča
tudi črpališče Skorba, ki se od industrijskega kompleksa nahaja nekoliko vzhodneje in s pitno
vodo oskrbuje Ptuj in okolico. Generalna smer toka podzemne vode je bila v času aktivnosti
črpališča Kidričevo, glede na območje odlagališč odpadkov industrijskega kompleksa
Kidričevo, od jugozahoda proti severovzhodu.
Na podlagi meritev gladine podzemne vode na opazovalnih vrtinah PTA-1/13, PTA-2/13,
PTA-3/13, PTA-4/13, PTA-5/13, PTA-6/13, PTA-7/13, PTA-8/13 in PTA-9/13, ki so na
razpolago od avgusta 2013 do decembra 2014, sem izrisala karte gladine podzemne vode za
tri časovna obdobja: 11. 10. 2013, 7. 2. 2014 in 3. 10. 2014 in opredelila smer toka podzemne
vode na območju obeh odlagališč. Na podlagi terenskih meritev gladine podzemne vode, ki so
bile izvedene na 19 opazovalnih vrtinah 29. 1. 2015 sem izrisala karto gladine podzemne vode
na širšem območju celotnega industrijskega kompleksa Kidričevo. Karte gladin podzemne
vode so prikazane v prilogi 5.
Karta gladin podzemne vode z dne 11. 10. 2013 predstavlja reprezentativno karto gladin
podzemne vode v letu 2013. Generalna smer toka podzemne vode na območju odlagališča
nenevarnih odpadkov Rdeče blato in odlagališču inertnih odpadkov Pepelišče je od zahoda
proti vzhodu. Vzhodno od odlagališča inertnih odpadkov Pepelišče opazimo, da hidroizohipse
rahlo povijejo proti jugovzhodu, ki je posledica spremembe v hidrogeoloških lastnostih, ki so
lahko posledica odlaganja odpadkov pod koto terena na območju odlagališča Pepelišče, ali pa
heterogenosti vodonosnika. Karta gladine podzemne vode dne 11. 10. 2013 je podana v
prilogi 5.1.
Karti gladin iz leta 2014 predstavljata minimalno in maksimalno gladino podzemne vode, ki
sta bili zabeleženi v analiziranem letu. Minimalna gladina podzemne vode je bila v letu 2014
zabeležena dne 7. 2. 2014. Generalna smer toka podzemne vode na območju obeh odlagališč
odpadkov je od zahoda proti vzhodu, pri čemer opazimo rahlo povijanje hidroizohips ob
zahodnem delu odlagališča Pepelišče. Maksimalna gladine podzemne vode je bila v letu 2014
zabeležena dne 3. 10. 2014. Generalna smer gladine podzemne vode je od zahoda proti
vzhodu z nekoliko bolj intenzivnim povijanjem hidroizohips v smeri proti jugovzhodu. Karta
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gladine podzemne vode dne 7. 2. 2014 je podana v prilogi 5.2, karta gladine podzemne vode
dne 3. 10. 2014 pa v prilogi 5.3.
Karta gladin podzemne vode z dne 29. 1. 2015 predstavlja karto gladin podzemne vode za
širše območje industrijskega kompleksa Kidričevo, ki je izrisana na podlagi meritev v 19
opazovalnih vrtinah. Na podlagi karte gladine podzemne vode opazimo, da na območju obeh
odlagališč podzemna voda teče od zahoda proti vzhodu z manjšim odklonom proti
severovzhodu. Hidroizohipse na območju obeh odlagališč rahlo povijajo, kar nakazuje vpliv
obeh odlagališč odpadkov na dinamiko toka podzemne vode. Zahodno od roba odlagališča
opazimo, da se gladina podzemne vode preusmeri proti vodarni Kidričevo in teče od
jugozahoda proti severovzhodu. Karta gladine podzemne vode dne 29. 1. 2015 je podana v
prilogi 5.4.
Na podlagi kart gladin podzemne vode na območju odlagališč odpadkov ugotavljamo, da je
generalna smer toka podzemne vode od zahoda proti vzhodu. Minimalni odklon v smeri proti
jugovzhodu proti reki Dravi opazimo v času visokih voda. Podzemna voda teče od
jugozahoda proti severovzhodu le ob povečani aktivnosti vodnjaka v črpališču Kidričevo.
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7.3. VPLIV ODLAGALIŠČ NA PODZEMNO VODO
7.3.1. Vrsta in količina odloženih odpadkov
Na podlagi analize o vrstah in količinah odpadkov, ki so jih v preteklosti po posameznih letih
odlagali ugotavljam, da je na obeh odlagališčih skupno odloženih približno 11,2 milijonov ton
odpadkov in ne 6,5, kot je navedeno v poročilih (Homšak, 2006a, 2006b).
V nadaljevanju podajam vrste in količine odloženih odpadkov na posameznem odlagališču.
Na podlagi ortofoto posnetkov sem izmerila površino odlagališča in glede na znano višino
odloženih odpadkov izračunala prostornino odlagalnega polja odlagališča Rdeče blato in
odlagališča Pepelišče.
Na odlagališču nenevarnih odpadkov Rdeče blato, ki se razprostira na površini 42 ha, je
skupno na odlagališču odloženih približno 8 milijonov ton odpadkov, ki so odloženi v višino
približno 18 metrov. Zaradi narave odpadkov se je rdeče blato posedlo, voda iz odpadkov se
je tekom odlaganja odpadkov infiltrirala v podzemno vodo. Danes prostornina odlagališča
odpadkov znaša približno 7.560.000 m3.
Na odlagališču inertnih odpadkov Pepelišče, ki se razprostira na površini 19,15 ha, je skupno
na odlagališču odloženih približno 3,2 milijonov ton odpadkov. Odpadki so bili odloženi
sprva v manjše gramozne jame, ki so jih z odpadki zasuli, nato pa so jih pričeli odlagati v
višino. Maksimalna višina odpadkov znaša 16 metrov, v povprečju pa višina odpadkov znaša
približno 12 metrov. Natančne oblike gramoznih jam na podlagi arhivskega gradiva ni
mogoče popolnoma rekonstruirati. V preteklosti so na podlagi petih opazovalnih vrtin okvirno
rekonstruirali oblike zasutih gramoznih jam. Ena jama se nahaja na severovzhodnem delu
odlagalnega polja. Globoka je približno 5 metrov, dolga približno 420 metrov in široka
približno 130 metrov. Danes prostornina odlagališča, ki se razprostira na površju, znaša
približno 252.000 m3
Odlagališča odpadkov so od leta 2007 delno sanirana. Skupno površino odlagalnih polja 60 ha
so v večini prekrili z muljem s čistilne naprave in jih zatravili, na nekaterih delih pa so na
deponijo zasadili tudi drevesa. Odvodnja površinskih voda na odlagališču ni urejena, prav
tako ni urejena odvodnja izcednih voda iz odlagališča, saj so odpadki odloženi neposredno na
poraščena tla. To omogoča infiltracijo izcednih voda v dobro prepusten kvartarni vodonosnik.
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7.3.2. Kemična sestava sedimentov v vodonosniku
Z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo (XRF) analizo sedimentov smo analizirali
kemično sestavo sedimentov v vodonosniku. Analiza je bila opravljena na 6 vzorcih
(PTA-3/V-1, PTA-3/V-2, PTA-3/V-3, PTA-4/V-1, PTA-4/V-2 in PTA-4/V-3). V tabeli 22 so
prikazane vrednosti posameznih elementov izraženih v odstotkih za glavne prvine in v mg/kg
za sledne prvine. Z oranžno barvo so označeni elementi, kateri presegajo opozorilne
spremembe normirane glede na »Dutch List« (Esdat, 2010). Z odebeljeno pisavo so označeni
elementi, ki presegajo dovoljeno vrednost vsebnosti elementa, ki ga še lahko opredelimo kot
nenevarnega.
Tabela 22: Kemična sestava sedimentov izražena v mg/kg
element

enota

PTA-3/V-1

PTA-3/V-2

PTA-3/V-3

PTA-4/V-1

PTA-4/V-2

PTA-4/V-3

SiO2

%

66,1

84,4

80,9

61,7

74,3

58,3

Al2O3

%

3,9

5,1

6,5

4,0

5,1

8,6

FeO2

%

2,3

3,2

2,4

2,4

2,6

4,6

MgO

%

2,8

0,4

0,3

3,3

1,6

3,2

CaO

%

8,3

0,6

0,9

9,8

3,8

5,5

K 2O

%

0,7

0,9

1,6

0,8

1,0

1,6

TiO2

%

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,5

Rb

ppm

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

Sr

ppm

125,7

75,6

135,7

126,8

103,6

125,1

Mn

ppm

431,7

533,6

359,7

465,0

387,4

779,3

Cr

ppm

-

118,0

141,7

102,7

70,3

-

Ba

ppm

263,2

319,1

410,2

295,3

285,9

382,1

As

ppm

4,9

4,4

-

6,0

5,2

5,7

Cu

ppm

24,7

22,9

15,9

24,9

21,9

31,8

Pb

ppm

11,2

10,5

17,9

15,9

15,1

16,5

Th

ppm

-

3,7

-

3,4

3,8

6,9

Zn

ppm

33,3

37,2

28,8

45,6

40,6

40,0

V

ppm

38,5

43,4

43,7

31,5

45,2

35,2

Opozorilne vrednosti za Si, Al, Fe, Mg, Ca, K, Ti, Rb, Sr in Mn z zakonodajo niso določene,
zato se do njih podrobneje ne moremo natančno opredeliti. Si, Al, Fe, Mg, Ca, K in Ti
predstavljajo elemente, ki jih uvrščamo med glavne prvine in so v sedimentih prisotni v
večjih količinah. Največ je silicija, kar je glede na geološko zgradbo območja tudi
pričakovano. Delež silicijevih oksidov v vzorcih znaša med 58,3 % in 84,4 %. Sledijo mu
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kalcijevi oksidi s povprečno vsebnostjo 4,8 %, železovi oksidi z vsebnostjo 2,9 %,
magnezijevi oksidi z vsebnostjo 1,9 % ter kalijevi oksidi z vsebnostjo 1,1 % in titanovi oksidi
z vsebnostjo 0,3 % .
Kemična analiza je pokazala relativno velik delež aluminijevih oksidov. Na podlagi vzorcev
iz opazovalne vrtine PTA-3/13, ki so bili odvzeti na globini 5 m, 10 m in 15 m opazimo, da
količina aluminija z globino povečuje. V zgornjih 5 m vsebnost aluminijevih oksidov znaša
2,3 %, na 10 m globine vsebnost znaša 5,1 %, na 15 m globine pa 6,5 %. V sedimentih iz
opazovalne vrtine PTA-4/13 vsebnost aluminijevih oksidov znaša na 5 m globine znaša 4 %,
na 10 m 5,1 % in na 15 m 8,6 %. Velika količina aluminija, ki je prisotna v sedimentih
vodonosnika, je lahko posledica odnašanja drobne frakcije glinice iz odlagališča Rdečega
blata.
Rentgenska fluorescenčna spektrometrija je pokazala, da je v sedimentih vodonosnika izrazito
povečana vsebnost barija. Glede na opozorilne spremembe je dovoljena vsebnost 160 mg/kg.
V sedimentih vodonosnika se nahaja med 263,19 mg/kg do 410,17 mg/kg. Tudi v tem
primeru opazujemo povečano količino barija v sedimentih, ki so bili odvzeti na globini 15 m.
Barij je mehka, strupena zemljo alkalijska kovina, ki v tleh, razen v mineralu barit, na
Dravskem polju ni naravno prisoten. Vzrok za povišano vsebnost barija v sedimentih je
verjetno antropogenega izvora.
V sedimentih so prav tako presežene vrednosti kroma in torija. Krom je bil zaznan v 10 m in
15 m vodonosnika, torij pa predvsem na opazovalni vrtini PTA-4. Največ torija je prisotnega
v spodnjih 15 m vodonosnika. Oba elementa sta običajno v večjih količinah v sedimentih
verjetno prisotna zaradi antropogenih vplivov.
Na podlagi analize opazimo tudi preseženo vrednost vanadija. Element je presežen na treh
vzorcih na globini 10 m in 15 m. Vanadij izomorfno nadomešča aluminij, zato lahko ob
povišanih koncentracijah aluminija pogosto pričakujemo tudi povečane vsebnosti vanadija.
Delež vanadija se v smeri dolvodno od odlagališča odpadkov povečuje.
V sedimentih kvartarnega vodonosnika , ki so bili odvzeti na opazovalni vrtini PTA-3/13 in
PTA-4/13, so prisotne povečane vsebnosti kroma, barija, torija, bakra, aluminija in vanadija.
Na podlagi mineralne sestave vodonosnika, ki je podana v poglavju 7.1.2, smo z rentgensko
analizo ugotovili povečane količine zeolitov v vodonosniku, ki so sintetičnega izvora.
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XRF analiza je bila opravljena z namenom ugotavljanja elementne sestave sedimentov v
vodonosniku in ne z namenom ugotavljanja onesnaženja v vodonosniku, čeprav je analiza
pokazala, da so v sedimentih v vodonosniku presežene vsebnosti prvin, ki nakazujejo na
antropogene vplive. V kolikor bi se želeli kvantitativno opredeliti do vpliva odlagališč na
podzemno vodo pod industrijskim kompleksom Kidričevo, bi bilo nujno potrebno opraviti
XRF in rentgensko analizo sedimentov gorvodno od odlagališča odpadkov, torej na
opazovalni vrtini PTA-1/13 in PTA-5/13.
Kljub temu lahko na podlagi kemijske analize vode, ki je podana v poglavju 4.2., analizi
mineralne sestave vodonosnika, ki je podana v poglavju 7.2. in analizi XRF, podamo
naslednje sklepe.
Glede na to, da so v podzemni vodi opozorilne spremembe parametrov, ki jih definira
Pravilnik o onesnaženju podzemne vode, močno presežene koncentracije vanadija, aluminija,
kadmija, antimona, arzena, molibdena, bakra, berilija, selena, cinka in živega srebra in da se
koncentracije nekaterih parametrov v podzemni vodi v smeri dolvodno od odlagališč
odpadkov povečujejo, ter da na podlagi XRF analize opazimo ponovno povečanje deleža
aluminija in vanadija v dolvodni smeri od odlagališča, lahko sklepamo, da imata odlagališči
odpadkov Rdeče blato in Pepelišče vpliv na kvaliteto podzemne vode in kvaliteto samega
vodonosnika.
Skozi ne-zatesnjeno dno odlagalnega polja odlagališča Rdeče blato in odlagališča Pepelišče se
površinska voda preko deponije infiltrira v tla in se izceja v podzemno vodo. Tla odlagalnega
polja so zelo dobro prepustna, kar omogoča povečano infiltracijo izcednih voda v vodonosnik.
Zaradi narave odpadkov iz odlagališča nenevarnih odpadkov Rdečega blata lahko sklepamo,
da se poleg izcedne vode v vodonosnik, lahko infiltrira tudi srednje in drobnozrnata frakcija
odpadkov. Zaradi dobre prepustnosti vodonosnika ti delno potonejo na dnu vodonosnika,
delno pa potujejo naprej po vodonosniku in se odlagajo ob manj prepustnejših plasteh znotraj
njega. Glede na XRF analizo ugotovimo, da je večja količina antropogenih elementov
prisotna na globini od 10 m do 15 m, prav tako pa so bile višje vrednosti zabeležene na
vzorcih sedimentov iz vrtine PTA-3/13, ki se nahaja bližje odlagališču.
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7.3.3. Prostorsko raztezanje onesnaženja
Prostorsko raztezanje onesnaženja sem ocenila na podlagi izračuna realne linearne hitrosti
podzemne vode in meritev elektroprevodnosti vode, ki sem jih izvedla med potekom črpalnih
poizkusov.
Meritve elektroprevodnosti in temperature vode sem izvedla na vseh devetih opazovalnih
vrtinah. Elektroprevodnost je sposobnost vode, da prevaja električni tok. Odvisna je od
temperature vode, koncentracije in značilnosti ionov v vodni raztopini in geoloških pogojev
na prispevnem območju. Vrednosti so podane v μS/cm (mikroSimensih na centimeter). Pri
izvedenem kartiranju so meritve opravljene pri referenčni temperaturi 25 °C. Glede na znano
dinamiko toka podzemne vode, meritve opravljamo gorvodno in v dolvodni od odlagališča.
Na gorvodnem mestu (mesto izven vpliva odlagališča) določimo naravno stanje podzemne
vode. Meritve dolvodno nakazujejo, da opazujemo spremembe vrednosti elektroprevodnosti,
ki odstopajo od vrednosti naravnega stanja vodonosnika. Na podlagi izmerjenih vrednosti
določimo morebiten vpliv odlagališča na površinsko vodo.
V nadaljevanju podajam tabelo (tabela 21) vrednosti elektroprevodnosti in temperaturo vode,
ki so bile izmerjene 16.8.2013.
Tabela 23: Vrednosti elektroprevodnosti in temperature vode
ime vrtine
PTA-1/13
PTA-2/13
PTA-3/13
PTA-4/13
PTA-5/13
PTA-6/13
PTA-7/13
PTA-8/13
PTA-9/13

elektroprevodnost
[μS/cm]
657
743
2980
2450
643
551
1988
1213
719

temperatura
[°C]
11,9
11,5
11,7
11,5
11,7
12,0
11,4
12,2
12,4

Glede na lego odlagališč odpadkov in lego vrtin, opazovalna vrtina PTA-1/13 predstavlja
gorvodno opazovalno vrtino odlagališča Rdeče blato, opazovalna vrtina PTA-5/13 pa
gorvodno opazovalno vrtino odlagališča Pepelišče. Vse opazovalne vrtine predstavljajo
dolvodna merilna mesta.
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Na podlagi meritev elektroprevodnosti ugotavljamo, da so vrednosti elektroprevodnosti
močno povišane na opazovalnih vrtinah PTA-3/13, PTA-4/13, PTA-7/13 in PTA-8/13.
Opazovalna vrtina PTA-3/13 se nahaja na zahodnem robu odlagališča Rdeče blato in izkazuje
najvišjo vrednost elektroprevodnosti, ki znaša 2980 μS/cm. Podzemna voda je bila med
potekom črpalnega poizkusa rdeče – rjave barve. Sledi ji opazovalna vrtina PTA-4/13, ki se
nahaja približno 540 metrov zahodneje, elektroprevodnost znaša 2450 μS/cm, voda pa je bila
rumeno – rjave barve. Na opazovalni vrtini PTA-7/13, ki se nahaja 950 metrov zahodneje od
odlagališča odpadkov Rdeče blato vrednost elektroprevodnosti znaša 1988 μS/cm.

Slika 21: Iztok med črpalnim poizkusom na opazovalni vrtini PTA-3/13 (leva slika) in na
opazovalni vrtini PTA-4/13 (desna slika)
Povišano vrednost elektroprevodnosti opazimo tudi v opazovalni vrtini PTA-8/13, ki se
nahaja

na

zahodnem

robu

odlagališča

inertnih

odpadkov

Pepelišče.

Vrednost

elektroprevodnosti v omenjeni opazovalni vrtini znaša 1213 μS/cm, podzemna voda pa je bila
med potekom črpalnega poizkusa ves čas sivkaste barve. Zahodneje od vrtine PTA-8/13 se
nahaja opazovalna vrtina PTA-9/13, na kateri vrednost elektroprevodnosti znaša 719 μS/cm.

Slika 22: Iztok med črpalnim poizkusom na opazovalni vrtini PTA-8/13
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Opazovalna vrtina PTA-1/13 predstavlja glede na smer toka podzemne vode gorvodno
opazovalno vrtino odlagališča Rdeče blato. Vrednost elektroprevodnosti znaša 657 μS/cm in
predstavlja ničelno stanje podzemne vode za odlagališče Rdeče blato. Prav tako povišanih
vrednosti elektroprevodnosti ne opazimo v opazovalni vrtini PTA-5/13, ki predstavlja glede
na smer toka podzemne vode gorvodno opazovalno vrtino odlagališča Pepelišče.
Elektroprevodnost v vrtini PTA-6/13 znaša 551 μS/cm in predstavlja ničelno stanje podzemne
vode za odlagališče Pepelišče. Glede na dinamiko toka podzemne vode, se vrtina nahaja izven
območja obeh odlagališč odpadkov.

Slika 23: Iztok med črpalnim poizkusom na opazovalni vrtini PTA-1/13
Linearno hitrost toka podzemne vode sem izračunala iz podatkov, pridobljenih iz meritev
gladin podzemne vode in analize prepustnosti območja. Povprečna vrednost poroznosti, ki
sem jo izračunala iz analiz zrnavosti, znaša 0,23. Efektivna poroznost je ocenjena na 0,15.
Povprečen koeficient prepustnosti kvartarnega vodonosnika znaša 6,29*10-3 m/s Povprečni
gradient podzemne vode v horizontalni smeri znaša 0,001125. Vertikalni tok podzemne vode
tako znaša 3,99 m/dan in ga lahko opredelimo kot hiter tok podzemne vode.
Na podlagi analize dinamike toka podzemne vode in vrednosti elektroprevodnosti v
posameznih vrtinah opazimo, da imata odlagališči odpadkov vpliv na kvaliteto podzemne
vode. Onesnažena podzemna voda širi v smeri od zahoda proti vzhodu, proti tovarni
Kidričevo in ob morebitni povečani aktivnosti črpališča Kidričevo širi tudi v smeri proti
severovzhodu. Na podlagi tega lahko podamo grobo oceno prostorskega raztezanja
onesnaženja podzemne vode v vodonosniku. Na spodnjem diagramu (slika 24) so prikazane
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vrednosti meritev elektroprevodnosti vode v odvisnosti od razdalje od odlagališča odpadkov
Rdeče blato in odlagališča Pepelišče.

Slika 24: Ocena raztezanja oblaka onesnaženja na območju industrijskega kompleksa
Kidričevo
Glede na analizo dinamike nihanja gladine podzemne vode v preteklosti in danes ocenjujemo,
da se oblak onesnaženja, ki ga povzročata odlagališči odpadkov, razširja od zahoda proti
vzhodu in jugovzhodu. Občasno ob aktivnosti črpališča Kidričevo se oblak onesnaženja širi v
smeri od jugozahoda proti severovzhodu. Glede na relativno hiter horizontalen tok podzemne
vode ocenjujemo, da se oblak onesnaženja dolvodno od odlagališča razširja približno
približno 3500 m proti vzhodu. Širina oblaka onesnaženja znaša približno 1400 m, kolikor
znaša skupna širina obeh odlagalnih polj.
Na podlagi pridobljenih podatkov, ki izhajajo iz hidrogeološke analize lastnosti vodonosnika,
kemijskih analiz podzemne vode, analize mineralne sestave vodonosnika, elementne sestave
sedimentov in analize dinamike toka podzemne vode, ugotavljamo, da imata odlagališče
nenevarnih odpadkov Rdeče blato in odlagališče inertnih odpadkov Pepelišče nedvoumno
vpliv na podzemno vodo vodonosnika Dravskega polja.
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Onesnažena podzemna voda se širi dolvodno od odlagališč odpadkov v smeri proti vzhodu in
jugovzhodu. V kolikor je črpališče Kidričevo aktivno, podzemna voda teče od jugozahoda
proti severovzhodu. Črpališče Kidričevo, tako prestreže nadaljnje širjenje oblaka onesnaženja.

87

Keršmanc, T. 2015. Hidrogeološke razmere na območju industrijskega kompleksa Kidričevo.
__________________________________________________________________________________

8.

PREDLOGI ZA NADALJNJE DELO

Onesnaževala, ki so bila analizirana v vodonosniku Dravskega polja pod industrijskim
območjem Kidričevo, so zelo heterogena. Živo srebro in arzen sta kovini, ki veljata za zelo
slabo topni in posledično slabo mobilni. Kovine kot so vanadiij, aluminij, berili, kadmij in
molibden so dobro mobilne in se širijo skozi vodonosnik relativno hitro (Fetter, 2008).
Mobilnost onesnaževal je odvisna od pH in redoks pogojev, ki so na območju industrijskega
kompleksa Kidričevo relativno dobro znani, saj so bile izvedene podrobne analize kemijskega
stanja podzemne vode, ki so objavljene v (Ivanuša Šket et al.,2013a, 2013b, 2015a, 2015b).
Za nadaljnje delo predlagam:
-

izvedbo vodne bilance odlagališča,

-

podrobnejšo opredelitev vpliva odlagališč na podzemno vodo,

-

natančno opredelitev prostorskega razširjanja oblaka onesnaženja, ki bo temeljila na
matematičnih modelih in sorbcijskih lastnosti onesnaževal v podzemni vodi,

-

predloge sanacijskih ukrepov na odlagališču odpadkov Rdeče blato in odlagališču
odpadkov Pepelišče, ki bi vodili k boljši kvaliteti podzemne vode na območju
industrijskega kompleksa Kidričevo.
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9.

SKLEP

Na odlagališču nenevarnih odpadkov Rdeče blato, ki se razprostira na površini 42 ha, so v
preteklosti odlagali: rdeče blato iz proizvodnje glinice, odpadke iz anorganskih kemijskih
procesov (odpadki pri nastanku proizvodnje specialnih glinic in zeolitov), odpadke iz
peskolovov in mulj (blato in gošča) iz čistilne naprave Ptuj. Skupno je na odlagališču
nenevarnih Rdeče blato odloženih približno 8 milijonov ton odpadkov. Na odlagališču
inertnih odpadkov Pepelišče, ki se razprostira na površini 19,15 ha, so odlagali: žlindro in
elektrofiltrski pepel, izrabljene obloge in ognjeno odporni material, izolirne materiale, beton,
opeko, ploščice keramike, steklo, komunalne odpadke in gradbene odpadke. Skupno je na
odlagališče odloženih približno 3,2 milijonov ton odpadkov. Odpadki so bili odloženi
neposredno na poraščena tla brez predpriprave terena ter v manjše gramozne jame, ki so danes
zasute z odpadki. Zaradi ne-tesnjene podlage odlagališča se izcedne vode infiltrirajo v
vodonosnik in povzročajo slabo kemijsko stanje podzemne vode.
Kvartarni vodonosnik Dravskega polja je na območju industrijskega kompleksa Kidričevo
spremenljive debeline in znaša med 38 m do 47,5 m, kar je bilo dokazano na podlagi izvedbe
devetih novih opazovalnih vrtin, ki smo jih izdelali v letu 2013 in ne na globini od 22 m do
26 m, kot so to do sedaj opredeljevali raziskovalci. Debelina vodonosnika se povečuje v smeri
proti jugovzhodu. Vodonosnik je pod odlagališčema odpadkov debel med 41 m in 47,5 m in
se povečuje proti jugovzhodni strani. Vodonosnik je najtanjši na območju pred tovarno
Kidričevo, kjer je litološka meja med kvartarnim in pliocenskim vodonosnikom določena na
38,5 m. Pod kvartarnim vodonosnikom se nahaja pliocenski vodonosnik, ki se od zgoraj
ležečega loči po tem, da ne vsebuje prodnikov.

Izrazito debel kvartarni vodonosnik, ki se mu na relativno majhnem območju debelina hitro
spreminja, nakazuje, da se območje industrijskega kompleksa Kidričevo lahko nahaja pod
starim rečnim koritom reke Drave, saj vemo, da se je le ta raztekala po širšem območju
Dravskega polja in pri tem ustvarjala številne kanale, ki jih je reka zasula s prodno peščenimi
sedimenti. Industrijski kompleks Kidričevo se nahaja približno 3 km vzhodneje od roba tretje
rečne pleistocenske terase, kjer je debelina rečnih nanosov običajno tudi najdebelejša.
Kvartarni vodonosnik zelo je heterogene sestave. V zgornjih 20 m prevladujejo sedimenti
proda, peska in melja z večjo vsebnostjo grobozrnate frakcije, ki so nesprijeti. Med 20 m in
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40 m prevladujejo sedimenti drobnozrnate frakcije peska in melja med katerimi so zelo
pogosti prodniki nekoliko manjšega premera, sedimenti pa so nekoliko bolj sprijeti. Prodniki
so na celotnem območju dobro zaobljeni in heterogeni, med njimi najdemo prodnike
amfibolita, gnajsa, granodiorita in kremena, podrejeno pa nastopajo prodniki apnenca in
dolomita.
Sedimenti, ki se pojavljajo v vodonosniku, so različnih barv. Večinoma so prodno peščeni
sedimenti sive barve, ki postopoma prehajajo v rjavo-sive do temno rjave barve in sedimenti
rdeče barve. Mineralno sestavo meljasto glinenih sedimentov znotraj vodonosnika sem
analizirala z metodo praškovne rentgenske difrakcije in ugotovila, da med mineralno sestavo
rdečih, sivih in rjavih sedimentov ni večjih razlik in da ločevanje litoloških členov med
kvartarjem in pliocenom na podlagi spremembe v barvi ni primeren kriterij za ločevanje
kvartarnega in pliocenskega vodonosnika. V vseh sedimentih znotraj kvartarnega
vodonosnika se pojavljajo karbonati (dolomiti in kalcit), muskovit, glinenci, kremen,
klinoklor in zeoliti (verjetno zeolit RHO, zeolit F, zeolit A in filipsit).
Nekoliko presenetljiva je količina in heterogenost zeolitov, ki se pojavijo v vseh vzorcih. V
kvartarnem vodonosniku sta prisotna predvsem zeolit F in zeolit A, ki spadata med sintetične
zeolite, kar nakazuje na antropogen vnos zeolitov v vodonosnik. Glede na to, da je v vzorcih
iz opazovalne vrtine PTA-3/13 prisotna večja količina zeolitnih zrn, 19 %, v primerjavi z
vzorci iz opazovalne vrtine PTA-4/13, kjer vsebnost zeolitov znaša 10 %, je povečana
vsebnost zeolitov v vodonosniku verjetno posledica odlaganja odpadkov na odlagališče Rdeče
blato iz podjetja Silkem d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnje specialnih glinic, granulatov in
zeolitov A. Na podlagi večjega števila analiz in primerjave vzorcev z gorvodno opazovalno
vrtino bi to hipotezo lahko dokončno potrdili.
Prepustnost kvartarnega vodonosnika je bila analizirana na podlagi 29 analiz zrnavosti po
metodi USBR in Hazen ter črpalnih poizkusov, ki smo jih izvedli na terenu. Analize zrnavosti
so pokazale, da povprečna vrednost koeficienta prepustnosti celotnega vodonosnika znaša
6,29*10-3 m/s, prepustnost pliocenskega vodonosnika pa 1,49*10-8 m/s. Prepustnost
debelozrnatih sedimentov kvartarnega vodonosnika znaša 8,16*10 -3 m/s, drobnozrnatih
sedimentov pa 7,68*10-3 m/s. Prepustnost kvartarnega vodonosnika v zgornjih in spodnjih
20 m debeline se nahaja znotraj iste dekade in med njima ni večjih razlik. V zgornjih 20 m
prepustnost znaša 4,7*10-3 m/s v spodnjih pa 8,84*10-3 m/s.
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Povprečni koeficient prepustnosti, pridobljen iz analiz zrnavosti, sem primerjala s črpalnimi
poizkusi, ki so bili izvedeni na terenu. Črpalne poizkuse sem obdelala po metodi CooperJacoba in ugotovila, da povprečen koeficient prepustnosti koeficient v vrtinah z metodo
analize zrnavosti znaša 1,34*10-3 m/s, s črpalnimi poizkusi pa 4,0*10-3 m/s. Glede na vse tri
izvedene metode izračunov prepustnosti se vrednost koeficienta prepustnosti kvartarnega
vodonosnika nahaja znotraj iste dekade 10-3 m/s.
Analiza dinamike nihanja gladine podzemne vode je pokazala, da je kvartarni vodonosnik
odprt. Nihanje gladine podzemne vode prosto niha v odvisnosti od padavin. Minimalni
zabeležen razpon nihaja gladine podzemne vode je bil zabeležen v vrtini PTA-4/13 in znaša
1,57 m, največji pa v vrtini PTA-7/13 in znaša 1,91 m. Povprečni razpon nihanja gladine
podzemne vode znaša 1,7 m, kar pomeni, da se gladina podzemne nahaja v povprečju 6,24 m
pod površjem.
Generalna smer toka podzemne vode je na območju industrijskega kompleksa Kidričevo od
zahoda proti vzhodu. Minimalni odklon v smeri proti jugovzhodu proti reki Dravi opazimo v
času visokih voda. Smer toka podzemne vode od jugozahoda proti severovzhodu je bila v
preteklosti posledica povečane količine črpanja podzemne vode v črpališču Kidričevo, ki se
ob povečani aktivnosti vodnjaka v vodarni Kidričevo ponovno vzpostavi.
Kemijska analiza sedimentov je pokazala, da so v sedimentih kvartarnega vodonosnika
prisotne povečane vsebnosti kroma, barija, torija, bakra, aluminija in vanadija. Prisotnost
kovin v sedimentih kvartarnega vodonosnika je verjetno posledica izpiranja drobnozrnate
frakcije odpadkov iz odlagališča Rdečega blata. Glede na XRF analizo ugotovimo, da je večja
količina antropogenih elementov prisotna na globini od 10 m do 15 m, prav tako pa so bile
višje vrednosti zabeležene na vzorcih sedimentov iz vrtine PTA-3/13, ki se nahaja bližje
odlagališču.
Na podlagi rezultatov kemijske analize vode smo ugotovili, da dolvodno od odlagališča Rdeče
blato opazujemo povišane vrednosti pH, ki znašajo med 10,7 in 11,0. V podzemni vodi so,
glede na Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, preseženi
tako osnovni kot indikativni parametri. Preseženi osnovni parametri so: skupni organski ogljik,
adsorbirani organski halogeni, amonij, natrij, hidrogenkarbonati, ortofosfati in bor. Preseženi
indikativni parametri so: fluorid, nitrit, aluminij, antimon, arzen, baker, kadmij, molibden,
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nikelj, selen, vanadij in živo srebro. Dolvodno od odlagališča Pepelišče opazujemo presežene
osnovne parametre: skupni organski ogljik, natrij, hidrogenkarbonati in bor ter presežene
indikativne parametre: fluorid, cink in molibden. Pri nekaterih parametrih se koncentracije v
dolvodni smeri povečujejo. Povečanje koncentracij v dolvodni smeri opazujemo pri
ortofosfatu, boru, fluoridu, arzenu, kadmiju, vanadiju in molibdenu, medtem ko se
koncentracije fluorida v dolvodni smeri zmanjšuje.
Prostorsko raztezanje širjenja oblaka onesnaženja je bilo izračunano na podlagi meritev
elektroprevodnosti vode in linearne hitrosti toka podzemne vode. Povprečna linerarna hitrost
toka podzemne vode znaša 3,99 m/dan. Glede na analizo dinamike nihanja gladine podzemne
vode v preteklosti in danes ocenjujemo, da se oblak onesnaženja, ki ga povzročata odlagališči
odpadkov, razširja od zahoda proti vzhodu in jugovzhodu. Občasno ob aktivnosti črpališča
Kidričevo se oblak onesnaženja širi v smeri od jugozahoda proti severovzhodu. Glede na
relativno hiter horizontalen tok podzemne vode ocenjujemo, da se oblak onesnaženja
dolvodno od odlagališča razširja približno 3500 m proti vzhodu. Širina oblaka onesnaženja
znaša približno 1400 m, kolikor znaša skupna širina obeh odlagalnih polj.
Obe odlagališči odpadkov imata vpliv na kakovost podzemne vode, ki je v primeru
odlagališča Rdeče blato izrazitejši, saj se onesnažena podzemna voda
odlagališč odpadkov industrijskega kompleksa Kidričevo.
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PRILOGA 2
RENTGENOGRAMI VZORCEV

RENTGENOGRAM VZORCA PTA-3/V-1

RENTGENOGRAM VZORCA PTA-3/V-2

RENTGENOGRAM VZORCA PTA-3/V-3

RENTGENOGRAM VZORCA PTA-4/V-1

RENTGENOGRAM VZORCA PTA-4/V-2

RENTGENOGRAM VZORCA PTA-4/V-3

PRILOGA 3
ANALIZA ZRNAVOSTI

PRILOGA 3.1.
KRIVULJE ZRNAVOSTI

Krivulje zrnavosti iz opazovalne vrtine PTA-1/13

Krivulje zrnavosti iz opazovalne vrtine PTA-2/13

Krivulje zrnavosti iz opazovalne vrtine PTA-3/13

Krivulje zrnavosti iz opazovalne vrtine PTA-4/13

Krivulje zrnavosti iz opazovalne vrtine PTA-5

Krivulje zrnavosti iz opazovalne vrtine PTA-6/13

Krivulje zrnavosti iz opazovalne vrtine PTA-7/13

Krivulje zrnavosti iz opazovalne vrtine PTA-8/13

Krivulje zrnavosti iz opazovalne vrtine PTA-9/13

PRILOGA 3.2.
IZRAČUNI VREDNOSTI KOEFICIENTOV PREPUSTNOSTI

VZOREC

d10

d20

d60

CU d60/d10

KUSBR [m/s]

KHazen [m/s]

PTA-1/V-1

0,152

0,242

0,478

3,152

1,383E-04

2,669E-04

PTA-1/V-2

0,362

1,276

5,601

15,463

6,301E-03

1,522E-03

PTA-1/V-3

0,369

1,737

9,091

24,615

1,282E-02

1,582E-03

PTA-1/V-4

0,202

0,356

5,394

26,722

3,350E-04

4,726E-04

PTA-1/V-5

0,221

0,369

5,397

24,413

3,645E-04

5,669E-04

PTA-1/V-6

0,001

0,003

0,058

41,429

7,061E-09

2,274E-08

PTA-2/V-1

0,617

2,373

8,720

14,123

2,626E-02

4,422E-03

PTA-2/V-2

0,433

2,960

10,606

24,507

4,367E-02

2,173E-03

PTA-3/V-1

0,207

0,270

21,691

104,868

1,779E-04

4,963E-04

PTA-3/V-2

0,102

1,384

3,190

31,323

7,605E-03

1,203E-04

PTA-3/V-3

0,019

0,150

3,330

175,263

4,585E-05

3,958E-07

PTA-4/V-1

0,156

0,279

3,202

20,467

1,916E-04

2,840E-04

PTA-4/V-2

0,460

2,219

8,989

19,537

2,252E-02

2,456E-03

PTA-4/V-3

0,295

0,795

6,457

21,919

2,123E-03

1,007E-03

PTA-5/V-1

0,315

1,324

9,356

29,725

6,867E-03

1,149E-03

PTA-5/V-2

0,236

0,355

3,432

14,524

3,317E-04

6,476E-04

PTA-5/V-3

0,292

0,421

3,141

10,748

4,933E-04

9,908E-04

PTA-6/V-1

0,324

1,138

9,084

28,031

4,847E-03

1,218E-03

PTA-6/V-2

1,091

4,150

12,381

11,344

9,504E-02

1,382E-02

PTA-6/V-3

0,628

3,305

9,247

14,720

5,627E-02

4,577E-03

PTA-6/V-4

0,013

0,170

7,500

576,923

6,114E-05

1,653E-07

PTA-7/V-1

0,182

0,356

8,181

44,839

3,350E-04

3,861E-04

PTA-7/V-2

0,001

0,002

0,065

81,250

1,536E-09

2,713E-10

PTA-8/V-1

0,031

0,203

6,192

199,732

9,218E-05

1,220E-06

PTA-8/V-2

0,008

0,023

6,948

879,524

6,142E-07

5,258E-08

PTA-8/V-3

0,030

0,139

4,793

159,757

3,863E-05

1,132E-06

PTA-8/V-4

0,058

0,171

6,304

108,692

6,194E-05

5,155E-06

PTA-9/V-1

0,192

0,346

8,951

46,502

3,129E-04

4,298E-04

PTA-9/V-2

0,237

0,489

8,878

37,410

6,962E-04

6,533E-04

PRILOGA 4
ČRPALNI POIZKUSI

Opazovalna vrtina PTA-1/13
1. Potek črpalnega poizkusa

2. Obdelava črpalnega poizkusa

Opazovalna vrtina PTA-2/13
1. Potek črpalnega poizkusa

2. Obdelava črpalnega poizkusa

Opazovalna vrtina PTA-3/13
1. Potek črpalnega poizkusa

2. Obdelava črpalnega poizkusa

Opazovalna vrtina PTA-4/13
1. Potek črpalnega poizkusa

2. Obdelava črpalnega poizkusa

Opazovalna vrtina PTA-5/13
1. Potek črpalnega poizkusa

2. Obdelava črpalnega poizkusa

Opazovalna vrtina PTA-6/13
1. Potek črpalnega poizkusa

2. Obdelava črpalnega poizkusa

Opazovalna vrtina PTA-7/13
1. Potek črpalnega poizkusa

2. Obdelava črpalnega poizkusa

Opazovalna vrtina PTA-8/13
1. Potek črpalnega poizkusa

2. Obdelava črpalnega poizkusa

Opazovalna vrtina PTA-9/13
1. Potek črpalnega poizkusa

2. Obdelava črpalnega poizkusa

PRILOGA 5
KARTE GLADIN PODZEMNE VODE

PRILOGA 5.1
KARTE GLADIN PODZEMNE VODE

PRILOGA 5.2.
ROČNE MERITVE GLADINE PODZEMNE VODE

ROČNE MERITVE GLADINE PODZEMNE VODE
datum
10.9.2013
11.10.2013
22.10.2013

7.2.2014
28.2.2014
7.4.2014
28.4.2014
22.5.2014
20.6.2014
11.7.2014
22.8.2014
3.10.2014
30.10.2014
28.11.2014
31.12.2014
29.1.2015

datum
26.8.2010
11.11.2010

PTA1/13
235,34
235,18
235,03
234,85
235,73
235,53
235,33
235,61
235,46
235,37
235,33
236,62
236,53
236,45
236,34
236,38

V-1
230,43
230,72

22.8.2011
29.11.2011
22.6.2012

228,8

8.11.2012
30.7.2013

231

10.9.2013
22.10.2013

datum
26.8.2010
11.11.2010
22.8.2011
29.11.2011

V-15
229,09
229,4
228,72
228,22

22.6.2012

PTA2/13
233,71
233,56
233,42
233,19
233,96
233,88
233,72
234,05
233,89
233,82
233,69
234,82
234,77
234,77
234,77
234,76

V-3
234,56
234,8
233,9
233,59
233,15
233,29
234,78
234,46
234,26
V-16
238,48
238,6
237,95
237,39
236,95

PTA3/13
233,75
233,61
233,47
233,27
234,08
233,9
233,7
234,12
233,92
233,84
233,76
234,94
234,87
234,84
234,78
234,73

V-4

233,55
233,43
232,97
V-22

233,2

8.11.2012
30.7.2013
10.9.2013
22.10.2013

229,51
229,23
228,95

239,9
238,49
238,28

235,16
234,8
234,56

PTA4/13
232,98
232,82
232,69
232,61
233,36
233,2
233,02
233,32
232,97
233,07
233
234,18
234,12
234,03
234
233,95

PTA5/13
233,67
233,56
233,44
233,34
234,24
233,87
233,64
233,94
233,79
233,76
233,75
235,02
234,85
234,73
234,59
234,77

V-5
233,41
233,62
233,28
232,44
231,83

V-6
233,23

233,54
233,76
233,19
V-25
233,44
233,65
232,64
232,48
231,96
232,16
233,63
233,35
233,29

233,7
233,4
233,15
V-26
234,69
234,9
233,94
233,72
233,95
233,55
234,81
234,58
234,32

232,99
231,88

PTA6/13
232,9
232,76
232,62
232,44
233,2
233,1
232,92
233,21
232,58
233,04
232,92
234,07
234,02
233,99
234,02
233,93

PTA7/13
232,25
232,11
231,98
231,64
232,48
232,48
232,29
232,59
232,42
232,38
232,31
233,54
233,43
233,31
233,24

233,36

PTA8/13
232,67
232,61
232,49
232,41
233,29
232,9
232,69
233
232,85
232,83
232,8
234,05
233,88
233,73
233,62
233,81

PTA9/13
231,75
231,66
231,58
231,55
232,44
232,08
231,88
232,15
231,92
231,92
231,92
233,16
232,97
232,8
232,69
232,82

