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IZVLEČEK
V diplomski nalogi se ukvarjam s hidrogeološkimi značilnostmi črpališča Betnava na
Dravskem polju. Cilj naloge je bil zbrati vse pomembne podatke o hidrogeologiji
območja črpališča Betnava in s tem izboljšati poznavanje hidrogeoloških razmer na
tem območju.
Iz podatkov, ki sem jih uspela zbrati, sem izrisala geološki profil čez črpališče
Betnava ter izdelala konceptualni hidrogeološki model. S pomočjo metode krigiranja
sem v programu ArcGis 10.1 izrisala karto slabo prepustne podlage in karte gladin
podzemne vode pri različnih vodnih stanjih. S pomočjo le teh sem ugotavljala smer
toka podzemne vode, ki poteka na območju črpališča v smeri od zahoda proti
severovzhodu. V času nizkih gladin podzemne vode je zaznati depresijski lijak, ki se
ustvari zaradi črpanja vode iz vodnjakov. Karta slabo prepustne podlage je razkrila,
da imamo na območju črpališča opravka z ježo, ki ima zelo strm prehod. Zanimal me
je tudi vpliv padavin na gladino podzemne vode. Izkazalo se je, da so padavine poleg
potokov, ki pritečejo z Pohorja, glavni vir vode, ki napaja vodonosnik na območju
črpališča.

Ključne besede: podzemna voda, predkvartarna podlaga, Betnava, črpališče pitne
vode, padavine, vodna bilanca, vodnjaki, Dravsko polje, Maribor.
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ABSTRACT
In the graduate thesis I'm dealing with hydrogeological characteristics of the drinking
waterpumping station Betnava on the Drava field. The main goal of my research was
to collect all relevant information about the hydrology of the Betnava pumping
station and improve the knowledge of the hydrological conditions in the area.
From the information that I've been able to gather, I constructed a geological profile
through the Betnava pumping station and constructed a conceptual hydrogeological
model. Using the method of kriging in the program ArcGis 10.1 I constructed a map
of low-permeable aquifer bottom and maps of groundwater levels at different
hydrogeological conditions. With the help of the maps I determined direction of
groundwater flow which in the area of the pumping station flows from west towards
north east. At the time of the low groundwater level I detected a depression cone,
results from pumping of water from the wells. Map of the low-permeable aquafer
bottom revealed that we are dealing with a pumping station. I was interested also in
the influence of rainfall on the surface of the groundwater. It turns out that in
addition to the rainfall, streams that flow from Pohorje are the main source of water
feeding the aquifer in the area of the pumping station Betnava.

Key words: groundwater, low permeablebottom substrate, Betnava, drinking water,
pumping station, precipitation, water balance, wells, Dravsko polje, Maribor.
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RAZŠIRJEN POVZETEK
Obravnavano območje črpališča Betnava leži ob vznožju Pohorja na zahodni strani
mesta Maribor v severovzhodni Sloveniji. Črpališče Betnava je del veliko večjega
vodonosnega sistema Dravsko polje, ki se razteza na 260 km2, po katerem teče reka
Drava.
V črpališču se nahajajo trije vodnjaki, ki so bili zgrajeni med leti 1935 in 1943 in jih
Mariborski vodovod uporablja za vodooskrbo mesta Maribor z okolico. Vodni vir
Betnava je zaradi neposredne bližine mesta in goste prometne infrastrukture na tem
območju zelo izpostavljen in ranljiv. Zaradi težav z zagotavljanjem neoporečnosti
vode je vodnjak Betnava 2 od leta 2008 do 2014 izključen iz omrežja.
V diplomski nalogi sem zbrala vse relevantne podatke o hidrogeologiji območja
črpališča Betnava in s tem izboljšati poznavanje hidrogeoloških razmer na tem
območju.
S pridobljenimi podatki sem izrisala geološki profil čez črpališče Betnava in ga
uporabila pri izdelavi konceptualnega hidrogeološkega modela.
Izdelala sem karto slabo prepustne podlage, ki mi je pomagala razumeti obnašanje
podzemne vode in njenega nastanka. Z analizo kart gladin podzemne vode pri
različnih vodnih stanjih sem ugotavljala smer toka podzemne vode, odvisnost le tega
od padavin, prisotnosti potokov in ostalih dejavnikov.
Debelina omočenega dela vodonosnika je zelo spremenljiva in je odvisna od
razgibanosti slabo prepustne podlage in stanja gladine podzemne vode. Generalna
smer toka podzemne vode je od zahoda proti severovzhodu, kjer gravitira k strugi
reke Drave. V času nizkih gladin podzemne vode je na območju črpališča zaznati
depresijski lijak, ki nastane kot posledica črpanja vode iz vodnjakov. Iz analize
nihanja gladine podzemne vode sem ugotovila, da lahko razlika med najvišjimi in
najnižjimi gladinami znaša od 0,5 do 3,5 m.
Z analizo vodne bilance sem ugotovila, da se vodonosnik napaja predvsem iz padavin
in potokov, ki pritečejo s Pohorja, kar je značilno za odprt tip vodonosnika. Izgube pa
predstavljajo evapotranspiracija, površinski in podzemni odtok ter črpanje vode iz
vodnjakov. Zaradi neposredne bližine virov onesnaževanja bo potrebno na novo
opredeliti vodovarstvena območja, ki bodo segala tudi na urbano območje. Prav tako
bi bilo potrebno omejiti promet in kmetijsko dejavnost v okolici črpališča, ki imata
velik vpliv na onesnaženost črpane vode na vodnem viru Betnava.

IV

Makovšek J. 2015: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

Kazalo vsebine
IZVLEČEK ..................................................................................................................................... II
ABSTRACT .................................................................................................................................. III
RAZŠIRJEN POVZETEK .................................................................................................................. IV
KAZALO VSEBINE .......................................................................................................................... V
KAZALO SLIK............................................................................................................................. VIII
KAZALO TABEL ............................................................................................................................. IX
SEZNAM PRILOG ........................................................................................................................... X
1.

UVOD ................................................................................................................................... 1

2.

PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV .......................................................................................... 2

3.

2.1.

RAZISKAVE NA DRAVSKEM POLJU ................................................................................................... 2

2.2.

RAZISKAVE NA OBMOČJU BETNAVE ............................................................................................... 4

NARAVNE DANOSTI ŠIRŠEGA OBMOČJA ................................................................................. 8
3.1.

GEOGRAFSKI PREGLED ..................................................................................................................... 8

3.2.

GEOLOŠKI OPIS OBMOČJA ............................................................................................................... 9

3.2.1.

RAZVOJ OBMOČJA ................................................................................................. 9

3.2.2.

PREDKVARTARNA PODLAGA ................................................................................ 11

3.2.2.1.

Miocen .................................................................................................................................................11

3.2.2.2.

Pliocen .................................................................................................................................................11

3.2.3.
3.2.3.1.

Pleistocen ............................................................................................................................................12

3.2.3.2.

Holocen ...............................................................................................................................................12

3.3.

4.

KVARTARNI SEDIMENTI....................................................................................... 12

HIDROGEOLOŠKE RAZMERE .......................................................................................................... 13

3.3.1.

VODONOSNI SISTEM DRAVSKO POLJE ................................................................. 13

3.3.2.

ČRPALIŠČE BETNAVA ........................................................................................... 14

3.3.3.

OPAZOVALNE VRTINE NA OBMOČJU ČRPALIŠČA ................................................... 17

TEORETIČNA IZHODIŠČA IN METODE DELA ......................................................................... 18
4.1.

TEORIJA ............................................................................................................................................ 18

4.1.1

OPAZOVALNA VRTINA ............................................................................................. 18

4.1.2.

ČRPALNI POIZKUS ............................................................................................... 20

4.1.2.1.

Step Test .............................................................................................................................................20

4.1.2.2.

Koeficient vodoprepustnosti (K) .......................................................................................................21

4.1.3.

MERILNIKI/ REGISTRATORJI ............................................................................... 21

4.1.4.

ELEKTROPREVODNOST ........................................................................................ 22

4.1.5.

VODNO BILANČNI IZRAČUN ................................................................................. 23

4.1.5.1.

Temperatura ........................................................................................................................................23

4.1.5.2.

Evapotranspiracija ................................................................................................................................23

4.1.5.3.

Padavine in odtok .................................................................................................................................24

V

Makovšek J. 2015: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo
4.1.6.

5.

METODA KRIGIRANJA .......................................................................................... 25

4.2.

TERENSKO DELO .............................................................................................................................. 26

4.3.

KABINETNO DELO ............................................................................................................................ 27

4.3.2.

PODATKI PRIDOBLJENI Z MERILNIKI ................................................................... 28

4.3.3.

IZRIS KARTE PREDKVARTARNE SLABO PREPUSTNE PODLAGE ............................... 28

4.3.4.

IZRIS GEOLOŠKEGA PROFILA ČEZ ČRPALIŠČE ...................................................... 28

4.3.5.

IZRIS KART GLADIN PODZEMNE VODE ................................................................. 29

4.3.6.

ANALIZA KLIMATSKIH DEJAVNIKOV ..................................................................... 30

4.3.7.

KONCEPTUALNI MODEL ČRPALIŠČA BETNAVA ...................................................... 30

REZULTATI IN DISKUSIJA .................................................................................................... 31
5.1.

PODNEBJE ......................................................................................................................................... 31

5.1.2.

PADAVINE IN EVAPOTRANSPIRACIJA ................................................................... 32

5.1.3.

VODNA BILANCA ................................................................................................. 35

5.2.

GEOLOŠKE RAZMERE ...................................................................................................................... 37

5.2.2.

GEOLOŠKI PROFIL ............................................................................................... 37

5.2.3.

KARTA RELIEFA SLABO PREPUSTNE PREDKVARTARNE PODLAGE ........................... 37

5.2.4.

KONCEPTUALNI MODEL ....................................................................................... 39

5.3.

HIDROGEOLOŠKE RAZMERE .......................................................................................................... 40

5.3.2.

ČRPALNI PREIZKUS ............................................................................................. 40

5.3.3.

NIHANJE GLADIN PODZEMNE VODE ..................................................................... 41

5.3.3.1.

Opazovalna vrtina OP-7/91 ..............................................................................................................42

5.3.3.2.

Opazovalna vrtina IEI-1/92 ..............................................................................................................43

5.3.3.3.

Opazovalna vrtina IEI-2/92 ..............................................................................................................44

5.3.3.4.

Opazovalna vrtina IEI-3/92 ..............................................................................................................44

5.3.3.5.

Opazovalna vrtina IEI-4/92 ..............................................................................................................45

5.3.3.6.

Opazovalna vrtina PBe-1/11 .............................................................................................................46

5.3.3.7.

Opazovalna vrtina PBe-3/11 .............................................................................................................46

5.3.3.8.

Opazovalna vrtina PBe-4/11 .............................................................................................................47

5.3.3.9.

Opazovalni vrtini PBe-5/13 in PBe-6/13 ..........................................................................................48

5.3.4.

KARTE GLADIN PODZEMNE VODE ........................................................................ 51

5.3.4.1.

Datum 7. 4. 2012 ..................................................................................................................................51

5.3.4.2.

Datum 13. 11. 2012 ..............................................................................................................................53

5.3.4.3.

Datum 10. 9. 2013 ................................................................................................................................54

5.3.4.4.

Datum 2. 3. 2014 ..................................................................................................................................55

5.3.5.

REŽIM ČRPANJA .................................................................................................. 56

5.3.6.

ELEKTROPREVODNOST ........................................................................................ 57

6.

SKLEP ................................................................................................................................. 58

7.

LITERATURA ....................................................................................................................... 60

VI

Makovšek J. 2015: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo
7.1.
8.

INTERNETNI VIRI .................................................................................................................................. 64

PRILOGE ............................................................................................................................. 65

VII

Makovšek J. 2015: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

Kazalo slik
SLIKA 1.: GEOGRAFSKA LEGA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA (VIR: ATLAS OKOLJA)....................................................................... 1
SLIKA 2.: PREGLEDNA HIDROGEOLOŠKA KARTA DRAVSKEGA POLJA Z OZNAČENIM ČRPALIŠČEM BETNAVA (ŽLEBNIK IN PETAUER,1981).5
SLIKA 3.: OBMOČJE ČRPALIŠČA BETNAVA Z PRIKAZANIMI LOKACIJAMI OPAZOVALNIH VRTIN (VIR: MARIBORSKI VODOVOD). ............... 8
SLIKA 4.: GEOLOŠKA KARTA MERILA 1:100 000 (PRIREJENA PO MIOČU IN ŽNIDARČIČU, 1989A) .............................................. 10
SLIKA 5.: DELEŽ NAČRPANE VODE V SISTEMU OSKRBE MARIBORSKEGA VODOVODA (VIR: MARIBORSKI VODOVOD) ...... 16
SLIKA 6.: PRIMERI OPAZOVALNIH VRTIN NA OBMOČJU ČRPALIŠČA: A.) PBE-1, B.) PBE-3, C.) PBE-6, D.) PBE-5 (VIR:
MARIBORSKI VODOVOD,) ................................................................................................................................ 18
SLIKA 7.:OPAZOVALNA VRTINA (BRENČIČ, 2010 PO BRENČIČ IN BOLE, 2000) ......................................................... 19
SLIKA 8.: PRIKAZ ZNIŽANJA GLADINE PRI ČRPANJU IZ VODNJAKA(KRUSEMAN IN DE RIDDER, 1994) .......................... 20
SLIKA 9.: BREZŽIČNI ALI LOKALNI PRENOS PODATKOV (VIR: SPLET 5.) ..................................................................... 22
SLIKA 10.: POVPREČNA TEMPERATURA ZRAKA ZA OBDOBJE 1963-2013 ZA KLIMATOLOŠKO POSTAJO MARIBOR-TABOR
IN GLAVNO METEOROLOŠKO POSTAJO MARIBOR- LETALIŠČE (VIR PODATKOV: ARSO)........................................ 31
SLIKA 11.: KOLIČINA PADAVIN PODANA ZA OBDOBJE 1963-2013 ZA KLIMATSKO POSTAJO MARIBOR TABOR IN GLAVNO
METEOROLOŠKO POSTAJO LETALIŠČE MARIBOR (VIR PODATKOV: ARSO) ......................................................... 32
SLIKA 12.: PRIKAZ 14 DNEVNEGA POVPREČJA PADAVIN NA KLIMATOLOŠKI POSTAJI MARIBOR TABOR IN GLAVNI
METEOROLOŠKI POSTAJI LETALIŠČE MARIBOR .................................................................................................. 33
SLIKA 13.: PRIKAZ PADAVIN IN POTENCIALNE EVAPOTRANSPIRACIJE PO MESECIH ZA GLAVNO METEOROLOŠKO POSTAJE
MARIBOR -LETALIŠČE ...................................................................................................................................... 34
SLIKA 14.: PRIKAZ PADAVIN IN POTENCIALNE EVAPOTRANSPIRACIJE PO MESECIH ZA KLIMATOLOŠKO POSTAJO MARIBORTABOR ............................................................................................................................................................ 34
SLIKA 15.: VODNA BILANCA NA KLIMATOLOŠKI POSTAJI MARIBOR- TABOR. ............................................................... 35
SLIKA 16.: VODNA BILANCA NA GLAVNI METEOROLOŠKI POSTAJI MARIBOR- LETALIŠČE .............................................. 36
SLIKA 17.: HIDROGEOLOŠKI KONCEPTUALNI MODEL ................................................................................................. 39
SLIKA 18.: DIAGRAM NIHANJA GLADINE PODZEMNE VODE OPAZOVALNE VRTINE OP-7/91 .......................................... 43
SLIKA 19.: DIAGRAM NIHANJA GLADINE PODZEMEN VODE OPAZOVALNI VRTINI IEI-1/92 ........................................... 43
SLIKA 20.: DIAGRAM NIHANJA GLADINE PODZEMNE VODE OPAZOVALNE VRTINE IEI-2/92 .......................................... 44
SLIKA 21.:DIAGRAM NIHANJA GLADINE PODZEMNE VODE OPAZOVALNE VRTINE IEI-3/92........................................... 45
SLIKA 22.:DIAGRAM NIHANJA GLADINE PODZEMNE VODE OPAZOVALNE VRTINE IEI-4/92........................................... 45
SLIKA 23.: DIAGRAM NIHANJA GLADINE PODZEMNE VODE IN TEMPERATURE V OPAZOVALNI VRTINI PBE-1/11 ............ 46
SLIKA 24.:DIAGRAM NIHANJA GLADINE PODZEMNE VODE OPAZOVALNE VRTINE PBE-3/11 ......................................... 47
SLIKA 25.: DIAGRAM NIHANJA GLADINE PODZEMNE VODE IN TEMPERATURE OPAZOVALNE VRTINE PBE-4/11 .............. 48
SLIKA 26.: DIAGRAM NIHANJA GLADINE PODZEMNE VODE IN TEMPERATURE OPAZOVALNE VRTINE PBE-6/13. ............................. 50
SLIKA 27.: KARTA GLADIN PODZEMNE VODE NA DAN 7. 4. 2012 (MINIMUM) ........................................................................ 52
SLIKA 28.: KARTA GLADIN PODZEMNE VODE NA DAN 13. 11. 2013 (MAKSIMUM). ................................................................. 53
SLIKA 29.: KARTA GLADIN PODZEMNE VODE NA DAN 10. 9. 2013 (MINIMUM). ..................................................................... 54
SLIKA 30.: KARTA GLADIN PODZEMNE VODE NA DAN 2. 3. 2014 (MAKSIMUM). ..................................................................... 55
SLIKA 31.: ČRPANE KOLIČINE VODE V VODNJAKIH ČRPALIŠČA: BETNAVA II, BETNAVA III, BETNAVA IV ......................................... 56
SLIKA 32.: NIHANJE ELEKTROPREVODNOSTI V OPAZOVALNIH VRTINAH IN VODNJAKIH. .............................................................. 57

VIII

Makovšek J. 2015: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

Kazalo tabel
TABELA 1.: KOEFICIENTI PREPUSTNOSTI NA RAZLIČNIH GLOBINAH IN PO RAZLIČNIH IZRAČUNIH ZA VRTINO PZ-4
(DOLINAR IN SODELAVCI, 1986)..................................................................................................................... 14
TABELA 2.: MINIMALNE IN MAKSIMALNE KOLIČINE ČRPANE IZ VODNJAKOV V ČRPALIŠČU BETNAVA (VIR: MARIBORSKI VODOVOD). ... 16
TABELA 3.: OPAZOVALNE VRTINE Z DATUMI ZAČETKA ODČITAVANJA GLADIN PODZEMNE VODE Z AVTOMATSKIMI
MERILNIKI....................................................................................................................................................... 17
TABELA 4.: POVPREČJE EVAPOTRANSPIRACIJE ZA OBDOBJE 1971-2000. VSOTA MESEČNE EVAPOTRANSPIRACIJE (MM)
ZA OBDOBJE 1971-2000 (VIR: ARSO) .......................................................................................................... 33
TABELA 5.: REZULTATI ČRPALNIH PREIZKUSOV V OPAZOVALNIH VRTINAH NA OBMOČJU ČRPALIŠČA BETNAVA V LETIH
2011 IN 2013 (FEGUŠ IN BAJDE, 2013B). ..................................................................................................... 40

IX

Makovšek J. 2015: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

Seznam prilog
Priloga 1: Karta opazovalnih vrtin in vodnjakov na območju črpališča Betnava. Za
osnovo je uporabljena topografska karta Slovenije (REPUBLIKA Slovenija. Temeljni

topografski načrt, Maribor [Kartografsko gradivo]. 1:5000. Ljubljana: Republiška
geodetska uprava, 1994).
Priloga 2.: Koeficienti prepustnosti za določene sedimente.
Priloga 3.: Profil čez črpališče Betnava in legenda profila.
Priloga 4.: Karta predkvartarne slabo prepustne podlage na območju črpališča
Betnava.
Priloga 5.: Graf nihanja gladin podzemne vode in graf elektroprevodnost na
opazovalnih vrtinah črpališča Betnava.
Priloga 6.: Primerjalni grafi nihanja gladin podzemne vode v vodnjakih s črpanimi
količinami iz vodnjakov.
Priloga 7.: Tabela vrtin, uporabljenih za izris karte slabo prepustne podlage.

X

Makovšek J. 2016: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

1. UVOD
Črpališče Betnava leži na Dravskem polju na južnem obrobju mesta Maribor (Slika1).
V črpališču so izdelani trije vodnjaki. Količine načrpane vode v črpališču Betnava
predstavljajo od 8 % do 13 % načrpane količine vode in predstavlja tretje največje
črpališče v sistemu. Vodni vir je zaradi bližine mesta in zaradi goste prometne
infrastrukture zelo izpostavljen in ranljiv. Zaradi tega so se v zadnjem času ponovno
pričele raziskave s katerimi bi podrobneje opredelili in dopolnili vedenje o
hidrogeoloških razmerah na obravnavanem območju črpališča Betnava. Namen teh
raziskav, kakor tudi mojega diplomskega dela, je izboljšati poznavanje stanja
vodnega vira Betnava in s tem njegovo boljšo zaščito.
Osnovni namen moje diplomske naloge je bil zbrati vse relevantne podatke,
pridobitev novih in njihova analiza ter s tem izboljšati poznavanje hidrogeoloških
razmer območja črpališča Betnava.
Cilji diplomskega dela so:


narediti pregled vseh pomembnih literaturnih podatkov o črpališču Betnava



izrisati geološki profil preko črpališča Betnava



izdelati konceptualni hidrogeološki model



izrisati karte gladin podzemne vode pri različnih vodnih stanjih



analizirati nihanje gladine podzemne vode



izdelati sintezo hidrogeološko interpretacijo območja črpališča Betnava.

Slika 1.: Geografska lega obravnavanega območja (Vir: Atlas okolja).
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2. PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
2.1. RAZISKAVE NA DRAVSKEM POLJU
Prve raziskave na Dravskem polju omenja Žibrik (1958). 27. in 28. maja leta 1952 je
Zavod za urbanizem in komunalno tehniko iz Ljubljane izvedel prve meritve gladin
podzemne vode na Dravskem polju. Opazovalna mreža je zajemala 172 vaških
vodnjakov.

Na

podlagi

pridobljenih

podatkov

in

dodatnih

meritev

je

Hidrometeorološki zavod Slovenije (HMZ) leta 1956 izdelal karto gladine podzemne
vode v merilu 1:25.000. Meritve so pokazale, da je bil hidrogram padavin enak
hidrogramu nihanja gladin podzemne vode. Iz tega so zaključili, da se vodonosnik
napaja iz padavin, ki pronicajo skozi zgornje plasti (Žlebnik, 1982).
Leta 1958 je podjetje Projekt nizke zgradbe izdelalo vodnogospodarsko osnovo
povodja Polskave in zgornjega Dravskega polja. Na podlagi hidrogeoloških podatkov
porečja Polskave, pohorskih potokov in podzemne vode so izračunali bilanco
podzemne vode Dravskega polja (Žlebnik, 1982).
Občasna opazovanja gladin podzemne vode so se ponovno začela leta 1967 in so
trajala do 1969. V meritve so bili vključeni nekateri vodnjaki stare mreže HMZ iz
1956, ter nekateri vodnjaki in studenčnice na osrednjem delu polja. Vsa opazovanja
so bila del regionalne hidrogeološke študije porečij zgornje Drave, ki jo je izdelal
Geološki zavod (Žlebnik, 1982).
Zavod za urbanizem je leta 1978 analiziral dotlej zbrane podatke o možnih lokacijah
za črpanje podzemne vode na Dravskem polju (Žlebnik 1982).
Na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FAGG),
Oddelek Laboratorij za mehaniko tekočin, so decembra 1981 izdelali matematični
model toka podzemne vode na Dravskem polju. Dobljeni rezultati, predvsem
izračunane gladine podzemne vode, se dobro ujemajo z naravnim stanjem. Bilanca
podzemne vode je pokazala na veliko odvisnost napajanja podzemne vode od
poniklih padavin na Dravskem polju (Žlebnik, 1982).
Žlebnik je v letih 1980-1983 raziskave na Dravskem polju uvrstil v štiri hidrogeološke
faze. V prvi fazi so bili zbrani podatki o HE Zlatoličje, črpališču Šikole, črpališču
Kidričevo, črpališču Skorba, črpališču Lancova vas ipd. (Žlebnik in Drobne, 1984).
Izmerjena je bila debelina prodnega vodonosnika na različnih predelih Dravskega
polja (Žlebnik in Petauer, 1981).
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Podatki prve faze raziskav so pokazali, da vodonosna prodna plast na Dravskem polju
ni enotna hidrološka enota. Glede na lastno padavinsko zaledje in poseben režim
napajanja ter odtekanja podzemne vode je bila razdeljena na tri hidrogeološke enote
(Žlebnik in Petauer, 1981).
V drugi fazi so leta 1982 v vodnjakih od VP-17 do VP-22 izvedli raziskave za črpališči
Dobrovce in Prepolje. Opazovali so nihanja gladine podzemne vode na izbrani mreži
65 vodnjakov in vrtin. Gladine so izmerili trikrat letno pri različnih vodnih stanjih
(Žlebnik in Drobne, 1984).
V četrti fazi so bile na osnovi vseh dotedaj izvršenih raziskav in opazovanj podzemne
vode izdelane: hidrogeološka karta Dravskega polja v merilu 1:50.000, karta slabo
prepustne podlage, karta debeline vodonosne plasti ter karta največjih nihanj gladine
podzemne vode. Izdelanih je bilo šest hidrogeoloških profilov v smeri sever-jug
(prečno na tok podzemne vode) in trije profili v smeri severozahod-jugovzhod
(približno v smeri toka podzemne vode). V letu 1984 je bil pri vodnjaku v Bohovi
vgrajen lizimeter (Žlebnik in Drobne, 1984).
Na Dravskem polju je bila v obdobju od leta 1980 do leta 2005 najnižja gladina
podzemne vode avgusta 2003, najvišja gladina podzemne vode pa novembra 1980,
po obilnem deževju. Srednja vrednost gladine podzemne vode je bila januarja 2003
(Žnidar, 2006).
Razlika med kotami, ko je bila gladina podzemne vode na Dravskem polju najvišja in
kotami, ko je bila gladina vode najnižja, se giblje med 1 in 6 m. Na zahodnem
obrobju polja so razlike največje, celo do 6 m, kar je območje visokih amplitud. Vzrok
za večja nihanja gladine podzemne vode na zahodnem delu Dravskega polja so
vodotoki, ki ob večjih padavinah nenadoma pritečejo s strmega pobočja slabo
prepustnih kamnin Pohorja (Žnidar, 2006).
V svojem diplomskem delu je Žnidar (2006) izračunala dinamične in statične zaloge
podzemne vode na celotnem Dravskem polju. V obdobju med septembrom 1980 in
septembrom 2005 so ocenjene dinamične zaloge podzemne vode na Dravskem polju
79 milijonov m3 pri površini 170 km2, ocenjene statične zaloge pa 446 milijonov m3
pri površini 237 km2. Kljub različnim površinam je primerjala zaloge podzemne vode.
Okvirno gledano je ocenila, da statične zaloge predstavljajo 6/7 vseh zalog,
dinamične pa 1/7 vseh zalog oziroma 1/6 vsehstatičnih zalog. Iz teh podatkov je
prišla do rezultata, da se na Dravskem polju, po podatkih znanih do leta 2005,
obnavlja le 15 % vodonosnika, ter da lahko pomanjkanje padavin in prekomerno
črpanje podzemne vode privedeta do rudarjenja podzemne vode, kar pomeni
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dokončno izgubo dinamičnih zalog ter poseg v statične zaloge podzemne vode
(Žnidar, 2006).
V letu 2011 je bila izdelana karta gladin podzemne vode severnega dela Dravskega
polja (Feguš in Bajde, 2011). Za izdelavo so bili uporabljeni podatki 128 vrtin in
vodnjakov. Izdelana karta v veliki meri temelji na regionalni Karti gladine podzemne
vode 1:25.000 – srednje vodno stanje, ki jo je v letu 2005 izdelal Geološki zavod
Slovenije (Brenčič in Krivic, 2005). Uporabljene pa so bile tudi karte gladin iz let
1965, 1967, 1975, 2004 in 2005, ki obravnavajo manjša območja severnega dela
Dravskega polja. Upoštevalo se je tudi spreminjanje robnih pogojev vodonosnika v
teh letih.

2.2. RAZISKAVE NA OBMOČJU BETNAVE
Območje črpališča Betnava je bilo predmet številnih raziskav v sklopu raziskovanja
Dravskega polja, ki intenzivneje potekajo zadnjih 40 let. V nadaljevanju so podane
raziskave, ki so bile opravljene na območju Dravskega polja, v katerih je bilo zajeto
tudi črpališče Betnava.
Po Žlebniku (1982), črpališče Betnava pripada prvi skrajno severozahodni enoti od
treh hidrogeoloških enot Dravskega polja s pripadajočimi napajalnimi zaledji in leži v
osrednjem delu te enote, na območju med Pekersko gorco, Pohorjem, Stražunskim
gozdom in reko Dravo (Slika 19.
Pri pregledu arhivskega gradiva sem naletela na večje število geomehanskih raziskav,
ki so jih opravljali v 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Vrtine in jaški so bili
narejeni v okviru raziskav za pridobitev gradbenega dovoljenja blokov in drugih
stanovanjskih in industrijskih objektov, ki se danes nahajajo v okolici črpališča.
Globina vrtanja oziroma izkopa je segala od 1m do 15m pri zahtevnejših gradnjah.
Izločila sem vrtine, ki so bile dovolj globoke, da so segale do predkvartarne podlage
ali pa so vsebovale pomembne geološke informacije.
Primerjava kart srednje nizkih stanj gladine podzemne vode izmerjenih 21.-28. 5.
1952 in 19.-21. 10. 1988 kaže na regionalne spremembe gladine podzemne vode
(Steklasa, 1990). Po izgradnji hidroelektrarne (HE) Zlatoličje se je spremenila gladina
podzemne vode na celotnem Dravskem polju. Znižanje gladine je tako, glede na lego
črpališča, zajelo tudi črpališče Betnava.
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Slika 2.: Pregledna hidrogeološka karta Dravskega polja z označenim črpališčem Betnava
(Žlebnik in Petauer,1981).

V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja so pričeli graditi ponikovalnike, v katere so
bili napeljani nekateri vodotoki z namenom, da se preko njih v podzemno vodo
infiltrira dodatne količine vode in tako obogati podzemno vodo. Za ponikovalnike so
bile izbrane stare in opuščene gramoznice (Žnidar po Brenčič in Krivic, 2005).
Po naročilu SIS za ceste za območje mesta Maribor je bila v leta 1986 s terenskimi in
laboratorijskimi raziskavami za potrebe presoje preureditve ponikanja vode na relaciji
Betnava-Bohova narejena raziskava o sestavi tal na območju Bohova – Betnava. Za
ugotovitev sestave tal in za odvzem vzorcev je bilo izvrtanih 7 sondažnih vrtin do
največje globine 8,0 m (S-1 do S-7) ter štiri vrtine do predkvartarne podlage, to je
največ 25 m (V-1 do V-4). Za opazovanje nivoja, oziroma nihanja podzemne vode so
bile izvrtane tri vrtine do predkvartarne podlage (VP-1 do VP-3). Sondažna dela so
bila izvršena v času od 2. 2. do 9. 4. 1986. Za določitev koeficienta vodoprepustnosti
na terenu je bil dodatno izdelan vodnjak ČV-1 in opazovalna vrtina VP-4, globine 15
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m. V laboratoriju so bili preiskani trije vzorci sedimenta iz opazovalnevrtine PZ-4 za
ugotovitev koeficienta vodoprepustnosti. (Dolinar in sodelavci, 1986)
V geomehanskem laboratoriju je bila napravljena analiza zrnavosti vseh odvzetih
vzorcih in izračunan koeficient vodoprepustnosti za 33 vzorcev sedimentov. Zrnavost
sedimentov je bila določena s sejalno in areometrično metodo. Iz krivulj zrnavosti so
po dveh različnih metodah izračunali koeficiente vodoprepustnosti, ki so jih nato
primerjali z izmerjenimi na terenu (Dolinar in sodelavci, 1986).
Koeficient vodoprepustnosti se je na terenu merili tako, da so vodnjak ČV-1 napolnili
z vodo do kote terena in nato merili spremembo višine gladine vode v različnih
časovnih intervalih. Za izračun so upoštevali enačbo Porchet-Laferrere-a. Rezultati
večkratnih meritev so pokazali, da je koeficient vodoprepustnosti K = 2,6∙10-3 m/s.
Izračunani koeficienti vodoprepustnosti so pokazali bistveno manjšo propustnost
sedimentov, kot je bila določena iz praktičnega preizkusa. Vzrok za to je bila
domnevno večja količina drobne frakcije vzorcev, ki se je pojavila zaradi drobljenja
pri vrtanju (Dolinar in sodelavci, 1986).
Leta 1992 je Podjetje za geotehnično obdelavo podatkov - G.O.P d.o.o. izdelalo
opazovalne vrtine IEI-1, IEI-2, IEI-3 in IEI-4. Vse so bile izvrtane do predkvartarne
podlage in v letu 2012 opremljene z merilniki za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. Meritve so se pričele na IEI-2/92 izvajati že v začetku leta 2011.
Na pobudo Medobčinskega urada za varstvo okolja in narave so bile jeseni 2011
izvrtane še štiri opazovalne vrtine, od katerih so bile zacevljene le tri (PBe-1/11,
PBe-3/11, PBe-4/11) v neposredni bližini črpalnih vodnjakov, znotraj ograjenega
območja črpališča. Četrta vrtina (PTa-1/11) pa je bila izdelana sever-severozahodno
glede na položaj vodnjaka Betnava I in se nahaja v širšem vodovarstvenem območju
črpališča. Tudi te vrtine so bile izvrtane za namen spremljanja gladine in kakovosti
podzemne vode v napajalnem zaledju vodnega vira Betnava. V času izvedbe vrtin se
je izkazalo, da opazovalna vrtina PBe-2/11 ne poseže v vodonosni sloj, čeprav leži v
osrčju splošno privzetega napajalnega zaledja črpališča. Zato je bila izdelana
nadomestna vrtina PBe-4/11.
Na podlagi arhivskih geoloških podatkov 31 vrtin in z upoštevanjem mest izdanjanja
podlage ob reki Dravi je bil izdelan relief predkvartarne podlage z interpolacijsko
metodo krigiranja (Feguš in Bajde, 2013a). Uporaba interpolacijske metode v
lokalnem merilu je na podlagi istih podatkov podala popolnoma drugačen relief slabo
prepustne podlage aluvialnega vodonosnika na območju napajalnega zaledja
črpališča Betnava, kakor metoda krigiranja celotnega območja. Z novim pristopom pa
so se jasno izrazile stopnje v podlagi (Feguš in Bajde, 2011).
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Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave je v jeseni 2013 naročil
izvedbo dveh novih vrtin, PBe--5/13 in PBe-6/13. Podjetje IEI. d.o.o., ki je bilo
izvajalec projekta, je umestilo vrtini v smeri predvidenih največjih obremenitev z
urbanega območja. Ena vrtina je bila izdelana znotraj ograjenega območja, druga pa
zunaj najožjega ograjenega območja. V njima so bili izvedeni tudi črpalni preizkusi v
obliki step-testov. Izračunani so bili koeficienti prepustnosti, radij vpliva vodnjaka,
transmisivnost vodonosnika in dopustna količina črpanja. (Feguš in Bajde, 2013c).
Jeseni 2013 so bili izvedeni črpalni poizkusi na vrtinah PBe-1/11, PBe-3/11 in
PBe-4/11, ki so bile izvrtane leta 2011 in na dveh novih PBe-5/13, PBe-6/13 izvrtanih
v letu 2013. Rezultati črpalnih poizkusov so podani v poglavju 5.3.2.
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3. NARAVNE DANOSTI ŠIRŠEGA OBMOČJA
3.1. GEOGRAFSKI PREGLED
Obravnavano območje črpališča Betnava se nahaja na Dravskem polju v
severovzhodnem delu Slovenije (Slika1). Črpališče Betnava leži na južnem delu mesta
Maribor, na skoraj izravnanem površju, kjer nadmorska višina v povprečju znaša
277m in se proti Pohorju zvišuje.
Ožje območje črpališča prekriva gozd. Severno od črpališča se nahajata stanovanjski
in poslovni objekti, na vzhodu industrijsko območje, južno se nahaja dvorec Betnava
s parkom in ribnikom, na zahodu pa so obsežne kmetijske površine, ki se nadaljujejo
proti zahodu po južni strani Pohorja (Sika 2).

Slika 3.: Območje črpališča Betnava z prikazanimi lokacijami opazovalnih vrtin (vir:
Mariborski vodovod).

Na območju črpališča so razvita distrična rjava tla, katerih debelina talnega profila se
spreminja in meri od nekaj centimetrov do približno 1,5 m. Talni profil gradi plitva
plast humusa, pod njo pa leži peščeno-meljasta plast s prodniki, ki je dobro
propustna. Tla so primerna za kmetijsko dejavnost, ki se izvaja v neposredni bližini
vodnega vira in povzroča skupaj s še drugimi dejavniki njegovo onesnaženost, kot je
na primer promet, njegovo onesnaženost.
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3.2. GEOLOŠKI OPIS OBMOČJA
3.2.1.

RAZVOJ OBMOČJA

Ozemlje Maribora pripada v širšem smislu dvema geotektonskima enotama, in sicer
Vzhodnim Alpam in Panonskemu bazenu. K prvi geotektonski enoti pripadata Pohorje
in Kozjak, k Panonskemu bazenu pa Slovenske gorice, Dravsko polje, Haloze in
Dravinjske gorice (Mioč in Žnidarčič, 1989 a in b).
Dravsko polje, na katerem se nahaja črpališče Betnava, je nastalo v pleistocenu, ko
je Drava postopno vrezovala v terciarni relief in ga zasula s prodnimi naplavinami. V
poznejših fazah je vrezala strugo v lastne naplavine, kar dokazujejo številne terase.
Skupno zasledimo na severovzhodnem delu Dravskega polja 4 glavne terase in več
vmesnih terasnih nivojev, katerih višine znašajo od nekaj metrov do 30 metrov. Večji
del terasnih nivojev je erodiran in jih ni mogoče kontinuirano slediti (Mioč in
Žnidarčič, 1989 a in b).
Neotektonska aktivnost je v tesni povezavi z oblikovanjem ozemlja v pleistocenu in
holocenu. Obrobje Dravskega polja sovpada s dvema močnejšimi prelomi: Dravski
prelom s smerjo NW-SE ter Polskavski prelom na jugu s smerjo N-S (Feguš in Bajde,
2013a).
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Slika 4.: Geološka karta merila 1:100 000 (prirejena po Mioču in Žnidarčiču, 1989a)
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3.2.2.

PREDKVARTARNA PODLAGA

Na severnem in zahodnem delu Dravskega polja leži kvartarni vodonosnik na
metamorfni podlagi Pohorske serije, ki sestoji iz različkov gnajsa, v zgornjem delu pa
nastopa blestnik. Med različki gnajsa prevladuje muskovitno-biotitni gnajs. V
spodnjem delu serije se v lečah in pasovih pojavljata eklogit in amfibolit. Metamorfne
kamnine, ki v večini sestavljajo Pohorje, ležijo na Dravskem polju v podlagi miocena
(Mioč in Žnidarčič, 1989b).

3.2.2.1.

Miocen

Miocenski skladi se začnejo s helvetijskim (ottnangij-karpatijskim) konglomeratom,
kateremu sledi peščenjak in peščen lapor. Poleg naštetih sedimentov nastopata še
dacitni tuf in dacit. Na helvetiju leže tortonijski (badenijski) skladi. Zastopani so prod,
konglomerat, pesek, lapor ter litotamnijski apnenec. V sarmatijskih plasteh, ki leže na
tortonijskih, so zastopani prod, pesek in peščen lapor. Ugotovljena je sarmatijska
favna kaže na brakične sedimentacijske pogoje. Tem plastem sledijo panonijski lapor,
pesek in prod (Mioč in Žnidarčič, 1989b).
V podlagi pleistocenskega proda se na območju črpališča Betnava pojavljajo
miocenski peščeni ali meljasti laporovci. Natančneje jim pripisujejo helvetijsko starost
(Mioč in Žnidarčič, 1989). Peščen lapor vsebuje precej sljude, ponekod je lističast,
ponekod debeloplastovit. Nastopa v ritmičnem menjavanju s peščenjakom in v
debelejših, nekaj 10 metrov debelih intervalih. Ponekod je nadomeščen z glinastim
laporjem. Barva kamnin je siva, sivo rumenkasta, modro siva do temno siva (Mioč in
Žnidarčič, 1989b)

3.2.2.2.

Pliocen

Pliocenski sedimenti so nekoliko bolj debelozrnati kot miocenski skladi. Zastopana sta
prod in pesek, ki sta dominantna pliocenska sedimenta. Poleg se pojavljajo leče gline
in redkeje plasti glinastega laporja. Prod je ponekod rahlo sprijet v konglomerat
(Mioč in Žnidarčič, 1989).
Pliocenske usedline pokrivajo metamorfno podlago vzhodnega vznožja Pohorja. V
osrednjem, južnem in vzhodnem delu je pod kvartarnim prodom pliocenski horizont
gosto zbitega proda s peskom in glino ter laporjem, laporovci in konglomerati
(Žlebnik, 1982).
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3.2.3.
3.2.3.1.

KVARTARNI SEDIMENTI
Pleistocen

Pleistocenske sedimente Dravskega polja sestavlja prod s peskom in meljem, med
katerega so vložene plasti in leče peska. Prod se je ponekod sprijel v plasti in leče
rahlo vezanega konglomerata, debele od pol do enega metra. Konglomeratni vložki
nastopajo predvsem na robovih teras. Na severnem robu Dravskega polja nastopajo
mnogo bolj debelozrnati sedimenti kot v osrednjem in južnem delu. V gramoznicah
so ponekod med prodom vložene plasti zelo debelo zrnatega proda. Posamezni bloki
imajo premer celo do enega metra. Pleistocenski prod vsebuje do 6 % melja in od 35
do 57 % peska (Žlebnik, 1982). Tudi po petrografski sestavi se pleistocenski prod
močno razlikuje od pliocenskega. Pleistocenski prod vsebuje poleg kremenovih
prodnikov tudi prodnike amfibolita, granodiorita, gnajsa in redko apnenca (Žlebnik,
1982).
Debelina prodnih sedimentov je na osrednjem delu Dravskega polja (pleistocenska
terasa) dokaj enakomerna in znaša od 22 do 26 m (Žlebnik, 1982).

3.2.3.2.

Holocen

Pod pleistocensko teraso se razprostira holocenska ravnica, ki spremlja Dravo od
Maribora do Ptuja v pasu, širine od enega do treh kilometrov. Ravnina je rahlo
valovita in presekana s starimi strugami in rokavi reke Drave. Pokriva jo holocenski
pesek z meljem, debeline od 0,5 do 3 metre. Pod peščeno in meljasto plastjo je prod
s peskom zelo neenakomerne sestave. Hitro se menjavajo plasti in leče proda s
peskom in peska s prodniki (Žlebnik, 1982). Sedimenti ob obrobju Vzhodnega
Pohorja med Mariborom in Slovensko Bistrico so erozijsko-diskordantno odloženi na
podlago. Sestavljajo jih pesek, peščena glina, peščeno glinasti lapor in glinasti prod
ter posamezni prodniki. Barva je siva do sivorjava. Zrna in prodniki so iz magmatskih,
metamorfnih in sedimentnih kamnin. Sedimenti so slabo vezani, sortiranost materiala
je neenakomerna, prav tako velikost prodnikov in zrnc, kar nakazuje na plitvo in
nemirno sedimentacijsko okolje oziroma material rečnega izvora (Mioč in Žnidarčič,
1989).
Peščena glina se nahaja med Mariborom, Pragerskim in dalje proti jugovzhodu, do
obrobja Dravinjskih goric. Glina leži na peščeno-prodnati podlagi. Barva gline je siva
do sivorjava in ima kroglasto krojitev. Ponekod vsebuje leče peščenega proda, ki so
večinoma tanjše, in se hitro izklinjajo. Debelina gline znaša do 8 m (Mioč in Žnidarčič,
1989b). Prodno-peščene naplavine holocenske terase so debele od 4 do 8 m
(Žlebnik, 1982).
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3.3. HIDROGEOLOŠKE RAZMERE
3.3.1.

VODONOSNI SISTEM DRAVSKO POLJE

Obravnavano območje pripada vodonosnemu sistemu ˝32714 Dravsko polje˝ in
Vodnemu telesu podzemne vode ˝3012 Dravska kotlina˝ (Anonimus 1, 2005).
Debelina omočenega dela vodonosnika je zelo spremenljiva in je odvisna od
razgibanosti predkvartarne podlage. V povprečju znaša na območju črpališča in
njegovi ožji okolici od 5 do 7m in je predvsem odvisna od količine črpanja v
vodnjakih in količine padavin.
Prva hidrogeološka enota obsega hribovito zaledje Radvanjskega in Razvanjskega
potoka ter visoko in nizko Dravsko prodnato teraso na severu do Drave (Slika 3). Na
jugu jo omejuje površinska razvodnica Razvanjskega potoka na Pohorju ter
podzemeljska razvodnica, ki poteka po prodni Dravski ravnini od Bohove do Dogoš.
Pretok podzemne vode je majhen zaradi sorazmerno majhnega padavinskega zaledja
in tanke vodonosne prodne plasti. V to hidrogeološko enoto je bilo uvrščeno tudi
črpališče Betnava (Žlebnik, 1982).
Druga hidrogeološka enota obsega hribovito zaledje Pivolskega, Hoškega in
Polanskega potoka ter visoko Dravsko prodno teraso do Drave (Slika 3). Podzemna
voda v tej enoti se napaja s ponikanjem Hočkega in Polanskega potoka ter z
infiltracijo padavin, ki padejo na dravski prodni ravnici. Podzemna voda se delno
drenira v Miklavško studenčnico, večji del pa neposredno v strugo Drave (Žlebnik,
1982).
Tretja hidrogeološka enota obsega hribovito zaledje Rančkega potoka ter ravnico od
vznožja do Drave na severozahodu in Reke oziroma Polskave na jugu. V produ pod
glinastim pokrovom je podzemna voda, ki odteka od obrobja Pohorja oziroma
Rančkega in Framskega potoka ter Drosarice proti odvodnemu kanalu HE Zlatoličje in
Strugi ter Hajdinski in Pobreški studenčnici. Reka in Polskava pri nizkem in srednjem
vodnem stanju ne napajata podzemne vode. V prvi hidrogeološki enoti se vodonosnik
napaja tudi z infiltracijo reke Drave iz meljskega akumulacijskega bazena (Žlebnik,
1982).
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3.3.2.

ČRPALIŠČE BETNAVA

Črpališče Betnava obsega tri vodnjake s skupno kapaciteto 100 l/s, ki so bili zgrajeni
v letih od 1935 do 1943. Iz vidika obratovanja je lokacija črpališča izjemno ugodna
saj leži na območju mesta, kjer je največ porabnikov vode in za to ne potrebuje
veliko energije za dovajanje vode uporabnikom, kar pa ni najugodneje s strani
zagotavljanja kvalitete.
Strmec gladine podzemne vode na območju črpališča v splošnem znaša od 2,6 do 3,5
‰ (Žlebnik, 1982).
V okviru geomehanskih raziskav so bili določeni koeficienti vodoprepustnosti za
različne sedimente. Koeficienti so bili določeni po dveh metodah, in sicer HAZEN in
USBR.
Koeficient vodoprepustnosti je bil v enem primeru določen tudi z nalivalnim
preizkusom na terenu in je znašal K= 2.6 ∙ 10-4m/s.
Rezultati izračunov za isto vrtino so podani v Tabeli 1. :
Tabela 1.: Koeficienti prepustnosti na različnih globinah in po različnih izračunih za vrtino
PZ-4 (Dolinar in sodelavci, 1986).

VRTINA
PZ-4

K –HAZEN (m/s)

K-U.S.B.R. (m/s)

Globina (m)

/

8,88∙10-6

/

6,97∙10

-6

12,30-12,50

3,66∙10

-7

13,50-13,70

1,16∙10

-6

4,80

Koeficienti prepustnosti za posamezne sedimente na določenih globinah za ostale
vrtine se nahajajo v prilogi 2.
Izračunani koeficienti pridobljeni iz vrtine PZ-4 so pokazali bistveno manjšo
vodoprepustnost, kakor je bila določena z nalivalnim preizkusom. Razlika je bila
verjetno posledica prisotnosti večje količine drobne frakcije, ki se je pojavila zaradi
drobljenja pri vrtanju (Dolinar in sodelavci, 1986).
Glede na dostopne podatke izračunov zalog podzemne vode na Dravskem polju naj
bi se po celotnem Dravskem polju pretakalo od 1,5 do 4 m3/s podzemne vode
(Žlebnik, 1983).
Pohorje je zgrajeno iz neprepustnih metamorfnih in magmatskih kamnin, zato se
vode stekajo s Pohorja proti nižjim delom na Dravskem polju. Ob velikih količinah
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padavin imajo hudourniški značaj (Žnidar po Kolbezen, 2005). S Pohorja v bližini
črpališča pritekata Radvanjski in Pekrski potok. Poleg potokov se od površinskih voda
v bližini črpališča nahaja še Betnavski ribnik ob Tržaški cesti, v katerega se potoka
stekata.
Učinkovita poroznost pleistocenskega prodno-peščenega sedimenta je ocenjena na
0,15 (Brenčič in Krivic, 2005).
Prodni zasip Dravskega polja predstavlja odprt vodonosnik. Kvartarni prod Drave je
na površju sicer prekrit s tanko plastjo tal z plastjo humusa, ki pa ne predstavlja
skorajda nikakršne zaščite vodonosnika. Zaradi tega je podzemna voda na območju
Dravskega polja izpostavljena neposrednemu onesnaženju s površja. Onesnaževanje
povzročajo: intenzivno kmetijstvo, neurejena kanalizacija v naseljih, razna odlagališča
odpadkov, industrija na polju in njenem obrobju ter prometna infrastruktura (Krivic,
2007).
Na severnem delu Dravskega polja, med naseljema Betnava in Brezje, podzemna
voda teče v smeri severozahoda, od Betnave proti Brezju. (Žnidar, 2006). Generalna
smer toka podzemne vode je od zahoda od Pohorja proti vzhodu, kjer gravitira k
strugi reke Drave.
V jeseni 2011 je bil na vrtini PTa-1/11 izveden črpalni preizkus. Koeficient
prepustnosti je bil ocenjen na k= 2,1∙10-3m/s, transmisivnost ob takratnem vodnem
stanju pa 1,66x10-2 m2/s. (Feguš in sodelavci, 2011a). Vodnjak Betnava II je od 29.
8. 2008 izključen iz omrežja zaradi težav z zagotavljanjem neoporečne kakovosti
vode, pri čemer je glavni razlog mikrobiološka onesnaženost vodnjaka. Drugi razlogi
za onesnažeje vode so tudi prekomerne koncentracije nitratov in atrazina. Vrednost
atraznina znaša <0,030 µg/l, nitratov pa 22 mg/l (Splet 6).
Mariborski vodovod d.o.o., ki skrbi za črpane količine vode in sistem vodooskrbe na
območju Mestne občine Maribor in okolice, je zaradi lažjega izvajanja internega
nadzora, razdelili območja črpanja po lokaciji črpališč na 14 vodooskrbnih območij,
med katerimi je Vrbanski plato največji. V njem se je v letu 2011 načrpalo 9.655.000
m3 vode (66% celotne načrpane količine vode). Med večja črpališča po količini
načrpane vode spadata še črpališče Betnava (8% celotne načrpane količine vode) in
Dobrovce (13% v strukturi načrpane količine vode) (Anonimus 4, 2013).
Mariborski vodovod črpa z maksimalnim pretokom Qmax = 115 l/s. Maksimalni pretok
izčrpane vode je omejen in je zapisan v vodnem dovoljenju za vsako leto posebej.
Dopustni odvzem letnih količin vode znaša Qleto= 2.666.647m3/leto. V sušnem
obdobju vodna gladina pade, zato ne črpajo s polno močjo. Ker v sušnem obdobju ne
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uspejo pokriti potrebe po vodi, dovajajo vodo iz Vrbanskega platoja in Bohove.
Pretok v sušnem obdobju znaša Qmin= 80 l/s.
Tabela 2.: Minimalne in maksimalne količine črpane iz vodnjakov v črpališču Betnava (Vir:
Mariborski vodovod).

Vodnjak

Min (l/s)

Max (l/s)

Bet II

25

25

Bet III

30

45

Bet IV

25

45

Skupaj

80

115

Tako je bilo v letu 2013 izčrpano 1.795.817 m3vode, skupaj z neustreznimi količinami
vode iz vodnjaka Bet II, kar je znašalo 52,6 % izkoriščenosti vodnega vira Betnava
(Anonimus 5, 2014)
Skozi leta se delež načrpane vode iz črpališča Betnava v celotni vodooskrbi nekoliko
spreminja. Tako je v letu 2012 znašal 7 % in se je iz črpališča načrpalo za 9 % več
vode, kot leto poprej. Delež pridobljene vode iz črpališča Betnava je v letu 2013
znašal že 13 %, kar je razvidno iz Slike 5 (Anonimus 4, 2013).

Slika 5.: Delež načrpane vode v sistemu oskrbe Mariborskega vodovoda (Vir: Mariborski vodovod)
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3.3.3.

OPAZOVALNE VRTINE NA OBMOČJU ČRPALIŠČA

Piezometri oziroma opazovalne vrtine, ki se nahajajo na črpališču Betnava in v
njegovi ožji okolici imajo geodetsko izmerjene koordinate v državnem koordinatnem
sistemu D48 in nadmorsko višino ustja, ki je izhodiščna točka, od katere se meri
gladino podzemne vode. Gladino podzemne vode se meri z nivometrom. Opazovalne
vrtine na območju črpališča imajo vgrajene merilnike gladine podzemne vode, ki
odčitavajo gladino podzemne vode in podatke shranijo oziroma jih preko mobilnega
signala pošiljajo na računalnike ali druga merilna mesta, ki podatke shranijo.
Na območju črpališča Betnava se nahaja 10 opazovalnih vrtin in vse imajo vgrajene
sonde za avtomatično odčitavanje gladine podzemne vode, od tega se na petih
odčitava še temperaturo in elektroprevodnost vode. Vsi podatki se beležijo vsako uro
ob polni uri. Začetki meritev gladin podzemne vode so podani v tabeli 3.
Tabela 3.: Opazovalne vrtine z datumi začetka odčitavanja gladin podzemne vode z
avtomatskimi merilniki.

Vrtina

Datum

IEI2/92

20.4.2011

OP7/91

27.4.2011

PBE1/11

28.11.2011

PBE3/11

28.11.2011

PBE4/11

28.11.2011

IEI1/92

11.10.2012

IEI3/92

11.10.2012

IEI4/2

11.10.2012

PBE5/13

16.11.2013

PBE6/13

16.11.2013

Merilniki se nahajajo tudi v vodnjakih, kjer se poleg nivoja podzemne vode meri tudi
pretok. Vsakih 14 dni pa je izmerjena še elektroprevodnost vode.
Pridobljene podatke gladin podzemne vode iz opazovalnih vrtin sem uporabila za
analizo nihanja gladine podzemne vode na območju črpališča Betnava in za določitev
smeri toka podzemne vode za obdobje od 20. 4. 2011 do 15. 3. 2014.
Seznam opazovalnih vrtin s pripadajočimi koordinatami ustja je podan v prilogi 5.
Lokacije vrtin in vodnjakov sem prikazala na Temeljnem topografskem načrtu mesta
Maribor v prilogi 2.
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4. TEORETIČNA

IZHODIŠČA

IN

METODE

DELA
4.1. TEORIJA
4.1.1

OPAZOVALNA VRTINA

Piezometer ali opazovalna vrtina je vrtina, ki je namenjena opazovanju nihanja
gladine podzemne vode in njenega kemijskega stanja. Sestavljajo ga: filter, to je
običajno PVC- cev, ki je v spodnjem delu perforirana in dopušča, da vanjo priteka
voda; betonski površinski del (ki preprečuje pritekanje površinske vode v vrtino in
njeno uničenje) ter jeklena cev na površju s kapo in ključavnico. Na vrhu se nahaja
tablica z oznako opazovale vrtine. Opazovalna vrtina mora biti dovolj velikega
premera, da omogoča vzorčenje podzemne vode.

a.)

b.)

c.)

d.)

Slika 6.: Primeri opazovalnih vrtin na območju črpališča: a.) PBe-1, b.) PBe-3, c.) PBe-6, d.) PBe-5
(Vir: Mariborski vodovod,)
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Slika 7.:Opazovalna vrtina (Brenčič, 2010 po Brenčič in Bole, 2000)
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4.1.2.

ČRPALNI POIZKUS

Črpalni poizkus je poizkus na terenu, pri katerem se je iz vodnjaka črpa voda pri
kontroliranih pogojih, da se v vodonosniku ustvari motnja. Pri tem se meri odziv
vodonosnika na motnjo, ki je bila povzročena z merjenjem znižanja gladine v
odvisnosti od časa. S pomočjo teh meritev se izračuna hidravlične lastnosti
vodonosnika. Namen črpalnega poizkusa je ugotoviti prepustnost, prevodnost
(horizontalno in vertikalno) ter koeficient elastičnega uskladiščenja vodonosnika. S
črpalnimi poizkusi se določi tudi radij vpliva vodnjaka in meje vodonosnika tako v
lateralni kakor tudi v vertikalni smeri.
Poizkus se običajno izvaja tako, da se vodo enakomerno črpa iz vodnjaka ali vrtine,
pri čemer se hidravlična višina vode v opazovalnih vrtinah zniža. Ko se voda črpa iz
vodnjaka, pritisk v vodonosniku upade. Ta padec tlaka se pokaže kot znižanje gladine
v vodonosniku. Znižanje gladine se zmanjšuje z oddaljenostjo od črpanja in povečuje
z daljšanjem časa črpanja.

4.1.2.1.

Step Test

Step test je test, ki se opravlja smo na enem vodnjaku ali vrtini na enkrat in je
namenjen ugotavljanju uspešnosti črpanja tudi pod nadzorovanimi spremenljivimi
pogoji črpanja. Pri step testu je prvotna nizka količina črpanja v korakih povečana
preko zaporedja časovnih intervalov. Vsak korak traja približno enak čas (od 30 min
do 2h) in mora biti dovolj dolg, da se gladina stabilizira. Koraki morajo biti vsaj trije
(Kruseman in De Ridder, 1994).

Slika 8.: Prikaz znižanja gladine pri črpanju iz vodnjaka(Kruseman in De Ridder, 1994)
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4.1.2.2.

Koeficient vodoprepustnosti (K)

Koeficient vodoprepustnosti K (m/s) nam pove koliko je v eni smeri prepusten
sediment. V laboratoriju ga določimo s pomočjo edometra ali permeametra ali ga
ocenimo na podlagi zrnavosti (USBR, HAZEN). Koeficient vodoprepustnosti določamo
tudi na terenu s črpalnimi preizkusi ali z nalivalnimi preizkusi.
Koeficient prepustnosti lahko ocenimo iz vrednosti s pomočjo empiričnih enačb.


HAZEN: formula je bila prvotno razvita za določitev hidravlične
vodoprepustnosti enakomerno granuliranega peska, vendar jezelo uporabna
tudi za melj ali prod, pod pogojem, da znaša koeficient enakomernosti manj
kot 5 in da je efektivna velikost zrn med 0,1 in 3 mm (Ishaku s sodelavci,
2007).

K = 1.16 x 𝒅𝟐𝟏𝟎 (cm/s)


USBR: Formula je najbolj primerna za srednja zrna peska s koeficientom
enakomernosti manj kot 5 (Ishaku s sodelavci, 2007).

K= 0.36 x 𝒅𝟐.𝟑
𝟐𝟎 (cm/s)
K - koeficient vodoprepustnosti
D - premer zrn pri 10 % in 20 % ostanka na situ (cm)

4.1.3.

MERILNIKI/ REGISTRATORJI

Merilnik (registrator) je sestavljen iz potopnega ohišja iz nerjavečega jekla v katerem
je elektronika senzorja tlaka, temperature in električne prevodnosti, posebnega kabla
z zračno cevko, ABS ohišja z baterijama ter konektorjem za komunikacijo z
merilnikom (Splet 5)
Srce elektronike v potopni sondi je mikrokontroler, ki merjene podatke iz senzorjev v
določenih časovnih intervalih shranjuje v posebno spominsko vezje ter po potrebi
komunicira

s

prenosnim

osebnim

računalnikom

ali

GSM/GPRS

modemom.

Mikrokontroler meri tudi napetost baterije in posreduje uporabniku podatke o njenem
stanju. Baterija se nahaja v ustju vrtine (Splet 5).
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Računalniška programska oprema za komunikacijo z registratorjem je organizirana
tako,

da

omogoča

pregled

podatkov,

nastavitev

konfiguracijskih

vrednosti

registratorja, spremljanje poteka brezžične komunikacije in programsko spreminjanje
servisnih nastavitev in kalibracijo (Splet 5)

Slika 9.: Brezžični ali lokalni prenos podatkov (Vir: Splet 5.)

4.1.4.

ELEKTROPREVODNOST

Elektroprevodnost je sposobnost vode, da prevaja električni tok. Elektroprevodnost
vodi dajejo kisline, baze in soli. V vodi razpadejo na ione in v takšnem stanju
prevajajo električni tok. Odvisna je od temperature vode, koncentracije in značilnosti
ionov v vodni raztopini (Markoli, 2012 po Kuzma, 2003).
Elektroprevodnost se lahko poveča z uporabo gnojil, z odtokom s kmetijskih površin,
s točkovnim onesnaženjem in s soljenjem cest, lahko pa ima tudi povsem naraven
vzrok.
Elektroprevodnost izražamo v μS/cm. Višje kot so koncentracije raztopljenih snovi,
višja je elektroprevodnost, saj je povišana koncentracija nabitih delcev. Pogojena je
sezonsko.
Padavine zmanjšajo elektroprevodnost, saj ima deževnica po navadi nizko
koncentracijo ionov. V celinskih vodah so vrednosti elektroprevodnosti od 10 do 1000
µS/cm, v mineralnih in obremenjenih vodah pa so vrednosti nekoliko višje (Markoli,
2012).
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4.1.5.
4.1.5.1.

VODNO BILANČNI IZRAČUN
Temperatura

Temperatura zraka in tal vpliva na nastanek padavin, obseg evaporacije in
transpiracije, kakor tudi na taljenje snega. Temperatura je pomembna spremenljivka
v hidrološkem sistemu, ki vpliva na količino vode, ki se nahaja v posameznem
podsistemu. Višje temperature povzročajo večje izparevanje in s tem hitrejši krog
vode. Od nihanja temperatur v določenem kraju je odvisen vodni krog na njegovem
območju.
Temperatura zraka intenzivno niha in je odvisna od časa (ure, dneva, meseca),
sezone (letnega časa), podnebnih sprememb, višinskih sprememb (na primer ob
morju ali v gorah), povratne dobe temperatur. Za analizo, nihanja temperature
merimo na različne načine in ob različnem času, da jih lahko med sabo primerjamo.
Zanimajo nas povprečne (dnevne, mesečne, letne, …), maksimalne in minimalne
temperature in povratne dobe temperatur, kar je predvsem pomembno za
napovedovanje suš in poplav (Povzeto po Brenčič, 2010)
Podzemna voda ima praviloma temperaturo povprečne letne temperature v kraju kjer
se nahaja. Kadar pa temperatura vode niha, je to posledica napajanja vodonosnika z
površinsko vodo, za katero so značilna vodna sezonska in letna nihanja temperature.
Lahko je posledica majhne debeline vodonosnika ali pa lege vodonosnika blizu
površja, kjer je nihanje temperature večje. Nihanje temperature glede na letni čas je
značilno tudi za vodonosnike s kraško in razpoklinsko poroznostjo.

4.1.5.2.

Evapotranspiracija

Izraz evapotranspiracija uporabljamo za vsoto procesov evaporacije in transpiracije.
Evaporacija je prehod vode iz tekočega agregatnega stanja v plinasto agregatno
stanje. Transpiracija je fiziološki proces, pri katerem rastlina s koreninskim sistemom
črpa vodo iz tal, jo uporabi v metaboličnih procesih in jo potem skozi listne reže
spusti v atmosfero.
Potek evapotranspiracije je odvisen od številnih dejavnikov, kot so energija, vlažnost
zraka, vrsta in stanje podlage, veter, atmosferski tlak, in kemijskega stanja vode.
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Potencialna evapotranspiracija
Potencialna evapotranspiracija predstavlja količino vode, ki bi lahko bila oddana v
atmosfero s površine gole ali poraščene zemlje, če bi bila na voljo neomejena količina
vode (Brenčič, 2010).
Potencialna evapotranspiracija (ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne
rastline in tal. Privzeta referenčna površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma
prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0.12 m, površinsko
upornost 70 s/m in albedo 0.23 (Splet 1).
Za

izračun

ETo

je

uporabljena

Penman-Monteithova

metoda,

ki

upošteva

temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje. Podatki so
povzeti po izračunih za potencialno evapotranspiracijo Agencije za okolje Republike
Slovenije (Splet 4).

4.1.5.3.

Padavine in odtok

Padavine so vse oblike kondenzirane vodne pare, ki se pojavljajo na Zemljinem
površju ali v njenem ozračju v tekočem ali trdnem stanju. Te se lahko pojavijo
neposredno na zemeljski površini ali pa na predmetih na njej, lahko pa se zbirajo v
oblakih in iz njih padajo na zemeljsko površino. Padavine so del vodnega kroga.
Na padavine vplivajo geografska širina (z večanjem geografske širine se količina
padavin manjše), bližina morja (z oddaljevanjem od morja se prav tako zmanjša
količina padavin) in relief (količina padavin narašča z nadmorsko višino do višine
2500 m, nato se količina zmanjša ali se ne spreminja več).
Mera za količino padavin je višina vodne plasti na smer vodoravnih tal, brez
izhlapevanja, odtoka in infiltracije. 1mm ustreza 1 l/m2.
V Sloveniji imamo zelo raznolike padavine, ki so regionalno in višinsko pogojene in
zelo spremenljive. Imamo različno razmerje med dežjem in snegom, ki se zaradi
različnega reliefa različno tali. Ker je v Sloveniji zelo razgiban teren, je tudi količina
padavin zelo raznolika.
Vse padavine ne dosežejo površja. Del padavin izhlapi, še preden dosežejo tla. Tisti
del padavin, ki doseže površje, tvori odtok. Odtok delimo na več delov oziroma
komponent. Del odtoka padavin, ki nikoli ne ponikne pod površje, imenujemo
površinski odtok. Tisti del odtoka padavin, kjer voda ponikne pod površje, pa se
imenuje podzemni odtok. Celotni odtok tako predstavljata podzemni in površinski
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odtok. V trenutku, ko padavine dosežejo površje, se začne proces ločevanja padavin
na različne tipe odtokov. Na ločevanje vplivajo čas trajanja padavin, stopnja
predhodne zasičenosti tal z vodo, stanje vegetacije, nagib terena in geološka podlaga
(Veselič, 1984).
Glavni komponenti odtoka sta površinski ter podzemni odtok. Za potrebe analize ju
lahko razdelimo naprej v več komponent. Najpogosteje podzemni odtok Qpod
razdelimo na površinski odtok Qpov in vertikalni odtok Qver. Površinski odtok razdelimo
na razpršeni odtok Qraz in koncentrirani Qconc. Tako lahko spodaj prikazano enačbo
razširimo (Brenčič, 2010):
Qcel = Qpov+ Qpod
Qpov= Qraz+ Qconc

Qpod= Qver+Qpri

Qcel = Qver + Qpri+ Qraz + Qconc
Vodna bilanca nekega območja predstavlja razmerje med dotokom (padavinami),
evapotranspiracijo ter odtokom vode v določenem časovnem obdobju. Kadar je
vodna bilanca pozitivna, to pomeni, da je bil dotok vode v sistemu večji od odtoka.
Kadar pa je negativna, je dotok manjši od odtoka vode iz sistema. Upoštevati je
potrebno tudi predhodno hidrološko stanje na obravnavanem območju.

4.1.6.

METODA KRIGIRANJA

Metode interpolacije temeljijo na Toblerjevem prvem zakonu geografije: ˝vse je
povezano s vsem, toda bližnje stvari so si bolj podobne kot oddaljene˝ Krigiranje je
interpolacijska metoda, ki temelji na geostatistiki. Omogoča natančno interpolacijo
neznanih točk iz znanih podatkov. Ocenjuje vrednosti določenih spremenljivk v
mrežnih točkah. Podatki so zvezni v prostoru.
Osnovno krigiranje je ena izmed bolj pogosto uporabljenih interpolacijskih metod, ki
nam poda neznano vrednost (Z) v eni (X0) ali več točkah ali na večjih površinah z
malo znanimi vrednostmi, in sicer glede na znane vrednosti v njeni okolici in ustrezen
semivariogram kjer je utežnostni koeficient, katerega empiričimo določi na podlagi
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spreminjanja stopnje korelacije točk v odvisnosti od oddaljenosti med njimi (Šram in
sodelavci 2012).
Cilj metode je, da se določi prostorske odnose med realnimi, izmerjenimi podatki in
točko, v kateri se ocenjuje vrednost. Tako se ne upošteva le razdalja med točkami
kot ocena, ampak tudi lokalne variacije, kar pomeni da je razlika med pričakovanimi
in ocenjenimi vrednostmi minimalna. Vsakemu podatku se glede na to pripiše utežni
koeficient. Višji ko je koeficient, bolj bo podatek vplival na ocenjeno vrednost v dani
točki.

4.2. TERENSKO DELO
Terenski del je obsegal črpalne preizkuse, ki so bili narejeni s strani IEI d.o.o. na
opazovalnih vrtinah PBe-1, PBe-3, PBe-4, PBe-5 in PBe-6.
Pred pričetkom testa je bila ročno izmerjena gladina podzemne vode s pomočjo
električnega nivometra od ustja opazovalne vrtine do gladine podzemne vode. Za
črpanje vode je bila uporabljena potopna črpalka maksimalne zmogljivosti 2,3 l/s.
Voda, ki se je pri testu načrpala, se je odvajala na oddaljenost približno 30 do 50
metrov. Merilna sonda je beležila stanje gladine v 5 sekundnih korakih. Preizkusi so
se izvajali v treh ali štirih korakih, pri čemer je bil zadnji podaljšan, za izračun
specifične izdatnosti vodonosnika. Meritve gladine so se izvajale v 5 ali 15 sekundnih
intervalih.
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4.3. KABINETNO DELO
Najprej sem pregledala literaturo, ki mi je pomagala pri razumevanju območja
črpališča Betnava.
Na Geološkem zavodu Slovenije sem pregledala arhivska poročila, ki so se nanašala
na črpališče Betnava in njegovo bližnjo okolico. Iskala sem podatke, ki bi mi pomagali
pri prepoznavanju geološke sestave vodonosnika. Zanimale so me tudi dosedanje
meritve gladin podzemne vode. Vključila sem tudi podatke iz vodnih dovoljenj.
Del gradiva sem pridobila v podjetju Institut za ekološki inženiring d.o.o. (IEI d.o.o.)
v Mariboru, ki so bili izvajalec raziskav po naročilu Mestne občine Maribor, ki so se
opravljale v zadnjih desetih letih in Mariborskem vodovodu d.d., ki je vzdrževalec
črpališča Betnava.
Podatke iz avtomatskih merilnikov, ki se nahajajo v opazovalnih vrtinah, sem
pridobila na Mariborskem vodovodu in Institutu za ekološki inženiring (IEI d.o.o.).
Nato sem podatke, ki sem jih pridobila na Mariborskem vodovodu, Geološkem
zavodu Slovenije, Institutu za ekološki inženiring in Agenciji Republike Slovenije za
okolje obdelala z ustreznimi programi.
Za izrise diagramov in splošne statistične analize sem uporabila program Microsoft
Office Excel 2007. Uporabila sem ga pri analizi nihanja gladine podzemne vode,
elektroprevodnosti, temperaturah in padavinah na območju črpališča Betnava.
Za izrise kart gladin, geološkega profila in karte predkvartarne slabo prepustne
podlage sem uporabila program ArcGis 10.1.
S pomočjo osnovne geološke karte lista Maribor in Leibniz v merilu 1: 100 000 (Mioč
in Žnidarčič, 1989) ter podatkov iz geoloških poročil o opazovalnih vrtinah na
območju črpališča Betnava, sem izdelal geološki profil. Za izris profila sem si
pomagala s programoma ArcGis 10.0 in AdobeIllustrator CS3.
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4.3.2.

PODATKI PRIDOBLJENI Z MERILNIKI

V opazovalne vrtine so vgrajeni merilniki za gladino, elektroprevodnost in
temperaturo podzemne vode proizvajalva ELTRA, model GSR 120. Merilniki so
opremljeni z modemom in podatki se vsakodnevno prenašajo preko GSM ali GPRS
signala v podatkovno bazo.
Merilniki izmerijo nivo gladine vsako polno uro. Tako dnevno opravijo 24 meritev.
V programu Microsoft Office Excel 2007 sem na podlagi pridobljenih podatkov
izdelala diagrame elektroprevodnosti. Na podlagi izrisanih grafov in primerjave z
nihanjem gladine ter padavin sem ugotavljala vzroke za vrednost elektroprevodnosti.
Graf nihanja elektroprevodnosti za opazovalne vrtine in vodnjake je podan v prilogi 5.

4.3.3.

IZRIS KARTE PREDKVARTARNE SLABO PREPUSTNE
PODLAGE

Karto predkvartarne podlage sem izrisala tako, da sem v program ArcGis 10.1 vnesla
podatke o lokacijah in kotah predkvartarne podlage vrtin in opazovalnih vrtin iz
arhivskih podatkov. Glede na koto slabo prepustne predkvartarne podlage, na kateri
se je ta nahajala v vrtini, sem izrisala izohipse na 1m razlike. Temu je sledila uporaba
metode krigiranja v programu ArcGis 10.1. S pomočjo orodja Hillshade v programu
ArcGis 10.1, sem izdelala karto slabo prepustne predkvartarne podlage. Karta je
podana v prilogi 4.

4.3.4.

IZRIS GEOLOŠKEGA PROFILA ČEZ ČRPALIŠČE

Za izris sem uporabila naslednje opazovalne vrtine: OP-7, PBe-2, PBe-4, IEI-4, V-3 in
V-4. S pomočjo podatkov iz vrtin sem določila položaj predkvartarne podlage in
debelino rečnih nanosov. Za osnovo sem uporabila osnovno geološko karto lista
Maribor in Leibniz v merilu 1:100 000 (Mioč in Žnidarčič, 1989a) ter karto slabo
prepustne predkvartarne podlage, ki se nahaja v prilogi 3 .
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4.3.5.

IZRIS KART GLADIN PODZEMNE VODE

S pomočjo programa Microsoft Office Excel 2007 sem izračunala dnevna povprečja
gladine podzemne vode iz posameznih opazovalnih vrtin in vodnjakov. Izrisala sem
diagrame, na katerih sem glede na koto gladine vode določila datume z najvišjimi in
najnižjimi gladinami podzemne vode. Grafi nihanja gladine so podani v poglavju 4.5.
Datum najnižje gladine podzemne vode sem določila tako, da sem pri vsaki
opazovalni vrtini izvzela 3 meritve z najnižjo gladino ter datume meritev teh gladin.
Datum, ko je bila gladina podzemne vode v največ opazovalnih vrtinah najnižja, sem
določila kot datume najnižjih gladin podzemne vode.
Datum najvišje gladine podzemne vode sem določila tako, da sem pri vsaki
opazovalni vrtini izvzela 4 meritve z najvišjo gladino ter datume teh meritev. Datume,
ko je bila gladina podzemne vode najvišje v večini opazovalnih vrtin, sem določila kot
datume najvišjih gladin podzemne vode.
Po določitvi datumov z najnižjimi in najvišjimi vrednostmi gladin podzemne vode sem
s pomočjo teh podatkov in podatkov o položajih opazovalnih vrtin, izrisala karte
hidroizohips v programu ArcGis 10.1. Za vsak datum z najvišjimi in najnižjimi
gladinami sem vnesla podatke v program, pri čemer sem za vrednosti višin uporabila
vrednosti gladine podzemne vode na določen datum.
Za izris kart sem uporabila metodo krigiranja, in sicer navaden način krigiranja in
sferične variograme. Določila sem območje v katerem semo pravila izračun. Ker
metoda ne upošteva vseh naravnih zakonitosti, sem karte, ki sem jih dobila z metodo
krigiranja, ustrezno ročno korigirala. Hidroizohipse sem prenesla na Temeljni
topografski načrt v merilu 1:5.000.
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4.3.6.

ANALIZA KLIMATSKIH DEJAVNIKOV

Za analizo sem uporabila podatke iz klimatološke postaje Tabor in glavne
meteorološke postaje Letališče Maribor za časovno obdobje od 1. 1. 2011 do 14. 3.
2014.
Iz pridobljenih podatkov o dnevnih padavinah sem izračunala 14 dnevna povprečja
padavin za obdobje od 1. 1. 2011 do 14. 3. 2014. Za 14 dnevno obdobje sem se
odločila, ker je lažje primerljivo z nihanjem gladine podzemne vode, saj je vpliv
padavin na gladino časovno zamaknjen. Zanimalo me je tudi dolgoletno povprečje
padavin in njihov vpliv na nihanje podzemne vode.
Za temperaturo vode sem izdelala graf dolgoletnega povprečja z linearno trendno
črto, saj me je zanimalo, ali je opazno zvišanje temperature in kakšn bo trend
nihanja temperature. Podobno analizo sem naredila tudi za evapotranspiracijo.

4.3.7.

KONCEPTUALNI MODEL ČRPALIŠČA BETNAVA

Za obravnavano območje črpališča Betnava sem izdelala konceptualni model. Za
model sem uporabila predhodno izdelano karto slabo prepustne predkvartarne
podlage in geološki profil.
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5.

REZULTATI IN DISKUSIJA

5.1. PODNEBJE
Povprečna temperatura zraka na klimatološki postaji Maribor-Tabor za obdobje 19632014 znaša 10,3°C, na glavni meteorološki postaji Letališče Maribor pa znaša 10,4°C.
Opazno je naraščanje povprečne letne temperature zraka, količina padavin pa rahlo
upada (Slika 10). Povprečna letna višina padavin v obdobju 1963-2014 znaša na
klimatološki postaji Maribor-Tabor 1012 mm. Povprečna količina padavin na glavni
meteorološki postaji Letališče Maribor za obdobje 1977-2013 znaša 934 mm, medtem
ko za obdobje zadnjih 10 let (2004-2014) znaša 920 mm (Slika 11). Najvišja količina
padavin pade v poletnih mesecih od junija do septembra, najmanj padavin pa pade v
zimskih mesecih od decembra do februarja. (Splet 1, 2).
Rezultati so pokazali, da se s časom temperatura povečuje (Slika 10), na kar vpliva
globalno segrevanje planeta in podnebne spremembe. Segrevanje ozračja pomeni
tudi višjo evapotranspiracijo.

povp. T [°C]

12

Povprečna temperatura zraka na 2 m [°C] za dolgoletno
povprečje
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Slika 10.: Povprečna temperatura zraka za obdobje 1963-2013 za klimatološko postajo MariborTabor in glavno meteorološko postajo Maribor- letališče (vir podatkov: ARSO)
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Slika 11.: Količina padavin podana za obdobje 1963-2013 za klimatsko postajo Maribor Tabor in
glavno meteorološko postajo Letališče Maribor (Vir podatkov: ARSO)

Pri pregledu dolgoletnega povprečja padavin je viden rahel upad količine padavin
(Slika 11).
V kombinaciji padavin s temperaturo vidimo, da se povečuje evapotranspiracija.
Padavine, ki pa predstavlja vir za napajanje vodonosnika na izbranem območju
počasi upadajo (Slika11).

5.1.2.

PADAVINE IN EVAPOTRANSPIRACIJA

Primerjavo gladin podzemne vode s padavinami in črpanimi količinami sem napravila
na podlagi diagramov, ki sem jih izrisala iz pridobljenih podatkov. Analiza podatkov je
pokazala odvisnost gladine podzemne vode od količine padavin in od količine črpane
vode iz vodnjakov.
Gladina v nekaterih opazovalnih vrtinah (npr. PBe-1/11)se na spremembe odzove
zelo hitro in tako pride do povišanja gladine že v nekaj dneh v drugih opazovalnih
vrtinah pa skoraj ni zaznati spremembe oziroma je ta manjša (npr. OP-7/91).
Za analizo sem uporabila meritve v opazovalni vrtini IEI-2/92 z najdaljšim nizom
podatkov. To je obdobje od 20. 4. 2011 do 15. 3. 2013. Za lažjo primerjavo z
nihanjem gladine sem izračunala 14 dnevna povprečja količin padavin. Uporabila sem
podatke klimatološke postaje Tabor in glavne meteorološke postaje Letališče Maribor.
14 dnevna povprečja padavin za obe postaji so podana na Sliki 12.
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Slika 12.: Prikaz 14 dnevnega povprečja padavin na klimatološki postaji Maribor Tabor in glavni
meteorološki postaji Letališče Maribor

Opazna je manjša razlika v količini padavin med klimatološko postajo Tabor in glavno
meteorološko postajo Letališče Maribor. To je vidno tudi na Sliki 12. Nihanje v količini
padavin je najbolj opazno v poletnem času med majem in novembrom, kar je
posledica kratkotrajnih izdatnejših padavin.
Padavine vplivajo na gladino podzemne vode, vendar ne takoj. Padavine, ki padejo
na površje, se razdelijo na površinski in podzemni odtok. Količina podzemnega
odtoka padavin vpliva na gladino podzemne vode. Vpliv padavin je opazen šele po
približno 14 dnevih od padca večjih količin padavin. Prav tako vpliva dolžina
deževnega obdobja. Daljše bolj zmerno deževno obdobje povzroči stabilnejše
zvišanje gladine podzemne vode.
Diagram padavin sem uporabila za primerjavo z nihanjem gladine podzemne vode.
Nihanje podzemne vode z zamikom sledi nihanju količin padavin, kar kaže na veliko
povezanost med vodonosnikom na območju črpališča Betnava in padavinami.
Vpliv na količino infiltriranih padavin ima tudi evapotranspiracija.
Dolgoletno povprečje evapotranspiracije za Maribor je podano v tabeli 4.
Tabela

4.:

Povprečje

evapotranspiracije

za

obdobje

1971-2000.

Vsota

mesečne

evapotranspiracije (mm) za obdobje 1971-2000 (Vir: ARSO)

postaja
MARIBOR

jan feb mar apr maj jun jul avg
15 25 53
80
114 126 135 116
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Za lažje razumevanje vpliva padavin sem na skupnem diagramu primerjala še
padavine in evapotranspiracijo za vsak mesec posebej za obe postaji (Slika 13 in 14).

Maribor- Letališče
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Slika 13.: Prikaz padavin in potencialne evapotranspiracije po mesecih za glavno meteorološko
postaje Maribor –Letališče

Maribor- Tabor
150,0

150,0
100,0

100,0

50,0

50,0

0,0

0,0
jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

Evapotranspiracija

avg

sep

okt

nov

Padavine (mm)

Potencialan evapotranspiracija (mm)

(1.1.2011-30.12.2014)

dec

Padavine

Slika 14.: Prikaz padavin in potencialne evapotranspiracije po mesecih za klimatološko postajo
Maribor- Tabor

Na

diagramih

je

lepo

vidno

razmerje

med

padavinami

in

potencialno

evapotranspiracijo. Količina vode, ki je na razpolago v poletnih mesecih, je manjša od
evapotranspiracije. Obratno pa je opazno v jesenskem in zimskem času, ko je
količina padavin večja od evapotranspiracije. Evapotranspiracija je odvisna od
poraščenosti tal in ker je raziskovalno območje pokrito s travniki in gozdom, je
stopnja evapotranspiracije visoka. Padavine so tukaj presežene z rastlinstvom.
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Višek padavin pade v jesenskem času, ko tudi evapotranspiracija ni več tako
intenzivna. To se odraža tudi v višji gladini podzemne vode v jesenskem času, ko
prihaja do zvišanja gladine tudi za več metrov. Drugo zvišanje gladine podzemne
vode ali drugi maksimum v letu pa predstavljajo padavine v zimskem času oz.
taljenje snega spomladi.

5.1.3.

VODNA BILANCA

Za lažje razumevanje vodne bilance sem izdelala diagrame vodne bilance za
klimatološko postajo Maribor-Tabor in glavno meteorološko postajo Letališče Maribor.
Vodna bilanca je razlika med potencialno evapotranspiracijo in padavinami za izbrano
obdobje (mesec, leto). Negativna vodna bilanca pomeni, da je količina izhlapele vode
večja od količine padavin.
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Slika 15.: Vodna bilanca na klimatološki postaji Maribor- Tabor.
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Slika 16.: Vodna bilanca na glavni meteorološki postaji Maribor- Letališče

Na diagramih je lepo vidna vodna bilanca za posamezni postaji. Kadar imamo količino
padavin večjo od vode izhlapele iz rastlin, lahko govorimo o podzemnem odtoku
vode, ki se steka v podzemno vodo in tako pride do zvišanja gladine podzemne vode.
Izdelana vodna bilanca sovpada z zvišanji in znižanji gladin podzemne vode. Gragi
gladin podzemne vode se nahajajo v prilogi 5. Kadar je vodna bilanca močno
pozitivna, je zaznati tudi dvig gladin podzemne vode in kadar je negativna, se to
odraža znižanjem vodne gladine. Že številne predhodne raziskave so potrdile veliko
odvisnost napajanja Dravskega vodonosnika od padavin. S svojimi raziskavami lahko
to potrdim za območje črpališča Betnava.
Za natančnejši izračun vodne bilance na območju črpališča Betnava bi bilo potrebno
meriti pretoke Radvanjskega in Pekerskega potoka, ki se nahajata v neposredni
bližini črpališča.
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5.2. GEOLOŠKE RAZMERE
5.2.2.

GEOLOŠKI PROFIL

Geološki profil je podan v prilogi 3.
Vodonosnik se nahaja v pleistocenskih aluvialnih nanosih reke Drave. Sedimenti
predstavljajo meljasto prodnat in peščen material,ki je ponekod rahlo zaglinjen,
Prevladuje prod, ki mu sledita pesek in melj. Izvor materiala je iz bližnje in daljne
okolice in je zelo heterogen. Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih
kamnin, najdejo pa se tudi karbonatne sedimentne kamnine. Sortiranost materiala je
slaba, velikost posameznih prodnikov pa je zelo spremenljiva. Merijo od nekaj
centimetrov pa tudi do več decimetrov v premer. Debelina sedimentov znaša od
nekaj decimetrov do tudi več deset metrov. Od zahoda z Dravskega polja proti
vzhodu, se debelina sedimentov močno zmanjša ravno na območju črpališča
Betnava, kar je lepo vidno tudi v profilu.
Slabo prepustno podlago predstavljajo miocenski peščeni ali meljasti laporovci.
Za izris geološkega profila sem uporabila naslednje vrtine: OP-7, PBe-2, IEI-4, V-3 in
V-4.

5.2.3.

KARTA RELIEFA SLABO PREPUSTNE PREDKVARTARNE
PODLAGE

Podatki številnih vrtin tako na območju črpališča Betnava in v njegovi okolici, kot tudi
po celotnem Dravskem polju kažejo, da je relief slabo prepustne podlage
vodonosnika zelo razgiban.
Za izris karte reliefa slabo prepustne podlage sem uporabila 31 vrtin, vključno z
opazovalnimi vrtinami, ki sem jih uporabila za izrise in analizo nihanja gladin
podzemne vode. Uporabila sem vrtine, ki sem jih predhodno zbrala pri pregledu
literature in arhivskih podatkov.
Karta reliefa slabo prepustne kvartarne podlage skupaj z lokacijami vrtin se nahaja v
prilogi 4.

Vrtine, ki so bile uporabljene pri izrisu karte predkvartarne podlage, so podane v
prilogi 7.
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Slabo prepustno podlago na območju črpališča predstavljajo miocenski peščeni ali
meljasti laporovci, ki jim pripisujejo helvetijsko starost (Mioč in Žnidarčič, 1989b) in
so prekriti s pliocenskimi prodnimi sedimenti. Na zahodnem in severozahodnem delu
črpališča je debelina sedimentov zaradi dvignjene slabo prepustne podlage tanka,
medtem ko debelina proti vzhodu in severovzhodu naraste. Debelina sedimentov
naraste iz 12 na 25,5 metrov. Sedimenti so pretežno sestavljeni iz proda in peska z
meljem in mestoma glino.
Izris karte slabo prepustne podlage Betnava (priloga 4) je pokazal strmo pobočje
slabo prepustne podlage na območju črpališča Betnava, ki pada od zahoda, od
Pohorja, proti vzhodu in jugovzhodu, proti Dravskemu polju. Kota slabo prepustne
podlage se zniža od vrtine OP-7/91, ki se nahaja na koti 266.60 do vrtine VP-3, ki se
nahaja na koti 249.09, za skoraj 18 m. Domnevam, da je strmo naklon slabo
prepustne podlage odraz bližine Pohorskega masiva. Pohorski potoki imajo
hudourniški značaj zato lahko s sabo odnašajo tudi velike količine materiala ob velikih
količinah padavin. Zato domnevam, da so potoki erodirali pobočje Pohorja in s sabo
odnesli material proti reki Dravi, kjer se je ta zaradi izgube energije toka vode odložil.
Dogodki so se ponavljali, material se je na Dravskem polju kopičil in prišlo je do
postopnega zasutja območja z mlajšimi nanosi proda in peska v katerih se danes
nahaja vodonosnik.
Morfološka oblika slabo prepustne podlage nakazuje, da bi bila lahko njena oblika
posledica ostankov rečne terase. Zasute stare rečne terase so potencialna mesta
strmih prehodov slabo prepustne podlage. Razgibana oblika slabo prepustne podlage
se odraža v obliki ploskve gladine podzemne vode, kjer je uravnovešen tok večkrat
prekinjen s strmimi prehodi na spodnjo polico v slabo prepustni predkvartarni
podlagi. Na območju strmca je tako gradient gladine zgolj odraz naklona podlage,
debelina omočenosti pa se na mestu znatno zmanjša (Feguš in Kopač, 2011b)
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5.2.4.

KONCEPTUALNI MODEL

Slika 17.: Hidrogeološki konceptualni model

Na podlagi analize geoloških razmer sem izdelala hidrogeološki konceptualni model
obravnavanega območja črpališča Betnava.
Mejo konceptualnega modela predstavlja predkvartarna slabo prepustna podlaga, ki
pada od zahoda proti vzhodu in jo sestavljajo miocenski peščeni ali meljasti
laporovci.
Vodonosne plasti se nahajajo v prodnih zasipih reke Drave, ki jih sestavljajo kvartarni
nanosi proda s spremenljivimi količinami peska in melja. Konglomerat je ponekod že
rahlo sprejet. Debelina prodnikov se od zahoda proti vzhodu manjša, medtem ko se
debelina sedimenta od severozahoda proti jugovzhodu proti Dravskemu polju veča in
je na njegovem osrednjem delu dokaj enakomerna. Takšna porazdelitev je značilna
za celotno Dravsko polje.
Vodonosnik je odprtega tipa. Do napajanja na obravnavanem območju prihaja s
padavinami in z Radvanjskim potokom. Iztok vode je pri reki Dravi. Izgube vode na
območju predstavlja črpanje vode iz vodnjakov za potrebe oskrbe prebivalcev
Maribora z okolico, evapotranspiracija ter površinski in podzemni odtok.
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5.3. HIDROGEOLOŠKE RAZMERE
5.3.2.

ČRPALNI PREIZKUS

Črpalni preizkusi so bili opravljeni v času od 13. 9. 2013 do 1. 10. 2013 na vrtinah
PBe-1/11, PBe-3/1, PBe-4/11, PBe-5/13, PBe-6/13 in14. 12. 2011 je bil opravljen na
PTa-1/11. Ker s črpanjem največje mogoče količine vode v vrtini PBe-1/11 ni bilo
mogoče povzročiti nelinearnih izgub, ni bilo mogoče podati izračunov.
Rezultati črpalnih poskusov so podani v tabeli 6 in so povzeti po hidrogeoloških
poročilih o izvedbi črpalnih preizkusov na območju črpališča Betnava.
Tabela 5.: Rezultati črpalnih preizkusov v opazovalnih vrtinah na območju črpališča
Betnava v letih 2011 in 2013 (Feguš in Bajde, 2013b).
Vrtina

PBe-1/11

PBe-3/11

PBe-4/11

PBe-5/13

PBe-6/13

PTa-1/11

259.76

262.08

259.34

260.5

260.5

260.15

16.36

15.7

16.92

15.53

16.37

17.31

3

3

3

4

3

/

30

20

13

10

20

/

72

63

123

200

66

/

2.3

2.4

2.25

2.2

2.2

/

1360

53080

8625.7

217.8

41602

22617

40.9

21.6

38.4

41.4

29.6

51

13.7

16.4

18.4

26

12.3

/

10.5

38

14

8

17

19.2

Omočen del vodonosnika (m)

/

5.95

6.95

6.1

5.4

Koeficient prepustnosti (m/s)

/

3.70E-03

2.92E-03

2.95E-03

4.62E-03

2.1E-03

/

2.20E-02

2.00E-02

1.80E-02

2.50E-02

/

/

5.1

10.3

9.1

10.1

8.35

/

4.06E-03

9.61E-03

3.62E10-3

4.53E-03

/

Radij vpliva R(m) pri Qmax

/

65.8

22.7

14.7

26.7

/

Gradient gladine i ‰

/

5.5

2.5

3.8

3.8

/

Kota gladine podzemne vode
n.m.v.
Statična gladina vode pod
ustjem (m)
Število črpalnih količin
Čas črpanja posamezne
količine (min)
Čas črpanja zadnje količine
(min)
Maksimalna zmogljivost
potopne črpalke (l/s)
Koeficient linearnih izgub C (s/
m2)
Koeficient nelinearnih izgub B
(s2/m2)
Količina izčrpane vode (m3)
Maksimalno znižanje gladine s
(cm)

2

Transmisivnost (m /s)
Dopustna količina črpanja Qdop
(m3/s)
Maksimalna dopustna vstopna
hitrost vode v vrtino Vdop (m/s)
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Iz zbranih podatkov sem ocenila koeficient prepustnosti za območje črpališča
Betnava, ki znaša 3,45∙10-3m/s, medtem ko transmisivnost znaša 2,13∙10-2m2/s.
Rezultat sem dobila tako, da sem vzela povprečje koeficientov prepustnosti, ki so bili
določeni v laboratoriju ali na terenu.

5.3.3.

NIHANJE GLADIN PODZEMNE VODE

Na grafu (Priloga 6) je opazno odstopanje nihanja v posameznih opazovalnih vrtinah.
Najvišje se gladina podzemne vode nahaja v opazovalni vrtini OP-7. Odstopanje od
gladin v ostalih opazovalnih vrtinah je za približno 7m, kar pa je posledica lege
opazovalne vrtine v prostoru, saj le ta glede na lego slabo prepustne podlage leži na
vrhu ježe medtem, ko se ostale opazovalne vrtine nahajajo na spodnjem delu ježe.
Podobno je stanje pri opazovalni vrtini PBe-3, ki se nahaja ob vznožju ježe.
Na grafu sem označila maksimume in minimume, ko so bile gladine najvišje ali
najnižje. Za te datume sem izdelala karte gladin podzemne vode. Natančnejši graf
skupnega nihanja gladin v opazovalnih gladinah se nahaja v prilogi 6.
Na podlagi črpalnih poskusov in izdelanih kart gladin podzemne vode je razvidno, da
ima tok smer od zahoda - Pohorja, proti severovzhodu - proti Dravi.
Na območju črpališča se smer toka podzemne vode nekoliko povije zaradi črpanja
vode iz vodnjakov in nastanka depresijskih lijakov, a generalna smer ostaja enaka.
Izrazitejši depresijski lijak je opazen v času, ko so gladine podzemne vode najnižje.
Odvisen pa je tudi od količine črpanja vode iz vodnjakov. Ob vznožju Pohorja je
strmec velik, medtem ko postane proti vzhodu bolj položen. Gradient gladine je med
2,5 in 5,5 ‰ (Feguš in Bajde, 2013).
Razlika med najvišjimi in najnižjimi gladinami podzemne vode je manj kot 1 m do
skoraj 4m in je značilna za vsako opazovalno vrtino posebej. V opazovalni vrtini OP-7
gladina zaniha za približno pol metra, medtem ko v IEI-3 zaniha za okoli 3,5 m. Tu je
območje visoke amplitude nihanja podzemne vode. Ti podatki kažejo na odvisnost
nihanja od lege opazovalne vrtine v prostoru oziroma odvisnost gladine podzemne
vode od reliefa slabo prepustne podlage. Vzrok za visoko nihaje gladin podzemne
vode pa so predvsem vodotoki, ki pritečejo s Pohorja v času padavin in hitro
poniknejo v prodne nanose Dravskega polja. Kadar pa je sušno obdobje, gladina
podzemne vode upade.
Glede na pridobljene podatke sem ugotovila, da je na območju črpališča Betnava
gladina vode v veliki meri odvisna od količine padavin in Pohorskih potokov, ki se v
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neposredni bližini črpališča izlivajo na Dravsko polje. Da bilanca podzemne vode, ki je
bila narejena za Dravsko polje kaže veliko odvisnost podzemne vode od poniklih
padavin je poročal že Žlebnik (Žlebik, 1982. Hidrodinamsko gledano imamo tako na
območju črpališča odprti tip vodonosnika z medzrnsko poroznostjo, ki je ocenjena na
0,15 (Brenčič in Krivic, 2005) in se lahko spreminja, saj je odvisna predvsem od
pogojev, pri katerih je potekalo odlaganje sedimenta. Koeficient prepustnosti je na
območju črpališča ocenjen na 3,45∙10-3 m/s in se prav tako spreminja glede na vrsto
sedimenta.

5.3.3.1.

Opazovalna vrtina OP-7/91

Opazovalna vrtina OP-7/91 leži vzhodno od črpališča na vogalu Streliške ceste in
Ljubljanske ulice (Slika 5.). Globoka je 19 m. Slabo prepustna predkvartarna podlaga
se nahaja 12,7m pod površjem in znaša do konca vrtine 6,4m. Nastopa kot sivo
peščen lapor z vložki peščenjaka.
Od 27. 4. 2011 je opremljena za merilnikom za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. Gladina podzemne vode je bila najvišja 25. 2. 2014 na koti
268,41m, najnižja pa je bila v obdobju od 25. 3. 2013 do 7. 4 .2013, ko je bila na
koti 267,58m. Omočenost je tako znašala od 0,71m do 1,54m.
Ta opazovalna vrtina ima izmed vseh, ki sem jih uporabila v svoji diplomski nalogi za
območje črpališča Betnava najvišje kote gladine podzemne vode. Prav tako ima
visoko koto slabo prepustne predkvartarne podlage, ki se nahaja na 266,6m. Ker leži
na dvignjenem območju vodonosnika, s katerega se voda pretaka preko ježe v
strmem gradientu, opazovalna vrtina OP-7 ni najbolj primerna za analizo nihanja v
črpališču.
Dinamika gibanja gladine podzemne vode je drugačna kakor v ostalih opazovalnih
vrtinah. Količina padavin na dvig gladine vpliva prej kakor pri ostalih opazovalnih
vrtinah, vendar nima tako velikega vpliva kakor pri ostalih. Gladina zaniha za
približno 0,5 metra, medtem ko v ostalih opazovalnih vrtinah tudi za 3 metre in več.
Prav tako ima majhen do zanemarljiv vpliv količina črpane vode iz vodnjakov. Vse to
je verjetno posledica oblike slabo propustne podlage ter bližine Pohorja, ki ima
drugačno dinamiko napajanja in gibanja podzemne vode, kakor Dravsko polje.
Napajanje vode prihaja verjetno z bokov vodonosnika.
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Opazovalna vrtina OP-7/91
268,5
268,4
268,3
268,2
268,1
268
267,9
267,8
267,7
267,6
267,5

Gladina (m)
maj
11

avg
11

nov
11

feb
12

maj
12

avg
12

nov
12

feb
13

maj
13

avg
13

nov
13

feb
14

Datum

Slika 18.: Diagram nihanja gladine podzemne vode opazovalne vrtine OP-7/91

5.3.3.2.

Opazovalna vrtina IEI-1/92

Opazovalna vrtina IEI-1/92 se nahaja na vzhodno od črpališča ob Tržaški in v bližini
hitre ceste (Slika 5). Globoka je 21,5m. Slabo prepustna podlaga je siv peščen lapor
in se nahaja 20,3 m pod površjem, na koti 254,51m.
Od 11. 10. 2012 je opremljena z merilnikom za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. Gladina podzemne vode je bila najvišja 9. 11. 2012 na koti
268,39m, najnižja pa je bila v obdobju od 15. 10. 2012, ko je bila na koti 267m.
Omočenost vrtine znaša od 8,14m in 4,69m. Razlika tako v najvišji in najnižji gladini
znaša 3,45m.

Gladina podzemne vode (mnm)

Opazovalna vrtina IEI-1/92
263,0
262,5
262,0
261,5
261,0
260,5
260,0
259,5
259,0

Gladina (mnm)

okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul
12 12 12 13 13 13 13 13 13 13

avg sep okt nov
13 13 13 13

Slika 19.: Diagram nihanja gladine podzemen vode opazovalni vrtini IEI-1/92
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5.3.3.3.

Opazovalna vrtina IEI-2/92

Opazovalna vrtina IEI-2/92 leži vzhodno od črpališča ob Tržaški cesti in v bližini hitre
ceste ter v bližini opazovalnih vrtin IEI-1/92 in IEI-3/92 (Slika 5). Globoka je 2 m.
Slabo prepustna predkvartarna podlaga je sivo-moder peščen lapor in se nahaja 20,5
m pod površjem, na koti 254,65 m.
Od 20. 4. 2011 je opremljena z merilnikom za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. To je najdaljši niz merjenja gladine podzemne vode na območju
črpališča Betnava z manjšimi prekinitvami. Najvišja gladina podzemne vode je bila 1.
3. 2014 in sicer 28,2m (kota 263,05m), najnižja pa je bila od 5. 4. do 8. 4. 2012, ko
je bila na koti 259,24m. Omočenost vrtine znaša od 7,67 do 3,68 m,razlika v najvišji
in najnižji gladini pa 3,81m.

Gladina podzemne vode (mnm)

Opazovalna vrtina IEI-2/92
263,0
262,0
261,0
260,0

Gladina (m)

259,0
apr jun avg okt dec feb apr jun avg okt dec feb apr jun avg okt dec feb
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14
Datum

Slika 20.: Diagram nihanja gladine podzemne vode opazovalne vrtine IEI-2/92

5.3.3.4.

Opazovalna vrtina IEI-3/92

Opazovalna vrtina IEI-3/92 leži vzhodno od črpališča ob Tržaški in v bližini hitre ceste
terv bližini opazovalnih vrtin IEI-2/92 in IEI-1/92 (Slika 5). Globok je 21m. Slabo
prepustna podlaga je sivo-moder peščen lapor in se nahaja 20.5 m pod površjem, na
koti 255,21 m.
Od 11. 10. 2012 je opremljena z merilnikom za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. Gladina podzemne vode je bila najvišje 12. in 13. 11. 2012 ko se je
nahajala na koti 262,91m, najnižja pa je bila 10. 9. 2013, ko je bila na koti 259,43m.
Omočenost vrtine znaša od 6,31 m do 2,83 m, razlika v najvišji in najnižji gladini pa
3,48m.
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Gladina podzemne vode (mnm)

Opazovalna vrtina IEI-3/92
263,00
262,50
262,00
261,50
261,00
260,50
260,00
259,50
259,00

Gladina (m)

okt nov dec jan feb mar apr maj jun
12 12 12 13 13 13 13 13 13

jul
13

avg sep okt nov
13 13 13 13

Slika 21.:Diagram nihanja gladine podzemne vode opazovalne vrtine IEI-3/92

5.3.3.5.

Opazovalna vrtina IEI-4/92

Opazovalna vrtina IEI-4/92 se nahaja vzhodno od hitre ceste (Slika 5). Globoka je
22m. Slabo prepustna podlaga je sivo-moder peščen lapor in se nahaja 20,4 m pod
površjem na koti 252m.
Opazovalna vrtina je od 11. 10. 2012 opremljena z merilnikom za avtomatsko
odčitavanje gladine podzemne vode. Gladina podzemne vode je bila najvišje 12. in
13. 11. 2012 ko se je nahajala na koti 262,81m, najnižja pa je bila 10. 9. 2013, ko je
bila na koti 259,39m. Omočenost vrtine znaša od 6,93m do 3,51m, razlika v najvišji
in najnižji gladini pa 3,42 m.

Gladina podzemne vode (mnm)

Opazovalna vrtina IEI-4/92
263,0
262,5
262,0
261,5
261,0
260,5
260,0
259,5
259,0

Gladina (m)

nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Slika 22.:Diagram nihanja gladine podzemne vode opazovalne vrtine IEI-4/92
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5.3.3.6.

Opazovalna vrtina PBe-1/11

Opazovalna vrtina PBe-1/11 leži znotraj zagrajenega območja črpališča Betnava v
najstrožjem vodovarstvenem območju. Globoka je 24m. Slabo prepustna podlaga je
preperel peščen lapor in se nahaja 23 m pod površjem na koti 252,5m.
Od 28. 11. 2011 je opremljena z merilnikom za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. Gladina podzemne vode je bila najvišja 3. 3. 2014 in se je nahajala
na koti 263 m, najnižja pa je bila 13. 9. 2013, ko je bila na koti 259,51 m.
Omočenost vrtine znaša od 9,88m do 6,39m, razlika v najvišji in najnižji gladini pa
3,49m. Merilniki avtomatsko odčitavajo tudi elektroprevodnost in temperaturo vode,
ki v povprečju znaša 13°C.

Gladina podzemne vode (mnm)

Opazovalna vrtina PBe-1/11
263
262,5
262
261,5
261
260,5
260
259,5

13,6
13,4
13,2
13
12,8
12,6
dec
11

feb
12

apr
12

jun
12

avg
12

okt
12

dec
12

feb
13

Datum
Gladina (m)

apr
13

jun
13

avg
13

okt
13

dec
13

feb
14

Temperatura (°C)

Slika 23.: Diagram nihanja gladine podzemne vode in temperature v opazovalni vrtini
PBe-1/11

5.3.3.7.

Opazovalna vrtina PBe-3/11

Opazovalna vrtina PBe-3/11 se nahaja znotraj zagrajenega območja črpališča
Betnava v najstrožjem vodovarstvenem območju. Leži na južnem delu črpališča v
bližini vodnjaka Betnava II. Globoka je 22 m. Slabo prepustna podlaga je modrosiv
preperel peščen lapor in se nahaja 20,9 m pod površjem, na koti 256,6 m.
Od 28. 11. 2011 je opremljena z merilnikom za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. Gladina podzemne vode je bila najvišja 9. in 10. 11. 2012 ter se je
nahajala na koti 264,44 m, najnižja pa je bila 23. 9. 2013, ko je bila na koti 261,81m.
Omočenost vrtine znaša od 7,56 do 4,93m, razlika v najvišji in najnižji gladini pa
2,63m.
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Merilniki avtomatsko odčitavajo tudi elektroprevodnost in temperaturo vode, ki v
povprečju znaša 12°C. Nihanje elektroprevodnosti v opazovalni vrtini PBe3/11 skoraj
sovpada z nihanjem gladine podzemne vode in iz tega sklepam, da sta oba
parametra močno povezana s količino padavin in količino črpane vode iz vodnjakov
Betnava.
Nihanje gladine podzemne vode v opazovalni vrtini PBe-3/11 kaže podobnosti z
vrtino OP-7/91. Kaže se predvsem v hitrosti vpliva padavin na gladino podzemne
vode in višjih vrednostih elektroprevodnosti.

Gladina podzemne vode (mnm)

Opazovalna vrtina PBe-3/11
264,5

12,6

264

12,4

263,5

12,2

263

12

262,5

11,8

262

11,6

261,5

11,4
nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan
11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14
Datum
Gladina (m)

Temperatura (°C)

Slika 24.:Diagram nihanja gladine podzemne vode opazovalne vrtine PBe-3/11

5.3.3.8.

Opazovalna vrtina PBe-4/11

Opazovalna vrtina PBe-4/11 se nahaja znotraj zagrajenega območja črpališča
Betnava v najstrožjem vodovarstvenem območju. Leži med ulico Eve Lovše in
vodnjakom Betnava IV. Globoka je 25m. Slabo prepustna podlaga je modrosiv
preperel peščen lapor in se nahaja 23,6m pod površjem, na koti 251,9m.
Od 28. 11. 2011 je opremljena z merilnikom za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. Gladina podzemne vode je bila najvišja 3. in 4. 3. 2014 kor se je
nahajala na koti 262,85m, najnižja pa je blila 18. 9. 2013, ko je bila na koti 259,03
m. Omočenost vrtine znaša od 10,18 do 6,36 m, razlika v najvišji in najnižji gladini pa
3,82 m.
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Merilniki avtomatsko odčitavajo tudi elektroprevodnost in temperaturo vode, ki v
povprečju znaša 12,57°C. Elektroprevodnosti v opazovalni vrtini PBe-4/11 se
spreminja obratno nihanju gladine podzemne vode. Po primerjavi podatkov s
količinami črpanja vode iz vodnjaka IV, ki se nahaja v bližini, sklepam da je nihanje
elektroprevodnosti predvsem odvisno črpalne količine vode v vodnjaku . V primeru,
ko se črpajo velike količine elektroprevodnost pade, ko pačrpajo manjše količine
vode, elektroprevodnost počasi naraste.

Gladina podzemne vode (mnm)

Opazovalna vrtina PBe-4/11
263
262,5
262
261,5
261
260,5
260
259,5
259

13,2
13
12,8
12,6
12,4
12,2
12
11,8
11,6
nov jan mar maj jul
11 12 12 12 12

sep nov jan mar maj jul
12 12 13 13 13 13
Gladina (m)

sep nov jan
13 13 14

Temperatura (°C)

Slika 25.: Diagram nihanja gladine podzemne vode in temperature opazovalne vrtine

PBe-4/11

5.3.3.9.

Opazovalni vrtini PBe-5/13 in PBe-6/13

Ker sta bili opazovalni vrtini PBe-5/13 in PBe-6/13 izdelana šele v jeseni 2013 in sem
za potrebe diplomske naloge uspela pridobiti podatke le za dobo 4 mesecev (od 17.
11. 2013 do 15. 3. 2014), sem jima zaradi kratkega časovnega obdobja namenila
manjšo težo.
Opazovalna vrtina PBe-5/13 leži ob Ulici Eve Lovše vendar še znotraj ograde črpališča
Betnava. Globoka je 24m. Slabo prepustna podlaga je pretrt skrilavec, ki se nahaja
21,6m pod površjem, na koti 254,86m.
Od 17. 11. 2013 je opremljena z merilnikom za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. Gladina podzemne vode je bila najvišja 22. 11. 2013, ko se je
nahajala na koti 259,84 m, najnižja pa je bila 3. 3. 2014, ko je bila na koti 257,61 m.
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Omočenost v vrtini znaša od 4,98 do 2,75m, razlika v najvišji in najnižji gladini pa
2,23m.
Merilniki avtomatsko odčitavajo tudi elektroprevodnost in temperaturo vode, ki v
povprečju znaša 12,6°C.

Gladina podzemne vode (mnm)

PBe-5/13
262,5

13,0

262,0

12,8

261,5

12,6

261,0

12,4

260,5

12,2

260,0

12,0
nov nov dec dec dec dec dec jan jan jan jan feb feb feb feb mar mar
13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Gladina (m)

Temperatura (°C)

Slika 26.: Diagram nihanja gladine podzemne vode in temperature opazovalne vrtine
PBe-5/13

Opazovalna vrtina PBe-6/13 se nahaja na območju podjetja Energetika Maribor d.o.o.
(Slika 5.)Globok je 24mm. Slabo prepustna podlaga je laporasta glina - laporovec s
koščki filita in se nahaja 21,4 m pod površjem, na koti 255,48m.
Od 17. 11. 2013 je opremljena z merilnikom za avtomatsko odčitavanje gladine
podzemne vode. Gladina podzemne vode je bila najvišja 22. 11. 2013, ko se je
nahajala na koti 260,35m, najnižja pa je bila 4. in 5. 3. 2014, ko je bila na koti
258,34m. Omočenost v vrtini znaša od 4,77 do 2,76m, razlika v najvišji in najnižji
gladini pa 2,01m.
Merilniki avtomatsko odčitavajo tudi elektroprevodnost in temperaturo vode, ki v
povprečju znaša 12,48°C.
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Gladina podzemne vode (mnm)

PBe-6/13
262
261,5
261
260,5
260
259,5
259

13,0
12,8
12,6
12,4
12,2
12,0
nov nov dec dec dec dec dec jan jan jan jan feb feb feb feb mar mar
13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Datum
Gladina (m)
Temperatura (°C)

Slika 26.: Diagram nihanja gladine podzemne vode in temperature opazovalne vrtine
PBe-6/13.
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5.3.4.

KARTE GLADIN PODZEMNE VODE

Na kartah (Slike 27., 28.,29, 30.) so prikazane izohipse gladin podzemne vode, za
datume maksimalnih in minimalnih gladin za obdobje od 20. 4. 2011 do 15. 3. 2014.
V sušnih obdobjih gladina podzemne vode upade, v deževnih naraste. V času sušnih
obdobij napajajo vodonosnik ponikle vode pohorskih potokov. Razlika med najvišjimi
in najnižjimi gladinami podzemne vode se giblje od 1 do 3 m.

5.3.4.1.

Datum 7. 4. 2012

Na Sliki 27 je prikazano stanje gladin podzemne vode na dan 7. 4. 2012, ko so bile
zabeležene najnižje gladine podzemne vode. Najnižje so gladine na območju
vodnjakov Betnava III in Betnava IV, kjer so na ta dan tudi črpali vodo v skupni
količini 34,3 l/s. Najvišje se gladina nahajala v opazovalni vrtini OP-7, kjer se tudi
slabo prepustna podlaga nahaja na višji koti. V opazovalni vrtini OP-7 ni opaznega
vpliva črpanja iz vodnjakov. Opazen je depresijski lijak in sicer na območju vodnjakov
Betnava III in Betnava IV, kar je posledica nizkih gladin podzemne vode in črpanja iz
vodnjakov.
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Slika 27.: Karta gladin podzemne vode na dan 7. 4. 2012 (minimum)
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5.3.4.2.

Datum 13. 11. 2012

Slika 28.: Karta gladin podzemne vode na dan 13. 11. 2013 (maksimum).

Na sliki 28 je prikazano stanje gladin podzemne vode na dan 13. 11. 2013, ko so
kote gladin dosegle maksimum, kar je posledica jesenskega deževnega obdobja.
Najnižje so gladine na območju vodnjaka Betnava IV, kjer so na ta dan tudi črpali
vodo. Iz vodnjakov Betnava III in VI so na ta dan skupno črpali v povprečju 73,6 l/s.
Najvišje se je gladina nahajala v opazovalni vrtini OP-7.
Razlika v gladini glede na najnižje vrednosti izmerjene 7. 4. 2012 znaša v okolici
vodnjaka Betnava IV približno 3 m. Zaradi povečanih količin črpanja iz vodnjakov,
zlasti iz vodnjaka IV je opazen depresijski lijak okoli vodnjaka Betnava IV.
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5.3.4.3.

Datum 10. 9. 2013

Slika 29.: Karta gladin podzemne vode na dan 10. 9. 2013 (minimum).

Na sliki 29 je prikazano stanje gladin podzemne vode na dan 10. 9. 2013, ko so bile
gladine na najnižjih vrednostih, kar je verjetno posledica daljšega sušnega obdobja
čez poletje, ko je padlo zelo malo padavin.
Najnižje so gladine na območju vodnjakov Betnava III in Betnava IV, kjer so na ta
dan tudi črpali vodo. Iz vodnjakov Betnava III in VI so na ta dan skupno črpali v
povprečju 42,5 l/s. Najvišje se je gladina nahajala v opazovalni vrtini OP-7. Opazen je
depresijski lijak na območju celotnega črpališča Betnava. Razlika v gladini glede na
najvišje izmerjene 13. 11. 2012 znaša v okolici vodnjaka Betnava IV približno 3m.
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5.3.4.4.

Datum 2. 3. 2014

Slika 30.: Karta gladin podzemne vode na dan 2. 3. 2014 (maksimum).

Na sliki 30 je prikazano stanje gladin podzemne vode na dan 2. 3. 2014, ko so bile
zabeležene drugič najvišje gladine podzemne vode, kar je posledica velikih količin
padavin v drugi polovici meseca februarja in začetku meseca marca.
Najnižje so gladine v opazovalnih vrtinah PBe-5 in PBe-6. Iz vseh treh vodnjakov
Betnava II, III in VI so na ta dan skupno črpali v povprečju 86,2 l/s. Najvišje se je
gladina nahajala v opazovalni vrtini OP-7. Opazen je depresijski lijak na območju
celotnega črpališča Betnava. Razlika v gladini od najvišjih vrednosti izmerjenih 10. 9.
2013 znaša v okolici vodnjaka Betnava IV približno3 m.
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5.3.5.

REŽIM ČRPANJA

Ob upoštevanju vpliva padavin na nihanje gladine podzemne vode je potrebno
upoštevati tudi količino črpane vode iz vodnjakov, saj tudi ta vpliva na nihanje
gladine.
Zaradi onesnaženja je bil v času raziskav vodnjak Betnava II izključen iz sistema.
Črpali so le manjše količine vode. Povišane količine črpanja od novembra 2012 do
maja 2013 v vodnjaku Betnava IV, so vplivale na gladino podzemne vode na
območju črpališča Betnava do te mere, da se je ustvaril depresijski lijak.
Slika 30 kaže medsebojne odnose med vodnjaki in črpanje vodnjakov v obdobju od
1. 1. 2012 do 15. 3. 2014 Zaznati je majhen vpliv vodnjaka Betnava II na vodnjak
Betnava III, ne pa tudi vpliva na vodnjak Betnava IV. Vpliv vodnjaka na sosednja
vodnjaka se vidi pri povišanju količine črpanja vode v posameznem vodnjaku.
Odnosi med nihanjem gladine podzemne vode in posameznim vodnjakom je prikazan
v diagramih v prilogi 6.

Pretoki v vodnjakih Betnava
Pretok (l/s)

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan febmar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan febmar
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14
Datum
Pretok v Betnava II [l/s]

Pretok v Betnava III [l/s]

Pretok v Betnava IV [l/s]

Slika 31.: Črpane količine vode v vodnjakih črpališča: Betnava II, Betnava III, Betnava IV
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5.3.6.

ELEKTROPREVODNOST

Elektroprevodnost, ki je bila izmerjena v opazovalnih vrtinah in vodnjakih, je odvisna
od raztopljene količine snovi v vodi (Slika 32). Padavine povzročijo razredčenje vode
in rezultat tega je lahko padec elektroprevodnosti. Povečanje elektroprevodnosti je
zlasti opazno v jesenskem času, ko začne prihajati do razkroja rastlin in v
spomladanskem času, ko kmetje uporabljajo razna gnojila,in zaradi spiranja soli s
cestišč. Ker se v bližini nahajajo kmetijske površine, menim da ima dejavnik vpliva na
nihanje elektroprevodnosti.

Slika 32.: Nihanje elektroprevodnosti v opazovalnih vrtinah in vodnjakih.

Na elektroprevodnost pa ima vpliv tudi črpanje vode iz vodnjakov. Z večjim črpanjem
voda hitreje zapusti sistem in se tako je v njej raztopi manj snovi kakor, če bi se
voda dlje časa zadrževala v vodonosniku.
Opazna je tudi razlika v elektroprevodnosti med posameznimi opazovalnimi vrtinami
in vodnjaki, kar je domnevno posledica njihove lege v prostoru in slabo prepustne
podlage.
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6. SKLEP
Naloge mojega diplomskega dela so bile narediti pregled vseh pomembnih
literaturnih podatkov o črpališču Betnava, preučiti arhivske podatke in izdelati
geološki profil preko črpališča Betnava, kakor tudi konceptualni hidrogeološki model
črpališča Betnava. Izrisati karte gladin podzemne vode pri različnih vodnih stanjih in
analizirati nihanje gladine podzemne vode za posamezne vrtine in kot celoto.
Predvsem pa je bila moja naloga izdelati sintezno hidrogeološko interpretacijo
območja črpališča Betnava.
V sklopu diplomske naloge sem s pomočjo arhivskih podatkov izdelala kartoreliefa
slabo

prepustne

podlage

za

območje

črpališča

Betnava.

Slabo

prepustno

predkvartarno podlago predstavljajo miocenski peščeni ali meljasti laporovci. Ima
zelo spremenljivo obliko, ki je podobna obliki ježe z strmim prehodom prav na
območju črpališča. Najnižje se nahaja v vrtini V-4, in sicer na 249,09m, najvišje pa na
266,6m v vrtini OP-7. Razlika tako znaša kar 17,51m. Kvartarne sedimentne nanose v
katerih se nahaja vodonosnik, sestavljajo v večji meri prodniki, ki jim sledijo pesek in
melj. Mestoma je prisotna tudi glina, ki močno zmanjša vodoprepustnost.
Koeficient prepustnosti se spreminja tako vertikalno kot tudi horizontalno. Glede na
arhivske podatke in na podatke pridobljene z črpalnimi poizkusi sem povprečen
koeficient vodoprepustnosti za območje črpališča Betnava ocenila na 3,45∙10-3 m/s.
Z izrisom kart gladin podzemne vode sem ugotovila, da smer toka podzemne vode
poteka od zahoda proti severovzhodu. Hidroizohipse na območju črpališča nekoliko
povijejo zaradi črpanja vode iz vodnjakov, kjer se ustvari ob nizkih vodnih gladinah
izrazitejši in ob visokih nekoliko manj izrazit depresijski lijak.
Z analizo nihanja gladin podzemne vode v posameznih opazovalnih vrtinah in
klimatskih dejavnikov, sem še dodatno potrdila teorijo o vplivu padavin na podzemno
vodo v vodonosniku. Nihanje gladine sovpada z večjimi količinami padavin, ki so
značilne predvsem za jesensko in spomladansko obdobje. Poleti je opazno znižanje
gladine, saj je padavin manj in prisotna je močna evapotranspiracija.
S pomočjo profila, ki sem ga izdelala čez črpališče Betnava, sem izdelala tudi
konceptualni model črpališča. Iz njega sledi, da vir vode v vodonosniku na območju
črpališča Betnava predstavljajo padavine in potoki, ki pritečejo s Pohorja. V tem
primeru je to Radvanjski potok, ki se nahaja v neposredni bližini. Izgube iz
vodonosnika pa predstavlja črpanje vode iz vodnjakov in odtok vode proti reki Dravi,
kjer se izceja in napaja reko.
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Napajalno zaledje črpališča Betnava se nahaja v neposredni bližini kmetijskih površin
mesta Maribor. To je sicer ugodno s stališča dobave vode uporabnikom in zelo
neugodno za kakovost ter neoporečnost pitne vode. Vodonosnik sicer prekriva tanka
plast humusa, ki pa ne predstavlja skoraj nobene zaščite in je zato zelo izpostavljen
onesnaževanju. V preteklosti je bil vodnjak Betnava II že dlje časa izključen iz
omrežja zaradi oporečnosti vode. Črpališče se nahaja v najožjem vodovarstvenem
območju, vendar bi bilo potrebno za nadaljnje zagotavljanje čiste pitne vode
vodovarstveno območje razširiti na urbano področje, zaostriti vodovarstvene ukrepe,
omejiti kmetijsko dejavnost in omejiti promet v okolici črpališča.
Za natančnejšo zbirno vodno bilanco bi bilo potrebno opraviti meritve vodotokov in
izvirov podzemne vode ter jih primerjati z nihanjem podzemne vode in odtoki.

59

Makovšek J. 2016: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

7.

LITERATURA

Anonimus 1, Izvajanje vodne direktive na Vodnem območju Donave, Ministrstvo za
okolje in prostor Republike Slovenije, 2005, 183 str. [citirano 15.6.2014]
Dostopno na svetovnem
spletu:http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/poro
cilo_donava.pdf
Anonimus 2, Poročilo o skladnosti pitne vode iz sistema Mariborskega vodovoda za

leto 2010, Maribor: Mariborski vodovod d.d., 2011, 16 str. [citirano 15.6.2014]
Dostopno na svetovnem spletu: http://www.mbvodovod.si/media/files/1304404823_porocilo_mv_2010_IVZ.pdf
Anonimus 3, Poročilo o skladnosti pitne vode iz sistema Mariborskega vodovoda za

leto 2011, Maribor: Mariborski vodovod d.d., 2012, 16str. [citirano 15.6.2014]
Dostopno na svetovnem spletu: http://www.mbvodovod.si/media/files/201200210_Porocilo_2011_IVZ.pdf
Anonimus 4, Poročilo o skladnosti pitne vode iz sistema Mariborskega vodovoda za

leto 2012, Maribor: Mariborski vodovod d.d., 2013, 17 str.[citirano 15.6.2014]
Dostopno na svetovnem spletu:http://www.mbvodovod.si/media/files/Porocilo_za_leto_2012.pdf
Anonimus 5, Poročilo o skladnosti pitne vode iz sistema Mariborskega vodovoda za

leto 2013, Maribor: Mariborski vodovod d.d., 2014, 4 str.[citirano 15.6.2014]
Dostopno na svetovnem spletu:http://www.mbvodovod.si/media/files/Porocilo_skladnost_vode_MV_za_leto_2013.pdf
Anonimus 6, Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012 za območja: Mestne občine

Maribor in občin Pesnica, Duplek, Lenart, Kungota, Šentilj, Ruše, Gornja Radgona,
Hoče – Slivnica, Miklavž, Benedikt, Sveta Ana, Selnica ob Dravi, Cerkvenjak, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Apače , Mariborski
vodovod d.d., 2011, 122 str.
Anonimus 7, Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013 za območja: Mestne občine

Maribor in občin Pesnica, Duplek, Lenart, Kungota, Šentilj, Ruše, Gornja Radgona,
Hoče – Slivnica, Miklavž, Benedikt, Sveta Ana, Selnica ob Dravi, Cerkvenjak, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Apače , Mariborski
vodovod d.d., 2013, 168. str.

60

Makovšek J. 2016: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

Anonimus 8, Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2011, Mariborski vodovod d.d.,
2012, str. 16.
BRENČIČ, M. Hidrogeologija: študijsko gradivo- prosojnice predavanj: študijsko leto

2010-2011. Ljubljana: NTF Oddelek za geologijo, 2010, 120 str.
BRENČIČ, M., KRIVIC, J.Analiza vpliva pohorskih potokov na vodonosnik Dravskega

polja [Poročilo v arhivu Geološkega zavoda Slovenije]. Ljubljana: Geološkizavod
Slovenije, 2005.
DOLINAR, B., DOKL, S. in RABUZIN, L.Poročilo o geotehničnih raziskavah za potrebe

presoje preureditve ponikanja vode na relaciji Betnava-Bohova[Poročilo v arhivu
Geološkega zavoda Slovenije].Ljubljana: Geološki zavod Ljubljana, 1986, 69 str.
FEGUŠ, B. in BAJDE, V.Vodni vir Betnava-nova hidrogeološka spoznanja kličejo po

novelaciji vodovarstvenih območij. Ekolist, 2011, str. 19- 23.
Dostopno na svetovnem spletu:
http://www.ekolist.si/datoteke/ekolist_08/Ekolist_08_web.pdf
FEGUŠ, B. in KOPAČ, I.Hidrogeološke strokovne osnove za izdelavo štirih opazovalnih

vrtin na Območju črpališča Betnava, Maribor: Institut za ekološki inženiring, d.o.o.,
2011a,14. str.
FEGUŠ, B. in KOPAČ, I.Obvestilo o delnih rezultatih vrtanja opazovalnih vrtin na

območju črpališča Betnava, Maribor: Institut za ekološki enžiniring, d.o.o., 2011b, 4
str.
FEGUŠ, B., KRANJC, A., KOPAČ, T. in KOPAČ, I.Hidrogeološko poročilo o izvedbi

opazovalnih vrtine PTa-1/11 na območju PPE TA 9P, Maribor: Institut za ekološki
inženiring, d.o.o., 2011a, 21 str.
FEGUŠ, B., KRANJC, A., KOPAČ, T. in KOPAČ, I.Hidrogeološko poročilo o izvedbi treh

opazovalnih vrtin na območju črpališča Betnava, Maribor: Institut za ekološki
enžiniring, d.o.o.,2011b., 33 str.
FEGUŠ, B. in BAJDE, V. Hidrogeološke strokovne osnove za izdelavo opazovalnih vrtin

PBe-5/13 in PBe-6/13 v napajalnem zaledju črpališča Betnava, Maribor: Geologika,
Vanja Bajde s.p., 2013a, 15 str.
FEGUŠ, B. in BAJDE, VHidrogeološko poročilo o izvedbi črpalnih preizkusov na vrtinah

PBe-1/11, PBe-3/11 in PBe-4/11 v zaledju črpališča Betnava, Maribor: Geologika,
Vanja Bajde, s.p.,2013b, 17 str.

61

Makovšek J. 2016: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

FEGUŠ, B. in BAJDE, V., Hidrogeološko poročilo o izvedbi opazovalnih vrtin PBe-5/13

in PBe-6/13 v napajalnem zaledju črpališča Betnava, Maribor: Geologika, Vanja
Bajde, s.p., 2013c, 28 str.
ISHAKU, J. M., GADZAMA, E. W., KAIGAMA, U., Evaluation of empirical formulae for

the determination of hydraulic conductivity based on grain-size analysis, Journal of
Geology and Mining Research, 2011, št.3(4), str. 105-113
KRIVIC, J.Ocena tveganja onesnaženja podzemnih voda s prometne infrastrukture:

doktorska disertacija. Ljubljana, 2007, 163 str.
KRUSEMAN, G. P., DE RIDDER, N. A.,Analysis and Evaluation of Pumping Test

Data.Wageningen: International Institute for Land Reclamation and Improvement,
1994, str. 372.
MARKOLI, T.Kvaliteta podzemne vode v akumulacijskih jezerih na reki Pesnici

diplomsko delo. Filozofska fakuleta, Univerza v Mariboru, Maribor, 2012, 88 str.
MIOČ, P., ŽNIDARČIČ, M.Osnovna geološka karta SFRJ L 33-56, L33-44 Maribor in
Leibnitz [Kartografsko gradivo] 1:100.000. Beograd: Zvezni geološki zavod, 1989.
MIOČ, P., ŽNIDARČIČ, M. Osnovna geološka karta SFRJ1:100.000. Tolmač lista
Maribor in Leibnitz: L 33-56, L33-44, Beograd: Zvezni geološki zavod, 1989.
STEKLASA, F.Hidrološka študija režima (H) podzemne vode na Dravskem polju 1956-

1988. [Poročilo v arhivu Geološkega zavoda Slovenije]. Ljubljana: Hidrometeorološki
zavod RS, Hidrologija, 1990.
ŠRAM, D., BRENČIČ, M., LAPANJE, A., JANŽA, M. Prostorski model visečih

vodonosnikovna Ljubljanskem polju = Perchedaquifersspatial model: a casestudyfor
Ljubljansko polje (central Slovenia).Geologija, 2012, let. 55, št.1, str. 107-116.
TRAJANOVA,

M.,Metamorfne

kamnine

v

globokih

vrtinah

pri

Mariboru.

Geologija,2002, let. 45, št. 2,str. 567-572.
TRAJANOVA, M. IN BREZIGAR, A.,Karotažne krivulje v metamorfnih kamninah pri

Mariboru.Geologija, 1994/95, let. 37/38, str 459-481.
VESELIČ, M. Hidrogeologija : [skripta]. Ljubljana : FNT, VTOZD Montanistika, Odsek
za geologijo, 1984, 296 str.
ŽIBRIK, K., Hidrološka študija Dravsko-Ptujskega polja [Poročilo se nahaja v arhivu
Geološkega zavoda Slovenije]. Ljubljana: Hidrometeorološki zavod Ljubljana, 1958.

62

Makovšek J. 2016: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

ŽLEBNIK, L.,Hidrogeološke razmere na območju strojnice elektrarne Srednja Drava 1.

stopnja.Geologija, 1966,let. 1966, št. 9, str. 489-503.
ŽLEBNIK, L., Hidrogeološke razmere na Dravskem polju = Hydrogeologyofthe Drava

field.Geologija,1982, let. 25, št. 1, str.151-164.
Geološke razmere na območju projektiranih
hidroelektraren na Dravi med Mariborom in Ptujem.Geologija, 1961, let. 1961, št.
ŽLEBNIK,

L.,

BREZNIK,

M.,

7,str. 151-176.
ŽLEBNIK, L. IN PETAUER, D. Hidrogeološke raziskave pitne vode na Dravskem polju

(faza 1.). [Poročilo v arhivu Geološkega zavoda Slovenije]. Ljubljana: Geološki zavod
Slovenije, 1981.
ŽLEBNIK, L., DROBNE, F., Zaključno poročilo o hidrogeoloških raziskavah pitne vode

na Dravskem polju. [Poročilo v arhivu Geološkega zavoda Slovenije]. Ljubljana:
Geološki zavod Slovenije, 1984.
ŽNIDAR, E.,Zaloge podzemne vode na Dravskem polju :diplomska naloga
Naravoslovnotehniška fakulteta Ubiverza v Ljubljani, Ljubljana: 2005, 53 str.

63

Makovšek J. 2016: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

7.1. Internetni viri
Splet 1.: Arhiv državne meteorološke službe – Klimatološka postaja Maribor
Tabor. Agencija Republike Slovenije za okolje, 2015, (citirano 12.2.2015).
Dostopno na svetovnem spletu: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/
Splet 2.: Arhiv državne meteorološke službe – Glavna meteorološka postaja
Letališče Maribor. Agencija Republike Slovenije za okolje, 2015, (citirano
12.2.2015).
Dostopno na svetovnem spletu: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/
Splet 3.: Arhiv državne meteorološke službe - Povprečne mesečne vrednosti
evapotranspiracije v obdobju 1971-2000 (online). Agencija Republike slovenije za
okolje, .2015(citirano 12.2.2015).
Dostopno

na

svetovnem

spletu:http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/period/etp/
Splet 4.: Arhiv državne meteorološke službe - Referenčna evapotranspiracija in
padavine za celotno arhivsko obdobje (dnevni podatki po letu 1961). Agencija
Republike Slovenije za okolje, 2015 (citirano 12.3.2015).
Dostopno na svetovnem spletu:
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/data/arhiv_etp/
Splet 5.: Eltratec–Tehnični list registratorja GSR 120NT in GSR 120NTG.
ELTRATEC d.o.o., 2015 (citirano 15.4.2015).
Dostopno na svetovnem spletu:
http://www.eltratec.com/datoteke/tehni%C4%8Dni%20listi/GSR120%28R01-0101-002%20R02-01-01-002%29.pdf
Splet 6.: Agencija Republike Slovenije za okolje- Atlas okolja, 2014 (citirano 15.
6.2014).
Dostopno na svetovnem spletu :
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

64

Makovšek J. 2016: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo

8.
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Priloga 1: Karta opazovalnih vrtin in vodnjakov na območju črpališča Betnava

Priloga 2.: Koeficienti prepustnosti za določene sedimente.

V s p o d n ji t a b eli s o p o d a ni k o e fi ci e n ti p r e p u s t n o s ti z a p o s a m e z n e s e di m e n t e , ki s e m ji h p rid o b il a iz a r hi v s ki h p o d a t k o v .

Ime
vrtine

Ykoordinata

Xkoordinata

VP-1

5549571,80

5154004,2

VP-2

VP-3

5549962,72

5551163,90

5153112,32

5152011,85

Z-ustja

Dolžina
vrtine (m)

Globina
preiskanega
odseka (m)

AC
klasifikacija

K-Hazen cm/
sek

K- U.S.B.R.
cm/s

275,78

23,7

1.8-2.0

GFs

1,20E-04

1,60E-05

5.0-3.2

GFc

2,30E-06

4,10E-06

7.0-7.2

CL s prod.

1,30E-06

1,10E-07

7.8-8.0

GFc

11.8-12.0

GFc

12.6-12.8

GFs

1,20E-02

2,70E-03

18.5-18.6

GFs

23.1-23.2

SFc

1.5-1.7

SFc

3.0-3.2

GP-GFs

1,40E-04

3,30E-03

5.0-3.2

GP

1,40E-04

3,30E-03

6.8-7.0

GFs

8.8-9.0

GP-GFs

1,40E-04

2,20E-03

10.8-11.0

GFs

12.5-12.6

GFc

13.8-14.0

GFc

18.0-18.2

CH

18.8-19.0

SU sr.

1.0- 0.2

SFs

275,46

272,36

22

24

VP-4

5549980

5153815,00

275,49

15

2.5-2.6

SFc

3.7-3.8

GFs

4.9-5.0

GFs

7.8-8.0

GP

10.0-10.2

GFs

13.5-13.7

GP-GFs

15.7-15.8

GP

17.4-17.3

GFc

18.0-18.2

SU s prod.

19.2-19.4

SU sr. deb.

21.3-21.4

GFc

23.2-23.3

GFc

2,30E-06

1,00E-05

2,30E-06

1,40E-05

3,80E-06

1,20E-05

4,8

8,88E-03

12.3 - 12.5

6,97E-03

13.5 - 13.7

1,16E-04

3,66E-04

0.4- 0.9
0.9 - 4.2
4.2- 10.0
10.0- 12.2
12.2- 14.0
14.0- 15
VČ-1

5549985,70

5153817,60

275,49

15

S-1

5549834,60

5154138,21

276,33

8

2,61E-01
1.4-1.6

GFs

2.5-2.7

GFs

1,40E-04

3,90E-05

S-2

5550024,61

5153727,30

275,17

8

S-3

5550034,22

5153445,42

275,04

8

S-4

5550097,02

5153246,60

274,69

5

S-5

S-6

5550359,48

5550814,12

5152662,82

5152517,20

273,99

272,01

6

6

3.4-3.6

GP

5.1-5.3

GP

7.0-7.2

GFs

0.4-0.6

SFc

1.6-1.8

GP-GFs

2.4-2.6

GP

3.6-3.8

GP-GFs

5.5-5.7

GP

6.8-7.0

GP-GFs

0.2-0.4

GFs

0.7-0.9

GFs

1.5-1.7

GP-GFs

2.0-2.2

GFs

2.3-2.5

GP

3.8-4.0

GP

4.8-5.0

GFs

5.6-5.8

GFs

7.7-7.9

GFs

1.3-1.4

MI

2.0-2.3

GP-GFs

4.8-5.0

GFs

1.8-2.0

GFs

5.8-6.0

GP-GFs

2,60E-04

4,00E-03

1,90E-04

6,10E-03

1,20E-02

6,10E-03

2,60E-04

1,60E-04

3,70E-06

1,60E-05

2,30E-04

2,70E-03

1,70E-04

1,80E-03

S-7

V-1

V-2

5551162,52

5549930,75

5550263,16

5152402,55

5153933,60

5152904,52

271,07

275,87

276,45

6

25

24

0.7-0.8

GFc

2.0-2.3

GFs

3.8-4.0

GP-GFs

5.8-6.0

GP-GFs

0.50-0.70

SFc

1.20-1.40

GFs

2.30-3.00

GP-GFs

4.00-4.20

GFs

5.50-5.70

GP

7.80-8.00

GP-GFs

8.40-8.60

GP-GFs

9.50-9.70

GFs

10.40-10.50

GFs

12.50-12.70

GFs

14.40-14.60

GFs

16.00-16.20

SFc

17.50-17.70

GFs

19.10-19.30

GFs

19.80-20.00

GFs

20.40-20.60

GP

21.80-22.00

GFs

22.70-22.90

GFc

1.00-1.20

ML-SU dr.

3.30-3.40

CI

1,70E-04

2,00E-03

1,40E-04

3,90E-03

1,40E-04

2,25E-03

1,16E-04

1,67E-02

0.36E

5,64E-08

V-3

V-4

5550419,25

5551083,54

5154138,21

5153817,60

273,44

271,59

25

23,3

4.80-5.00

GFc

6.50-6.70

GFs

8.70-8.80

GFs

10.30-10.50

GFs

13.50-13.60

GFs

15.80-16.00

GP-GFs

18.80-19.00

GPs sam.

20.80-21.00

SFs- GFs

23.00-23.20

GFs

1.50-1.60

GP-GFs

3.50-3.80

GFs-GP

6.50-6.70

GP

10.00-10.20

GP

12.50-12.70

GFs

15.00-15.10

GFs

18.80-19.00

GFs

21.80-22.00

GFs

0.70-0.80

GFs

1.40-1.50

GFs

2.80-3.00

1,40E-04

1,95E-05

1,67E-04

2,74E-03

1,67E-04

3,92E-03

2,27E-03

3,60E-04

1,28E-04

1,96E-05

GFs

1,28E-04

2,25E-05

5.70-5.80

GFs

1,28E-04

1,80E-03

8.00-8.20

GFs

1,40E-04

2,74E-03

11.50-11.70

GP-GFs

17.50-17.70

GFs

2,96E-06

1,37E-05

V-17

V-18

V-1

V-2

V-3

V-4
V-5

275,0

275,86

276,16

276,00

275,95

275,75
275,04

12

12

6

6

6

6
6

19.80-20.00

SU s pos.
Prodniki

0,3-1,3

GFs

1,3-7,0

GP

7,0-7,7

GW

7,7-12

GP

0,2-2,0

GFs

2,0-4,5

GW

4,5-12,0

GP

0,4-1,2

GFs

1,2-1,5

samica

1,5-6

GP

0,3-1,2

GFs

1,2-2,7

GP

2,7-5,0

GP-GW

5,0-6,0

GP

0,6-1,0

GFs

1,0-1,6

GP

1,6-6,0

GP-GW

1,0-4,0

GP

4,0-6,0

GP-GW

0,4-1,4

GP-GFs

1,4-5,0

GP

5,0-6,0

GP-GW

2,6E-2

7,3E-2

7,2E-2

1,8E-1

5,7E-3

1,5E-2

V-1

V-19

V-20

V-21

V-22

274,06

274,62

275,54

274,80

274,95

8

10

10

10

10

1,3-2,7

GP

2,7-8,0

GP s
samicami

0,3-0,7

GFs

0,7-4,0

GW-GP

1,7E-2

3,9E-2

4,0-10,0

GP

3,8E-1

1,4

0,2-0,7

GFs

0,7-2,0

GP-GFs

2,0-4,0

GP s
samicami

4,0-5,0

GW

3,7E-2

4,9E-2

5,0-10,0

GP s
samicami

4,2E-1

2,2

0,5-8,0

GP

4,6E-2

2,8E-1

8,0-10,0

GP s
samicami

0,1-1,0

GP-GW

1,0-2,0

GP s
samicami

2,0-5,0

GP

5,0-8,0

GP s
samicami

5,7E-1

5,2

8,0-10,0

GP

Sediment

AC klasifikacija

Slabo granulirana prodno peščen meljnat sediment

GFs

Slabo granulirana prodno peščeno glinen sediment

GFc

Slabo granulirana prodno peščena sediment- slabo granulirana prodno
peščen meljnat sediment

GP-GFs

Slabo granulirana prodno peščen sediment

GP

Slabo granulirana prodno peščen sediment z posameznimi samicami

GP s samicamicami

Dobro granulirana prodno peščen sediment

GW

Dobro do slabo granulirana prodno peščen sediment

GW-GP

Slabo granulirana peščeno meljnat sediment

SFc

Pusta glina s prodniki

CL s prodniki.

Pusta glina

CI

Priloga 3.: Profil čez črpališče Betnava in legenda profila

Priloga 4.: Karta slabo prepustne predkvartarne podlage na območju črpališča
Betnava

Priloga 5.: Skupen graf nihanja gladin podzemne vode in graf elektroprevodnost na
opazovalnih vrtinah črpališča Betnava.

Opazovalna
vrtina

X

Y

Z

Globina
(m)

Podlaga
(m)

Omočenost
max (m)

Omočenost
min (m)

Amplituda nihanja
gladine podzemne
vode (m)

IEI-1/92

154376.897

549804.003

274.81

21.5

-20.3

8.13

4.69

3.44

IEI-2/92

154352.890

549825.410

275.15

21.0

-20.5

7.62

4.15

3.47

IEI-3/92

154344.110

549837.268

275.71

21.0

-20.5

6.31

2.83

3.48

IEI-4/92

154400.605

549912.447

275.30

22.0

-20.4

6.93

3.51

3.43

OP-7/91

154723.850

549169.760

279.30

19.0

-12.7

1.41

0.84

0.57

PBe-1/11

154759.760

549671.900

275.50

24.0

-23.0

9.57

6.91

2.66

PBe-3/11

154356.040

549647.280

277.50

22.0

-20.9

7.34

5.50

1.84

PBe-4/11

154631.740

549769.570

275.50

25.0

-23.6

9.98

6.92

3.06

PBe-5/13

154700.900

549740.270

276.00

24.0

-21.6

7.52

4.63

2.89

PBe-6/13

154906.680

549597.060

276.50

23.5

-21.4

6.04

3.91

2.13

Opazovalne vrtine na območju črpališča Betnava z Gauss-Krugerjevimi koordinatami

Priloga 6.: Primerjalni grafi nihanja gladin podzemne vode v vodnjakih z črpanimi
količinami iz vodnjakov

Priloga 7.: Tabela vrtin, uporabljenih za izris karte slabo prepustne podlage.

Tabela vrtin, uporabljenih za izris karte slabo prepustne podlage.
Vrtina

X

Y

Z podlage

D-1

153533.00

551074.00

251.60

G-56

155055.40

549387.24

266.30

G-58

154487.50

549422.71

264.90

IEI-1/92

154376.90

549804.00

254.51

IEI-2/92

154352.89

549825.41

254.65

IEI-3/92

154344.11

549837.27

255.21

IEI-4/92

154400.61

549912.45

254.90

N-14

154957.00

550002.00

255.00

N-15

153797.00

549802.00

257.00

N-8

154692.70

549521.91

261.00

OP-7/91

154723.85

549169.76

254.11

OP-8/91

154263.96

549924.77

254.11

P-A/67

155321.27

549467.67

255.47

P-B/67

155091.48

549380.97

260.08

PBe-1/11

154759.76

549671.90

252.50

PBe-2/11

154545.00

549592.00

262.40

PBe-3/11

154356.04

549647.28

256.60

PBe-4/11

154631.74

549769.57

251.90

PBe-5/13

154700.90

549740.27

254.86

PBe-6/13

154906.68

549597.06

255.48

P-C/67

155271.41

549642.20

254.53

P-D/67

155277.88

549636.42

254.13

Pta-1/11

155211.41

549472.24

252.20

V-1

153933.60

549930.75

252.57

V-2

152904.52

550263.16

253.25

V-3

154138.21

550419.25

249.74

V-4

153817.60

551083.54

249.09

V-5/70

154799.00

550288.00

252.00

VP-1

154004.20

549571.80

252.58

VP-2

153112.32

549962.72

255.16

VP-3

152011.85

551163.90

248.66

