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IZVLEČEK
Velik del jalovine, ki je nastala pri žganju sfaleritne rude v Celju, je odloženo na odlagališču
Stare Cinkarne. Tok Voglajne ga spira in nosi onesnažen sediment dolvodno do Savinje. V
diplomski nalogi sem analizirala rečni sediment iz petih lokacij, dva od teh iz potencialno
neonesnaženih lokacij Hudinje in Voglajne, ostali trije kot potencialno onesnaženi rečni
sediment s težkimi kovinami, in sicer ob deponiji, na sotočju Voglajne in Savinje ter v Savinji.
Geokemično sestavo smo analizirali z rentgensko fluorescenčno spektroskopijo in mineralno
sestavo z rentgensko praškovno difrakcijo. V sedimentu Hudinje prevladujeta dolomit in
kremen, v sedimentu Voglajne kremen, kateremu sledita dolomit in kalcit. V vseh vzorcih sem
določila tudi glinence in glinene minerale. Sediment ob deponiji je najbolj onesnažen z As, Cu,
Pb in Zn. Glede na Nizozemsko lestvico najbolj izstopajo vrednosti Ba in Zn. Indeks
onesnaženja Igeo je pokazal, da je območje neposredno ob jalovišču najbolj onesnažen z Zn,
glede na razred onesnaženja območje uvrstimo pod močno do ekstremno onesnaženo. Podoben
trend opazimo pri Pb. Vsebnost vseh prvin se zmanjša z oddaljenostjo.
Ključne besede: Stara Cinkarna Celje, deponija, onesnaženost, rečni sediment, Voglajna,
Hudinja, Savinja

5

Maruša Šelih: Vpliv odlagališča Stare Cinkarne Celje na vsebnost težkih kovin v rečnem sedimentu

ABSTRACT
A large part of the tailing, left over processing of the sphalerite ore in Celje, has been
disposed at the landfill of Old Cinkarna. Voglajna stream is washing it away and transporting
polluted sediment downstream to the Savinja river. In the diploma thesis I have analyzed the
stream sediment from five different locations, two of them from potentially uncontaminated
locations at Hudinja and Voglajna rivers, and other three from with heavy metals potentially
contaminated stream sediment, at the landfill, on the confluence of Voglajna and Savinja river
and at Savinja river itself. Geochemical composition was analyzed by X-ray fluorescence, and
the mineral composition with the X-ray powder diffraction. The sediment of Hudinja is
dominated by dolomite and quartz, the sediment of Voglajna consists mostly of quartz,
followed by dolomite and calcite. In all samples I have also determined feldspars and clay
minerals. Sediment at the landfill is the most contaminated with As, Cu, Pb and Zn.
According to the Dutch list the most outstanding are contents of Ba and Zn. Igeo pollution
index showed that the area closest to the landfill is the most polluted by Zn, and the
contamination level of the area is classified as strong to extremely polluted. A similar trend is
observed for Pb. For all the elements their content is decreasing with distance.

Key words: Old Cinkarna Celje, landfill, pollution, stream sediment, Voglajna, Savinja,
Hudinja.
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1

UVOD

Celjska kotlina je eno najbolj onesnaženih območij v Sloveniji, predvsem zaradi nekdanje
dejavnosti Cinkarne Celje. Onesnaženost posledično že vrsto let obremenjuje okoliške reke, in
sicer Savinjo, Voglajno in Hudinjo.
Območje Stare Cinkarne, veliko 170.000 m2, ima dolgo zgodovino. Leta 1873 je bila
ustanovljena prva topilnica cinka in cinkovih rud, kasneje so postavili valjarno cinka, temu je
sledil obrat za praženje sulfidnih rud in pridobivanje žveplene kisline. Sledilo je še več faz
obratovanja do leta 1990, ko se je končalo industrijsko delovanje na območju Stare Cinkarne.
Celotno območje je leta 2005 analiziral Ekoremediacijski center. Izvrtali so osem vrtin v
globino 9 do 10 metrov in izvedli kemijske analize. V štirih metrih debelih onesnaženih plasteh
so odloženi pepel, gradbeni material, metalurška jalovina, žlindra in glinena matična podlaga.
Ugotovili so, da je mobilnost težkih kovin nizka. Nivo podtalnice je na približno petih metrih.
Glede na Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. L. RS št.: 10/14) so ugotovili povišane vrednosti
Cd (od 0,1 do 4 mg/kg suhe snovi), Pb (od 0,8 do 5,7 mg/kg suhe snovi) ter Zn (od 9 do 240
mg/kg suhe snovi). Vsebnosti so bile povišane tudi pri sulfatih do 14.890 mg/kg suhe snovi
(Oprčkal in Mladenovič, 2015).
Vsebnost strupenih kovin v sedimentu, lahko predstavlja največje skladišče in izvor težkih
kovin (Peng in sod., 2009). Naravni procesi težkih kovin, za razliko od organskih onesnaževal,
ne odstranijo, prav nasprotno običajno so v usedlinah obogatene. Del kovin se iz sedimenta
lahko sprošča v okoliške vode, kjer postanejo razpoložljive organizmom. Težke kovine
največkrat značilno vplivajo na toksičnost v vodnem ekosistemu, kar lahko nevarno vpliva na
zdravje tako ljudi, kot živali (Peng in sod., 2009). V celjskih vodotokih je onesnaženje
sedimenta v veliki meri odvisno predvsem od nekdaj metalurško aktivne Cinkarne Celje.
Kontaminacija vodnega ekosistema s potencialno strupenimi kovinami kot so Ag, As, Ba, Cd,
Cu, Hg, Ni, Pb in Zn, zato lahko predstavlja veliko nevarnost onesnaženja Celjske kotline.
Poleg zračnega prašenja, velik problem prestavlja tudi odpadni material, ki zaide neposredno v
vodotoke (Frančišković-Bilinski in sod., 2006).
Na območju Celja so bile tako že izvedene številne študije onesnaženja tal (Lobnik in sod.,
2010), cestnega in podstrešnega prahu (Šajn, 2001), podobnih analiz rečnega sedimenta je
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mnogo manj (Frančišković-Blinski, 2006). Šajn (2001) je na podlagi analize tal ter
podstrešnega prahu ocenil vnos antropogenih in naravnih kemičnih prvin v okolje. Prvine, ki
spadajo v naravno združbo (Al, Ce, K, La, Li, Rb, Sc in Th), naj bi odražale litološko podlago.
Poleg tega je Šajn izdvojil tri antropogene geokemijske združbe. Prva, ki obsega Ag, As, Cd,
Cu, Mo, Pb, S, Sb, kaže vpliv nekdanje Cinkarne. Povprečni delež te združbe v tleh okolice
Celja presega slovensko povprečje za 70 %. Njihovo povprečje v celjski okolici presega
slovensko priporočljivo vrednost težkih kovin v tleh za približno 5-krat, v centru mesta kar za
11-krat. Najbolj izstopata najnevarnejša onesnaževalca Cd in Zn. Na podlagi analize
podstrešnega prahu navaja, da v centru Celja vsebnost Cd 105-krat presega slovensko
povprečje, podobno velja za Zn. Vsebnost Cd in Zn v tleh presega slovensko povprečje za 3krat, v centru mesta za 15-krat. Nastanek združbe (Fe, Co, Cr, Mn in Ni) je posledica delovanja
Železarna Štore, kjer vsebnost prvin druge združbe ne presega slovenskega povprečja. Tretja
združba, Ti in Nb, naj bi bila posledica pridelave titanovega dioksida (Šajn, 2001).
Tudi Žibretova (2002) raziskava je temeljila na vzorčenju podstrešnega prahu in tal. Pokazala
je veliko obremenjenost okolja s težkimi kovinami, najbolj s Cd in Zn. V stotih letih naj bi bil
na območju Celja antropogeni prispevek Zn približno 1712 ton, nekaj več kot 200 ton naj bi
bilo naravnega izvora. Antropogenega Cd naj bi bilo 9,1 ton, naravnega 1,4 tone, kar kaže na
podobno razmerje med antropogenim in naravnim vnosom, kot pri Zn. Tako veliko onesnaženje
je posledica več letnega topljenja sfaleritne rude. V vseh letih naj bi Cinkarna Celje v
neposredni bližini obratov prispevalo 240 gramov Zn na kvadraten meter, kar ustreza 3,5 mm
pocinkane plasti (Žibret, 2002). Tla so obremenjena tudi z drugimi onesnaževalci, kot so Cu,
Ni, Pb in Sn, a njihovo razmerje med antropogenim in naravnim vnosom, ni tako izrazito, kot
pri Cd in Zn.
Žibret in Šajn (2006) sta preučevala upadanje vsebnosti Cd in Zn v odvisnosti od vira
onesnaženja - Cinkarne Celje. Ta je v 100 letnem obratovanju proizvedla okoli 550. 000 ton
Zn. Vsebnost Cd in Zn najhitreje pada v smeri severno od Cinkarne, do oddaljenosti 10 km.
Najpočasneje je manjšanje vsebnosti proti vzhodu. Na prostorsko porazdelitev onesnaženja
najbolj vpliva smer ter moč vetra in toplotni obrat v zimskem času.
Težke kovine in polkovine se vežejo na organsko snov in glinene minerale v zgornjih delih tal,
kjer se zadržijo tudi najdlje časa. Takšna tla so lahko vir strupenih prvin za človeka.
Najpogostejši načini vnosa kovin v organizem so pridelana hrana na onesnaženih tleh in z
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vdihavanjem majhnih delcev. Možna pot prehajanja kovin iz tal v človeka je tudi preko
onesnaženih vodotokov, kamor površinska erozija odnaša onesnažen tla. Za zmanjšanje
koncentracije vsebnosti kovin v tleh vsaj za polovico je za Cd in Zn potrebno približno od 300
do 1000 let, za Cu in Pb veliko več od 300 pa tudi do 5000 let (Lobnik s sod., 2010).
Frančišković-Bilinski s sodelavci (2002), so prvi raziskovali onesnaženost sedimentov iz reke
Voglajne in Savinje. Raziskovalci so se osredotočili predvsem na vpliv Železarne Štore na
okolico. Analiza je pokazala največji delež Fe2O3 in CaO. V sedimentu Savinje sta MgO in
CaO v znatno večjih količinah kot v Voglajni. Pogostost slednih prvin Cr, Cu, Hg, Mo, P, Pb,
S in Sb je najvišja v vzorcih Voglajne v okolici Štor. Sediment iz Tremerij, dolvodno po reki
Savinji, je najbolj obremenjen s Cd in Zn, prav tako je tam povečana koncentracija Ag in Au.
Nekaj let kasneje so Fračišković-Blinski s sodelavci (2006) nadgradili predhodne raziskave
rečnega sedimenta in vključil poleg rek Savinje in Voglajne še Hudinjo. Ugotovili so, da je
območje še vedno zelo obremenjeno zaradi metalurških aktivnosti, a se je onesnaženje v zadnjih
letih zmanjšalo. Recentni sediment ne odraža Fe anomalij niti korelacije med Fe, Co, Cr, Mn
in Ni, zato sklepajo, da novo odloženi sediment ni onesnažen. Količine nekaterih strupenih
prvin kot so Ag in Cd se sčasoma manjšajo kar je razvidno iz primerjave z onesnaženjem, ki
sta jih ugotovila Štern in Förstner leta 1976 (Štern in Förstner, 1976, v Frančiškovič-Blinski,
2006)
Leta 2014 so pričeli z in situ remediacijo zemljišča Stare Cinkarne. Onesnaženi material so
predelali v gradbeni proizvod. Znižan delež organskih onesnaževal in strupenih težkih kovin
pod najstrožje mejne vrednosti je dokaz učinkovite remediacije (Mladenovič s sod., 2015).
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Slika 1: Območje Stare Cinkarne in Voglajna, ki spira odpadni material

Vpliv odlagališča Cinkarne na onesnaženje rečnega sedimenta bom v diplomski nalogi skušala
oceniti z vzorčenjem rečnega sedimenta Hudinje in Voglajne nad mestom potencialnega
onesnaženja, ob odlagališču jalovine na področju Stare Cinkarne (slika 1), ter sedimenta
Voglajne neposredno ob odlagališču, pod njim in po sotočju s Savinjo.

Cilji diplomske naloge so:

-

ugotoviti mineralno in geokemično sestavo rek Hudinje in Voglajne nad in pod možnim
virom onesnaženja,

-

ugotoviti ali težke kovine v sedimentu presegajo priporočljive dovoljene vrednosti,

-

s primerjavo potencialno onesnaženega sedimenta s potencialno neonesnaženim oceniti
vpliv industrije, predvsem jalovišča stare Cinkarne na rečni sediment Voglajne in
Savinje

-

za izbrane težke kovine izračunati indeks onesnaženja sedimenta.
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2

OPIS GEOLOŠKIH IN GEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI POREČJA
REK

Celjska kotlina leži med Vranskim, Letušem, Celjem, Vojnikom in Ljubečno. Je mlada
tektonska udorina nastala na področju terciarne celjske sinklinale, zaradi ugrezanja tektonskih
blokov ob prelomnih sistemih (Premru, 2005).

Slika 2: Geološka karta raziskovanega območja na osnovni geološki karti SFRJ lista Celje merila
1:100 000 (Buser in sod., 1977 )
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Podatke o geološki zgradbi povzemam po Buserju (1979 ). Najstarejše so karbonske in permske
kamnine na območju Dobletine (slika 2). Skrilavi glinavci se menjavajo s kremenovimi
peščenjaki in podrejeno s konglomerati. Mlajše plasti perma so peščenjaki, glinavci in meljevci.
Kamnine zgodnjega triasa najdemo na območju Svetine. Gre za dolomit s plastmi sljudnatega
meljevca, peščenjaka in skrilavega glinavca ter lapornatega apnenca. Na območju Polzele,
Velike Pirešice ter Šmohorja najdemo anizijske plasti masivnega apnenca, ki pogosto prehaja
v debelozrnat masiven dolomit. Kamine ladinijske stopnje so peščenjaki, skrilavi glinavci,
trahitni tuf in apnenci. Pri Podkumnu se nahaja triasni delno metamorfizirani trahitni tuf in
trahit, ki se močno razlikuje od tufa vzhodneje ležečega Bohorja, kjer so prisotni tudi diabazi.
Na območju robroveljske planote najdemo skladoviti dolomit ter dachsteinske apnence. Jurske
plasti so razvite kot ploščasti apnenci z roženci, ki se ponekod menjujejo z skrilavim glinavcem
in laporjem. Najdemo jih na območju južno od Prebolda in Marija Reke. Te plasti prehajajo v
spodnjekredne plasti skrilavega glinavca, ki se menjujejo s kalkarenitom ter apnenčevo brečo.
Oligocenske plasti so razvite na Ponikovski planoti, na južnem obrobju Savinjske doline na
območju Celjskega gradu do Šentjurja. Najstarejše oligocenske kamnine so glina, prod,
peščenjak, laporji in andezitni tufi ter vulkanske breče. Večji del miocenskih plasti izdanja v
jugovzhodnem delu ozemlja, ki ga zajema karta. Najstarejše gradi lapor, ki prehaja v peščenjak
ta pa naprej v glineni lapor. Mlajše plasti sestavljajo apnenci, konglomerati in peščenjaki nad
katerimi ležijo plasti peska. Plasti zgornjega pliocena, najdemo na vzhodnem obrobju Savinjske
doline in pri Vojniku. Sestavljene so iz gline, proda ter peska. Ležijo na starih nanosih proda.
Najmlajša plast so nanosi pretežno karbonatnega proda in glineno-peščeni aluvialni nanosi reke
Savinje ter aluvialni glineno-peščeni nekarbonatni nanosi Voglajne in Hudinje (Buser, 1979).
Hudinja ima zgornji del porečja na Pohorju, kjer izvira na območju metamorfnih kamnin. Na
svoji kratki poti (32 km) teče po raznoliki litološki podlagi. V vitanjskem podolju, teče preko
ivniških plasti, ki jih gradijo konglomerati, peščenjaki in laporovci. Nadaljuje preko vzhodnih
odrastkov Karavank po dolomitu, skrilavemu peščenjaku in nazadnje še preko apnenca, preden
priteče do Savinjske doline. Pot nadaljuje po manjših zaplatah eruptivnih kamnin, različnih
pečenjakih in skrilavih glinavcih. Na območju celjske kotline teče preko ilovice, gline, peskov
ter prodov (Buser, 1979). Pot zaključi v Celju z izlivom v reko Voglajno.
Voglajna je dolga 35 km. Svojo pot začne po eruptivnih kamninah (riolit, trahit in tuf), laporasti
glini, peščenjakih in laporju (slika 2). Od Črnolice do Šentjurja, teče preko holocenskih in
recentnih naplavin, katerih delež se zmanjšuje po toku navzdol do okolice Štor. Na desnem
15
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bregu, od Šentjurja do Štor, prevladujejo lapor in laporasti peščenjak, v okolici Štor zasledimo
še adnezitni tuf in andezit. Kamnine levega brega so večinoma karbonatni peski, silikatni prod
in ilovice (Buser, 1979). Reka se izliva v Savinjo slab kilometer pod Staro Cinkarno.
Savinja s svojim 102 km tokom teče preko različnih kamnin. Prevladujejo predvsem karbonatne
kamnine, apnenci in dolomiti. Izvira v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer se po večini nahajata
apnenec in dolomitizirani apnenec. Pot nadaljuje po svetlosivih masivnih apnencih in
dolomitih. Njeni pomembnejši pritoki so Bolska, Dreta, Gračnica, Ložnica, Paka in Voglajna.
Paka, ki izvira na južnem pobočju Pohorja, v največji meri doprinese nanose karbonatnega
proda in peska, apnenca in dolomita, a teče tudi po manjšem območju andezitnega tufa, in
peščenega laporja. Dreta, teče po skrilavih glinavcih, konglomeratu in peščenjaku v Zgornji
Savinjski dolini, kjer se izliva v Savinjo, po apnencu. Pritok Ložnica teče večinoma po apnencu
in dolomitu, Bolska, pa deloma po skrilavem glinavcu (Buser, 1979). Savinja svojo pot zaključi
z izlivom v reko Savo pri Zidanem Mostu.

3

MATERIALI IN METODE

Na osnovi pregleda literature in geološke karte sem določila območja, kjer je potencialna
onesnaženost najvišja in tista, kjer je sediment predvidoma neonesnažen. Terensko delo sem
opravila v mesecu decembru. Na petih lokacijah sem na posameznih vzorčnih mestih pobrala
približno en kilogram mokrega rečnega sedimenta iz več vzorčnih mest, da bi zagotovila čim
večjo homogenost vzorca. Skupno število na terenu odvzetih delnih vzorcev je 14. Kot
potencialno neonesnaženo lokacijo sem izbrala v porečju Hudinje Škofjo vas (eno vzorčno
mesto) in v porečju Voglajne Prožinska vas (dve vzorčni mesti). Kot potencialno onesnažene
sem izbrala lokacije v Celju, in sicer na Teharski cesti malo pod deponijo Stare Cinkarne (tri
vzorčna mesta) in na sotočju rek Voglajne in Savinje v Zagradu (eno vzorčno mesto). Vpliv na
razredčenje onesnaženja zaradi mešanja Voglajne in Savinje sem ocenila iz vzorca odvzetega
po sotočju Voglajne in Savinje. Lokacije vzorčenja so prikazani na sliki 3, koordinate vzorčnih
mest ter reke iz katerih so bili odvzeti vzorci so v tabeli 1.

16

Maruša Šelih: Vpliv odlagališča Stare Cinkarne Celje na vsebnost težkih kovin v rečnem sedimentu

Tabela 1: Seznam vzorcev z lokacijami vzorčenja. Koordinate so navedene v sferičnem koordinatnem
sistemu
Oznaka vzorca

Naslov v bližini

SESV1

Škofja vas 6

SEPV1

SECI1

Prožinska vas,
Štore
Prožinska vas,
Štore
Teharska cesta

SECI2

Teharska cesta

SECI3

Teharska cesta

SEPV2

SECISOT

Zagrad, Celje

SEPODSOT

Zagrad, Celje

Koordinate

Reka

46.273824° N
15.292782° E
46.12599° N
15.21078° E
46.12599° N
15.21078° E
46.231190° N
15.272950° E
46.231086° N
15.272322° E
46.230908° N
15.271775° E
46.220739 ° N
15.266155° E
46.216589° N
15.264129° E

Hudinja
Voglajna
Voglajna
Voglajna
Voglajna
Voglajna
Sotočje Savinje in
Voglajne
Savinja

*Modro obarvana črta predstavlja reko Hudinjo
*Zeleno obarvana črta predstavlja reko Savinjo
*Vijolično obarvana črta prestavlja reko Voglajno
Slika 3: Lokacija vzorčenja
Vir: Google Maps Lokacije [online]. My Places, 2016 [citirano 20. 8. 2016] Dostopno na svetovnem
spletu:
<https://www.google.si/maps/place/Celje/data=!4m2!3m1!1s0x4765708535cfa3bf:0x400f81c823fec
d0?sa=X&ved=0ahUKEwji6ZvFh4vPAhWJ1hQKHSWtAcUQ8gEIlwEwDw>.
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Vzorca, ki sta bila odvzeta na lokaciji Škofja vas (SESV1 in SESV2), v medsebojni oddaljenosti
približno 10 metrov, sem združila v en vzorec SESV1. V Prožinski vasi sem odvzela vzorca
SEPV1, in SEPV2, ki sta med seboj oddaljena nekaj manj kot 10 metrov. Vzorcev nisem
združila v en vzorec, kot pri SESV1, zaradi ocene heterogenosti materiala. Na območju
jalovišča Stare Cinkarne ob Teharski cesti sem pobrala tri vzorce SECI1, SECI2 in SECI3. Ti
so bili oddaljeni med seboj nekaj deset metrov. Za vsak posamezen vzorec sem odvzela dvakrat
po en kilogram sedimenta in ga združila v en vzorec. Uporabila sem jih za oceno točnosti
analitike ter boljšo reprezentativnost rezultatov. Na lokaciji sotočje (SECISOT), sem odvzela
dva vzorca in ju združila v en reprezentativen vzorec, enako v lokaciji po sotočju rek
(SEPODSOT). Tako sem za nadaljnje analize dobila 8 vzorcev (tabela 1)

Vzorce sem posušila pri sobni temperaturi. Približno četrtino vzorca sem zdrobila na zrnavost
delcev pod 2 mm in jih nato zmlela še v ahatni terilnici do zrnavost <0,063mm. Vseh 8 vzorcev
je bilo pripravljeno za nadaljnje mineraloške in kemijske analize.

Mineralno sestavo vseh 8 vzorcev (SEPV 1, SEPV 2, SESV 1, SECI 1, SECI 2, SECI 3,
SEPODSOT in SECISOT) sem določila s pomočjo rentgenske praškovne difrakcije (XRD).
Analizo smo opravili na Naravoslovnotehniški fakulteti, na Oddelku za geologijo.
Rentgenogrami so bili posneti na difraktometru znamke Philips PW3710. Parametri snemanja
so bili naslednji: bakrova cev s K-alfa snemanja pri napetosti 30 mA, 40 Kv. Mineralno sestavo
sem določila s programom X`Pert HighScore Plus in PAN-ICSD podatkovno bazo.

Geokemično sestavo vseh 8 vzorcev smo določili z rentgensko fluorescenčno analizo (XRF)
na Naravoslovnotehniški fakulteti na Oddelku za geologijo. Analizirani so bili s prenosnim
rentgenskim fluorescenčnim analizatorjem Niton, model XL3t GOLDD 900S-He. Približno 3
grame drobno zmletega sedimenta smo dali v nerjavečo kapsulo in ga stisnili v tabletko. Za
merjenje vsebnosti prvin smo uporabili dva načina. Prvi način je bil ''mining'', za določitev
glavnih prvin (Si, Al, Mg, Ca, Cl, K, P, Fe, S, Ti), za boljšo analizo količine lahkih prvin (Mg,
Si, Al, P, S), se je na mestu analize dovajal plin helij. Drugi način ''soil,'' smo uporabili za
detekcijo slednih prvin (As, Cu, Mo, Pb, Zn). Čas merjenja za prvi način je znašal 210 sekund,
za drugi pa 180 sekund. Elementne vrednosti glavnih prvin sem preračunala na oksidno obliko.
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Za spremljanje natančnosti in točnosti rezultatov XRF smo uporabili tri referenčne standarde
SGR-1 (zeleni rdeči skrilavec), NIST-1d (apnenec) in NIST-88b (dolomit).

Prvine, katerih vsebnost je pod mejo detekcije, analitska tehnika ne zazna, te prvine so bile Cr,
S, V. Meje detekcije za analizirane prvine so prikazane v tabeli 2. Glede na osebno
komunikacijo z analitikom, so nezanesljive tudi vse meritve Cd in Ni, zato sem jih izključila iz
nadaljnje obravnave.

Tabela 2: Meje detekcije za analizirane prvine v mg/kg

VIR: http://www.samwells.com/document/NITON/8217_0108_XL3t900_Alloy_Spec_sheet_low.pdf

Analizirana prvina
Mo
Se
Rb, Th
Zr, Sr, U
Pb
Hg, Au
Zn, Cd, Pb
Cu
Sb, Sn
Ni, Cr
Cs, Te
Ba
V
Mn
Sc
Co

Meja detekcije (mg/kg)
3
4
5
7
8
9
12
15
20
30
35
45
60
65
80
90

Točnost analitike sem ocenila z enačbo:

in rezultate podajam v tabeli 3.
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Tabela 3: Delež odstopanja v % med predpisano in izmerjeno vrednostjo za standarde (SGR-1, NISTt88b in NIST-1D) pri XRF

SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
K2O
TiO2
P2O5
As
Ba
Cd
Cu
Ni
Pb
Rb
Sr
Th
Zn
Zr

Točnost SGR-1
Točnost NIST-88b
Točnost NIST-1D
16 %
79 %
11 %
-3 %
102 %
49 %
-6 %
-10 %
-7 %
-25 %
1%
23 %
-2 %
-2 %
-1 %
7%
18 %
12 %
142 %
37 %
-17 %
-4 %
6%
26 %
-44 %
22 %
-9 %
8%
13 %
25 %
-3 %
27 %
-

Razlike med predpisano in izmerjeno vrednostjo so večinoma majhne, torej se lahko zanesemo
na meritve. Kadar se izmerjena vrednost razlikuje od predpisane v standardu za več kot 30%,
take vrednosti ne upoštevamo ali poiščemo razlog za odstopanje. V primeru SiO2 in Al2O3 v
obeh standardih NIST je razlog verjetno v tipu standarda apnenec oziroma dolomit, zato je
količina vseh glavnih oksidov, razen CaO in MgO majhna in relativne napake zato velike.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Vzorci sedimenta so po zrnavosti peščeni melj.

4.1

Mineralna sestava rečnega sedimenta

V tabeli 4 podajam mineralno sestava rečnega sedimenta. Podani deleži posameznih mineralov
so ocenjeni s semikvantitativno na osnovi višine vrhov uklonov. V večini vzorcev sedimenta
prevladuje kremen, le v vzorcu iz Hudinje (SESV1) in v vzorcu odvzetem ob sotočju rek
Voglajne in Savinje (SECISOT), je dolomita nekoliko več od kremena. Drugi najpogostejši
mineral je običajno dolomit, ki mu sledijo kalcit in glinenci (plagioklazi in mikroklin). Iz
skupine glinenih mineralov sem lahko določila muskovit/illit, kaolinit in klinoklor.
Tabela 4: Delež mineralov na vzorčevalnih lokacijah in tip sedimenta (semikvantitativna prisotnost
mineralov v %)
Legenda: *H- Hudinja *Qz-Kremen
*Pl-Plagioklazi
*Kln-Kaolinit
*V- Voglajna
*S-Savinja

*Dol-Dolomit
*Cal-Kalci

Vzorec/
Mineral
SESV1

Reka

Qz

Dol

Cal

Pl

Rt

Mc

H

35

37

3

8

/

SEPV1

V

73

2

2

7

SEPV2

V

65

4

3

SECI1

V

42

17

SECI2

V

35

SECI3

V

SECISOT
SEPODSOT

*Rt-Rutil
*Mc-Mikroklin

*Clc-Klinoklor
*Ms/Ilt-Muskovit/Illit

Kln

Clc

Tip sedimenta

/

Ms/
Ilt
6

7

5

/

6

/

7

2

Silikatno
karbonaten
Karbonatno
silikaten

10

/

/

6

5

2

10

10

/

/

4

7

10

21

6

/

16

12

6

5

38

31

4

8

/

/

8

6

5

V in S

35

38

5

7

/

/

5

7

3

S

37

33

6

11

/

/

9

2

2

Karbonatno
silikaten
Karbonatno
silikaten
Karbonatno
silikaten
Karbonatno
silikaten
Silikatno
karbonaten
Karbonatno
silikaten
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Razmerje med silikati in karbonati je odvisno od zaledja rek. Na sliki 4 sta prikazana
rentgenograma sedimenta ozadja obeh rek. V vzorcu iz Škofje vasi SESV1, odvzetem iz porečja
Hudinje je prevladujoči mineral dolomit, sledi mu kremen. V vzorcih Prožinske vasi SEPV1 in
SEPV2, iz porečja Voglajne, je ravno obratno, kremen je glavni mineral, ki ga je tu absolutno
največ, sledijo mu plagioklazi, zelo majhna je vsebnost dolomita. V vzorcih sedimenta ozadja
iz Voglajne, je delež kremena absolutno največji. Delež kremena se zmanjša v okolici deponije,
kjer se poviša vsebnost dolomita (slika 5). Posebnost na rentgenogramu vzorca SECI2 iz te
lokacije, je močna intenziteta maksimalnega uklona pri d = 3,24, ki je najverjetneje posledica
slabše zmletega vzorca in lahko kaže na prisotnost razmeroma trdega zrna rutila. Sprememba
mineralne sestave sedimenta je najverjetneje posledica sotočja rek Hudinje in Voglajne in ne
jalovišča. Na sliki 5 je prikazan rentgenogram vzorca SECI2 odvzetega ob deponiji iz Voglajne.
Posledica povišanih vsebnosti kremena in dolomita je gorvodno sotočje Voglajne in Hudinje.
Izvor glinenca in glinenih mineralov bi lahko tudi pripisali deponiji, saj podlago odpadnemu
materialu na jalovišču sestavljajo slabo prepustni zaglinjeni melji in gline (Grilc in Venturini,
2005). Ob sotočju Voglajne in Savinje (SECISOT) je absolutno največji delež dolomita.
Količina kremena je nekoliko manjša oz. enaka kot v enem od vzorcev iz bližine deponije
(SECI2) oz. v vzorcu iz Hudinje (SESV1), absolutno največji pa je delež dolomita. V vzorcu
odvzetem v Savinji (SEPODSOT), kremen nekoliko prevladuje nad dolomitom, a ga je manj
kot obeh karbonatov, dolomita in kalcita, skupaj. Povišana vsebnost kremena je lahko posledica
sotočja z reko Voglajno.

Slika 4: Rentgenogram vzorcev SESV1(Hudinja) in SEPV2 (Voglajna)
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Rezultati se dokaj dobro ujemajo z navedbami Frančiškovič-Blinski s sodelavci (2006), ki v
svoji raziskavi navajajo, da je v Savinji in Voglajni najbolj pogost mineral kremen. Odvisno od
lokacije, se pojavljajo tudi drugi minerali, kot so glinenci, muskovit in kalcit. Kot manj pogoste
minerale so navedli kaolinit, montmorillonit in Fe-klorit. Za razliko od naših ugotovitev so
dolomit ugotovili le na eni lokaciji od šestih. Pogosteje so zaznali prisotnost kalcita, ki sem ga
v svojih analiziranih vzorcih zasledila bistveno manj. Rezultati obeh raziskav se kljub vsemu
dokaj dobro ujemajo, zlasti ob upoštevanju lokacije odvzema vzorca.

Slika 5: Rentgenogram vzorca SECI2 odvzetega ob deponiji iz porečja Voglajne

4.2

Geokemična sestava rečnega sedimenta

Geokemična sestava vseh vzorce rečnega sedimenta in povprečne vsebnosti za posamezne reke
oziroma onesnaženje, je za okside glavnih prvin podana v tabeli 5.
V vseh vzorcih v rečnem sedimentu prevladuje SiO2, sledita mu Al2O3 in CaO. Najnižjo
vsebnost ima P2O5. Vzorčevalne lokacije se razlikujejo po deležih posameznih oksidov.
Vsebnost kremenice je najmanjša (53 %) v vzorcih odvzetih iz Hudinje (SESV1) in največja
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(77 %) v vzorcih SEPV1 in 2 odvzetih iz Voglajne (Prožinska vas), kar se ujema z ugotovljeno
mineralno sestavo. Vsebnost SiO2 je v ostalih vzorcih med 55 in 60 %
Vsebnost Al2O3 je večinoma med 8 in 9 %, a največja v sedimentu neposredno ob jalovišču,
kjer naraste na 12% (slika 6). Tam je tudi delež glinencev in glinenih mineralov največji.
Podobno povečanje vsebnosti ob deponiji opažamo pri Fe2O3 (slika 6).
Vsebnosti CaO in MgO so največje v Hudinji in precej manjše na ostalih vzorčnih točkah, kar
ustreza bolj karbonatnem zaledju Hudinje. Vendar razmerje med obema oksidoma ni skladno z
ugotovljenim razmerjem med dolomitom in kalcitom (tabela 3). CaO je bistveno več od MgO,
kar pomeni, da bi moral prevladovati kalcit nad dolomitom in ne obratno. Razlog je morda v
slabši analitiki MgO.
Vsebnosti K2O se med lokacijami odvzetih vzorcev ne razlikujejo. Vsebnost MnO je največja
na območju jalovišča. Na območju Stare Cinkarne je povečana tudi vsebnost TiO2, glede na
naravno ozadje Voglajne in Hudinje.

Tabela 5: Vsebnost glavnih oksidov na vzorčevalnih lokacijah v (%) ter povprečnih vsebnosti naravnih
ozadij.
Legenda: *H- Hudinja
*V- Voglajna
*S-Savinja
*O-Onesnaženo *N-Neonesnaženo

Reka
Vzorec/Glavni
oksidi
H
SESV1
V
SEPV1
V
SEPV2
Naravno ozadje Voglajne
Naravno ozadje Voglajne in
Hudinje
V
SECI1
V
SECI2
V
SECI3
Povprečne vsebnosti ob
jalovišču
V in S
SECISOT
Povprečje vsebnosti
sedimenta ob jalovišču in
na sotočju Voglajne
S
SEPODSOT

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O TiO2 P2O5

MnO

52,7
76,2
77,1
76,6

8,0
8,6
9,6
9,1

2,4
2,2
2,2
2,2

5,1
0,4
0,5
0,45

11,8
3,1
3,3
3,2

1,1
1,6
1,6
1,6

0,3
0,3
0,3
0,3

-

0,03
0,02
0,01

68,7
55,6
55,2
58,0

8,7
12,2
12,0
9,0

2,3
3,7
3,9
2,6

2,0
2,2
1,8
3,0

6,1
7,8
7,8
9,0

1,4
1,6
1,6
1,3

0,3
0,8
0,7
0,5

0,2
0,1
0,1

0,03
0,06
0,06
0,05

56,3
58,5

11,1
8,7

3,4
2,8

2,3
3,8

8,2
9,6

1,5
1,2

0,7
0,6

0,1
-

0,05
0,06

63,4
58,4

10,0
8,8

2,9
2,4

2,0
3,9

6,8
10,0

1,5
1,2

0,5
0,6

0,1
-

0,0
0,04
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12
10
8
6
4
2
0
Voglajna ozadje

Voglajna ob jalovišču

Sotočje s savinjo

Savinja

Slika 6: Spreminjanje vsebnosti Al2O3 (modra) in Fe2O3 (oranžna) od neonesnaženega območja
Voglajne do Savinje (v %)

Tabela 6: Vsebnost glavnih prvin na vzorčevalnih lokacijah v mg/kg ter povprečnih vsebnosti naravnih
ozadij.
Legenda: *H- Hudinja
*V- Voglajna *S-Savinja
*O-Onesnaženo *N-Neonesnaženo

Vzorec/ Element

Reka

O/N

As

Ba

Cu

Pb

Zn

SESV1

H

N

7

538

26

20

54

SEPV1

V

N

4

555

27

14

34

SEPV2

V

N

7

569

13

11

40

5,5

562

20

12,5

37

Naravno ozadje Voglajna
Naravno ozadje Voglajna in Hudinja
SECI1

V

O

6
35

554
2860

22
81

15
393

42,7
1588

SECI2

V

O

39

3026

84

399

1794

SECI3

V

O

22

2647

63

188

877

O

32,0
14

2844,3
2573

76,0
48

326,7
133

1419,7
502

20,2
9

2038,3
2866

52,7
42

189,7
92

805,8
358

Povprečne vsebnosti ob jalovišču
SECISOT

V

Povprečje vsebnosti sedimenta ob jalovišču in
na sotočju Voglajne
S
O
SEPODSOT

Vsebnost slednih prvin v analiziranih vzorcih sedimenta je podana v tabeli 6. Ker za sedimente
še nimamo podanih priporočljivih vrednosti strupenih prvin sem rezultate primerjala z Uredbo
o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti nevarnih snovi v slovenskih tleh (Ur. L.
RS, št. 68/96). z dovoljenimi koncentracijami težkih kovin v sedimentu CBSQG (Wisconsin
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Department of Natural Resources, 2003) in še z Nizozemsko lestvico vrednosti nevarnih snovi
v sedimentu (Dutch Target and Intervention Values, 2000). Vsebnosti, ki jih priporočajo
navedene lestvice, podajam v tabeli 7.

Tabela 7: Priporočljive vrednosti težkih kovin v tleh in sedimentu (mg/kg suhe snovi)
Standardi
Tla so neonesnažena *
Tla so močno onesnažena *
Dutch list ciljna vrednost **
Dutch list intervencijska vrednost***
CBSQG Priporočena vrednost ***

As
<20
>30
29
55
9,8

Ba
/
/
160
625
/

Cd
<1
>12
0,8
12
0,99

Cu
<60
>300
36
190
32

Ni
<0
>210
35
210
23

Pb
<85
>530
85
530
36

Zn
<200
>720
140
720
120

*Po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Ur. L. RS, št. 68/96)
** Dutch list, referenčne vrednosti okolijskih onesnaževal za prvine v tleh in sedimentu (Dutch Target and
Intervention Values, 2000)
*** Priporočena vrednosti koncentracij težkih kovin v sedimentu po CBSQG (Wisconsin Department of Natural
Resources, 2003)

Primerjava z zakonsko priporočenimi vsebnosti je potrdila, da so vsebnosti strupenih prvin As
in Zn višje v vzorcih ozadja Hudinje SESV1, kot v povprečju naravnega ozadja Voglajne. V
naravnem ozadju Voglajne so v primerjavi s Hudinjo večje vsebnosti Ba, Cu in Pb. Vsebnost
Zn je na neonesnaženem območju skladna s priporočljivimi vrednostmi. Presežena je na
območju Stare Cinkarne glede na slovensko zakonodajo (Ur. L. RS , št. 68/96), kot tudi
Nizozemsko lestvico (Dutch Target and Intervention Values, 2000) in CBSQG (Wisconsin
Department of Natural Resources, 2003). Njegova vsebnost se zmanjšuje dolvodno po Savinji
(tabela 6 in slika 9), najnižja je gorvodno po Voglajni. Največjo vsebnost ima sediment odvzet
ob jalovišču v Voglajni (slika 7).
Podobno povečanje vsebnosti na odlagališču opažamo pri Pb, le da je njegova količina v vzorcu
odvzetem iz Savinje (SEPODSOT), že pod mejo onesnaženosti. V primerjavi z Nizozemsko
lestvico Pb ne presega intervencijske vrednosti na nobeni od lokacij. Sediment gorvodno v
Prožinski vasi in Škofji vasi ni onesnažen z As, je pa onesnažen na območju deponije, a se
njegova vsebnost dolvodno zmanjšuje. Glede na slovensko zakonodajo, Cu ne presega meje
onesnaženosti v nobeni od lokacij, čeprav so vsebnosti v vzorcih odvzetih ob deponiji Stare
Cinkarne, višje kot na neonesnaženih lokacijah, prav tako ne presega intervencijske vrednosti
na Nizozemski lestvici.
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Slika 7: Spreminjanje vsebnosti Zn od neonesnaženega območja Voglajne do Savinje (v mg/kg)

Opazila sem tudi visoko vsebnost Ba. Slovenija nima določene mejne oziroma kritične
vsebnosti za Ba v tleh. Intervencijska vsebnost Ba, po Nizozemski lestvica lestvici je 625
mg/kg. Najmanjša vsebnost je izmerjena v vzorcu SEPV2 iz porečja Voglajne in sicer 538
mg/kg. V analiziranih vzorcih je vsebnost pod intervencijsko, v vseh neonesnaženih lokacijah
SESV1 in SEPV1 in 2. Zelo povečane vsebnosti so v okolici deponije, na sotočju in po sotočju
Voglajne in Savinje. Največja vsebnost Ba je izmerjena v vzorcu SECI2, pobranem iz Voglajne
na območju Stare Cinkarne in to kar 3026 mg/kg.
Vsebnosti sem primerjala tudi z dovoljenimi koncentracijami težkih kovin v sedimentu CBSQG
(tabela 7), ki so jo pripravili na Oddelku za naravne vire (Wisconsin Department of Natural
Resources, 2003). Vrednosti temeljijo na ekološki meji onesnaženosti sedimenta in tal ter vpliv
na zdravje ljudi. Sediment je po teh kriterijih najbolj onesnažen na območju jalovišča z As, Cu,
Pb in Zn. Ponovno najbolj izstopa Zn, ta presega priporočene vsebnosti na vseh lokacijah. Na
predvideno neonesnaženih območjih (Prožinska vas ter Škofja vas), je Zn pod mejo
onesnaženosti, v vseh ostalih je vsebnost nad dovoljeno mejo. Vsebnost Cu, za razliko od
slovenske zakonodaje, glede na CBSQG lestvico prestopa mejo na vseh vzorčevalnih lokacijah.
Prav tako so vsebnosti povišane pri Mn in Pb, in sicer spet najbolj ob jalovišču Stare Cinkarne.
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Za izračun naravnega ozadja Voglajne sem vključila samo vzorce, ki so bili odvzeti iz reke
Voglajne (SESV1 in SESV2). Izračunala sem jih tako, da sem vzela povprečje obeh vzorcev.
Pri izračunu skupnega naravnega ozadja sem poleg vzorcev iz Prožinske vasi (SESV1 in
SESV2) dodala še vzorec odvzet iz reke Hudinje v Škofji vasi (SESV1). Vsebnost strupenih
prvin pri vseh vzorcih je pod mejo onesnaženja.

Tabela 8: Stopnje onesnaženja in indeks onesnaženja Igeo v % za glavne okside.
Vzorec/Glavni oksidi
Stopnja onesnaženja ob
jalovišču
Stopnja onesnaženja na
sotočju
Stopnja onesnaženja Savinje
Igeo indeks jalovišče

MnO

SiO

Al2O

Fe2O
3

Ca
O

K2
O

P2O

3

Mg
O

TiO

2

2

5

0,8

1,3

1,5

1,2

1,4

1,0

2,2

0,0

2,3

0,9

1,0

1,2

1,9

1,6

0,8

2,0

0,0

2,4

0,9

1,0

1,1

2,0

1,6

0,8

2,0

0,0

1,6

/

-0,2

-0,02

/

/

/

/

/

/

Tabela 9: Stopnje onesnaženja in indeks onesnaženja Igeo v mg/kg za glavne prvine.
Vzorec/ Element
Stopnja onesnaženja ob jalovišču
Stopnja onesnaženja na sotočju
Stopnja onesnaženja Savinje
Igeo indeks jalovišče
Igeo indeks sotočje
Igeo indeks Savinja

As

Ba

Cu

Pb

Zn

5,3
2,3
1,5
1,8
1,2
0,0

5,1
4,6
5,2
1,8
1,3
1,8

3,5
2,2
1,9
1,2
0,7
0,3

21,8
8,9
6,1
3,9
3,1
2,0

33,3
11,8
8,4
4,5
3,7
2,5

Stopnjo onesnaženja, tako za glavne okside, kot tudi za glavne prvine ob jalovišču sem
izračunala tako (tabela 8 in tabela 9), da sem naravno ozadje Hudinje in Voglajne delila s
povprečno vsebnostjo sedimenta ob jalovišču, le-ta je povprečje vseh odvzetih vzorcev ob
deponiji (SECI1, 2 in 3). Najbolj izrazito je onesnaženje z Zn. Ob odlagališču so vsebnosti Zn
v primerjavi s stopnjo kontaminacije Savinje večji za skoraj 4-krat. V primerjavi z naravnim
ozadjem Hudinje in Voglajne je Zn povišan ob jalovišču približno za približno 33-krat. Sledi
mu Pb s podobnim trendom. As in Ba imata nižjo stopnjo kontaminacije, vendar v primerjavi z
naravnim ozadjem Voglajne in Hudinje precej izstopata po povečanih vsebnostih.
Kako na razredčenje onesnaženja vpliva oddaljenost dolvodno od območja jalovišča Stare
Cinkarne oziroma mešanje s sedimentom Savinje sem ocenila iz razmerja vsebnosti naravnega
ozadja Voglajne in Hudinje in vzorca SECISOT, ki je pobran ob sotočju obeh rek (tabela 6).
28

Maruša Šelih: Vpliv odlagališča Stare Cinkarne Celje na vsebnost težkih kovin v rečnem sedimentu

Savinja močno razredči vsebnosti kovin. Najvišji faktor razredčenja opazimo pri Zn, sledita mu
Pb in Ba; njuno povprečje še vedno presega zakonske vsebnosti onesnaženja. Ba je v primerjavi
z naravnim ozadjem Hudinje in Voglajne večji za 4,6 krat, Pb pa za 8,9-krat.
Nazadnje sem primerjala še naravno ozadje Hudinje in Voglajne z rečnim sedimentom iz
Savinje (tabela 6). Sediment Savinje, kaže izrazito manjše vsebnosti Pb, kot tudi Zn. Še vedno
je onesnažen, vendar v primerjavi s stopnjo onesnaženja ob jalovišču bistveno pojenja. Stopnja
onesnaženosti pri Pb iz skoraj 22-krat višje vsebnosti, pade na 6,1 v primerjavi z naravnim
ozadjem Hudinje in Voglajne. Pri Zn pa se stopnja zmanjša iz 33,4 na 8,4-krat večjo vsebnost
Zn, kot pri naravnem ozadju. Stopnja onesnaženja za Ba v primerjavi z stopnjo onesnaženosti
na sotočju naraste iz 4,6 na 5,2. Vsebnost As in Cu so v sedimentu Savinje skoraj za enkrat
manjše kot v primerjavi z jaloviščem.
Povzamem lahko, da je najmanj onesnažen sediment v vzorcih Voglajne (SEPV 1 in 2), ki sta
bila odvzeta 8,5 km stran od jalovišča Stare Cinkarne. Vse vsebnosti so prav tako nizke v
vzorcih reke Hudinje (SESV1). Najbolj je s strupenimi prvinami obremenjen rečni sediment tik
pod deponijo. Onesnaženost se z oddaljenostjo zmanjšuje. Seveda na onesnaženost ne vpliva
samo oddaljenost ampak med drugimi tudi relief območja in smer vetra. Najbolj se z
oddaljenostjo zmanjšuje vsebnost Zn.
Stopnjo onesnaženja sem opredelila tudi z indeksom onesnaženja Igeo. Indeks Igeo
uporabljamo za oceno, koliko povečane vsebnosti prvin presegajo vrednosti naravnega ozadja
(Müller, 1969). Stopnja onesnaženosti je razdeljena v sedem razredov, od najbolj do najmanj
onesnaženega sedimenta (tabela 8).
Igeo sem izračunala sem po formuli (Müller, 1969):

Igeo=log2 Cn / 1.5 Bn
kjer je Cn vsebnost prvine v potencialno onesnaženi snovi (sedimentu) in Bn vrednost ozadja
elementa. Izračune sem izvedla tako, da sem vzela za Bn skupno naravno ozadje Hudinje in
Voglajne, za Cn posamezne rezultate analitike.
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Tabela 10: Stopnje onesnaženosti po razredih (Müller, 1969)

Igeo
vrednost
>5
4-5
3-4
2-3
1-2
0-1
0

Igeo
razred
6
5
4
3
2
1
0

Stopnja onesnaženosti
Ekstremno onesnaženo
Močno do ekstremno onesnaženo
Močno onesnaženo
Srednje do močno onesnaženi
Srednje onesnaženo
Neonesnaženo do srednje onesnaženo
Neonesnaženo

Ker so vsebnosti Al2O3 in Fe2O3 v sedimentu ob odlagališču največje, sem izračunala indeks
onesnaženja Igeo tudi za ta oksida. Glede na izračun, je sediment pod mejo onesnaženosti.
Glede na indeks Igeo je sediment neposredno ob jalovišču Stare Cinkarne najbolj onesnažen s
Zn, kjer vrednost Igeo 4,5 pomeni, da je območje ob deponiji močno do ekstremno onesnaženo
v primerjavi z naravnim ozadjem Hudinje in Voglajne. Sediment je z vrednostjo Igeo 3,9 za Pb
uvrščen v razred močno onesnaženega sedimenta. Področje deponije Stare Cinkarne je srednje
onesnaženo z As, Ba in Cr. Igeo indeks pri sotočju Voglajne in Savine je ponovno najvišji za
Zn (močno onesnažen, razred 4), ki v primerjavi z Igeo pri jalovišču, pada. Podroben trend kaže
Pb, ki sodi v razred 4, pod močno onesnažene. As, Ba in Cu so na sotočju uvrščeni v razred
srednje onesnaženo.
Zanimalo me je tudi, kako Savinja vpliva na razredčenje onesnaženja v sedimentu v primerjavi
s sedimentom Voglajne po sotočju. Igeo indeks Savinje sem izračunala tako, da sem za vrednost
Bn, vzela naravno ozadje Savinje in Voglajne na sotočju, kot vrednost Cn pa meritve vzorca
SEPODSOT. Glede na izračun je sediment ostaja srednje do močno onesnažen s Zn in srednje
onesnažen z Ba in Pb. Za Ba se indeks celo malo poviša, kar je lahko posledica heterogenosti
zaradi slabše zmletega vzorca Za As pade vrednost onesnaženosti sedimenta v razred
neonesnaženega, Cu v neonesnaženega oz. do srednje onesnaženega. Mešanje Voglajne in
Savinje zmanjša delež vseh težkih kovin, razen za Ba.
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5

ZAKLJUČEK

Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako deponija Stare Cinkarne vpliva na onesnaženje
rečnega sedimenta Voglajne in Savinje z nekaterimi potencialno strupenimi prvinami, v
primerjavi z neonesnaženim sedimentom Hudinje v Škofji vasi in Voglajne v Prožinski vasi.
Mineraloška analiza rečnega sedimenta je pokazala, da v večini vzorcev prevladuje kremen. Le
v vzorcu Hudinje (SESV1) in vzorcu odvzetem ob sotočju Voglajne in Savinje (SECISOT) je
dolomita nekoliko več kot kremena. Drugi najbolj zastopan mineral je dolomit, sledijo mu kalcit
ter glinenci in glineni minerali, ti so muskovit/illit, kaolinit in klinoklor. Razmerje med silikati
in karbonati je odvisno od zaledja rek.
Geokemična sestava rečnega sedimenta je pokazala, da v sedimentu prevladuje SiO2, kar se
ujema z ugotovljeno mineralno sestavo. Kot druga najpogostejša oksida se pojavljata Al2O3 in
CaO. Delež Al2O3 odraža vsebnost glinencev in glinenih mineralov. Povišane vsebnosti Al2O3,
Fe2O3 in TiO2 neposredno ob jalovišču, lahko pripisujemo podlagi sestavljeni iz melja in gline
oz. materialu, odloženem na deponiji. Rezultati mineraloške analize se nekoliko razlikujejo od
rezultatov geokemične analize za CaO in MgO. Glede na ugotovljeno razmerje med MgO in
CaO, bi moral prevladovati kalcit nad dolomitom. Vendar XRD kaže bistveno več dolomita kot
kalcita.
Primerjava vsebnosti slednih prvin v analiziranih vzorcih rečnega sedimenta z zakonodajami
vrednostmi je pokazala, da je sediment v Škofji vasi in Prožinski neonesnažen. Sediment
naravnega ozadja Hudinje in Voglajne ni onesnažen s Zn, prav tako tudi ne z drugimi strupenimi
prvinami. Na območju jalovišča se vsebnost Zn poveča skoraj za 34-krat v primerjavi z
naravnim ozadjem Voglajne in Hudinje. Dolvodno se vsebnost Zn zmanjšuje. Na sotočju s
Savinjo je že skoraj pod intervencijsko mejo glede na Nizozemsko lestvico kot tudi slovensko
zakonodajo. Povišane so tudi vsebnosti Ba, zlasti na območju jalovišča. Njegova vsebnost je
pod intervencijsko mejo na obeh potencialno neonesnaženih območjih Hudinje in Voglajne, kar
kaže na to, da je Ba povezan z delovanjem Stare Cinkarne. Sediment ob jalovišču je onesnažen
tudi z As, Cu, in Pb. Njihove vsebnosti padajo z oddaljenostjo. Mešanje Voglajne s Savinjo
najbolj razredči vsebnost Zn, sledi ji Pb in Ba, vendar njihove vsebnosti še vedno presegajo
zakonodaje. Glede na sedimenta iz Škofje vasi in Prožinske vasi, vsebnost Pb in Zn v sedimentu
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Savinje še vedno ne pade pod mejo onesnaženja, glede na nobenega od predpisov, čeprav je
njuna vsebnost bistveno manjša kot ob jalovišču. Povzamem lahko, da je najmanj onesnažen
sediment, ki smo ga odvzeli kot potencialno neonesnaženega v Voglajni in tudi Hudinji. Najbolj
je sediment onesnažen s strupenimi prvinami tik ob deponiji Stare Cinkarne. Dolvodno po
Voglajni se vsebnosti vseh strupenih prvin zmanjšajo. Prav tako se v sedimentu zmanjšajo
vsebnosti Al2O3 in Fe2O3.
Glede na indeks Igeo je sediment najbolj onesnažen s Pb in Zn, srednje onesnažen z As, Ba in
Cr. Indeks Igeo Savinje, glede na izračun še vedno prikaže onesnaženost z Ba, Pb in Zn.
Za boljšo oceno, kako Savinja vpliva na razredčenje vsebnosti težkih kovin v sedimentu bi
potrebovali več vzorčnih mest na obeh bregovih Savinje. Očitno je, da ima deponija Stare
Cinkarne velik vpliv na rečni sediment.
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