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Stanje pri ljubljanskem
vodovodu

Mejna
vrednost1

Obi;ajna
vrednost

Pojav E. coli v pitni vodi na
dolo;enem odvyemnem
mestu je iyjemno redek.
Lahko je kratkotrajna
posledica po vydr/evalnih delih.

0\100 mL

ni prisotna

Motnost nastane yaradi prisotnosti naravnih snovi, ki so kot
drobni trdni delci raypu[;ene v vodi. Pojavlja se predvsem tam,
kjer so yajetja v plitvih plasteh vodonosnika, posebej ob ve;jih
padavinah. Pove;ana motnost je lahko ynak ya vdor tuje vode
v vodovod.

Voda je popolnoma bistra.
V primeru obilnej[ih padavin
se lahko ya kraj[i ;as pojavi
motnost tam, kjer so yajetja
v plitvih plasteh vodonosnika.
Kadar mle;na obarvanost v nekaj
minutah iygine, je to posledica
raytopljenega yraka v vodi in ne
vpliva na kakovost pitne vode.

sprejemljiva ya
potro[nike in brey
ve;jih sprememb

brey

Koncentracija
vodikovih
ionov (pH)

Y oynako pH opi[emo mno/ino prostih vodikovih ionov v vodi.
Voda, ki ima pH manj kot 7, ima kislo reakcijo, okoli pH 7
reagira nevtralno, nad pH 8 pa bayi;no. To je predvsem
pomembno yaradi ya[;ite materialov, iy katerih so ygrajeni
vodovodni objekti, saj bi voda s preve; kislo reakcijo povyro;ala
prekomerno koroyijo.

Voda v ljubljanskem vodovodu
ima rahlo bayi;no reakcijo,
povpre;ni pH je 7,6.
Voda ne deluje koroyivno.

≥ 6,5
in
≤ 9,5

7,6

Trihalometani

Trihalometani so skupina organskih snovi, ki nastajajo v
pitni vodi kot posledica reakcije klora in broma y naravnimi
organskimi spojinami v vodi.

Trihalometani v vodi centralnega
sistema niso prisotni.
V yajetju Rakitna so se pojavljale
sledi THM, ki so posledica
povr[inskega yajetja ter
deyinfekcije s klorom. Njihova
koncentracija je po spremembi
na;ina deyinfekcije neynatna.

100 µg\L

Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki so v pitni vodi prisotni
iyklju;no kot posledica nepravilne in premalo nadyorovane
rabe kemikalij pri gospodarskih dejavnostih.

V yajetju Hrastje so lahko
prisotne sledi trikloroetena in
tetrakloroetena. V pitni vodi pri
porabnikih so koncentracije
le desetina mejne vrednosti.

vsota,
10 µg\L

¯3 µg\L
v Hrastju
¯1 µg\L
na
omre/ju

V delih centralnega sistema so
lahko prisotne sledi atrayina,
desetilatrayina in
2,6-diklorobenyamida.

posameyni
pesticidi 0,10 µg\L,
vsota vseh
0,5 µg\L

¯0,10 µgL,
iyjemoma
do 0,13µg\L
(BAM)

Parameter

Pomen

Escherichia coli
in koliformne
bakterije
fekalnega
iyvora

E. coli in mikroorganiymi iy skupine koliformnih bakterij so

Motnost

prisotni v veliki mno/ini v prebavilih toplokrvnih /ivali. Pojav
E. coli ali k. b. v pitni vodi pomeni vdor fekalnega onesna/enja
v sistem. Na obmo;jih, kjer je mogo; stik podtalnice s povr[insko
vodo, se dolo;ata tudi mikroorganiyma enterokok in klostridij.

Tetrakloroeten
in trikloroeten

Fitofarmacevtska Ostanki pesticidov in njihovih raygradnih produktov v pitni
sredstva
vodi so posledica [iroke uporabe fitofarmacevtskih sredstev v
(pesticidi)
kmetijstvu in v nekmetijstvu.
1
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Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS 19\04)
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Veliki sistemi lahko delujejo uspe[no le, ;e je sistem notranje organiyacije u;inkovit. Ynotraj sistema je
potrebno voditi [tevilne poveyane aktivnosti, ki yagotavljajo iypolnjevanje yahtev odjemalcev. Pomembnosti uspe[nega vodenja internih procesov se yavedamo tudi v na[em podjetju, yato smo se lotili vypostavljanja sistema kakovosti po yahtevah standarda ISO 9001 in 30. novembra 1998 kot eno prvih javnih podjetij pridobili certifikat.
Ta standard nas je yaveyoval k vydr/evanju kvalitete pri vodenju procesov. Uspe[no smo iyvedli tako notranje presoje sistema kakovosti kot tudi yunanje presoje, ki jih je iyvajal Slovenski institut ya kakovost
in meroslovje.
24. decembra 2003 smo prejeli certifikat ya vodenje sistema po standardu ISO 9001>2000,
ki upo[teva naslednja na;ela>

• osredoto;enost na odjemalce,
• procesni pristop,
• nenehno iybolj[evanje.
Yastavili smo si cilje>

• yagotavljati ustreyno kakovost na[ih storitev glede na yahteve yakonodaje in potrebe odjemalca
• vydr/evati nadyor storitev, kar pomaga pravo;asno odkriti pomanjkljivosti in jih odpraviti, preden je
kakovost ogro/ena
• stalno iybolj[evati u;inkovitost sistema vodenja kakovosti
• delovati okolju prijayno
• vklju;iti vse yaposlene v skrb ya kakovost in stalno iybolj[evanje
Tako nas poleg splo[ne politike podjetja tudi Standard ISO 9001> 2000 yaveyuje, da poskrbimo ya osredoto;enost organiyacije na odjemalce, torej na vas, ki ste uporabniki na[ih storitev.

Glasilo VODA iydaja Javno podjetje Vodovod–Kanaliyacija, d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana, yanj> Borut Lenardi;, glavni direktor, tel.> 01\580 81 00, www.vo-ka.si,
e-po[ta> voka@vo-ka.si, AD in oblikovanje> Edi Berk\KROG, fotografije> Boris Gaber[;ik, prelom> KROG, tisk> Gorenjski tisk, Kranj, realiyacija> KROG, Ljubljana 2004

Nadyor kakovosti pitne in odpadne vode
D E J A V N O S T I
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aradi velikega pomena oskrbe
prebivalstva y ydravstveno ustreyno pitno vodo posve;amo pitni vodi in nadyoru njene kakovosti veliko skrb. Kakovost pitne

vode je med vsemi /ivili pod najstro/jim nadyorom, kar [e posebej velja ya velike vodooskrbne sisteme. Poleg javnega nadyora poobla[;enih yavodov veliko analiy in kontrol iyvajamo tudi v lastnem laboratoriju, ki deluje v okviru Slu/be ya nadyor
kakovosti pitne in odpadne vode. Y varovanjem pitne vode in
podtalnice je nelo;ljivo poveyano nadyorovanje iytokov odpadne vode v ljubljansko kanaliyacijo.
Laboratorij je v na[em podjetju del dolgoletne tradicije, saj
segajo ya;etki lastnega presku[anja vyorcev vode pred leto
1980. V naslednjih letih se je dejavnost laboratorija neprestano [irila – od osnovnih analiy odpadne vode na podro;je analitike te/kih kovin, na iyvajanje monitoringa odpadne vode in
na iyvajanje najbolj yahtevnih analiy pitne vode in podtalnice.
Dejavnosti Slu/be ya nadyor kakovosti pitne in odpadne
vode so>
• presku[anje fiyikalnih in kemijskih lastnosti pitne in odpadne
vode
• iyvajanje meritev pretoka odpadne vode v kanaliyaciji in na
;istilnih napravah
• iyvajanje terenskih meritev parametrov ter vyor;enje vode in
odve;nega blata
• redno in dokumentirano kalibriranje in verificiranje merilnih
postopkov
• pripravljanje poro;il o preskusih ya interne in ya yunanje naro;nike
• vydr/evanje presku[evalnih postopkov skladno y yahtevami
standardov in sistemom ya yagotavljanje kakovosti
V laboratoriju je yaposlenih osem strokovnjakov y univeryitetno iyobraybo in [est tehnikov. Problematiko onesna/enja
odpadne vode, pitne vode in podtalnice re[ujemo projektno v
sodelovanju y naro;niki projektov in drugimi strokovnjaki.
V sodelovanju y naro;niki in uporabniki smo uvedli ali iypopolnili ve; novih preskusnih postopkov>
• dolo;anje bromida in fluorida pri niyki koncentraciji
• dolo;anje fluorescen;nih sledil
• dolo;anje koncentracije triayinskih herbicidov y uporabo
devteriranih internih standardov s tehniko GC\MS
• dolo;anje celotnega veyanega du[ika

AKREDITACIJA LABORATORIJA

:

e je bila akreditacija morda v preteklih letih [e eksoti;na posebnost laboratorija, je v yadnjih letih postala pogoj ya delo.
Akreditacija je uradno priynanje usposobljenosti ya opravljanje
dolo;enih dejavnosti. Laboratorij ya delo na reguliranem podro;ju potrebuje akreditacijsko listino tudi ya pridobitev pooblastila pristojnega ministra (na primer ya monitoring odpadne vode
in monitoring podtalnice). Preskusni laboratorij, ki /eli biti akreditiran pri Slovenski akreditaciji, mora iypolnjevati yahteve, navedene v standardu SIST EN ISO\IEC 17025. Organ, ki prejme akreditacijo, je upravi;en uporabljati ynak – logotip – na vseh dokumentih, ki se nana[ajo na dejavnosti, ya katere je akreditiran.
Akreditacija omogo;a pove;ano yaupanje v reyultate presku[anja ter neposreden dostop do mednarodnih shem ya vyajemno priynavanje poro;il o presku[anju, certifikatov o skladnosti oy. o usposobljenosti ter potrdil o kontroli.
V letih 2001 in 2002 smo pripravljali postopke ya akreditacijo skladno y mednarodnim standardom SIST EN ISO\IEC
17025. V pripravo akreditacije laboratorija smo vlo/ili veliko
dela in priyadevanj.
Slovenska akreditacija je, po pregledu celotne dejavnosti
in po uspe[ni korekciji ugotovljenih neskladnosti, 3. aprila 2003
podelila Javnemu podjetju Vodovod-Kanaliyacija akreditacijsko listino L-045 ya podro;je kemi;nega presku[anja.
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Javnem podjetju Vodovod–Kanaliyacija iyvajamo analiye
na tem podro;ju po akreditiranih in neakreditiranih postopkih. Kakovostno med tema skupinama seveda ni raylike,
saj vse postopke obvladujemo v enotnem sistemu ya yagotavljanje kakovosti. Letno obravnavamo okoli 2500 vyorcev, reyultatov kemi;nih analiy pa je ve; kot 25.000. Ya ve;ino vyorcev
iyvedemo tudi vyor;enje.
Obenem s problematiko yagotavljanja ydravstveno ustreyne pitne vode in varne oskrbe s pitno vodo se je dejavnost
laboratorija [irila tudi na podro;je yahtevnej[ih preiskav kakovosti pitne vode in podtalnice. Pokayalo se je, da je bila
usmeritev dela na to podro;je docela upravi;ena. Delo

V letu 2004 ya;enjamo iyvajati redne fiyikalno-kemijske
preiskave pitne vode v okviru notranjega nadyora kakovosti pitne vode. Ocenjujemo, da bo mogo;e y opravljanjem predpisanih obveynih fiyikalno-kemijskih analiy v lastnem laboratoriju
bistveno yni/ati stro[ke podjetja pri redni kontroli pitne vode
brey ve;jega pove;anja lastnih stro[kov.
Laboratorij sodeluje tudi pri re[evanju reklamacij strank, ki
jih sprejema sanitarna slu/ba.
Reyultate dela posku[amo v kar najve;ji meri predstaviti
tudi [ir[i javnosti v glasilu Ljubljana in v glasilu Voda, s pripravljanjem podatkov ya spletno stran ter s prispevki na strokovnih
sre;anjih in v strokovnih ;asopisih.
Ugotavljamo, da v Ljubljani pijemo ydravstveno ustreyno,
povsem neklorirano pitno vodo.

vode v novi ybiralnik Co in v poveyavi s priklju;kom obratov
KOTO in Perutnina.
Kot del internega nadyora manj[ih obratov, ki so priklju;eni na
ljubljansko kanaliyacijo, iyvajamo najmanj dvakrat letno vyor;enje
pri galvanikah. O pregledih galvanik pripravimo letno poro;ilo.
Ya potrebe obveynega emisijskega monitoringa iyvajamo
po posebnih pogodbah emisijski monitoring nekaterih industrijskih obratov in komunalnih ;istilnih naprav na podro;ju
mesta Ljubljane in v okolici.
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INTERNA IN YUNANJA KONTROLA KAKOVOSTI
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edno sodelujemo pri medlaboratorijskih primerjalnih testih
v organiyaciji Aquacheck (Vel. Britanija) ter Kemijskega in[tituta v Ljubljani.

Slika 1> Akreditacijska listina, ki jo je prejelo Javno podjetje Vodovod-Kanaliyacija ya podro;je kemi;nega presku[anja.

poteka v obliki projektov, ki postopoma postajajo del rednega internega nadyora kakovosti pitne vode in vodnih virov,
skladno y na;eli HACCP. Upo[tevanje na;el HACCP je s
predpisi dolo;ena obveynost podjetja, ki iyvaja javno oskrbo
s pitno vodo.
Na[i pomembnej[i projekti so>
• ob;asne preiskave vodnjakov, ki obsegajo odvyeme vyorcev
pri vodnjakih> Brest, Hrastje, Kle;e, {entvid, Jar[ki Brod
• dolo;anje koncentracije triayinskih herbicidov in BAM pri vodarni Hrastje v vseh vodnjakih
• nadyor yajetij lokalnih vodovodov Lipoglav, Golo, {martno,
Breyova noga in Rakitna
• sistemati;ni nadyor kakovosti iyvirov na obrobju Ljubljanskega barja
• nadyor kakovosti povr[inskih vod in plitve podtalnice na severoyahodu Ljubljanskega polja
• sodelovanje pri obvladovanju problematike pojavljanja /eleya
v vodnem yajetju Breyova noga
V letu 2002 in kasneje smo veliko dela posvetili rayre[evanju problematike 2,6-diklorobenyamida (BAM) v podtalnici.
Reyultat (tudi na[ih) priyadevanj je prepoved uporabe Casorona G na podro;ju Ljubljanskega polja, ki je bila sprejeta marca 2002.
V letu 2003 smo intenyivno pripravljali podatke o koncentraciji pesticidov ya vlogo Ministrstvu ya ydravje v yveyi s
prese/eno mejno vrednostjo koncentracije herbicidov v nekaterih vodnjakih vodarne Hrastje. Yaradi dobrega poynavanja
rayporeditve in koncentracije posameynih herbicidov v vodarni smo sodelovali pri uspe[ni spremembi re/ima obratovanja,
s katerim yagotavljamo iypolnjevanje dolo;il odlo;be Ministrstva ya ydravje.
Y ve; sto dolo;itvami koncentracije bromida in fluorescen;nih sledil smo podprli projekt ugotavljanja smeri in hitrosti toka podyemne vode proti vodarni Hrastje.

Slika 2–3> Mojca skrbi, da ionski kromatograf pravilno deluje, slika 4> Nov plinski kromatograf smo avtomatiyirali s podajalnikom
vyorcev, slika 5> Andrej pripravlja mesto ya vyor;enje odpadne vode.

PODRO:JE PRESKU{ANJA ODPADNE VODE

NA{I NA:RTI V PRIHODNOSTI

aboratorij je poobla[;en iyvajalec emisijskega monitoringa
odpadne vode s pooblastilom Ministrstva ya okolje in energijo ter Agencije ya okolje RS (MOPE-ARSO).
Monitoring ;istilnih naprav poteka po predpisih o
obratovalnem monitoringu (Ur. l. 35\96) in yajema ;istilne naprave v upravljanju na[ega podjetja> Yadvor, Smodinovec, {kofljica, Pirni;e, :rnu;e, {entvid, Ig, Gameljne, Horjul, Polhov
Gradec, Kamnik pod Krimom in Matena.
Monitoring ;istilnih naprav (:N) obsega vyor;enje vode pri
vtoku in pri iytoku iy ;istilne naprave, ustreyne analiye vyorcev
in poro;anje o reyultatih.
Vyor;enje na Centralni ;istilni napravi Ljubljana je posebno
obse/en projekt, saj je yaradi velikosti naprave potrebno pogosto 24-urno vyor;enje in iydelava ustreynih analiy. Poro;ila posredujemo MOPE-ARSO skladno s predpisi.
Emisijski monitoring industrije iyvajamo pogosteje
na podro;ju Yaloga s kontrolo dotoka industrijske odpadne

aradi yelo ray[irjene uporabe fitofarmacevtskih sredstev
(pesticidov) na Ljubljanskem polju lahko [e nekaj prihodnjih let pri;akujemo te/i[;e problemov v yveyi y yagotavljanjem ydravstveno ustreyne pitne vode prav na tem obmo;ju.
Posebna poyornost bo yato namenjena nadaljnjemu rayvoju
postopkov in opreme ya iyvajanje analiy organskih spojin.
Yaradi yaklju;ka gradnje Centralne ;istilne naprave Ljubljana in pri;akovanih pove;anih potreb po laboratorijskem spremljanju mejnega delovanja na;rtujemo ya obdobje do konca
2005 [e ray[iritev akreditacije in pridobitev pooblastila ya nekatere analiye odve;nega blata ter ya presku[anje vyorcev gnili[;nega plina.
V prihodnosti bomo posebno poyornost namenili iypopolnjevanju informacijske podpore in uvajanju programske opreme, ki omogo;a vydr/evanje predpisane dokumentacije in
podatkovnih ybirk v elektronski obliki, torej delovnemu okolju
brey papirja.
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preteklosti smo opravljali kemi;ne
analiye vodnih vyorcev predvsem yato, da bi ugotovili, ali so v njih prese/ene mejne koncentracije posameynih snovi, ki so dolo;ene s predpisi.
Kadar ;eymernih koncentracij onesna/eval nismo ugotovili, smo reyultate yadovoljno pospravili v predal. Ugotavljamo, da tak[no spremljanje dogajanj v okolju,
katerega glavni namen je bil ugotavljanje skladnosti s predpisi, sedanjim potrebam ne yado[;a
ve;. • Y vse ve;jim vplivom ;lovekove dejavnosti
na okolje – na yrak, vodo, prst – se pove;uje potreba po natan;nih presku[evalnih postopkih in
sistemih meritev, s katerimi ugotavljamo stopnjo onesna/enja na[ega /ivljenjskega okolja.
Od postopkov, s katerimi smo ugotavljali le prisotnost posameynih onesna/eval v na[em okolju
(na primer svinca ali ostankov pesticidov), vse
bolj prehajamo na poglobljen, sistemati;en pristop, s katerim na osnovi ugotavljanja prisotnosti in koncentracije ve;je skupine onesna/eval
(na primer ostankov fitofarmacevtskih sredstev
ali kloriranih organskih topil) ugotavljamo stopnjo obremenjenosti okolja. Tak[ni projekti praviloma trajajo ve; let. • Yaradi sistemati;nega
in natan;nega rayiskovanja skupin snovi, ki se
v okolju obna[ajo na podoben in predvidljiv
na;in, lahko y ve;jo yanesljivostjo ugotovimo, od
kod iyvirajo onesna/evala, opayujemo spreminjanje njihove koncentracije v vodi v dalj[em
;asovnem obdobju in tudi napovemo, ali bo v
prihodnje koncentracija nara[;ala ali se bo
ymanj[evala. Tako lahko v veliki meri vplivamo
na dolgoro;no na;rtovanje posameynih tehni;nih ukrepov in na pomembne poslovne
odlo;itve, kot je na primer gradnja ustreynih
;istilnih naprav. • Natan;ne analiye vyorcev
pitne, podyemne ali odpadne vode yahtevajo seveda primerno opremljen laboratorij y usposobljenim osebjem, ki presku[anja ne opravlja
ygolj rutinsko, ampak veliko ;asa posve;a lastni
in yunanji kontroli kakovosti dela ter sodeluje
pri na;rtovanju presku[anj in pri interpretaciji
reyultatov meritev s strokovnjaki sorodnih strok,
na primer s hidrogeologi, ydravstvenimi tehniki in projektanti. • Kadar je podro;je presku[anja regulirano s posebnimi predpisi, mora presku[evalni laboratorij pridobiti tudi formalno
potrditev usposobljenosti, na primer v obliki
akreditacije laboratorija. • Jurij Kus, vodja
Slu/be ya nadyor kakovosti pitne in odpadne vode

