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Povzetek 

 
V diplomskem delu je obravnavan postopek obdelave odpadne vode v podjetju SIP, 
strojna industrija d. d. V podjetju dnevno obdelujejo odpadne vode, ki nastajajo pri 
procesu obdelave kovin pred lakiranjem. Obdelana odpadna voda izteka v javno 
kanalizacijo, od tam pa do komunalne čistilne naprave, zato so zahteve za izpust še 
posebej stroge. Podrobno smo opisali stari in novi postopek obdelave odpadne vode 
po cink fosfatiranju. Primerjali smo vsebnosti niklja v odpadni vodi, ki nastaja po 
obdelavi kovin in po njenem čiščenju. Nikelj smo analizirali s HACH-ovim prenosnim 
spektrofotometrom, model DREL 2010, s pomočjo reagenta PAN. Vzporedne meritve 
so bile izvajane s Aquaquant Nickel testom v območju do 0,5 mg/L, nikelj s merilnim 
območjem do 10 mg/L pa je bil določen s Mercoquant Nickel testom. Po starem 
postopku so bile izmerjene vrednosti niklja 1,2 mg/L, medtem ko pri uporabi novejšega 
postopka, z uporabo Ferrolina 703, koncentracije niklja ne presegajo 0,5 mg/L. Cilj 
diplomskega dela je bilo izboljšanje novega postopka, ki je bilo izvedeno v laboratoriju 
z uporabo učinkovitejsih kemikalij, ţelezovega(III)klorida in P3 Ferrofloc-a 8565. Po 
izboljšanju je najvišja izmerjena vrednost niklja znašala 0,1 mg/L, s čimer smo dosegli 
zastavljen cilj dela. Tudi iz finančnega stališča se je cena šarţe obdelane vode po 
optimizaciji zniţala od prvotnih 722 EUR na 292 EUR. Ugotovili smo tudi, da med 
vsebnostjo cinka in niklja v obdelani vodi ne obstaja nobena korelacija, saj se cink 
izobori v ţe zelo šibkem alkalnem območju. 
 
 
 
 
 
 
 

Summary 
 
This work describes the treatment of wastewater in the SIP, strojna industrija d. d. The 
company daily treats wastewater, generated in the process of treatment of metals 
before painting. Treated waste water runs into the municipal sewer system and from 
there into municipal wastewater treatment plant. Therefore, the requirements for the 
discharge are particularly strict. We describe and compare in detail the old and new 
process from wastewater treatment from zinc phosphating. We compared the nickel 
content in wastewater before and after the treatment. Nickel was analyzed with the 
HACH's proprietary portable spectrophotometer; model DREL 2010, using the reagent 
PAN. Parallel measurements were performed with Aquaquant Nickel test in the range 
of 0.5 mg/L. Nickel in range of up to 10 mg/L was determined by Mercoquant Nickel 
test. Measured values of nickel in old prcess were up to 1.2 mg/L. While using Ferrolin 
703 in new process, nickel concentrations did not exceed 0.5 mg/L. The aim of the 
presented thesis was to improve the new process, which was conducted in the 
laboratory by using more efficient chemicals, particulary iron(III)chloride and P3 
Ferrofloc 8565. The goal was achieved since the highest Nickel concentration in water 
did not exceed 0.1 mg/l. Also from a financial point of view, the price of treatment after 
optimization decreased from the initial 722 EUR to 292 EUR. The correlation between 
zinc and nickel in treated wastewater was also investigated, however it was established 
that it does not exist, as zinc already precipitates out of solution in a very weak alkaline 
solution. 
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1 UVOD 

 
Voda je vir ţivljenja in nosilec vseh bioloških procesov, ki se odvijajo na našem 
planetu. To je vedel ţe Thales iz Mileta (634–546 pr. n. št), ki je zapisal: „Voda je 
prasnov in boţji vir vseh stvari.“ Danes vemo, da je temeljni sestavni del vsakega 
ţivega organizma. Zato je z njo treba temu primerno ravnati. V uravnoteţenem 
ekosistemu je samočistilnost voda zagotovljena.  
 
Zaradi človekove dejavnosti, načina ţivljenja in hitrega gospodarskega razvoja nastaja 
vrsta onesnaţenj, med drugim tudi odpadne vode, ki lahko v naravnih vodah porušijo 
ekološko ravnoteţje. Zato je z vodami nujno potrebno umno gospodarjenje, ki 
zagotavlja ustrezne ţivljenjske pogoje [1]. 
 
Človek je stoletja uporabljal vodo za odplavljanje odplak. Danes je med vodnimi 
onesnaţevali tudi veliko kemikalij: gnojila, pesticidi s kmetijskih površin, raztopljena 
topila in detergenti iz gospodinjstev in industrije, ter nevarne kovine, kot so svinec in 
ţivo srebro iz industrijskih odpadkov. 
 
V Evropski uniji so začeli z uvajanjem stroţjih ukrepov, nadzora in preprečevanja 
onesnaţevanja iz industrije ţe v devetdesetih letih. Okoljska politika tako temelji na 
treh načelih: 

 Preprečevanje je boljše kot čiščenje – bolje je odpraviti onesnaţevanje pri viru 
kot pa se ukvarjati z njegovimi posledicami, 

 onesnaţevalci morajo plačati za onesnaţevanje, ki ga povzročajo, 
 če karkoli močno kaţe na porajajoči se okoljski problem, se sprejmejo 

previdnostni ukrepi tudi brez dokončne znanstvene potrditve. 
 

V pogajanjih za vstop v EU se je Slovenija dogovorila za tri prehodna obdobja, in sicer 
na področju komunalnih odpadnih voda, industrijskega onesnaţevanja in odpadne 
embalaţe. Za industrijsko onesnaţevanje in celovito preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaţevanja okolja bo uvedeno okoljevarstveno dovoljenje za gradnjo in delovanje 
nekaterih vrst naprav oziroma za opravljanje nekaterih dejavnosti [2]. 
 
SIP, strojna industrija, d. d., je proizvajalec kmetijske mehanizacije predvsem za 
košnjo, obračanje, zgrabljanje in spravilo trave, obiranje in siliranje koruze ter za 
trosilnike hlevskega gnoja. Proizvodno-prodajni program obsega tudi mline za koruzo. 
Poleg kmetijske mehanizacije SIP, strojna industrija, d. d., prodaja tudi storitve katodno 
potopno lakiranje (KTL) in praškasto lakiranje, peskanje ter laserski razrez kovin. S 
postopki površinske zaščite: razmaščevanja, fosfatiranja, KTL zaščite in lakiranja 
zaščitimo kovine in jih pripravimo za nadaljnjo uporabo. Procesi razmaščevanja, 
fosfatianja in KTL zaščite kovinskih izdelkov se izvajajo z uporabo industrijskih 
detergentov v vodnih raztopinah. Odpadne vode, ki nastajajo v vseh teh procesih, so 
predvsem izpiralne vode, v manjši meri pa tudi izrabljene delovne kopeli detergentov. 
Izpiralne vode se zbirajo v egalizacijskih bazenih, iz katerih se prečrpajo v reaktor, kjer 
se izvede šarţna obdelava. Odpadne vode, ki dotekajo na čistilno napravo, vsebujejo 
površinsko aktivne snovi, alkalije, nikelj, cink, fosfate in malo mineralnih olj. Obdelane 
odpadne vode se iztekajo na iztoku št. 1 (slika 1) v javno kanalizacijo. 
 
Podjetje SIP, strojna industrija, d. d., si prizadeva zmanjševati vplive na okolje, kot je 
zapisano v politiki ravnanja z okoljem, tako v času proizvodnje kot pri razvoju novih 
izdelkov. Zmanjševanje vplivov na okolje zadeva zmanjševanje količine odpadkov, 
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porabe vode in energentov ter zmanjševanje obremenitve industrijske odpadne vode. V 
skladu s politiko ravnanja z okoljem ima SIP, strojna industrija, d. d., postavljene 
dolgoročne in kratkoročne vplive na okolje, katerih realizacijo spremlja in letno prikaţe 
v letnih poročilih. [3] 
 
Cink fosfatiranje ţeleza je postopek, ki preprečuje nadaljnjo korozijo, podaljša 
ţivljenjsko dobo osnovne kovine in zagotovi dobro osnovo za barve. V kovinski 
industriji, kjer se uporablja cink fosfatiranje, nastaja tudi odpadna voda, ki jo je treba 
pred izpustom v kanalizacijo obdelati. Odpadne vode so zmes razmaščevalnih alkalnih 
odpadnih vod, kislih odpadnih vod cink fosfatiranja in izpiralnih vod po KTL postopku. 
 
Nikelj je v procesu cink fosfatiranja prisoten kot katalizator. Nahaja se v ionski obliki 
Ni2+. V odpadne vode prihaja iz koncentrata fosfatirne kopeli in kot del izpiralne vode. 
Ker je pH vrednost v fosfatirni kopeli med 2,00 in 3,00, nikelj ostaja ves čas v ionski 
obliki. Koncentracijo vzdrţujemo z dodajanjem koncentrata, sredstva za fosfatiranje. 
Koncentracija v fosfatirni kopeli je med 7,00–30,00 mg/L, v izpiralni vodi pa 5–10-krat 
manjša. Zaradi znane toksičnosti in karcinogenosti je mejna vrednost v izpustnih vodah 
0,50 mg/L (UL, št. 6/2007 z dne 23. 1. 2007) [4]. 
 
Ker stari postopek čiščenja odpadne vode cink fosfatiranja ni dosegal konstantnih 
mejnih vrednosti za izpust vode v okolje, so postopek obdelave spremenili. Leta 2007 
so zakonsko določene mejne vrednosti še zniţali (UL, št. 6/2007 z dne 23. 1. 2007, 
priloga 1). Ker so vrednosti niklja občasno še presegale mejne vrednosti, porabe 
kemikalij za obdelavo so bile velike, časi obdelave pa predolgi (samo ena šarţa na 
izmeno), so uvedli nov postopek, ki deluje (doseţene koncentracije niklja so niţje od 
mejne vrednosti, vendar ne konsistentne). 
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Slika 1: Načrt SIP, strojne industrije, d. d., z označenim iztokom št. 1 in čistilno 
napravo 
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1.1 Predstavitev problema 

 

V SIP, strojna industrija, d. d. dnevno obdelujejo odpadne vode, ki nastajajo pri 
procesu obdelave kovin pred lakiranjem. Obdelana odpadna voda izteka v javno 
kanalizacijo, le-ta pa v komunalno čistilno napravo, zato so zahteve za izpust še 
posebej stroge. Postopek predobdelave kovin je cink fosfatiranje, pri čemer sta 
problematična elementa nikelj, ki je katalizator in cink, ki tvori cink-fosfatno zaščitno 
plast. Problem so predstavljali nekonsistentni rezultati starega postopka, ki so občasno 
prestopili zakonsko določene mejne vrednosti. Prav tako je bila poraba kemikalij 
ogromna, kar se je odraţalo v ceni postopka. Zato so se v podjetju odločili za nov 
postopek, vendar tudi ta ni  izpolnjeval vseh kriterijev. 
 

1.2 Cilji diplomske naloge 

 
V okviru diplomskega dela bomo primerjali dosedanje postopke obdelave odpadne 
vode po cink fosfatiranju, pri katerem se teţke kovine obarjajo kot hidroksidi, z novim 
postopkom, kjer se obarjajo kot teţko topni sulfidi. Nov postopek obdelave bomo 
optimirali tako, da vrednosti koncentracije niklja v obdelani vodi ne bodo presegale 0,3 
mg/L, kar bomo skušali doseči z zamenjavo kemikalij. Zamenjali bomo Ferrolin 703 z 
ţelezovim(III)kloridom in Flokulant CRONI 850 s P3 Ferrofloc 8565. Pričakujemo 
manjšo parabo kemikalij in enako ali celo večjo učinkovitost. Z raziskavami znotraj 
diplomskega dela ţelimo prispevati k izpolnjevanju ciljev SIP, strojna industrija, d. d., 
na področju zmanjševanja obremenitve industrijskih odpadnih voda. Pričakujemo, da 
koncentracije niklja na osnovi naših rezultatov, ne bodo presegle vrednosti 0,3 mg/L 
ter, da bodo vrednosti konsistentne. Pričakujemo tudi, da bodo predlagane izboljšave 
imele znaten ekonomski učinek na celotno lakirnico Eisenmann (slika 2), saj je čistilna 
naprava njen pomembni del. 
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3 TEORETIČNE OSNOVE 

 

2.1 Tehnologija obdelave kovin 

 

V večini postopkov, pri katerih mora biti odpornost končnih obdelovancev proti koroziji 
še posebej visoka, zaščitimo kovino s prevleko iz cinkovega fosfata. Ta tehnologija se 
pogosto uporablja v avtomobilski industriji in v nekaterih sektorjih za izdelavo hišnih 
aparatov in v elektronski industriji. Podobno je uporaba cink fosfatiranja pogosta pri 
izdelavi opreme, ki je izpostavljena različnim okoljskim dejavnikom. Poleg tega večina 
operacij, pri katerih se uporabljajo elektro lakiranje ali praškasti premazi, potrebuje 
pred-obdelavo s cink fosfatiranjem, zlasti, če je obdelovanec izpostavljen vremenskim 
razmeram, kot so močan deţ, toča, sneg, visoke temperature. 
 
Fosfatne prevleke se odlagajo na kovinsko površino iz mejne plasti med delovno 
raztopino in kovino. Zato mora biti kemijska sestava fosfatirne kopeli taka, da je blizu 
ravnovesja ali v ravnovesju heterogenih prevlek, ki tvorijo to prevleko. Za nastanek 
prevleke cink fosfata tako velja reakcija, opisana z enačbo (1): 
 
 3 Zn2+ + 2 H2PO4

-   ↔   Zn3(PO4)2 ↓ + 4 H+       (1)
  
 
Reakcija nastanka fosfatne prevleke teče od leve proti desni in lahko sluţi kot 
disproporcioniranje primarnega raztopljenega cink fosfata v teţko topni terciarni fosfat 
tetrahidrat, imenovan tudi HOPEIT, in prosto kislino. Za dovolj hiter potek reakcije mora 
istočasno teči reakcija porabljanja kisline – korozija osnovne kovine, kar doseţemo z 
optimalno koncentracijo fosforne kisline. Iz enačbe 1 izhaja kemično ravnovesje po 
formuli: 
 
 K =           (2) 
 
 
kjer so (H+), (Zn2+) in (H2PO4

-)2 izraţene v mg/L. Kislost (enačba 3) je opredeljena kot 
razmerje med prostim P2O5 in skupnim P2O5 v fosfatni raztopni [5]. 
 
 

 Kislost =          (3) 
 

2.2 Nastanek zaščitnega sloja 

 
Za izločanje fosfatne plasti na površino kovine iz mejnega filma med celotno fosfatirno 
kopeljo in površino kovine mora biti sestava fosfatirne kopeli takšna, da se v tej vmesni 
plasti tvori ravnoteţje med okoliško raztopino in fosfatno plast tvorečo substanco. Del 
nastalega terciarnega cinkovega fosfata se vseda na ţelezo in del preide v raztopino 
kot mulj, kar je razvidno iz enačbe 4. Fosforna kislina reagira z ţelezno površino 
(enačba 5). Tako nastajata netopni terciarni cinkov fosfat, ki se izloča kot kristalni 
depozit na površini kovine, in topni primarni ţelezov fosfat (ţelezo prehaja v kopel) 
[6,15]. 
 

 (H+)4
 

 (Zn2+)3 *  (H2PO4-)2
 

P2O5(prosti) 

P2O5(skupni) 
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 3 Zn2+ + 2 H2PO4
1- ↔   Zn3(PO4)2 ↓+ 4H+     (4) 

 2 Zn2+ + Fe2+ + 2 H2PO4
1- + 4H2O   ↔  Zn2Fe(PO4)2 * 4 H2O + 4H+  (5) 

 

2.3 Reakcija nastajanja mulja 

 
Kovinski ion ţeleza, ki se raztopi pri reakciji jedkanja, se oksidira s pomočjo 
pospeševalca nitrit – nitrat (enačba 6) in se obarja kot mulj (enačba 7). V primeru 
cinkovih ionov, ki so vgrajeni v reakcijsko prevleko, le-ti ne tvorijo oborine [6]. 
  
 Fe + 2H+ + ½O2  Fe2+ + H2O      (6) 
 Fe2+ + H2PO4

1  FePO4(mulj) + 2 H+      (7) 

 

2.4 Nikelj 

 
Nikelj je element, ki je v manjših količinah prisoten v različnih oblikah v zemeljski skorji. 
Uporablja se večinoma v kovinski obliki v industriji nerjavečega jekla, za zlitine, v 
galvanizaciji, za baterije (Ni-Cd). Nekatere nikljeve soli so v vodi topne, nekatere ne. 
Na izplavljanje iz zemljine vpliva kisel deţ oz. pH vrednost. Glavni vir vnosa za človeka 
je hrana, v kateri je nikelj lahko prisoten tudi zaradi uporabe nerjaveče posode. Glavni 
vir v pitni vodi je raztapljanje niklja iz različnih elementov distribucijskega omreţja (pipe 
in ostalo od zajema dalje); voda, natočena brez predhodnega izpiranja, ga vsebuje več. 
  
Nikelj ni esencialni element za človeka. Dnevni vnos je ocenjen do 0,20 mg/osebo; 
voda naj bi predstavljala do 10 % tega vnosa. Absorpcija v prebavilih je iz vode večja 
kot iz hrane, zlasti na tešče. Izloča se v materino mleko. Prehaja skozi posteljico. Pri 
pitju vode z visokimi koncentracijami niklja se pojavijo slabost, bruhanje, driska. 
Najpogostejši učinek pri človeku je alergični kontaktni dermatitis, ki se pogosteje 
pojavlja pri ţenskah (nakit, ure). Pri občutljivih osebah lahko zauţitje ca. 500 µg/d 
povzroči spremembe na koţi (ekcem rok); pogosto se občutljive osebe te povezave ne 
zavedajo. Senzibilizacija se razvije po koţnem stiku, ne pa po vnosu niklja preko 
prebavil (hrana, voda). Pri preskusih na ţivalih je imel nikelj učinke na ledvice, vranico, 
pljuča, krvni sistem, povezan je z zmanjšano telesno teţo ter perinatalno umrljivostjo 
pri podganah. Izpostava na delovnem mestu z vdihavanjem nikljevih spojin je 
povezana s karcinogenimi učinki: pljuča, sinusi, nos; po IARC so nikljeve spojine 
uvrščene v 1. skupino (karcinogena snov za človeka), kovinski nikelj pa v 2 B skupino 
(moţen karcinogen za ljudi). Pri uţivanju ni dokazov o karcinogenosti. V nekaterih 
testih je bilo zabeleţeno genotoksično delovanje. 
  
V Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 79/2009 z dne 9.10.2009) je nikelj uvrščen v 
Prilogo I, del B, kjer je določena mejna vrednost v pitni vodi, 20 µg/L. Svetovna 
zdravstvena organizacija je izračunala za nikelj v pitni vodi priporočeno vrednost 70 
µg/L (0,07 mg/L), ki temelji na 20 % vnosu, in TDI 12 µg/kg telesne teţe z LOAEL pri 
občutljivi populaciji za koţne spremembe – alergiki. V Avstraliji imajo za nikelj v pitni 
vodi izračunano vrednost 0,02 mg/L iz podatkov preskusov na ţivalih, pri katerih so 
upoštevali spremembe telesne teţe. 
 
Nikelj v pitni vodi je lahko naravnega izvora, ali pa izvira iz onesnaţenja. Najpogosteje 
izvira povišana koncentracija iz materialov v stiku z vodo. Če je koncentracija 
preseţena, je treba poiskati vzrok in ustrezno ukrepati. Klasični postopki: koagulacija, 
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sedimentacija in filtracija lahko koncentracije niklja precej zniţajo; tudi ionska 
izmenjava ali adsorpcija sta učinkoviti. Pri koncentracijah nad predpisano vrednostjo za 
pitno vodo (20 µg/L) je moţno začasno do rešitve problema dopustiti uporabo vode kot 
ţivila tudi z višjimi koncentracijami, skladno z vrednostmi Svetovne zdravstvene 
organizacije (70 µg/L). Za lokalno povišane koncentracije v pitni vodi je pomemben 
nadzor kakovosti vgrajenih materialov. V takih primerih lahko vsak posameznik zniţa 
koncentracije tudi z izpiranjem omreţja pred uporabo pitne vode [8]. 
 
Nikelj pri nastanku cink fosfatnih prevlek deluje kot katalizator. Dodatno izboljšuje 
korozijsko obstojnost nastalih fosfatnih oblog. 
 
V Ur. l. RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009 in Ur. l. RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005 so 
v prilogi 1 navedene mejne vrednosti za nikelj 0,50 mg/L [11,12]. 
 

2.5 Cink 

 

Cink (latinsko zincum) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Zn in 
atomsko število 30. Je kovina, ki se uporablja v procesu galvanizacije jekla. Kot ostale 
kovine je manj reaktiven, spaja se s kisikom in drugimi nekovinami, reagira pa tudi z 
razredčenimi kislinami tako, da sprosti vodik. Je četrta najbolj uporabljena kovina na 
svetu, po pridobljenih tonah kovine na leto takoj za ţelezom, aluminijem in bakrom. 
Najpogostejše oksidacijsko število cinka je 2+. 
 
Cink je precej prisoten v naravi, v nizkih koncentracijah tudi v vodi. Uporablja se kot 
protikorozijska zaščita ţeleznih oz. jeklenih izdelkov, tudi cevi. Cink je element, ki ga 
najdemo v skoraj vseh ţivilih. Voda, ki vsebuje cink, ima lahko moten, svetlikajoč videz, 
na površini pri vretju nastane madeţ mastnega videza. Sicer določitev zdravju škodljive 
mejne vrednosti za cink v pitni vodo ni potrebna. Cink je esencialen mineral za ljudi, 
ţivali in rastline. Sodeluje pri številnih presnovnih procesih, ima pa tudi pomembno 
vlogo v strukturi beljakovin in celičnih membran. Zastrupitev s cinkom je zelo redka in 
je običajno posledica zauţitja hrane ali  pijače, kontamnirane s cinkom, ali vdihavanja 
hlapov cinkovega oksida. Po zauţitju 50,00–150,00 mg cinka dnevno se lahko pojavijo 
blaţje prebavne teţave, pri večjih količinah pa pride do bolečin v trebuhu, slabosti, 
bruhanja in driske. 12–24 ur po vdihavanju hlapov cinkovega oksida so lahko prisotni 
močnejše potenje, hitrejše dihanje in splošna oslabelost. 
 
Dolgotrajno uţivanje prevelikih količin cinka lahko vodi do anemije zaradi pomanjkanja 
bakra (cink zmanjšuje razpoloţljivost bakra), zmanjšanje števila belih krvnih celic, 
povečane količine lipoproteinov z nizko gostoto in zmanjšane količine lipoproteinov z 
visoko gostoto, zmanjšanja hematokrita in serumskega feritina. Uţivanje 15,00 mg in 
več cinka dnevno skozi daljše časovno obdobje zato ni priporočljivo. 
 
V Ur. l. RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009 in Ur. l. RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005 so 
v prilogi 1 navedene mejne vrednosti za cink 2,00 mg/L [11, 12]. 
 

2.6 Stari postopek obdelave 

 

Odpadna voda se zbira v egalizacijskem bazenu, kamor vtekajo alkalne in kisle vode. 



8 
 

Vodo najprej nakisamo z dodatkom 10 L FERIKLAR 99640 na 1000 L na pH vrednost 
(4,00–4,50), ki je istočasno primarni flokulant in sredstvo za odstranjevanje fosfata, kar 
je razvidno iz enačb 8 in 9. Enačba 10 prikazuje natančen izračun količin ţelezovega 
(III)klorida za 40 % raztopino. 

 

          (x + y) MeCl3 + 3 y OH- + x PO4
3-    x MePO4 xy Me(OH)3 + 3(x + y) Cl-       (8) 

 
2 FeCl3 +  PO4

3-     x  FePO4 + x y Fe(OH)3       (9) 
 

1g PO4     2,56 g FeCl3 = 4,44 mL FeCl3 – 40 %                             (10) 
 
  
Po 30 min mešanju z dodajanjem apnenega mleka (Ca(OH)2) (ca. 1000 L) dvignemo 
pH na 11,00. Po mešanju nastanejo kovinski hidroksidi cinka (Zn2+) in niklja (Ni2+), kar 
je razvidno iz enačb 11 in 12. Z dodatkom ca. 10 L polielektrolita ju izoborimo. 

 

 Ni2+ + 2OH-       Ni(OH)2                  (11)

  

 Zn2+ + 2OH-     


   Zn(OH)2                        (12) 

 
Bistro raztopino pred izpustom v javno kanalizacijo (13) dekantiramo in nevtraliziramo s 
ca. 45 L ţveplove(VI)kisline (H2SO4). 
 
 MeOH + SO4

2-      Me2SO4 + H2O                (13) 

 
Nastali mulj zgostimo na filtrni preši.  
 
S tem postopkom so večkrat presegli koncentracije niklja in cinka. Namreč nikelj, ki se 
je ţe izoboril, se je zaradi ponovno visoke vrednosti pH vrnil v ionsko obliko. Podobno 
se je zgodilo s cinkom, ki se je izoboril takoj na začetku obdelave in se vrnil v ionsko 
obliko zaradi nadaljnjega postopka, ki zniţa vrednost pH na (4,00–6,00). Vrednosti pH 
za izpust v javno kanalizacijo se namreč gibljejo med (6,00-9,50). 
 
Prav tako so bile pri tem postopku porabe kemikalij zelo velike, ponovljivost vrednosti 
analiz niklja, cinka in fosfatov pa je variirala od vzorčenja do vzorčenja ter večkrat 
presegla mejne vrednosti. Zato so se odločili, da izboljšajo postopek obdelave 
odpadnih voda [3]. 
 

2.7 Novi postopek 

 

Najprej so rekonstruirali predobdelavo tako, da so podaljšali previse na razmaščevanju 
in cink fosfatiranju. Tako se je zmanjšal iznos v odpadne vode. Nato so izdelali in 
dodelali prečne zavese stenskih prenosnih medijev ter uvedli odcejevanje od filtrske 
stiskalnice, saj se po cink fosfatiranju tekoči medij vrača nazaj v bazen cink fosfata. 
 
Stare kemikaljie NOVASPRAY 187 ter TENSOPON 055 so zamenjali s pralnimi 
sredstvi RIDOLINE 1562 ter RIDOSOL 1270. S tem so porabo zmanjšali za 25 %, prav 
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tako tudi pH vrednost na odpadnih vodah, kar pozitivno vpliva na obdelavo odpadnih 
vod. 
Nadalje so zamenjali primarni flokulant FERIKLAR 99640 s P3 FERROLINOM 703. Z 
njim so dosegli hitrejšo flokulacijo ter reakcijo obarjanja teţkih kovin v odpadnih vodah. 
Voda je bistrejša, usedanje mulja pa trikrat hitrejše [3]. 
 
Po novem postopku se šarţni reaktor, opremljen s propelerskim mešalom (slika 6), 
napolni z odpadno vodo iz fosfatirnih kadi ca. 16 m3. Po moţnosti, ko se odpadni 
koncentrat obdeluje, ga redčimo z izpiralno vodo v razmerju 1:3–1:5, saj je reakcija 
hitrejša (pri koncentratu je povečana koncentracija tenzidov, ki vplivajo na velikost 
flokul). 
 
V kolikor je začetni pH višji od 8,0, se dozira klorovodikova kislina (HCl) do pH (6,00-
6,50) in nato ţveplova(VI)kislina (H2SO4) do pH (5,00-5,50). Mešanje poteka 10 min. 
Doda se (5-6) L P3 FERROLIN 703. Po 20 min se doda 20 % apneno mleko 
(Ca(OH)2), da pH naraste na (10,00-10,50). Doziranje se preneha, ko ima pH vrednost 
9, ker se apno počasi raztaplja. Mešanje poteka nadaljnjih 15-20 min. Nato se doda 
TMT 15, (11-12) L na šarţo. Reakcijo prikazuje enačba 14. Reakcijska zmes se meša 
še 10–15 min. 
 
 3Ni2++ 2 TMTNa3          Ni3TMT2 + 6Na+               (14) 
 
Po končani reakciji se doda koagulant P3 CRONI 850 1,5–2 kg. Meša se nadaljnjih 10–
15 min, do konstantne pH vrednosti. Z dodatkom ţveplene kisline pade pH na (8,50–
9,00). Po 5–8 min mešanju nazadnje dodamo še flokulant P3 FERROCRYL 8723 100 
g. Le-ta je predhodno raztopljen v 10 L vode (nastane ţelatinozna raztopina). Mešanje 
zaključimo po minuti ali dveh, ko izklopimo mešalo. Ko se flokule usedejo, je obdelava 
šarţe končana in primerna za izpust. Nastali mulj, ki se je nabral v konusnem delu 
reaktorja, se prefiltrira skozi filtrno prešo, čista voda pa se oddekantira in izpusti v 
kanalizacijo ali odtok. Pri izpustu se obvezno meri pH vrednost, da le-ta ne preseţe 
mejne vrednosti 6,00 oz. 9,50. 
 
Razlika med starim in novim postopkom je predvsem v tem, da stari postopek 
uporablja staro metodo obarjanja kovinskih hidroksidov, pri kateri je velikokrat prihajalo 
do povratnega raztapljanja hidroksidov v izpustno vodo, če pH ni dosegel vrednosti 
10,50 do 11,00. Velike količine kemikalij (predvsem apnenega mleka) so rezultirale 
velike količine mulja, ki je imel visoko pH vrednost, ker se ni dalo opraviti nevtralizacije 
le-tega pred izpustom odpadne vode (povratno raztapljanje pri zniţevanju pH 
vrednosti). 
 
Pri novem postopku se uporabljajo optimalne količine kemikalij, pH vrednosti so 
nastavljene na najniţje optimalne, pri čemer se z dodajanjem organosulfidov (tri 
merkapto triazolin – TMT15), dobi netopne oz. zelo teţko topne kovinske sulfide. 
Kvaliteto mulja in minimalne količine ter visoko stopnjo izločanja vode se doseţe z 
dodajanjem bentonitov. 
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4 MATERIALI IN METODE 

 

3.1 Opis linije 

 
Industrijske odpadne vode nastajajo pri površinski zaščiti obdelovancev na conskem 
pralnem stroju ter pri hlajenju. Površinska zaščita obdelovancev poteka na treh linijah 
lakiranja. V lakirnici, v kateri poteka osnovno lakiranje KTL, in končno prašno lakiranje, 
nastaja odpadna industrijska voda v postopku predobdelave. Postopek predobdelave 
zajema razmaščevanje, aktivacijo in fosfatiranje. Razmaščevanju in fosfatiranju sledi 
izpiranje. Skupna prostornina kadi (brez kadi za izpiranje), v katerih poteka 
predobdelava, je 9,7 m3. Delovne kopeli – koncentrati (razmaščevanje, aktivacija in 
fosfatiranje) se menjajo občasno (po potrebi), izpiralne vode pa nastajajo kontinuirano. 
 
Linija je sestavljena iz petih sklopov oz. devetih kadi. Prvi sklop je razmaščevanje, 
drugi je izpiranje aktivacija, cink-fosfatiranje, grobo izpiranje in fino izpiranje z 
demineralizirano (DEMI) vodo oz. pasivacija (slika 2). 
 

 
Slika 2: Celotna lakirna linija podjetja z označenimi posameznimi lakirnicami 
 
Sredstvo za razmaščevanje je sestavljeno iz “builderja” (na osnovi močnih alkalij – 
natrijev ali kalijev hidroksid) in tenzida (površinsko aktivne snovi). Sledi dvojno 
izpiranje, grobo in fino, pri čemer se fino izpiranje preliva nazaj v grobo, da se prihrani 
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voda. Sveţa voda teče samo v fino izpiranje. To je prvi izvor odpadne vode. 
Razmaščevanje poteka v vročem, pri 55–60 °C. 
Sledi kad z aktivacijo, ki je suspenzija na osnovi titanovih in cirkonijevih soli. Funkcija te 
suspenzije je priprava začetnih kristalnih jeder za proces cink fosfatiranja. Pri tem je 
zelo pomembna temperatura aktivacijske raztopine, ki ne sme presegati 25 °C. Zato te 
kadi ponavadi hladijo.  
 
Pred cink-fosfatiranjem je šobni venec, skozi katerega teče deminalirizirana voda 
(DEMI voda), ki navlaţi površino in prepreči nastajanje ţelezo-fosfata, do katerega 
lahko pride zaradi par, ki izhajajo iz 45–50) °C ogrete raztopine cink fosfata. Cink 
fosfatiranje je raztopina cink-fosfatnih soli, kislin, aktivatorjev in katalizatorja. Katalizator 
je na osnovi nikljevih soli in je posledično izvor niklja v odpadnih vodah. Zadnji dve kadi 
sta grobo in fino izpiranje z DEMI vodo, ki deluje kot pasivacija. Zadnja izpiralna kad se 
preliva v kad s prvim grobim izpiranjem in je izvor odpadne vode, ki vsebuje nikljeve, 
fosfatne, nitratne, ţelezove in cinkove ione.  
 
V lakirnici, v kateri poteka osnovno lakiranje z enokomponentnim alkidnim osnovnim 
lakom, je bila izvedena rekonstrukcija. Spremenili smo postopek obdelave. Namesto 
razmaščevanja z organskimi topili sedaj v razmaščevalno izpiralni komori hkrati poteka 
razmaščevanje in fosfatiranje z vodno raztopino. Z visokotlačno napravo brizgamo 
ogreto raztopino na obdelovanec, temu pa potem sledi izpiranje. Odpadna voda se 
zbira na dnu komore, od koder se potem prečrpava v čistilno napravo. Količina 
odpadne vode je 1,6 L/m2 obdelane površine, letna količina tako nastale vode pa 120 
m3. 
 
Conski pralni stroj je namenjen pred-razmaščevanju močno namaščenih 
obdelovancev. Proces razmaščevanja poteka pri povišani temperaturi, pri čemer 
obdelovanci potujejo horizontalno po tračno premikajoči se rešetki skozi komoro oz. z 
lamelami zaščitenim prostorom, v katerem na obdelovance brizga raztopina 
razmaščevalnega sredstva. Pod rešetko je zbiralni bazen s prostornino 6 m3, v katerem 
je razmaščevalna kopel – koncentrat. Občasno (predvidoma trikrat letno) se zamenja, 
koncentrat se prečrpa v industrijsko čistilno napravo.  
 
V proizvodnih procesih uporabljajo dva hladilna sistema. Zaprt obtočni hladilni sistem, 
katerega odvedena moč toplotnega toka je 50 kW, se uporablja za hlajenje laka. V 
sistem ne dodajajo kemikalij, v primeru delnega ali popolnega praznjenja bi se 
odpadna voda odvajala na iztoku št.1 v javno kanalizacijo. Hladilna odpadna voda iz 
pretočnega hladilnega sistema z močjo 25 kW, ki se uporablja v procesu kaljenja, ne 
prihaja v stik z obdelovanci, prav tako se v pretočni sistem ne dodaja kemikalij.  
 
Za ogrevanje imajo vročevodni sistem, v katerega ne dodajajo kemikalij. Odpadne 
vode bi nastajale v primeru delnega ali popolnega praznjenja vročevodnega sistema in 
bi se odvajale na iztoku št.1 v javno kanalizacijo.  
 
Padavinska voda se odvaja s 5 ha utrjenih površin preko treh zadrţevalnikov 
padavinske odpadne vode. 
 
Čiščenje vse industrijske odpadne vode, ki nastaja v postopku pred-obdelave pred 
lakiranjem in na conskem pralnem stroju, se izvaja v industrijski čistilni napravi. 
Sestavljajo jo: 

 trije talni zbirni bazeni (dva s prostornino 1 m3 in eden s prostornino 5 m3), ki so 
namenjeni zbiranju odpadne vode iz posameznih lakirnic, 

 zbiralni rezervoar s prostornino 20 m3 imenovan tudi egalizacijski bazen, 
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 šarţni reaktor s prostornino 20 m3, v katerem poteka šarţna obdelava vode, 
 filter preša za dehidracijo mulja, ter 
 posamezne posode, v katerih so dodatki – kemikalije za čiščenje. 

 
Talni zbiralni bazen s prostornino 5 m3 je namenjen zbiranju in po potrebi tudi čiščenju 
odpadne vode, ki lahko vsebuje ostanke laka. Iz zbiralnih bazenov in zbiralnega 
rezervoarja se odpadne vode prečrpajo v šarţni reaktor, v katerem poteka čiščenje 
odpadne vode (obarjanje kovin ter nevtralizacija) po naslednjem postopku: 

 nakisanje, 
 dodajanje primarnega flokulanta, 
 korekcija pH vrednosti v alkalno območje, 
 obarjanje hidroksidov in tvorjenje sulfidov, in 
 ločevanje mulja in dekantata. 

 
Po obdelavi šarţe se odpadne vode preko končne kontrole odvedejo v javno 
kanalizacijo, mulj z dna reaktorja pa se dehidrira v filtrni preši. Mulj se odstrani v skladu 
s predpisi o ravnanju z odpadki, filtrat pa se odvaja v zbiralni rezervoar. 
 
Ukrepi, ki jih upravljavec ţe izvaja z namenom zmanjšanja emisij v vode, so: 

 zmanjševanje izgub sestavin kopeli z izbiro primernega prevoza obdelovancev, 
s preprečevanjem prelivanja, z ustreznim brizganjem in z izbiro optimalne 
sestave kopeli (delovne raztopine),  

 obdelava kopeli (delovnih raztopin) s toplotnimi in drugimi postopki (uporaba 
oljnega izločevalca), z namenom, da je uporabnost kopeli čim daljša,  

 v postopkih površinske zaščite obdelovancev na conskem pralnem stroju ter pri 
hlajenju se ne uporablja EDTA zaradi moţnosti tvorjenja kovinskih kompleksov, 
ki so teţko odstranljivi iz odpadnih vod, 

 večkratna uporaba vode za spiranje s kaskadnim spiranjem,  
 zbiranje in od industrijskih odpadnih vod ločeno odstranjevanje topil in odpadnih 

raztopin za razmaščevanje in čiščenje, ki niso na vodni osnovi, ter gošč, ki 
vsebujejo teţke kovine, 

 končno čiščenje industrijske odpadne vode, 
 od odpadne vode ločeno zbiranje in odstranjevanje izrabljenih emulzij [3]. 

 

3.2 Optimizacija novega postopka 

 

Naše raziskave smo začeli z optimiranjem postopka in uvedli naslednje spremembe: 

 FERROLIN 703 smo zamenjali z ţelezovim(III)kloridom, kjer so porabe dosti 
manjše, učinek pa enak ali boljši. 

 CRONI 850 smo nadomestili s P3 FERROFLOC 8656, ki ga prav tako 
porabimo manj, učinek pa je veliko večji.  
 

Načeloma je postopek ostal isti kot pred optimizacijo: 
 
Šarţni reaktor napolnimo s 16 m3 odpadne vode ter vklopimo mešalo. Pustimo mešati 
pribliţno 30 min. Slika 3 prikazuje vzorec odpadne vode, zajet v šarţnem reaktorju 
pred kemijsko obdelavo. V čaši je jasno vidna usedlina v odpadni vodi pred obdelavo. 
V tej usedlini so cinkovi hidroksidi, emulgirana olja, suspenzija cirkonijevih in titanovih 
soli ter organske in anorganske nečistoče. Prav zaradi te usedline potrebujemo mešalo 
v šarţnem reaktorju, da odpadno vodo egalizira (enakomerno porazdeli usedlino po 
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celotnem šarţnem reaktorju). Konstantno mešanje vode pripomore k temu, da 
kemikalije laţe, hitreje reagirajo z odpadnimi ioni in snovmi. Na ta način pospešimo 
obdelavo vode. Iz opisanega postopka obdelave pa je razvidno, da je kljub temu včasih 
potrebno mešati vodo tudi do 60 min, da dodana kemikalija popolnoma zreagira in je 
njen učinek najboljši. 
 

 

Slika 3: Odpadna voda pred obdelavo v laboratoriju podjetja 
 

Začetni pH, ki je ponavadi med 8 in 10, nakisamo z dodatkom H2SO4 do pH (5,50-
6,00). Pustimo mešati 5 min. Dodamo (5,00-6,00) L ţelezovega(III)klorida in mešamo 
30 min. Nato z 20 % apnenim mlekom dvignemo pH nazaj na (10,50–11,00), ter 
mešamo 15 min. Sledi dodajanje TMT 15, (7-8) L. Kontejner za skladiščenje TMT 15 je 
prikazan na sliki 4. 
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Slika 4: Kontejner TMT 15, skladiščen v SIP, strojna industrija, d. d., z nameščenim 
ventilom 

      

Po 60 min dodamo 2 merici (ca. 4 kg) koagulanta Ferrofloc 8656 in mešamo 15–20 
min. Ponovno dodamo ţveplovo(VI)kislino, s katero zniţamo pH na (8,90–9,30) ter 
mešamo 3 min. Na koncu dodamo še polielektrolit P3 FERROCRYL 8723 70 g, 
katerega predhodo raztopimo v 10 L vode. Mešamo še minuto ali dve, da vidimo 
nastanek flokul (slika 5), nato ugasnemo mešalo. 

 

          

Slika 5: Nastanek flokul po dodatku polielektrolita P3 FERROCRYL 8723 

 

 



15 
 

Flokule se začnejo takoj usedati, kar je prikazano na sliki 6.  

 

          

Slika 6: Usedanje flokul 

 

Ko se vse flokule usedejo na dno šarţnega reaktoja (na sliki 7 na dno čaše), začemo s 
črpanjem obdelane vode v javno kanalizacijo. Mulj stisnemo v filtrski preši. 

 

          

Slika 7: Usedene flokule na dnu čaše 
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Na sliki 8 je prikazan skoraj popolnoma izpraznjem šarţni reaktor, katerega napolnimo 
s 16 m3 odpadne vode. Bela svetleča cev, vidna na sliki, je dozirna cev za apneno 
mleko, ki je skladiščeno v balonu pod reaktorjem. 

 

         

Slika 8: Izpraznjen šaržni reaktor in propelersko mešalo 
 

3.3 Materiali in kemikalije 

 

Pri naših raziskavah smo uporabljali naslednje kemikalije: 

 Organosulfid: TMT 15 - Vsebuje: 2,4,6 – trimercapto-s-triazin - Opis: sredstvo 
za obdelavo odpadne vode in odstranjevanje teţkih kovin - Agregatno stanje: 
tekoče - Barva: brezbarven do rahlo rumen - Vonj: specifičen - Topnost v vodi: 
popolna - Proizvajalec: Evonik Degussa GmbH. 

 Koagulant - absorbent: P3-Ferrofloc 8656 - Vsebuje: organske in anorganske 
flokulante, aktivirani bentonit - Opis: mešanica bentonitov in organskih 
polimerov - Agregatno stanje: prašek - Barva: rumenozelena - Vonj: brez - 
Topnost v vodi: delno topno - Proizvajalec: BK Guilini GmbH 

 Flokulant: P3-Ferrocryl 8723 - Vsebuje: poliakrilamid - Opis: močno anionski 
visoko molekularni flokulant - Agregatno stanje: trdno - Barva: bel - Vonj: brez - 
pH (0,1 %): 7,50 - Topnost v vodi: popolna - Proizvajalec: BK Guilini GmbH 

 Primarni koagulant - ţelezo(III)klorid - Vsebuje: 40 % raztopina 
ţelezovega(III)klorida - Opis: sredstvo za primarno koagulacijo - Agregatno 
stanje: tekoče - Barva: rumena do rjava - Vonj: specifičen - pH (0,1%): 7,50 - 
Topnost v vodi: popolna - Proizvajalec: Brenntag Ljubljana, d. o. o. 

 Apneno mleko - suspenzija - Vsebuje: raztopina kalcijevega hidroksida Ca(OH)2 
- Opis: sredstvo za obdelavo odpadne vode, nevtralizacijo in koagulacijo - 
Agregatno stanje: tekočina - suspenzija - Barva: bistro - mešanica bela - Vonj: 
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nima - pH (20%): 12,00 - Topnost v vodi: delno - Proizvajalec: IGM Zagorje, d. 
d. 

 Ţveplena kislina (H2SO4) - Vsebuje: 25 % ţvepleno kislino - Opis: sredstvo za 
niţanje pH - Agregatno stanje: jedka tekočina - Barva: bistro, brezbarvna - Vonj: 
brez - pH: ≤1,00 - Topnost v vodi: popolna - Proizvajalec: Brenntag Ljubljana, d. 
o. o. 

 
V predhodnih postopkih obdelave odpadne vode so uporabljali naslednje kemikalije: 

 Klorovodikova kislina (HCl) - Vsebuje: 32-36 % tehnična klorovodikova kislina - 
Opis: sredstvo za niţanje pH - Agregatno stanje: tekočina - Barva: bistro do 
rumenksta - Vonj: oster - pH: ≤1,00 - Topnost v vodi: popolna - Proizvajalec: 
TKI Hrastnik. 

 Koagulant: Croni 850 – trgovsko ime - Vsebuje: neaktiviran bentonit, 
anorganske zemljoalkalijske soli, karbonate, hidrogen karbonate, aluminijev 
sulfat, ţelezov sulfat in kalcijev hidroksid - Opis: lahko koagulacijsko in 
absorbcijsko sredstvo na bazi bentonitov - Agregatno stanje: prašek - Barva: 
siva do rumeno rjava - Vonj: brez - Topnost v vodi: delno topno - Proizvajalec: 
Henkel GmbH. 

 Primarni koagulant: Ferrolin 703 – trgovsko ime - Vsebuje: ţelezov(III)klorid, 
kalcijev klorid, klorovodikova kislina, organski polimer Opis: mešanica 
ţelezovega in kalcijevega klorida ter organskega polimera - Agregatno stanje: 
tekočina - Barva: rjava - Vonj: karakterističen - pH: 2(raztopina 10g/L) - Topnost 
v vodi: popolna - Proizvajalec: Henkel GmbH 

 Primarni koagulant: Feriklar 99640 - trgovsko ime - Vsebuje: Ţelezov(III)klorid - 
Opis: mešanica ţelezovega klorid sulfata - Agregatno stanje: tekočina - Barva: 
rjava - Vonj: karakterističen - pH: 2(raztopina 10g/L) - Topnost v vodi: popolna - 
Proizvajalec: Atotech KTP. 

 
Feriklar 99640 so zamenjali z Ferrolin 703 zaradi zmanjšanja vsebnosti sulfatov v 
odpadnih vodah. Ferrolin 703 so zamenjali pri optimiranem postopku z 
ţelezovim(III)kloridom, ki je visoko koncentrirana bazna kemikalija z visoko 
učinkovitostjo in nizko ceno. Ima funkcijo niţanja pH vrednosti in primarnega flokulanta 
v eni sami kemikaliji. 
 
Prav tako smo pri optimiranju zamenjali Croni 850 z Ferrofloc 8656, ker je Croni 850 
kemikalija, namenjena za lak koagulacijo. Zaradi tega je mnogo manj učinkovita, kot 
strogo namenski Ferrofloc 8656, ki vsebuje aktivni bentonit zelo fine granulacije in s 
tem velike aktivne površine. Te lastnosti pridonesejo k boljši absorpciji organskih 
nečistoč in pomagajo pri formiranju velikih flokul v končni fazi obdelave vode. 
 
Za vse zgoraj omenjene kemikalije velja, da ne smejo prit v nerazredčeni obliki v 
kanalizacijo, površinsko vodo ali podtalnico. TMT 15 in FERROFLOC 8656 pa imata 
dodan stavek o nevarnosti H412: Škodljiv za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

3.4 Analizne metode 

 

Za namene raziskave smo merili nikelj pred obdelavo in po obdelavi odpadne vode ter 
cink. Vzorce smo zajemali iz šarţnega reaktorja pred obdelavo šarţe, to je dve minuti 
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po vklopu mešala, za analizo niklja, ter na iztoku v kanalizacijo po odelavi. Po obdelavi 
smo zajeli vzorec trikrat, in sicer, ko smo začeli izpuščati vodo iz šarţnega reaktorja, ko 
je bil reaktor na pol prazen, in tik preden smo ga popolnoma izpraznili. Na tak način 
smo dobili povprečne vrednosti niklja in cinka po obdelavi na šarţo. 
 

3.4.1 Meritev pH vrednosti 

 

Vrednosti pH merimo s prenosnim laboratorijskim pH metrom WTW 340i. Tip merilne 
elektrode je kombinirana elektroda v EP ohišju. Pred vsakim merjenjem smo pH meter 
umerili v dveh točkah, pri pH 7,00 in pH 10,00. Vzorec smo odmerili v čašo, v katero 
smo dali magnetno mešalo, potopili elektrodo in na zaslonu odčitali vrednost. 
 

3.4.2 Nickel, 1-(2 Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) metoda 

 
Meritve smo opravljali s pomočjo HACH-ovega prenosnega spektrofotometra, model 
DREL 2010 (slika 9). Ta metoda je spektrofotometrična (kolorimetrična) meritev niklja s 
pomočjo reagenta 1-(piridilazo)-2-Naftol (PAN). Metoda je prilagojena po Watanabe, 
H., Talanta, 21 295 (1974).  
 
Vzorec smo zbirali v plastenko, ki smo jo pred tem oprali s kislino. Če bi ţeleli vzorec 
hraniti dalj časa, bi ga nakisali z dušikovo(V)kislino do vrednosti pH 2,00 ali manj 
(pribliţno 5 mL/L). Tak vzorec lahko pri sobni temperaturi hranimo do 6 mesecev. 
Vzorcu smo določili pH. Če se je pH gibal med 3,00 in 8,00, smo začeli z analizo. Če je 
bil pH nad 8,00, smo vzorec nakisali z dušikovo (V) kislino, če pa je bil pH pod 3,00, 
smo dvignili pH s 5 M raztopino natrijevega hidroksida (NaOH). Ko višamo pH z NaOH, 
moramo paziti, da ne preseţemo vrednosti 8,00, ker lahko pride do izgube niklja zaradi 
nastanka izobarjenega hidroksida.  
 

       
Slika 9: Prenosni spektrofotometer DREL 2010 
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ANALIZNI POSTOPEK 
 
Na spektrofotometru vnesemo programsko kodo 340, pod katero je shranjena analizna 
metoda za določanje niklja z metodo PAN. Valovno dolţino nastavimo na 560 nm. 
Vstavimo nosilec za 10 mL kiveto. Napolnimo jo s prej pripravljenim vzorcem. 
Referenčno kiveto napolnimo z 10 mL deminalirizirane (DEMI) vode, ki nam bo sluţila 
kot slep – ničti vzorec. V obe kiveti dodamo en odmerek ftalatfosfatnega reagenta ter 
stresamo, da se popolnoma raztopi. Opomba: če vzorec vsebuje Fe3+ ion, se mora 
raztopiti ves kristalni reagent, preden nadaljujemo z naslednjim korakom. Dodamo 0,5 
mL 0,3 % PAN indikatorja v vsako kiveto. Opomba: uporabimo prevlečeno dozirno 
pipeto. Vključimo štoparico na instrumentu. Teči začne 15 min čas reakcije. Opomba: v 
času razvijanja barve lahko v vzorcu le-ta variira od rumeno-oranžne do temno rdeče. 
Slepi vzorec ostane rumen. Po preteku reakcijskega časa dodamo v vsako kiveto 
odmerek EDTA reagenta. Stresamo, da se reagent raztopi. Slepi vzorec postavimo v 
merilno celico sprektrofotometra, zapremo pokrov in pritisnemo stikalo ZERO (ničti 
vzorec). Ko se na prikazovalniku izpiše 0,000 mg/L Ni PAN, zamenjamo kiveto za 
vzorec, zapremo pokrov in pritistnemo stikalo READ (odčitavanje). Na prikazovalniku 
se izpiše koncentracija nikljevih ionov v mg/L. 
 
OPIS METODE 
 
Po zapufranju vzorca in maskiranju Fe3+ iona s pirofosfatom reagira nikelj z 
indikatorjem 1-(piridilazo)-2-Naftol (PAN). Indikator ustvari kompleks z večino prisotnih 
kovin. Po razvitju barve dodamo EDTA, da uničimo vse kovinsko – PAN komplekse, 
razen niklja in kobalta. Ta metoda je edinstvena, ker lahko določimo koncentracije 
niklja in kobalta v enem vzorcu. S to metodo določamo koncentracije niklja od (0,000 -
1,000) mg/L. 
 
NATANČNOST METODE 
 
V različnih laboratorijih so z uporabo standardne raztopine niklja 0,500 mg/L in dveh 
reprezentativnih vzorcev reagenta ter uporabo DR/2010 dobili standardno odstopanje ± 
0,0037 mg/L niklja. Ob prisotnosti nekaterih ionov, ki presegajo mejne koncentracije, se 
lahko pojavijo motnje pri meritvah. Interferenčne ione navajamo v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Vpliv interferenčnih ionov 
 

ION MEJNE KONCENTRACIJE (mg/L) 

Al3+ 32,00 

Ca2+ 1000,00 kot (CaCO3) 

Cd2+ 20,00 

Cl- 8000,00 

Cr3+ 20,00 

Cr6+ 40,00 

Cu2+ 15,00 

F- 20,00 

Fe3+ 10,00 

Fe2+ moti v vsaki koncentraciji in ne sme biti prisoten 

K+ 500,00 

Mg2+ 400,00 

Mn2+ 25,00 

Mo6+ 60,00 

Na+ 5000,00 

Pb2+ 20,00 

Zn2+ 30,00 

 
Močno zapufrani vzorci ali taki z ekstremnimi pH vrednostmi lahko preseţejo 
kapaciteto pufranja reagenta in zahtevajo predobdelavo vzorca. Prav tako lahko motijo 
kemikalije, ki tvorijo komplekse (EDTA). V tem primeru je treba vzorce obdelati po 
DIGESDAL metodi ali jih destilirati. 
 

3.4.3 Aquaquant® 114420 Nickel test 

 

Vzporedne meritve koncentracije niklja smo opravljali z Aquaquant® testom, ki deluje v 
območju (0,02–0,50) mg/L Ni (slika 10). 

 

 
Slika 10: Test Aquaquant® 114420 za določanje koncentracije niklja 

 
 
To je hiter test proizvajalca Merck, katerega uporabljajo tudi v Sip, strojna industrija, d. 
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d., za svoje meritve niklja v obdelani vodi pred izpustom v javno kanalizacijo na iztoku 
št. 1. Metoda je kolorimetrična. Analizo smo opravljali takoj po vzorčenju, da se nikelj 
ne bi izgubil. Tako kot pri prejšnji metodi mora biti pH med 3,00–8,00. Če ni, ga je treba 
prilagoditi. 
 
 
ANALIZNI POSTOPEK 
 
Imamo dve 20 mL kiveti. V prvo damo 20 mL demineralizirane vode, v drugo pa 20 mL 
vzorca. V kiveto A, ki vsebuje vzorec, damo 4 kapljice Ni-1 reagenta, zapremo kiveto s 
priloţenim zamaškom in stresamo. Vzorec se obarva rahlo rumeno. (Če bi bilo 
potrebno, dodajamo reagent Ni-1 po kapljicah, dokler se barva ne stabilizira). 
Počakamo 1 min. Nato dodamo 8 kapljic Ni-2 reagenta, zapremo testno kiveto in 
stresamo. Z lističem za merjenje pH vrednosti preverimo, ali je pH med 10,00 in 12,00. 
Če ni, prilagodimo pH z dodatkom natrijevega hidroksida. Nadaljujemo z dodajanjem 8 
kapljic reagenta Ni-3. Ponovno zapremo kiveto in stresamo. Po 3 min primerjamo 
barve v merilni kiveti A s slepo probo v kiveti B s pomočjo priloţene barvne lestvice. 
 
OPIS METODE  
 
Nikelj(II)ion oksidiramo z jodom in prevedemo z dimetilglioksimom v amonijevi raztopini 
v rdeče-rjavi kompleks. Koncentracijo niklja merimo z vizualno primerjavo barve 
merjene raztopine z barvnimi polji na barvni skali. Ta hitri test vsebuje reagente Ni-1A, 
Ni-2A ter Ni-3A. Ni-1A vsebuje jod, s katerim se dvo-valentni nikljevi ioni pretvorijo v 
višje oksidacijsko stanje. V reagentu Ni-2A je prisoten amonijak ter kompleksant, ki 
vzorec naalkali na pH 11,50, hkrati pa razpade prebitni jod. Pod temi pogoji tvori nikelj 
z dimetilglioksidom rdeče-rjavi kompleks, katerega intenziteta obarvanja je 
premosorazmerna s koncentracijo raztopljenega niklja v vodi. Dimetilglioksid vsebuje 
tretji reagent Ni-3A (1 % raztopina). A ponazarja kiveto, ki vsebuje vzorec. V primeru 
prisotnosti interferenčnih ionov in snovi, prikazanih v preglednici 2, lahko pride do 
napačnih rezultatov analiz. 
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Preglednica 2: Koncentracije motečih ionov in spojin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

3.4.4 Merckoquant® 117483 Nickel test 

 
Nikelj smo določali še z metodo Merckoquant® Nickel test 117483. Merilno območje je 
od (0,00-10,00) mg/L niklja (slika 11). Tudi to je kolorimetrična metoda z barvnim 
komparatorjem. 
 

     
Slika 11: Merckoquant-ov test za določanje koncentracije niklja 

 

 
Ko smo napolnili reaktor in vklopili mešalo, smo po 2 minutah mešanja vzeli vzorec 
vode, v katerem smo določali vsebnost niklja. Metodologija je identična metologiji 
Aquaquant® 114420 N 
nikljevega testa, le da je le-ta prirejena za visoke koncentracije niklja. 

ION 
MEJNE 

KONCENTRACIJE 
(mg/L)

SNOV 
MEJNE 

KONCENTRACIJE 
(%)

Al3+ 1000,00 NaCl  20,00 

F- 250,00 Surfactants 1  5,00 

Pb2+ 1000,00 EDTA  1,00 

Ca2+ 1000,00 Na-acetat 10,00 

Fe3+ 10,00 Na2SO4  20,00 

PO4
3- 1000,00 NaNO3  20,00 

Cd2+ 50,00 

  Hg2+ 50,00 

  S2- 100,00 
  NO2- 1000,00 

  CN- 500,00 
  Mg2+ 500,00 
  SO3

2- 1000,00 

  Cr3+ 50,00 

  Mn2+ 0,50 
  Zn2+ 1000,00 
  Cr2O7

2- 0,50 

  NH4+ 1000,00 
  Cu2+ 50,00 
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ANALIZNI POSTOPEK 
 
Imamo dve 20 mL kiveti. V prvo damo 20 mL demineralizirane vode, v drugo pa 20 mL 
vzorca. V kiveto A, ki vsebuje vzorec, damo 4 kapljice Ni-1 reagenta, zapremo kiveto s 
priloţenim zamaškom in mešamo. Vzorec se nam obarva rahlo rumeno. Če bi bilo 
potrebno, dodajamo reagent Ni-1 po kapljicah, dokler se barva ne stabilizira. 
Počakamo 1 min. Nato dodamo 8 kapljic Ni-2 reagenta, zapremo testno kiveto in 
mešamo. Nato z lističem za merjenje pH, preverimo ali je pH med 10,00 in 12,00. Če 
ni, prilagodimo pH z dodatkom natrijevega hidroksida. Nadaljujemo z dodajanjem 8 
kapljic reagenta Ni-3. Ponovno zapremo kiveto in mešamo. Po 3 min primerjamo barve 
v merilni kiveti A s slepo probo v kiveti B s pomočjo priloţene barvne lestvice. 
 
OPIS METODE 
 
Nikelj(II)ion oksidiramo z jodom in potem prevedemo z dimetilglioksimom v 
amonialkalni raztopini v rdeče-rjavi kompleks. Koncentracijo niklja merimo z vizualno 
primerjavo barve merjene raztopine z barvnimi polji na barvni skali. Ta hitri test vsebuje 
reagente Ni-1A, Ni-2A ter Ni-3A. Ni-1A vsebuje jod, s katerim se dvo-valentni nikljevi 
ioni pretvorijo v višje oksidacijsko stanje. V reagentu Ni-2A je prisoten amonijak ter 
kompleksant, ki vzorec naalkali na pH 11,50, istočasno pa razpade prebitni jod. Pod 
temi pogoji tvori nikelj z dimetilglioksidom rdeče-rjavi kompleks, katerega intenziteta 
obarvanja je premosorazmerna s koncentracijo raztopljenega niklja v vodi. 
Dimetilglioksid vsebuje tretji reagent Ni-3A (1 % raztopina). Tudi pri tej metodi se lahko 
pri meritvah pojavijo motnje, če so v vzorcu prisotni ioni ali spojine, prikazane v 
preglednici 3. 
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Preglednica 3: Koncentracije motečih ionov in spojin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 SIST EN ISO 17294–2–2005 

 

To metodo uporablja Zavod za zdravstveno varstvo Celje za kontrolo niklja v odpadnih 
vodah. Analize opravljajo dvakrat letno. Vzorčenje izvedejo po standardu ISO 5667-10 
Water quality – Sampling – part 10: Guidance on sampling of waste water s pomočjo 
avtomatskega vzorčevalnika ISCO 6712. Podatki se obdelujejo s programom Flowlink, 
verzija 4.16. Metoda merjenja celokupnega niklja je 319/SIST EN ISO 17294–2–2005, 
merilna negotovost pa 20 %. 

3.4.6 Cink – za območje (0,00-2,00) mg/L 
 

Meritve smo opravljali s pomočjo HACH-ovega prenosnega spektrofotometra, model 
DREL 2010. Ta metoda je spektrofotometrična (kolorimetrična) meritev cinka, pri 
čemer kompleks cinka ekstrahiramo s cikloheksanonom. Metoda je prilagojena iz 
Standardne metode za testiranje vode in odpadne vode, drţavni register 45 (105) 
36166 (Maj 29, 1980). 
 
Vzorec smo natočili v plastenko, ki smo jo pred tem oprali s kislino. Če bi ţeleli vzorec 
hraniti dalj časa, bi ga nakisali z dušikovo (V) kislino do vrednosti pH 2,00 ali manj 

ION 
MEJNE 

KONCENTRACIJE 
(mg/L)

SNOV 
MEJNE 

KONCENTRACIJE 
(%)

Al3+ 1000,00 NaCl  20,00 

F- 250,00 Surfactants 1  5,00 

Pb2+ 1000,00 EDTA  1,00 

Ca2+ 1000,00 Na-acetat 10,00 

Fe3+ 10,00 Na2SO4  20,00 

PO4
3- 1000,00 NaNO3  20,00 

Cd2+ 50,00 

  Hg2+ 50,00 

  S2- 100,00 
  NO2- 1000,00 

  CN- 500,00 
  Mg2+ 500,00 
  SO3

2- 1000,00 

  Cr3+ 50,00 

  Mn2+ 0,50 
  Zn2+ 1000,00 
  Cr2O7

2- 0,50 

  NH4+ 1000,00 
  Cu2+ 50,00 
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(pribliţno 5 mL/L). Tak vzorec lahko hranimo do 6 mesecev pri sobni temperaturi. Pred 
analizo nastavimo pH med 4,00 in 5,00 z 5 M natrijevim hidroksidom (NaOH). Paziti 
moramo, da pH ne preseţe 5,00, saj se lahko cink izobori. 
 
ANALIZNI POSTOPEK 
 
V spektrofotometer vnesemo programsko kodo 780, pod katero je shranjena analiza za 
cink. Valovno dolţino nastavimo na 620 nm. Ko je le-ta točna, se na zaslonu izpiše 
Zero Sample (ničti vzorec). V merilno calico vstavimo vloţek za 10 mL kiveto. 20 mL 
pripravljenega vzorca prenesemo v 25 mL menzuro z brušenim čepom. Opozorilo : 
uporabljamo samo steklene menzure, ki smo jih pred uporabo sprali z mešanico 1:1 
klorovodikove kisline in deionizirane vode. V menzuro dodamo vsebino ene merice 
ZincoVer 5 reagenta, ki je v praškasti obliki. Je vijolične barve. Zmešamo. Opozorilo: 
prašek se mora popolnoma raztopiti. Vzorec bi moral postati oranžne barve. Če je rjav 
ali moder, zavržemo vzorec in test ponovimo. Reagent Zinco Ver 5 vsebuje cianid, kar 
pomeni da je zelo strupen v primeru uživanja ali vdihavanja. Ta reagent ne sme priti v 
stik s kislino. Hranimo ga ločeno od vode in kislin. Odlijemo 10 mL v kiveto. To je naš 
ničti vzorec. V menzuro dodamo 0,5 mL cikloheksanona in mešamo. Opozorilo. Za 
cikloheksanon uporabljajte prevlečeno kapalko da cikloheksanona ne kontaminiramo. 
Zapremo menzuro in stresamo 30 sekund. Vzorec bo rdečeoranţen, rjav ali moder, 
odvisno od vsebnosti cinka. Na spektrofotometru s SHIFT TIMER sproţimo 3-minutni 
reakcijski čas. Med tem časom zlijemo preostalo tekočino iz menzure v 10-mililitrsko 
kiveto. Ko čas poteče, vstavimo v merilno celico ničelni vzorec in pritisnemo ZERO. 
Izpiše se 0,000 mg/L Zn, zamenjamo kiveto z vzorcem in pritisnemo READ. Na 
zaslonu se izpiše koncentracija cinkovih ionov v mg/L. 
 
OPIS METODE 
 
Cink in druge kovine v vzorcu kompleksirajo s cianidom. Dodajanje cikloheksanona 
povzroča selektivno sprostitev cinka. Cink nato reagira z 2-karboksi-2'-hidroksi-5-
sulfoformazin benzen (zincon) indikatorjem. Koncentracija cinka je sorazmerna z 
nastalo modro barvo. 
 
NATANČNOST METODE 
 
V različnih laboratorijih so z uporabo standardne raztopine cinka 1,000 mg/L in dveh 
reprezentativnih vzorcev reagent ter uporabo DR/2010 dobili standardno odstopanje ± 
0,008 mg/L cinka. Vpliv na odstopanje od pravega rezultata lahko imajo tudi prisotne 
kovine, ki presegajo spodaj navedene vrednosti (preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Interfernčne kovine 
 

  KOVINA 
 

MEJNE 
KONCENTRACIJE 

(mg/L) 

Aluminij 6,00 

Kadmij 0,50 

Baker 5,00 

Železo 7,00 

Mangan 5,00 

Nikelj 5,00 
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5 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

Primerjali smo analize niklja pred obdelavo in po obdelavi odpadne vode. Upoštevali 
smo stari postopek, novi postopek in optimirani novi postopek. Pri vsakem postopku so 
uporabljene druge, novejše kemikalije, pri novem postopku pa smo še dodatno 
rekonstruirali linijo. Prav tako smo primerjali analize ZZV Celje z našimi analizami in 
ugotavljali soodvisnost koncentracij niklja in cinka. V preglednicah in grafih je vzorec 
pred obdelavo označen kot “vtok”, po obdelavi kot “iztok”. 
 

4.1 Rezultati analiz – STARI POSTOPEK 

 

Leta 2003 so v podjetju SIP, strojna industrija, d. d., pričeli s čiščenjem odpadne 
industrijske vode na novi čistilni napravi, ki predstavlja pomemben del lakirnice 
Eisenmann. Tako so v letih 2003–2006 uvedli postopek obdelave vode, katerega 
poimenujmo stari postopek obdelave. Uporabljali so kemikalije, ki so bile takrat 
dostopne, kot so NOVASPRAY 187, TENSOPON 005, flokulant FREIKLAR 99640 in 
druge. Določili so postopek obdelave, ki jim je takrat s temi kemikalijami prinašal 
najboljše rezultate. Trudili so se dosegati takratne zakonsko določene mejne vrednosti. 
Analize je opravljal takratni analitik SIP, strojne industrije, d. d. Rezultati analiz so 
razvidni v preglednicah 5, 6, 7 in 8. Zajemajo leta 2003–2006. Septembra leta 2007 so 
začeli z novim postopkom obelave, kar je razvidno iz preglednice 9. V preglednici 5 
prikazujemo izmerjen pH pred kemijsko obdelavo, označen kot (vtok), ter koncentracije 
niklja pred obdelavo (vtok) in po (iztok) obdelavi. Odčitane masne koncentracije niklja 
so podane v mg/L. 
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Preglednica  5: Koncentracije niklja na vtoku in iztoku iz šaržnega reaktorja (leto 
2003). 
 

DATUM     pH (vtok) Ni (mg/L) vtok Ni(mg/L) iztok 

08.08.03 7,80 6,00 0,20 

11.08.03 6,80 5,50 0,18 

12.08.03 6,60 6,00 0,70 

13.08.03 8,00 6,00 0,25 

14.08.03 6,20 6,50 0,18 

18.08.03 7,10 5,50 0,18 

19.08.03 6,90 6,50 0,30 

20.08.03 6,90 6,50 0,16 

21.08.03 7,20 6,50 0,17 

23.08.03 7,00 6,50 0,17 

25.08.03 7,60 6,00 0,17 

26.08.03 7,20 5,50 0,22 

27.08.03 7,40 6,50 0,20 

28.08.03 6,80 7,00 0,20 

01.09.03 6,80 6,50 0,15 

04.09.03 7,80 6,00 0,20 

09.09.03 7,40 6,50 0,15 

23.09.03 7,40 6,50 0,30 

29.09.03 7,50 6,20 0,15 

01.10.03 7,00 6,50 0,20 

08.10.03 7,60 6,00 0,25 

09.10.03 7,20 5,50 0,15 

16.10.03 7,40 6,50 0,20 

21.10.03 9,90 5,50 0,15 

23.10.03 10,50 6,50 0,20 

27.10.03 7,20 7,00 1,20 

03.11.03 7,00 6,50 0,30 

05.11.03 10,20 6,00 1,20 

13.11.03 10,65 5,50 0,50 

17.11.03 6,70 6,50 1,20 

26.11.03 8,20 7,20 0,40 

04.12.03 10,10 8,60 0,90 

10.12.03 7,10 6,20 0,25 

15.12.03 6,80 6,80 0,30 

 

Vrednosti koncentracij niklja pred obdelavo nihajo od (5,50–8,60) mg/L, po obdelavi pa 
od (0,15–1,20) mg/L in velikokrat presegajo zakonsko določeno mejno vrednost 0,50 
mg/L. Opaziti je, da ni povezave med koncentracijo niklja na vtoku in koncentracijo 
niklja na iztoku. Vrednosti med seboj niso linearno povezane oz. v sorazmerju. 
 
Zaradi preglednosti meritev le-te prikazujemo še grafično – slika 12. 
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Slika 12: Primerjava koncentracij niklja na vtoku in iztoku po datumih v letu 2003 
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Preglednica 6: Koncentracije niklja na vtoku in iztoku iz šaržnega reaktorja (leto 2004). 
 

DATUM     pH (vtok) Ni (mg/L) vtok Ni (mg/L) iztok 

06.01.04 6,80 5,00 0,20 

14.01.04 7,00 6,00 0,20 

15.01.04 6,80 5,50 0,15 

22.01.04 7,10 6,50 0,25 

06.02.04 10,00 8,70 1,00 

11.02.04 6,80 8,90 1,10 

17.02.04 7,20 7,80 0,85 

26.02.04 8,90 10,40 1,20 

05.03.04 7,80 7,70 0,75 

14.03.04 6,80 10,20 1,20 

18.03.04 6,90 6,70 0,30 

23.03.04 7,60 6,40 0,25 

31.03.04 7,60 7,10 0,40 

06.04.04 8,00 6,00 0,45 

14.04.04 6,90 5,50 0,30 

20.04.04 8,10 6,50 0,80 

28.04.04 7,30 5,40 0,25 

03.05.04 6,90 6,00 0,30 

05.05.04 9,40 5,50 0,15 

10.05.04 7,80 6,50 0,15 

16.05.04 9,00 5,50 0,20 

21.05.04 7,40 6,50 0,30 

01.06.04 6,80 6,50 0,20 

09.06.04 8,90 6,50 0,40 

22.06.04 7,10 6,00 0,35 

06.07.04 6,80 6,50 0,15 

13.07.04 7,60 6,00 0,20 

02.08.04 7,20 6,00 0,15 

06.08.04 8,10 5,50 0,25 

10.08.04 9,00 6,00 0,30 

13.08.04 8,60 6,00 0,25 

14.08.04 7,00 6,50 0,15 

17.08.04 6,10 5,50 0,20 

21.08.04 7,68 6,50 0,15 

25.08.04 9,10 6,50 0,25 

26.08.04 8,30 6,50 0,30 

05.09.04 8,60 6,00 0,20 

14.09.04 7,20 5,50 0,15 

20.09.04 6,82 6,00 0,20 
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 Preglednica 6: Nadaljevanje 

27.09.04 8,10 6,00 0,15 

07.10.04 7,80 5,50 0,20 

14.10.04 9,50 6,50 0,35 

 18.10.04 6,60 6,50 0,20 

28.10.04 7,86 6,50 0,35 

04.11.04 8,10 6,00 0,40 

09.11.04 7,90 5,50 0,25 

17.11.04 6,90 6,00 0,15 

25.11.04 8,10 6,00 0,35 

28.11.04 5,00 5,50 0,15 

02.12.04 7,20 6,50 0,45 

09.12.04 10,00 6,00 0,20 

14.12.04 8,90 6,50 0,15 

20.12.04 9,40 6,50 0,35 

  

V preglednici 6 je razvidno, da poteka obdelava odpadne vode po ustaljenem 
postopku, ne glede na koncentracijo vstopnega niklja, saj so nekateri rezultati dobri, 
medtem ko jih precej presega mejne vrednosti. Opaziti je, da se po aprilu koncentracija 
niklja na iztoku ustali in nima več nobenih drastičnih porastov. Iz tega lahko sklepamo, 
da so upravitelji čistilne naprave našli prave količine kemikalij in dovoljšen reakcijski 
čas med dodajanjem posamezne kemikalije. Vrednosti koncentracije niklja se tako 
spustijo na (0,15-0,45) mg/L. Te vrednosti so pod mejno vrednostjo, vendar kljub 
vsemu še dokaj visoke. To se nazorno kaţe na grafu (slika 13). Zaznati je padanje 
koncentracij niklja, kar je zelo spodbudno, saj tako upravitelji čistilne naprave vedo, da 
je način obdelave primeren glede na prejšnje leto (slika 12), kjer je opaziti naraščanje 
koncentracij niklja proti koncu leta.  
 
V letu 2005 so upravljalci ţe bolj izkušeni in rezultati so bolj enotni. Kljub temu se še 
vedno gibljejo med (0,10-0,50) mg/L. Zadnja koncentracija niklja, izmerjena 12. 12. 
2005, poskoči na 0,80 mg/L, kar je jasno razvidno iz grafičnega prikaza (slika 14). 
Pomislili bi, da je za to kriva visoka koncentracija niklja na vtoku, vendar najdemo tudi 
višje koncentracije v prejšnjih mesecih (preglednica 7), pa so koncentracije po obdelavi 
niţje. To bi lahko pripisali nenatančnosti pri odmerjanju kemikalij za odpadno vodo in 
nezadostnemu času obdelave vode.  
 
Tudi v letu 2006 (preglednica 8, slika 15) je opaziti povišane koncentracije niklja v 
iztoku, vendar pa je tukaj ţe vidna soodvisnost med vtokom in iztokom. Iz tega je 
mogoče sklepati, da so določili natančen postopek obdelave, ki se ga strogo drţijo.  
 
V letu 2005, še bolj pa v letu 2006, kjer so koncentracije vtoka in iztoka sorazmerne, je 
zanimivo vprašanje, od kod povišane koncentracije niklja na vtoku. Za to obstaja več 
razlogov, katerih izvora ne poznam, ker ni natančnih podatkov. Po naših analizah pa 
lahko sklepamo, da so ti razlogi podobni ali enaki tistim v letih od 2007 do 2010, ko 
smo opravljali preskuse. 
 
Razlogi so lahko: 

 prekomerno dodajanje kemikalij zaradi močno umazanih delov (potreba po 
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povečanju koncentracij izpiralnih detergentov) v samo linijo, da bi s tem pridobili 
boljše rezultate, 

 čiščenje linije, pri čemer zamenjajo celotno alkalno spiranje,  

 deli, ki prenašajo večje količine detergenta v naslednje faze.  
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Slika 13: Primerjava koncentracij niklja na vtoku in iztoku po datumih v letu 2004. 
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Preglednica 7: Koncentracije niklja na vtoku in iztoku iz šaržnega reaktorja (leto 2005) 
 

DATUM     pH (vtok) Ni(mg/L) vtok  Ni(mg/L) iztok 

04.01.05 6,70 6,00 0,20 

12.01.05 11,70 5,70 0,20 

19.01.05 10,50 5,90 0,15 

26.01.05 10,40 6,00 0,20 

02.02.05 9,50 6,50 0,35 

09.02.05 8,90 6,00 0,20 

15.02.05 8,10 5,50 0,40 

22.02.05 8,40 6,50 0,45 

28.02.05 7,45 7,20 0,30 

02.03.05 8,36 6,50 0,50 

09.03.05 8,00 6,00 0,35 

17.05.05 7,65 5,50 0,20 

23.05.05 7,60 6,50 0,35 

29.05.05 8,80 7,30 0,40 

05.04.05 7,20 5,00 0,15 

14.04.05 8,24 6,20 0,45 

19.04.05 7,10 5,10 0,15 

24.04.05 7,00 5,10 0,15 

03.05.05 8,80 6,10 0,40 

10.05.05 6,80 4,80 0,10 

15.05.05 8,10 5,90 0,25 

24.05.05 7,10 5,90 0,30 

29.05.05 8,80 6,80 0,50 

03.06.05 7,60 6,00 0,30 

07.06.05 8,30 5,50 0,35 

15.06.05 7,65 6,00 0,15 

21.06.05 8,60 6,20 0,15 

26.06.05 7,00 6,50 0,20 

01.07.05 7,60 6,50 0,25 

05.07.05 9,10 6,30 0,15 

12.07.05 8,30 6,40 0,20 

10.08.05 8,88 6,00 0,30 

16.08.05 6,80 5,50 0,15 

22.08.05 8,80 6,50 0,15 

30.08.05 8,10 6,40 0,20 

06.09.05 7,18 6,00 0,40 

12.09.05 8,10 5,50 0,40 

20.09.05 7,40 6,00 0,15 

26.09.05 8,10 6,00 0,35 

04.10.05 8,80 5,50 0,40 

12.10.05 7,60 6,50 0,25 

19.10.05 7,45 6,50 0,35 

27.10.05 8,10 6,50 0,25 

07.11.05 7,80 6,00 0,40 

14.11.05 6,90 5,50 0,40 

23.11.05 9,40 6,50 0,40 
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Preglednica 7: Nadaljevanje 

07.12.05 7,20 6,00 0,15 

12.12.05 6,70 6,80 0,80 

 
 
V letu 2005 so upravljalci ţe bolj izkušeni, saj je večina rezultatov v izpustu med (0,10-
0,40) mg/L. 
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Slika 14: Primerjava koncentracij niklja na vtoku in iztoku po datumih v letu 2005 
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Preglednica 8: Koncentracije niklja na vtoku in iztoku iz šaržnega reaktorja (leto 2006) 
 

DATUM     pH (vtok) Ni (mg/L) vtok Ni (mg/L) iztok 

08.01.06 7,10 6,50 0,15 

18.01.06 8,45 6,00 0,25 

22.01.06 8,62 5,50 0,15 

30.01.06 8,96 7,30 0,70 

06.02.06 7,60 6,50 0,15 

14.02.06 10,00 6,00 0,20 

22.02.06 8,20 5,50 0,15 

04.03.06 9,10 6,50 0,20 

13.03.06 6,80 5,50 0,15 

20.03.06 7,10 6,00 0,20 

28.03.06 9,80 7,20 0,70 

05.04.06 8,30 6,10 0,25 

10.04.06 8,00 7,80 0,80 

11.04.06 9,00 5,90 0,35 

18.04.06 8,66 5,90 0,15 

24.04.06 9,00 6,80 0,25 

08.05.06 7,60 6,50 0,15 

16.05.06 8,36 6,00 0,25 

24.05.06 7,80 5,50 0,15 

31.05.06 8,10 4,90 0,20 

08.06.06 7,40 6,00 0,15 

14.06.06 8,40 5,50 0,20 

20.06.06 7,60 6,50 0,15 

29.06.06 8,60 6,40 0,20 

06.07.06 7,80 6,80 0,65 

12.06.06 7,30 5,50 0,20 

19.06.06 7,60 6,50 0,35 

16.08.06 6,80 5,90 0,15 

23.08.06 7,80 5,90 0,15 

29.08.06 8,10 4,40 0,10 

05.09.06 7,40 5,90 0,10 

18.09.06 9,40 5,70 0,15 

26.09.06 8,00 5,20 0,15 

03.10.06 8,20 6,00 0,20 

12.10.06 8,60 6,00 0,20 

18.10.06 7,40 5,50 0,15 

25.10.06 8,30 6,50 0,40 

03.11.06 8,90 6,00 0,25 

09.11.06 9,30 6,50 0,30 

16.11.06 8,10 5,50 0,15 

22.11.06 9,80 6,20 0,20 

03.12.06 7,80 5,80 0,15 

20.12.06 8,20 5,90 0,15 

 
V preglednici 8 je ţe vidno izboljšanje rezultatov, vendar še niso konsistentni in 
nekateri še vedno presegajo mejno vrednost. 
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Slika 15: Primerjava koncentracij niklja na vtoku in iztoku po datumih v letu 2006 



38 
 

4.2 Rezultati analiz – NOVI POSTOPEK 

 

Preglednici 9 in 10 prikazujeta tedenske meritve koncentracij niklja po novem 
postopku. Zamenjali so kemikalije na sami liniji in s tem dosegli niţje vsebnosti 
koncentracij niklja na vtoku. S tem se je tudi zniţal pH odpadne vode. Pri obdelavi so 
zamenjali primarni flokulant in tako dosegli hitrejšo flokulacijo ter reakcijo obarjanja 
teţkih kovin. Voda je tako bistrejša, posedanje mulja pa trikrat  hitrejše. Grafični prikaz 
rezultatov prikazujemo na sliki 16. 

 
Preglednica 9: Koncentracije niklja na vtoku in iztoku iz šaržnega reaktorja (leto 2007) 
 

DATUM     pH (vtok) Ni (mg/L) vtok Ni (mg/L) iztok 

08.01.07 8,75 4,80 0,15 

16.01.07 7,10 4,90 0,15 

24.01.07 7,85 5,10 0,10 

07.02.07 7,20 6,00 0,10 

16.02.07 9,10 6,50 0,25 

21.02.07 7,30 5,50 0,15 

02.03.07 8,60 5,90 0,20 

07.03.07 7,90 5,50 0,15 

26.03.07 8,10 5,80 0,18 

03.04.07 7,65 6,00 0,20 

12.04.07 8,30 6,20 0,25 

18.04.07 6,46 5,90 0,15 

25.04.07 7,62 6,30 0,25 

04.05.07 8,65 6,00 0,35 

10.05.07 7,30 5,50 0,15 

18.05.07 9,30 6,50 0,20 

25.05.07 6,10 7,50 0,25 

08.06.07 8,20 6,00 0,15 

14.06.07 7,45 5,50 0,20 

22.06.07 8,80 7,60 0,40 

28.06.07 6,30 4,80 0,15 

05.07.07 8,40 6,00 0,20 

12.07.07 8,90 5,50 0,15 

23.08.07 7,60 6,10 0,15 

31.08.07 8,95 5,60 0,20 

05.09.07 7,10 6,00 0,15 

10.09.07 9,45 8,60 0,80 

18.09.07 7,46 6,20 0,15 

26.09.07 8,30 6,10 0,20 

02.10.07 7,20 5,90 0,15 

08.10.07 6,80 5,80 0,15 

29.10.07 6,45 7,60 0,45 

30.10.07 7,46 6,50 0,30 

05.11.07 7,80 6,00 0,10 

13.11.07 8,30 6,00 0,15 
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Preglednica 9: Nadaljevanje 

19.11.07 9,30 5,50 0,10 

27.11.07 7,65 6,50 0,06 

04.12.07 8,10 6,00 0,15 

11.12.07 8,80 5,50 0,20 

18.12.07 7,10 6,10 0,12 

 

Septembra leta 2007 so začeli z rekonstrukcijo predobdelave in menjavo kemikalij na 
celotni liniji predobdelave lakirnice Eisenmann. Namesto NOVASPRAY 187 in 
TENSOPON 055 so uvedli RIDOLINE 1562 in RIDOSOL 1270. Prav tako so zamenjali 
primarni flokulant FERIKLAR 99640 s P3 FERROLIN 703. Z menjavo primarnega 
flokulana so dosegli dosti hitrejšo folkulacijo in posedanje mulja, prav tako pa so dodali 
reakcijo obarjanja teţkih kovin v odpadnjih vodah. 
 
Iz preglednice 9 in slike 16 je razvidno, da vrednosti pH padajo glede na prejšnja leta in 
ne presegajo pH 9,45. Najniţji izmerjeni pH je bil 4,80. Preseţenih vrednosti ni bilo, če 
je bil postopek obdelave odpadnih vod pravilno izpeljan. Enkratni poskok koncentracije 
niklja, ki presega mejno koncentracijo, je pripisati čiščenju linije (alkalnega spiranja). Ta 
poskok je jasno viden na grafičnem prikazu (slika 16). Opazimo pa tudi, da je tega dne 
prav tako močno povišana koncentracija niklja pred obdelavo.  
 
Leta 2008 so pri delu na čistilni napravi ţe utečeni. Koncentracije niklja na vtoku se 
gibljejo med (4,20-7,60) mg/L, povprečen pH je 7,40, s tem da najvišji ne presega 8,90. 
Koncentracije niklja po obdelavi, pa ne presegajo 0,35 mg/L. Najniţja izmerjena 
koncentracija niklja je 0,10 mg/L (preglednica 10). 
 
Vredno je omeniti, da je pri obdelavi vod s teţkimi kovinami, kot sta nikelj in cink, zelo 
teţko najti pravo razmerje. Namreč, cink se obarja pri pH (4,00-5,00), nikelj pa pri pH 
(10,00–11,00). Zato je potrebno imeti velik nadzor in kontrolo na celotni liniji.  
 
Tako pri vtoku kot iztoku je opaziti konstantnost rezultatov, kar je lepo vidno na sliki 16. 
 
Iz navedenega je mogoče sklepati, da je novi postopek dobra zamenjava starega: 

 rezutati so boljši,  

 postopek obdelave je krajši,  

 pH je niţji (giblje se okrog 7,40) 

 dosegli smo konstantnost rezultatov, koncentracije med (0,10-0,35) mg/L, 

 porabe kemikalij so manjše, 

 koncentracije niklja ne presegajo zakonsko določene mejne vrednosti. 

 
Leta 2009 so se v SIP, strojni industriji, d. d., odločili za uporabo novih, cenejših in 
učinkovitejših kemikalij. Istega leta smo pričeli z raziskavami v okviru diplomske 
naloge. Uvajali smo nove kemikalije za obdelavo vode in prilagajali postopek obdelave. 
Hkrati smo se odločili, da postopek optimiramo in doseţemo najboljše moţne 
koncentracije niklja. Določili smo si novo, niţjo mejno vrednost 0,30 mg/L, kot je 
zakonsko predpisana. Rezultati so predstavljeni v poglavju 4.3 Rezultati analiz – 
optimiziran novi postopek. 
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Slika 16: Primerjava koncentracij niklja na vtoku in iztoku po datumih v letu 2007 
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Preglednica 10: Koncentracije niklja na vtoku in iztoku iz šaržnega reaktorja (leto 
2008) 
 

DATUM     pH (vtok) Ni (mg/L) vtok Ni (mg/L) iztok 

08.01.08 7,40 5,80 0,15 

14.01.08 6,80 5,90 0,30 

23.01.08 6,45 5,70 0,15 

28.01.08 8,40 5,80 0,20 

05.02.08 8,00 6,00 0,15 

14.02.08 7,20 6,10 0,15 

20.02.08 8,12 6,20 0,15 

28.02.08 6,70 6,00 0,10 

04.03.08 7,10 5,80 0,30 

11.03.08 8,90 6,00 0,25 

18.03.08 7,10 5,50 0,25 

26.03.08 8,00 7,60 0,20 

07.04.08 7,40 6,00 0,15 

15.04.08 7,30 5,40 0,15 

21.04.08 8,15 6,60 0,20 

30.04.08 7,18 6,50 0,15 

05.05.08 6,80 4,80 0,15 

13.05.08 7,20 5,10 0,20 

21.05.08 7,06 5,00 0,15 

29.05.08 8,12 6,10 0,15 

02.06.08 6,50 4,20 0,15 

11.06.08 7,25 6,50 0,20 

17.06.08 8,00 6,60 0,15 

26.06.08 7,18 6,40 0,15 

02.07.08 6,80 4,30 0,10 

10.07.08 7,30 5,20 0,20 

16.07.08 7,10 5,10 0,15 

12.08.08 8,12 7,50 0,35 

21.08.08 6,80 4,60 0,20 

02.09.08 7,10 5,20 0,15 

15.09.08 8,80 7,50 0,15 

16.09.08 7,40 5,20 0,20 

25.09.08 7,44 5,10 0,25 

02.10.08 8,23 6,60 0,15 

07.10.08 6,85 5,00 0,20 

16.10.08 7,30 5,00 0,15 

22.10.08 6,80 5,10 0,20 

31.10.08 8,26 6,00 0,18 

04.11.08 8,36 6,60 0,15 

11.11.08 6,40 5,00 0,15 

18.11.08 7,40 5,00 0,15 

Razultati po spremembi tehnologije in menjave kemikalij so privedli do dobrih 
rezultatov, kjer so vrednosti niklja od (0,15-0,20) mg/L tako rekoč pri vsaki šarţi. 
Opaziti je stabilnost rezultatov ne glede na koncentracijo niklja na vtoku.  
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Slika 17: Primerjava koncentracij niklja na vtoku in iztoku po datumih v letu 2008 
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4.3 Rezultati analiz – OPTIMIZIRANI NOVI POSTOPEK 

 

Leta 2009 je ponovno prišlo do menjave kemikalij zaradi učinkovitosti in cene. P3 
FERROLIN 703 so zamenjali s ţelezovim(III)kloridom, P3 CRONI 850 pa s P3 
FERROFLOC 8656. Kemikalije so zamenjali tudi na predobdelavi lakirne linije. 
Posledično je niţji pH na vtoku, ki ne preseţe 8,30 (preglednica 11), ter koncentracije 
niklja pred obdelavo. 
 
Aprila leta 2009 smo začeli izvajati analize niklja pred obdelavo in po obdelavi odpadne 
vode v Sip, Strojni industriji, d. d. Takrat smo se odločili za optimizacijo postopka, ki je 
ţe dajal koncentracije niklja pod mejno vrednostjo. Ţeleli smo doseči konstantno 
koncentracijo niklja v obdelani vodi (pod 0,30 mg/L). 
 
Preglednica 11: Koncentracije niklja na vtoku in iztoku iz šaržnega reaktorja (leto 
2009) 
 

DATUM     pH (vtok) Ni (mg/L) vtok Ni (mg/L) iztok 

07.01.09 7,80 5,00 0,20 

13.01.09 8,30 6,40 0,25 

26.01.09 7,60 5,80 0,15 

03.02.09 8,20 5,20 0,25 

12.02.09 7,80 7,50 0,30 

20.02.09 6,10 5,20 0,15 

02.03.09 5,90 5,20 0,35 

13.03.09 6,30 4,80 0,20 

18.03.09 6,10 4,80 0,15 

27.03.09 5,30 4,90 0,25 

06.04.09 6,00 6,50 0,15 

14.04.09 5,10 6,60 0,25 

20.04.09 5,20 6,40 0,15 

5.05.09 5,20 4,80 0,15 

14.05.09 5,60 6,10 0,15 

11.06.09 6,80 5,00 0,30 

17.06.09 5,80 4,80 0,15 

10.07.09 5,30 4,20 0,30 

22.07.09 7,20 5,10 0,10 

29.07.09 7,42 5,00 0,10 

13.08.09 4,40 3,50 0,15 

07.09.09 6,90 6,50 0,15 

14.09.09 6,70 6,60 0,10 

22.09.09 7,80 6,40 0,30 

9.10.09 7,30 6,10 0,15 

26.10.09 7,80 6,30 0,30 

11.11.09 3,60 3,10 0,30 

23.11.09 6,80 5,10 0,40 

03.12.09 6,80 6,10 0,10 

10.12.09 7,20 5,80 0,15 

17.12.09 6,90 4,90 0,13 
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Preglednica 11: Nadaljevanje 

18.12.09 2,76 7,20 0,30 

28.12.09 2,76 7,10 0,30 

29.12.09 6,23 1,90 0,34 

 
 
Slika 18 prikazuje minimalno odstopanje koncentracij niklja na iztoku od povprečne 
vrednosti 0,20 mg/L. Tokrat se koncentracije niklja na vtoku gibljejo okrog 5,50 mg/L in 
so niţje od koncentracij prejšnjih let. Opaziti pa je tudi, da se soodvisnost med 
koncentracijami vtoka in iztoka porazgubi. To je posledica uporabe novih kemikalij, 
katerih učinke v praksi šele spoznavamo. Najvišja izmerjena koncentracija niklja je 0,40 
mg/L, kar je pod zakonsko določeno mejno vrednostjo, vendar nad našo zastavljeno. 
Najniţja je 0,10 mg/L.  
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Slika 18: Primerjava koncentracij niklja na vtoku in iztoku po datumih v letu 2009 
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Preglednica 12 prikazuje rezultate našega dela. Vrednosti niklja po obdelavi, torej na 
iztoku, so ne samo pod 0,30 mg/L, kot smo si zastavili, vendar ne presegajo niti 0,10 
mg/L, kar je bila do sedaj najniţja izmerjena koncentracija niklja na tej čistilni napravi. 
 
Preglednica 12: Koncentracije niklja na vtoku in iztoku iz šaržnega reaktorja (leto 
2010) 
 

DATUM     pH (vtok) Ni (mg/L) vtok Ni (mg/L) iztok 

25.01.10 6,60 5,40 0,10 

02.02.10 7,10 6,80 0,04 

04.02.10 8,20 6,50 0,10 

25.02.10 8,30 6,60 0,07 

26.05.10 8,20 5,00 0,07 

27.05.10 8,30 5,00 0,07 

31.05.10 8,40 5,10 0,04 

07.06.10 7,50 6,00 0,04 

08.06.10 7,90 6,50 0,10 

11.06.10 8,10 6,50 0,07 

14.06.10 8,20 6,50 0,07 

17.06.10 8,10 6,00 0,07 

21.06.10 8,10 5,50 0,07 

28.06.10 7,80 6,50 0,04 

05.07.10 7,90 5,60 0,10 

09.08.10 8,20 6,00 0,04 

03.09.10 8,10 6,10 0,07 

13.09.10 7,80 6,00 0,07 

06.10.10 8,10 5,50 0,04 

 

Slika 19 prikazuje doslednost vrednosti koncentracij niklja na vtoku, ki se gibljejo okrog 
6,00 mg/L z minimalnim odstopanjem. Pri koncentracijah niklja na iztoku pa zaznamo 
trend padanja, pri čemer se povprečna vrednost giblje okrog 0,07 mg/L. 
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Slika 19: Primerjava koncentracij niklja na vtoku in iztoku po datumih v letu 2010 
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Če primerjamo naše rezultate z rezultati meritev Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, 
ki opravlja monitoring dvakrat na leto (preglednica 13), vidimo, da so naši rezultati 
popolnoma primerljivi z njihovimi (minimalna odstopanja), kar pomeni, da so bile naše 
analizne metode dosledne. 
 
Preglednica 13: Rezultati analiz ZZV Celje za nikelj 
 

DATUM 
Ni  (mg/L) iztok 

ZZV Celje Ni (mg/L) iztok 

21.11.07 0,07 0,06 

18.12.07 0,12 0,12 

18.11.08 0,15 0,15 

10.12.08 0,18 / 

11.06.09 0,29 0,30 

29.12.09 0,34 0,34 

31.05.10 0,05 0,04 

03.09.10 0,04 0,07 

07.04.11 0,08 / 

 
Jasno zaznamo nihanja koncentracij niklja po letih. 2007 in 2008 beleţimo nizke 
vrednosti s starimi kemikalijami, vendar ţe utečenim postopkom. Leta 2009 sledi 
nenaden poskok koncentracij zaradi uvajanja novih kemikalij in prilagajanja postopka. 
Leto 2010 pa ţe kaţe vzorne rezultate analiz, vrednosti so pod 0,10 mg/L. Optimiran 
postopek je tako najboljši. Podatek iz leta 2011 ZZV Celje kaţe, da se upravitelji 
čistilne naprave natančno drţijo postopka, ki smo jim ga predpisali. Pomembne so 
količine kemikalij in čas mešanja (reakcijski čas), ki sta natančno določena.  
 
Prav tako smo primerjali rezultate analiz koncentracij cinka in niklja, ki so jih izvajali na 
ZZV Celje. Ţeleli smo preveriti, ali med njimi obstaja povezava (preglednica 14, slika 
20). 
 
Preglednica 14: Primerjava koncentracij cinka in niklja – ZZV Celje 
 

DATUM 

Ni (mg/L) iztok 
ZZV Celje 

Zn (mg/L) iztok 
ZZV Celje 

21.11.07 0,07 0,06 

18.12.07 0,12 0,05 

18.11.08 0,15 0,05 

10.12.08 0,18 0,01 

11.06.09 0,29 0,05 

29.12.09 0,34 0,01 

31.05.10 0,05 0,01 

03.09.10 0,04 0,01 

07.04.11 0,08 0,05 
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Slika 20: Primerjava koncentracij cinka in niklja – meritve ZZV Celje 
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Kot je razvidno iz preglednice 14 in grafičnega prikaza na sliki 20, zveze ni mogoče 
določiti. Cink se namreč obarja pri pH (4,00-5,00), nikelj pa pri pH (9,00-11,00). Ker 
med obdelavo zniţamo pH do vrednosti (4,50-5,50), se cink takrat ţe izobori. Če pH ne 
pade tako nizko, oz se cink ne uspe ves izoboriti, ga lahko izmerimo v obdelani vodi na 
iztoku. Ker pa se ga večina ali ves izobori ţe v prvem koraku obdelave, kjer niţamo pH 
do kislega, smo imeli tako velike teţave z merjenjem koncentracije le-tega. 
Spektrofotometer, s katerim smo delali, v 10 od 15 analiz zaradi prenizke koncetracije 
cinka sploh ni zaznal. Le-ta namreč ni bil več prisoten v obdelani vodi v ionski obliki. 
Določanje cinka v odpadni vodi poteka s pomočjo reagenta na bazi cianida. Cianid je 
smrtno nevarna kemikalija, zato je z njim potrebno pametno ravnanje. Ker te analize 
predstavljajo veliko obremenitev za okolje, in ker rezultati niso bili dovolj 
reprezentativni, smo se odločili, da zaključimo z analiziranjem cinka. Tako smo za 
primerjavo uporabili samo vrednosti, ki jih je podal ZZV Celje, in dovolj jasno 
nakazujejo, da nikelj in cink nista odvisna drug od drugega, temveč od pH vrednosti, pri 
kateri se spreminjata iz ionske v neionsko obliko. 
 
Na sliki 21 so zajete meritve koncentracij niklja v letih 2007 in 2010, ki prikazujejo nov 
postopek (rdeča barva) in optimiran nov postopek (zelena barva). Kot je razvidno, so 
nihanja zelo majhna. Povprečne vrednosti koncentracij niklja leta 2007 se gibljejo okrog 
0,20 mg/L, leta 2010 pa okrog 0,07 mg/L, kar je za naše raziskave zelo vzpodbudno. 



51 
 

 

Slika 21: Primerjava koncentracij niklja na iztoku po starem postopku leta 2007 in novem leta 2010 
 
Modra barva predstavlja novi postopek obdelave leta 2010, rdeča pa stari postopek obdelave leta 2007. 
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4.4 Primerjava cen kemikalij 

 

Primerjeli smo cene kemikalij starega postopka (preglednica 15), novega postopka 
(preglednica 16) in optimiranega novega postopka (preglednica 17) na šarţo obdelane 
vode. 
 
Preglednica 15: Dnevni stroški surovin za obdelavo vode – stari postopek 
 

KEMIKALIJA 
GOSTOTA 

(kg/L) 
VOLUMEN 

(L) 
MASA  
(kg) 

CENA 
(€/kg) 

VREDNOST 
(€) 

ŽVEPLOVA(VI)KISLINA 
25% 1,1783 45 53,02 0,55       29,16 

FERIKLAR 99640 1,418 10 14,18 1,16       16,45 

CaOH2 - 25% 1,2 1000 1200,00 0,56     672,00 

FERROCRYL 8723 0 10 0,70 6,80         4,76 

     
    722,37 

 

 

Preglednica 16: Dnevni stroški surovin za obdelavo vode – novi postopek 
 

KEMIKALIJA 
GOSTOTA 

(kg/L) 
VOLUMEN 

(L) 
MASA  
(kg) 

CENA 
(€/kg) 

VREDNOST 
(€) 

ŽVEPLOVA(VI)KISLINA 
25% 1,1783 15 17,67 0,55 9,72 

FERROLIN 703 1,518 9 13,66 2,68       36,61 

TMT15 15% 1,12 12 13,44 3,80       51,07 

CaOH2 - 25% 1,2 400 480,00 0,56     268,80 

CRONI 850 0 0 2,00 3,10 6,20 

FERROCRYL 8723 0 10 0,10 6,80 0,68 

     
    373,09 

 

 

Preglednica 17: Dnevni stroški surovin za obdelavo vode – optimirani postopek 
 

KEMIKALIJA 
GOSTOTA 

(kg/L) 
VOLUMEN 

(L) 
MASA  
(kg) 

CENA 
(€/kg) 

VREDNOST 
(€) 

ŽVEPLOVA(VI)KISLINA 
25% 1,1783 15 17,67 0,55        9,72 

FeCl3 40 % 1,418 5 7,09 0,54        3,83 

TMT15 15 % 1,12 8 8,96 3,80      34,05 

CaOH2 – 25 % 1,2 350 420,00 0,56    235,20 

FERROFLOC 8656 0 0 4,00 2,42        9,68 

FERROCRYL 87223 0 10 0,07 6,80        0,48 

    
VSOTA    292,95 
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Opaziti je, da se dnevni stroški surovin za obdelavo vode zmanjšujejo od starega 
postopka v optimirani novi postopek. Tudi čas obdelave kemikalij se je skrajšal. Pri 
starem postopku je trajal postopek obdelave pribliţno 8 ur, novi postopek pa traja do 3 
ure. Novi optimirani postopek traja prav tako do 3 ure, boljši od novega pa je v 
ekonomskem smislu. Namreč cena kemikalij optimiranega postopka je za slabih 100 € 
niţja od cene novega postopka in za ca. 400 € cene starega postopka. Porabe 
kemikalij so manjše, kar je zelo pomembno, saj s tem pripomoremo k zmanjšanemu 
onesnaţevanju okolja.  
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6 ZAKLJUČEK 

 
Največ onesnaţenja povzročajo industrije z odpadki in odpadnimi vodami. Ena takih je 
SIP, strojna industrija, d. d., ki se ukvarja s proizvodnjo kmetijske mehanizacije. Poleg 
kmetijske mehanizacije SIP, strojna industrija, d. d., ponuja tudi storitve katodnega 
potopnega lakiranja (KTL) in praškastega lakiranja, peskanja ter laserskega razreza 
kovin. S postopki površinske zaščite razmaščevanja, fosfatiranja, katodnega 
potopnega lakiranja (KTL) in praškastega lakiranja zaščitimo kovine in jih pripravimo za 
nadaljnjo uporabo. Procesi razmaščevanja, fosfatiranja in KTL zaščite kovinskih 
izdelkov se izvajajo z uporabo industrijskih detergentov v vodnih raztopinah. Tukaj 
nastajajo odpadne industijske vode, ki jih je treba pred izpustom v javno kanalizacijo 
kemijsko obdelati. 
 
Leta 2003 so v podjetju začeli odpadno vodo kemijsko obelovati na čistilni napravi, ki je 
pomemben del lakirnice Eisenmann. Vrednosti koncentracij niklja na iztoku so se 
gibale med 0,15 in 1,20 mg/L. Prav tako so bile visoke koncentracije niklja na vtoku, saj 
so nihale med 5,00 in 10,20 mg/L, kar je visoka koncentracija. Iz tega je razvidno, da je 
bil problem ţe na liniji, saj so se kemikalije v predobdelavi nekontrolirano dodajale v 
sam sistem. Zaradi velike porabe kemikalij, tako na liniji sami, kot na čistilni napravi za 
obdelavo, so se v SIP, strojni industriji, d. d., leta 2007 odločili, da rekonstruirajo del 
lakirnice za pripravo kovin. Uporabljati so začeli nove kemikalije za obdelavo odpadne 
vode. Poraba kemikalij se je zmanjšala za 25 %, zniţal pa se je tudi pH odpadnih vod, 
kar je pozitivno vplivalo na njihovo obdelavo. Tako so se koncentracije niklja na vtoku 
gibale med 4,80 in 7,60 mg/L, na iztoku pa med 0,40 in 0,60 mg/L. Leta 2008 je čistilna 
naprava ţe dosega boljše rezultate. Povprečen pH je bil 7,40, s tem da najvišji ni 
presegal 8,90. Koncentracije niklja po obdelavi pa niso presegale 0,35 mg/L. Najniţja 
izmerjena koncentracija niklja je bila 0,10 mg/L. 
 
Leta 2009 smo pričeli z analizami v okviru diplomskega dela. Tako kot leta 2007 smo 
tudi leta 2009 zamenjali nekaj kemikalij za obdelavo vode za cenejše, a učinkovitejše. 
Tako smo zamenjali P3 FERROLIN 703 z ţelezovim(III)kloridom, P3 CRONI 850 pa s 
P3 FERROFLOC 8656. Hkrati smo se odločili za optimiranje postopka. Na začetku 
smo imeli nekaj teţav z uvajanjem novih kemikalij in spoznavanjem njihovega 
delovanja. Zato so koncentracije niklja na iztoku ponovno narasle, vendar niso 
presegle zakonsko določene mejne vrednosti 0,50 mg/L. Ker so zamenjali tudi 
detergente na lakirni liniji, se je vrednost pH zniţala na največ 8,30, povprečna 
koncentracija niklja na vtoku je bila 5,70 mg/L, povprečna koncentracija niklja na iztoku 
pa 0,21 mg/L. 
 
Bistvo diplomske naloge je razvidno iz analiz leta 2010, pri katerih nam je uspelo 
doseči zadani cilj, spraviti koncentracije niklja na iztoku pod 0,30 mg/L. Dosegli smo cilj 
in hkrati koncentracije niklja zniţali pod vrednost 0,10 mg/L, kar je razvidno tudi iz 
analiz ZZV Celje. Razpolagamo tudi s podatkom monitoringa za leto 2011, kjer je 
koncentracija prav tako pod 0,10 mg/L in sicer 0,07 mg/L. 
 
Povprečna vsebnost niklja v iztoku pri starem postopku je bila 0,385 mg/L, pri 
optimiranem pa 0,07 mg/L, kar pomeni da smo jo zniţali  za 5.5 krat.  
 
Izračunali smo tudi ceno kemikalij porabljenih za obdelavo ene šarţe. Tako cene 
kemikalij kot njihova poraba so padale iz let 2003, 2007 in 2010, učinkovitost pa je 
naraščala. Razlika med ceno starega in novega postopka je dobrih 400 €/šarţo, 
novega in optimiranega novega postopka pa slabih 100 €/šarţo. 
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