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POLANEC, I.: Modeliranje onesnaževanja površinskih voda 

Seminar iz fizike, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za 

fiziko, 2016. 

 

 

POVZETEK 

V seminarju obravnavamo teoretični model za razširjanje onesnaženja površinskih voda. 

Najprej predstavimo ključne kemijske in fizikalne procese onesnaževanja ter izpostavimo 

ključne dejavnike, ki odražajo kakovost vode. Nato izdelamo teoretični model in preučujemo 

njegove napovedi v konkretnem primeru izlivanja organskih odplak v reko. 

 

Ključne besede: onesnaževanje voda, teoretični model, kisik, topnost, Henryjev zakon, 

saturacija, reoksigenacija. 

 

 

ABSTRACT 

In the seminar we present a theoretical model describing the spreading of the water 

contamination. We introduce the most important chemical and physical processes involved in 

the contamination and describe the key parameters that characterize the quality of water. We 

develop a theoretical model and analyze its behavior in a particular case of dumping of 

organic waste into a river.   

 

 

Key words: water contamination, theoretical model, oxygen, solubility, Henry´s Law, 

saturation, reoxygenation. 
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1 Uvod 
 

V zadnjih desetletjih je kakovost vode v potokih, rekah, jezerih in ribnikih močno upadla. 

Vzrok so najrazličnejše odplake. V mislih imamo predvsem industrijske in kmetijske odplake 

ter odplake najrazličnejših človeških dejavnosti. Eden najpomembnejših dejavnikov za upad 

kakovosti vode je zmanjšanje količine raztopljenega kisika. Zmanjšanje povzročijo mnogi 

dejavniki, med katerimi je najpomembnejši odlaganje organskih odpadkov v vodo. Ko  

odpadki razpadajo, se raztopljen kisik v vodi porablja. S kisikom osiromašena voda pa ni več 

sposobna ohranjati stabilnega vodnega življenja. 

 

Kisik je plin, ki ga najdemo praktično povsod, tako v zraku kot v vodi. V vodi je dobro topen. 

Kljub dobri topnosti pa ga je v primerjavi z zrakom v vodi zelo malo. Njegova topnost je 

odvisna od temperature in tlaka. Višja kot je temperatura vode, manjša je topnost ter višji kot 

je hidrostatični tlak, višja je topnost. Topnost kisika je odvisna tudi od  slanosti vode. Bolj kot 

je voda slana, slabša bo topnost. Na koncentracijo kisika v vodi močno vplivata tudi 

fotosinteza in dihalna aktivnost vodnih živali in rastlin. Ko je kisik raztopljen, je njegova 

koncentracija konstantna po celotnem volumnu, kar je še zlasti izrazito v hitrejših vodotokih, 

kjer je gibanje vode turbulentno. V vodi so rastlinske organske snovi, ki se v vodi razkrajajo. 

Pri procesu razkrajanja potekajo kemijske reakcije, pri katerih se porablja kisik. 

  

Natančno poznavanje vpliva organskih odplak na koncentracijo kisika je z vidika 

okoljevarstva zelo pomembno. Dandanes zaradi tega pogosto uporabljamo teoretično 

modeliranje in simulacije, s katerimi lahko napovemo, kako se bo koncentracija kisika 

spreminjala glede na količino odplak ter kako bo količina odplak vplivala na čas vzpostavitve 

primernega stanja za življenje v reki  [1].  

 

Cilj seminarja je izdelati in predstaviti teoretični model onesnaževanja površinskih voda in ga 

uporabiti pri različnih vrednostih parametrov. 

 

V seminarju bomo najprej spoznali vire in tipe onesnaževanja (poglavje 2) ter kakšen vpliv 

ima količina kisika na življenje v vodi (poglavje 3). Izdelali bomo teoretični model 

onesnaževanja reke (poglavje 4) ter pokazali, da rezultati modela omogočajo kvantitativno 

oceno razsežnosti onesnaževanja, kar je z vidika okoljevarstva zelo koristno in uporabno 

(poglavje 5). 

 

2 Onesnaževanje voda 
 

Voda je spojina, brez katere si življenja dandanes ne bi mogli predstavljati. Uporabljamo jo na 

vseh področjih in za vse aktivnosti. Pod pojmom voda ljudje najprej pomislimo na čisto vodo, 

ki priteče iz vodovodnega omrežja. Vendar ima pojem voda veliko širši pomen. Skoraj 97 % 

svetovnih vod predstavljajo oceani in morja, preostali del pa so sladke vode v ledenikih, 

podtalnicah, jezerih, v ozračju, živih organizmih, v vlažnih tleh, rekah, itd. Kljub zelo 

nizkemu odstotku sladkih voda, je prav ta voda najpomembnejša za življenje na zemlji, njeno 
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onesnaževanje pa predstavlja velik problem za vsa živa bitja. Površinske vode onesnažujemo 

na različne načine. Glede na način vnosa odpadnih snovi ločimo točkovne in netočkovne vire. 

Točkovni viri so tisti, pri katerih lahko določimo mesto izpusta. Tako med točkovne vire 

uvrščamo izpuste iz odvodnih cevi in kanalnih sistemov. To so predvsem industrijski izpusti 

in izpusti iz čistilnih naprav. Netočkovni viri pa so tisti viri, pri katerih mesto izpusta ni 

neposredno določljivo. To so predvsem  kmetijski in mestni odtoki, ter odplake, ki nastanejo 

pri spiranju površin, pri akumulaciji rečnih sedimentov, pri odlaganju odpadkov, pri 

poljedelski, gozdarski, rudarski in gradbeniški dejavnosti. Onesnaževanje voda delimo še 

glede na vrsto onesnaževanja (npr. organske snovi, strupi itd.) in glede na ekološki vpliv na 

vodni ekosistem [2]. Kratek pregled glavnih tipov onesnaževalcev in njihovih vplivov je 

prikazan v tabeli 1. 

 

VRSTE VPLIVI VIRI 

toplota  Zmanjšuje količino raztopljenega kisika v vodi. elektrarne, industrijski 

objekti 

mulji in sedimenti Povečajo kalnost, zmanjšujejo pretok, ovirajo ribje 

drstenje in prehajanje svetlobe.  
Posledica: zmanjša se fotosintetska aktivnost 

rastlin. 

erozija v kmetijstvu, 

gradbeništvo, rudarstvo 

in gozdarstvo,  

mestni odtoki 

hranila (dušik, 

fosfor) 
Spodbuja rast alg, ki zmanjšajo koncentracijo 

raztopljenega kisika v vodi in količino svetlobe. 
gnojila, komunalne in 

domače odpadne vode 

organski odpadki Zmanjšujejo količino raztopljenega kisika v vodi. kmetijski odtoki 

mikroorganizmi Povzročajo nalezljive bolezni. kmetijski odtoki, 

komunalne odpadne 

vode 

kisline Vplivajo na pH-občutljive vodne organizme, 

povečajo lahko koncentracijo težkih kovin v vodi. 
kisli dež 

organske in 

anorganske 

kemikalije 

Povečajo strupenost; zmanjšuje 

kakovost vode (npr. barva in vonj). 
industrijski izpusti 

odpadnih voda 

Tabela 1. Vrste, vplivi in viri odpadnih voda [2] 

 

3 Kisik v vodi – raztapljanje in izločanje 
 

V vseh vodnih ekosistemih je glavni pogoj za življenje zadostna količina raztopljenega kisika 

v vodi. Koncentracija raztopljenega kisika (𝐷𝑂) nam pove, kolikšna masa kisika (O2) je 

raztopljenega v vodi na enoto volumna in je ena izmed najpomembnejših meril pri določanju 

kvalitete vode. Kvaliteta vode se torej prvenstveno odraža s koncentracijo raztopljenega 

kisika. Maksimalna koncentracija kisika (DOsat) je določena z Henryevim zakonom [2]:  

 

𝐷𝑂sat = 𝐾o2
 𝑃o2

,                                                             (1) 

 

kjer je 𝐾o2
 Henryjeva konstanta (podana v mg/LPa) in 𝑃o2

 parcialni (delni) tlak kisika.  
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Henryjeva konstanta 𝐾o2
 je odvisna od koncentracije topila in topljenca ter od temperature. 

Temperaturno odvisnost opišemo z enačbo [3]: 

 

                                                    𝑐 =
∆solv𝐻

𝑅
=

−𝑑ln(𝐾𝑜2)

𝑑(
1

𝑇
)

,                                                         (2) 

 

kjer je ∆solv𝐻 topilna entalpija, 𝑅 plinska konstanta, 𝑇 temperatura in 𝑐 koncentracija 

topljenca. 

 

Henryjevo konstanto lahko eksperimentalno določimo za vsako kapljevino, v kateri je 

raztopljen plin. Za kisik in vodo je Henryjeva konstanta obratno sorazmerna s temperaturo 

[2]. Npr. Henryjeva konstanta za kisik pri temperaturi vode 5 oC je 61,2 mg/LPa, 𝐾o2
 pri 25oC  

pa je 40,2 mg/LPa. S pomočjo Henryjevega zakon lahko predpostavimo, da višja kot je 

temperatura, manj je raztopljenega kisika. Odvisnost topnosti kisika od temperature je 

prikazana na sliki 1. Vidimo, da topnost pada z višanjem temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.  Nasičena koncentracija kisika (𝐷𝑂sat) raztopljenega v vodi v odvisnosti od temperature (𝑇) vode [4]. 

 

Če poznamo vrednost Henryjeve konstante in parcialni tlak kisika v tekočini, lahko s 

Henryjevim zakonom izračunamo največjo koncentracijo kisika raztopljenega v vodi. Na 

primer, če vemo, da kisik predstavlja približno 20 % atmosfere je pri normalnih pogojih (tlak 

je 𝑝0 = 105Pa), parcialni tlak 0,20𝑝0. Če je temperatura vode 5 oC, je 𝐾o2
= 61,2 mg/LPa. Iz 

teh podatkov lahko izračunamo maksimalno koncentracijo pri 𝑝0: 

   

                                                           𝐷𝑂sat = 12,9 
mg

L
.                     (3) 

 

V realnosti v vodi več zapletenih dejavnikov povzroča, da se koncentracija raztopljenega 

kisika razlikuje od maksimalne koncentracije kisika. Eden od teh dejavnikov je ta, da vodne 

rastline v procesu fotosinteze porabljajo ogljikov dioksid in proizvajajo kisik. V nasprotju z 

rastlinami pa ribe porabljajo kisik za dihanje in proizvajajo ogljikov dioksid. Kisik se porablja 

tudi pri razgradnji organskih snovi. Bakterije namreč za razkroj organskih snovi potrebujejo 
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kisik. Pri tem procesu aerobne bakterije povzročijo proces nitrifikacije, pri kateri se amonijak 

v odpadnih vodah oksidira do nitrita, ta pa naprej v nitrat. Kot produkt dobimo anorgansko 

snov. Splošno kemijsko reakcijo za aerobno razgradnjo (dekompozicijo) zapišemo: 

 

                            organska snov + O2 → CO2 + H2O + stabilni produkti.                          (4) 

 

Iz reakcije (4) vidimo, da organska snov v vodi med razgradnjo zmanjša koncentracijo 

raztopljenega kisika [5]. 

 

Koncentracijo potrebnega kisika za razkroj organskih odpadkov označimo z 𝐵𝑂𝐷 

(biochemical oxygen demand) in je podana v enotah koncentracije (mg/L). Ker nam vrednosti 

𝐵𝑂𝐷 posredno podajajo količino organskih nečistoč v vodi, jih pogosto uporabljamo za 

označevanje splošne kakovosti vode v danem vzorcu. Končni 𝐵𝑂𝐷 (𝐵𝑂𝐷ult) pa nam pove, 

kolikšna količina kisika je potrebna, da se oksidirajo vsi organski odpadki v vzorcu vode. 

Količina 𝐷𝑂 je lahko nižja od 𝐷𝑂sat tudi zaradi porabe hranil v vodi.  Hranila kot so dušik v 

obliki nitratov (NO3
-) in fosfor v obliki fosfatov (PO4

-2) vodijo k pretirani rasti alg. Rast alg pa 

povzroči zmanjšanje količine kisika. Alge se namreč močno razrastejo in s tem zmanjšajo 

osvetljenost površin kvalitetnejših rastlin. Zaradi slabše osvetljenosti je fotosinteza manj 

intenzivna in zato se med fotosintezo proizvede manj kisika. Hkrati pa odmrle alge razpadajo 

in pri tem porabljajo kisik [6]. Pritoki in odtoki kisika v vodnem okolju so shematsko 

prikazani na sliki 2.  

 

Na splošno velja, da je voda s koncentracijo raztopljenega kisika nižjo od 5 do 6 mg/L pri 

20oC onesnažena in predstavlja tveganje za vodne organizme. Višje kot so vrednosti 𝐷𝑂, bolj 

čista je voda. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Pritoki in odtoki kisika v vodnem okolju 
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4 Teoretični model onesnaževanja vode 
 

V današnjem času lahko za določeno vodno telo napovemo, kako bodo organski odpadki 

vplivali na vrednost koncentracije raztopljenega kisika in kakšne te vrednosti bodo. To 

določimo s teoretičnim modelom. Za izgradnjo teoretičnega modela upoštevamo ključne 

dejavnike, ki vplivajo na proizvodnjo in porabo kisika v vodi. Le-ti so odvisni od 

koncentracije raztopljenega kisika v vodi, koncentracije kisika potrebnega za razkroj 

organskih odpadkov ter od prostorninskega pretoka reke. 

 

S podanimi informacijami lahko napovemo, kako se bodo zaradi onesnaženosti s tokom reke 

spreminjale vrednosti koncentracije raztopljenega kisika [2]. Da lahko to napovemo, moramo 

poznati koncentracijo raztopljenega kisika v reki pred mešanjem z odpadnimi vodami (𝐷𝑂s), 

koncentracijo raztopljenega kisika v odplakah (𝐷𝑂p), koncentracijo potrebnega kisika za 

razkroj organskih odpadkov pred mešanjem z odplakami (𝐵𝑂𝐷s), koncentracijo potrebnega 

kisika za razkroj organskih odpadkov v odpadnih vodah (𝐵𝑂𝐷p), in nasičeno koncentracijo 

kisika v reki pred mešanjem z odplakami (𝐷𝑂𝑠at). Poznati moramo še prostorninski pretok 

reke pred mešanjem z odplakami (𝑄s) in prostorninski pretok reke z odplakami (𝑄p). 

 

Če predpostavimo, da je mešanje vode z odplakami enakomerno, potem velja zakon o 

ohranitvi mase:          

                                             𝐷𝑂s𝑉s + 𝐷𝑂p𝑉p = 𝐷𝑂a(𝑉s + 𝑉p),                                                (5) 

 

kjer je 𝑉s volumen vode pred mešanjem, 𝑉p volumen odplak ter 𝐷𝑂a koncentracija 

raztopljenega kisika po mešanju. 

 

Za tekoče vode, kot so reke ali potoki, namesto volumna uporabljamo prostorninski pretok 𝑄. 

Velja: 

                                                𝐷𝑂s𝑄s + 𝐷𝑂p𝑄p = 𝐷𝑂a(𝑄𝑠 + 𝑄p).                                         (6) 

 

Časovno spreminjanje koncentracije kisika potrebnega za razkroj organskih odpadkov lahko v 

splošnem zapišemo kot: 

        
𝑑𝐵𝑂𝐷

𝑑𝑡
= 𝐴 − 𝑘1𝐵𝑂𝐷 .                                                     (7) 

 

V enačbi (7) 𝐴 ponazarja naravno povečevanje koncentracije potrebnega kisika za razkroj 

organskih odpadkov, ki je odvisno od razmer v danem ekosistemu, in odraža zunanji vnos 

snovi, razkroj odmrlih organizmov, ipd.. Sama hitrost zmanjševanja 𝐵𝑂𝐷 pa je odvisna od 

količine prisotnega 𝐵𝑂𝐷, saj je razgradnja organskih snovi intenzivnejša, če je voda bolj 

onesnažena. Ob velikih vrednostih 𝐵𝑂𝐷 so bakterije aktivnejše, zaradi česar se vrednost 𝐵𝑂𝐷 

zmanjšuje hitreje. Sorazmernostni faktor je parameter 𝑘1, ki predstavlja deoksigenacijski 

koeficient. Merimo ga v inverznih časovnih enotah (po navadi v dnevih-1). To konstanto lahko 

empirično določimo in nam pove, kdaj se bo pri razgradnji organskih odpadkov porabil ves 

raztopljen kisik. Pri tem ne upoštevamo deoksigenacije zaradi drugih dejavnikov, npr. dihanja 
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živali. Med razpadom odpadkov se zmanjšuje tudi koncentracija raztopljenega kisika v vodi, 

in sicer z enako intenziteto kot koncentracija potrebnega kisika za razkroj organskih 

odpadkov.  Časovno spreminjanje lahko zato zapišemo kot 

                             

                 
𝑑𝐷𝑂

𝑑𝑡
= −𝑘1𝐵𝑂𝐷 + 𝑘2(𝐷𝑂sat − 𝐷𝑂) ,                                           (8) 

 

kjer je 𝑘2 reoksigenacijski koeficient. Drugi člen na desni strani enačbe (8) predstavlja vnos 

kisika v vodo pri izmenjavi z zrakom. Hitrost tega procesa je sorazmerna s stopnjo 

primankljaja kisika glede na saturacijsko vrednost 𝐷𝑂𝑠at. Ker je 𝐷𝑂sat maksimalna 

koncentracija kisika v vodi in 𝐷𝑂 koncentracija kisika, ki je trenutno v vodi, lahko 

primankljaj kisika izračunamo kot razliko 𝐷𝑂sat − 𝐷𝑂. Ko je primankljaj kisika velik, bo 

voda lažje absorbirala kisik iz atmosfere kot takrat, ko bo majhen. Za ponazoritev tega pojava 

si predstavljajmo suho gobo, ki jo položimo v vodo. Na začetku bo goba suha, zato bo hitro 

vpijala vodo vase. Ko pa bo goba napolnjena z vodo (koncentracija vode bo blizu nasičenja), 

se bo hitrost vpijanja vode zmanjšala. Ko goba več ne bo imela prostora, kamor bi lahko 

vsrkavala vodo, bo stopnja absorpcije padla na nič.  

 

Reoksigenacijski koeficient (𝑘2) je med drugim odvisen tudi od hitrosti in vrste toka reke, 

njene površine in količine rastlin. Na primer, tiste površinske vode, ki imajo višjo 

izpostavljenost (npr. divje brzice), imajo višji 𝑘2, kot tiste z manjšo izpostavljenostjo (npr. 

mirujoči ribnik). Omeniti velja, da kisik nastaja tudi pri fotosintezi vodnih rastlin, kar pa 

zanemarimo. 

 

Enačbi (7) in (8) veljata za 𝐵𝑂𝐷 in 𝐷𝑂 v vseh delih reke in pritokih. V nadaljevanju pa se 

osredotočimo na spreminjanje vrednosti raztopljenega kisika v reki po pritoku odplak (𝐷𝑂a) 

in potrebnega kisika za razkroj organskih spojin (𝐵𝑂𝐷a). Vrednosti teh parametrov v reki 

pred izlivom (𝐷𝑂r in 𝐵𝑂𝐷r) ter v odpadnih vodah (𝐷𝑂e in 𝐵𝑂𝐷e) pa bodo določale začetni 

vrednosti po izlivu, kar izpeljemo iz enačbe (6): 

 

                                                        𝐷𝑂a =
(𝐷𝑂r𝑄r+𝐷𝑂e𝑄e)

𝑄e+𝑄r
                                                         (9) 

in 

 

𝐵𝑂𝐷a =
(𝐵𝑂𝐷r𝑄r+𝐵𝑂𝐷e𝑄e)

𝑄e+𝑄r
 .                                              (10) 

 

Količine, ki nastopajo v matematičnem modelu, so prikazane na sliki 3. Shema modela v 

smislu vzročno-posledičnega diagrama, na katerem so navedeni vsi dejavniki in vplivi med 

njimi, je prikazana na sliki 4. Vse simulacije smo izvajali s komercialnim programom za 

reševanje diferencialnih enačb Berkeley Madonna [8]. 
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Slika 3. Prikaz količin, ki nastopajo v matematičnem modelu. 𝐷𝑂i predstavljajo koncentracijo raztopljenega 

kisika v odplakah (𝐷𝑂p), v vodi pred mešanjem (𝐷𝑂s) in po mešanju z odplakami (𝐷𝑂a), 𝐵𝑂𝐷i predstavljajo 

koncentracije potrebnega kisika za razkroj organskih odpadkov v odpadnih vodah (𝐵𝑂𝐷p), pred mešanjem z 

odplakami (𝐵𝑂𝐷s) in po mešanju z odplakami (𝐵𝑂𝐷a). 𝑄s je prostorninski pretok reke pred mešanjem z 

odplakami in  𝑄𝑝 prostorninski pretok odplak. 

 

 

Slika 4. Shema modela onesnaževanja površinskih voda izdelana s programom Berkeley Maddona. Pomen 

parametrov: 𝐵𝑂𝐷i predstavljajo potreben kisik za razgradnjo organskih snovi pred izlivom v reko (𝐵𝑂𝐷r), 

odpadnih vodah (𝐵𝑂𝐷e) in po izlivu odplak v reko (𝐵𝑂𝐷a). 𝐷𝑂𝑖 predstavljajo koncentracijo raztopljenega kisika 

v vodi pred izlivom odplak (𝐷𝑂r), v odpadnih vodah (𝐷𝑂e) in po izlivu odplak v vodo (𝐷𝑂a). 𝑄r je 

prostorninski pretok reke brez odplak in  𝑄e po mešanju z odplakami. Parametra 𝑘1 in 𝑘2 sta deoksigenacijski in 

reoksigenacijski koeficient, 𝐴 pa parameter za naravno povečanje koncentracije kisika potrebnega za razkroj 

organskih odpadkov. 𝐷𝑂sat je največja možna koncentracija kisika v vodi. Vozlišča 𝑗1,  𝑗2, 𝑗3 in 𝑗4 predstavljajo 

vrednosti, pridobljene v izračunih enačb 7 in 8. 
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5 Rezultati 
 

V modelu smo uporabili vrednosti parametrov, prikazanih v tabeli 2. Na podlagi enačb (9) in 

(10) izračunamo še začetne vrednosti spremenljivk 𝐵𝑂𝐷a = 12,3 mg/L in 𝐷𝑂a = 7,7 mg/L. 

Na sliki 5 je prikazano, kako se koncentraciji 𝐵𝑂𝐷a in 𝐷𝑂a spreminjata s časom. Opazimo 

lahko, da vsebnost BODa monotono pada, medtem ko koncentracija DOa najprej močno pade 

zaradi visoke porabe kisika ob razkrajanju večjih količin odpadnih snovi, potem pa se 

vrednost ustali.   

Tabela 2. Vrednosti parametrov, uporabljenih v izračunu [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Spreminjanje koncentracije (𝑐) raztopljenega kisika v vodi po izlivu odplak v vodo (𝐷𝑂a, modra 

krivulja) in koncentracije kisika potrebnega za razgradnjo organskih snovi po izlivu odplak v vodo (𝐵𝑂𝐷a, rdeča 

krivulja) v odvisnosti od  časa (t). Parametri uporabljeni pri izračunu so v tabeli 2. 

 

poimenovanje parameter vrednost 

koncentracija kisika potrebnega za razkroj 

organskih odpadkov pred izlivom 

𝐵𝑂𝐷r 3,33 
mg

L
 

koncentracija raztopljenega kisika v reki pred 

izlivom 

𝐷𝑂r 8,5 
mg

L
 

koncentracija kisika potrebnega za razkroj 

organskih odpadkov v odpadnih vodah 

𝐵𝑂𝐷e 80 
mg

L
 

koncentracija raztopljenega kisika v odpadnih 

vodah 

𝐷𝑂e 2 
mg

L
 

maksimalna koncentracija kisika v vodi 𝐷𝑂sat 11 
mg

L
 

deoksigenacijski koeficient 𝑘1 0,45 

reoksigenacijski koeficient 𝑘2 0,60 

naravno povečanje koncentracije potrebnega kisika 

za razkroj organskih odpadkov 

 

 𝐴 

 

1 
mg

L
 

prostorninski pretok reke pred mešanjem z 

odplakami 

𝑄r 300000 
L

min
 

prostorninski pretok z odplakami 𝑄e 40000 
L

min
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Pri koncentracijah raztopljenega kisika pod 6 mg/L se voda smatra za onesnaženo. Vrednosti 

med 7 in 10 mg/L pa pomenijo dobre pogoje za vodno življenje. Iz slike 5 lahko razberemo, 

da bo reka še 5 dni po pritoku odplak onesnažena in ne bo nudila dobrih pogojev za življenje. 

Če predpostavimo, da je hitrost reke približno 10 m/min, lahko izračunamo, da bo območje 

onesnaženosti reke dolgo kar 58 km. 

 

Vendar pa na raztapljanje kisika in količino le-tega vpliva tudi temperatura. Pri izračunu 

odvisnosti 𝐷𝑂a(𝑡) in 𝐵𝑂𝐷a(𝑡) prikazanih na sliki 5 smo upoštevali temperaturo vode 11,2 oC 

(𝐷𝑂sat=11,0 mg/L). V nadaljevanju simulirajmo dogajanje v poletnih mesecih. Takrat je 

temperatura vode višja, zaradi česar je saturacijska vrednost kisika 𝐷𝑂sat manjša. Poleg tega 

je poleti zmanjšan tudi pretok reke 𝑄r, kar vpliva na sposobnost prevzemanja kisika, ki jo 

odraža reoksigenacijski koeficient 𝑘2. Za ta izračun spremenimo vrednosti parametrov  𝐷𝑂sat, 

𝑄r in 𝑘2 ter izberemo: 𝐷𝑂sat = 9,2 mg/L, 𝑄r = 250000 L/min in 𝑘2 = 0,5. Iz časovnih 

odvisnosti koncentracij  𝐷𝑂a in 𝐵𝑂𝐷a, prikazanih na sliki 6, je razvidno, da se čas 

vzpostavitve primernega stanja, in s tem tudi prizadeta dolžina reke, podaljša približno za 

faktor 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Slika 6. Spreminjanje koncentracije (𝑐) raztopljenega kisika v vodi po izlivu odplak v vodo (𝐷𝑂a, modra 

krivulja) in koncentracije kisika potrebnega za razgradnjo organskih snovi po izlivu odplak v vodo (𝐵𝑂𝐷a, rdeča 

krivulja) v odvisnosti od  časa (t) v primeru poletnih temperatur. Parametri  uporabljeni pri izračunu so v tabeli 2. 

 

6 Zaključek 
 

V seminarju smo predstavili primer teoretičnega modeliranja onesnaževanja površinskih 

voda. Ugotovili smo, da se koncentracija kisika raztopljenega v vodi razlikuje od maksimalne 

koncentracije kisika v vodi, ter z teoretičnim modelom napovedali, kako se bodo vrednosti 

koncentracije kisika v vodi spreminjale s tokom reke glede na onesnaženost dotekajočih 

odplak. Modelirali smo koncentracijo kisika v vodi v odvisnosti od časa in koncentracije 

kisika, potrebnega za razkroj organskih odpadkov v odvisnosti od časa pri dveh različnih 

temperaturah (sliki 5 in 6). Ugotovili smo, da se čas vzpostavitve primernega stanja v poletnih 



10 
 

mesecih podaljša za dvakrat in da je torej temperatura pomemben dejavnik pri raztapljanju 

kisika v vodi. Topnost kisika z naraščanjem temperature namreč strmo pade, saj se kisik v 

vodo prenaša zaradi razlike med dejansko koncentracijo kisika in maksimalno koncentracijo 

kisika, ki se pri določeni temperaturi lahko raztopi. V prihodnje bi bilo zanimivo narediti 

model še za primer zimskih temperatur in ga primerjati z že izdelanima modeloma ter model, 

pri katerem bi povečali stično površino med vodo in zrakom, saj  kisik z difuzijo prehaja 

preko gladine iz zraka v vodo. Ker na koncentracijo raztopljenega kisika vpliva tudi 

turbulentno gibanje ter mešanje mehurčkov vode in zraka, kar imenujemo filmska teorija, bi 

bilo zanimivo narediti tudi ta model. Ta teorija pravi, da so med vodo in zračnim mehurčkom 

fazne meje, v katerih poteka raztapljanje kisika. Z mešanjem se te medfazne meje tanjšajo in 

omogočajo boljši prenos kisika v vodo. Turbulentno mešanje med drugim razbija mehurčke 

na manjše [9]. Tovrstni izračuni so lahko v veliko pomoč pri ocenjevanju vplivov novih 

vnosov odplak v okolje, hkrati pa tudi opozarjajo, da lahko zunanji spremenljivi dejavniki, kot 

je vreme, znatno vplivajo na rezultat. 
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