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UVODNI DEL
❑ Pitna voda - osnovna izhodišča
❑ Trdota pitne vode - načini izražanja, vrednosti po Sloveniji, posledice, ...
❑ Principi mehčanja
❑ Kemično mehčanje

PASTI / SLABOSTI / RAZLOGI ZA NE-UPORABO KEMIČNEGA MEHČANJA PITNE VODE
❑ OCENJEVANJE TVEGANJA - teoretično izhodišče
❑ Ocena tveganja uporabe Na-polifosfata kot mehčala za pitno vodo

• ocena izpostavljenosti
• (ne)natančnost apliciranja kemikalije
• vnos fosforja preko ostalih virov
• vpliv na zdravje
• posredni vplivi
• vpliv na okolje

VSEBINA



PITNA VODA Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in ...

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) 

2 člen: Živilo je vse, kar ljudje uporabljajo za prehranske namene v nepredelani, polpredelani
ali predelani obliki, vključno s pitno vodo in pijačami...



PITNA VODA Pravilnik o pitni vodi

3. člen (Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)

Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar ...
❑ ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik ...
❑ ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi ....
❑ je skladna z zahtevami priloge ...



PITNA VODA Pravilnik o pitni vodi

32. člen (Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)

❑ Priprava vode je obdelava vode, s katero se zagotovi njena skladnost in zdravstvena 
ustreznost.

❑ Pri izbiri vode za oskrbo s pitno vodo ima prednost voda, za katero priprava ni potrebna.
❑ Vodi se ne sme dodati nobenih drugih snovi, razen snovi, ki so potrebne za pripravo. Snovi, ki 

se uporabljajo za pripravo, in nečistoče, ki jih te snovi vsebujejo, ne smejo biti v pitni vodi v 
višji koncentraciji, kot določa ta pravilnik in ne smejo, posredno ali neposredno, vplivati na 
zdravje ljudi.

❑ Kjer je razkuževanje del priprave ali distribucije pitne vode, mora upravljavec preverjati 
učinkovitost uporabljenega postopka in zagotoviti, da je vsako onesnaženje s stranskimi 
produkti razkuževanja kolikor mogoče na nizki ravni, ne da bi pri tem ogrožen učinek 
razkuževanja.



PITNA VODA SANITARNA TOPLA VODA?

SANITARNA (TOPLA) VODA

• Terminološki slovar (FRAN) podaja le eno razlago pojma „sanitarna voda“ in pravi: 
„sanitarna voda je voda, ki se uporablja v sanitarijah”

• (NE)ustreznost rabe pojma sanitarna topla voda v praksi!



TRDOTA PITNE VODE

Trdota Snov Molekulska formula

Celokupna

trdota

Karbonatna

trdota

Začasna trdota
kalcijev hidrogenkarbonat Ca(HCO3)2

magnezijev hidrogenkarbonat Mg(HCO3)2

Trajna trdota

kalcijev karbonat CaCO3

magnezijev karbonat MgCO3

Nekarbonatna

trdota

kalcijevi in magnezijevi kloridi CaCl2 in MgCl2

kalcijevi in magnezijevi sulfati CaSO4 in MgSO4

kalcijevi in magnezijevi nitrati Ca(NO3)2 in Mg(NO3)2

kalcijevi in magnezijevi silikati CaSiO3 in MgSiO3

Trdota pitne vode: karbonatna/nekarbonatna in začasna/trajna trdota



Novak in Rman, 2016 - Geološki atlas Slovenije



http://inkawall.com/editor/









TRDOTA PITNE VODE

Kotlovec je predominantno sestavljen iz kalcijevega karbonata, ki se pojavlja v šestih
polimorfnih oblikah, od tega so tri vodne (amorfni kalcijev karbonat, kalcijev karbonat
monohidrat in kalcijev hidrat heksahidrat) in tri brezvodne oblike (kalcit, aragonit in vaterit)
(Elfil in Roques, 2001; Antony in sod., 2011). Najstabilnejša oblika je kalcit, sledita aragonit in vaterit,
medtem ko so vodne oblike precej nestabilne (Antony in sod., 2011).

geology.comwww. wikipedia.org

kalcit

aragonit

mindnat.org

minerals.net

vaterit

dakotamatrix.com



TRDOTA PITNE VODE

Trdota Snov Molekulska formula

Celokupna

trdota

Karbonatna

trdota

Začasna trdota
kalcijev hidrogenkarbonat Ca(HCO3)2

magnezijev hidrogenkarbonat Mg(HCO3)2

Trajna trdota

kalcijev karbonat CaCO3

magnezijev karbonat MgCO3

Nekarbonatna

trdota

kalcijevi in magnezijevi kloridi CaCl2 in MgCl2

kalcijevi in magnezijevi sulfati CaSO4 in MgSO4

kalcijevi in magnezijevi nitrati Ca(NO3)2 in Mg(NO3)2

kalcijevi in magnezijevi silikati CaSiO3 in MgSiO3

Trdota pitne vode: karbonatna/nekarbonatna in začasna/trajna trdota



TRDOTA PITNE VODE

˚dH ˚e ˚fH ppm CaCO3

mmol/L

CaCO3 mg/L CaCO3

mg/L

CaO

mg/L

Ca mg/L Mg

1˚dH (1 nemška trdotna stopinja) 1,00 1,25 1,78 17,84 0,18 17,84 10,00 7,14 4,33

1˚e (1 angleška trdotna stopinja) 0,79 1,00 1,42 14,25 0,14 14,25 7,98 5,70 3,46

1˚fH (1 francoska trdotna stopinja) 0,56 0,70 1,00 10,00 0,10 10,00 5,60 4,00 2,42

1 ppm CaCO3 (1 ameriška trdotna 

stopinja) 0,06 0,07 0,10 1,00 0,01 1,00 0,56 0,40 0,24

1 mmol/L CaCO3 5,60 7,02 10,00 100,00 1,00 100,00 56,07 40,07 24,30

1 mg/L CaCO3 0,06 0,07 0,10 1,00 0,01 1,00 0,56 0,40 0,24

1 mg/L CaO 0,10 0,13 0,18 1,78 0,02 1,78 1,00 0,71 0,43

1 mg/L Ca 0,14 0,17 0,25 2,49 0,02 2,49 1,39 1,00 0,60

1 mg/L Mg 0,23 0,29 0,41 4,11 0,04 4,11 2,30 1,64 1,00

Različni načini prikaza trdote vode – razmerja med posameznimi enotami



TRDOTA PITNE VODE

Vir

ZELO

MEHKA MEHKA

SREDNJE

TRDA DOKAJ TRDA TRDA

ZELO

TRDA

KP Nova Gorica °dH / < 8 8–12 / 12–18 18–30

KP Kostak Krško °dH / < 8 8–15 / 15–21 > 21

KP Ajdovščina °dH 0–4 4–8 8–18 / 18–30 > 30

KP Kranj °dH 0–4 4–8 8–12 12–18 18–30 > 30

KP Sežana °dH 0–4 4–8 8–18 / 18–30 > 30

KP Maribor °dH 0–4 5–8 9–16 / 17–30 > 31

KP VO–KA Ljubljana °dH / < 7 7–14 / 14–21 > 21

Wikipedija °dH / 0–3,4 3,4–6,7 / 6,7–10,1 > 10,1

(De Zuane, 1990) °dH / 0–2,8 2,8–8,4 / 8,4–16,8 > 16,8

WHO (McGovan, 2000) °dH / < 3,4 3,4–6,7 / 6,7–10 > 10

Poenotena

lestvica

mmol CaCO3 / do 1,5 1,5–2,5 / > 2,5 /

°dH / do 8,4 8,4 – 14 / > 14 /

Razredi trdote pitne vode – različno pojmovanje posameznih razredov



- kemično mehčanje z uporabo 
fosfatov

- uporaba magnetnega polja
- ultrazvočni mehčalci
- reverzna osmoza
- ionski izmenjevalci

PRINCIPI MEHČANJA PITNE VODE

zelo pogosta uporaba

Pregled znanstvenih objav kaže, da se za mehčanje pitne vode uporablja različne tehnike:

manj pogosta uporabadejanska sprememba 
kemijske sestave vode

preprečevanje izločanja 
kotlovca, kemijska sestava 

vode se ne spremeni

kemične metode fizikalne metode



Pri uporabi magnetnega mehčanja (permanentni magneti ali elektromagneti) raziskovalci
poudarjajo predvsem spremembo polimorfne oblike nastajajočih kristalov, kjer prevladujeta
aragonit in vaterit (Kobe in sod., 2001a; Chang in Tai, 2010; Simonič in Urbancl, 2017; Chibowski in Szcześ, 2018), ki se na stene
cevi nalagata v precej manjšem obsegu kot stabilnejša oblika kalcit in ju je mogoče izprati iz
sistema s turbulentnim tokom (Simonič in Urbancl, 2017). Zaradi vpliva magnetne obdelave vode se
pojavljajo manjši delci, ki so bolje dispergirani, posledično se hitreje iz sistema izločijo (Chibowski in

Szcześ, 2018).

Z uporabo magneta v večstanovanjski stavbi v Ljubljani je Kobe in sod. (2001) potrdila uporabno vrednost
magnetov za zmanjšanje nalaganja kotlovca v vodovodnih napeljavah, predvsem zaradi spremembe
polimorfne strukture kristalov. Podobno je potrdila Latva in sod. (2016), ki je primerjala vpliv magnetnega
mehčanja v laboratorijskih pogojih na bakrenih in polietilenskih (PEX) ceveh in v realnih pogojih v
eni od obstoječih stavb na Finskem.

Na tvorbo različnih polimorfnih oblik kristala kalcijevega karbonata najbolj vplivata gostota in
jakost magnetnega polja (Kobe in sod., 2002; Chang in Tai, 2010; Sohaili in sod., 2016).

PRINCIPI MEHČANJA PITNE VODE magnetno mehčanje



PRINCIPI MEHČANJA PITNE VODE reverzna osmoza / nanofiltracija

Ena izmed učinkovitih metod za odstranjevanje raztopljenih soli iz vode je tudi reverzna
osmoza, ki pa zaradi porabe energije (in posledično visokih stroškov obratovanja) ni splošno
uporabljana. Antony s sod. (2011) ugotavlja, da je zaradi pomanjkanja virov pitne vode (kot posledice
sprememb v okolju in naraščanja prebivalstva) uporaba reverzne osmoze in nanofiltracije za
pripravo pitne vode iz morske vode, somornice, površinske ali celo odpadne vode že
sprejemljiva.

Reverzna osmoza je tlačno vodena separacijska tehnologija za odstranjevanje soli in drugih
raztopljenih snovi iz vode (Čarman, 2007), podobno deluje tudi nanofiltracija. Pred-pripravljeno
vodo se pri povišanem tlaku potiska skozi polprepustno membrano, pri čemer skozi membrano
prehaja čista voda, na strani vstopa na membrano pa ostajajo v surovi vodi raztopljene soli.

Slabosti uporabe reverzne osmoze za mehčanje vode (Roš in Zupančič, 2010) so predvsem v produktu
(vodi) ki je skoraj brez raztopljenih mineralov, potrebi po ravnanju z ostanki (potrebna skrb za
odlaganje nastalega koncentrata), spada med dražje postopke mehčanja pitne vode, za
delovanje so potrebni visoki delovni tlaki in posledično veliko energije.



Doosti in sod. (2011) izpostavljajo, da večina raziskovalcev delovanje ultrazvoka pripisuje vplivu 
kavitacije. Za lokalno uporabo mehčanja pitne vode v gospodinjstvih se zato uporabljajo 
tudi naprave na osnovi hidrodinamske kavitacije. Voda je pri prehodu skozi napravo 
izpostavljena intenzivnim spremembam v tlaku, pri čemer pride do pojava kavitacije in 
nastanka udarnih valov, ki tvorijo nizko in visoko frekvenčne oscilacije. Aquami (www: Aquatic

Mechanics Inovations) poroča o spremembi oblike mineralov, namesto kalcitne po ultrazvočni 
obdelavi vode prevladuje aragonitna oblika. Tudi Hiratsura in Pathak (2013) sta z uporabo 
ultrazvočnih valov za obdelavo pitne vode opazila znižano izločanje kotlovca; podobno 
tudi Dalas (2001), predvsem zaradi zaviranja kristalizacije kalcitne kristalne oblike.

PRINCIPI MEHČANJA PITNE VODE ultrazvočno mehčanje



Ionske izmenjevalce lahko delimo glede na izvor na naravne ali sintetične, glede na naboj
na anionske in kationske ter glede na kemično strukturo na organske (na bazi polimernih
smol) ali anorganske (zeoliti) (Drev, 2009). S pomočjo ionskih izmenjevalcev je selektivno
odstranjevanje ciljanih ionov (Ca in Mg) in njihovo nadomeščanje s surogati (največkrat
Na) preverjena in uveljavljena metoda (Turk, 2012). Izmenjava običajno poteka v tlačni posodi
mehčalne naprave, kjer ob pretoku vode skozi sistem pride do vezave ionov Ca in MG na
smolo, pri čemer se s smole spročajo ioni Na. Izčrpana smola ionskega izmenjevalca se
regenerira z raztopino NaCl (soli).

Slabosti uporabe lahko strnemo v naslednje sklope:
- draga osnovna infrastruktura in tekoči stroški vzdrževanja
- povišane vsebnosti Na v pitni vodi
- številni avtorji poročajo o pojavu rasti mikroorganizmov na izmenjevalni smoli

(Flemming,1987; Proctor in sod., 2015; Pramanik in sod, 2017)

PRINCIPI MEHČANJA PITNE VODE ionski izmenjavalci



PRINCIPI MEHČANJA PITNE VODE kemično mehčanje

Uporaba fosfatov je razširjena tehnika mehčanja pitne vode. Dodajanje fosfatov v vodo
neposredno ne vpliva na njeno trdoto, preprečuje pa rast kalcita in s tem v veliki meri prepreči
nalaganje kotlovca na stene naprav in cevi za pitno vodo. Lin in Singer (2005) zaviranje rasti kristalov
kalcita s polifosfati pojasnjujeta z blokiranjem rastnih površin na kristalu, kamor se adsorbira
polifosfatna molekula. Dokazala sta, da je učinek inhibicije rasti kristalov kalcita premo–
sorazmeren s koncentracijo fosfatov, pri čemer je učinek polifosfatov za faktor 100-krat večji od
inhibitornega učinka ortofosfata.

Fosfati (orto in poli fosfati) se uporabljajo zlasti za preprečevanje izločanja kotlovca, uporabljajo pa
se tudi za preprečevanje korozije in poškodbe notranje stene vodovodnih cevi ter za
preprečevanje vpliva korozije na estetsko kakovost vode (preprečevanje rdeče vode kot posledice
izločanja železa). Ob tem McNeill in Edwards (2001) opozarjata na razliko med uporabo orto- in polifosfatov.
Pri uporabi polifosfatov so v posameznih primerih zaznali tudi povečan učinek korozije. Podobno
polifosfatom pripisujejo vpliv na povečano izluževanje svinca v primeru svinčenih delov
vodovodnih cevi (JECFA, 1982; McNeill in Edwards, 2002). Zato za preprečevanje izluževanja svinca različni
avtorji priporočajo uporabo ortofosfata (Edwards in McNeill, 2002; Ng in sod., 2018; Trueman in sod., 2018).



PRINCIPI MEHČANJA PITNE VODE kemično mehčanje - Na polifosfat

Natrijev polifosfat (CAS: 68915-31-1) z molekulsko
formulo (NaPO3)n je eden od registriranih aditivov
za živila z oznako E 452 (Uredba EU 231, 2012). Poznan je
pod različnimi sinonimi: natrijev heksametafosfat,
natrijev tetrapolifosfat, Grahamova sol, natrijev
polifosfat – steklasti, natrijev polimetafosfat,
natrijev metafosfat in drugi.

Uporablja se v različnih tehnoloških procesih, med
drugim se pogosto uporablja za mehčanje pitne
vode (Roš in sod., 2005; Matičič, 2010). Ker polifosfati vežejo v
vodi raztopljene minerale Ca, Mg in Fe ter
zagotavljajo, da ostanejo ti raztopljeni, s tem
preprečijo njihovo nalaganje v obliki kotlovca na
stene cevi ali grelnih teles.

Strukturna formula natrijevega polifosfata
(povzeto po
https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB
0278207_EN.htm)



PRINCIPI MEHČANJA PITNE VODE kemično mehčanje - Na polifosfat

Kot sredstvo za mehčanje pitne vode je natrijev polifosfat opredeljen v standardu SIST EN

1212:2005 (2005), ki določa zahteve za čistost izbrane kemikalije za pripravo pitne vode in
postavlja omejitve glede doziranja (najvišja dopustna koncentracija ne sme preseči
5 mg/L).

Za potrebe mehčanja pitne vode se običajno uporabljajo trdi polifosfati v obliki granul
ali polifosfatne vodne raztopine.

Učinkovita koncentracija polifosfata v vodi je med 2 in 4 mg P2O5/L (SIST EN 1212, 2005),
odvisno predvsem od koncentracije kalcijevih in magnezijevih ionov v pitni vodi. Na
učinkovitost polifosfatov močno vpliva visoka temperatura (Matičič, 2010).



Fosfati v pitni vodi - ocena tveganja za zdravje 



Izhodišča, znana pred izvedbo raziskave



Izhodišča, znana pred izvedbo raziskave

• V kotlovnicah internih vodovodnih sistemov se 
pitni vodi za mehčanje pogosto dodaja Na-
polifosfat.

• Z mehčanjem upravljavci nižajo stroške 
vzdrževanja vodovodnega omrežja in naprav.

• Kemikalije, dodane v pitno vodo, niso pod 
zdravstvenim nadzorom. 

• Prisotnosti mehčal in njihovih koncentracij
se ne spremlja, zanje nimamo izdelane ocene 
tveganja.



Teoretična izhodišča - OCENJEVANJE TVEGANJA

Ocena tveganja za zdravje
- kvalitativna in kvantitativna opredelitev tveganja na 
podlagi vseh zbranih podatkov
- določitev varnih doz in mejne vrednosti

Identifikacija škodljivih dejavnikov
- zbiranje in analiza relevantnih informacij na terenu
- identifikacija potencialno nevarnih kemikalij v vodi, 
zemlji, zraku, telesu

Ocena izpostavljenosti
- analiza koncentracije v vodi, zemlji, zraku, telesu
- identifikacija števila izpostavljenih in njihovih 
značilnosti
- opredelitev možnih poti vnosa
- opredelitev relativnega pomena posameznih poti 
vnosa

- KUMULATIVNI VNOS IZ VSEH VIROV

Ocena nevarnosti
- kvalitativne in kvantitativne informacije o toksičnosti
- določitev ključnih toksikoloških vrednosti (LC / EC, 
LOAEL / NOAEL itd.)
- ocena odziva na odmerek

- ZAPOZNELI SISTEMSKI UČINKI
- POSREDNI UČINKI

(EPA, 1989)
in
MODIFICIRAN PRISTOP



• Dnevni vnos fosforja v telo z različnimi prehranskimi izdelki, zlasti med potrošniki v 
razvitih državah, je visok (Calvo in sod., 2014; Calvo in Uribarri, 2013a, 2013b; Elmadfa in sod., 2009; Verger in 

sod., 2016) in se v zadnjih letih celo povečuje (Calvo in sod., 2014; McClure in sod., 2017). 

• Povprečni dnevni vnos fosforja med odraslo populacijo v Evropi znaša med 1017 in 
1422 mg/dan (Elmadfa in sod., 2009) in med 1177 in 1825 mg/dan za odraslega Američana 
(U.S. Department of Agriculture, 2016) in znatno presega priporočene prehranske potrebe 
(RDA).

• Tudi kemično mehčana pitna voda z dodanim natrijevim polifosfatom je eden od 
skritih virov fosforja (Jereb in sod. 2017).

Teoretična izhodišča - IZPOSTAVLJENOST



Teoretična izhodišča - IZPOSTAVLJENOST

Anorganski fosfati, registrirani kot 
aditivi za živila v EU (povzeto po Weiner 

in sod., 2001):

GRAS status anorganskih fosfatov po 
FDA (povzeto po Weiner in sod., 2001):

Ocenjuje se, da polovica zaužitega 
fosforja izvira iz aditivov (Kalantar-Zadeh in 

sod., 2010; Uribarri, 2009; Winger in sod., 2012), ki se 
zaradi svoje anorganske oblike skoraj 
v celoti absorbirajo v prebavnem 
traktu (Uribarri, 2009). Fosfati kot aditivi 
imajo pomembno tehnološko vlogo v 
tehnologiji predelave hrane (Winger in sod., 

2012). Zanje se v večini primerov 
uporablja princip quantum satis (kot 
je potrebno za tehnološki proces). 
Zaradi deklarirane neškodljivosti 
(GRAS) in različnih tehnoloških 
funkcij se jih v predelavi hrane 
uporablja v znatnih količinah, raven 
uporabe običajno znaša od 0,1 do 5% 
(Winger in sod., 2012). 



• Številne znanstvene objave opozarjajo na znaten vpliv na 
zdravje v primeru kronične izpostavljenosti povišanemu 
dnevnemu vnosu fosforja (Calvo in Uribarri, 2013b; EFSA, 2013; Ellam in 

Chico, 2012; Hongin sod., 2015; Pravst, 2011; Ritz in sod., 2012; Razzaque, 2011; Uribarri
in Calvo, 2003; Bai in sod., 2016; Fukumoto, 2018; Kendrick in sod., 2011; Lippi in sod., 

2009; Qunibi in sod., 2002; Tonelli in sod., 2005), predvsem zaradi vpliva na 
kardiovaskularna obolenja in kronično bolezen ledvic.

• Povišane vsebnosti fosfatov povezujejo z vaskularno
kalcifikacijo in vitro ter in vivo (Jono in sod., 2000; Giachelli, 2003, 2009; 

Yamada in Giachelli, 2017). Giachelli (2009) poroča o aktivnem celičnem 
procesu reprogramiranja celic gladke mišičnine v žilnih 
stenah v celice, podobne osteoblastom. Ta proces, potrjen 
prvotno na celičnih kulturah (Jono in sod., 2000) in živalskih 
poskusih (Stubbs in sod., 2007), je bil potrjen tudi pri človeku na 
srčnih zaklopkah (Rajamannan in sod., 2003) in arterijah (Shroff in sod., 

2010).

Teoretična izhodišča - VPLIV NA ZDRAVJE

(Razzaque, 2011)



Ritz in sod., 2012 (Phosphate additives in food - a health risk

Teoretična izhodišča - VPLIV NA ZDRAVJE

Vpliv povišanega vnosa 

fosfatov v telo na zdravje...

povišane koncentracije fosfata v 
plazmi so povezane s povečano 
umrljivostjo med pacienti, ki so 
utrpeli srčno kap... višja 
izmerjena koncentracija v krvi 
kaže na večje tveganje za pojav 
smrtnosti ali pojav zapletov...



Teoretična izhodišča - ponovno ocenjevanje varnosti fosfatov s strani EFSA

Na podlagi sprejete uredbe Evropske komisije št. 257/2010 o določitvi programa za ponovno oceno že
odobrenih prehranskih aditivov (Uredba EU 257, 2010) ter hkratnih pozivov strokovne javnosti
(Calvo in Uribarri, 2013b; EFSA, 2013; Ellam in Chico, 2012; Hongin sod., 2015; Pravst, 2011; Ritz in sod., 2012; Razzaque, 2011; Uribarri in

Calvo, 2003; Bai in sod., 2016; Fukumoto, 2018; Kendrick in sod., 2011; Lippi in sod., 2009; Qunibi in sod., 2002; Tonelli in sod., 2005) o
potencialni škodljivosti pretirane rabe fosfatov je EFSA kot eno od prednostih nalog
sprejela ponovno oceno tveganja za fosfate (EFSA, 2013), ki naj bi se zaključila do konca leta
2018. Eden izmed razlogov za visoke dnevne vnose fosforja je zagotovo tako imenovani
skriti fosfor, ki se ga v obliki fosfatnih aditivov dodaja živilom (Murphy-Gutekunst in Uribarri, 2005; Benini

in sod., 2011; Winger in sod., 2012), med drugim tudi pitni vodi (Appenzeller in sod., 2001; Casale, 2001; Kobe in sod.,

2002; Batté in sod., 2003a, 2003b, 2003c; Jereb in sod., 2015; Jereb in sod., 2017).



METODE DELA

Raziskava je potekala v več sklopih. Najprej je analiza vključevala preiskovanje
koncentracij in pogostosti pojavljanja fosfatnih mehčal ter zavedanje uporabnikov o
mehčanju pitne vode. Ker so bile izmerjene koncentracije fosfatov na posameznih
odjemnih mestih v precejšnjem razponu, je bila koncentracija fosfatov na izbranih
mestih v nadaljevanju spremljana v odvisnosti od časa. Za izdelavo ocene
izpostavljenosti je bil z analizo jedilnikov v šestih različnih ustanovah ocenjen dnevni
vnos fosforja za posameznike v različnih starostnih obdobjih. Poleg vnosa preko hrane je
bil ocenjen tudi doprinos kemično mehčane vode z natrijevim polifosfatom k dnevnemu
vnosu fosforja. Z vplivom komercialnega proizvoda za mehčanje vode na luminiscenčne
bakterije Vibrio fischeri je bila preverjena morebitna akutna strupenost za vodne
mikroorganizme. Z namenom opozoriti na posredna tveganja, ki niso vključena v
standardni nabor toksikoloških in eko-toksikoloških testov, je bil izmerjen tudi vpliv
komercialnega pripravka (natrijev polifosfat) na rast bakterije Legionella pneumophila
in Escherichia coli.



kemijska analiza

Kemijska analiza je bila izvedena skladno s standardom SIST EN ISO 6878 (2004):
Kvaliteta vode - Določevanje fosforja - Spektrometrijska metoda z amonijevim
molibdatom



mikrobiološka analiza

Mikrobiološka analiza je bila izvedena v laboratoriju Zdravstvene fakultete.

Testni organizmi:
• sev bakterije Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC 33152 (Czech

Collection of Microorganisms, Brno, Češka)
• luminiscenčne bakterije Vibrio fischeri NRRL B-11177
• sev bakterije Escherichia coli



REZULTATI Z DISKUSIJO Vnos fosforja z živili – analiza izbranih jedilnikov

Analiza izbranih jedilnikov – povprečni dnevni vnos fosforja (mg/dan) s hrano v izbrani ustanovi 
za presečni datum 4 do 8 maj 2015 

  Povprečni dnevni vnos v mg/dan ± SD (min – max)
(1)

  

Ustanova Zajtrk Kosilo Večerja Dodatki 
(2)

 

Povprečni  

dnevni vnos 

RDA
(3)

 

mg/dan 

Vrtec
(4)

 
187 ± 48 

(128 – 244) 

195 ± 72 

(69 – 274) 

 
/ 

(4)
 83 ± 72 

(11 – 214) 

465 ± 121 

(225 – 571) 

460 

Dijaški dom  
639 ± 169 

(457 – 878) 

577 ± 171 

(357 – 796) 

450 ± 159 

(242 – 727) 

/ 
(5)

 1666 ± 350 

(1366 – 2327) 

1250 

Prevzgojni center 
360 ± 143 

(191 – 535) 

632 ± 171 

(465 – 944) 

464 ± 413 

(194 – 1215) 

755 ± 155 

(584 – 974) 

2211 ± 320 

(1933 – 2796) 

1250 

Vojašnica 
707 ± 248 

(473 – 1265) 

824 ± 136 

(561 – 946) 

638 ± 149 

(382 – 789) 

319 ± 122 

(226 – 559) 

2488 ± 394 

(2061 – 3046) 

700 

Hotel 
(6)

 
622 ± 189 

(300 – 888) 

1215 ± 396 

(896 – 1996) 

1556 ± 129 

(1414 – 1790) 

40 ± 23 

(18 – 84) 

3433 ± 538 

(2894 – 4468) 

700 

Dom za stare 
560 ± 125 

(328 – 693) 

392 ± 202 

(145 – 705) 

472 ± 167 

(206 – 726) 

136 ± 53 

(64 – 192) 

1560 ± 218 

(1265 – 1865) 

700 

 Opombe:
(1) SD – standardni odklon; (v oklepaju – razpon vsebnosti fosforja);
(2) Dodatki pomenijo vso drugo hrano, zaužito znotraj ustanove, kot so prigrizki, pijače itd., ki niso vključeni v tri glavne obroke, vendar so pripravljeni in postreženi znotraj posamezne 
ustanove;
(3) RDA (IOM, 1997);
(4) Upoštevani so le obroki, pripravljeni v vrtcu; otroci dodatno zaužijejo tudi obroke v domačem okolju (popoldanski prigrizki in večerja), ki zaradi raznolikosti v izračunu niso 
upoštevani; dejanski dnevni vnos fosforja je zato verjetno za vsaj 1/3 višji od izračunanega;
(5) Na razpolago ni bilo podatkov o morebitnih dodatkih;
(6) Pri glavnih obrokih gostje zaužijejo različne pijače v ocenjeni povprečni količini, ki je bila podana kot dodatna hrana; pijače, hrana in prigrizki, ki jih gostje kupijo in porabijo v 
hotelski kavarni, baru in restavraciji ali izven, niso vključeni v izračun.



Koncentracija fosfatov v 
vzorcih pitne vode –
lokacije vzorčevalnih 
mest po Sloveniji 
(N = 242) 

● - koncentracija PO4 pod mejo 
detekcije
▲ - koncentracija PO4 nad 0,2 
mg PO4/L 

Analiza vsebnosti fosfatov v vzorcih pitne vode / ocena izpostavljenosti

Jereb, G., Poljšak, B., & Eržen, I. 
(2017). Contribution of drinking
water softeners to daily
phosphate intake in Slovenia. 
International Journal of
Environmental Research and
Public Health, 14(10)



Rezultati - Analiza vsebnosti fosfatov v vzorcih pitne vode / ocena izpostavljenosti

Koncentracija fosfatov 
v vzorcih pitne 
vode (N = 242) 
v mg PO4/L (od najnižje 
do najvišje 
koncentracije) 

Jereb, G., Poljšak, B., & Eržen, I. 
(2017). Contribution of drinking
water softeners to daily
phosphate intake in Slovenia. 
International Journal of
Environmental Research and
Public Health, 14(10)



REZULTATI Z DISKUSIJO Analiza vsebnosti fosfatov v vzorcih pitne vode / ocena izpostavljenosti

Koncentracija fosfatov v vzorcih pitne vode – število (in delež) pozitivnih (c > 0,2 mg PO4/L) in 
negativnih (c < 0,2 mg PO4/L) vzorcev glede na tip stavbe

  individualne hiše večstanovanjske stavbe javne stavbe 

 n (%) 

pozitivni   3 (8,30)  51 (47,70) 55 (55,60) 

negativni 33 (91,67)  56 (52,30) 44 (44,40) 

skupaj 36 (100,00) 107 (100,00) 99 (100,00) 

 



REZULTATI Z DISKUSIJO Analiza vsebnosti fosfatov v vzorcih pitne vode / ocena izpostavljenosti

 

 

Izmerjene 

koncentracije 

(mg PO4/L) 
(1)

 

Odgovori anketirancev (N=242) na vprašanje o kemičnem mehčanju njihove pitne vode 

(»Ali pitno vodo v vaši stavbi kemično mehčajo?«) 

 

Da % (n) 

 

Ne % (n) 

 

Ne vem % (n) 

c < 0,2 9,5 % (23) 26,0 % (63) 19,4 % (47) 

c > 0,2 4,1 % (10) 11,2 % (27) 29,8 % (72) 

Skupaj 13,6 % (33) 37,2 % (90) 49,2 % (119) 

 

Koncentracija fosfatov v vzorcih pitne vode – odgovori anketirancev na vprašanje o kemičnem 
mehčanju njihove pitne vode primerjalno z izmerjenimi koncentracijami fosfatov v odvzetih vzorcih

Opomba:
(1) izmerjene koncentracije fosfatov v odvzetih vzorcih pitne vode; nad in pod 0,2 mg PO4/L glede na mejo
detekcije uporabljene metode



(Ne)natančnost apliciranja fosfatov v pitno vodo – nihanje koncentracije fosfatov v vzorcih vroče vode, 
odvzetih na Zdravstveni fakulteti UL glede na datum vzorčenja od 31. marca 2016 do 24. aprila 2017
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REZULTATI Z DISKUSIJO Analiza (ne)natančnosti apliciranja fosfatov v pitno vodo



REZULTATI Z DISKUSIJO Analiza (ne)natančnosti apliciranja fosfatov v pitno vodo

(Ne)natančnost aplikacije fosfatov – nihanje koncentracije fosfatov v vzorcih vroče / tople / mrzle pitne 
vode, odvzete v obdobju od 8. do 15. februarja 2017 na isti pipi v večstanovanjski stavbi v Ljubljani v 
odvisnosti od ure vzorčenja
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REZULTATI Z DISKUSIJO Analiza (ne)natančnosti apliciranja fosfatov v pitno vodo

(Ne)natančnost aplikacije fosfatov – nihanje koncentracij fosfatov (mg PO4/L) v pitni vodi za vse 
tri merilne kampanje (mestna občina Ljubljana, stavba Zdravstvene fakultete UL in 
večstanovanjska stavba)



Rezultati - Doprinos mehčal v pitni vodi k dnevnemu vnosu fosforja

Ocena izpostavljenosti –
delež priporočenih 
prehranskih potreb (RDA) za 
fosfor kot posledica uživanja 
kemično mehčane pitne vode 
glede na starost uporabnika 
za tri različne scenarije 
izpostavljenosti

Starost  

(leta) 

RDA 
(1)

  

(mg/dan) 

Doprinos fosfatov v pitni vodi 
(2)

 (%) k RDA 

Najslabši možni 

 scenarij 
(3)

 

Scenarij visokih 

 koncentracij 
(4)

 

Realističen 

 scenarij 
(5)

 

0–6 mesecev 100 (AI) 6,0 1,3 0,6 

6–12 mesecev 275 (AI) 2,2 0,5 0,2 

1–3 460 1,7 0,4 0,2 

4–8 500 1,6 0,3 0,2 

9–13 1 250 1,3 0,3 0,1 

14–18 1 250 1,3 0,3 0,1 

19–30 700 2,3 0,5 0,2 

31–50 700 2,3 0,5 0,2 

51–70 700 2,3 0,5 0,2 

> 71 700 2,3 0,5 0,2 

 
Opombe:
(1) (IOM, 1997), v primeru novorojenčkov do 1 leta starosti je podan AI - Adequate Intake;
(2) dnevna poraba pitne vode = 2 L za otroke in odrasle, starejše od 9 let, 1 L za otroke od 1 do 8 let starosti

in 0,75 L za novorojenčke do 1 leta starosti (EPA, 1989; Nielsen in sod., 2008);
(3) najvišja izmerjena koncentracija fosforja v pitni vodi = 8 mg P/L;
(4) 95 percentil izmerjenih koncentracij = 1,71 mg P/L;
(5) mediana vrednost izmerjenih koncentracij = 0,75 mg P/L.

Jereb, G., Poljšak, B., & Eržen, I. 
(2017). Contribution of drinking water
softeners to daily phosphate intake in 
Slovenia. International Journal of
Environmental Research and Public
Health, 14(10)



REZULTATI Vpliv komercialnega pripravka za mehčanje vode na rast bakterije 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC 33152

Porast bakterij vrste L. pneumophila subsp. pneumophila ATCC 33152 na trdnem gojišču po 
inkubaciji z in brez dodanega fosfata (c1 = 0 mg PO4/L; c2 = 3,6 mg PO4/L; c3 = 39,5 mg PO4/L; t = 72 ur; redčitev = 10-6) 



REZULTATI Vpliv komercialnega pripravka za mehčanje vode na rast bakterije 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC 33152

Porast bakterij vrste L. pneumophila subsp. pneumophila ATCC 33152 na trdnem gojišču po 
inkubaciji z in brez dodanega fosfata (c1 = 0 mg PO4/L; c2 = 3,6 mg PO4/L; c3 = 39,5 mg PO4/L; t = 72 ur; redčitev = 10-6) 



REZULTATI Vpliv komercialnega pripravka za mehčanje vode na rast bakterije 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC 33152

Porast bakterij vrste L. pneumophila subsp. pneumophila ATCC 33152 na trdnem gojišču po 
inkubaciji z in brez dodanega fosfata (c1 = 0 mg PO4/L; c2 = 3,6 mg PO4/L; c3 = 39,5 mg PO4/L; t = 72 ur; redčitev = 10-6) 



REZULTATI Vpliv komercialnega pripravka za mehčanje vode na rast bakterije 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC 33152

Porast bakterij vrste L. pneumophila subsp. pneumophila ATCC 33152 na trdnem gojišču po 
inkubaciji z in brez dodanega fosfata (c1 = 0 mg PO4/L; c2 = 3,6 mg PO4/L; c3 = 39,5 mg PO4/L; t = 72 ur; redčitev = 10-6) 



1. obvladovanje oziroma preprečevanje nalaganja oborine 
kotlovca na kozarcih, posodi, ploščicah...

2. nalaganje kotlovca na notranji strani lumna cevi - mašenje cevi
3. znižanje učinkovitosti grelnih elementov 
4. vzrok za nastanek korozije in rje
5. poveča uporabo šamponov in mil za umivanje telesa
6. tkanine, prane s trdo vodo, zgledajo trde, neelastične, hitreje 

se obrabijo...

NAJPOGOSTEJE NAVAJANE TEŽAVE, KI JIH POVZROČA TRDA VODA



Modificiran pristop ocene tveganja za zdravje na primeru 
kemičnega mehčanja pitne vode vključuje:

(i) oceno izpostavljenosti
(ii) oceno varnih dnevnih odmerkov, temelječih na 

toksikoloških študijah

(iii) posredne učinke dodanih fosfatov na mikroorganizme 
(iv) morebitne aditivne učinke različnih onesnažil v vodi 
(v) vpliv fosfatov na absorpcijo hranil v GIT

(vi) vpliv na okolje

(vii) obvladovanje tveganja



TVEGANJE POJASNILO IZBRANE STOPNJE TVEGANJA
(i) Dnevni odmerek 

v pitni vodi

„NIZKO“ • Relativno majhen doprinos k dnevnemu vnosu
• Zanemarljiv delež RDA

VISOKO • Visok kumulativni dnevni vnos
• (Pre)visok dnevni vnos številni raziskovalci povezujejo s kvarnimi vplivi na 

zdravje (Calvo in sod., 2014; Calvo in Tucker, 2013; Calvo in Uribarri, 2013a, 2013b; Ritz in sod., 2012; Adeney

in sod., 2009; Da in sod., 2015; Dhingra in sod., 2007; Foley in sod., 2009; John in sod., 2011; Mendoza in sod., 
2017; Noori in sod., 2010; Bai in sod., 2016; Dhingra in sod., 2007; Kuro-o, 2010).

najvišja izmerjena koncentracija fosforja v pitni vodi = 8 mg P/L

95 percentil izmerjenih koncentracij = 1,71 mg P/L

mediana vrednost izmerjenih koncentracij = 0,75 mg P/L

pri konzumaciji 2 L to

pomeni delež RDA:

= 16 mg P/dan = 2%

= 3,4 mg P/dan = 0,5%

= 1,5 mg P/dan = 0,2 %



TVEGANJE POJASNILO IZBRANE STOPNJE TVEGANJA

(iii) Posredni učinek VISOKO • Fosfati v pitni vodi stimulirajo rast mikroorganizmov, kar dokazujejo številni 
avtorji (Batté in sod., 2003a, 2003b; Douterelo in sod., 2016; Jiang in sod., 2011; Lehtola in sod., 2001, 2002a, 

2002b; Miettinen in sod., 1997; Oder, 2015; Park in sod., 2008; Sathasivan in Ohgaki, 1999; Sathasivan in sod., 

1997; Vrouwenvelder in sod., 2010; Wen in sod., 2014) in tudi in vitro poskus na bakterijah 
Legionella pneumophila. 

• Glede na izjemno nizke koncentracije fosforja v večini virov pitne vode v 
Sloveniji (ARSO, 2017; VO-KA, 2018a) lahko predpostavimo, da je fosfor eden od 
limitirajočih dejavnikov rasti mikroorganizmov v vodovodnem okolju.



POJASNILO IZBRANE STOPNJE TVEGANJA

(vi) Vpliv na okolje • Ascott in sod. (2016) ugotavlja, da samo zaradi puščanja sistema za 
distribucijo pitne vode (ki se v Angliji s fosfati obdeluje centralno znotraj 
črpališč) v Angliji v okolje steče 1.200 t P na leto... ki v večini primerov 
konča v vodotokih.

• Preostali del fosforja, ki s pitno vodo pride do pipe uporabnika, pa 
predstavlja dodatno obremenitev odpadne komunalne vode s fosforjem, ki 
jo je potrebno na komunalni čistilni napravi ustrezno prečistiti.



POJASNILO IZBRANE STOPNJE TVEGANJA

(vi) Vpliv na okolje

• Tudi v primeru rabe fosfatov v Sloveniji lahko zaključimo, da je povprečna 
koncentracija fosforja v vzorcih vroče vode med 1 in 2 mg P/L... Pri 
povprečni porabi 160 L vode na dan to znese cca 60 L vroče vode oziroma 
60 do 120 mg P/dan za vsakega uporabnika, ki znotraj svojega hišnega 
sistema mehča vročo vodo. V primeru mehčanja vode na vstopu v objekt se 
obremenitev s fosforjem poveča in znaša od 160 do 320 mg P/dan na 
uporabnika.

• Številni raziskovalci izpostavljajo, da so zaloge fosforja omejene, pri čemer 
je potrebno vzpostaviti „gospodarno“ oziroma trajnostno rabo fosforja 
oziroma fosfatnih pripravkov!



TVEGANJE POJASNILO IZBRANE STOPNJE TVEGANJA

(vii) Nadzor nad 
izvajanjem 
mehčanja pitne 
vode in 
uporabljenimi 
kemikalijami

VISOKO • ZIRS sicer občasno na prijavo strank preverja sisteme za kemično mehčanje 
pitne vode v internih kotlovnicah, kljub temu v Sloveniji nad kemičnim 
mehčanjem pitne vode ni sistemskega nadzora. Zaradi umanjkanja nadzora 
ni ustreznih podatkov o razširjenosti mehčanja pitne vode, o uporabljenih 
kemikalijah, in tudi ne o apliciranih koncentracijah.



OPAZITE RAZLIKO 
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