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Pb - Svinec
Svinec je mehka, teţka, strupena in kovna šibka kovina.
Ima svetel sijaj in je raztezna, zelo mehka, izjemno
prilagodljiva kovina. Je izjemno odporen na korozijo.
Je modrikasto bele barve, vendar na zraku potemni
v temno sivo barvo. Svinec ima od vseh stabilnih
elementov največje atomsko število.

Uporaba svinca
Svinec se uporablja:
• za akumulatorje vrste svinec kislina,
• za strelivo (krogle in šibre),
• za izdelavo vitraţa,
• v steklu katodnih zaslonov,
• v svinčenem steklu,
• je del spajk, kositrne posode in taljivih zlitin.
Nekoč tudi za:
• barvila,
• vodovodne cevi,
• zobne plombe,
• dodatek bencinu.
V evropskih gradovih in katedralah so bile znatne količine svinca v okrasnem
inventarju, strehah, ceveh in oknih.
Svinec je peta najširše uporabljana kovina, takoj za ţelezom, aluminijem,
bakrom in cinkom.

Učinki svinca na organizem
► Krvotvorni

sistem
► Centralno ţivčni sistem
► Reproduktivni sistem
► Ledvice
► Skelet
► Klinični znaki kronične zastrupitve s svincem:
utrujenost, motnje vedenja, razpoloţenja,
slabokrvnost, motnje psihomotoričnih funkcij,
okvare ledvic, predčasni porodi, teţave s sklepi…

Nekateri razlogi za večjo
ogroţenost otrok
► Značilnosti

otrok: seganje z rokami v usta,
zadrţevanje v zunanjem okolju, manjša pozornost
osebni higieni…)
► Večji vnos svinca na enoto telesne teţe (več
hrane/enoto kot odrasli)
► Večja absorpcija svinca iz prebavil (otroci 50%,
odrasli 10%)
► Od pomanjkanju ţeleza in vitamina D večja
absorpcija
► Otroci so skupina z večjim tveganjem za pojav
posledic izpostavljenosti toksičnim kovinam
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Iz zgodovine
Ali je zastrupitev s svincem pripomogla
k padcu rimskega cesarstva?
Visoki razred izpostavljen:
 Visokemu nivoju svinca v vinu
 Svinčenim vodnim pipam
 Glazirani lončeni posodi
Znaki in simptomi zastrupitve s svincem so prepoznani pri
polovici od 38 rimskih cesarjev

Nriagu, N Engl J Med. 1983 Mar 17;308(11):660

Iz zgodovine
AUS - 1892 resni primeri encefalopatije pri otrocih;

1897 opazijo cikle izboljšanja in vnovičnega
poslabšanja stanja pri zdravljenju v bolnišnici in vrnitvi domov;
1904 ugotovijo, da je vir svinca barva na ograjah in zidovih domov.

USA – 1920 se pojavlja vse več primerov encefalopatije;

1924 do 1930 primeri zastrupitev (barva na pohištvu in igračah),
1930-ta primeri zaradi kurjenja akumulatorjev v domačih pečeh;
1960 – ugotovijo da ima v mestih 25-45% otrok povišane
vsebnosti svinca v krvi;
1971 – prepoved svinca v barvah.

Dolga leta je za odločilni klinični znak, ki potrjuje zastrupitev s svincem, v
veljala encefalopatija.

PREDSTAVITEV
►
►
►
►

500 let rudarske tradicije
500 let emisij teţkih kovin
Ozka dolina – lokalizirano in koncentrirano onesnaţenje
Obremenjenost okolja in ljudi s svincem

IZHODIŠČA
►

Petdeset let različnih študij, ki so kazale veliko obremenjenost ljudi in
okolja s svincem v Zgornji Meţiški dolini.
Študije so najprej obravnavale poklicno izpostavljene, nato splošno
populacijo in kasneje občutljivejše skupine prebivalstva.

►

Primerjalna študija onesnaţenosti okolja v Zgornji meţiški dolini med
stanji v letih 1989 in 2001 – povod za nadaljnje delo.





Visoka vsebnost svinca v krvi otrok (146,3 mg/l)
Obremenjenost tal, vrtne zemlje in vrtnin
Obremenjenost hišnega in cestnega prahu
Obremenjenost ţivali in rastlin

PROJEKT - ŢIVIMO S SVINCEM
► Sistematično

spremljanje koncentracije svinca v
krvi triletnih otrok
 Pridobivanje informacij preko anket ter sočasno
informiranje staršev
 Testni preskusi vsebnosti svinca v krvi po uvedbi
ukrepov za manjši vnos
 Posebna obravnava otrok z najvišjimi vrednostmi

PROJEKT - ŢIVIMO S SVINCEM
►

Informiranje javnosti in posebnih ciljnih skupin
(starši, bodoči starši, odločevalci, vzgojitelji, strokovnjaki, javnost)
 Plakati, zloţenke
 Časopisni članki, radijske in televizijske predstavitve
 Info točka, tiskovna konferenca

REZULTATI
► POVEČAN

INTERES STARŠEV
► OPAZNO ZMANJŠANJE KONCENTRACIJ
SVINCA V KRVI OTROK
► PRVI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA V
OKOLJU
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PRAH, TLA, KRI OTROK!
131 otrok, mreţa 1000 x 1000 metrov
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KAKO NAPREJ?
► POSTAVITI

JE POTREBNO JASNE CILJE IN
STRATEGIJO KAKO JIH DOSEČI

►
►

►
►

NATANČNO JE POTREBNO DEFINIRATI VZROKE ZA PROBLEM IN
POISKATI NAJBOLJŠE POTI ZA NJIHOVO ODPRAVO
VKLJUČITI JE POTREBNO VSE POMEMBNE DELEŢNIKE
DEFINIRATI NALOGE IN JIH IZVAJATI OD NAJPOMEMBNEJŠIH DO ŠE
UPRAVIČLJIVIH
UPORABITI IZKUŠNJE IN ZNANJE IZ PRAKSE

CILJ – 95% otrok s konc. Pb v krvi < 100 mg/l

Deleţniki ?

(podjetja, strokovnjaki,
javnost, odločevalci)

Najboljši načini,
kako to doseči !

Pomembni vzroki
za obremenjenost otrok ?
(prah, hrana,voda…)

Kako jih odpraviti
oziroma omejiti ?

(asfaltiranje, menjava zemlje)

Prioritetna lista ukrepov !

(informiranje ljudi, ukrepi in meritve
v okolju, predpisi)

Primeri dobrih praks !
(Arnoldstein, Bunker Hill)

IZVEDBA !

PREDLOGI
►

Potrditev najpomembnejših vzrokov!
 Preskušanje materialov v neposrednem otrokovem bivalnem okolju
(prašne usedline v vrtcih in na igriščih, pesek iz peskovnikov)

►

Ukrepi za preprečevanje reemisij!
 Sanacija hald, asfaltiranje, zatravljanje

►

Postavitev sistema za spremljanje stanja!
 Meritve onesnaţenosti okolja
 Kontrola uspešnosti izvedenih ukrepov

►

Ukrepi za prebivalstvo!
 Varna otroška igrišča
 Moţnost zamenjave vrtne zemlje (alternativa - vrtni centri)

DOBRE PRAKSE IZ TUJINE!
► ARNOLDSTEIN

- PODKLOŠTER (AUT)

 Program sanacije je zajemal asfaltiranje in zatravljanje površin, spremembo
namembnosti kmetijskih zemljišč (odškodnine), moţnost menjave vrtne
zemlje, opustitev najbolj onesnaţenih bivališč, sanacijo hald…
 Stanje spremljajo z monitoringom okoljskih parametrov, ki so objavljeni na
javnih monitorjih.
 BBU (Bleiberger Bergwerks Union) gre v stečajni postopek 1992. V 15 letih je
sanacija, ki je stala cca. 40.000.000 EUR 98% zaključena. Na mestu bivše
topilnice se je razvil industrijski park EURO-NOVA, ki je v celoti nadomestil
gospodarski potencial BBU.

DOBRE PRAKSE IZ TUJINE!
► BUNKER







HILL, Idaho, USA

Intervencijski program varovanja zdravja
Edukacija izbranih ciljnih skupin in javnosti
Vpeljan nadzor in ustrezni predpisi (izkopi globoki nad 30 cm)
Remediacijski inţeniring (menjava zemlje, asfaltiranje, protipoplavna ureditev)
Ekonomski razvoj
Ekološka obnova
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POMEMBNA IZHODIŠČA!
EPA IEUBK Model za svinec – pomoč za laţjo določitev poti
Izpostavljenost

Absorpcija v kri

Biokinetika – gibanje,

deponiranje in izločanje

POMEMBNA IZHODIŠČA!
EKOLOŠKI DAVEK – pomoč za laţjo izvajanje nalog

SUPERFUND oz. Comprehensive Environmental
Response, Compensation, and Liability Act (USA, 1980)

Kemijska in bencinska industrija plačujeta davek – 1,6 milijarde USD v
zadnjih 5 letih (fond ţelijo povečati na 8,5 milijarde)

Altlastensanierungsgesetz (AUT, 1989)
Posebna dajatev za vse odpadke, ki gredo na deponijo ali v seţig.
Do sedaj zbranih in porabljenih 740 milijonov EUR
Oba fonda sluţita namensko za čiščenje oz. remediacijo starih
grehov industrije (onesnaţeno okolje, divja odlagališča, stari
industrijski obrati….)

