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Ciele projektu

Hlavným účelom navrhovaného projektu je prenos

skúseností pri implementácii požiadaviek legislatívy

EÚ pri analýze stavu znečistenia arzénom vybraných

vodných útvarov Gruzínska a návrh technológií a

opatrení na znižovanie jeho obsahu.

Výsledkom projektu je:

 Návrh monitoringu znečistenia ťažkými kovmi prírodných vôd,

pôd a potravinových produktov v Gruzínsku.

 Vybrané pilotné územia na aplikáciu návrhu monitoringu a

zhodnotenie stupňa znečistenia arzénom pilotného územia v

Gruzínsku.

 Riziková analýza účinkov arzénu pre vodný ekosystém a

potravný reťazec.

 Návrh opatrení a technológií na odstraňovanie arzénu z

prírodného prostredia

 Zaškolenie expertov a zástupcov štátnej správy pre riešenie

problematiky odstraňovania arzénu z prírodného prostredia a

pitných vôd

Aktivity projektu

 Analýza súčasného stavu znečistenia ťažkými

kovmi (predovšetkým arzénom) vo vodných

útvaroch Gruzínska

 Vybrané pilotné územia na aplikáciu metodiky

zhodnotenia stupňa znečistenia arzénom pilotného

územia v Gruzínsku

 Riziková analýza účinkov arzénu pre vodný

ekosystém a potravný reťazec

 Spracovanie Návrhu opatrení na odstraňovanie

arzénu z prírodného prostredia

 Návrh technológií na odstraňovanie arzénu z

pitných vôd

 Školenie pre zástupcov štátnej správy a

samosprávy pre riešenie problematiky

odstraňovania arzénu z prírodného prostredia a

pitných vôd

Návrh opatrení

Pri spracovaní Návrhov opatrení na odstraňovanie

arzénu z vôd a pôdy boli porovnané právne predpisy

platné v Gruzínsku jednak s právnymi predpismi

Európskej Únie a taktiež Slovenskej republiky. Z

analýzy vyplynulo, že právne predpisy v Gruzínsku sú

ešte z obdobia Sovietskeho Zväzu a je potrebné ich

aktualizovať, resp. vypracovať nové, ktoré budú

založené na požiadavkách vodnej politiky Európskej

Únie (Gruzínsko podpísalo Asociačnú dohodu o

vstupe do Európskej Únie).

Návrh technológií na odstránenie arzénu z pitnej 

vody

Výber technológie vhodnej na odstránenie arzénu z

pitnej vody závisí okrem iného na charaktere

samotného zdroja pitnej vody (obsahu arzénu vo

vode) a taktiež od klimatických podmienok (teplota,

obsah kyslíka, tvrdosť vody). Z tohto pohľadu boli ako

najvhodnejšie technológie odporučené: koagulácia,

adsorpcia, iónová výmena a membránová filtrácia.

Opustený závod na spracovanie arzénu v pilotnom povodí

Pilotné územie

Miesta odberu vzoriek

Riziková analýza

Hodnotenie rizika s účinkov arzénu v prírodnom prostredí sa sústredilo na povrchovú vodu (vodné organizmy), pitnú vodu

(ľudské zdravie) a pôdu. Pri hodnotení boli použité limitné hodnoty, ktoré sú definované jednak v národných právnych

predpisoch a taktiež v medzinárodných normách. Z analýzy vyplynulo, že obsah arzénu v povrchovej vode a pitnej vode nie

je rizikom. Na druhej strane v prípade pôd je 15 miest rizikových pre prírodné prostredie.

V rizikovej analýze boli hodnotené aj účinky arzénu z konzumácie pitnej vody obyvateľmi v pilotnom území (nekarcinogénne

a karcinogénne účinky). Pri hodnotení rizika boli použité modifikované metódy podľa US EPA a Svetovej zdravotníckej

organizácie. Základným prvkom bola dávka pre priemerného obyvateľa, ktorá je uvedená nižšie:

Intake As (µg/kg body weight per day) = MC in DW (µg/l)mean, max * DW consumption (l/day)/ Average body weight

(kg)

Nekarcinogénne riziko z konzumácie pitnej vody nebolo zistené. Na druhej strane boli vypočítané významné výskyty

karcinogénnych prípadov na 100 tisíc obyvateľov pre pilotné územie (33 prípadov na 100 tisíc obyvateľov).

Výsledky projektu prispeli jednak k identifikácii spracovania nových právnych predpisov v oblasti ochrany vôd a pôd a taktiež

určeniu oblastí, ktoré sú rizikové kvôli vysokému obsahu arzénu v prírodnom prostredí.
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