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АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА
ЦЕВОВОДА ПИТКЕ ВОДЕ КРОЗ
МОСТ СЛОБОДЕ
Веома захтеван и озбиљан посао са озбиљним количинама материјала у скученом
простору. Радови на антикорозивној заштити цевовода питке воде изискивали су
утрошак око 150 тона песка за пескарење, 3 тоне фарбе (антикорозивног премаза) као и
изношење око 30 тона отпада, и све то у цеви промера 900 mm.
Пре свега, корозија је хемијски
процес оксидације гвожђа. Под обичним
условима се одвија под утицајем кисеоника.
Будући да познајемо узроке настајања
корозије, можемо брзо пронаћи адекватно
решење. Кисеонику, различитим гасовима,
киселинама или базама, солима и влази
потребно је спречити приступ површини
метала. Челик морамо превући танком
металном или неметалном превлаком која
га штити од даље корозије. Најважније код
сваке заштите је да површина метала мора
бити добро очишћена и одмашћена, јер се у
супротном заштитни слој неће ухватити за
подлогу.
Након више покушаја да се изврши
антикорозивна
заштита
унутрашње
површине доводника питке воде кроз Мост
Слободе (први пут пуштеног у функцију
1994. године, искљученог из функције
заједно са рушењем Моста Слободе, те
поновним враћањем у функцију октобра
месеца 2005. године), коначно су обезбеђена
средства и нађено је довољно добре воље да
се овај посао и уради. У зиму прошле године
руководство је одлучило да се овај озбиљан
и важан посао мора извршити и сходно томе
обезбеђена су и новчана средства у висини
од око 29 милиона динара.
Последњи покушај за реализацију овог
посла је био 2006. године када је расписан
тендер и достављене су понуде али на
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жалост није било довољно средстава да се
посао и заврши.
Овај посао је требао бити обављен
пролетос у марту и априлу месецу када су
и најоптималнији температурни услови, а
били су завршени и сви правни елементи
да се овај посао може започети и завршити.
Међутим, пробни радови извршени у овом
периоду показали су да би због високих
спољних температура радови угрозили
редовно водоснабдевање Града и из тог
разлога радови су тада стопирани. Напокон
20. септембра креће се у реализацију
постављеног задатка. Након тендера у марту
месецу посао је додељен грађевинском
предузећу „Градитељ НС“ и њиховом
подизвођачу фирми „Интерколор“. Према
речима Мирослава Поповића, надзорног
органа, подизвођач је веома озбиљно и
ажурно приступио целом овом пројекту.
Велика непознаница свима, каже
Поповић, био је рад у цеви профила свега
900 мм. Извођач радова „Градитељ НС“ на
постојећем цевоводу направио је ревизионе
отворе, кроз које су радници улазили у саму
цев, и уносили сав неопходан материјал
и механизацију и на крају износили исту.
Сваки дан било је ангажовано између 4060 радника који су радили у две продужене
смене, што је заправо био рад и ноћу и дању.
Обијање старог битумена (старе заштите)
рађено је углавном ручно са чекићима,

обијачима и секачима. Након уклањања
старог битумена радило се пескарење
компресорима и пескарама са великим
агрегатима снаге 150-200 kW. Увек је радило
по неколико агрегата и по шест пескара
у једном моменту у обе смене. Након што
је слој старе заштите уклоњен са зида
цевовода свих 150 тона утрошеног песка за
пескарење ручно је почишћено и уз помоћ

Проблематична је и дубинска корозија
која на појединим местима има дубину и до
4-5mm (дебљина самог цевовода износи 14
mm). Што се тиче механичке носивости и
функције цевовода ове рупе не угрожавају
цевовод, али би га угрозиле за неколико
година када би он на много места попустио
и у том случају, како каже Поповић, цео
цевовод би морао бити замењен.

Цевовод пре и после

посебно направљених колица која су вучена
низ цевовод уклоњено је из цевовода. Песак
је у џамбо џаковима одношен код извођача.
Након пескарења приступило се
наношењу
антикорозивних
премаза.
Апарати кориштени за наношење премаза
су омогућили да наноси фарбе буду без
ваздушних мехурића што поспешује
компактност и квалитет наноса. Безваздушни
систем наношења значи да се фарба
распрскава у виду млаза под притиском од
150 до 200 бара, овим системом обезбеђује
се изузетно квалитетан тј. врхунски нанос
фарбе који прекрива и попуњава све
микропоре испескарених неравнина. Према
уговореном пројекту предвиђена су два
двокомпонентна антикорозивна премаза и
поправка на местима где је то неопходно.
Проблематични су били спирални варови
дуж цевовода који имају храпавију структуру
од остатка површине цевовода.

Поред предвиђених и непредвиђених
проблема у самом цевоводу постојао је и
проблем ван саме цеви која је била предмет
рада. Проблем регулације саобраћаја био
је надвијен над градилиштем. Како се
ради о фреквентној саобраћајници, у зони
извођења радова, постојао је стални страх
од саобраћајних удеса због великих брзина
а и због сужене саобраћајнице у делу где су
се обављали радови. Пројектант регулације
саобраћаја је свој део посла одговорно
урадио, ЈКП „Пут“ поставио је саобраћајну
сигнализацију.
У разговору са надзорним органом,
сазнали смо и који су то моменти који
су успешно превазиђени, а који су
проузроковали проблеме, додатне напоре и
мање застоје на градилишту:
- на самом почетку радова појавио
се проблем процуривања затварача из
затварачнице у цевовод, и процуривање
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код Новкабела на новом цевоводу што је
проузроковало велике проблеме и додатне
напоре
- моменат када је трафо станица која
напаја Мост Слободе искочила из система,
проузроковао застој у радовима читав један
дан
- суманути возач који је своје возило
„провозао“ кроз тунел у супротном смеру
изазвао је страх и чуђење
У моменту када наш интерни лист буде
изашао из штампе цевовод ће бити већ
пуштен у погон након испирања цевовода
односно хидропробе и дезинфекције
цевовода. Док је у моменту писања текста
рађен нанос другог премаза у зони иза
тунела „Мишелук“ до затварачнице као и
други премаз у зони надвожњака Мишелук.
Након ових послова урађена је монтажа
слепих прирубница тј. блинди и монтажно
демонтажних комада који су демонтирани и
направљени у сврху уласка људи у цевовод.

На послетку, антикорозивна заштита
у нашем систему вредности из непознатих
разлога неправедно је запостављена и
етикетирана је као баласт или нужно зло.
Антикорозивна заштита спада у један од
елемената изградње објеката, од укупне цене
пројекта 5-8% утроши се на антикорозивну
заштиту.
Код
озбиљних
пројеката
антикорозивна заштита се веома поштује
и инсистира се на томе, ако желите трајан
објекат 5-8% не значи много у односу на 95%
вредности која би пропала услед недостатка
антикорозивне заштите. Да у последњем
моменту није урађена антикорозивна
заштита нашег цевовода, последице би се
мериле у милијардама динара, и мимо тога
много већу потешкоћу представљала би
наравно сама физичка замена цевовода на
тако неприступачном терену.
Текст урадила: Маја Миленковић
Извор информација: Мирослав Поповић,
надзорни орган на пројекту
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КОНСТАНТАН ТРЕНД
СМАЊЕЊА ГУБИТАКА НА
СИСТЕМУ
Од маја месеца 2009. године до данас
имамо константан тренд смањења губитака
воде на систему.
Узрок тога је првенствено пуштање у
рад ПС “Нови Штранд” тј. бољи режим рада
система у хидрауличком смислу. Поред тога,
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на ове резултате утицала је и кампања замене
водомера, као и акција појачане контроле
нелегално изграђене водоводне мреже.
У прилогу је дијаграм губитака воде
за период 2005.-2010. са карактеристичним
вредностима.
Д.С.

ПОДРШКА ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА
ГАРАНЦИЈА ЗА УСПЕХ
До побољшања у руковођењу и
управљању водоводним и канализационим
системима не може да дође без подршке
друштвене заједнице, и зато је у сектору
вода потребно обезбедити више кадрова
обучених за сарадњу са политичким
системима који ће се ефикасно ангажовати
у раду са интересним групама (субјектима
заинтересованим за управљање водама) да
би се премостио културни јаз који их дели.
За успешно управљање водоводним
и канализационим системима у 21 веку
је потребно много више од стручног
знања. Као научници и инжењери, ми
обично мислимо да је све што радимо
контролисано строгом рационалношћу и
очекујемо да наше законодавно и пословно
окружење функционише на здравим

научним принципима, на исти начин као
што функционишу наши цевоводи и методе
производње воде и пречишћавања отпадних
вода. Међутим, тачност и прецизност више
није довољна. Потребно је да обезбедимо
и уживамо подршку и помоћ интересних
група.
Нажалост, људи нису увек спремни
да прихвате оно што им поручује наука
или научници. Можемо да набројимо и
документујемо читав низ таквих случајева,
почев од болести лудих крава па до опасности
која прети од генетски модификоване
“Франкенштајнске хране”, према којима је
шира јавност заузела став да “стручњаци” не
знају шта раде и да им се не може веровати.
Колико далеко иде општа збрка,
необавештеност и погрешно разумевање
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научних чињеница може да се илуструје
на примеру како је један реномирани
дневни лист прокоментарисао смањивање
количина отпадних вода које се испуштају
у море на североисточној обали Енглеске.
Ово очигледно побољшање је наишло на
оштру критику као покушај директног
уништавања морских птица, укључујући и
угрожене врсте, изгладњивањем. Изгледа да
различите групе “стручњака” са различитим
програмима раде једне против других, тако
да заједнички гледано, делују глупо због
својих контрадикторних извештаја.
Управљање
водоводним
и
канализационим системима треба да се
заснива на одговарајућим стратегијама у
којима ће се узети у обзир чинилац људског
фактора. Из тог разлога, у сектору вода су
потребни људи који су обучени и који знају
како да раде са политичарима и да сарађују
са интересним групама из различитих
културних средина и премосте разлике које
их деле. Много је лакше решавати техничке
од људских проблема.
Организација или програми управљања
водама ће бити много ефикаснији уз подршку
интересних група на четири начина:
• договорима о ономе што треба да
се уради, посебно са интересним
групама које имају велику моћ, се
ствара атмосфера поверења
• труд и напор потребни за решавање
и балансирање замршених односа
са интересним групама неће бити
потребни, ако се постигне претходан
договор
• сам осећај да постоји сарадња и
подршка мотивише запослене и
руководиоце да још боље раде
• у многим случајевима, интересне
групе имају утицај над или
контролишу потребне ресурсе,
нарочито финансијске.

Стручњаци треба да се упознају са
мишљењима интересних група и да их измене
или едукују, да би коначан резултат довео до
позитивних померања у оба правца. Да би се
у овоме успело није довољно само послати
неког на неки од курсева или запослити
стручњака за односе са јавношћу. Потребно
је премостити културни јаз између људи
са потпуно различитим интелектуалним
капацитетима – јаз који је широк колико и
јаз између различитих раса или народа.
Коришћењем сета техника под називом
“Mindbridges”1 могу да се успоставе и
одржавају ефикасни односи и везе са
интересним групама. Постоје три основна
елемента која треба да користе све стране у
процесу једнаког давања и узимања: активно
слушање, културна осетљивост и динамичка
комуникација.
Активним слушањем до нас допире
порука, интересовања, убеђења и тежње
друге стране, без обзира на који је начин
она презентована и пренета. Под активним
слушањем се не подразумева само
коришћење ушију, већ и очију, а нарочито
мозга. Пре неколико година сам, рецимо,
радио са владом једне источно азијске земље
на развијању нових кадровских капацитета
за заштиту животне средине. Научни кругови
су презентовали обиље научно доказаних
чињеница о опадању квалитета животне
средине, али је званичан став владе био да се
у јавности објављују само ублажене поруке
са уверавањима да је све у реду. Нико није
слушао реакције и неверицу јавности на
овакве поруке.
Тек када сам разумео шта јавност мисли
и у шта верује, могао сам да схватим оно
што им је здрав разум говорио: загађење је
опасност за здравље и добробит свих нас, и
зато мора нешто хитно да се предузме у вези
са тим. Када је до владе коначно “допрло”

1 Премошћавање разлика у мишљењима; утицање на начин размишљања, емоције, устаљене ставове
људи по одређеним питањима, да би поруке које им упућујемо биле схваћене и да би се успоставила ефикасна
двосмерна комуникација.
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шта народ хоће да зна, реаговала је тако што
му је изнела истину, и на тај начин добила
велику подршку друштвене заједнице
и постигла значајне помаке у решавању
горућих проблема.
Културна осетљивост је камен темељац
“Mindbridges” технике, не само за различите
националне и расне културе, већ исто тако и
за људе са различитим начином размишљања
и различитим убеђењима. Културна
осетљивост је четворо-фазни процес у циљу
премошћавања културних разлика. Обе
стране треба да буду спремне да прихвате,
мада ниједна не треба да жртвује основне
постулате своје сопствене културе.
Прва фаза је да се прихвати чињеница
да постоји културна разлика, и да она
није безначајна. Друга фаза је да се норме
и вредности друге културе и њихово
изражавање уважавају као пођеднако ваљане.
Ово не значи покушавати или претварати се
да су прихваћени и схваћени ставови друге
културе. То, такође, значи, заборавити на
разлике, и не покушавати убедити другу

страну да прихвати ваш начин гледања на
ствари.
Фаза три је да се истражи, сазна што је
могуће више о другој култури, како и зашто
људи верују у нешто, и како размишљају
и делају. Ово је двосмерни процес, који
подразумева да и ви треба да откријете своја
уверења уз апсолутно уважавање уверења
друге стране, и без истицања да су ваша
уверења боља. Циљ је да се утврде снаге обе
стране које могу обострано да се искористе,
као и евентуалне слабости које би могле да
се компензирају.
Четврта фаза у формалном процесу је
сарадња. То значи радити заједно са људима
из друге културе, користећи заједничке
снаге, да би се постигли заједнички циљеви.
До овог степена сарадње се не може
стићи уколико обе стране нису спремне на
флексибилност.
Културна осетљивост не треба да
доведе до стварања стереотипова. Могу да
се бирају вредности и понашања, који могу
битно да се разликују од норми групе, и
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могу временом да се мењају. Према сваком
појединцу се треба понашати као према
појединцу.
Треба пуно времена, чак и ако се
четворо-фазни процес користи систематски,
да се задобије поверење људи из различите
културе. Мој омиљени пример за то је када
сам био ангажован као саветник једне
друге азијске владе на изради стратегије
једног од министарстава. Један мали тим
научника, који су имали врло мало прилике
да усавршавају своје лидерске вештине
упркос високих функција које су обављали,
су добили задатак да заједнички израде
стратешки план. Били су врло невољни да
ми покажу нацрт плана који су урадили,
мислећи да ћу и ја, као моји претходни
саветници из западних земаља, распарчати
и избацити већину онога што су написали.
Одмах сам видео да је њихов нацрт
написан у свеобухватном, азијском стилу.
Наш западњачки начин писања је као кад
сликар слика: прво се појављује позадина,
онда главна слика, и на крају појединости.
Овај стил писања потпуно одговара нашем
редукционом приступу науци. Насупрот
томе, азијски стил подсећа на развијање
фотографије у мрачној комори: целина се
одмах појављује, постепено се развијајући
од бледо сивих до дубоких тонова како слика
постаје јаснија. Овај приступ је добар за
успех посла, тамо где је од највеће важности
квалитет
успостављених
међусобних
односа.
Са оваквим ставом, био сам у стању
да схватим намере твораца стратегије и да
их поштедим критика које нису заслужили.
Ово моје мало културно прилагођавање
се показало вредним труда, када сам
видео њихово задовољство. Наставили
смо заједнички да радимо и кроз овакво
продуктивно партнерство успели да
поставимо основе за пружање много
ефикаснијих услуга из области комуналне
делатности у тој земљи.
Динамичка комуникација захтева од
примаоца да се непрестано труди да стекне
што веће разумевање ситуације, да утиче на
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вредности и интересе слушаоца на његовом
језику. Једна од кључних претпоставки да ће
се слушалац више анимирати искреношћу,
енергијом и ангажманом говорника него
речима, и зато су слике и речи, односно
приче, много делотворније од штурих
чињеница и цифри.
Научници и инжењери воле да се користе
чињеницама и цифрама, које често немају
никаквог утицаја на људе који размишљају на
другачији начин. “Миндбридгес” приступом
се директно утиче на емоције аудиторијума.
До људи може да се допре преко мозга, али
они се једино могу променити ако им се
допре до срца.
Када сам радио на промовисању
обимног инвестиционог програма везаног
за контролу загађења воде у једном лучком
граду са 3.5 милиона становника, могао сам
своју кампању да базирам на милионима
литара отпадних вода које се испуштају у
луку сваког дана, тонама БПК и нивоима
Е.цоли због таквог загађења. Међутим,
знајући за велику аверзију становника према
свињском месу једноставно сам рекао да је
утицај који отпадне воде имају на море исти
као када би се бацало 8.419 мртвих свиња
у море сваког дана. Страхота ове слике,
поткрепљена прецизношћу броја мртвих
свиња, који сам, истини за вољу произвољно
дао, је произвела тако ефективну поруку
какву стварне чињенице и цифре никада не
би имале. Тако сам добио потребну подршку
друштвене заједнице и влада је прихватила
предложену стратегију.
Побољшања у руковођењу и управљању
водоводним и канализационим системима
није могуће постићи без подршке и
интересовања
друштвене
заједнице.
Научник или инжењер који то успе да
постигне ће моћи ефикасно да утиче на
мењање будућности. Није увек лако
напустити сигурност производног погона
или лабораторије и изаћи у јавност, и многи
од нас то никада неће ни урадити. Међутим,
за оне који се усуде да направе овај корак,
резултати и користи ће бити немерљиви.
(Water & Wastewater International,
Аутор: Paul Holmes)
Превод: Јулка Гајић

ФОРМИРАН АКТИВ
ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА
КРВИ ПРЕДУЗЕЋА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Формирани актив ЈКП „Водовод и
канализација“ спроводиће пропаганду
око давања крви као што је то и Статутом
Градске организације Црвеног крста законом
и регулисано.
У оформљеном Активу чланови су:
Тоша Веселиновић
Павков Јелена
Вода Зденко
Слодатовић Синиша
Бошко Харангозо
Стојков Сава
Веселиновић Слободанка
Гаћеша Душан
Ковачевић Гордана
Чланови
Актива
већ
обављају
ажурирање спискова добровољних даваоца
крви по Секторима. Давалаштво крви је

општи друштвени интерес уобличен у
национални програм који се реализује
плански, масовним и континуираним
организовањем давалаца крви. Ажурирањем
својих података о радној организацији у
центру за Трансфузију крви, и ви ћете имати
удео у раду нашег Актива и допринети
његовом раду. Сам чин ажурирања података
веома је значајан, у случају да неком од
наших радника треба крв које тренутно
нема у Заводу за трансфузију, помоћу нашег
интерног списка могуће је наћи неопходног
даваоца потребне крвне групе.
Чланови Актива учествоваће на
Семинару о добровољном давалаштву крви,
који че се одржати у Ивањици у организацији
Градске организације Црвеног крста Новог
Сада, са којег очекујемо извештај у наредном
броју.
М.М.

СЕРВИС ПРОТИВПОЖАРНЕ
ОПРЕМЕ И ПРАКТИЧНА ОБУКА
РАДНИКА
Редован сервис противпожарне опреме
и практична обука радника за рад са
опремом за гашење пожара одржана је у
времену од 4-19. октобра у ЈКП “Водовод
и канализација“. Сервис је обухватио

прегледе апарата, поправак и испитивање
истих, паниц расвету, хидранте и осталу
припадујућу опрему, као и практичну обуку
радника на свим локалитетима.
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Извод из Закона о заштити од пожара
усвојеног у Скупштини 29.09.2009.године
Основна обука запослених
Члан 53.
Основна обука из области заштите од пожара
организује се за све
запослене, најкасније у року од једне године
од дана ступања на рад.
Основну обуку и практичну проверу знања
запослених обављају правна
лица из члана 56. став 1. овог закона и лица
која раде на пословима заштите од
пожара.
Програм основне обуке доноси послодавац
односно руководилац
државног органа, органа аутономне
покрајине или органа јединице локалне
самоуправе, по прибављеној сагласности

Министарства.
Изузетно од става 3. овог члана Министарство
одбране не прибавља
сагласност.
Провера знања запослених врши се једном
у три године.
Обавезно присуствовање обуци
Члан 54.
Запослени су дужни да присуствују обуци и
провери знања из области
заштите од пожара и да се у раду придржавају
прописаних упутстава,
упозорења, забрана, мера заштите од пожара,
као и да у случају пожара
приступе гашењу пожара.
Припремила:М.М.
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КРАТАК ИЗВЕШТАЈ СА
OДРЖАНИХ РЕПУБЛИЧКЕ РАДНО
– СПОРТСКИХ ИГРА У ЧАЊУ ОД
4. ДО 11. СЕПТЕМБРА
На републичким спортским играма
наше екипе освојиле су:
•
•
•

Достан
Иштван
освојио
је
појединачно злато у куглању
бронзу у екипном куглању
бронзу је екипно освојила женска
екипа у шахy, док је мушка екипа
освојила сребро

•
•

Медар Жељко је освојио бронзу у
брзопотезном шах – цугеру
Радованов Милан, освојио је седмо
место у монтирању водомера

Наше екипе, без значајнијих резултата,
учествовале су и у баскету (мушкарци),
стрељаштву (жене), пикаду (жене), бацању
плочица (жене).
Припремила:М.М.
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З А Н И М Љ И В О С Т И

МЕШАЊЕ СЛАНЕ И СЛАТКЕ ВОДЕ
МОЖЕ ДА ПРОИЗВОДИ СТРУЈУ
Научници Сидни Леб и Сриниваса
Соурираџан, са Калифорнијског универзитета,
пронашли су 1950. године начин како да се од
слане морске воде добија вода за пиће. Само 15
година касније, Леб је, радећи на Универзитету
Негев, у Израелу, схватио да би обратним
поступком могла да се добије електрична
струја. Симулатор на основу појаве да се слатка
и слана вода мешају све док се њихов салинитет
не изједначи Леб је израдио 1973. године. Он
је између две врсте воде поставио специјалне
полупропусне мембране и на њиховим крајевима
измерио разлику у напону. Али у то време
практична примена те идеје била је прескупа.
Пуних 36 година касније, научници у
холандском Центру за обновљиву технологију
воде, у граду Ветсусу, покушавају да направе

нов продор који су назвали “Концепт плава
енергија”. “Морска вода садржи две врсте
честица - јоне натријума и јоне хлора. Једни су
позитивни, други су негативни. Ако у резервоар
са мешавином слатке и слане воде потопимо две
мембране, од којих једна пропушта позитивне,
а друга негативне јоне, између њих ће потећи
струја” - Јус Вирман, шеф истраживачког тима.
Он, међутим, признаје да мембране које користи
његов тим још нису довољно јефтине за масовну
производњу.
“Све морамо да оптимизујемо. Растојање
између мембрана мора да буде микроскопски
мало, као и сами одстојници, како би електрични
отпор био што мањи. С друге стране, вода мора
слободно да пролази кроз мембране” - наглашава
Вирман. Истраживање финансирају холандска
влада, енергетске и производне фирме. Циљ
је проналажење јефтиних мембрана и њихово
тестирање у реалним условима. Студије су
показале да су за овај начин добијања енергије
најпогоднија - ушћа река.
Професор технологије биорециклаже на
Универзитету Вагенинген, Сис Буисман,
надгледао је истраживање могућности примене
“плаве енергије”. Он је уверен да би од протока
једног кубног метра слатке воде у секунди
могао да се добије један мегават електричне
енергије. “Са низом контејнера морске воде
дугим километар и по, у каналу Аф слуитдајк,
могли бисмо да саградимо инсталацију од
200 мегавата” - тврди професор Буисман. Ако
трошкови изградње таквог постројења падну,
стручњаци кажу да би технологија “плаве
енергије” могла да задовољава чак трећину
потреба за електричном енергијом у Холандији.
Аутор: Марко Николић
Преузето са сајта www.automatika.rs
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