
Градски плочници као филтери за воду
Тим наших истраживача ради на добијању порозних материјала који би смањили ризике од поплава

у урбаним срединама, а уједно би и пречишћавали кишницу. - Уштеда на дуже стазе и еколошка добит

огу ли се градови заштитити од поп-
лава изазваиихкишама,а дасе ири-
том корисно употребе отттадни ма-
теријали и добије чистија вода која

одлази у тло? Поегизање ове троструко добит-

не комбинације цил> је пројекга ,,7.его \Уа->(е

\Уа1ег”. који финансира Фонд за науку Србије
у оквиру програма „Идеје”.

-Настојимодадоћемо до „рсиентуре” за до-

бијаље порозних материјала који би служили
за лоплочавање градских тргова, тротоара и

улица. На таквој подлози вола се не би задр-
жавала, чак ни у случају интензивних пљу-
скова, већ би лако и брзо отзшала у земљу. На
тај начин се растерећује канализациони сис-

тем за одвођеље атмосферских вода. А добро

знамо да када се тај систем „загрцне", настају

језера и бујице које паралишу градски живот
и поплављују објекте - објашњава др Влада-
на Рајаковкћ Огњановнћ, ванреднн професор

Грађевннског факултета БУ и руководилац
четрнаесточланог мултндисшшлинарног ис-

траживачкогтима.
Водопропусне плоче су одлично решење за

„партерно уређен>е” нових градских насеља,

напомиње Огњен Говедарииа, асистент на Ка-
тедри за хидротехнику и водно еколошко ик-
жењерство Грађсвинског факултета. Како
објашњава овај члан тима „2его \Уазге \Уа1ег”,

вишак атмосферских вода би кроз порозне пло-

че „одушио” у земљу, што је нарочнто корисно
у рубним урбаиим подручјимз, гле канализзци-

она мрежа по правилу није у стању да испрати
бујање станогр;шње.

У складу са глобалном „2его \\ ра«1е” па-

радигмом (у слободном преводу: ништа се

не баца) тим наших истраживача „чаробне
састојке” за порозне плоче тражн међу ин-
дустријским нуспродуктима који завршавају

на аепонијама.

А неки од њнх не само ла нису за отпад, већ
имају свбјства којима би могли да еколошки оп-

лемене градске плочнике.
- Круна пројекта је да дођемо до магерија-

ла са својствима филтера, који би атмосферс-

ку воду ири пропуштању у земљу прочишћава-
ла од штетних састојака »•открива професорка

Владана Рајаковић Опкановић.
Међу кандидатима за „ошземењиваче” елеме-

иата, којима се поплочавају градске површине,
налази се и такозвано катодно стакло, одиосно

екрани ислужених телевизора и комлјутерских

монитора старије генерације, који се иначе де-
понују кзо бескорисни отпад.

- Катодно стакло има пожел.ан састав, упо-
требљив у механизмима делимичног пречишћа-
вања воде. Карактеристике апсорбера штетних
састојака у кишнкци такође нмају звожђевита и
бакарна шљака, отпадни магеријали у смедерев-
ској железари и борским рудницима. Вакар, као
и сребро, има бакгериостатско дејство, тако да и у
микробиолошком погледуунапређује састав воде

- истиче др Марина Ашкрабић, лоцент на Кате-
дри за материјале и конструкције Грађевинског
факултета БУ, члан тима „2его 'Л \Уа(ег’'.

Након одабира најкорисннјих огпада, пред
истражнвачима је задатак ла апотекарскн пре-
цизно одредеу ком проценту ћетакви материја-
ли бнти присутнн у „плочницима новог кова",

како би се постигао оптимални ефекат. У овој
фази пррјекга, рано јс говорити о дужини упо-
трсбног века порозних филтрнрајућих плочни-

ка. Трајност зависи од изложености директном.
сунчевом зрачен.у, од броја дана с температуром
испод нуле, од количине соли која се бацатоком

зиме, као и од тога да ли преко плоча прола-.
зе возила или само пешаии. Лрема продени др
Марина Ашкрабић, уз добро одржавање, плоче
би моглс да потрају и до двадссетак година, што
оправдава инвестирање у њихову утрадњу.

- Осим очкгледних уштеда на д> гже стазе и еко-
лошке добитн у виду пречишћавања воде, у ма-
теријале на којима раанмо биће утравирана ва-

жна порука: ако индустрија већ продукује отпад,

ирво гштање мора да буде како сс он може иско-

ристити, Површнну наше планете не смемо да
траћимо тако што ћемо је прекривати депоиија-

ма које нарушавају квалитет земље и подземиих

вода -закључује др Рајаковић Огњановнћ.
Дарко Пејовић
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Једна од критичнихтачака кад год падне малојача киша: Аутокоманда у Београду
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