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ИЗВЕШТАЈ О ПРОБЛЕМУ ЗАГАЂЕЊА ВОДЕ У АКУМУЛАЦИЈИ ''ВРУТЦИ'' УЖИЦЕ

Након сазнања да је дошло до промена квалитета воде у акумулацији ''Врутци'' на реци
Ђетињи код Ужица, ''Србијаводе''
преко своје стручне службе и представника,
свакодневно прати стање као и предузете мере и активности у вези са присутним
проблемом. Од стране овлашћених служби Завода за заштиту здравља из Ужица и
Завода за заштиту здравља Србије ''Милан Јовановић Батут'' извршено је узорковање
воде из акумулације и урађена је анализа, при чему је откривено присиство такозваних
црвених алги у води. Изолована је цијанобактерија која садржи одређене токсине.
Надлежне службе ЈКП ''Водовод'' и градске управе Ужица су на основу урађених анализа
и добијених резултата прогласиле да вода из акумулације ''Врутци'' није употребљива за
пиће и спремање хране. Представник стручне службе ''Србијавода'' и Републичке
водопривредне инспекције су остварили увид и визуелни преглед воде у акумулацији
дана 30.12.2013. године. Уочене су на површини воденог огледала тамно љубичасте
љигаве масе – скраме, а које су нарочито присутне при обалама и телу бране. На тим
местима вода је потпуно прекривена љубичастом масом и неуочава се. Сачињен је
записник са подацима, уоченим стањем и упућен позив Агенцији за заштиту животне
средине да са екипом и опремом изврши узорковање и уради анализу воде из
акумулације. Екипа Агенције за заштиту животне средине са опремом стигла је
31.12.2013. године око 9 часова и одмах смо направили план узимања узорака воде.
Узорци су узети на три профила и то по вертикали на различитим дубинама акумулације.
Извршено је узимање узорака воде непосредно поред тела бране на месту водозахвата и
то почевши од 0,5 до 27 m дубине (6 узорака). Узети су узорци и на средини акумулације
и на крају коте успора, исто тако на различитим дубинама. Очекују се резултати анализе
са извештајима за пар дана, а задњи за 9 дана. Напомињем да су у односу на претходни
дан уочене мање појаве пливајуће, љигаве масе, љубичасте боје и то уз леви бок бране.
Вероватно је дошло до померања масе услед таласа воде или евентуалног разлагања у
води. У току дана извршена је уградња пумпи на цевоводу сирове воде којом се директно
убацује хлор диоксид у цевовод, а то је једна од метода чишћења алги у цевоводу сирове
воде пре доласка у постројење за прераду воде. Стање ће се и даље свакодневно
пратити и за све уочене промене у акумулацији као и предузете мере и активности
сачиниће се забелешка.

Извештај сачинио,
Ристановић Миломир, дипл.инж.
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ИЗВЕШТАЈ 2. О ПРОБЛЕМУ ЗАГАЂЕЊА ВОДЕ АКУМУЛАЦИЈЕ ''ВРУТЦИ'' УЖИЦЕ

''Србијаводе'' и даље преко стручне службе и свог представника прате стање воде у
акумулацији ''Врутци'' као и мерама и актиностима у вези са загађењем воде у
акумулацији ''Врутци''. Остварен је и у току дана визуелни увид воде у акумулацији
''Врутци'' при чему је закључено да нема промена у односу на претходни дан (30.12.2013.
године). И даље је присутна љубичаста слузава маса на површини воденог огледала.
Предузимају се мере и активности алтернативних решења водоснабдевања са
акумулације тзв. ''Велике бране'' низводно од акумулације ''Врутци''. И даље се врши
убацивање хлор диоксида у цевовод сирове воде као мера одстрањивања присуства алги
у води. Стање ће се и даље пратити у вези са евентуалним променама воде у
акумулацији као и о предузетим мерама и активностима у вези са тим.

Извештај сачинио,
Ристановић Миломир, дипл.инж

