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КАКО САЧУВАТИ ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ КУПАЧА У ВОДИ 

НА ВЕЛИКИМ БАЗЕНИМА 
Ненад Јањић1, Бранко Савић2, Милан Турудић3, Ненад Станковић4 

Резиме: Базенска вода садржи извесне нечистоће и загађиваче који се налазе у облику механичких 

честица,муља,комадних или органских материја као што су микроорганизми или бактерије. Вода коју 

користимо узима се са дубине од 498 метара. Да би била безбедна потребно је да прође кроз филтер за 

базен додати хлор дозир пумпама и препумпавати воду пумпом за филтрирање као и коришћење робота 

усисивача. Taкoђе се користи УВ лампа. 

Кључне речи: Филтер за базен,дозир пумпа,пумпа за филтрирање,робот за усисавањ,УВ лампа. 

1. УВОД 

2017. године изграђен је најзначајнији спортски објекат у Сремској Митровици – 

градски базен. Објекат је дужине 35 метара и ширине 33 метра, док је сам базен 25 

метара дужине и 12,5 метара ширине, дубине од 1,8 метара целом дужином, што је 

посебно погодно за пливачка такмичења, као и за рекреацију. У самом објекту, који је 

нето површине 2,150 m², поред великог пливачког базена налази се и рекреациони 

базен 7 × 18m и дубине 0,9 m са додатком "релакс" базена са воденим атракцијама. 

Како би се смањили трошкови базена и спречило евентуално пропадање објекта, базен 

се пуни водом из експлоатационог термалног бунара, избушеног циљано за ову намену, 

из ког вода са 500 m дубине и температуром 31,5°C, снабдева како базен тако и 

загревање читавог објекта. Третман воде за купање се обавља у неколико корака током 

24 часа. 

2. ОДСТРАЊИВАЊЕ НЕЧИСТОЋА 

Приликом престанка коришћења базена од стране корисника, а при мировању воде 

у базенима таложи се извесна количина нечистоћа на дну базена,који се при поновном 

уласку подижу и замућују воду и чине је неугледном и нечистом. Због тога се 

повремено користи усисивач робот,који је програмиран да сам покупи нечистоће са дна 

базена. Такође се користи и усисивач који је повезан са компензацијом и пумпама. 

2.1. Филтрирање воде 

Помоћу циркулационе пумпе за филтрирање вода се усисава из компензације. 

Затим се вода креће кроз пумпу и батерију вентила до филтерске посуде,филтера 

базена, који је испуњен кварцним песком где се задржавају нечистоће. Исфилтрирана, 

чиста вода потискује се назад кроз потисни цевовод до зидних и подних млазница и 

убацује назад у базен. 

 

2.2. Издвајање грубих нечистоћа 

За издвајање грубих нечистоћа као што су папир,коса, угинули инсекти и друго 

користи се груби предфилтер,који се уграђује у усисни вод непосредно испред пумпе. 
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Зато је потребно често чишћење грубог предфилтера. Индикатор  запрљаности филтера 

је промена звука пумпе,подрхтавање казаљке на манометру и прегревање пумпе. 

Чишћење филтера се обавља на следећи начин: 

 Затворити вентил испред пумпе 

 Отворити испусни вентил на кућишту за филтер и испустити воду 

 Отворити поклопац,извадити решетку и очистити је 

 Затворити кућиште филтера и отворити вентил испред пумпе 

 Издувати ваздух из пумпе на вентилу 

 Укључити пумпу 

2.3. Додавање коагуланта 

Ефикасно пречишћавање подразумева издвајање ситнијих честица невидљивих 

голим оком. То су микроорганизми, честице прашине,козметика,полен,вируси итд. Да 

би се они скупили у мале грудвице које ће остати у филтеру базена са кварцним песком 

додаје се флокулант. Коагулацијом се те ситне нечистоће скупљају у грудвице. Као 

могуће средство за коагулацију користи се алуминијум сулфат AL (SO)4 x 180 H2O 

који се испоручује у PE врећама. Флокулант се додаје помоћу дозирних пумпи. 

На слици број 1 приказан је изглед дозирне пумпе за коагулант.  Израђују се за 

дозирање релативно мале количине хемикалија: од 0, 25 l/h до 4 l/h и за притиске на 

месту уградње од 2 до 10 bar.  

 

Слика 1- Изглед дозир пумпе 

На слици број 2 приказан је изглед дозирних пумпи пливачког и рекреативног 

базена. Све пумпе су опремљене ињектором, цревима за усисавање и потискивање 

хемикалије и прикључком за мерач нивоа у посуди са хемикалијом.  
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Слика2-Буре из кога пумпе узимају флокулант 

 

2.4. Филтрирање у пешчаним филтерима 

Као завршни процес у поступку одстрањивања већих честица и грудвица из воде 

јесте филтрирање. Помоћу филтера са песком избацују се све те честице као и део 

бактерија. Да би одабрали жељељни режим рада филтера померамо ручице лептир 

вентила. Функције филтера зависе од положаја а оне су: 

 Филтрирање 

 Контрапрање 

 Истосмерно испирање,слегање масе песка 

Да би филтере одржавали чистим потребно је на два,до три дана их опрати, ако је 

већи број купача и чешће. На манометрима се очитавају вредности и онда знамо колико 

је филтер запрљан. Време испирања филтера је од 5 до 10 минута,зависи од потребе. 

На слици 3 је приказана шема филтера за пречишћавање воде. На њој су објашњени 

режими рада филтера, зависно од употребе. 
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Слика 3- Шема филтера са режимима рада 

На слици 4 видимо филтер пречника од  2,600mm, са два ревизиона отвора. 

Усклађени су са ДИН 19605/19643/18820 стандардом.  Дистрибутивни систем је у 

облику филтрирне плоче са млазницама. Прирубнице, унутрашње компоненте као и 

ослонци израђују се од ојачаног полиестера.  Висина  филтрационе испуне је 1,500mm. 

Максимални радни притисак износи 2,5 bar, а елементи се тестирају на 3,75 bar.  

 

Слика4 -Изглед филтера са песком и лептир вентилима 

 

2.5. Подешавање pH вредности воде 

Након завршене филтрације врши се подешавање pH вредности воде, на вредности 

7,2 до 7,6 које су идеалне. Уколико су вредности више или мање долази до иритације 

очију,слузокоже носа, усне дупље. pH вредности обезбеђујемо додавањем средства за 

pH корекцију. Додавање се врши аутоматски помоћу дозирних пумпи којима 

анализатор одређује количину хемије коју ће дозирати. 

На слици 5 приказан је уређај марке EWOQUA који је заокружено решење за 

третман базенске воде. Састоји се од контролне јединице са мерном опремом и 

екраномна коме подешавамо вредности, две перистатичке дозерке пумпе и 

пратећомопремом потребном за стандардну инсталацију. Систем подржава и 

надоградњу у виду Флокматик пумпе за дозирање флокуланта. Систем је аутоматски. 

Поседује сервисни режим рада и кориснички режим рада. На тај начин се систем 

додатно обезбеђује против људског фактора. 
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Слика 5 –Анализатор воде 

2.6. УВ лампа 

Помоћу УВ лампе пречишћавамо воду 24 часа. Служи за уништавање 

бактерија,алги и вируса. Помоћу УВ лампе уништавамо бактерије које су отпорне на 

хемикалије. Приликом коришћења УВ лампе смањујемо ипотрошњу хемикалија. Неке 

УВ лампе штеде чак и до 80% хемикалије. 

На слици6 приказана је УВ лампа. Она у потпуности решава проблеме са 

микробиолошком контаминацијом, или захтеве за водом високе биолошке чистоће. 

Нема промене укуса и мириса. Модуларни дизајн са опцијама проширења. Челична 

конструкција.УВ мониторинг, нема хемикалија. Аутоматска контрола. Ниски трошкови 

одржавања.  

 

Слика 6- УВ лампа 

На слици 7 је приказана УВ лампа повезана на цевовод према базену. Одмах након 

пумпи где се обавља стерилизација. 
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Слика 7 – Систем на који је повезана УВ лампа 

 

2.7. Третирање воде хлором 

Хлор се додаје да би се уништиле заостале инфективне клице као и за дезинфекцију 

воде. Додавање се врши помоћу дозирних пумпи. Колику количину хлора додајемо 

зависи од квалитета филтриране воде. Све то зависи од запрљаности воде и колико 

корисника је користило базен. Параметре на основу којих дозирамо хлор одређујемо 

компјутерски,помоћу анализатора. Идеална количина слободног хлора креће се од 0,3 

до 0,6 mg/l при pH  вредности 7,2 до 7,6. 

Слика 8 приказује велику пластичну, отворену, посуду у којој се налази затворена 

пластичнапосуда где се чува хлор, да не би дошло до изливања хлора и мешања са 

осталим хемијским средствима. Повезано је са дозирним пумпама  које су повезане са 

анализатором помоћу којих се хлор убризгава у цевовод базена и на тај начин 

хлоришемо воду. Налазе се у одвојеној просторији због заштите радника и самог 

постројења. 

 

 

Слика 8- Пластицна посуда из које се узима хлор 

 

На слици 9 видимо увеличано дозир пумпе повезане на пластичну посуду са 

хлором.  
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Слика 9-Пумпе за дозирање хлора великог и малог базена 

 

2.8. Спречавање појаве алги 

Спречавање појаве алги вршимо додавањем алгицида. Додавање вршимо такође 

дозирним пумпама. На затвореним базенима се јако мало користи алгицид зато што су 

смањени спољашњи утицаји као што су киша, Сунце,прашина и слично. 

2.9. Робот за чишћење базена 

Робот користимо за чишћење плочица на дну базена као и плочица са стране базена. 

Косу,крупније нечистоће,остатке који се скупљају по дну базена почистимо уз помоћ 

робота. 

На слици 10 смо приказали изглед робота за чишћење базена. Компактан систем за 

базене од 25 до 35 метара дужине. Ултра 250 је роботски систем за подводно чишћење 

базена. У комплету долази све што је потребно за чишћење и пуштање у рад. Алекс 

компанија при пуштању у рад врши обавезну обуку за употребу система. 

 

 

Слика 10- Робот за чишћење плочица базена 

 

Слика 11 приказује ротационе четке робота преко којих се отпад може избацивати у 

кесу, канализацију или у пешчани филтер. Дужина базена: 25-35 м. Капацитет пумпе: 

650 l/min. Брзина: 0,3 m/s. 
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Слика 11- Изглед механизмаза чишћење  робота 

 

2.10. Испуштање прљаве воде 

Приликом испирања филтера вода коју користимо за прање се пресипа у базен за 

неутрализацију. Да би се ослободила хлора вода мора неко време да се меша пумпом у 

базену за неутрализацију. Када утврдимо да је хлор ослобођен,испарио, испуштамо 

воду у канализацију. 

 

 

 

3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СМО УГРАДИЛИ ОВЕ УРЕЂАЈЕ 

3.1. Експлоатациони трошкови базена генерално 

 Овим објектом се наставља тренд градње спортских базена у Србији а посебно 

тренд који је у последњих неколико година подарио неколико квалитетних затворених 

базена јавне намене.  Оно што је у овом тренду најважније је да су експлоатациони 

трошкови базена сведени на минимум. Тако што су коришћени најсавременији 

уређаји,аутоматизовани,који уједно штеде хемијска средства,електричну енергију и 

избегнута је грешка људског фактора. Безбедност запослених као и корисника 

подигнута је на највиши ниво. На овом конкретном пројекту, остварена је, чини се 

златна средина између жеља и могућности. Овим пројектом омогућено је стварање 

затвореног купалишта што је деценијска жеља Митровчана али је исто тако вођено 

рачуна пре свега о безбедности и трошковима одржавања. На основу досадашњег рада 

базена и упутства које смо добијали закључили смо да су идеалне вредности за купање 

и пријатан осећај у самом објекту вредности које смо приказали у табели испод. 

 

Taбелa: Идеалне вредности воде и температуре базена  

хлор ph Температура   Температура 

простора 

Од 0,3mg/l Од 7,2 Од 24°C Od 26°C 

До 0,6mg/l До 7,6 До 26°C Do 30°C 
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4. ЗАКЉУЧАК 

Кoд саме градње базена битна је његова исплативост. Поред тога веома битна ствар 

је безбедност купача. Приказали смо како изгледа један савремено изграђен објекат. 

Исплатив,ради 365 дана у години, и што је најважније безбедан за употребу. Људски 

фактор је сведен на минимум. Некада су се базени одржавали ручно. pH 

вредност,колицина хлора и остале компоненте су се мериле ручно. Услед грешке 

изазване људским фактором,нетачно измерених вредности,непажњом, долазило је до 

повреда на базенима: опекотине од хлора,хемије и слично. Данас је то сведено на 

минимум савременим уређајима који компјутерски анализирају воду и дају упуства 

како третирати воду. Сам процес третмана воде такође обављају уређаји. Који су уједно 

и економски и безбедоносно исплативи. 
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