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УПОТРЕБА НОВИХ СРЕДСТАВА У ТЕХНОЛОШКОМ ПРОЦЕСУ 

ОБРАДЕ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ 
Миломир Карановић1, Анита Петровић Гегић2                                

Резиме: Данас широм света велико је интересовање за боравак или контакт са водом, а све у циљу 

одржавања психо-физичког здравља и радне способности савременог човека. Због тога се данас у 

развијеном свету велика пажња посвећује квалитету вода за рекреацију.  

 Вода у јавним базенима по својим карактеристикама не сме бити штетна по здравље купача. Без 

обзира на мања одступања, која је потребно свести на минимум, квалитет воде се мора кретати у 

оквирима прописаних  вредности по важећем националном закону. 

 Филтрацијом воде смањује се jедним делом ризик по здравље купача, али се највећа мера 

сигурности корисника може остварити тек дезинфекцијом воде у базену, односно потпуном физичко-

хемијском обрадом базенске воде. Култура и самодисциплина купача су доприносни чиниоци њеној 

безбедности. 

 У раду је дата примена нових средстава у технолошком процесу обраде базенске воде, ради  

уклањања присутних опасних загађивача у води, а све у циљу повећања безбедности, односно смањења 

ризика по здравље купача. У раду је дата и примена примена мера заштите за отклањање физичко, 

хемијских и биолошких штетности 

Кључне речи: новa средства у технолошком процесу обраде  воде, ризик по здравље купачa. безбедност 

купача. 

THE USE OF NEW MEANS IN THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE 

WATER TREATMENT 

       Abstract: The interest in staying in water of being in contact with it is growing throughout the world 

today, all for the purpose of maintaining the psycho-physical health and working ability of the modern man.  For 

this reason, the developed world pays more and more attention to the quality of recreational water. 

The characteristics of the water in public swimming pools should ensure that it is not harmful to the health of the 

bathers. Regardless of the minor deviations that need to be minimized, the water quality must be within the 

prescribed values according to the applicable national law. 

The risk to the health of the bathers is reduced to a certain extent by the water filtration, but the greatest level of 

the user safety can be achieved only by disinfection of the water in the pool, that is, by the complete physic-

chemical treatment of the pool water. The culture and self-discipline of the bathers are also contributing factors 

to its safety. 

The paper deals with the application of new instruments in the technological process of pool water treatment, in 

order to eliminate the present hazardous pollutants from the water, with the aim of increasing safety, i.e. 

reducing the risk to the health of the bathers. The application of protection measures to eliminate physical, 

chemical and biological hazards is also given in the paper. 

Keywords: new means in technological process of water treatment, risk to health of bathers. swimmer safety. 
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1. УВОД 

Вода (назив потиче од лат. речи „АQUA“) у базенима  увек мора бити третирана на 

неки начин. Главни разлог третирања је да се осигура чистоћа воде како не би штетила 

здрављу купача.  

Поред осталих, чиниоц који утиче на безбедност купача на јавним базенима, Aква 

парковима и Wellness центрим, са сигурношћу можемо рећи да је вода најважнији 

чинилац тј.  њена здраствена исправност.  Обрада (физичко - хемијска) базенске воде, у 

најширем смислу обухвата следеће фазе: припрему воде, одржавање воде у базену, 

пречишћавање воде из базена (филтрирање), те грејање и дезинфекцију воде. 

У циљу повећања безбедности, односно смањења опасности за нарушавање 

здравља купача, вода из базена се непрекидно филтрира ради  уклањања чврстих 

честица грубо дисперзне  и суспендоване чврсте честице(органског и неорганског 

порекла). Такво чишћење није довољно за исправност воде. Бактерије, вируси, цисте и 

органска загађења непрекидно се уносе у базенску воду из ваздуха и од стране самих 

купача. Ти микроорганизми су микроскопске грађе и растворени су у води. Будући да 

су врло опасни за купаче,  исти се уклањају при дезинфекцији базенске воде. Непходно 

је напоменути да су неке групе корисника базена  подложне ризику више од осталих, 

као на пример: деца, особе са сниженим имунитетом, особе са оштећењима коже или 

слузокоже и хендикепиране или слабије покретне особе. 

У раду ће бити приказан ризик за кориснике базена са квалитативног и 

квантитативног аспекта при физичко-хемиској обради воде. Стална контрола квалитета 

базенске воде је најважнија превентивна мера да се хемијски и биолошки ризици  

благовремено детектују и  избегну. 

Како би воду учинили квалитетнијом тј. здравствено исправнијом и на тај начин 

смањили ризик који се односи на здравље купача, неопходна је примена савремене 

опреме и уређаја у технолошком процесу обради воде као и употреба нових средстава 

која пружају већу заштиту и бољи квалитет воде. 

Како у води често зна да буде  присутан и један део опасних загађивача (патогене 

бактерије, нитрати, нитрити, амонијачни азот (NH4
+), као и присуство ТХМ 

(трихалометана) [7], па из тог разлога смо приступили примени нових средстава 

(зеолита и активног угља) која су приказана у експерименталном делу овог рада 

(поглавље  5).  

2. ВРСТА ВОДЕ КОЈУ КОРИСТЕ БАЗЕНИ 

     За базене се користи претежно вода из водовода , осим водоводне воде за базене 

користи се следеће воде: термалне, термално-минералне, изворске, бунарске и речне. 

    Вода у базену неопходно је да испуни физичко-хемијску и микробиолошку 

исправност  у складу са Правилником о здравственој исправности базенских вода („Сл. 

Гласник РС”, бр. 30/2017 и 97/2017) [8]. 

3. ВРСТА ФИЛТЕРА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ФИЛТРАЦИЈИ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ                                            

3.1. Општи део 

      Данас постоје  три генерације филтерских уређаја тј. три технологије. Прва 

генерација су класични пешчани и двосмерни филтери, док су друга наплавни филтери 
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и трећа која је најсавременија су ултрафилтери који функционишу на принципу 

реверзне осмозе. Неопходно је да базени при филтрацији и дезинфекцији воде испуне 

здравствено -хигијенске захтеве прописане националним законима. 

Са развојем филтрационих поступака настајале су нове класе филтрационих 

процеса и померане су границе постојећих. Тако су 60-тих године прошлог века 

филтрациони процеси били подељени на: 

 општу филтрацију (10 - 1000µm.) 

 микрофилтрацију (0,1 – 10 µm.) 

 ултрафилтрацију (0,001 - 0,1µm.) 

3.1.1. Пешчани филтера за филтрацију воде 

Пешчани филтери су старије технологије. Заузимају велику површину. При 

филтрирању вода најпре пролази кроз груби филтер за одвајање грубе нечистоће. Затим 

вода улази у филтер одозго, протиче кроз филтерске слојеве (при томе се из воде 

одстрањују  грубо дисперзне  и суспендоване чврсте честице - органског и неорганског 

порекла)  до излазних млазница на дну филтера у цевну мрежу- базен. Прање филтера 

се врши струјањем воде у супротном смеру од смера филтрирања(одоздо на горе). 

Да би се уклониле колоидне честице дијаметра 0,001 µm – 1 µm пешчани филтери 

користе коагулант алуминијум сулфат Al2(SO4)3 као средство за флокулацију (бистрење 

воде). 

За исправну филтрацију базенске воде, неопходно је да су наплавни филтери 

израђен по DIN 19624/ 19643, а пешчани по DIN 19605/19643 [4] 

3.1.2. Двосмерни филтера за филтрацију воде 

Основни принцип рада филтера заснован је на двослојном филтрационом систему 

истовремено се вода филтрира одозго према доле, и одоздо према горе. То значи да је 

ово есенцијално двоструки филтрациони систем са једним притиском. Чиста вода се 

сакупља у средини посуде преко колектора бочног крака колектора  и даље се шаље у 

цевну мрежу- базен. 

Најбољи квалитет филтрације постиже се комбинацијом  активног угља, хидро-

антрацита и стаклених перли (куглице) различитих гранулација. 

Вода за прање, односно ваздух или оба истовремено, долазе одоздо. 

3.1.2.2  Предности двосмерног филтера у односу на стандардни пешчани филтер 

 Проточни капацитет двосмерног филтера је за 100 % већи од стандардног 

пешчаног     филтера  код посуда истих димензија; 

 Потрошња воде за прање двосмерног филтера је за 50% мања од потрошње воде 

за прање  пешчаног филтера истог капацитета; 

 Употребом стаклених куглица уместо кварцног песка или дробљеног стакла, 

смањује се количина воде за прање додатно још за 20%. ; 

 Због мале потребне брзине прања двосмерног филтера са стакленим куглицама 

могуће је изнад горњег дела филтерског слоја употребити слој хидроантрацита 

или активног угља за отклањање THM –a; 

 Мања потрошња електричне енергије, мање хемикалија, мање воде за прање; 
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 Двосмерни филтер омогућава изузетну оштрину филтрације – испод 10 μм што 

спада у ред микрофилтрације. Век трајања стаклених куглица је такорећи вечан; 

 Због двоструког протока воде кроз слојеве, постиже се дубока филтрација; 

3.1.3. Наплавни филтера за филтрацију воде 

У области филтрације базенске воде, наплавни филтери припадају савременим 

технологијам филтрације, у коме се сам рад огледа у аутоматском систему наплавне 

филтрације. Наплавни филтери (за филтрацију користе средство киселгур или домаћи 

назив перфит - PF220 које је неутралног карактера и као такво је еколошки безбедно) 

уклањају честице мање од 20 µm. Заснован је на принципу да  вода која садржи чврсте 

нечистоће води кроз филтер од најлонског плетива (мрежица), величине прозора око. 

0,03 mm (филтрациона моћ мрежице је 20-30 µm), на који смо нанели око 2 mm дебели 

слој перфита. Предност дијатомејских филтера је да имамо веома велику површину 

филтрације у релативно малом филтеру. 

Као филтрини медији се употребљава диатомејска земља - перфит (SiO2 до 75%, 

Al2O3 до 12%, Na2O до 4,5%,F e2O3 до 2,5%, MgO до 1,5%), која се наноси на свећице 

наплављивањем. 

 У току филтрације вода улази у филтер на доњој страни и струји одоздо према 

горе. Протоком кроз слој филтарског средства, наплављеног на филтарској мрежици 

очисте се нечистоће присутне у води. Тако очишћена вода излази на врху филтра и 

даље се шаље у базен 

Филтeрски системи су грађени сагласно са DIN 19624 и DIN19643[4] . Филтрирање 

базенске воде врши се према програму  аутоматски, процес филтрације обухвата фазу 

филтрације, прања филтера (регенерација-импулс) и наплављивања-циркулације. 

3.1.2.3 Предност наплавних филтера у односу на пешчане у филтрирању воде 

 - Наплавни филтери су три пута мањи од пешчаних. Kод пешчаних филтрациона 

површина је пречник, док је код наплавних опсег свећица у филтеру. 

 - Пешчани филтери користе ваздух из компресора за растресање песка код прања 

филтера. Наплавни филтер нема потребе за поменутим ваздушним компресором.  

 - Пешчани филтер много више троши воде за прање филтера од наплавног  

филтера. 

 Пешчани филтер троши 0,05 g/m3 коагуланта Al2(SO4)3 протока као средство за 

флокулацију, на том основу троши око 30% више киселине јер је коагулант 

алкалног (базног) порекла. 

 Наплавни филтер троши киселгур- перфит (филтрирно средство). 

 У филтрацији корите перфит - PF220 које је неутралног карактера и као такво је 

еколошки безбедно,  уклањају честице мање од 20 μm  

      У оквиру напредних технологија наплавне филтрације, неопходно је поменути 

један од савремених  филтерских система  а то је „IPR“ наплавни филтарски систем, 

који се огледа у потпуној аутоматизацији - чак је и замена филтарског средства 

аутоматска[14]. Сви IPR наплавни филтри су потпуно аутоматизовани и прикључивање 

на централни компјутерски систем. 
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3.1.4. Реверзна осмоза у филтрарацији воде 

Процес реверзне осмозе којим се уклања и до 99% растворених супстанци из воде је 

развијен у другој половини 20. века.  

Мембрански процес реверзне осмозе се комерцијално одвија на спирално увијеним 

мембранама са пречницима пора од 10-4µm до 10-3µm.  

Реверзна осмоза или повратна осмоза је скоро савршен процес филтрирања воде. 

Овај процес омогућава одстрањивање најситнијих честица из воде. Састоји се од 

осмотских мембрана које имају толико ситне отворе да кроз њих могу да прођу само 

молекули чисте воде, високог квалитета, који се може користити и у медицинске 

односно лабораторијске сврхе. Најмања позната бактерија је величине 0,2 µm, а 

најмањи вирус 0,002 µm , док је отвор на полупропусној мембрани величине 0,0005 

µm[1]  .  

Осмоза представља дифузију растварача из разблаженијег у концентрованији 

раствор кроз полупропусну мембрану. 

4. УПОТРЕБА НОВИХ СРЕДСТАВА ПРИ ОБРАДИ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ КОЈА 

ПРУЖАЈУ ВЕЋУ ЗАШТИТУ И БОЉИ КВАЛИТЕТ  ВОДЕ 

Примена зеолита и активног угља са новом улогом у технолошком процесу 

филтрације базенске воде[ 3]. 

Зеолит и активни угаљ су важни чиниоци за отклањање штетности при филтрацији 

базенске воде, њиховом применом  постижемо  већу заштиту и бољи квалитет воде. 

4.1.  Значај зеолита у филтрацији воде 

     Зеолити су идеално средство за спасавање планете од опште загађености вода. 

Примена зеолита у третирању воде која служи директно човеку је вишеструка: 

 Ефикасно замењују песак/антрацит у филтрацији воде, при чему успешно уклања   

патогене микроорганизме и постиже боље бистрење воде. 

 Смањује потрошњу хлора, отклања пецкање очију јер замењује амонијак из урина 

директно у кристалну решетку одакле није растворив у води.  

 Помажу апсорпцију и растварање азота и разних тешких метала смањујући 

загађење подземних вода. 

      Зеолити се предлаже као материјал за филтерску испуну у сврху филтрирања и 

уклањања NH4
+ јона из базенске воде. 

Зеолит у одређеној гранулацији може да површински упије висок проценат 

микроорганизама профила 0.05 микрона који пролазе кроз зеолит.  

Азотна једињења у води: амонијак (NH3), нитрати (NО3
-) и нитрити (NО2

-). 

Амонијак (NH3) припада групи азотових једињења. [2. 

Минерали зеолити се међусобно разликују у извесној мери по саставу и структури. 

Велике шупљине („канали“) које обезбеђују празне просторе за адсорпцију и измену 

катјона: 

Група природних минерала која се данас највише користе су осам зеолитских 

минерала, масовно су заступљени у вулканогено-седиментним лежиштима зеолита а то 

су: аналцим; шабазит; клиноптилолит-хојландит; ерионит; фериерит; лаумонтит; 

морденит и филипсит [2.  
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4.2. Значај активног угља у филтрацији воде 

Активни угаљ има својство да, поред физичке адсорпције, може хемијски 

делимично апсорбовати чак и мање количине органски растворљивих у води, 

укључујући ТХМ (трихалометана). Теоретски апсорбује 1 kg активног угља 3 g ТХМ-а, 

али то није случај у разблаженим системима као што је вода у базену. За овај тип 

филтера примењује се стандард DIN 19624 и за рад према DIN 19643.  

Активни угљени прах треба да буде у складу са DIN 19603, за воду у базену препо-

ручујемо гранулацију од 45-70 μm, активна унутрашња површина мора прећи 900 

m2/g[4.  

5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО  

5.1. Употреба зеолита у филтрацији базенске воде 

Употреба природног зеолита уместо кварцног песка (филтерска испуна - медијум) у 

филтрацији базенске воде извршена је на базену „Милан Гале Мушкатировић“ у 

Београд. Врста зеолита који је том приликом употребљаван је ecopool (клиноптилолит), 

произведен у  „I-zeolit“-у – Београд. 

Техничко-хемијске предности примене ecopool-а [5]: 

 ECOPOOL  при филтрацији уклањања NH4
+ јона из базенске воде 

 Висок капацитет катјонске измене (CEC) омогућава брзу деконтаминацију воде 

од соли, масти, урее. 

 Изузетно велика специфична активна површина (BET) oмогућава упијање 

штетних материја 

 Јонска адсорпција (изразита селективност према амонијум јону) 

 ecopool врло ефикасно филтрира воду зато што задржава све суспендоване врсте 

честице величине ≥ 2 μm 

 ecopool као јонски адсорбент изразитог зета потенцијала задржава и 

 колоидне материје 

Елементи досадашње технологије рада[5] 

 Олимпијски базен је функционисао по конвенционалном систему пречишћавања 

са три филтерске јединице појединачне запремине 10 m3. 

 Запремина олимпијског базена је 1000 m3 воде.  

 Пречишћавање воде се вршило уз помоћ кварцних  испуна густине ρ = 1800 

kg/m3. 

 Флокулација и коагулација се врши додатком Al2(SO4)3 

 Дезинфекција воде у базену врши се додатком На-хипохлорита.  

 Годишња потрошња Al2(SO4)3 је 650 kg , а  CuSO4) је 450 kg/год. 

 Годишња потрошња плавог камена је 450 kg/год. 

 Кварцна филтерска испуна се мења на сваких 5-7 година, у зависности од   

чистоће испуне. 

Замена филтерских медија и рекапитулација   

       На постојећем пешчаном филтеру извршена је замена филтерске испуне. Након замене 

филтерске испуне са ecopool-om извршена фитрације воде, а постигнути резултати су 

приказани су у табели 1 
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Табела 1 Оријентациони приказ функционисања ecopool-a и кварцног филтерског медијума[5] 

својства и ефекти примене кварцни песак ecopool 

Е
Ф

Е
К

Т
И

 

 

Количина (дебљина) филтарске испуне  
стандардна 

знатно мања од 

стандардне 

Количина воде за „испирање филтера“ 100% ≤ 50% 

Потрошња хлора 100% 75% 

Иритација слузокоже и рожњаче ока 

(хлорамини итд.) 
дa нема појава 

Концентрација трихалометана (TХM) стандардна изузетно смањена 

Количина средстава за флокулацију 

воде 
стандардна 

елиминишу се 

потпуно 

Мирис хлора у ваздуху  типичан за 

затворене базене 
знатно смањен 

Просечна промена  pH не мање од +0,7/+0,2 

Потреба за корекцијом  pH не не 

Годишњи трошкови за одржавање 

базена 
стандард

на 

знатно смањени  

 

Потребна количина кварцног филтерског медијума за садашњу технологију рада. 

Потребна количина кварцног филтерског медијума је 18 t/посуди. Укупно се користи  3 

 18 t = 54 t SiO2. 

Потребна количина ecopool-a за нову технологију рада[5] 

При  замени филтерских медијума није била потребна никаква измена филтерског 

система. На основу физичких карактеристика ecopool-a и захтева већ постојећих 

система за пречишћавање базенске воде, прорачунате су количина и гранулације 

производа ecopool. 

Испоручене су следеће гранулације ecopool-a: 

 1,00-2,00 mm 2,5 t 

 2,00-4,00 mm 11,3 t 

 4,00-10,00 m 22,2 t 

Укупна уграђена количина филтерског медијума је 36 t. 

С обзиром да је просечна запреминска маса ecopool-a ≈ 1250 kg/m3, а кварцног 

песка 1800 kg/m3, ecopool jе лакши  

Економска оцена примене филтерских медијума 

На основу достављеног техничког извештаја о раду базена (2017.год.) [5, 

потрошња како средстава тако и филтерских медијума за обраду воде је знатно 

смањена. Из извештаја јасно се види да је и финансијски ефекат позитиван и он износи 

35% -38 % у уштеди поменутих средстава на годишњем нивоу. Неопходно је још 

једном напоменути да је и економски оправдано коришћење зеолита као средства за 

филтрацију воде. 
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5.1.1. Дискусија 

На основу постигнутих позитивних резултата на филтрацији воде употребом 

зеолита, ecopool-a, неопходно је напоменути велику ефикасност зеолитских филтерских 

медијума која нам омогућавају добијање здравствено исправније воде у односу на 

пешчане филтере, а што се види из техничког извештаја о раду базена [5] 

Из извештаја руководилац техничке исправности базена о употреби зеолита јасно се 

виде значајна побољшања у филтрацији воде [5]: 

 Алуминијум-сулфат је потпуно избачен из употребе 

 Количина хлора употребљена за пречишћавање воде за базене је знатно смањена  

 Према паду притиска, закључује се да је, у односу на кварцни филтерски 

медијум, потребан дужи временски период да би се ecopool „запрљао“  

 ecopool је веома ефикасан у пречишћавању базенске воде 

 Према анализама воде вршеним у објекту “Милан Гале Мушкатировић”, вода je 

одличног квалитета без присуства бактерија, вируса и гљивица 

 Остварене су велике уштеде 

Зеолит је потребно употребљавати за филтрацију нарочито проблематичних вода, у 

комбинацији са хидроантрацитом или активним угљем у пешчаним филтерима уместо 

кварцног песка.  

Неопходно је још једном напоменути да се употребом зеолита при  филтрацији воде 

знатно смањује концентрација трихалометана у води, а што се јасно може водети у 

техничком извештај о раду базена (табела 1) [5]. 

Зеолит је хемијски клиноптилотит што значи, да је електрично негативно набијен и 

тиме на себе везује штетне елементе у води, делује и као природни јонски измењивач 

(као антисептичко и антибактеријско средство). Значи,има функцију и омекшивача 

воде.Филтери са зеолитом перу се истим начином као пешчани а употребом соли могу 

се и регенерисати. Зеолит успешно уклања амонијачни азот (NH4
+) који је један од 

главних узрока еутрофикације воде на базенима, и тиме значајно смањује ризик по 

здравље купача.                                                                                                              

5.2. Употреба активног угља у филтрацији базенске воде са наплавним филтером 

Трихалометани су група хемијских једињења која настају реакцијом органске 

супституције са хлором. Неопходно је напоменути да су у појединим подручјима САД 

проучавањем утврдило, да је дошло до повећаног обољења од малигних болести. 

Примећено је да је на свим подручјима заједничка употреба хлорисане воде са високим 

садржајем органских супституција.  

Употреба активног угља у комбинацији са перфитом у филтрацији базенске воде 

извршена је на отвореним базенима СЦ „Сајмиште“ које је у саставу Јавном предузећу 

“Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад. (2016. год.). Неопходно је 

напоменути да су анализе воде у поменутом периоду вршене у складу са Правилником 

о хигијенској исправности воде за пиће, Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99 [12. 

Ради боље филтрације код наплавних филтера, филтрацијоном перфиту додали смо 

10 % активног угаља (АУ) у односу на филтерски медији (перфит).  

Разлог за употребу АУ је, да се смањују ТХМ-ови (трихалометан) у води, АУ 

уништав везани али и слободан хлор као и многе штетне органске загађиваче у 

води,уништава лош укус и лош мирис, представља истовремено и веома ефикасну 
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филтрацију. Најквалитетнији АУ сепроизводи из коштица од шљива или у задње време 

од кокосових ораха.  У табели 2 колона са ознакама АУ представља употребу активног 

угља у комбинацији са перфитом у филтрацији воде. 

Употреба АУ (10 %) у комбинацији са перфитом у филтрацији воде  (наплавни 

филтер) извршена је 11 пута, од тога пет пута на олимпијском базену, два пута на 

средњем базену и четири пута на дечијем базену, што износи 

половину од укуног броја (22) испитаних узорака о здравственој исправности вод 

(евидентирано у табели 2). 

 

Табела 2. Концентрација амонијака и pH вредност у води отворених базена СЦ „Сајмиште“ 

Идент

ификацио

ни број 

узорка 

Датум 

узоркова

ња 

Амонијак 

СЦ 

,,Сајмисте” 

сви базени 

(mg/l) 

 

 

Присуство 

активног угља 

(АУ) при 

филтрацији 

 

 

Дат

ум 

употреб

е АУ 

 

 

pH СЦ 

,,Сајмисте” 

сви базени 

 5905 31.05. 0,06 АУ 30.0

5. 

7,56 

5906 31.05. 0,06 - - 7,96 

6364 13.06. 0,06 АУ 12.0

6. 

7,41 

6365 13.06. 0,59 - - 7,00 

6616 20.06. 0,08 АУ 19.0

6. 
6,70 

6617 20.06. 0,48 - - 7,06 

6920 27.06. 0,46 - - 7,36 

6921 27.06. 0,25 АУ 25.0

6. 

7,14 

7521 11.07. 0,06 - - 7,10 

7522 11.07. 0,06 АУ 11.0

7. 

8,20 

7784 18.07. 0,06 АУ 17.0

7. 

7,60 

7785 18.07. 0,37 - - 8,04 

8071 25.07. 0,86 - - 7,77 

8072 25.07. 0,58 АУ 24.0

7. 

7,58 

8306 01.08. 0,06 АУ 31.0

7. 

8,33 

8307 01.08. 0,45 - - 8,02 

8538 08.08. 1,49 - - 7,49 

8539 08.08. 0,34 АУ 07.0

8. 

8,15 

8776 15.08. 0,53 АУ 14.0

8. 

7,79 

8777 15.08. 1,35 - - 7,97 

9289 29.08. 0,92 - - 7,91 

9290 29.08. 0,11 АУ 28.0

8. 

8,00 

 

Испитивања здравствене исправности воде на 22 узорка у поменутом периоду 

извршио је Институт за јавно здравље Војводине - Нови Сад и том приликом доставио 

је резултате о испитаним узорцима воде [6. Измерене вредности за pH и амонијак 

достављени су са  датумом узорковања и идентификационим бројем узорака (табела 2 и 

3 са графичким приказом 2- слика 1 и 3- слика 2- кретање pH и амонијак). Из 

табеларног прегледа јасно се види,  да је коцентрација амонијака у највећем броју изнад 

прописане граничне вредности 0,1 mg/l у периоду када није употребљаван АУ.  

Неопходно је напоменути да pH вредност није била предмет разматрања, јер њена 

одступања у односу на прописане вредности су занемарујућа. 
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 Табела 3. Минималне, максималне  вредности амонијака и pH у води базена СЦ ,,Сајмиште” 

Укупан број узорака 22 22 

min 0,06 7,6 

max 1,49 8,33 

Просечна 0,42 7,64 

Веће од норматива воде за пиће (0,1 mg/l) или неодговарајућа pH вредност (>od 8,5 I < 6,8) 14 1 

% прекорачења  концентрације  амонијака у односу на норматив воде за пиће (у односу на 

бр. анализа)  
63,63 4,54 

Просечна концентрација амонијака-без употребе АУ у филтрацији воде (11 анализа) 

 
Сви базени 0,63 

Просечна концентрација амонијака-са употребом АУ у филтрацији воде (11 анализа) 

 

 

 

 

 

Сви базени 0.19 

% концентрације амонијака у односу на норматив воде за пиће- са употребом АУ у 

филтрацији воде (11 анализа) – одступања су занемарљива 

Прописана 

гранична 

вредност 

амонијака 

по 

нормативу 

воде за пиће 

износи до 

0,1 mg/l 

< 0,1 

 

На основу испитаних 22 узорка воде приказани су минималне и максималне вредности као 

и просечне вредности pH и амонијак, како за све базене тако и за појединачне базене (табела 3 

са графичким приказом 4- слика 3). Из табеларног прегледа, а на основу достављених резултата 

јасно се види, да је при употреби АУ у комбинацији са перфитом значајно смањена 

коцентрација амонијака, тако да су одступања амонијака од прописане вредности била 

занемарљива. 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Кон
цен

тра
циј

а а
мо

ниј
ака

Датум
 

Слика 1. Графички приказ 2 Концентрација амонијака у води отворених базена СЦ"Сајмиште" 
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Слика 2. Графички приказ 3 pH вредност у води отворених базена СЦ "Сајмиште" 
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Слика 3. Графички приказ 4 концентрација амонијака у води отворених базена СЦ,,Сајмиште 

        Употребом АУ (10%) са перфитом у филтрацији (наплавни филтер) воде, 

постигнути су значајни резултат који нам указују на смањење концентрације амонијака 

у води, који се у највећој мери креће у оквиру прописане граничне вредности (0,1 mg/l), 

одступања амонијака су занемарљива (резултати испитаних узорака воде - графички 

приказ 5- слика 4). 
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Слика 4. Графички приказ 5. Просечна концентрација амонијака у односу на примену активног угља (АУ) у 

води отворених базена СЦ "Сајмиште" по објекту  
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5.2.1. Дискусијa 

        Мања прекорачења од утврђене максималне вредности концентрације амонијака у 

води базена не представља опасност по здравље људи. Већим присуством (од прописане 

вредности) амонијака у води као и присуством органских супстанци стварају се услови за 

настанак трихалометана који је штетан по здравље људи. 

        Постигнути резултати које смо добили, јасно указују да је са употребом АУ у комби-

нацији са перфитом при филтрацији воде, значајно смањена количина амонијака као и осталих 

органских једињења у води, тако да су одступања амонијака занемарљива.    

На основу постигнутих резултата, код употребе активног угља и перфита,са сигурношћу 

може се закључити да је овај начин филтрације воде један од најсaвременијих  и економски 

оправдан, за  добијања здравствено исправније воде. 

С обзиром да повећане количине амонијака као и осталих органских супстанци у контакту 

са хлором доводи до стварања трихалометанан, намеће се закључак да се применом АУ у 

комбинацији са перфитом значајно смањује могућност стварања трихалометана у базенској 

води. 

6. ВАЖНИ ЧИНИОЦИ КОЈИ УТИЧУ НА КВАЛИТЕТ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ                                       

6.1.  Дезинфекција воде 

У нашој земљи за дезинфекцију воде (хемијска обрада), се претежно примењује 

хлорисање, док се у свету претежно користе поступци озонизације воде или УВ 

зрачење са третирањем натријум-хипохлоритом. И поред велике ефикасности ових 

поступака могуће је да се у базенској води појаве патогене бактерије из различитих 

разлога. Ово упућује на чињеницу да су корисници базена потенцијално изложени 

мањим или већим ризицима биолошке и хемијске природе.           

Употреба  средства (хемикалија) која се користе у обради базенске воде, врши се у 

складу са: Правилником о личној заштитној опреми („Сл.гласник РС“,бр.100/2011) [9],  

Законом о хемикалијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011 и 93/2012) 

[13, Законом о безбедности и здравља на раду („Сл.гласник РС“,бр.101/2005, 91/15 и 

113/17) [10 и Законом о транспорту опасне робе („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016, 

83/2018, 95/2018 - др. закон и 10/2019 - др. закон) [11. 

6.2. Kонтролa квалитета базенске воде - здравствена исправност 

Вода у базенима мора да испуњава здравствену исправност у складу са прописаним 

националним законом. Они се углавном ослањају на препоруке Светске здравствене 

организације (SZO) која је донела Правилник за безбедну воду за рекреацију и то у два 

тома (WHO, 2000), као и Директиву (2006/7/EZ) Европског парламента и већа о 

управљању квалитетом воде за купање. На нивоу Европске уније не постоји јединствен 

законодавни оквир по питању квалитета базенских вода, већ је државе чланице 

регулишу на националној основи, што резултира неуједначеним приступом који се, 

између осталог, огледа и у различито постављеним критеријумима којима базенске 

воде морају удовољавати. За контролу квалитета базенске воде код нас се од 2017. 

године Примењује Правилник о здравственој исправности базенских вода. 

      За безбедан рад базена где се примењују законски нормативи у складу са DIN 

19643-1[6 прописан је број купача за инсталисани капацитет базена. Број купача (N) 

који се прописује (применом DIN 19643-1) зависно од типа базена, врши се прорачуном 
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(према формули), у зависности од дубине базена и прописане потребне површине воде 

по једном купачу, 

DIN 19643-1) број купача за олимпијски базен (5021 m) износи N = 233/h, а сваки 

наредни већи број купача (прекобројни број купача) од прописаног носи ризик за 

безбедност истих. 

У дане великих посета  купача (прекобројних), за последицу имамо повећан ризик 

по безбедности истих, па је из тих разлога потребно се придржавати прописаног броја 

купача. 

7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

У циљу здравствено исправније базенске воде а ради веће безбедности купача 

пожељна је примена савремених технологија у обради воде . 

Последњих година у Европи се поклања све већа пажња унапређењу базенске 

технологије за физичко-хемијску обраду воде, као и коришћење безбеднијих средстава 

која се користе при обради исте. 

Упоредном анализом наведених филтера (три генерације) за филтрацију воде 

изнете су предности и недостаци у квалитету филтрације воде као и економске 

оправданости  у поглављу 3 

Неопходно је посебно нагласити велики значај у примени нових средстава (зеолита 

и активног угља) у обради – филтрацији воде, што је и у резултатима у 

експерименталног дела у раду и потврђено (резултати образложени у дикусији 

поглавља 4.3.1. и 5.2.1.), а односи се на успешно одстрањивање  великих загађивача 

воде ( патогене  бактерије, амонијачни азот (NH4
+ , нитрату NО3

- и нитриту NО2
-) 

Оправданост за примену овог начина - поступка обраде воде, огледа се у примени 

наведене савременије опреме и уређаја (образложене у овом раду) и примени наведених 

средстава изнетих у експериментално делу  рада. 

      Употребом поменутих додатних средстава (АУ и зеолита), при филтрацији воде 

данас мало позната а њихова примена је незнатна (икуствено и научно доказана 

својства средстава),применом поменутих средстава знатно се смањује ризик по зравље 

купача. 

Процена је да су купачи у базенима изложени високом ризику од хемијских и 

биолошких штетности. Континуираним праћењем параметара квалитета воде 

(мониторинг), уз употребу поменутих средстава за филтрацију и придржавања 

хигијенско техничких стандарда и процедура, може се постићи да се ризик одржи на 

ниском нивоу али ће он ипак да постоји. 

И поред свега наведеног, сматрам да је неопходно и даље веома опрезно пратити 

кретања свих параметара који утичу на исправност воде и безбедност посетилаца, уз 

сарадњу свих одговорних чинилаца, те предузимати рационалне сврсисходне мере које 

могу томе допринети, како би ризик био на ниском нивоу, тј, купачи били безбеднији 

на базенима. 
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