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1. Увод 
 

 

 

Значај воде за људе, живи свет, екосистеме и планету у целини, веома је велики и 

многострук, почев од тога да је вода услов живота, па до многих других функција. Вода је 

једна од најважнијих основних материја у природи и неопходна је за одржавање биљног, 

животињског и људског живота.  

Вода у природи је најраспрострањенија материја. Налази се у атмосфери, хидросфери, 

криосфери, биосфери и литосфери. 

Oна у организму човека одржава потребан хидростатички, осмотски и онкостатички 

притисак, а такође омогућава метаболизам. У одсуству воде живот се гаси за неколико дана. 

Поред великог физиолошког и хигијенског значаја, вода има и знатну епидемиолошку и 

токсиколошку улогу. Потребе за водом одраслог човека износе од 2,5 до 3 литара дневно. 

Вода налази најразличитију примену у човековом деловању: служи за пиће, за 

припрему хране, за одржавање личне хигијене, стамбене и урбане хигијене, користи се у 

пољопривреди, индустрији, саобраћају, енергетици, риболову, рекреацији итд. 

Буран технички прогрес XX века проузроковао је исцрпљење природних ресурса, 

загађење атмосфере, тровање водне средине, уништавање растиња итд., што се негативно 

одражава на људско здравље. Већина река, канала и неких језера у Србији загађено је у 

мањој или већој мери. Наше највеће реке Дунав, Сава, Тиса и Велика Морава припадају III 

класи вода, што значи да су делимично погодне за наводњавање и за неке индустријске 

сврхе, али не и за пиће док се не прераде. 

Ради стварања услова за рационално коришћење и употребу вода, заштиту квалитета 

вода и заштиту од штетног деловања вода граде се водопривредни системи, који спадају 

међу најсложеније људске творевине. Њихова изградња, одржавање и погон захтевају веома 

висока средства која у значајној мери оптерећују друштвену економију. Да би се ови 

трошкови минимизирали неопходно је да се у планирање развоја и управљање 

водопривредним системима уведу квалитативно садржајнији приступи који се већ одавно 

примењују у развијеним земљама. Такви приступи захтевају целовито и свеобухватно 

вредновање карактеристика хидролошког режима. 
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2. Квалитет воде за пиће 
 

 

 

Иако за пиће није потребно више од 2 - 3 литара воде по човеку, ипак је укупна 

дневна потрошња много већа и одраз је стандарда живљења и културе понашања. Норма 

потрошње се стално повећавала. За градске центре у Србији она се мењала од око 100 l/дан у 

1950. години, 214 1/дан у 1963. години, 283 l/дан у 1971. години, 391 1/дан у 1981. години до 

459 1/дан у 1991. години. Садашња норма потрошње је око 460 1/дан у највећим градовима. 

Овом нормом су обухваћена сва коришћења висококвалитетних вода. Од ове количине у 

току 1991. године домаћинства су користила 45%, индустрија 30%, а преосталих 25% 

одлазило је на потребе ресторана, болница, прање улица и заливање паркова, а један део се 

због неисправности водоводне мреже губио. 

У савременој индустрији, без воде готово да нема никаквог процеса. Нарочито је 

велика потрошња у прехрамбеној и хемијској индустрији. У табели 1 дат је преглед 

потрошње количине воде за поједине производе. Мањи део од тих количина уграђује се у 

нови производ, а већи се користи као расхладни и транспортни медиј, односно за одвајање и 

пречишћавање појединих материја. 

 

Производ Потрошња воде (l )

Пиво (1l) 20

Бензин (1l) 180

Амонијак (1kg) 180 - 400

Папир (1kg) 400 - 1000

Челик (1kg) 25 - 200

Памучна кошуља (1 комад) 50

Путнички аутомобил (1 комад) 38000  
 

Табела 1. Количина воде потребна за производњу неких индустријских производа 
 

За риболов, рекреацију, разне спортове, за бањска лековита и терапеутска дејства вода 

је опет у незаменљивој функцији. 

Потребе за водом у индустрији се најчешће не могу подмирити само водом из бунара, 

јер се из тих извора снабдева и становништво. Капацитет бунара креће се од 0,1 - 10 m3/час и 

њихов број се не може повећавати неограничено, јер се обично ради о ограниченом 

капацитету водоносног слоја. Због тога је пожељно да лоцирање индустрије буде поред 

већих река. Ово је и са аспекта одвођења отпадних вода најповољније решење, јер се тиме 

спречава загађивање подземних вода, које су значајан ресурс воде за пиће. 

 

 

 



Технологије и постројења за пречишћавање воде  

 

 5 

2.1 Хидролошки циклус 
 

Вода се у биосфери налази у течном стању, а појављује се и у облику паре као и у 

чврстом стању. Вода је у природи најраспрострањенија материја и покрива 71% површине 

Земље. Од укупне количине воде само 2,4% воде је слатка вода и може се употребити за 

задовољавање већине људских потреба. У табели 2 дат је преглед расподеле слатких вода на 

Земљи. Највећи део слатких вода се налази заробљен у леду на северном и јужном полу. 

Други, већи део, се налази у подземним водама. У рекама се налази запремински најмање 

слатких вода у односу на укупну расположиву количину на планети. Значајни део слатких 

вода се налази у атмосфери. Имајући у виду стално загађивање вода, у атмосфери се налази 

најчистија вода, али не сме се заборавити да се у последње време интезивно загађује 

атмосфера, па и квалитет ових вода се доводи у питање. 

 

Вода %

Лед (поларни, ледници, ...) 78,10

Подземна вода 21,03

Влага тла 0,45

Језера (слатководна) 0,37

Реке 0,005

Атмосфера 0,039  
 

Табела 2. Распоред слатке воде на Земљи у процентима 
 

Све ове воде су међусобно зависне и налазе се у сталном природном кружењу 

(хидролошки циклус). Овај процес условљен је дејством сунчеве енергије и силом 

гравитације, а састоји се од испаравања, преноса водене паре ваздушним масама, формирања 

облака и атмосферских падавина као и површинског и подземног отицања које утиче у реке, 

језера, мора и океане (слика 1). Захваљујући овом циклусу стално се врши измена и 

формирање слатких вода на Земљи, и на тај начин се одржава да слатке воде остану 

релативно незагађене, бар у областима где нема велике индустрије и где је људска активност 

смањена. 

 

 
 

Слика 1. Приказ хидролошког циклуса на Земљи 
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Годишња потреба савременог друштва за водом износи око 10% од количине која се 

налази у кружном току. Ипак треба нагласити да у кружном току воде истим интензитетом 

није присутна укупна расположива количина воде. У табели 3 дате су процене времена које 

је потребно да укупна количина воде из појединих извора учествује у кружном току. 

 

Извор Време (година)

Атмосферска вода 0,028 (10 дана)

Реке 0,033 (12 дана)

Језера 0,1 - 10

Ледници 10000 - 100000

Влага у земљишту 0,9

Подземна вода 10 - 10000000

Океани 2600  
 

Табела 3. Време потребно за учешће укупне количине воде из појединих извора у кружном 
току 

 

Иако је на укупном кружењу воде у склопу биогеохемијског циклуса удео биосфере 

мали, на део воде који се највише троши (атмосферски) утицај је значајан, нарочито на 

квалитет падавина и залихе подземне воде. 

Учешће атмосферских вода на територији Србије, у општем циклусу вода на нашој 

планети, приказан је у табели 4. Видљиво је да су падавине у Србији само нешто мање од 

светског просека, знатно веће од падавина у Европи (за око 15%) и мање од одговарајућих за 

слив Дунава (за око 10%). 

 

mm/год. % mm/год. % mm/год. %

Земља 971 100 971 100 0 0

Копно 743 100 475 64 268 36

Европа 645 100 371 58 274 42

Слив Дунава 815 100 550 67 265 33

Србија 734 100 552 75 181 25

Простор
Падавине Испаравање Отицање

 
 

Табела 4. Учешће атмосферских вода на територији Србије у хидролошком циклусу вода у 
односу на свет 

 

На територији Србије просечно годишње падне око 65 милијарди m3
 воде. Од ове 

количине отиче око 16 милијарди m3
, а остатак од око 49 милијарди m3

 евапотранспирацијом 

се враћа у атмосферу (табела 5). Водотоцима дотиче на територију Србије још око 162,5 

милијарди m3
 воде. 
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Површина 

слива

km
2 mm/год. % mm/год. % mm/год. %

Војводина 21506 613 418,04 76 52,00 537 366,04

Централна 

Србија
55973 767 1360,78 188 353,60 568 1007,18

Космет 10882 805 277,78 299 103,20 506 174,58

Република 

Србија
88361 734 2056,60 182 508,80 552 1547,80

Подручје
Падавине Испаравање Отицање

 
 

Табела 5. Преглед просечних падавина и отицаја 
 

2.2 Карактеристике природних вода 
 

Према пореклу воде могу да се сврстају у три групе: 

 

• Атмосферска: киша, снег, роса, мраз, магла итд. 

• Површинска: океани, мора, реке, језера, мочваре. 

• Подземене воде: реке понорнице, извори итд. 

 

Иако Земљу називамо "водена планета" веома мали део воде се може без проблема 

користити за пиће или за одржавање биљног света. Још ако се зна да је до сада човек својим 

бахатим понашањем загадио један велики део тих ресурса, намеће се потреба за заштитом 

вода. С’ друге стране, иако је вода према хемијском саставу једињење водоника и кисеоника, 

она се у таквом саставу у природи не налази, већ она садржи низ разних супстанци 

растворених у њој. Чак и атмосферска вода представља раствор који садржи CO2, O2, N2, NH3 

итд., а изнад индустријских области и градских насеља атмосферска вода садржи још SO2, 
H2S, HCl, чађ итд. 

Вода пролази кроз земљу, раствара поједине компоненте у земљиној кори, па њен 

хемијски састав зависи од састава земљишта кроз који протиче. Хемијски састав природних 

вода на Земљи није јединствен. У води се могу наћи тако рећи сви елементи периодног 

система. У зависности од њиховог садржаја неки од ових елемената могу бити и штетни за 

живи свет, а неки изузетно корисни. Поред неорганских материја природна вода садржи и 

органске материје као што су хуминске материје (хуминске и фулвинске киселине). Поред 

ових природних загађења због улива непречишћених отпадних вода у природне водотокове у 

води се могу наћи различита једињења као што су пестициди, нафта, детерџенти, уља и 

масти и низ других органских и неорганских једињења. 

Природне воде, у зависности од свог порекла, имају различите карактеристике. 

Најчистије су атмосферске падавине. Подземне воде из већих дубина најквалитетније су за 

пиће. Обично су тврде од плићих и практично немају бактерија и растворених органских 

материја. Плитке подземне воде обично су безукусне и садрже много органских материја, 

гвожђа и силицијумове киселине. На локалитетима где је интензивно испирање, плитке 

подземне воде су високоминерализоване. Ове воде се лако загађују. 

Састав површинских вода је различит. Брдски потоци и реке обично су врло чисти. 

Органских материја и бактерија имају врло мало, а мала је и тврдоћа воде. Речне воде, које 

човек највише користи, знатно варирају по свом саставу, а много зависе од квалитета вода 
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које примају. Живи организми у води имају такође утицај на састав природних вода. Језерска 

вода може бити слатка и слана. Вода слатководних језера је врло слична речној води. Барске 

воде садрже мало неорганских соли, али много органских материја. Квалитет вода 

акумулација највише зависи од воде која их напаја. У самој фази пуњења акумулације водом 

већ настају битне промене, поготово ако простор за акумулацију није припремљен. Због 

велике количине хранљивих материја, високе прозрачности воде и утицаја сунчевих зрака, 

развијају се различити биљни и животињски организми, који обогаћују воду органским 

материјама, што може бити неповољно за експлоатацију воде. 

Из датог приказа основних карактеристика природних вода, може се видети да је 

њихов састав веома различит. Разлике настају због специфичних физичко-хемијских и 

биолошких процеса који се у њима дешавају, због међусобног комуницирања различитих 

вода, због промене хидрометереолошких услова, као и дугих утицајних фактора (геолошки 

састав земљишта, географски положај итд.). 

Испитивање квалитета површинских и подземних вода на територији Републике 

Србије спроводи се по „Програму садржаном у Уредби о систематском испитивању 
квалитета вода“, коју почетком сваке календарске године доноси Влада Републике Србије, 

водећи рачуна да буду испоштовани критеријуми за најцелисходније временско и просторно 

сагледавање режима вода. Програм дефинише обим, врсту и учесталост испитивања 

квалитета вода: 

 

• испитивање квалитета вода водотока, 

• испитивање квалитета вода акумулација, 

• испитивање квалитета вода изворишта првога ранга, 

• испитивање квалитета вода подземних вода прве издани, 

• испитивање квалитета седимента у рекама, 

• испитивање квалитета муља у акумулацијама. 

 

 

водотоци 
 

акумулације 
 

изворишта 

 
Слика 2 - а. Испитивање квалитета воде 
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подземне воде 
 

седименти у рекама 
 

муљ у акумулацијама 
 

Слика 2 - б. Испитивање квалитета воде 
 

За потребе континуалног праћења квантитативних и квалитативних карактеристика 

режима површинских и подземних вода успостављена је мрежа хидрололких станица. 

Систематско испитивање квалитета површинских и подземних вода, које према „Закону о 
водама“, спроводи Републички Хидрометеоролошки Завод Србије, подразумева: 

 

• узорковање и физичко-хемијску, хемијску, биолошко - бактериолошку и радиолошку 

анализу вода на:  

 

o 159 профила на 83 водотока са месечном динамиком (12 пута годишње), 

o 28 профила на 14 водотока са недељном динамиком (26 пута годишње), 

o 12 профила на 8 водотока са дневном динамиком (365 пута годишње), 

o 21 приоритетних изворишта првога ранга и 14 осталих изворишта, једанпут 

годишње, 

o 32 акумулације (на 3 профила и 3 дубине) и 4 језера (на средини језера 

подповршински) једанпут годишње, 

o 73 станице подземних вода (пијезометара), једанпут годишње, 

 

• узорковање и хемијску анализу речног муља и муља у акумулацијама на: 

 

o 33 профила на 18 водотока, једанпут годишње, 

o 12 акумулација (на по 3 профила), једанпут годишње. 

 

У пракси се квалитет вода одређује мерењем параметара који су од важности за 

одређени циљ (тако су се створили појмови и одређени критеријуми за воду за пиће, напојну 

воду за котлове, воду за хлађење), а код површинских вода се врши класификација вода на 

основу система захтева који обезбеђују релативну стабилност екосистема, и уједно, и захтеве 

за одређене потребе (снабдевање водом за пиће и индустрију, мелиорација и рибарство). 

Воде се класирају према одабраним параметрима чије су граничне вредности приказане у 

табели 6. 
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Параметар I класа II класа III класа IV класа

Суспендоване материје, ml/l  до 10 30 80 100

Суви остатак филтриране воде, mg/l  до

- површинске воде 350 1000 1500 1500

- подземне воде на кршу 350 1000 1500 -

- изван крша 800 1000 1500 -

Растворени O 2 , mg/l  не мањи од 8 6 4 3

BPK 5 , mgO 2 /l  не више од 2 4 7 20

HPK  из KMnO 4 , mgO 2 /l  до 10 12 20 40

Степен сапробности по Liebmann -у
олиго-

сапробна

мезо-

сапробни 

бета-алфа

мезо-

сапробни 

бета-алфа

алфа мезо-

сапробни 

до поли-

сапробни

Степен продуктивности, само за језера
олиго-

трофна

еутрофна 

умерено
- -

Највероватнији број колиформних клица 

(NBK ) у 100 ml , не већи од
2000 100000 200000 -

pH  - вредност 6,8 - 8,5 6,8 - 8,5 6,8 - 9,0 6,8 - 9,0  
 

Табела 6. Неке од граничних вредносли индикатора квалитета површинских вода 
 

Поједине класе обухватају: 

 

• Класа I - воде које се у природном стању, уз евентуалну дезинфекцију, могу 

употребљавати за пиће и у прехрамбеној индустрији, а површинске воде и за гајење 

племенитих врста риба (salmonide). 

• Класа II - воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и за 

рекреацију грађана, за спортове на води, за гајење других врста риба (cipiride), или 

воде које се уз уобичајне методе обраде (коагулација, филтрирање, дезинфекција и 

сл.) могу употребљавати за пиће и у прехрамбеној индустрији. 

• Класа III - воде које се могу употребљавати за наводњавање а после уобичајних 

метода обраде и у индустрији, осим у прехрамбеној индустрији. 

• Класа IV - воде које се могу употребљавати за друге намене само после одговарајуће 

обраде. 

 

2.3 Загађивање вода и њихова заштита 
 

Нагли развој индустрије условио је већу потрошњу воде, а тиме и продукцију веће 

количине отпадних вода. Хемијска, петрохемијска и њима сличне специјализованене 

индустрије су најозбиљнији загађивачи водених ресурса, због смањења могућности 

уклањања неких загађења из њихових отпадних вода класичним и јефтиним методама 

обраде. Проласком кроз класична постројења за пречишћавање отпадних вода, скоро у 

непромењеном облику, такве врсте загађења доспевају у водотокове и у мањој или већој 

мери утичу на њихов квалитет. На тај начин јавља се потреба за специјалном обрадом 

отпадних вода или припремом воде за пиће и индустрију из тако већ загађених водених 

ресурса. Загађивачи вода су многобројни и можемо их сврстати на концентрисане и расуте 

загађиваче. 
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Концентрисани загађивачи су обично разни објекти у којима се обавља нека 

делатност и људска насеља. Најчешће су то: 

 

• урбана насеља, 

• индустријски објекти (хемијске, петрохемијске, прехрамбене, металне и друге 

индустрије), 

• енергетски објекти (термоелектране, топлане, нуклеарне електране, прерада нафте, 

прерада угља и хидроенергетски објекти), 

• пољопривредни објекти за тов стоке, 

• депоније (уређене). 

 

Расуте изворе загађења вода није лако утврдити нити израчунати њихов укупан 

допринос општем загађивању вода, али су веома значајни јер им је квантитативни и 

квалитативни раст евидентан. У расуте загађиваче спадају: 

 

• хемизација земљишта пестицидима и минералним ђубривима, 

• сметлишта (дивље неуређене депоније индустријског и комуналног отпада), 

• амосферске падавине (киселе кише), 

• саобраћај. 

 

Ако се настави постојећи тренд загађивања вода озбиљан ће бити проблем коришћења 

неких водених ресурса због потенцијалне могућности уградње загађења у прехрамбени 

ланац. Заштита вода од загађивања може се остварити на два основна начина. Један је да се у 

природне воде не испуштају отпадне воде, а други је пречишћавање отпадних вода, као и 

уклањање загађења из атмосферског ваздуха и правилно одлагање отпадног материјала чиме 

се спречава загађење вода која је у контакту са атмосфером и земљиштем. 

Због техничких проблема једва да се може очекивати да ће се вода у индустрији 

користити у потпуно затвореном циклусу, што би, практично, требало да буде далекосежни 

циљ газдовања свим материјалним добрима и енергијом. Отпадне воде би се морале у 

кружни ток воде вратити само онолико загађене колико се могу самопречистити и таквог 

квалитета да не утичу на укупни квалитет постојеће воде. 

 Према прикупљеним подацима у Србији су изграђена постројења за пречишћавање 

градских отпадних вода у 37 места са укупним капацитетом од 1000000 ES (еквивалентних 

становника). Ефекат рада ових постројења је изузетно лош и у просеку је испод 50%. У десет 

насеља постројења су „давно напуштена и руинирана до те мере да је њихова реконструкција 

нерационална“ (Богдановић и др. 1995.). Ради поређења наше ситуације, пречишћава се свега 

7,6%, укупног органског загађења. 

Свега 13% постројења ради са задовољавајућим ефектом. Ово врло мало доприноси 

заштити вода, поготово што се већина ових процеса могу сматрати предтретманом. 

 

2.4 Квалитет површинских вода 
 

У току годишњег хидролошког циклуса квалитет површинских вода зависи од 

природних услова: 

 

• атмосферских падавина, 

• наноса,односно ерозије тла у сливу, 
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• насељености, 

• развоја индустрије у сливном подручју. 

 

У Србији квалитет површинских вода се утврђује путем хидрометеоролошке службе, 

која сходно усвојеној методологији обавља испитивања на 160 станица. Према усвојеној 

методологији, основни физичко-хемијски показатељи испитују се, углавном, 12 пута 

годишње (једном месечно), осим на неким профилима у Војводини који су регионалног 

значаја. Допунски физичко-хемијски показатељи одређују се најмање 4 пута годишње. 

Метали и остале штетне и опасне материје одређују се 3 до 12 пута годишње, зависно од 

привредног значаја дела водотока. Укупна радиоактивност мери се 2 до 7 пута током године 

на свим важнијим профилима. На 30 станица треба да се сваких 7 дана одређују основни 

физичко-хемијски показатељи, феноли и тешки метали. 

Анализа расположивог фонда података указује на велику диспропорцију између 

захтеваног стања квалитета вода у Србији. Подаци су преузети из „Водопривредне основе 
Републике Србије“ - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“. Мерења у току 1989 - 

1993. године показују да је квалитет вода био на нивоу захтеваних класа само на 15 профила 

(испод 10% укупног броја). На само 2,5% мерених профила квалитет воде омогућује њено 

вишенаменско коришћење. На свим осталим станицама водотоци су повремено или стално 

изван класе прописане „Уредбом о категоризацији водотока“. 

Најтежа ситуација, где се јављају зоне чији се квалитет категорише као „ван класе“, 

утврђен је на Босуту, Старом и Пловном Бегеју, каналу Врбас-Бездан, Великом Лугу, 

Топлици, Црном Тимоку и Борској реци. Осим тога, на великом броју профила (око 50%) 

показатељи квалитета прелазе вредности нормираних за четврту класу. 

Број профила на којимаје бактериолошко загађење изнад норме врло је високо (137 

мерних места), тј. око 85% од свих посматраних. Висока концентрација NBK клица 

последица је испуштања непречишћених отпадних вода. 

Збирни преглед стања квалитета површинских вода у Србији у току 1989 - 1993. 

године је дат у табели 7. Као што се види само један профил одговара по степену 

сапробности I класи водотока. II класи одговара 43 профила по присутности штетних и 

опасних материја, 90 по сапробности воде и 19 по присутности NBK. Оно што забрињава на 

територији Србије се налази 19 профила који су ван класе по садржају штетних и опасних 

материја, 3 по сапробности и 60 по садржају NBK. Сви остали профили по овим мерилима се 

налазе у III или IV класи. 

 

NBK Степен сапробности Штетне и опасне материје

I 0 1 0

II 19 90 43

III 31 63 86

IV 49 3 12

Ван класе 60 3 19

Класа 

Водотока

Број профила који задовољавају класу према:

 
 

Табела 7. Збирни преглед стања квалитета површинских вода (1989. - 1993. године) 
 

Како је загађеност река значајна може се очекивати и да су акумулације које од њих 

настају такође угрожене. Резултати анализа вода акумулација указују да је стање 

површинског слоја воде задовољавајуће. Међутим, код већина акумулација дошло је до 

погоршања квалитета воде у доњим слојевима акумулација. Вредности BPK5 и HPK готово 

код свих акумулација су повишене у доњим слојевима, а такође долази и до смањења 

раствореног кисеоника како се иде према дну. Код неких акумулација концентрација 
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раствореног кисеоника се приближава вредности биолошког минимума (Ћелије, Грошница), 

а негде је испод њега (Бован, Грачанка). 

У свим акумулацијама у доњим слојевима и при дну су детектоване повећане 

концентрације метала и опасних материја. У акумулацији Гружа на свим мерним тачкама 

установљене су високе концентрације гвожђа и мангана, а на појединим местима детектована 

је жива и олово. У акумулацији Ћелије детектовано је гвожђе, бакар, манган и хром. При дну 

Врутце детектовано је гвожђе, манган, никл и жива, а код акумулације Власина гвожђе, 

манган и олово. У акумулацијама Грошница, Батлава и Бован детектоване су повишене 

концентрације гвожђа и мангана, а у акумулацији Завој при дну детектовано је олово и 

кадмијум и код акумулације Газиводе жива. Акумулација Грачанка садржи арсен, гвожђе и 

манган у повишеним концентрацијама од дозвољених. 

 

2.5 Квалитет подземних вода 
 

Квалитет подземних вода у Србији је неуједначен, почев од воде високог квалитета до 

вода које се морају подвргавати сложеним поступцима прераде. Квалитет воде зависи од 

издани до издани, а такође и од локације изворишта када се ради о истој издани. 

Акумулације подземних вода (издани) које се користе за водоснабдевање налазе се у горњим 

деловима терена до дубине од 250 m, са изразитим разликама по битним хидрогеолошким 

параметрима. Квалитет и квантитет у овим акумулацијама је у широким границама, почев од 

величине акумулационог простора, капацитета и начина обнављања вода до квалитета вода 

који варира од квалитета који одговара нормативима воде за пиће до подземних вода чији 

квалитет захтева врло сложени поступак прераде (средњи и северни Банат). 

Ресурси подземних вода биће преовлађујући тип извора за водоснабдевање 

становништва и индустрије у Србији у наредном периоду („Водопривредна основа Републике 
Србије“, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, 2001. године). Хидрогеолошки 

услови захватања условљавају неравномерну расподелу, што се може илустровати ако се 

упореди актуелна распложивост подземне воде према броју становника у разним регионима 

и изразити на основу следећег односа: 

 

⇔
становника број

воде острасположив актуелна

становника  број

их токоварасположив потрошња
 

 

Оваквим приступом може се представити следећи израз: 

 

1000⋅=
S

Q
Qspec  (l/s/стан.), где је: 

 

Qspec - специфична издашност изворишта (l/s/стан.) 

Q - издашност изворишта подземних вода (l/s) 

S - број становника  

 

Представљање потенцијалних количина подземних вода и њихова расподела на 

административне округе према одговарајућем броју становника помажу нам да добијемо 

слику расположивости (богатства) извора подземних вода за потребе водоснабдевања у 

Србији. 
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Назив округа Q (l/s) Бр. становника Qspec

1 Севернобачки 755 200140 3,77

2 Севернобанатски 787 165881 4,74

3 Средњебанатски 648 208456 3,1

4 Јужнобанатски 1004 313937 3,2

5 Западнобачки 627 214011 2,93

6 Јужнобачки 1634 593666 2,75

7 Сремски 796 335931 2,37

8 Мачвански 1108 329625 3,36

9 Колубарски 352 192204 1,83

10 Подунавски 730 210290 3,47

11 Браничевски 620 200503 3,09

12 Шумадијски 361 298778 1,21

13 Поморавски 785 227435 3,45

14 Борски 215 146551 1,47

15 Зајечарски 635 137561 4,62

16 Златиборски 591 313396 1,88

17 Моравички 380 224772 1,69

18 Рашки 377 291230 1,29

19 Расински 365 259441 1,41

20 Нишавски 821 381757 2,15

21 Топлички 100 102075 0,98

22 Пиротски 720 105652 6,81

23 Јабланички 405 240923 1,68

24 Пчињски 494 227690 2,17

25 г. Београд 5946 1576124 3,77

21.256 7498.029укупно
 

 

Табела 8. Специфична издашност изворишта 
подземних вода у Србији 

Слика 3. Карта специфичне издашности 
постојећих изворишта подземних вода 

 

Генерално гледано на подручју Војводине квалитет вода слободних - субартерских 

издани у подручју алувијалних равни у процесу експлоатације у одређеној мери зависи од 

квалитета речних вода. Квалитет подземних вода основних издани је најбољи у подручју 

северне Бачке, нешто лошији у јужном Срему, западној и јужној Бачкој. Сличног квалитета 

су и воде у Јужном Банату, а најлошије су воде у северном и средњем Банату у којима 

поједине компоненте (органске материје, гвожђе, манган) знатно одступају од норми воде за 

пиће. 

На подручју Србије јужно од реке Саве и Дунава хемијски састав воде типских 

водоносних средина (алувијалних, неогених, карстних и пукотинских средина) може се 

међусобно веома разликовати. Зато су основне карактеристике вода дате посебно за сваку од 

средина: 

 

• Воде из песковито-шљунковитих наслага квартара претежно су сулфатно-

хидрокарбонатне, а водећи су NaCa- и MgCa-сулфатно-хидрокарбонатни тип. 

Минерализација воде зависна је од степена пропусности посматраног сектора, а 

нешто чешће варира од 450 mg/l до 750 mg/l. Карбонатна тврдоћа износи главним 

делом (12 - 16) °dH (степен тврдоће), вредност pH од 7,1 - 7,4. Изузев садржаја 

гвожђа (ређе мангана), који је на значајном броју реона повишен све хемијске 

компоненте су мање више у границама дозвољеним Правилником о хемијској 
исправности воде за пиће. 

• Код воде из песковитих наслага неогена заступљеност сулфамо-хидрокарбонатне 

подкласе је нешто већа од хлоридно-хидрокарбонатне. Минерализација воде је 
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променљива и нешто чешће је изнад 500 mg/l и 1400 mg/l. Тврдоћа воде је различита. 

Садржај гвожђа у ограниченом броју локалности може бити нешто повишен. 

Генерално, према хемијском саставу, вода је релативно доброг квалитета, односно 

употребљива за пиће. 

• По хемијском саставу, воде разбијених карстних издани западне и источне Србије 

практично су искључиво калцијумског и хидрокарбонатног типа. Садржај нитрата или 

нитрита је низак или их нема. Амонијум јони се ретко јављају у већим садржајима. 

Гвожђе се јавља у ниским концентрацијама. Микрокомпоненте су редовно у 

границама дозвољеним за употребу за пиће. У свим испитиваним водама садржај 

органских материја не прелази дозвољену концентрацију у води за пиће. Вредност  pH 

варира од 7,2 - 8,0. Укупна тврдоћа се креће од меких до веома тврдих вода (претежно 

10 - 15 °dH). Све испитиване воде имају ниску минерализацију 200 - 500 mg/l. 
 

2.6 Изворишта воде за пиће 
 

Као изворишта воде за пиће користе се подземне и површинске воде. Површинске 

воде се узимају из реке и акумулације, а од подземних вода користе се највише алувијалне 

воде, воде из основног водоносног комплекса, воде из карста, воде из издани у оквиру 

неогених наслага и издани пукотинске порозности. 

Процењује се да подземне воде обезбеђују око 70% потреба за водом за домаћинства 

и индустрију у Србији (дијаграм 1), а на подручју Војводине је ово искључиви вид 

водоснабдевања. Према расположивим статистичким подацима и процени количина које се 

експлоатишу за потребе јавног и индивидуалног водоснабдевања сеоског становништва, 

данас се у Србији експлоатише укупно око 500 милиона m3
 подземне воде. Укупни 

капацитети постојећих изворишта подземних вода у Србији износе укупно око 678 милиона 

m3
 годишње или 21,5 m3/s, од тога 6,25 m3/s  за Војводину и 15 m3/s  за Централну Србију. На 

Косову и Метохији доминира снабдевање водом из површинских акумулација. У централној 

Србији учешће површинских вода је око 10%. 

 

70%

21%

9%

Подземне воде

Водотоци

Акумулације

 
 

Дијаграм 1. Републички Завод за статистику, Захваћене количине воде према врсти 
водозахвата, Годишњи извештај о јавном водоводу ВОД-2В, 2004. године 
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Република 

Србија
695 590 682 793 405 604 99 968 120 856 56 365 12 797

Централна 

Србија
538 624 525 827 248 755 99 928 120 779 56 365 12 797

Војводина 156 966 156 966 156 849 40 77 - -

Република 

Србија
730 041 710 494 404 187 94 920 150 552 60 835 19 547

Централна 

Србија
573 984 554 437 248 815 94 312 150 475 60 835 19 547

Војводина 156 057 156 057 155 372 608 77 - -

Република 

Србија
708 246 688 544 417 558 94 372 118 615 57 999 19 702

Централна 

Србија
555 526 535 824 265 330 93 958 118 537 57 999 19 702

Војводина 152 720 152 720 152 228 414 78 - -

из

акумулација

воде

1999

Захваћене количине воде

2004

2005

Укупне

количине

воде

за

снабдевање

Преузете

количине

из других

јавних

водовода

или система

других

предузећа 

укупно

из

подземних 

вода

из

изворских

вода

из 

водотока 

 
 

Табела 9. Подаци су прикупљени Годишњим извештајем о јавном водоводу ВОД-2В, у 
трогодишњој периодици, до 1999. године. Од 2004. ово истраживање се спроводи годишње. 
Овим извештајем добијају се и подаци о испорученим количинама воде према намени, 

квалитету воде, водоводној мрежи и уређајима за пречишћавање воде, броју домаћинстава 
којима је испоручена вода. Све јединице су изражене у хиљ. m3. 

 

Данас укупно захваћена количина подземних вода за јавно водоснабдевање 

становништва и индустрије у Србији износи око 18,5 m3/s. Највећи део подземних вода 

захвата се у подручју алувијалних речних токова - око 12,0 m3/s. Из осталих водоносних 

средина се захватају знатно мање количине подземних вода, укупно 6,5 m3/s. 

Алувијални наноси већих река су по правилу већих дебљина, а пресечене су речним 

токовима, одакле произилази чињеница да постоје добри предуслови за природно 

прихрањивање издани. Квалитет ових вода у принципу је условљен квалитетом воде у реци. 

Код мањих река проблеми су нешто сложенији. У случају дубоких издани формираних у 

квартарним наслагама квалитет воде може бити погоршан кретањем вода из дубљих издани. 

Савремена тенденција коришћења подземних вода је примена вештачке инфилтрације. 

Површинске воде из река се захватају са око 2,5 m3/s, а из акумулација око 3,5 m3/s. Из 

водотока се могу захватати и веће количине, али је то у принципу ограничено квалитетом 

вода у водотоку. Како је заштита вода код нас ниска, постоје велика ограничења за 

коришћење водотока као изворишта воде за пиће. 
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3. Припрема воде за пиће 
 

 

 

Сирова вода, тј. вода коју преко водозахватних објеката узимамо за потребе 

водоснабдевања никад није апсолутно чиста. Она увек садржи, мање или више, различите 

материје у раствореном и суспендованом стању, а које су унешене из околине кроз коју 

пролази (са површине литосфере, кроз хидрогеолошки медиј, кроз атмосферу итд.). 

У води такође могу да се нађу унешене разне врсте загађења. Да би се утврдило 

присуство појединих супстанци у сировој води, морамо на бази прописано узетих узорака 

извршити одговарајуће анализе чије резултате упоређујемо са важећим стандардима воде за 

пиће. Резултати поређења говоре да ли и у којој мери треба вршити кондиционирање воде. 

Кондиционирање воде за пиће подразумева коришћење различитих процеса и 

операција којима се уклања неки недостатак сирове воде, понекад и читав комплекс 

недостатака, а понекад се вештачки поправља одређено својство које захтевају потрошачи, 

односно стандарди којима су прописани критеријуми квалитета воде за пиће. 

Методе за припрему воде за пиће обухватају низ главних и допунских процеса и 

операција који се комбинују у оквиру технолошког поступка, често и са посебним 

третманом, чија шема кондиционирања може бити веома једноставна (нпр. само 

дезинфекција воде), али и крајње комплексна. 

Природна вода је најчешће један дисперзни систем у коме се примесе, настале у току 

хидролошког циклуса, по својим физичко-хемијским својствима сврставају у три групе: 

 

• молекуларно - дисперзни системи или прави раствори: Прави раствори (материје 

потпуно растворљиве у води) су они чија је величина честица мања од 1 nm 

(нанометар = 10
-9

 m). По спољашњем изгледу, ту воду је тешко разликовати од чисте 

воде без примеса. У природној води, у расрвореном облику, могу се наћи многи 

гасови: кисеоник (О2), азот (N2), угљен-диоксид (CO2) итд., као и растворене соли 

натријума, калијума, калцијума, амонијака, магнезијума, гвожђа, мангана, итд. 

Индустријски загађене воде испуштене у водне токове и акваторије носе са собом 

соли тешких метала (бакра, олова, живе), али и разне органске материје, као што су 

феноли, формалдехид и др. Растворене примесе не могу се задржати пешчаним, 

папирним и другим обичним филтерима. 

• колоидно - дисперзни системи или колоиди: Колоиди (честице тих примеса састоје се 

из целог низа слепљених молекула) имају величину честица од 1 до 100 nm. Колоидни 

системи стварају се практично од нерастворених материја у датој води. Честице 

дисперзне фазе могу се одвојити од дисперзног средства помоћу ултрафилтера 

(пергамент-папир, целофан и сл.). Колоидне материје могу се наћи у води, а могу бити 

минералног порекла [SiO2, Al(OH)3, Fe(OH)3] и органског порекlа (хуминсне материје, 

фулвокиселине и др.). 

• грубо дисперзни системи или суспцнзије (емулзије): Овде је величина честица већа од 

100 nm. Ове примесе у води чине суспендоване материје (честице песка, глине, 

органских материја, као и материје које се уносе загађеним водама). Ово су 

Takic
Highlight
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хетерогене смеше које су непостојане. Стајањем (декантирањем) оне се раздвајају на 

дисперзну фазу и дисперзно средсво. Помоћу пешчаних филтера издвајање дисперзне 

фазе врши се веома успешно. 
 

3.1 Стандарди квалитета воде за пиће 
 

Стандарди квалитета воде за пиће могу бити релативни и апсолутни. Код релативних 

стандарда постављају се начелни захтеви, као нпр. да би вода за пиће требло да је чиста у 

физичком, хемијском и бактериолошком погледу. Апсолутни стандарди - национални, 

међународни, регионални и сл., прецизирају следеће захтеве: 

 

• садржај катјона у води - калцијума (Ca2+
), магнезијума (Mg2+

), гвожђа (Fe2+
 или Fe3+

), 

мангана (Mn2-
), натријума (Na+

) и калијума (K+
), 

• садржај анјона у води - бикарбоната (HCO3
-
), карбоната (CO3

2-
), сулфата (SO4

2-
), 

хлорида (Cl-
), 

• укупни садржај соли - сума свих катјона и анјона, 

• укупну тврдоћу - карбонатну и некарбонатну, 

• оксидативност, 

• концентрацију водоник јона - pH вредност, 

• количина растворених гасова - угљен-диоксида, сумпор-водоника и кисеоника. 

 

У нашој земљи је на снази „Правилник о хигијенској исправносри воде за пиће“. Овај 

правилник садржи 133 индикатора хигијенске исправности воде за пиће и 384 норме. Од 

међународних стандарда најважнији су они које прописује светска здравствена организација 

WHO, као и Савет економске заједнице - директиве о квалитету воде намењене за људску 

потрошњу (бр.80/778/EEC). 

 

3.1.1 Показатељи квалитета воде и њихов значај 

 

Показатељи квалитета воде могу бити: физички, хемијски и санитарни. 
 

Физичка својства или показатељи воде су: температура, боја, мирис, укус, мутноћа, 

резидуалне чврсте материје и проводљивост. 

 

• Температура воде - Температура је битан критеријум исправности воде. Најпогоднија 

температура воде за пиће је 281,16 - 285,16 (K) или (8 - 12°C). Порастом температуре 

вода губи питкост, више се пије да утоли жеђ што може штетно деловати на 

дигестивни тракт. Хладнија вода је непогодна за слузокожу ждрела и дигестивни 

тракт. Порастом температуре воде повећава се брзина хемијских реакција и опада 

растворљивост важнијих гасова, затим опада њена густоћа и вискозност, па се 

суспендоване материје лакше и брже таложе. 

• Боја воде - Боја воде најчешће води порекло од хуминских материја. Нема већи 

санитарни значај, мада није пожељна из естетских разлога. Обојена вода компликује 

процес коагулације у фази припреме воде за пиће. Гранична вредност за интензитет 

боје воде за пиће, (није дата) требало би да је 10 - 20° кобалт-платинске скале, 

односно до највише 20 mg/l потрошње KMnO4 ако вода садржи хуминске материје. 
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• Мирис и укус воде - Мирис и укус настају због присуства микроорганизама, мртвих 

или живих, отопљених гасова (водоник-сулфид, метан, угљен-диоксид или кисеоник), 

органских материја, минералних супстанци (натријум-хлорид, једињења гвожђа, 

карбонати и сулфати других елемената), феноли и друге катранске и уљне материје  

нарочито после хлорисања. Непријатан укус воде настаје због њеног загађења 

киселинама из рудника и загађеним водама индустрије. Вода за пиће треба да је без 

мириса и укуса. Заправо, вода за пиће мора имати питак укус, који освежава. 

• Мутноћа воде - Мутноћа настаје због садржаја суспендованих и колоидних материја. 

Мутноћа је карактеристична за површинске, крашке и плитке подземне воде. Настаје 

најчешће спирањем тла, падавинама, а може потицати од живих и мртвих 

микроорганизама. Мутна вода непогодна је за пиће и неке индустријске процесе 

(производња хране и пића). Гранична вредност за мутноћу, изражена у 

нефелометријским јединицама (NTU), износи до 1,2. 

• Резидуалне чврсте материје - То су материје које остану иза испаравања, јер у води 

увек постоји већа или мања количина отопљених или суспендованих материја. За 

пиће су најпогодније воде чији је резидуални остатак до 500 mg/l, мада је по нашем 

правилнику за конидициониране воде дозвољено до 800 mg/l. Вода са већом 

количином резидуалног остатка (тврда вода) није погодна за индустријску употребу. 

• Проводљивост - Проводљивост је користан физикални показатељ квалитета воде 

(повећање говори о неком загађењу), јер се преко мерених вредности електричне 

проводљивости воде може добити индикација о концентрацији укупно отопљених 

материја (степен минерализације воде). За ово је потребно и познавање коефицијента 

пропорционалности (KO) за поједине врсте вода чија се вредност креће од 0,55 - 0,90 

(проводљвист = KO /укупно отопљене материје). Вода за пиће има проводљивост од 5 

- 50 µS/m, а неке индустријски загађене воде прелазе и 1000 µS/m. Нашим 

Правилником о хигијенској исправносри воде за пиће проводљивост је ограничена до 

500 µS/m при 293,16 K. 

 

Хемијска својства воде за разлику од физичких разноврснија су и важнија за 

моменталну процену квалитета. Свака хемијска супстанца може да буде отров, што зависи од 

концентрације, дужине уношења и својства саме супстанце. За оцену повољности воде за 

пиће најважнија су: активна реакција, тврдоћа, оксидативност (редокс-потенцијал) и др. 

 

• Активна реакција - Она карактерише киселост (ацидитет) или базичност (алкалитет) 

воде и дефинише се као негативан логаритам концентрације водоник јона,  

]log[ +−= HpH . Код неутралне реакције је pH = 7, базичне pH > 7 и киселе pH < 7. 

Вредност pH показатеља код воде за пиће треба да се креће у границама 6,5 - 9,5. 

Киселе воде су агресивне, потпомажу корозију, а утичу и на неке хемијске и 

биолошке процесе кондиционирања. Киселост воде потиче од слабих киселина 

(већина органских киселина), затим од соли метала (нпр. гвожђа, алумимјума, итд.), 

као и од слободно присутних јаких киселина. Базичност потиче од карбоната, 

бикарбоната и хидроксида, а такође, у мањој мери, и од анјона слабих киселина 

(фосфата, силиката). 

• Тврдоћа воде - Тврдоћа воде условљена је постојањем растворених соли калцијума и 

магнезијума. Разликујемо карбонатну тврдоћу (пролазна) која потиче од металних 

јона везаних у облику бикарбоната и некарбонатну тврдоћу (стална) одређену 

количином некарбонатних соли (хлорида, сулфата и нитрата калцијума и 

магнезијума). Карбонатна и некарбонатна тврдоћа чине укупну тврдоћу воде, која би 

код воде за пиће требало да буде у границама 10 - 500 mg/l. Ипак, количине веће од 

100 - 200 mg/l могу се сматрати непожељним за домаћу и индустријску употребу. У 
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пракси се тврдоћа воде изражава у степенима немачке, француске и енглеске скале. 

Тако нпр., један немачки степен износи: (1°dH) 10 mg CaO/l = 17,90 mg CaCO3/l. Вода 

је са тврдоћом од: 

 

o 0 - 4° dH (0 - 55 mg/l) - мека, 

o 8 - 12° dH (56 - 200 mg/l) - слабо до средње тврда, 

o преко 30° dH (201 - 500 mg/l) - врло тврда. 

 

Тврде воде су непожељне у индустрији због веће потрошње горива за загревање 

котлова, формирања каменца и сл. Иначе се сматра да оне не представљају опасност 

по људско здравље. 

• Оксидативност (редокс-потенцијал) - Оксидативност је укупан садржај загађивача 

(органских и неорганских) који реагују са јаким оксидансима. Оксидативност се 

одређује у (mg/l) кисеоника потребног за оксидацију загађивача. Код оксидације 

стално се мења однос између концентрације оксидираног (Оx) и редуцираног облика 

полутанта (Red). Потенцијал потребан за прелаз електрона са оксиданта на редуцент 

назива се редокс-потенцијал (E). Сва оксидирајућа способност воде готово у 

потпуности потиче од раствореног кисеоника (атмосферског или оног насталог у 

процесу фотосинтезе зелених биљки). Његово је присуство од суштинске важности за 

одржавање виших облика биолошког живота, због тога растворени кисеоник 

представља један од најважнијих показатеља квалитета воде. Чисте воде, засићене 

кисеоником, имају пријатан и освежавајући укус, док се за индустрију траже воде са 

мањом количином раствореног кисеоника због оксидације и корозије. 
 

Поред описаних показатеља квалитета воде, у одређеним условима важни су и 

следећи показатељи: једињења азота, хлориди, халогениди, фосфати, азбест, феноли, фенили, 

минерална уља, водоник-сулфид, укупни органски угљеник и метали. 

 

Микробиолошка својства воде - Садржај бактерија у води за пиће чини најважнији 

санитарни (хигијенски) показатељ квалитета воде. Воде се загађују патогеним и другим 

микроорганизмима путем фекалног загађења људског и животињског порекла. Због директне 

опасности по здравље становништва, вода за пиће не сме да садржи такве микроорганизме. 

Индикатори фекалног загађења воде дозвољавају се у зависности од врсте и значаја воде 

(пречишћена вода, дезинфикована, флаширана и природна - сирова вода). Пошто се патогене 

бактерије тешко доказују у води за пиће, истражују се само индикатори фекалног загађења, и 

тек када се на основу базног или проширеног прегледа установи одступање од 

микробиолошких особина, онда се у складу са важећим „Правилником о хигијенској 
исправносри воде за пиће“, траже и патогени микороорганизми салмонела и шигела врсте, 

али не и вобрио-колере, вируси итд. Уколико постоје хигијенско-епидемиолошке 

индикације, пратиће се и други микороорганизми, сем салмонела и шигела врсте. У погледу 

бактериолошких норми нема никаквих одступања у ванредним приликама и рату у односу на 

свакидашње стање. Истина, у ванредним приликама и рату прате се само два индикатора 

фекалног загађења - укупан број аеробних мезофилних бактерија и укупан број колиформних 

бактерија. 

 

3.2 Процеси и операције кондиционирања воде за пиће 
 

Производња воде за пиће обавља се применом одговарајућих операција и процеса. 

Погоршавањем квалитета сирове воде са изворишта повећава се број и сложеност операција 
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и процеса које треба применити да би се постигао прописани квалитет воде за пиће. Процеси 

кондиционирања засновани су на физичким, хемијским и биолошким дејствима, којима се 

постиже уклањање непожељних састојака из сирове воде. 

 

За кондиционирање воде користе се следеће основне операције и процеси: 

 

• мешање, 

• аерација, 

• коагулација и флокулација, 

• таложење, 

• флотација, 

• филтрирање, 

• дезинфекција. 

 

Као допунски процеси, примјењују се: 

 

• оксидација, 

• сорпција, 

• одстрањивање гвожђа и мангана, 

• одстрањивање амонијака, 

• омекшавање, 

• стабилизација воде, и сл. 

 

Саставни део процеса кондиционирања воде је обрада и одстрањивање муља из 

постројења. При кондиционирању воде за пиће често се користи и операција задржавања на 

решеткама и ситима пливајућих и лебдећих материја. Уређаји за ову операцију постављају се 

ван постројења на почетку водозахватних објеката или на самом улазу у постројење. 

Постројење за пречишћавање воде обједињује објекте процеса, опрему и хемикалије 

које треба применити да би се на технички реалан и економски оправдан начин из сирове 

воде уклонили сви нежељени састојци. Комбинације процеса могу бити следеће: 

 

• дезинфекција, 

• флокулација, филтрирање, дезинфекција, 

• флокулација, таложење, филтрирање, дезинфекција, 

• флокулација, флотација, филтрирање, дезинфекцја. 

 

У случајевима изузетно лошег квалитета сирове воде, уз набројане комбинације 

процеса, мора се укључити још и: 

 

• аерација, 

• оксидација и 

• сорпција. 
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3.3 Предтретман 
 

Мешање, аерација, коагулација и флокулација спадају у категорију предтретмана 

сирове воде. У предтретман сирове воде такође спада и пролазак воде кроз решетке и сита, 

било да су оне постављене код водозахвата или се налазе испред самих постројења за 

припрему воде за пиће. Од начина примене ових операција и процеса зависи успех наредних 

фаза пречишћавања воде. 

 

3.3.1 Мешање 

 

Мешање је операција која се у постројењима за кондиционирање воде примењује у 

циљу: 

 

• равномерног распореда додате хемикалије по целокупној запремини воде на месту 

додавања, 

• уношења у систем енергије неопходне за дестабилизацију и флокулацију, 

• да се убрза растварање, суспендовање или разблаживање хемикалија при прављењу 

раствора или суспензија. 

 

Мешање треба пројектовати и извести тако да се постигне потребан ефекат за 

одређено време, као и потребан смер кретања воде. Оно се остварује на један од следећих 

начина: 

 

• млазницама и ињекторима, 

• кружењем воде, 

• дисперзијом гаса, 

• механичким мешањем елисама, лопатицама или турбинама, 

• хидрауличким губитком оствареним сужењима, праговима и денивелацијом. 

 

Типови неких мешалица виде се на слици 4. 

 

 
 

Слика 4. Типови мешалица: 1 - пропелерна; 2 - коса турбинска; 3 - гредаста; 4 - мрежаста; 
5 – лисната; 6 - вишестепена; 7 - спирална; 8 - турбинска, 9 - пумпна; 10 – сидрена 
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Мешање које се примењује у коагулацији и флокулацији остварује се хидрауличким 

губитком или механичким путем. 

Интензитет мешања изражава се преко градијента брзине (G) који је изведен из 

примењеног рада у јединици времена и јединици запремине и при датом вискозитету. 

Основне једначине за израчунавање градијента брзине за 4°C су: 

а) за механичко мешање б) за коморе са преградама 

t

P
G

⋅
⋅=

36,1
425  

t

H
G

⋅
⋅=

304,0
178  

 

где је:  

 

G - градијент брзине (s-1
), 

P - унета енергија (kW), 

H - хидраулички губитак (m), 

t - време рада (min). 

 

За израчунавање вредности G у фази дестабилизације која се одвија у брзим 

мешачима, користе се релације: 

а) елисна мешалица б) турбинска мешалица 

45,1053,0 nG ⋅=  42,1164,0 nG ⋅=  

где је: 

 

n - број обртаја (min-1
) 

 

Израчунавање вредности G за флокулацију врши се према релацији: 

 

µ

W
G ⋅= 10 ,     

LBH

N
W = ,     )(51

3

2

3

1 vvACpN +⋅⋅⋅= , где је: 

 

W - специфична снага, 

LBH - запремина воде у комори, 

Cp - коефицијент отпора, 

A - површина мешалице, 

v1, v2 - преиферна брзина мешалице, 

µ - вискозност воде. 

 

3.3.2 Аерација 

 

Аерација је процес размене материје између воде и гасне фазе (ваздуха или чистог 

кисеоника) преко границе додира. Аерација се изводи довођењем у додир воде са ваздухом 

или чистим кисеоником. Разлози за примену аерације воде су уклањање растворених гасова 

и повећање садржаја раствореног кисеоника. Уобичајна је појава да вода која нема довољно 
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раствореног кисеоника има повећани садржај гасова, који се морају уклонити јер су штетни 

по квалитет воде. Ти гасови су: метан, водоник-сулфид и угљен-диоксид.  

Метан који се ослобађа из подземних вода, концентрише се око бунара и цевовода, 

може изазвати експлозију на изворишту, у пумпној станици или на славини потрошача. 

Водоник-сулфид даје води непријатан мирис и укус на покварена јаја, а у већим 

концентрацијама је корозиван и отрован. 

Угљен-диоксид растворен у води је корозиван и отежава процес пречишћавања, 

нарочито уклањање гвожђа и мангана из подземних вода. 

Осим ових гасова, у води се могу наћи и органске материје, претежно органски 

растварачи. Аерација је ефикасан процес за њихово делимично уклањање из воде. 

Повећање садржаја раствореног кисеоника у води потребно је да би се спречило 

стварање услова за анаеробно стање у јединицама процеса, за биолошку оксидацију 

амонијака и за оксидацију гвожђа и мангана. 

Количина кисеоника која се из ваздуха пренесе у воду дифузијом кроз границу 

додира, за случај да у води има растворено мање кисеоника од концентрације засићења за 

дату температуру, једнака је: 

 

tLtSL DAKCCAKN ⋅⋅=−⋅⋅= )( , где је: 

 

N - количина пренетог кисеоника (kg/min), 

KL - укупни коефицијент преноса кисеоника, 

A - површина додира, 

CS - концентрација засићења раствореног кисеоника, 

Ct - концентрација раствореног кисеоника у времену t, 

Dt - мањак раствореног кисеоника у времену t. 
 

Брзина смањења мањка раствореног кисеоника јe: 

 

tk
CC

CC
L

D

D
L

S

tS
n

t
n ⋅−=

−

−
⋅=⋅ 2

00

 

 

Помоћу ове једначине може се израчунати коефицијент преноса кисеоника, k2 (min-1
): 

 

12

2

1

2

log303,2

tt

D

D

k
−

⋅

=  

 

Десорпција угљендиоксида одвија се током аерације. Константа брзине десорпције 

угљендиоксида подлеже истој законитости као и адсорпција кисеоника, само са промењеним 

законом: 

 

12

1

2

2

log303,2

tt

D

D

k
−

⋅

=  

 

Ефикасност аерације повећава се са повећањем површине додира, времена контакта и 

разлике концентрације гаса у води и гасној фази. 
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У пракси се најчешће за аерацију користи техника образовања воденог филма велике 

површине изложене додиру с гасном фазом, или увођењем гаса (ваздуха или чистог 

кисеоника) у воду. Образовање воденог филма велике површине остварује се распршивањем 

воде у виду млаза, превођењем воде преко неког неутралног материјала велике површине 

или образовањем вишестепеног пада воде преко преливних ивица - каскада. Увођење гаса у 

воду остварује се преко порозних тела - дифузора, постављених на дно коморе или на 

турбине. 

Код пројектовања аерације, два фактора су од примарног значаја: време додира и 

површина додира. 

Код каскадних аератора (3 - 10 каскада), пад степеница је 0,15 - 0,30 m. Укупан пад је 

1 - 3 m. Потребна површина се узима од 30 m2
/1000 m3

 воде / h или 12 - 16 l/sm2
. 

Аерација путем распршивања воде (познате дрезденске млазнице) захтева одређени 

притисак да би се постигла висина млаза од око 3 m. Пад инсталације се креће у границама 

од 2 - 8 m. Минимална потребна површина је 30 - 80 m2
 за продукцију воде од 1000 m3/h. 

Утрошак енергије код аерације путем распршивања је око 5 W за 1 s/l воде. 

Ареација путем утискивања ваздуха (дифузиона аерација) може бити са централним 

доводом ваздуха, са бочним доводом, путем Venturi уређаја, са ињекторским доводом и сл. 

На сликама 5, 6 и 7 приказани су типови неких аератора који се срећу код постројења 

за пречишчавање воде за пиће. 

 

   
 

Слика 5. Каскадни аератор: 
1 - довод воде на аерацију; 

2 - каскаде; 
3 - вода после аерације 

 
Слика 6. Аерација путем 
распршивања воде: 

1 - довод воде на аерацију; 
2 - млазнице за распршивање; 

3 - разводне цеви; 
4 - вентилација; 

5 - вода после аерације 

 
Слика 7. Аерација путем 
утискивања ваздуха 
(дифузна аерација): 

1 - довод воде на аерацију; 
2 - компресор; 

3 - ињектор за утискивање 
ваздуха; 

4 - контактно тело; 
5 - вода после аерације 

 

3.3.3 Коагулација и флокулација 

 

Коагулација и флокулација су процеси припреме воде уз примену хемикалија за даљу 

обраду. Применом коагулације и флокулације, нерастворене и колоидне материје претварају 

се у облик погодан да се са ефикасношћу од 95 до 99% уклоне из воде једним од процеса: 

 

• таложењем и филтрирањем, 

• флотацијом и филтрирањем, 

• директном филтрирањем. 

 

Ljiljana
Highlight
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Нерастворене и колоидне материје које се појављују у води су: честице минерала и 

земљиштe од ерозије, неорганске и органске материје од загађених вода становништва и 

индустрије, бактерије, вируси, алге, обојене материје, планктон организми и супстанце које 

дају мирис и укус води. 

Објекти за извршење процеса коагулације и флокулације, коагулатори и флокулатори, 

могу бити појединачни или у склопу заједничке целине са таложником. За успешност 

извршења технике коагулације и флокулације (поред временског контакта и одговарајуће 

дозе хемикалија) посебно је важно постићи одговарајуће хидродинамичке услове. Овим 

условима се постиже: 

 

• брзо и равномерно мешање додатих хемикалија са сировом водом у фази коагулације 

(брзо мешање) ради контакта свих честица које се желе одстранити са додатним 

хемикалијама, 

• одмерена турбуленција у фази флокулације, која омогућава већи број међусобних 

додира већ образованих пахуљица, без њиховог разбијања деловањем превеликих 

смичућих сила унутрашњег трења воде, а такође и без формирања сувише крупних, 

али лаких и некохерентних пахуљица. 

 

Коагулација и флокулација омогућавају низ побољшања квалитета сирове воде у 

физичком, хемијском и биолошком погледу. Самим таложењем се поправљају не само 

физички параметри воде него делом и хемијски. Боја се у потпуности уклања ако је 

колоидног порекла, док се боја од отопина уклања само делимично. Гвожђе и манган у 

форми бикарбоната, као и фосфати, уклањају се у потпуности. Степен уклањања 

радиоактивних супстанци зависи од врсте радио-изотопа и облика материје. Ако је материја 

колоидног облика, онда се потпуно уклања. Садржај бактерија смањује се на ccа 30%. 

 

3.3.3.1 Коагулација 

 

Коагулација је процес дестабилизације микроскопски ситних честица којим се уз 

помоћ хемикалија неутралише њихов електрични набој и омогућава спајање у крупније 

честице које се брже таложе или се задржавају у простору филтерске испуне. Коагулација се 

одвија кроз две фазе. Прва је равномеран распоред додате хемикалије по целој запремини 

воде која се због разблажења хидролише образујући при том метал-хидроксилне комплексе. 

Друга фаза је дестабилизација, у којој се одиграва сорпција хидролисане хемикалије - 

коагуланта на површини честица и неутрализација наелектрисања. Ове две фазе веома су 

брзе. Образовање метал-хидроксилних комплекса одвија се за 0,01 - 1 s, а њихова сорпција на 

нераствореним честицама и колоидима за 10
-4

 s. 

Код избора технике коагулације треба водити рачуна: 

 

• о природи нерастворених материја, 

• о температури воде, 

• о алкалитету воде и присуству материја које отежавају коагулацију. 

 

Процес коагулације дефинисан је следећим параметрима: 

 

• временом контакта, 

• дозом коагуланата, 

• потребом предтретмана и 

• енергијом мешања. 
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Услов за успешно спровођење коагулације је да се на месту додавања коагуланта 

обезбеди његов равномеран распоред по целој запремини воде. То се ефикасно може 

остварити у малој запремини воде и уз примену интензивног мешања и турбуленције. 

Ефикасност коагулације зависи од стварања оптималног дејства коагуланта и 

постизања брзог и потпуног мешања додате хемикалије са водом. Оптимално дејство 

коагуланта постиже се применом одговарајуће концентрације и дозе коагуланта као и 

количине воде у смислу подешавања pH вредности, алкалитета воде и евентуалне 

предоксидације. Мешање се мора спровести за веома кратко време и са интензитетом који 

омогућава потпуно мешање воде у цеви или комори у којој се врши дестабилизација. Време 

контакта неопходно за коагулацију је 5 - 10 s, а унета енергија 0,5 - 1 W/m3h, односно 600 - 

1000 s-1
 изражена преко градијента брзине. У отвореним базенима мешање се може постићи 

и при малим брзинама, али уз употребу механичке опреме - мешалица. Брзине у објектима у 

којима се мешање постиже струјањем воде (уз хидраулички губитак) требало би да се крећу 

1 - 1,8 m/s. У цевима брзина би требало да је већаод 1,5 m/s. Мешање испуштањем млаза воде 

захтева брзину од око 3,5 m/s. 

Уређаји који користе енергију и механичку опрему могу се разврстати на следећи 

начин: 

 

• Пумпа која убацује воду у цев. Хемикалије које се користе у овом процесу додају се 

испред пумпе или у самој пумпи. Након тога вода треба да прође кроз цев минималне 

дужине 60 - 100 m брзином 0,65 - 1 m/s и да се у њој задржи око 1 минут. Овај уређај 

добро ради, али се тешко прилагођава промени протока. 

• Млазнице и ињектори, који нису економични. 

• Механичке мешалице, које се најчешће користе, могу бити различитог облика 

(пропелерна, турбинска, гредаста, мрежаста, спирална и сл.). 

 

На слици 8 приказани су неки од најчешће примењиваних начина дестабилизације. На 

врху вертикалне осовине (слика 8/1) налази се мотор који је покреће. Базен за мешање има 

квадратну или кружну основу. Корисна дубина базена требало би да је приближно једнака 

ширини и обично се користи само једна мешалица. Избегавају се потопљени ослонци 

осовине мешалице. Мотор је са непроменљивим бројем обртаја јер успешно функционисање 

мешалице зависи само од величине базена, а не од протока. 

 

 

 

 
Слика 8. Начини извођења брзог мешања у фази коагулације воде: 
1 - брзи мешач са моторном мешалицом; 2 - статички брзи мешач 

 

Уређаји у којима се користи енергија воде су: 
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• коморе са кривинама - брзина око 1,5 m/s, 

• хидраулички скок, 

• прелив са слободним падом, 

• „паршалово корито“, 

• цев - брзина 1,5 m/s. 

 

3.3.3.2 Флокулација 

 

Флокулација је процес који се надовезује на коагулацију и има задатак да омогући 

интензиван додир између дестабилисаних честица, чиме се постиже њихово спајање у 

крупније фракције. 

Флокулацијом се постиже образовање честица - флокула одређене величине и јачине, 

преко низа фактора. Ти фактори су време контакта, градијент брзине и примена хемикалија у 

флокулатору. Правилном комбинацијом ових фактора постиже се укрупњавање флокула 

повезивањем више мањих и повећавање њихове јачине. Под јачином флокула подразумева се 

њихова отпорност на силе смицања и торзије које се јављају при протицању воде кроз цеви 

или канале на путу до филтера, као и у самој филтерској испуни. Избор технике флокулације 

условљен је наредном фазом пречишћавања: 

 

• Ако је таложење следећа фаза пречишћавања, флокулатором треба образовати 

флокуле великих димензија и велике густине. Тиме се постиже њихово брзо и 

ефикасно таложење. 

• Ако је филтрирање процес који долази директно иза флокулације, онда је потребно 

образовати флокуле мањих димензија, али велике чврстине. Димензије ових флокула 

треба да су прилагођене гранулацији филтарске испуне, а јачина брзини филтрирања. 

 

За оба случаја важно је да образоване флокуле буду што је могуће више једнаког 

пречника. 

Технику флокулације карактеришу дуже време контакта, потреба да се у току 

флокулације мешањем уноси различита енергија, као и потреба додавања флокуланта. 

Објекти за флокулацију као и код коагулације могу бити двојаки. Деле се на 

флокулаторе са коришћењем механичких уређаја и флокулаторе са коришћењем енергије 

воде уз формирање турбуленције. 

Савремени флокулатори су коморе таквог облика који обезбеђују кретање воде без 

кратких веза и повратних токова. То се постиже поделом укупне запремине на више комора. 

Најмањи број комора је три, а у изузетним случајевима две. Запремина флокулатора треба да 

је толика да обезбеђује време задржавања воде од 15 до 30 минута, а у ретким случајевима и 

до 40 минута. У коморе се уграђују механички мешачи, којима се постиже уношење енергије 

у воду. Број окретаја мешалице је такав да одговара периферним брзинама 0,1 - 0,6 m/s. У 

ретким случајевима користе се периферне брзине од 1 m/s. Унета енергија у флокулацији 

креће се у распону 10 - 100 s-1
, изражена преко градијента брзине. Највећи градијент брзине 

примењује се на почетку флокулације, а најмањи при крају флокулације. Уместо механичког 

мешања, енергија се може унети и хидрауличким губитком, који се остварује уградњом 

сужења или денивелацијом улаз - излаз у комору. 

Учесталост судара између дестабилисаних честица одређена је релацијом: 

 

GddnnN ⋅+⋅⋅⋅= 3

2121 )(
6

1
, где је: 
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N - учесталост судара, 

n1, n2 - број честица, 

d1, d2 - пречник честица, 

G - градијент брзине. 

 

За директно филтрирање време флокулације је 5 - 10 минута, с тим да се процес 

мешања обавља једнаким интензитетом. 

Начини којима се најчешће остварује флокулација приказани су на сликама 9 и 10. 

 

 
 

 
Слика 9. Вертикални флокулатор: 

1 - погон; 2 - мeшалица 

 
Слика 10. Хоризонтални флокулатор: 

1 - погон; 2 - мeшалице 
 

3.3.3.3 Комбиновани објекти 

 

Флокулатори се данас веома често комбинују са таложницима. Мада има одређених 

мана у раду комбинованих објеката (не могу се са успехом мењати услови за време 

флокулације) постоји низ предности. Прелаз воде из једног објекта (флокулатора) у други 

(таложник) изазива најмање поремећаје образованих пахуљица. Користи се могућност 

рециркулације муља, чиме се повећава број честица у процесу коагулације и повећава 

могући број међусобних додира честица, а тиме побољшава и флокулација. Концентрацијом 

објеката постиже се уштеда у простору, а рад и одржавање чине јефтинијим и 

једноставнијим. 

 

На слици 11 приказан је акцелератор. У средњој зони акцелератора налази се простор 

за флокулацију (F) који је окружен зоном за таложење (T). Ове две зоне су у вези и одозго и 

одоздо. Доток сирове воде је преко једног кружног олука постављеног око централне колоне 

за мешање. Сирова вода се усмерава у примарну зону (A) где је под утицајем мешалице 

турбинског типа, а затим се усмерава у простор за флокулацију (F). Из ове зоне вода 

преливањем доспева у зону за таложење (Т). 

Муљ се таложи на концентратору муља, с тим што се он делом враћа у примаму зону 

и омогућује брзу флокулацију и формирање густог талога. Концентратор муља заузима само 

мали део обима таложника, а горња ивица му је подигнута до нивоа облака муља. Турбина 

смештена у горњем делу флокулационе зоне, врши циркулисање воде с пахуљицама ка зони 

таложења. Акцелератор се израђује од армираног бетона, с тим да су унутрашњи делови од 

метала. При монтажи опреме нужна је крајње коректна нивелација појединих делова. 
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Слика 11. Акцелератор: 
1 - сирова вода; 2 - одвод; 3 - славина за узорке (и испуст муља); 

4 - испуст за испирање и пражњење; 5 - хемикалије; 6 - зона повратног тока; 
7 - примарна зона мешања и реакције; 8 - погон; 9 - секундарна зона мешања и реакције 

 

Преципитатор је објекат сличан акцелератору и приказан је на слици 12.  Вода са 

хемикалијама се доводи у средњи конус који представља флокулатр са мешалицом која има 

могућност промене броја обртаја. Таложник је у спољашњем делу, са вертикалним током и 

са облаком муља. 

 

 
 

Слика 12. Преципитатор: 
1 - довод воде; 2 - одвод воде; 3 - испуст муља; 4 - испуст за пражњење преципитатора; 

5 - довод хемикалија; 6 - концентратор муља 
 

Преко преливних корита сакупља се избистрена вода. Вишак муља се сакупља у 

концентратору по ободу дна таложника, одакле се повремено испушта аутоматски. Ефекат 

третмана воде у овим објектима базира се на муљној завеси коју формирају лебдеће честице. 

 

Пулсатор, слика 13, има специфичан уређај за флокулацију, тако да се она врши у 

облаку муља. Пуњењем и пражњењем звона уноси се потребна енергија за одржавање муља 

у суспензији и мешање које обезбеђује међусобно додиривање пахуљица. 
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Слика 13. Шема пулсатора и његов рад: 
1 - довод сирове воде; 2 - сакупљачи пречишћене воде; 3 - вакуум-пумпа; 

4 - испуст муља са аутоматским затварачем. 
 

Рад пулсатора одвија се у две фазе. Прва фаза подразумева да је вентил за ваздух (А) 

отворен и да се вода пење у звоно (C). За то време вода у таложанку (D) је непокретна с тим 

да се муљ таложи. Вода у звону (C) се пење услед дејства вакуум-пумпе. Пречишћена вода 

одлази преко одвода (2). Друга фаза обухвата ситуацију кад је вода у звону (C) достигла ниво 

(S), и тада се затварач за ваздух (А) отвара. У том тренутку вода из звона (C) продире у 

таложник (D). Муљ који садржи вода подиже се заједно са њом. Вишак муља одлази у 

концентратор муља (B). Пречишћена вода усмерава се ка излазној зони (2). Кад вода 

достигне ниво (I) у звону, затварач (А) се затвара. Слегнути муљ у концентратору (B) 

испушта се повремено аутоматским зарварачем. 

 

3.3.3.4 Теоријске основе процеса 

 

Многе суспендоване материје су колоидне природе. То се нарочито односи на 

супстанце које узрокују боју и мутноћу воде. Ове материје показују електрични набој, 

најчешће негативан, који је израженији уколико су оне ситније. Постоје две врсте колоида: 

хидофобни и хидрофилни. 

 

Хидрофобни колоиди имају особину да адсорбују на своју површину јоне из воде и 

да се са њима одвајају из воде. Ако адсорбују негативне јоне (хлориди, сулфати, нитрати), 

они постају негативно наелектрисани. Оваква је већина колоида са којима се сусрећемо у 

пракси (глина, колоидне боје и сл.). Особине сличне овим показују и бактерије. Ако 

адсорбују позитивне јоне водоника или метала, хидрофобни колоиди остају позитивно 

наелектрисани. Овакви су најчешће хиороксиди метала који се примењују у техници 

кондиционирања воде хемијском коагулацијом. 

Стабилност хидрофобних колоида у суспензији зависи од електричног набоја којег 

имају, а добијају га адсорпцијом јона из околног медија (слика 14). Колоидна честица око 

себе формира први, фиксни слој јона, док супротно наелектрисани јони себе стављају у 

други слој који се формира око првог, дифузиони слој. Резултат је да колоидна честица 

преузима набој одређен набојем најближег слоја. Јони дифузионог слоја непрекидно се 

размењују са истоименим јонима адсорбционог слоја. Језгро колоидне честице са 

адсорбционим слојем чини гранулу, а систем се састоји из гранула и дифузионог слоја којег 

зовемо мицелом. 
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Слика 14. Колоидна честица, шема грађе мицеле и дијаграм зета (Z) потенцијала: 
1 - језгро колоидне честице; 2 - слој јона на површини језгра; 3 - противјони; 
4 - водни омотач око језгра - адсорпциони (фиксни) слој; 5 - дифузиони слој; 

Е - термодинамички потенцијал (ордината m - n); Z - зета потенцијал (електрокинетички) 
 

Силе које делују на хидрофобне колоиде приказане су на слици 15: 

 

 
 

Слика 15. Силе које делују на хидрофобне колоиде који се налазе у стабилном стању 
P - привлачење; О - одбијање. 

 
Видљиво је да се поједине честице колоида задржавају на растојању услед 

електростатичких сила одбијања које изазивају позитивно наелектрисани јони, а који се 

адсорбују из раствора на њиховој површини. Величина силе одбијања која се јавља између 

јона набијених двојним електричним слојем на површини честица назива се 

електрокинетички потенцијал или зета потенцијал. Он је дефинисан следећом релацијом: 

 

D

q
Z

⋅⋅⋅
=

δπ4
, где је: 

 

δ - дебљина зоне у којој се осећа утицај електричног набоја честице, 

q - величина набоја честице, 

D - диелектрична константа течног флуида. 

 

Стабилност колоида уопште узевши је функција величине набоја односно зета 

потенцијала. 
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Сви хидрофобни колоиди су под утицајем две супротне силе, зета потенцијала, као 

одбијајуће силе и једне интермолекуларне силе, тзв. силе Van der Waals-а, односно 

привлачне силе. Све дотле док је зета потенцијал довољно велик да производи одбијајуће 

силе у односу на Van der Waals-овом силом, честице се међусобно не могу спојити. Циљ је 

хемијске коагулације да редукује величину зета потенцијала да би одбијајућа сила између 

честица постала мања од Van der Waals-ове привлачне силе. У том случају доћи ће до 

спајања колоидних честица, односно до појаве коагулације. Произлази да коагулација 

примењена у кондиционирању воде има за циљ да дестабилизује дисперзни систем и да 

омогући спајање честица, да би се на крају из састава издвојио флокулисани муљ. 

Дестабилизација хидрофобних колоида остварује се посредством додавања хемијских 

коагуланата, нпр. соли алуминијума и гвожђа. У резултату хидролизе соли у раствору 

формирају се многоструко набијени јони метала који смањују силе одбијања међу 

колоидним честицама путем скупљања дифузног дела двојног електричног слоја који 

окружује поједине честице (слика 16). 

 

 
 

Слика 16. Сакупљање двојног електричног слоја колоидних честица (дестабилизација) као 
резултат додавања коагуланта раствору 

 

После неутрализације сила одбијања у раствору долази до сукобљавања честица па их 

силе привлачења приморавају да се једна с другом лепе, што условљава формирање 

крупнијих агломерата. За убрзање процеса флокулације понекад се примењују специјални 

реагенси. На пример, органски полимери формирају везу међу честицама путем њиховог 

привлачења ка површинама колоида, што доводи до образовања већих пахуљица (слика 17). 

 

 
 

Слика 17. Слепљивање колоидних честица у пахуљице због коагулирајућег дејства соли 
метала и додатих полимерних реагенса 

 

Хидрофилни колоиди такође показују одређени електрични набој, обично слабо 

негативан. Њихова стабилност у води не потиче од електричног набоја него углавном од 
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њихове способности да се лако и брзо дисперзују у води. Због тога се они тешко одстрањују 

из воде, а често и ометају коагулацију хидрофобних колоида. 

 

3.3.3.5 Врсте коагуланата и флокуланата 

 

Хемикалије које се највише користе као коагуланти су соли алуминијума, 

алуминијум-сулфат, и соли гвожђа, феро-сулфат, фери-сулфат и фери-хлорид. 

Поред коагуланата, при хемијској коагулацији додају се и различите помоћне 

супстанце са задатком да потпомогну флокулацију, тзв. флокуланти. Најпознатији 

флокуланти су: активни силицијум-диоксид и полимерни елекртолити. Одређен значај и 

улогу у процесима коагулације и флокулације имају и оксидациона средства, активни угаљ и 

друге помоћне материје. 

Најчешће употребљаван коагулант је алуминијум-сулфат. Пошто су наше воде 

алкалне, алуминијум-сулфат је доминантан састојак код кондиционирања воде за пиће. 

Употребљава се код воде чија је pH вредност 4 - 7. Соли гвожђа користе се кад се жели 

постићи тежа флокула и кад су у питању мутне и тврде воде. Најчешће се користе: феро-

сулфат за воде са pH вредношћу од 8,5 и више, фери-сулфат за воде са pH вредношћу од 3,5 - 

7 и више од 9, и фери-хлорид за воде са pH вредношћу од 3,5 - 6,5 и изнад 8,5. 

 

Алуминијум-сулфат - Al2(SO4)3 18H2O - Коагулант се користи за редукцију боје и 

мутноће, као и за омекшавање воде са кречом Ca(OH)2 и CaO и натријум-карбонатом 

(Na2CO3). Алуминијум-сулфат је прилично растворљив у води и има слабу тенденцију 

стврдњавања. Он садржи 17% Al2О3 који се отапа у води и користи као расрвор. Може се 

дозирати и у праху. Најбољи резултати се постижу са дозом од 5 - 50 mg/l. Алуминијум-

сулфат се производи у чврстом стању или у виду расрвора. У чврстом стању је у ломљеним 

комадима или дробљен, од величине ораха до ситног праха. Складиштење алуминијум-

сулфата зависи од његовог стања. Крупни ломљени комади складиште се на сувом или 

мокром складишту. Комади гранулације 1 - 3 cm складиште се у врећама у сувом стању. 

Фино дробљени алуминијум-сулфат складишти се у резервоарима. 

 

Феро-сулфат - FeSO4 7H2O - Ово је коагулант који постаје све популарнији. 

Ефикасност му је најбоља при вишим pH вредностима, код мутних вода и у вези са 

преципитацијом калцијум-карбоната и магнезијум хидроксида у процесу омекшавања воде. 

Поред тога, феро-сулфат прилично добро редукује сумпор-водоник и у вези са хлором, може 

комплетно елиминисати његов мирис који се налази у неким подземним водама. Феро-

сулфат садржи 20% Fe, хигроскопан је и кородиван ако је у раствору. Складишти се у 

пластичним врећама или у силосима који су обложени зажтитним слојем против корозије. 

 

Фери-сулфат - Fe2(SO4)3 - Овај коагулант је посебно добар за јако мутне воде и у 

процесу омекшавања. Бољи је од алуминијум-сулфата. Он је добар при вишим pH 

вредностима и то 8 - 11, с тим да је понекад ефикасан и код pH вредности 5 - 6 за редукцију 

боје. Фери-сулфат тежи да формира гушће и теже флокуле него што то чини алуминијум-

сулфат. Фери-сулфат је мало теже растворљив у води од алуминијум-сулфата и од њега је 

много корозивнији за челик, бакар и бронзу. Често напада и неке нерђајуће легуре. Као и 

претходни коагулант тако и овај ствара поблем вишка Fe у води, што се мора такође 

одстранити. Фери-сулфат се складишти исто као и феро-сулфат. Фери-сулфат садржи 90 - 

94% Fe2(SO4)3, и 20 - 26% Fe. Хигроскопан је, а користи се обично у сувом стању - праху. 

 

Фери-хлорид - FeCl3 - Овај коагулант нема велику примену у кондиционирању воде за 

пиће колико код коагулације загађених вода, где је ефикаснији од претходно описаних 

коагуланата. Фери-хлорид се складишти у чврстом стању или у виду концентрованог 
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раствора. Хигроскопан је и јако корозиван. Треба га чувати у посудама које нису од метала. 

У сувом стању се не може користити. 

 

Флокуланти су помоћна коагулациона средства која се примењују у циљу побољшања 

дејства коагуланата. Та се побољшања одражавају преко образовања јаче и крупније 

флокуле. Потреба за крупнијом и јаком флокулом јавља се код таложења, а само за јаком 

флокулом код директног филтрирања. 

Флокуланти могу бити минералног и органског порекла, природни или синтетички. У 

погледу електричног набоја могу бити катјонски, анјонски и нејонски. Најпознатији 

минерални флокулант је активни силицијум-диоксид. Такође се као помоћне минералне 

материје за отежавање пахуљица примењују бентонит и друге глине, инфузоријска земља и 

преципитирани CaCO3. Од органских флокуланата постоје природни, произведени од 

екстракта алги, од скроба итд., као и синтетички. Синтетички флокуланти, тј. 

полиелектролити, могу да садрже мономере чији је садржај ограничен, и ако се њихова 

концентрација прекорачи не смеју се користити у припреми воде за пиће. 

Катјонски полиелектролити, зависно од дозе, могу да неутралишу наелектрисање 

колоидних честица у води, поред других дејстава у побољшању флокулације. Анјонски и 

нејонски флокуланти не неутралишу електрични набој честица, али мењају стање њихове 

површине и са њима заједно чине решетку, повезујући поједине честице. 

 

Активни силицијум-диоксид - или активна силицијумова киселина је колоидна 

дисперзија хидратисаног силицијум-диоксида добивена из натријум-силиката, ткз. воденог 

стакла. Применом активног силицијум-диоксида повећава се величина и отежава флокула, 

самим тим повећава се и њена јачина. 

 

Полимерни флокуланти - или полимерни електролити, односно полиелектролити су 

природне или синтичке материје велике молекулске тежине са бројним хидрофилним 

групама у молекулском ланцу. Да би се природне материје користиле као флокуланти, 

неопходно је да се обраде одређеним физичким и хемијским поступком. Полимерни 

електролити најчешће се испоручују у виду праха. Складишти се у врећама, бурадима или 

контејнерима. 

 

 
 

Слика 18. Складиштење, растварање и разблаживање полиелектролита: 
1 - вода; 2 - раствор; 3 - контејнер; 4 - дозирање праха; 5 - растварање; 

6 - суд са концентрисаним раствором; 7 - мерач нивоа; 
8 - дозирна пумпа за вискозне течности; 9 - мешање и разблаживање 
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Анјонски флокуланти додати уз основни коагулант делују на повећање димензије 

флокуле, јачину флокуле и брзину таложења. Њихово дејство не зависи од pH вредности 

воде, алкалитета и тврдоће. 

Катјонски полиелектролити делују и као коагуланти и као флокуланти. Њиховом 

применом могуће је смањити дозу коагуланата. Посебна предност катјонских флокуланата је 

њихова особина уклањања негативног дејства лигнина, хуминских материја и продуката 

метаболизма алги на коагулацију.  

Синтетички полиелектролти су ефикаснији од природних, што се одражава и у 

потреби примене мањих доза и до 10 пута. 

Као помоћне материје у коагулацији и флокулацији служе оксидациона и 

дезинфекциона средства, активни угаљ, као и хемикалије за подешавање алкалности, 

ацидитета и корекцију pH вредности. 

 

Оксидациона средства као флокуланти - Оксидациона средства додата у воду пре 

коагуланта могу у знатној мери да отклоне тешкоће у процесу коагулације. На пример 

додавање хлора ради убијања алги олакшава њихово уклањање коагулацијом и смањује 

тешкоће које се могу јавити у таложницима, пошто живе алге током дана ослобађају 

кисеоник и смањују специфичну тежину пахуљице у чијем се склопу налазе. 

 

Корекција pH вредности и алкалитета - Овој корекцији pH вредности и алкаиитета, 

односно ацидитета воде приступа се у циљу постизања оптималних услова за дејство других 

хемикалија у процесу кондиционирања, као и стабилности воде са аспекта корозије, односно 

депоновања талога у цевоводима. Иначе се додавањем коагуланта најчешће смањује 

алкалност воде. 

За корекцију pH вредности, алкалитета и ацидитета користе се алкалне супстанце и 

киселине. Додатком алкалних супстанци у воду пре коагуланта или истовремено са њим 

обезбеђује се додатни алкалитет и хидроксилни јони потребни за хидролизу коагуланта. 

Тиме се убрзава процес хидролизе и образовања метал-хидроксилних полимера и комплекса. 

Количина алкалија која се додаје зависи од тврдоће воде. Јако меким водама треба додавати 

50 mg/l плус количина која се троши у реакцијама са коагулантом. Водама чија је тврдоћа 50 

mg/l довољно је додавати вештачку алкалност само колико је потребно за реакцију са 

коагулантом. Алкалне супстанце које се користе у процесу кондиционирања воде су: 

 

• Калцијум-хидроксид, који се производи у праху и транспортује у врећама од 25 kg или 

у цистернама за превоз прашкастих материјала. У складишту се држи у врећама или у 

силосима. Због стварања велике прашине при манипулацији претежно се складишти у 

силосима. Примењује се у виду суспензије или засићеног раствора. 

• Натријум-карбонат, који се производи у виду кристалрног праха и транспортује у 

врећама од 50 kg. На складишту се држи у врећама. Примењује се у виду раствора, а 

припрема се на сличан начин као и алуминијум-сулфат. 

• Натријум-хидрксид, који се производи у виду концентрованог раствора и у чврстом 

стању. Због интензивног упијања влаге избегава се примена натријум-хидроксида у 

чврстом стању. Складиштење раствора врши се у цистернама које морају бити 

снабдевене системом за загревање садржаја, када температура околине падне испод 

12°C. За коришћење се припрема разблажени раствор. 

 

Киселине, као основне хемикалије, се примењују у процесу кондиционирања за 

снижавање pH вредности воде. Подешавање pH вредности воде на почетку процеса врши се 

у циљу повећања дејства коагуланта, а на крају процеса у циљу спречавања издвајања 

депозита калцијум-карбоната у цевоводима. У ове сврхе најчешће се користи сумпорна 
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киселина. Производи се у виду раствора концентрације 60 - 96%. Транспортује се у 

цистернама. У водоводу је такође ускладиштена у цистерни. Примењује се у виду 3 - 5 % 

раствора. Разблаживање се мора изводити уз велике мере опреза. 

 

3.3.3.6 Припрема и дозирање хемикалија 

 

Потребним хемијским условима за успешност коагулације могу се сматрати 

одговарајућа доза коагуланта и флокуланта, временски распоред њиховог додавања, као и pH 

вредност воде у току коагулације. Поједине супстанце у води, поред оних које желимо 

уклонити и коагуланта и флокуланта који су додати, утичу такође на појаву коагулације и 

флокулације. Из свега произилази сложеност поступка утврђивања потребних хемијских 

услова и он се мора заснивати на лабораторијским огледима, као и на упоређивању тих 

резултата са ефектима постигнутим на постројењу у погону. 

Уобичајни лабораторијски начин за одређивање најповољнијих доза хемикалија и 

најповољнијег реда додавања је оглед у лабораторијском флокулатору. Поред овог теста 

треба увести и коришћење инструмената за мерење зета потенцијала, коефицијента кохезије 

и брзине таложења муља, као и огледни филтер кроз који се пропушта лабораторијски 

флокулисана вода, да би се утврдили најповољнији услови коагулације. 

Одржавање повољних хемијских услова на постројењу које ради састоји се у 

понављању лабораторијских огледа (сваки пут кад се промени квалитет сирове воде) и у 

прилагођавњу рада уређаја за коагулацију и флокулацију новонасталим условима. Такође, 

важно је прилагођавање рада уређаја при промени протока. Подешавање успешног рада 

уређаја за коагулацију и флокулацију подразумева аутоматско управљање (могуће је ручно 

код мањих јединица) процесом, како у лабораторији тако и на постројењу у погону. 

Техника припреме хемикалија зависи од могућности њиховог дозирања и увођења у 

сирову воду. Најбоље је да се припреми раствор коагуланта који се дозира у воду. Пошто су 

коагуланти кородивни, уређаји за дозирање морају бити заштићени од корозије. У принципу 

разликујемо две врсте уређаја - дозатора: мокри и суви. 

Мокри дозатори се користе код јавних водовода, а могу бити под притиском и 

отворени (под атмосферским притиском). Када се ради о дозаторима под притиском (мале 

количине воде), користи се коагулант у кристалном облику или у облику раствора. Код 

дозатора са отвореном посудом отвори за дозирање могу бити калибрисани или са 

подешавајућим преливима. 

Суви дозатори се користе код припреме воде за индустрију, а могу бити 

волуметријски и гравиметријски. 

Припрема раствора алуминијум-сулфата зависи од његовог облика. Од крупних 

ломљених комада раствор се прави у кадама са решеткама. Растварање се убрзава мешањем, 

тј. циркулацијом уз помоћ пумпе, механичким мешањем или мешањем са компримованим 

ваздухом. Поступак прављења раствораод комада величине 1 - 3 cm је исти као и за ломљени 

алуминијум-сулфат. Фино дробљени алуминијум-сулфат раствара се у специјалним дозир 

уређајима. Припрема раствора алуминијум-сулфата може се обавити у једној или две фазе. У 

првој фази се од новог алумимјум-слуфата прави, одмах, раствор оне концентрације који је 

предвиђен дозирањем, а то је најчешће 2 - 10%. У другој фази се прави засићени раствор који 

се затим разблажује до потребне концентрације. Алуминијум-сулфат допремљен у виду 

раствора обавезно се разблажује пре дозирања. 

Дозирање раствора алуминијум-сулфата врши се гравитационо или помоћу дозир 

пумпи. При гравитационом дозирању користе се калибрисани отвори за обезбеђивање 

одређеног истицања. Међутим, тешко је ово истицацње одржати константним јер на њега 

утиче висина слоја раствора и температура. 
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Припрема раствора и дозирање соли гвожђа обавља се помоћу исте технике као и за 

алуминијум-сулфат. 

Активни силицијум-диоксид припрема се непосредно пред употребу. Припрема се 

састоји од разблаживања натријум-силиката, неутрализације 80% његовог алкалитета, 

старења образованог гела у трајању 0,5 - 2 сата у циљу „активације“ и разблаживања пре 

дозирања. Неутрализација се може обавити са киселином, са алуминијум-сулфатом или 

хлором. 

Што се тиче полимерних електроиита, они се у воду додају у виду раствора 

концентрације мање од 0,1%. Припрема се обавља у две фазе. У првој се прави раствор 

концентрације 0,1%, а онда се овај пред дозирање разблажује најчешће на 0,05%. 

Кад се врши корекција pH вредности и алкалитета, онда се нпр. калцијум-хидроксид 

примењује у виду суспензије или засићеног раствора. Што се тиче натријум-карбоната, он се 

примењује у виду раствора, а припрема се на сличан начин као и аиуминијум-сулфат. 

Натријум-хидроксид се користи у облику разблаженог раствора. 

 

3.4 Бистрење 
 

По завршетку фазе предтретмана воде следи фаза бистрење. Ова фаза обухвата 

таложење и флотацију. 

 

3.4.1 Таложење 

 

Таложење (седиментација) је сепарација суспендованих материја из воде помоћу 

гравитације. До таложења долази због редукције брзине воде испод оне брзине при којој 

суспендоване материје почињу да се крећу. Код оваквог таложења, тзв. спонтаног или 

једноставног, време ретенције креће се до 12 сати, и више. 

Овом операцијом није могуће уклонити из воде боју и колоидне органске материје, па 

се зато она данас ретко користи као самостални поступак за кондиционирање воде за пиће. 

Једино долази у обзир код слабо оптерећене сирове воде, иза чега следи операција 

филтрирања на спорим филтерима. Међутим, ова операција има примену код 

кондиционирања индустријске воде, ради прелиминарног третмана замуљених вода, а пре 

коагулације и филтрирања. Овим се значајно редукује количина хемикалија у процесу 

коагулације и растерећују даљи поступци у кондиционирању. 

Када је у питању кондиционирање воде за пиће у савременим условима, онда долази у 

обзир тзв. потпомогнуто таложење, тј. таложење уз додатак коагуланта. Овај вид таложења 

долази у обзир код оптерећене сирове воде, а за њим следи филтрирање на брзим филтерима. 

Потпомогнуто таложење се разликује од спонтаног по структури честица које се таложе. Чес-

тице су у облику флокула које се трансформишу, кидају и тако условљавају таложење. 

Флокулација и таложење нису строго одвојени поступци пошто се флокулација 

наставља и у таложнику. Ова околност је искоришћена код комбинованих објеката за 

коагулацију, флокулацију и таложење (акцелератори, преципитатори, пулзатори). 

 

3.4.1.1 Теоријске основе таложења 

 

Теорија таложења базира се на анализи честица у води које се таложе. Анализа се 

може односити на дискретне честице и таложење флокулисаних суспензија. У првом случају. 

се претпоставља  да су честице округле, и да долазе у воду која мирује (нпр. кружни објекат), 
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где су искључени спољашњи фактори (ветар и сл.). Ово су идеални услови јер не постоји 

вода која апсолутно мирује (чак и да су све честице округле). 

Честица је дискретна ако приликом таложења не мења величину, облик или тежину. 

То у ствари значи да се оне не смањују услед разбијања радом воде, нити се повећавају 

лепљењем једна за другу. 

Брзина таложења такве дискретне честице у води зависи од њене величине и 

специфичне тежине, као и од вискозности и специфичне тежине воде. До таложења неће 

доћи ако су специфичне тежине честица и воде исте. Међутим, ако су специфичне тежине 

различите, онда ће гравитациона сила деловати на сваку честицу пропорционално разлици 

маса честица и воде према једначини: 

 

VgF VCg ⋅⋅−= )( ρρ , где је: 

 

Fg - гравитациона сила (N), 

ρc - запреминска маса честице (g/cm3
), 

ρv - запреминска маса воде (g/cm3
), 

g - убрзање земљине теже (m/s2
), 

V - запремина честице (cm3
). 

 

Ако је ρc > ρv, онда се честице у води крећу према доле - таложење. Супротно томе, 

ако је ρc < ρv, као што је код уљаних капи у води, онда је кретање честица према горе - 

флотација. 

Дискретна честица у мирној води пада ка дну све већом брзином док вредност силе 

отпора Fd не достигне вредност њене потопљене тежине Fg - гравитационе силе. Сила отпора 

Fd по Newton-у је пропорционална квадрату брзине, према једначини: 

 

2

2

1
SDd vACF ⋅⋅⋅⋅= ρ , где је: 

 

Fd - сила отпора (вучна сила) (N), 

CD - вучни (Newton-ов) коефицијент отпора, 

А - попречни пресек честице у равни управљеној на правац кретања (cm2
), 

vs - брзина таложења (m/s). 

 

Дискретна честица у мирној води имаће константну брзину тоњења када сила отпора 

постане једнака гравитационој сили: 

 

2

2

1
)( SDVC vACVg ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅− ρρρ . 

 

Брзина таложења честице (без обзира на режим кретања) биће једнака: 

 

VD

VC
S

C

dg
v

ρ

ρρ

⋅⋅

⋅−⋅⋅
=

3

)(4
, где је: d - пречник честице (m), 

 

За услове ламинарног струјања брзина таложења се одвија према  Stokes-овом закону: 

 

)(2

VCdKv ρρ −⋅⋅= , где је: K - константа 
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Према лабораторијским истраживањима [2] брзина таложења честица специфичне 

тежине ρ = 2,65 g/cm3
 у мирној води на температури t = 10°C може се одредити приближно 

према табели 10. 

 

Врста материјала
Пречник 

честице d (mm)

Брзина честице 

VS (mm/s)

Време 

спуштања 

честице за 1 m

1 100 10 s

0,2 21 50 s

0,1 8 2 min

0,06 3,8 4,5 min

0,04 2,1 8,5 min

0,02 0,6 28,5 min

Муљ 0,01 0,15 2 h

Крупна глина 0,001 0,0015 190 h

Фина глина 0,0001 0,000015 2 године

Крупан песак

Фини песак

 
 

Табела 10. Брзина таложења за различите врсте материјала 
 

3.4.1.2 Врсте таложника 

 

У пракси кондиционирања воде најчешће се користе следећи таложници: 

 

• правоугаони са хоризонталним током воде, 

• кружни са вертикалним током воде, 

• таложник са лебдећим муљем, 

• цeвни таложник, 

• ламеларни таложник (без рециркулације муља, са рециркулацијом муља, са 

згушњавањем муља). 

 

Таложници могу бити отворени или покривени. Покривени су бољи јер спречавају 

дејство ветра, фомирање леда, пораст алги и сл. 

Таложници се граде од армираног бетона или челика. Челични се најчешће користе за 

припрему технолошке воде у индустрији. Таложници се граде обично дупли или са два 

одељења, ради чишћења и поправке. 

 

Правоугаони таложник са хоризонталним током - Вода припремљена за таложење 

улази на почетак таложника, (слика 19), равномерно се распоређује по попречном пресеку и, 

крећући се хоризонтално дуж таложника, долази до преливних корита на крају таложника. 

Главнина флокула се издваја у првој трећини таложника, образујући слој муља. 

Чишћење муља је ручно или механизовано. Дно је у малом нагибу ка отвору за испуштање 

муља. Ручно чишћење муља примењује се на малим постројењима, где се очекују незнатне 

количине муља које нису подложне труљењу, па се муљ може ретко вадити. У случају када је 

муљ богат органским материјама, када је концентрација суспендованих материја знатна, као 

и на великим постројењиима, користе се механизовани згртачи за муљ. 
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Слика 19. Правоугаони таложник 
 

Ова врста таложника осетљива је на промену протока (примењује се за Q < 30000 

m3/d) и температуре воде за време задржавања у таложнику. Обе појаве изазивају вртложење 

у таложнику, које има за последицу дизање са дна већ исталожених флокула и смањење 

ефикасности таложења. Тако, на пример, у таложнику на отвореном простору, у летњем 

периоду, долази до пораста температуре са 12 °C на улазу на 22 °C на излазу из таложника. 

Ови таложници су такође осетљиви на ветар ако су на отвореном простору. Минимална 

дубина правоугаоних таложника је 2 - 2,5 m, а најчешће су од 4 - 6 m. 

 

Кружни таложник - У овом таложнику (слика 20) вода се доводи у средњу комору 

која је у центру таложника, а одавде се радијално распоређује по целој запремини и 

вертикално пење до преливних корита која се постављају на врху таложника. Код овог 

таложника готово увек је механизовано чишћење муља. Примењује се за Q < 3000 m3/d. 

 

 
 

Слика 20. Кружни таложник 
 

У пракси се често среће кружни таложник који у средњем делу има простор за 

флокулацију. Предност оваквог распореда је у јефтинијем и једноставнијем раду, а недостаци 

су што се не могу мењати услови за време флокулације у смислу промене места дозирања 

хемикалија и енергије мешања у више степени. То онемогућава постизање оптималних 

услова припреме воде за таложење. Једини начин интервенције (за случај када вода добије 

тешке особине за коагулацију и флокулацију) је повећање дозе хемикалија или смањење 

оптерећења. Дубина ових таложника креће се до 7,5 m. 

 

Цевасти таложник - Утврђено је да степен издвајања таложивих честица не зависи 

од времена задржавања воде и дубине таложника, већ од површине таложника. То значи да 

би се уградњом још једне површине која би била паралелна са дном таложника, са 
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хоризонталним током, капацитет таложника сигурно удвостручио. Проблем је, међутим, 

уклањање муља. Техничко решење овог проблема изводи се уградњом, у таложник, пакета са 

цевима (слика 21) или каналима разних профила (квадратни, шестоугаони и др.) који су 

постављени под углом од 50 - 60° у односу на ток воде. На тај начин омогућено је враћање 

исталожених честица ка дну таложника, односно спречавање нагомилавања муља у цевима. 

 

 
 

Слика 21. Цевасти  таложник 
 

У поређењу са конвенционалним таложницима, цевасти таложници поред високог 

ефекта седиментације заузимају мањи простор, што утиче на ниже инвестиционе, као и 

експлоатационе трошкове. 

Пречници цеви обично износе 2,5 - 5 cm, а њихова дужина иде од 60 - 120 cm. 

Целокупан процес кондиционирања воде који укључује коагулацију, флокулацију, таложење 

и филтрирање траје свега око 30 минута. Уклањање боје и мутноће изводи се са 

ефикасношћу процеса од скоро 100%. Повећање пречника цеви доводи до турбулентног 

кретања воде што умањује ефекат таложења, а знатно смањење пречника цеви повећава 

ефекат, али доводи до бржег зачепљења цеви. 

 

Ламеларни таложник - Кад се уместо пакета цеви или канала поставе редови плоча, 

појединачних површина око 2 m, добија се ламеларни таложник (слика 22). Вода са 

флокулама улази бочно између плоча кроз отворе у доњој трећини плоче - ламеле. 

Избистрена вода иде навише, а муљ наниже, у део за скупљање муља. Постоји и варијанта 

истострујног кретања воде и исталожених чесрица. Код ламеларног таложника површина је 

боље искоришћена за таложење него код цевних таложника, па зато имају и већи капацитет 

прераде. 

 

 
 

Слика 22. Ламеларни таложник 
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У пракси пречишћавања воде примењују се ламеларни таложници са рециркулацијом 

муља и његовим концентрисањем - згушњавањем (слика 23). Овај систем има изразиту 

предност у случајевима када је предвиђено да се муљ механички оцеђује, применом филтер 

преса. Међутим, за његов успешан рад неопходна је стална примена врло ефикасног 

флокуланта (то је најчешће макро-молекул полиакриламида). Примена ових материја при 

пречишћавању воде за пиће у многим земљама се не дозвољава јер се сматрају 

канцерогеним. 

 

 
 

Слика 23. Ламеларни таложник са рециркулацијом и згушњавањем муља 
 

Треба нагласити да се и обични вертикални таложник са облаком муља (лебдећи муљ) 

може схватити као објекат са рециркулацијом муља. Код овог типа таложника 

(комбинованог објекта) флокулација и таложење су интегрисани. Вода којој су додате 

хемикалије улази у средњи део, из кога се равномерно распоређује по дну целе јединице. 

Крећући се навише вода пролази кроз муљни слој од већ издвојених флокула које се 

одржавају у лебдећем стању. Овај контакт воде, у којој је растворен коагулант, са муљем 

изазива веома ефикасну флокулацију нечистоћа у води и одликује се значајном уштедом 

хемикалија. Недостатак система је немогућност интервенција у фази флокулације када дође 

до погоршања особина воде. 

Облик улаза и излаза из таложника веома је важан за остваривање повољних услова 

таложења. Улаз се најчешће ради у виду преливног канала. То није добро јер се добија оштар 

млаз са великом брзином која формира вртложења, паразитне струје и сл. Било би идеално да 

се направи низ улаза по вертикали, али не до дна таложника већ само на 2/3 H одозго (слика 
24). Отвори би требали бити тако димензионисани да губитак притиска hi буде од 5 -10 mm. 

Проток кроз један отвор једнак је: 

 

ihgCAq ⋅⋅⋅⋅= 2 , где је: 

 

A - површина једног отвора (m2
), 

C - коефицијент отицања (C = 0,6). 
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Слика 24. Неки облици улаза воде у таложник: а) основа; б) пресек; 
1 - улазна цев; 2 - лажна преграда; 3 - вишеструки отвори. 

 

Уређаји на излазу из таложника имају мањи значај од оних на улазу. Без обзира на то, 

нужно је придржавати се одређених правила. 

Одвод воде би требало поставити испод нивоа воде у таложнику (слика 25). На тај 

начин се избегава нагло заустављање и нагло покретање воде у таложнику и изазивање удара 

(таласа) приликом прекида довода воде и приликом поновног пуштања у рад. 

 

 
 

Слика 25. Детаљи излаза из таложника: 
1 - метална преграда; 2 - одводни канал; 3 - одводна цев 

 

Да би се што већи део таложника искористио требало би да оптерећење одводног 

прелива, или било ког другог уређаја на одводу, не буде веће од 8 m3/h по једном метру 

дужине прелива, односно низа отвора. На тај начин могуће је одредити потребну дужину 

сабирног канала (уређаја на излазу). Понекад се ради остваривања брзине одвода постављају 

два или више преливних канала на крају таложника. 

 

3.4.1.3 Ефикасност бистрења 

 

Ефикасност бистрења изражава се односом садржаја суспендованих честица на излазу 

и улазу у процес: 

 

100)1( ⋅−=
OC

C
E , где је: 
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E - ефикасност (%), 

C - садржај суспендованих материја у избистреној води (mg/l), 

C0 - садржај суспендованих материја у сировој води (mg/l). 
 

Као мeрило ефикасности може се уместо суспендованих материја користити податак 

о мутноћи воде. Постоји корелација између мутноће и садржаја суспендованих материја у 

води. Међутим, та корелација није линеарна. Ефикасност бистрења за различите типове 

таложника није иста. Цевни таложник и ламеларни таложник лакше савладавају промене 

квалитета сирове воде, него остали типови таложника. Исто то важи и за правоугаони 

таложник са лебдећим муљем. 

Значајно побољшање квалитета избистрења воде постиже се применом флокуланата. 

При томе је потребно истаћи да тип ламеларног таложника са рециркулацијом и 

згушњавањем муља уопште не може ни да ради без флокуланта. 

 

3.4.1.4 Пројектни критеријуми 

 

Основни пројектни критеријум за процес бистрења воде у таложницима су: 

 

• површинско оптерећење, vs (m
3/m2d) или(m3/m2h), 

• време задржавања воде у таложнику, T (d) или (h). 

 

Ако се одабере површинско оптерећење vs = Q/А и време задржавања Т = V/Q = Аh/Q, 

онда се површина и запремина таложника директно рачунају из датих израза, као и друге 

геометријске димензије таложника. 

Код једноставног таложења брзина таложења се креће од 0,1 до 1 m/h. Хоризонтална 

брзина je у границама од 3 до 12 mm/s, док је код вертикалних таложника вертикална брзина 

од 0,50 - 0,75 mm/s. Време задржавања код хоризонталних таложника је 4 - 8 h (Т < 12 h), а 

исто је и код вертикалних, изузев код тзв. комбинованих објеката где износи 1 - 2 h. 

Површинско оптерећење хоризонталних таложника не би требало да прелази 30000 

l/m2d, док се код вертикалних обично креће од 80000 - 140000 l/m2d. Препоручљиво је да се за 

површинско оптерећење узима 12 - 140 m3/d за зрнасте фракције, 30 - 80 m3/d за честице 

неодређеног облика и 40 - 50 m3/d за флокулисане материје. 

Код цевастих таложника површинско оптерећење се узима од 7 - 12 m3/m2h. 

Кад је у питању тзв. потпомогнуто таложење (употреба коагуланта) онда се 

препоручују следеће брзине таложења: 

 

• обојене воде са суспензијом до 250 mg/l, vs = 1,26 - 1,67 m/h, 

• мутне воде са суспензијом већом од 250 mg/l, vs = 1,80 - 2,16 m/h. 

 

Простор за сакупљање муља рачуна се према изразу: 

 

δ

)( iu
M

MMTQ
V

−⋅⋅
=  , (m3

), где је: 

 

Q - дневни капацитет (m3/d), 

T - време између два чишћења (h), 

Mu - мутноћа улазне (сирове) воде (mg/l), 
Mi - мутноћа излазне (сирове) воде (mg/l), 
δ - концентрација талога у зони муља (g/l). 
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3.4.2 Флотација 

 

Флотација је супротна радња од таложења, јер долази до испливавања на површину 

честица материјала које су лакше од воде. Ради бржег остварења процеса флотације води се 

додају средства за флотацију, као што су фини мехурови ваздуха или хемикалије (анјонски, 

неутрални или катјонски детерџенти и сл.). Тако се из воде могу уклонити уље, маст и 

суспендоване материје. Честице које испливају на површину скидају се као скрама или пена. 

 

 
 

Слика 26. Припрема воде путем флотације (бистрење): 
1 - довод воде са хемикалијама; 2 - ињектирање воде под притиском; 3 - канал за муљ; 
4 - избистрена вода; 5 - припрема воде под притиском; 6 - резервоар избистрене воде 

 

Флотација ваздухом примењује се уместо таложења у случајевима када се 

нерастворене материје у сировој води састоје претежно од алги, а садржај минералних 

нерастворених супстанци је занемарљив. У оваквим приликама за образовање тешке 

флокуле, која би се брзо и ефикасно издвајала у таложнику, потребно је унети велике дозе 

коагуланта и флокуланта што повећава трошкове производње воде и ствара додатне 

проблеме због образовања великих количина муља. 

Флотација ваздухом изводи се увођењем ваздуха у виду малих мехурова у 

флокулисану воду. Мехурови ваздуха се везују за флокуле, чине их лакшим од воде и заједно 

испливавају на површину. Што су мехурови ситнији од флокуле то се већи број мехурова 

везује и флокула брже испливава на површину. За успешну флотацију треба обезбедити 

услове ламинарног течења у флотатору, да би се смањило мешање и сударање флокула, што 

доводи до одвајања мехурова од флокуле. Најефикаснији начин образовања ситних мехурова 

је довођење воде на атмосферски притисак, која је засићена ваздухом при притисцима 4 - 9 

bar. Муљ који се сакупља на површини флотатора има већи садржај суве материје од муљева 

из обичних таложника. То омогућава да се муљ директно оцеђује у филтер пресама, без 

претходног згушњавања.  

Површинско оптерећење флотатора је 5 - 7 m3/m2h. Дубина флотатора је 3 - 4 m. За 

аерацију воде под притиском користи се 10 - 15% воде од протока флотатора. За ефикасну 

флотацију неопходно је да мехурови ваздуха буду у опсегу пречника 40 - 70 микрона. То се 
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постиже засићењем воде ваздухом на притиску од 4 до 6 bar. У тим условима раствара се 70 - 

90 gr ваздуха у 1 m3
 воде, што је око 3 пута већа количина него што се може растворити на 

атмосферском притиску. Утрошак енергије је 70 W/m3h. 

 

3.5 Филтрирање 
 

Филтрирање је процес који се у кондиционирању воде користи за уклањање 

нерастворених материја. Филтрирање се остварује проласком воде кроз слој гранулираног 

материјала постављеног на перфорирану подлогу. Уз одговарајуће услове (избор филтерске 

испуне, брзина филтрирања, дневна светлост и сл.) током филтрирања могу се одигравати и 

неки други процеси, као што су биолошка оксидација амонијака, каталитичко уклањање 

мангана, сорпција тешких метала, растварање органских материја, као и задржавање 

бактерија и вируса. 

 

3.5.1 Техника филтрирања 

 

У зависности под којим се условима примењују, технике филтрирања се деле на 

филтрирање које се одвија у контролисаним условима и филтрирање које се одвија у 

природним условима. Филтрирање под контролисаним условима чине споро, брзо и 

микрофилтрирање, а у природним условима обална инфилтрација и коришћење 

инфилтрационих базена. 

Постоје различити видови филтрирања који се међусобно разликују по смеру кретања 

воде кроз филтерски слој, брзини кретања воде, саставу филтерске испуне, брзини 

филтрирања и начину остваривања погонске силе за филтрирање. 

Филтрирање воде у контролисаним условима изводи се у спорим филтерима, брзим 

гравитационим филтерима и у филтерима под притиском. Филтерска јединица, у свим овим 

случајевима, састоји се од објекта изграђеног од бетона или челика на чијем се дну 

(перфорирана подлога) налази дренажни систем преко којег се сакупља филтрирана вода и 

одводи изван филтерске јединице. Исти дренажни систем користи се и за прање филтера са 

кретањем воде за прање одоздо на горе. 

На перфорираној подлози постављена је филтерска испуна директно или преко 

носећег слоја. Изнад испуне налази се простор за воду која се филтрира. 

Код гравитационог филтрирања примењеног у спорим и брзим филтерима погонска 

сила филтрирања је разлика притисака која се остварује висином воденог стуба од нивоа 

воде у филтеру до осе цеви дренажног система. Код филтера под притиском у виду 

затворених судова погонска сила се остварује притиском помоћу пумпи. Саставни елементи 

филтерске јединице су доводне и одводне цеви или канали са затварачима као и опрема за 

управљање радом филтера. 

Микрофилтрирање је операција пропуштања воде кроз сита и микросита израђена од 

нерђајућег челика. На површини микрофилтера формира се танак слој нечистоће који има 

велику ефикасност филтрирања, и у стању је да задржи суспендоване материје које су по 

величини мање него отвори на филтерском медију. 

 

Takic
Highlight

Takic
Highlight

Takic
Highlight

Takic
Highlight

Takic
Highlight



Технологије и постројења за пречишћавање воде  

 

 48 

 
 

Слика 27. Шематски приказ контролисаног (брзог) фиитрирања: 
а)  отворени филтер; б)  филтер под притиском; 

1 - довод сирове воде; 2 - фиитерска испуна; 3 - затварач (сифон); 4 - дренажни систем; 
5 - резервоар чисте воде 

 

Кад постоје повољни хидрогеолошки услови (коефицијент филтрирања, коефицијент 

проводљивости и сл.) користи се захватање сирове воде путем тзв. инфилтрационих 

водозахвата који се постављају уз обалу реке или уз вeштачки формиран инфилтрациони 

канал, базен или бунар. 

 

 

 
 

Слика 28. Примери филтрирања у природним условима: 
а)  инфилтрациони базен; б)  инфилтрациони бунар; 

1 - инфилтрациони слој (песак или шљунак) дебљине 50 - 80 cm; 2 - уводна колона; 
3 - бунарска цев; 4 - филтер; 5 - таложник;   6 - пијезометар; 7 - осматрачка бушотина 

 

Природни хидрогеолошки медиј служи за кондиционирање инфилтриране речне (или 

неке друге) воде која може пре инфилтрације да буде третирана (аерација, дезинфекција и 

сл.), ако за то има потребе. Вода захваћена на овакав начин, путем инфилтрационих 

водозахвата, скоро потпуно је ослобођена суспендованих материја, а знатно јој је повишен 

општи санитарни квалитет. 
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3.5.2 Спори филтери 

 

Спори филтери се користе за бистрење воде која није хемијски третирана. Ефекти 

који се постижу код спорих филтера огледају се у следећем: 

 

• механичко задржавање честица, које су крупније од међуразмака зрнаца филтерске 

испуне (ефекат сита), 

• таложење и агломерација честица у међупросторима филтерске испуне (ефекат 

таложника), 

• електростатичке промене услед контакта супротно набијених јона (електростатички 

ефекат), што чини хемијске промене на третираној води, 

• активност микроорганизама који живе на филтерској испуни и у њеној унутрашњости 

(биолошки ефекат). 

 

Брзина филтрирања код спорих филтера креће се у опсегу 0,1 - 0,4 m/h (≈ 2 - 10 m/d). 

За јако загађене воде узима се брзина од 2 m/d, а за релативно чисте воде 10 m/d. 

Филтерска испуна (од песка или шљунка) је ситнија него код брзих филтера. Простор 

изнад испуне димензионише се тако да обезбеди задржавање воде 3 - 15 часова, како би 

дошло до таложења крупнијих честица, али и спајања ситнијих. При дневном светлу 

развијају се алге које за своју исхрану троше угљен-диоксид, нитрате и фосфте из воде, и 

обогаћују исту са раствореним кисеоником. На површини испуне (10 - 12 mm) образује се 

танак слој (биолошка опна) од претежно органског материјала са садржајем алги, протозоа, 

бактерија, бактериофага и других живих организама који учествују у кондиционирању воде 

уклањањем амонијака, фенола, детерџената, бактерија и боје. 

Задржавање нерастворених материја обавља се у овом површинском слоју. Са 

сировом водом мале мутноће спори филтер може да ради више недеља и месеци а да не 

изгуби значајну ефикасност и капацитет. Чишћење филтера врши се сваких 30 - 60 дана (у 

зависности од мутноће воде), а обавља се скидањем горњег слоја песка дебљине 1 - 2 cm. За 

оптималан рад спорих филтера третирана вода би требало да садржи суспендоване материје 

у количини која одговара мутноћи 2 - 5 NTU, односно 51 - 10 mg/l SiO2. Веће мутноће од ових 

морају се претходно уклонити једним од процеса: седиментација без примене коагуланата; 

задржавање воде у резервоарима у трајању 5 - 15 дана, после чега се вода пропушта кроз 

микросита - брзо грубо филтрирање; или флокулација, таложење и брзо грубо филтрирање. 

Један пример спорог филтера у основи и пресеку прдстављен је на слици 29: 

 

 
 

 
Слика 29. Спори филтер: а) пресек; б) основа; 

 1 - довод воде; 2 - испуст; 3 - одвод; 4 - главни дрен; 5 - латерале 
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Спори филтери су за одржавање веома једноставни. Мана им је, међутим, што због 

малог оптерећења које примају заузимају велике површине земљишта. Зато су овде почетни 

трошкови и до два пута већи од брзих филтера. 

Губитак притиска кроз чист филтер износи 15 - 20 cm. Кад овај губитак у току рада 

достигне вредност око 1,5 m, знак је да се филтер запрљао и да га треба oчистити. Скидање 

горњег слоја филтера обавља се ручно (лопатама) или механичким путем. Филтерска испуна 

мора бити чврста, не сме у себи садржати глину, прашину, труње и друге нечистоће. 

Крупноћа песка и његова гранулација (униформност) морају бити унутар извесних 

граница како би се постигао правилан однос између ефикасности филтрирања и 

хирдауличких карактеристика филтера. Ефективни пречник песка (def) или тзв. 10%-тна 

крупноћа треба да се креће између 0,25 и 0,35 mm. То значи, да до 10% по тежини укупне 

количине песка може проћи кроз сито са отворима рупица од 0,35 mm у пречнику. Ако 

пречник отвора сита кроз који може да проде 60% по тежини песка означимо са d60, онда се 

однос d60/ def  = K назива коефицијент униформности, који за дати случај треба да се креће у 

границама 2,5 - 3,5. Дебљина слоја песка креће се од 60 - 120 cm. Он лежи на слоју шљунка 

30 - 45 cm. Пречник шљунка варира од око 5 cm на дну, до око 4 mm или мање на врху. 

Шљунак се најчешће поставља у шест слојева, сваки 5 - 7,5 cm дебљине. Слој воде изнад 

песка износи 100 - 150 cm. 

Површина филтера зависи од потребне дневне количине воде и брзине филтрирања и 

одређује се по формули: 

 

v

Q
A = , где је: 

 

А - површина филтера (m2
), 

Q - максимална дневна количина воде (m3/d), 

v - брзина филтрирања (m/d). 

 

У грађевинском погледу, спори филтери су објекти од армираног бетона са 

правоугаоном или округлом основом. Објекат фиитера који је испуњен филтерским засипом 

попуњавамо чистом водом одоздо према горе ради уклањања ваздуха. Након тога, сирову 

воду доводимо на филтер и филтрирамо одозго према доле. Док филтер не „сазри“, тј. док не 

достигне довољну дебљину, прве количине профилтриране воде морају се одвести, посебним 

цевоводом, у канализацију. 

Обично се праве најмање два филтерска поља. 

 

3.5.3 Брзи филтери 

 

Брзи филтер добио је назив по томе што му је брзина филтрирања око 40 пута већа 

него код спорих филтера. Наиме, она се креће 4 - 15 m/h (≈ 100 - 360 m/d). У просеку, ова се 

брзина узима око 5 m/h. 

Филтерска испуна је иначе крупнија него код спорих филтера. Разликујемо брзе 

отворене филтере и филтере под притиском. 

На слици 30 приказан је пресек једног типа брзог филтера, тзв. отвореног (под 

атмосферским притиском). У овом случају ефективни пречник (def) креће се у границама 0,35 

- 0,60 mm, а коефицијент униформности (K) 1,60 - 1,70. 
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Слика 30. Попречни пресек брзог орвореног филтера: 
1 - слој песка; 2 - слој шљунка (одређене фракције); 3 - жлебови за прање филтера; 

4 - колектор (сакупљач) воде са отворима на горњој површини; 5 - носећа плоча филтера; 
6 - перфорирани сакупљачи (дренажне цеви) 

 

Код процеса брзог филтрирања задржавање воде изнад испуне је 10 - 20 минута, а у 

самој испуни 5 - 10 минута. „Сазревање филтера“ се постиже за 20 - 30 минута. Из тих 

разлога доминантан је процес физичког (механичког) задржавања нерастворених честица 

које продиру у већу дубину испуне. Зато се вода пре брзог филтрирања мора добро хемијски 

припремири (коагулирати). Филтерска испуна поставља се у армирано-бетонске базене 

дубине око 2,7 m. Испод филтерског медија лежи перфорирано дно са дренажним системом. 

У процесу филтрирања вода пролази кроз филтер, према дренажном систему под 

атмосферским притиском. Прање филтера се одвија одоздо према горе. Жлебови, 

постављени изнад тела филтера, служе за сакупљање и одвод воде после обрнутог прања 

филтера. 

Филтерска испуна може бити једнослојна, двослојна и трослојна (слика 31). 

 

 
 

Слика 31. Врсте филтерских испуна код брзик филтера: 
а)  једнослојна; б)  двослојна; ц)  трослојна 

 

Код једнослојне испуне распоред зрна по гранулацији је такав да су на врху испуне 

ситније честице, а идући ка дну испуне честице су све крупније и крупније. Овакав распоред 

гранулација чини да је горњи слој испуне мање порозан, па се зато у првих 10 - 20 cm испуне 

практично одвија процес филтрирања, тј. задржавање суспендованих честица. Преостали, 
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доњи слој испуне готово да нема утицаја на рад филтера. Зато се ово филтрирање назива 

„површинско филтрирање“. За овакве филтерске испуне карактеристичне су брзине 

филтрирања 4 - 7 m/h, као и честа потреба за прањем. Просечно време између два прања 

филтера је 30 - 40 h. Трајање филтрирања знатно се скраћује у присуству веће концентрације 

суспендованих честица, као и при раду са брзинама филтритрања већим од 4 m/h. 

Да би се при филтрирању омогућило ангажовање испуне више по дубини, уведена је 

двослојна филтерска испуна која се састоји од горњег слоја са зрнима веће крупноће, и то од 

материјала који има мању специфичну тежину од доњег слоја. Други, доњи слој филтерске 

испуне има величину зрна мању од горњег слоја. У случају овакве двослојне филтерске 

испуне нечистоће продиру у већу дубину јер је она сада порознија, а доњи слој испуне, мање 

порозан, служи као сигурносни слој за задржавање честица које евентуално прођу кроз 

горњи ређи слој. То је сада случај „филтрирања по маси“. Овакве двослојне испуне, односно 

двослојни филтери, најчешће са антрацитом и песком, имају следеће предности у односу на 

филетре са само једним слојем: 

 

• већу брзину филтрирања, која се нормално креће у границама 7 - 15 m/h, 

• бољи или једнак квалитет филтрата, 

• дужи временски период између два прања. 

 

Мешани филтер, на принципу „филтрирања по маси“ приближава се тзв. идеалном 

филтеру (слика 32). 

 

  
 

Слика 32. Мешани филтер са гранулацијом која се смањује одозго према доле: 
а)  идеални филтер са испуном чија гранулација опада од врха прерна доле; 
б)  расподела честица различите гранулације у мешаном филтерском засипу; 

1 - ситнозрне честице; 2 - средњезрне честице; 3 - грубозрне честице 
 

Мешани филтери имају примену не само код брзих, отворених и филтера под 

притиском већ и код филтера који се користе у пречишћавању загађених вода. 

 

3.5.3.1 Дренажни систем 

 

Дренажни систем који је приказан на слици 33 има керамички колектор са 

перфорацијама, изнад кога је шљунчани слој до висине 60 cm. Вода у процесу филтрирања 

пролази кроз пешчани слој који је смештен изнад шљунчаног, затим преко шљунчаног слоја 

и дренажних перфорираних канала одлази у керамички колектор и даље у резервоар чисте 

воде. 
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Исти дренажни систем служи и за прање филтерске испуне, али у супротом смеру у 

односу на процес филтрирања воде. 

Поред класичног дренажног система, све чешће се у пракси среће тзв. „лажно дно“ 

које је састављено од армирано-бетонских перфорираних плоча (0,60 - 1 m) са филтерским 

дизнама (млазницама). 

 

 
 

Слика 33. Дренажни систем са дизнама 
а) армирано бетонске плоче са дизнама; б) цеви са дизнама (50 - 100 kom/m2); 

А - филтерска млазница; 1 - шупља вертикална цев млазнице; 
2 - ваздух (код прања филтера); 3 - вода (код прања филтера) 

 

Број млазница се узима око 70 - 100 комада по m2
. У пракси су познати и други 

типови дренажног система као - филтерско дно од порозних плоча (0,6 - 1 m), двоструко 

филтерско дно, филтерско дно у облику јарака, „вилерово“ филтерско дно (са порцуланским 

куглама) и сл. 

 

3.5.3.2 Прање филтера 

 

Прање филтера је једна од најважнијих операција при примени брзих пешчаних 

филтера. У току филтрирања из воде се издвајају нерастворене и колоидне материје и 

задржавају у простору између честица филтерске испуне (смањујући слободни простор за 

пролаз воде). 

Због ограничености тог простора долази до повећања отпора филтрирања који се 

одражава повећањем пада притиска у филтерској испуни, и опадањем брзине филтрирања у 

односу на почетно стање. Друга последица смањења слободног простора у филтерској 

испуни је повећање брзине проласка воде кроз испуну. Овај пораст брзине изазива 

продирање суспендованих материја у веће дубине испуне, као и покретање, ка дну, већ 

издвојених нерастворених честица. При постизању одређеног пада притиска приступа се 

прању филтера. 

У пракси филтер се искључује из рада ради прања, или када се постигне максимални 

могући пад притиска (тј. кад постане једнак растојању од горњег нивоа воде над филтером до 

његовог дна), или када суспендоване материје продру до дна филтерске испуне и мутноћа 

филтриране воде прекорачи дозвољену вредност. 

Прање филтера је у ствари регенерација која има за циљ довођење филтерске испуне у 

почетно стање. За прање се користи вода и ваздух. Интензитет прања треба да је такав да се 

постигне 30 - 50% експанзије филтерске испуне. Тиме се ствара могућност да се нечистоће 

издвојене у испуни однесу у одвод заједно са водом од прања. Интензитет прања зависи од 

врсте и гранулације филтерског материјала. Што је интензивнији проток воде и ваздуха, 
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ефикасније је прање филтера, под условом да се не прекорачи граница протока којом се 

испуна износи из филтера. У циљу уштеде у води, потребно је за сваку врсту испуне 

одредити оптималне услове прања. Дужина прања од 20 минута даје највеће ефекте на 

уклањању нечистоћа из филтера (обично се креће 5 - 10 минута). За време прања филтера 

експанзија филтерске испуне не сме да прелази изнад канала (олука) који служе за одвођење 

воде од прања (слика 34). 

 

 
 

Слика 34. Положај површине песка код прања филтера (1) и код филтрирања (2) 
 

Канали за одвођење воде од прања постављају се изнад филтерске испуне довољно 

високо како би се спречила могућност да и најмања количина песка буде избачена преко 

ових канала у канализацију (слика 35). 

 

 
 

Слика 35. Положај и облик канала за одвод воде после прања отвореног брзог филтера: 
1 - филтерска испуна; 2 - одводни канал (А) потковичастог и троугластог облика; 

3 - дренажни систем; 4 - колектор 
 

Прање филтера врши се једном до два пута дневно (што зависи од ефикасности 

таложења). Брзина кретања воде обрнутог тока за прање филтера износи 35 - 40 m/h. 

Количина воде за ову сврху креће се од 1 - 4 % укупне количине профилтриране воде, а 

потрошња воде по 1 m филтерске површине износи око 650 l/min. Брзина кретања воде при 

прању филтера, да би се постигла потребна експанзија, зависи углавном од крупноће песка и 

температуре воде. Наиме, у летњим месецима захтева се већа брзина кретања воде него у 

зимским, и лети то обично износи 50 - 60 m/h. 

У циљу побољшања прања филтера, поред прања обрнутим током воде и ваздухом, 

примењује се и тзв. површинско прање филтера. Оно се састоји из система перфорираних 

цеви постављених непосредно изнад површине филтерске испуне кроз које вода истиче 

великом брзином разбијајући на тај начин наталожени материјал на горњој површини 

филтерског слоја, чиме се у великој мери потпомаже нормално прање филтера. 
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Потребна количина воде за површинско прање филтера није велика, али вода мора 

бити под притиском од 3 или више bar. Количина воде за прање креће се у границама 20 - 

120 l/m2
 на минут. 

Код примене брзих гравитационих филтера треба се држати следећих принципа: 

 

• предвидети најмање три филтерска поља (једно увек ван погона ради испирања), а код 

већег броја поља, изнад шест, предвидети два поља за резерву, 

• настојати да број филтерских поља буде паран јер се боље искоришћава расположиви 

простор, 

• максимална површина једног поља треба да износи око 40 m2
 (веће поље повећава 

трошкове - скупље цеви и затварачи, док више мањих поља зхтева много арматуре), 

• облик поља треба да је квадратног облика јер је најекеномичнији за израду. 

 

3.5.3.3 Брзи филтери под притиском 

 

Ови филтери су у ствари затворене челичне посуде (цилиндри) са пажљиво 

распоређеним кварцним песком изнад дренажног система који је уграђен на дну цилиндра. 

Вода која се филтрира улази у филтер на горњем делу цилиндра, пролази кроз филтерски 

слој и кроз дренажни систем излази из филтера. (слика 36). 

 

 
 

Слика 36. Вертикални филтер под притиском: 
1 - довод сирове (коагулисане) воде; 2 - затварач на доводу воде; 3 - индикатор протока; 

4 - одвод филтриране воде; 5 - затварач на одводу филтриране воде; 6 - млазнице; 
7 - затварач на испусту; 8 - затварач на доводу ваздуха; 9 - затварач на одводу од прања; 

10 - одвод од прања; 11 - довод ваздуха; 12 - слој воде и филтерска испуна 
 

Рад овог филтера је сличан раду гравитационог филтера, с том разликом што се 

коагулисана вода доводи најчешће директно на филтерску испуну (без претходног мешања, 
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флокулације и таложења). Губитак притиска кроз ову врсту филтера је приближно исти као и 

код гравитационих. 

Прање филтера се и овде врши обрнутим током воде. Накупљени материјал на горњој 

површини филтера се том приликом испира и са водом одводи у канализацију. Поред прања 

обрнутим током воде, у циљу бољег испирања, неки филтери под притиском имају на 

горњем делу филтера уграђене специјалне ротирајуће бризгаљке које под притиском 

разбијају наталожени материјал, и тиме потпомажу да се филтер брже и боље очисти. Прање 

филтера може се обавити и дувањем ваздуха одоздо на горе. У том случају је притисак 

ваздуха око 2 bar. 

Филтери под притиском могу бити вертикални, као на слици 36, и хоризонтални. 

Вертикални су ограниченог пречника (0,3 - 3 m), па се за веће капацитете користе 

хоризонтални (пречника око 2,5 m са дужином цилиндра 3 - 7 m, па и више), иако нису 

најекономичнији у односу на искоришћење запремине. 

Филтери под притиском се најчешће употребљавају када се сирова вода доводи под 

притиском и на третман, а у циљу коришћења једног пумпног агрегата. Исто тако, 

примењују се за мање количине воде где висока цена брзих гравитационих филтера није 

оправдана, као и у комбинацији са другим типовима филтера у циљу одстрањивања тврдоће 

или мангана, односно гвожђа. 

Овим филтерима се најчешће уклања мутноћа, гвожђе, манган, уље, органске 

материје, боја и бактерије. Ако се користи неки адсорбент (активни угаљ), онда се може 

одстранити и непријатан укус и мирис. 

Притисак за пролаз воде кроз филтер формира се или путем пумпе или висинским 

резервоаром. Притисци под којим ови филтери раде крећу се од 1,5 - 4, па и 6 bar. Брзина 

филтрирања је 100 - 120 m/d. 

У пракси је познат и тзв. аутоматски гравитациони пешчани филтер (без затварача) са 

сифоном који служи за одвод воде од прања филтера. 

 

3.5.4 Микрофилтери 

 

Сита и микросита чине уређаје за микрофилтрирање воде. Задатак им је да задрже 

ситне пливајуће предмете, ситне организме (рачићи, пуноглавци и сл.) и микроорганизме 

(планктон и др.). Основни механизам деловања је задржавање честица које су крупније од 

отвора на ситу. Међутим, могу се задржати и нешто ситније честице, кад се од крупнијих 

формира један слој са отворима ситнијим од отвора на ситу. 

Сита се израђују у различитим облицима и са отворима различите величине. По 

правилу, испред сита се увек постављају решетке или груба сита. Сита раде са отвором који 

износи највише 60 cm. Разликујемо следеће врсте: сита у виду траке, сита у виду добоша и 

микросита. 

Сита у виду траке примењују се обично на водозахватима речне воде, за задржавање 

крупнијих лебдећих и пливајућих материја, где је промена нивоа воде веома изражена. 

Отвори на ситу се крећу од 0,8 - 9,5 mm. 

Сита у виду добоша примењују се када су промене нивоа воде мало изражене. Отвори 

на ситу се крећу од 0,4 - 9,5 mm. Стандардни уређаји имају добоше пречника 75 cm и ширине 

60 cm, затим 150/90 cm, 230/450 cm, 300/300 cm, итд. За веће количине воде они се повезују у 

батерије и раде паралелно. Добош се стално обрће помоћу електромотора. Уређај за прање и 

чишћење микрофилтера састоји се од једног реда млазница постављених на врху изнад 

добоша. Млазнице су тако постављене да под ниским притиском обезбеђују приближно 

паралелан млаз течности, највећи степен чисћења и најмању потрошњу воде за прање фил-

тера. Добош микрофилтера је у погону потопљен, тако да се ниво воде у унутрашњости 
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добоша налази испод самог скупљача воде од прања филтера. Највиши део добоша окреће се 

у ваздуху и у његовој највишој такчи пролази кроз водени млаз, који удара филтерски медиј 

и непрекидно спира накупљени материјал у одговарајући скупљач талога. Да би се добио 

максимални проточни капацитет, потребно је да добош буде што је могуће више потопљен. 

Микросита се израђују у облику филтера под притиском или у облику добоша као у 

претходном случају (слика 37). 

 

 
 

Слика 37. Сито у виду добоша: 
1 - улаз сирове воде; 2 - вода која је прошла кроз микросито; 3 - довод воде за прање; 

4 - канал за воду од прања. 
 

Најмања величина отвора је 25 микрона, због чега је неизбежно воду претходно 

пропустити кроз грубо сито. Микросита се производе од жице нерђајућег челика. Величина 

отвора је 25 - 90 микрона. Ова сита се ојачавају подлогом од грубог сита, израђеног од истог 

материјала. Микросита се првенствено користе за задржавање планктонских организама 

(алге и др.). Оптерећење се обично узима до 850 m3/m2d када се филтрира не нарочито мутна 

речна вода. Ово оптерећење се односи на целу површину сита. Степен кондиционирања 

зависи од природе примеса које треба одстранити из воде, величине отвора на ситу и 

ефикасности аутоматских уређаја за руковање ситом. Обично се степен пречишћавања креће 

75 - 90% када је отвор сита 25 микрона, 60 - 85% за 35 микрона и 40 - 65% за сито од 60 

микрона. Ефекат пречишћавања не зависи од оптерећења, тако да је квалитет филтрата увек 

исти без обзира на промене протока. Трошкови рада су мали јер и у најоптерећенијем случају 

потрошња електричне енергије не премашује 3 kW по 1 m воде на час, а нема ни потребе за 

додавањем хемикалија. Такође не постоји проблем одвођења муља, а нема портебе ни за 

високостручним кадром за одржавање. 

Најважнија примена микрофилтера је за прелиминарно пречишћавање, пре спорих и 

брзих пешчаних филтера, са циљем да се смањи њихово оптерећење, да се редукује 

учесталост прања пешчаних филтера, као и да се повећа брзина филтрирања без проширења 

постојеће опреме. Примена микрофилтера у прелиминарном третману повећава трајање 

пешчаног филтера за 2 - 3 пута, а брзину филтрирања око 2 пута. 

Микрофилтери се могу користити и за комплетно кондиционирање воде, у случају да 

сирова вода није много мутна и ако није обојена. Што се тиче микросита, она се углавном 

користе за задржавање зоопланктона или фитопланктона. После процеђивања кроз 

микросито вода се мора хлорисати, ако ће се користити за пиће. 
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3.5.5 Принцип рада  филтера и начин управљања 

 

Принцип рада једног филтера се може посматрати (због комплексности) кроз типичан 

пример брзог гравитационог филтера (слика 38). 

 

 
 

Слика 38. Шема рада брзог филтера: 
1 - довод воде из таложника; 2 - радни ниво воде; 3 - ниво воде за време прања; 

4 - Резервоар чисте воде за прање филтера; 5 - филтерски засип; 6 - вода од прања; 
7 - мерач протока; 8 - ниво у резервоару чисте воде; 

H - притисак воде изнад филтерског засипа; ∆H - губитак притиска у филтерској испуни; 
L - удаљеност (висина) од резервоара чисте воде; А, B, C, D, Е - затварачи 

 

У почетку рада затварачи А и D су отворени, а B, C и Е затворени. Избистрена вода из 

таложника доводи се на филтерски медиј кроз који пролази до дренажног система, а одавде 

до резервоара чисте воде који је постављен на нижој коти. Висина слоја воде над површином 

филтера је 0,9 - 1,2 m. Максимални притисак под којим се одвија филтрирање једнак је 

разлици нивоа воде изнад филтерске површине и у резервоару чисте воде (2,7 и 3,7 m). Кад је 

филтерски слој чист, проток воде треба регулисати тако да не дође до велике брзине 

филтрирања. Брзина филтрирања мења се или смањује путем промене протока пречшћене 

воде (обично је регулациони уређај затварач у спрези са Venturi мерачем протока). 

Током рада филтер се прља, а тиме се повећавају и губици притиска, док се на другој 

страни затварач регулационог уређаја више отвара да би се одржавала пројектована брзина 

филтрирања. Када губици притиска у филтеру достигну приближно 2,5 m, тада се филтерски 

слој подвргава прању. Затварачи А и D се затварају (затварач C остаје затворен), а B и Е 

отварају. Чиста вода (са ваздухом или без њега) струји обрнутим смером кроз дренажни 

систем и филтрирајућу средину. Под дејством протицања слој песка се замућује и повећава 

запремину и до 50%, а поједина зрна испуне се у турбулентним условима интензивно чисте. 

Загађена вода се сакупља и одводи преко специјално постављених канала (олука). У првих 

неколико минута следећег циклуса филтрирана вода се обично користи за одстрањивање 

талога из воде од прања који је остао у филтрирајућем материјалу. Због тога се пред почетак 

филтрирања отвара затварач C, а затварачи А, B, D, и E су затворени. Отварајући затварач D 

при истовременом затварању затварача C, наставља се процес филтрирања воде. 

Рад филтера одређен је квалитетом филтрата и количином филтриране воде. Квалитет 

воде који треба постићи филтрирањем задат је одговарајућим прописима. На постизање тог 

квалитета утичу степен припреме воде пре филтрирања и услови који владају у току 

филтрирања. На услове који владају у току филтрирања, а то је првенствено хидраулички 

режим у филтеру, утиче се управљањем  филтера. 

У пракси се за управљање радом филтера најчешће примењују три начина: константан 

ниво, константна брзина филтрирања и опадајућа брзина филтрирања. Основна разлика 
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између ових начина управљања је коришћење расположивог хидрауличког притиска у 

филтеру, односно одржавање његове константне вредности за време филтрирања. 

Код филтрирања при констатном нивоу не користи се укупно расположиви 

хидростатички притисак који постоји на почетку рада чистог филтера. Константни ниво 

одржава се за време филтрирања променом степена отварања затварача на цеви за 

филтрирану воду. На почетку рада филтерска испуна је чиста и има мали отпор. Зато се 

отпор повећава вештачки, држањем затварача мање отвореним. У току рада филтера, расту 

отпори у филтерској испуни због издвајања нерастворених материја у слободном простору, 

па се то одражава порастом нивоа у филтеру. Отварањем затварача компензује се нарастање 

отпора у испуни. 

Код константне брзине филтрирања не користи се укупан расположиви 

хидростатички притисак. Константна брзина филтрирања је варијанта филтрирања при 

константном нивоу. У оба случаја у филтеру се одржава константан притисак који је мањи од 

расположивог. Брзина филтрирања одржава се константном за време филтрирања променом 

степена отварања затварача на цеви за чисту воду. На почетку рада филтерска испуна је 

чиста и има мали отпор. Зато се мора вештачки повећати отпор у систему, да би се уништио 

део расположивог притиска путем затварања затварача у већем степену и да би се одржала 

задата константна брзина. 

Опадајућа брзина филтрирања је право филтрирање при константном притиску. Код 

опадајуће брзине користи се укупни расположиви хидраулички притисак у филтеру. 

Притисак је исти јер сви филтери имају заједнички ниво. Међутим, брзина филтрирања кроз 

сваку филтерску јединицу је различита пошто зависи од запрљаности филтерске испуне. 

Временом, коришћењем филтера долази до зачепљења испуне, повећања оптора и опадање 

брзине филтрирања. То је природан начин саморегулације филтера за који није потребна 

аутоматика. Једино је потребно ограничити почетну брзину филтрирања. Она се ограничава 

уградњом фиксне бленде на цеви филтрата или постављањем затварача у напред задати 

положај. Тај затварач може бити ручни или са даљинским управљањем. Почетна брзина се 

ограничава на вредност која је 20 - 50% већа од номиналне пројектоване брзине филтрирања. 

Код примене опадајуће брзине, вода која се филтрира уводи се испод радног нивоа 

воде у филтерима. Практично једнак ниво у целој батерији филтера за све време рада 

постиже се одговарајућим димензионисањем доводног канала и улаза у сваки филтер. Сваки 

филтер прима онај део укупног дотока воде у батерији који може да прође кроз његову 

испуну. Како траје филтрирање, проток кроз најпрљавији филтер се смањује, изазивајући 

тиме прерасподелу дотока на остале филтере тако да најчистији филтер прихвата количину 

воде коју не може да прими најпрљавији филтер. 

Овај начин рада филтера проузрокује постепено опадање брзине филтрирања са 

временом. Тако се постиже ублажавање ефекта промене оптерећења постројења у раду, на 

рад филтера и квалитет филтрата. 

Предности рада филтера при опадајућој брзини филтрирања у односу на константну 

брзину и константан ниво су: 

 

• Флексибилост система, који се прилагођава особинама флокула и особинама воде. 

Зато је производност филтера већа, а мањи су погонски проблеми. То нарочито важи 

за зимски период и за случај да се лоше води процес припреме воде за филтрирање. 

• Бољи квалитет филтрата, нарочито при крају рада филтера. 

• Потребан је мањи укупни хидростсички притисак јер нема губитака услед 

пригушивања, нити слободног пада због распореда воде у јединицама батерије. Мањи 

су хидростатички губици у филтерској испуни, дизнама и одводима воде, јер брзина 

филтрирања опада са временом. 
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• Пад притиска у филтерској испуни је линеаран са временом услед опадања брзине 

филтрирања. То је још једна погодност за спречавање разбијања флокула већ 

депонованих у испуни. 

 

3.5.6 Дужина рада филтера и распоред филтерских притисака 

 

Дужина рада филтера зависи од: 

 

• састава сирове воде, 

• површинског оптерећења филтера, 

• састава филтерске испуне. 

 

Време између два прања не сме бити краће од 24 h, а код екстремно лоше воде до 12 h. 

Код повољних услова може се толерисати циклус међупрања и до три дана. Нормално, све 

ово важи за брзе орворене филтере. 

Губитак пада притиска за време филтрирања може се изразити познатим Darcy-јевим 

законом: 

 

k

Lv
H

⋅
= , где је: 

 

v - средња брзина филтрирања (m/s), 

L - дужина пута филтрирања (m), 

k - коефицијент филтрирања (m/s). 

 

На билo којој дубини губитак пада притиска једнак је: 

 

k

hv
h

⋅
=∆ , где је: 

 

h - висина на којој се рачуна губитак пада притиска. 

 

Распоред притисака у филтеру у функцији времена приказан је дијаграмом на 

следећој слици: 

 

 
 

Слика 39. Распоред притисака у филтеру: 
1 - вода; 2 - филтерска испуна; 3 - линија притисака за чисту воду; 4 - вакуум 
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Линија притисака у слоју воде када је филтер у погону иста је као и кад није у погону, 

јер је брзина струјања воде веома мала па практично и нема отпора (лијина ABC нагнута под 

углом од 45°). 

Међутим, распоред притиска у филтеру мења се у току рада. У самом почетку док је 

филтер још чист линија притиска је приближно права и нагнута према вертикали за мање од 

45°. Због сакупљања честица у површинским слојевима линија притиска у песку се криви. 

Тачка на линији притиска испод које је она права и паралелна са линијом која одговара 

почетку рада, спушта се све више ка дну према тачки D (испрекидана линија). Ова линија 

показује до које су дубине продрле честице мутноће. У тачки D мутноћа почиње да излази из 

филтера без задржавања. Растојање од тачке C до тачке D представља укупан отпор у 

филтеру. На некој произвољној дубини испод површине песка отпор је једнак хоризонталном 

растојању од праве ABC до линије притисака на тој дубини. Ови отпори се мењају у току 

времена од t0 = 0 до неког времена tn. Хоризонтална растојања од ординате до дијаграма 

притисака (+ p) представљају величину притиска, односно вакуума (- p) у песку. 

Ради спречавања вакуума може се повећати дубина слоја воде изнад филтерске 

испуне на 1,5 - 3 m. Појава вакуума је непожељна јер мехурићи ваздуха који се у том случају 

издвајају смањују поре између зрна песка, а тиме заузимају место честицама мутноће, 

односно повећавају хидраулички отпор. 

Укупан отпор у филтеру састоји се од отпора у површинском слоју и отпора у песку. 

Отпор у површинском слоју се повећава експоненцијално, док отпор у песку расте 

приближно линеарно. Због тога облик криве пораста укупног отпора у филтеру може да 

одговара експоненцијалном закону, линеарном закону или неком прелазном (слика 40). 

 

 
 

Слика 40. Дијаграм укупног отпора у филтеру током времена: 
1 - линеараи закон; 2 - прелазни закон; 3 - експоненцијални закон 

 

Губитак притиска зависи од крупноће зрна филтерске испуне, брзине филтрирања и 

температуре воде. Са променом температуре воде мења се и њена вискозност, па се због тога 

мењају односи сила које делују на честице мутноће. На нижој температури вискозност је 

већа, вода има већу вучну силу, што условљава увлачење честица мутноће дубље у 

филтерску масу. Последице овог су лошији ефекти филтрирања. 
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3.6 Дезинфекција 
 

Помоћу физичко-хемијских метода (коагулација, таложење, филтрирање) из воде је 

могуће уклонити скоро све суспендоване материје, као и 90 - 95% бактерија. Међутим, за 

уништење преосталог дела бактерија, потребно је воду пре употребе још и дезинфиковати. 

Према томе, задатак дезинфекције воде је уништавање бактерија, вируса и протозоа у 

циљу спречавања преноса болести путем воде. Осим ових микроорганизама дезинфекцијом 

треба унштити и друге живе организме и алге, чије би присуство у пречишћеној води 

утицало негативно на квалитет воде у мрежи. 

Стално присуство дезинфекционог средства у води водоводног система нужно је и 

због евентуалног накнадног загађења воде (пуцање цевовода, поправке на објектима система, 

привлачење загађења и сл.), тако да је процес дезинфекције императиван код свих водовода, 

без обзира на квалитет сирове воде. 

 

3.6.1 Методе дезинфекције 

 

За дезинфекцију воде користе се физичке, хемијске и биолошке методе. У водоводној 

пракси највећу примену имају хемијске методе како због своје примарне ефикасности тако и 

због могућности накнадног деловања у дистрибуционој мрежи, чиме се спречава развој 

микоорганизама. 

Дезинфекција хемикалијама заснива се на дејству хемикалија на виталне делове 

микроорганизама. Дезинфекција се постиже деловањем одређене концентрације 

дезинфекционог средства по укупној запремини воде током времена контакта. Најчешће 

примењивана дезинфекциона средства су: хлор, хлор-диоксид и озон. 

На потребну концентрацију дезинфекционог средства и време контакта са водом 

утиче: 

 

• врста дезинфекционог средства, 

• врста микоорганизама, 

• хемијски карактер и температура воде која се дезинфикује. 

 

Примена хлора - Као средство за дезинфекцију воде углавном се примењује хлор. Он 

се користи у виду концентрованог расрвора хипохлорасте киселине, која се прави 

растварањем гасовитог хлора у води, или у виду раствора натријум-хипохлорита - жавелова 

вода. 

Осим што делује бактериолошки, хлор делује и оксидационо, уклања мирис и укус. 

Услови оптималног дејства хлора су: концентрација слободног резидуала у води 0,2 - 0,4 mg/l 
или концентрација укупног резидуала (слободни хлор и хлорамински резидуал) 0,8 - 1,0 mg/l. 
Међутим, ово важи за случај када је pH вредност воде у области 6 - 8. Пораст pH вредности 

преко 8 значајно умањује садржај хипохлорасте киселине а тиме и ефекат дезинфекције 

хлором. Мутноћа воде, количина органских материја, боја, количина различитих хемикалија 

(H2S) и др., знатао смањују бактериолошки ефекат хлора о чему треба водити рачуна код 

одређивања дозе хлорних препарата. Суспендоване и органске материје чине неку врсту 

заштитног плашта око микоорганизама, тако да хлор односно хипохлораста киселина тешко 

долази до опне микоорганизама, повећавајући на тај начин њихову отпорност на ову врсту 

дезинфекционог средства. 

Што се тиче температуре воде, она утиче на антибактериолошко дејство хлора тако 

што је на нижим температурама дезинфекција спорија (на 10°C потребна је двоструко већа 
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доза хлора него на 20°C). Приликом хлорисања воде било хлор-гасом или неким хлорним 

препаратом долази до њихове реакције, како са водом тако и са њеним састојцима. Један део 

хлора реаговаће са неорганским и органским једињењима и присутним органским 

материјама, укључујући и микроорганизме. После завршетка реакције и успостављања 

равнотеже у води ће остати извесна количина резидуалног (заосталог) хлора (слободног и 

везаног). Резидуални хлор се мора задржати и после дехлорисања хиперхлорисане воде како 

би се она сачувала од секундарног загађења у мрежи, резервоарима и другим објектима 

водоводног система. 

Технике хлорисања могу бити различите, што зависи од састава воде и постављених 

циљева (дезинфекција, оксидација или потпомагање коагулације, уклањање укуса и мириса). 

 

• Хлорисање нормалном дозом подразумева уобичајну методу хлорисања, где се 

претходно одређује хлорни број који чини количину хлора, изражену у mg/l, коју вода 

утроши до појаве резидуалног хлора. Хлорном броју додаје се резидуални хлор 

(слободни и везани) и тако добија доза хлора за дезинфекцију. За чисту воду потребна 

доза хлора је испод 1 mg/l, а у изузетним ситуацијама иде и до 20 mg/l. 

• Предхлорисање је примена хлора пре филтрирања воде у таквој количини да вода која 

прође кроз филтер нема хлора. Користи од предхлорисања су: редукција 

бактериолошког загађења на филтерима, боља редукција боје, повећање брзине 

филтрирања, обуздавање растиња (алге и др.) на филтерима и резервоарима, 

спречавање труљења муља у таложницима и деструкција H2S. 

• Постхлорисање је примена хлора после филтрирања воде. Додаје се у количини која 

одговара хлорној потреби воде. 

• Двоструко хлорисање је додавање хлора пре и после филтрирања воде, а ради 

смањења бактериолошког загађења на филтерима, повећање фактора сигурности, 

редукција мириса и укуса воде, уништавање и смањење алги у коагулационим 

базенима и филтерима, и побољшање процеса коагулације. Приликом дезинфекције 

јако загађених и обојених вода, затим вода са јаким мирисом и укусом, а и ради 

убрзања процеса дезинфекције примењује се тзв. хиперхлорисање воде, са дозом 

хлора и десет пута већом од дозе за нормално хлорисање. 

• Дехлорисање је метода уклањања јаког укуса и мириса од слободног хлора после 

хиперхлорисања. Оно се врши помоћу хемијских редукционих. средстава (SО2, 

натријум бисулфид NaHSO3 и др.) филтрирањем кроз активни угаљ и аерацијом. 

• Хлораминисање воде и хлорисање на тачки лома је дезинфекција воде хлор-гасом или 

хипо-хлоритима. Ово је поуздан и јефтин поступак. Међутим, у зависности од дозе и 

услова хлорисања, као и квалитета воде испољавају се у мањем или већем степену 

одређени недостаци: релативно брз губитак слободног хлора, појава непријатног 

мириса по хлору, хлор-фенолу или хлор-крезолу, па је изражена потреба за 

дехлорисањем. Наведени недостаци могу се избећи применом хлораминисања - 

хлоиисање воде уз претходно додавање амонијака односно амонијеве соли 

(хлорисање на тачки прелома - breakpoint). Суштина ове методе састоји се у томе што 

она омогућава проналажење оптималне дозе хлора за сигурну дезинфекцију воде у 

процесу хлорисања. Наиме, примећено је да ако се хлорише вода која садржи 

амонијак односно његове соли, садржај резидуалног активног хлора не расте линеарно 

у зависности од количине дозе хлора. У почетку расте и достиже максимум, а затим 

даљим додавањем хлора ниво резидуалног активног хлора опада и достиже минимум 

(превојна тачка), а затим линеарно расте. Механизам поступка који у погледу 

хемијских реакција није у потпуности разјашњен може се представити шемом на 

слици 41: 
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Слика 41. Хлорисање на тачки превоја: 
1 - садржај уведеног хлора; 2 - потреба хлора; 3 - разлагање амонијака; 
4 - слободни резидуални хлор; 5 - везани резидуални хлор; C - тачка лома 

 

При моларном односу хлора према амонијаку који се налази у различитим 

једињењима у води (мањем од 1) сав резидуални хлор је у облику хлорамина, док у процесу 

означеном на датој шеми тачком B и C долази до комплетне оксидације хлорамина. Почевши 

од тачке C, хлор се налази у облику HOCl+
 и OCL-

 уз мању количиииу NCl3. Као што се из 

шеме види, ова метода омогућава правилно дозирање главне активне сусптанце HOCl, која је 

електропозиривна, па има већи афинитет према бактеријама и осталим микроорганизмима 

који су електронегативни. Садржај амонијака требало би да буде 0,5 - 1 mg/l. Однос 

амонијака и хлора је у релацијама 1/2 до 1/10, а зависи од квалитета воде и других услова 

хлорисања, због чега је нужно вршити пробно хиорисање. 

Хлорамини полако отпуштају активни хлор, због чега овакав начин дезинфекције 

воде траје дуже (1 - 2 h). Дозе хлора могу бити веће, а да ипак не дође до стварања монохлор-

фенола и других хлорних једињења јаког и непријатног мириса и укуса. Из ових разлога овај 

поступак дезинфекције погодан је у случајевима кад вода дуже стоји (цистерне за кишницу, 

резервоари, базени за купање и сл.). 

 

Примена хлор-диоксида (ClO2) - Након дезинфекционог деловања на бактерије за 

веће pH вредности од 7 и концентрације до 1 mg/l, хлор-диоксид је ефикасан у истом степену 

као и хлор. При порасту pH вредности воде хлор-диоксид, за разлику од хлора, задржава 

ефикасност дезинфекције. Уобичајне дозе хлор-диоксида од 0,2 - 1 mg/l ефикасне су у 

елиминацији вируса, уз време контакта од 5 минута, за разлику од хлора где се процењује да 

је потребно време контакта за елиминацију вируса око 120 минута. 

 

Примена озона (О3) - Дезинфекционо дејство озона јаче је од хлора и хлор-диоксида. 

Претпоставка је да се његово дејство заснива на оксидацији протоплазме ћелије. Услов за 

дезинфекционо дејство озона је постизање одређене критичне концентрације у води, и њено 

одржавање одређено време. Утврђено је да та концентрација износи 0,4 mg/l, уз време 

контакта 4 - 6 минута. 

 

Да би се постигло оптимално дејство дезинфекционог средства и спречило 

образовање нежељених једињења између дезинфекционог средства, које је по правилу и јако 
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оксидационо средство, и састојака у води, дезинфекцију треба спроводити на крају процеса 

кондиционирања воде. То је по правилу после филтрирања. У случајевима када је вода 

бактериолошки јако загађена, неопходно је применити и дезинфекционо средство на почетку 

процеса пречишћавања, на начин како је то претходно описано. 

У идеалним случајевима услови дезинфекције су следећи: 

 

• код примене хлора неопходно је обезбедити концентрацију резидуала 0,2 - 0,5 mg/l и 

време контакта од 30 минута, 

• код примене хлор-диоксида неопходно је обезбедити концентрацију резидуала 0,1 - 

0,2 mg/l и време контакта од 15 минута, 

• код примене озона неопходно је обезбедити концентрацију резидуала од 0,4 mg/l за 

време контакта од 5 минута. 

 

3.6.2 Уређаји за дезинфекцију 

 

Уређаји којима се постиже равномерно дозирање дезинфекционог средства називају 

се дозатори. Пошто је у пракси најчешће дезинфиковање воде хлором и хлорним 

препаратима, то се заједничким именом такви дозатори зову хлоринатори. Задатак 

хлоринатора је да хлорни раствор увек у једнаким и прецизно одређеним количинама дозира 

континуално у воду која се дезинфикује. 

У пракси, уобичајни су називи: гасни хлоратор (хлоринатор), за уређај који користи 

хлор-гас, и хипо-хлоринатор, за уређај који користи хипо-хлорите. Први се користе за 

водоводе већег капацитета (Q > 20 l/s) и тамо где је велика потрошња хлора, док се хипо-

хлоринатори примењују код мањих и локалних водовода. 

Хлоринатор се обавезно поставља у посебну просторију - хлорну станицу. У оквиру 

хлорне станице потребно је одељење за резервне хемикалије и пословни простор. У хлорном 

одељењу монтирају се два хлоринатора (један у резерви). Просторије би требало да имају 

добро проветравање, јер је хлор отрован. 

 

 
 

Слика 42. Станица за хлорисање воде 
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Елементарни хлор се чува и транспортује у течном стању у челичним боцама под 

притиском, а раствор хипохлорита у пластичним бурадима или цистемама. Пре дозирања 

елементарни хлор се раствара у води. 

 

 

 
 

Слика 43. Складиштење хлора 
 

Хлор-диоксид се примењује у виду воденог раствора. У пракси се примењују два 

начина производње хлор-диоксида. Један је преко реакција натријум-хлорита и хлорне воде, 

а други преко реакције натријум-хлорита са хлороводоничном киселином. 

 

NaClClOClNaClO 222 222 +=+  

OHNaClClOHClNaClO 222 25445 ++=+  

 

 

Слика 44. Блок шема производње и дозирања хлор-диоксида: 
а) - производња ClO2 реакцијом Cl и хлорита; б) - производња ClO2 реакцијом HCl и хлорита 

 

За производњу хлор-диоксида по другом поступку троши се 25 % више натријум-

хлорита. 
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Слика 45. Дезинфекција хлор-диоксидом 
 

Озон се примењује и производи на истом месту и то у виду гасне смеше са ваздухом. 

Ова гасна смеша се уводи у воду која се кондиционира. Производња озона заснива се на 

јонизацији ваздуха. Озон настаје од молекула кисеоника у процесу електричног пражњења 

између електрода. Услови при којима се одвија овај процес су напон од 10000 - 20000 V при 

учесталости од 50 - 60 Hz, или 5000 - 6000 V при учесталости од 600 Hz. Ваздух који пролази 

кроз генератор озона требало би да је веома чист (без прашине и уља) и изузетно сув, јер 

присуство водене паре изазива нежељене реакције, смањује производњу уз повећање 

потрошње електричне енергије и доводи до честих кварова на генератору озона. Највећи 

трошак у производњи озона чини потрошња електричне енергије. Главни утрошак енергије 

је за припрему ваздуха и саму производњу озона. Температура у зони производње озона 

такође има велики утицај на концентрацију образованог озона и утрошак електричне 

енергије. 

 
 

Слика 46. Шема припреме ваздуха и производње озона 
 

До реакције озона са водом долази тек после његовог растварања у води. Због мале 

растворљивости озона у води ово растварање мора се спровести на најефикаснији начин. На 

повећање растворљивости утиче пораст притиска гасне смеше и пораст концентрације озона 
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у гасној смеши. Порастом температуре опада растворљивост озона у води. Гасна смеша 

после растварања и реакције са водом садржи још 2 - 10% од унете количине озона. Ова 

гасна смеша не сме се испуштати у атмосферу а да се претходно садржај озона не смањи на 2 

mg O3/Nm3
 ваздуха. За разарање вишка озона користе се термички или каталитички 

поступци. 

 

3.7 Допунски процеси 
 

У процесу кондиционирања воде за пиће користе се и допунски процеси, самостално 

као посебне методе или у комбинацији са основним методама припреме воде за пиће. 

 

3.7.1 Оксидација 

 

Оксидација је поступак који се примењује код кондиционирања воде ради 

одстрањивања неорганских и органских састојака. Оксидација у ужем смислу, код 
неорганских материја, јесте претварање из нижег у више валентно стање, а код органских 

материја претварање у угљен-диоксид и воду. 

Оксидација се примењује у склопу осталих процеса кондиционирања. Њено место у 

припреми воде одређује се тако да се постигну оптимални ефекти додатих оксидационих 

средстава. Да би се повећала ефикасност оксидационих средстава, она се често додају у више 

тачака процеса. Уобичајна места додавања су на почетку и у току процеса. Избегава се 

додавање већих количина оксидационих средстава на крају процеса, због могућег дејства 

продуката оксидације на здравље потрошача. 

Примена оксидационих средстава која имају и дезинфекционе особине у почетку 

трермана имају за циљ побољшање ефеката рада постројења у фази бистрења и филтрирања, 

спречавање развоја микроорганизама у појединим фазама процеса, као и делимичну 

дезинфекцију воде. 

Оксидациона средства која се користе у кондиционирању су: кисеоник, хлор, хлор-

диоксид, озон, калијум-перманганат. 

 

Примена кисеоника - Кисеоник се примењује у поступцима уклањања гвожђа и 

мангана као и у биохемијским поступцима за оксидацију амонијака. Примена касеоника 

врши се аерацијом. 

 

Примена хлора - Хлор се примењује у процесу кондиционирања као дезинфекционо 

средство. Међутим, хлор делује и као оксидационо средство, смањујући садржај материја 

које троше перманганат, а води дају неповољне органолептичке особине и боју. 

Ако се хлор додаје на почетку процеса, такозвано предхлорисање, тада он делује и као 

оксидационо средство. 

Негативни ефекти примене хлора одражавају се ако су у води присутне, у већим 

концентрацијама, органске материје, као на пример феноли и хуминске киселине. Реакцијом 

хлора са овим материјама долази до образовања хлор-органских једињења. Нека од ових 

једињења погоршавају органолептичке особине воде дајући јој после хлорисања неугодан 

укус и мирис. То је случај са хлорфенолима. Продукти хлорисања хуминских киселина су 

потенцијално канцерогени, па је њихова дозвољена концентрација у води за пиће 

ограничена. У ствари, воде које садрже хуминске материје не смеју се хлорисати, јер са 

хлором дају канцерогене материје. Ове материје имају општи назив трихалометани (THM), 

чији је основни представник хлороформ и деривати хлороформа са бромом. 
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Примена хлор-диоксида - Основна примена хлор-диоксида у процесу 

кондиционирања је дезинфекција. Међутим, он се примењује и у предтретману воде, када 

долази до изражаја његово јако оксидационо дејство. Предност примене хлор-диоксида у 

односу на хлор у предтретману је што не улази у реакцију са амонијаком и фенолом, и што 

не образује материје са укусом и мирисом, нити трихалометане и њихове деривате. 

Применом хлор-диоксида у предтретману постижу се следећи ефекти: 

 

• уклања се укус и мирис, 

• побољшава се коагулација, 

• врши се делимична дезинфекција воде, 

• спречава се инфекција јединица процеса. 

 

Да би се добили позитивни ефекти у фази коагулације, флокулације и таложења, 

неопходно је применити дозе хлор-диоксида у опсегу 1 - 2 mg/l. 
 

Примена озона - Озон спада у ред јаких оксидационих средстава. Постоји већи број 

механизама дејства озона од којих су најважнија директна реакција раствореног озона и 

реакција преко радикала, насталих у процесу распада озона расрвореног у води. Директном 

реакцијом раствореног озона са материјама у води постиже се њихова потпуна или 

делимична оксидација. Реакција преко примарних радикала одвија се у два правца. Један је 

образовање нових радикала који су такође оксидационо активни због чега настају ланчане 

оксидационе реакције. Други правац је реакција примарних радикала са бикарбонатним 

јонима и хуминским материјама, које заустављају даље образовање радикала, па и 

оксидационо дејство озона по овом механизму. 

Велики број механизама по којима се одвија реакција озона са материјама у води 

доводи до образовања и великог броја продуката оксидације, са различитим особинама, од 

којих неке могу бити непожељне па и штетне. 

Најбоље коришћење озона настаје ако се укупна количина озона расподели и примени 

у предозонизацији и главној озонизацији. 

Предозонизација је примена озона пре додатка хемикахја за дестабилизацију, што 

повећава делотворност хемикалија и уклања сметње за њихово ефикасно деловање до којег 

долази у присуству већих концентрација материја органског порекла, било растворених или 

колоидно диспергованих у води. Применом озона у предозонизацији постижу се дејства у 

процесу бистрења и филтрирања: 

 

• уклањање укуса и мириса, 

• разарање метал-органских комплекса, 

• дестабилизација колоидних и обојених материја, 

• инактивација алги и делимична дезинфекција, 

• бољи квалитет филтрата и повећање производности филтера. 
 

Овим дејствима постижу се следећа побољшања у процесу кондиционирања: 

 

• смањење дозе коагуланта, 

• смањење боје, укуса и мириса, 

• смањење садржаја материја које хлорисањем образују трихалометане, 

• спречава се инфекција јединица процеса, 

• смањење потрошње воде за прање филтера. 
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Дејство озона у предозонизацији је израженије при мањим дозама коагуланта. За 

сваку сирову воду неопходно је утврдити оптималне услове дозе озона и остале услове. 

Услови у предозонизацији крећу се у границама: дозе озона 0,6 - 0,8 g/m3
, време контакта 2 - 

3 минутa, висина воде 3 - 4 m. Значајан утицај на делотворност озона у предтретману има pH 

вредност воде. Оптимално дејство се постиже у опсегу pH вредности 7,2 - 7,5. Однос 

запремина гасне смеше (ваздух плус озон) и воде у комори за предозонизацију у опсегу 0,04 - 

0,20 нема утицаја на делотворност озона. Исто важи и за концентрацију озона у гасној смеши 

у опсегу 9 - 25 g O3/Nm3
. 

Главна озонизација има за циљ хемијску оксидацију и дезинфекцију. Примјењује се 

после бистрења, или после филтрирања. Услови дејства озона у процесу главне озонизације 

који постоје у пракси (време контакта од 10 - 20 минута за дозу озона 2 - 5 g/m3
), не 

омогућавају потпуну оксидацију органских једињења, тј. њихово претварање у угљен-

диоксид и воду, већ се одвија само делимична оксидација. Главно дејство озона на материје 

присутне у води у условима који се примјењују је вишеструко и то: 

 

• Разлагање сложених материја, односно великих молекула у оксидационе продукте 
мање молекулске тежине. При томе се постижу следећи ефекти: 

 

o материје могу постати биолошки разградљиве, 

o образују се поларне материје, 

o смањује се боја воде, јер се оксидацијом образују небојена, или мање обојена 

једињења, 

o образују се материје које немају мирис, 

o смањује се потенцијал образовања хлор-органских једињења. 

 

• Уклањање штетних материја. Наиме, дејством озона постиже се снижавање 
концентрације штетних материја на допуштене вредности. То је, нпр., случај са 

детерџентима, фенолима и пестицидима. 

• Уништавање алги, бактерија, вируса и спора. 

• Побољшавање рада филтера, ако се озонизација примењује после бистрења. 

 

Озонизацијом се повећава киселост воде за око 2 пута, смањује ултравиолетна 

екстинкција на 30% од почетне вредности, и незнатно смањује концентрација укупног 

органског угљеника. До ових промена долази због образовања мањих молекула и поларних 

једињења. 

Последице образовања мањих молекула и поларних једињења су смањење афинитета 

сорпције на активном угљу. Поларна једињења настала распадањем великих молекула и 
оксидацијом етиленских веза у молекулу садрже кетонске и карбоксилне групе и подложне 

су биолошкој разградњи. Повећање садржаја биолошки разградљивих материја у води услед 

хемијске оксидације озоном може имати негативне последице по квалтитет воде у мрежи. 

Биоразрадљиве материје су храна за микроорганизме, па у деловима дистрибуционе мреже 

гдје нема довољно резидуалног хлора долази до бурног развоја микроорганизама. 

Да би се спречили негативни ефекти примене озона треба водити рачуна да се процес 

озонације не користити као задњи процес кондиционирања. Изузетак су воде прве и друге 

класе (незагађене воде), кад се озон искључиво примењује за дезинфекцију. 

Уобичајно је, и готово обавезно, да после озонизације воду треба подврћи 

филтрирању на гранулисаном активном угљу. На тај начин постижу се два ефекта. Први је 

уклањање штетних продуката озонизације из воде, а други остваривање биохемијске 

разградње органских материја евентуално насталих озонизацијом. Хемијском оксидацијом 
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воде озоном долази до промене оптичких особина воде, а да суштински не долази до 

промене у садржају органских материја. 

У већини случајева примена озона у процесу кондиционирања доводи до смањења 

садржаја материја које хлорисањем дају штетна једињења. Међутим, услови деловања озона 

нису једнаки за све случајеве. Може доћи до ситуација да се неадеквамом применом озона 

погоршају особине воде у погледу образовања хлор-органских једињења. 

Дејству озона у главној озонизацији изложене су алге које из воде нису уклоњене у 

третману који је претходио озонизацији. Сврха инактивације алги је да се спречи појава 

живих алги у дистрибуционој мрежи. 

Озон примењен у дозама 2-3 g/m3 
воде уз време контакта од 10 минута има 

делотворност у инактивацији алги. За смешу алги, која се јавља у природним водама, 

просечан степен инактивације озоном је 40 - 50%. 

 

Примена перманганата - Применом калијум-перманганата постижу се оксидациона 

и дезинфекциона дејства. Калијум-перманганат се примјењује искључиво у фази пре 

коагулације и таложења због тога што се претвара у нерастворено једињење тамно-смеђе 

боје. 

Калијум-перманганат делује на следеће начине: 

 

• врши оксидацију гвожђа, мангана , сулфида, фенола и цијанида, 

• смањује укус и мирис воде, 

• инактивира алге, 

• побољшава коагулацију, 

• примењен у дозама 1 - 3 mg/m3
 воде смањује потенцијал образовања трихалометана у 

износу 10 - 20%. 

 

Појачано дество перманганата постиже се његовом истовременом применом са 

хлором. 

 

Техника примене - Хлор, хлор-диоксид и калијум-преманганат се додају води у виду 

раствора. На месту додавања неопходно је остварити потпуно мешање додатног раствора 

ових оксидационих средстава са водом која се кондиционира. У ту сврху најчешће се 

користе цевоводи, канали или улази у неку од јединица процеса. 

Озон се додаје води у виду гаса на један од следећих начина: ејекторски, 

хидрокинетички, турбином (са и без рециркулације) и у коморама са порозним дифузорима. 

Код ејекторског система озон се уводи у цев којом тече вода пред улазак у комору. За 

рад овог система, потребно је остварити висинску разлику од 2 m између улаза и излаза воде. 

Проток гаса је 5 - 10% од протока воде. 

Код хидрокинетичког система ињектирање озона врши се директно у цев. Део 

протока воде у износу 10% од укупног протока воде узима се из цевовода, а помоћном 

пумпом подиже се притисак за 50% од притиска у цеви, а најмање на 3,5 бара. Са овим 

парцијалним током ствара се у ејектору подпритисак, на основу којег се усисава озон. Смеша 

озона и воде са ињектора спроводи се у цевовод у смеру супротном од смера кретања воде. 
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Слика 47. Начин остварења контакта озона са водом: 
а) - ејекторски; б) - хидрокинетички; ц) - турбински са рециркулацијом; д) - дифузионо 

1 - вода; 2 - према реакционој комори; 3 - парцијални ток; 4 - пумпа 
 

Код турбине са рециркулацијом озон се доводи испод пропелера турбине, а вода 

изнад пропелера. Концентрично постављеним штитником постиже се циркулација емулзије 

озона и воде, а тиме повећава ефикасност контакта. 

Сви ови описани системи су са малим временом задржавања и зато је неопходно 

постојање реакционе коморе у којој се одвија и реакција раствореног озона и састојака из 

воде (код комора са порозним дифузорима). 

Уторшак енергије за остварење контакта озона са водом за ејекторски систем је 4 - 5 

Wh/g, а за хидрокинетички 1 Wh/g. 

 

3.7.2 Сорпција 

 

Сорпција је поступак кондиционирања који се примјењује првенствено да се из воде 

уклоне растворене органске материје. Сорпција се заснива на особини неких чврстих 

материја - сорбената да на својој површини концентришу органска једињења присутна у 

води. Процес се одвија преносом масе из воде преко границе додира на површину сорбента. 

Основна карактеристика сорбената је њихова велика специфична површина која се креће у 

распону од 50 до 500 m2
 по 1 граму за природне сорбенте, па до 1000 - 1500 m2

 по 1 граму за 

активни угаљ. 

Сорпција се ретко примењује као основни или једини процес кондиционирања воде. 

Уобичајна је њена примена као допунског процеса којим се уклањају материје које није било 

могуће одстранити основним процесима. Разлог томе је скупоћа сорбената и њихов 

реларивно кратак век трајања када се налазе у додиру са водом која није претходно 

кондиционирана. Потреба за укључењем сорпције у процес кондиционирања воде настаје 
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када се установи да вода има, или ће имати, погоршане органолептичке особине, односно 

садржај материја које су потенцијално опасне по здравље људи. 

Органолептичке особине које се у води могу успешно поправити сорпцијом су: укус, 

мирис, боја и претерано пенушање. Овим процесом уклањању се токсичне материје из воде: 

пестициди, хлор-органска једињења, полициклични аромати, органски растварачи и метали. 

Активни угаљ је сорбент који је нашао навећу примену у кондиционирању воде. 

Карактеристика активног угља је велика специфична површина која се постиже специјалном 

термичком обрадом угља, или неких других сировина. Активни угаљ се примењује у два 

облика, гранулама и праху. Који ће се од ова два облика применири зависи од дужине 

периода појаве штетних материја у води. 

Угаљ у праху се примењује ако су то краћи периоди са укупним трајањем у току 

године - до 2 месеца, укључујући и сезонска и случајна загађења. Гранулисани активни угаљ 

се примењује у случајевима трајног погоршања квалитета сирове воде. У зависности од 

облика активног угља разликује се и техника припреме. 

 

Активни угаљ у праху - Активни угаљ у праху механизмом адсорпције уклања из 

воде органске материје које води дају укус и мирис, као и феноле, биоциде, хлороване угљо-

водоничке и детерџенте. Није могуће унапред одредити степен уклањања ових материја, јер 

тај степен зависи од особина активног угља, од физичко-хемијских карактеристика воде и 

свакако од врсте органских материја које треба уклонити. 

Активни угаљ у праху је гранулације 0,01 - 0,08 mm, са адсорпционом површином 500 

- 1000 m2/g. Дозе које се примењују су 10 - 20 g/m3
  воде. 

Додавање активног угља у праху требало би да буде на оном месту процеса које 

омогућава контакт угља са водом од најмање 10 - 20 минута пре филтрирања. Једно од места 

додавања је улаз сирове воде у постројење. Ту се сигурао испуњава услов потребног времена 

контакта. Међутим, мерењима је утврђено да је ефикасност адсорпције већа уколико је вода 

бистрија. То значи, да се бољи ефекти постижу додавањем активног угља после фазе 

избистравања воде. Ако се активни угаљ додаје у воду после избистравања (коагулација, 

флокулација, таложење) потребно је такође омогућити одређено време контакта пре него 

што вода оде на филтрирање. Недостатак додавања активног угља у праху на овом месту је 

што се филтери оптерећују већом концентрацијом суспендованог материјала. То доводи до 

скраћења циклуса филтрирања и евентуалног пробоја праха активног угља у филтрат. 

Активни угаљ у праху се врло успешно користи у акцидентним случајевима, јер се 

повећањем дозе може повећати уклањање већих концентрација загађивача. 

Предност примене угља у праху је у мањим инвестицијама, у набавној цени која је 2 -

3 пута нижа од гранулисаног угља. Међутим, ако је потребно перманентно дозирање, онда је 

његова примена скупа. 

Активни угаљ у праху користи се у облику 3 - 5 % водене суспензије. Иначе, уклања 

се из процеса кондиционирања преко муља из таложника и преко воде од прања филтера. 

 

Активни угаљ у гранулама - Механизам адсорпције на активном угљу у гранулама 

је исти као и код угља у праху. Међутим, овај се угаљ користи у виду испуне на филтерима 

или адсорпционим колонама кроз које се пропушта вода. Површина активног угља у 

гранулама је 1200 - 1400 m2/g, а гранулација 0,6 -1,6 mm. Због ограничења адсорпционог 

капацитета угља после одређеног периода рада долази до његовог засићења. Тада се прекида 

рад и врши регенерација угља. 

Тешкоће код примене гранулисаног активног угља леже у чињеници да је 

апдсорпциони капацитет угља различит за различите материјале, као и да је подложан 

променама. Наиме, услед промене у саставу воде због појаве неког новог састојка може да се 
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смањи адсорпциони капацитет, па чак и да дође до испирања већ апсорбованог материјала и 

то сада у много већим концентрацијама него што је нормално присутан у води. 

Могуће су следеће комбинације за примену гранулисаног активног угља: 

 

• после коагулације, флокулације и декантације воде, 

• после филтрирања кроз нормалне пешчане филтере. 
 

Када се користи гранулисани активни угаљ филтери се изводе и са два нивоа - 

спратно. У горњем је нормални пешчани филтер, а на нижем нивоу је филтер са 

гранулисаним активним угљем. Алтернатива овим филтерима са гранулисаним угљем су 

биолошки филтери. 

Смањењем брзине проласка воде кроз испуну омогућује се интензивнији развој 

микроорганизама који се хране биолошки разградљивим органским материјама, 

концентрисаним услед адсорпције на зрнима активног угља. 

У припреми воде за пиће среће се комбианција озонизација-филтрирање на 

гранулисаном активном угљу. Позитивни ефекти спреге озонизација-филтрирање на 

гранулисаном активном угљу одражавају се на продужење века активности гранулисаног 

угља између две регенерације. Утврђено је да ако озонизација воде претходи контакту са 

активним угљем, тада се период између две регенерације продужава за 2 - 4 пута. Тиме се 

постижу значајне уштеде у процесу кондиционирања. 

Активни угаљ у гранулама је у контакту са водом све док постиже захтеване ефекте 

пречишћавања. По истеку тог времена он се уклања из процеса и замењује новим. 

Истрошени угаљ се баца или подвргава регенерацији. Сврха регенерације је да се угљу 

поврате особине сличе особинама новог угља. 

Висина испуне гранулисаног активног угља за случај дехлорисања воде је 0,5 m уз 

брзину филтерације 15 m/h. За уклањање укуса и мириса висина испуне треба да је 1 m уз 

брзину филтрирања 10 m/h. За смањење садржаја органских материја 1 - 2 m, уз брзину 

филтрирања 7 - 12 m/h. 

 

3.7.3 Одстрањивање гвожђа и мангана 

 

Гвожђе и манган налазе се у води у раствореном и нерствореном облику. У 

раствореном облику су у подземним водама у виду двовалентних хидрокарбоната. У 

површинским водама, за које су карактеристичне pH вредности 6,5 - 8,5 и присуство 

раствореног кисеоника, гвожђе и манган се налазе претежно у нераствореном облику. 

Присуство органских материја са тенденцијом образовања комплекса, као и 

ортофосфата утиче да се у површинским водама нађу веће количине гвожђа и мангана. У 

водама акумулација неке органске материје могу утицати и на појаву нераствореног мангана 

у виду колоидног MnO2. 

Поступак одстрањивања гвожђа и мангана, заједно или само једног од њих, ако други 

није присутан, заснован је на њиховој оксидацији и претварању у нерастворен облик који се 

у процесу филтрирања одваја од воде. Начин оксидације који се мора применити зависи од 

хемијског облика гвожђа и мангана у води. Гвожђе и манган у виду хидрокарбоната се 

једноставно и ефикасно оксидишу аерацијом воде. Међутим, ако су они везани у комплексе 

или су у води дисперговани у виду нерастворених колоида, неопходна је примена јачих 

оксидационих средстава. 

Одстрањивање гвожђа и мангана из подземних вода у којима су ови метали везани у 

виду хидрокарбоната обавља се процесима као што су: аерација, ретенција и филтрирање. 
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Ареацијом се из сирове воде уклањају до одређеног степена слободни CO2, и остали 

растворени гасови (H2S и CH4) и врши растварање кисеоника из ваздуха. Од наведених 

појава за процес прераде битни су смањење концентрације раствореног слободног CO2 и 

повећање концентрације раствореног кисеоника. Аерациона поља се димензионишу на 

оптерећење 1,5 - 2,0 l/s/m2
. После аерације, а пре филтрирања, вода се задржава у 

ретенционим базенима. То задржавање је потребно да би се довршила оксидација Fe (II) у Fе 
(III) и то 90 - 95 %. Уобичајно је да ретенциони базен има запремину која омогућава време 

задржавања 30 - 60 минута. Вода из ретенције иде на филтрирање. Филтери су 

димензионисани на брзину филтрирања 4 - 5 m/h. У процесу филтрирања у горњим слојевима 

филтерске испуне задржавају се колоидно суспендоване честице фери-хидроксида. 

Проласком воде кроз филтерску испуну смањује се концентрација мангана и амонијум jона. 

Задржавање мангана приписује се каталитичком дејству слоја оксида гвожђа и мангана 

издвојеног на зрнима песка. Смањење концентрације амонијум јона по аналогији процеса у 

природним и загађеним водама, објашњава се његовом оксидацијом у нитрите и нитрате 

дејством нитрифицирајућих бактерија. 

Одстрањивање гвожђа и мангана применом хлора и калијум-преманганата одвија се 

на идентичан начин као и код аерације. Додавањем само хлора или хлора и калијум-

перманганата убрзава се процес оксидације који је започео аерацијом воде. Применом ових 

хемикалија повећава се ефикасност уклањања гвожђа и мангана. 

Одстрањивање гвожђа и мангана применом озона се ретко примењује. Овај процес се 

одвија успут, када се озон користи ради уклањања других материја. Ово се дешава углавном 

при кондиционирању подземне воде добивене пририодном или вештачком инфилтрирањем 

из речних токова или из вода површинских акумулација. 

 

3.7.4 Одстрањивање амонијака 

 

У површинским и подземним водама приметан је пораст садржаја азотних једињења, 

а посебно амонијака. Извори азотних једињења су: загађене воде насеља и индустрије, 

вештачка ђубрива, депоније смећа и отпаци сточних фарми. У површинске воде азотна 

једињења доспевају спирањем са земљишта, преко подземних вода и директним испуштањем 

загађених вода у водотоке. У подземне воде једињења азота долазе или спирањем кишом из 

површинског слоја ђубреног земљишта и поља за наводњавање или из септичких јама и 

сметлишта. 

Механизми настајања амонијака из азотних једињења у води су: хидролиза и 

анаеробни биохемијски процеси. Амонијак настаје хидролизом из беланчевина или урее. Обе 

ове материје налазе се у загађеним водама насеља, а уреа је још и једна од главних 

компонената вештачких ђубрива. Анаеробним процесима амонијак настаје из беланчевина и 

из нитрата, који су такође главна компонента вештачких ђубрива. 

Ови процеси се одвијају дејством бактерија у одсуству кисеоника. Повећан садржај 

амонијака у водоносним слојевима поред река, у односу на садржај амонијака у водотоку, је 

последица биохемијске разградње беланчевина и нитрата која се одвија делимично у 

аеробним и делимично у анаеробним условима. 

Присуство повећаних концентрација амонијака у сировој води отежава процес 

кондиционирања и то се нарочито одражава на дејство хлора. Наиме, било да се врши 

предхлорисање или завршно хлорисање у циљу дезинфекције воде, потрошња хлора се 

знатно повећава у присуству амонијака. Штетност присуства амонијака у пречишћеној води 

која се шаље потрошачима огледа се у томе што је могућ развој бактерија у цевоводима и 

резервоарима. Долази до погоршања квалитета пречишћене воде јер долази до појаве 

мутноће, непријатног мириса, корозије цевовода, повећања садржаја бактерија у води, 
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смањења садржаја раствореног кисеоника и могуће појаве нитрита - веома отровног 

једињења. 

Амонијак се може из воде удаљити на један од следећих начина: аерацијом, 

електродијализом, јонском изменом, оксидацијом са хлором и биолошком нитрификацијом.  

Поступци са аерацијом, електродијализом и јонском изменом нису погодни за 

примену у кондиционирању воде за пиће. За ефикасну аерацију потребно је да вода има pH 

вредност већу од 10, што је неприхватљиво за воду за пиће, а друге две технике захтевају 

скупу опрему и велики уторшак енергије и хемикахја. 

Хлорисањем воде која садрижи амонијум-соли у концентрацијама већим од 0,1 mg/l 
долази до преласка амонијака у хлорамине, односно у елементарни азот. У којем степену ће 

се образовати поједини од ових продуката, као и слободни активни хлор, зависи од pH 

вредности воде, температуре, дозе хлора као и хемијске врсте у којој је амонијак 

(беланчевине или амонијум-соли). То је спора реакција и да би се потпуно завршила 

потребно је време 0,5 - 2 сата, у зависности од pH вредности и температуре воде. Ако хлор 

додамо у количинама мањим него што је потребно да се постигне тачка лома и тиме потпуна 

оксидација амонијака, настају моно-, ди- и три-хлорамини. У одређеним условима, као што 

је то случај у контакту са активним угљем, ова се једињења разграђују и добија се поново 

амонијак. Код чистих вода, тј. вода које не садрже органске материје, овај процес је веома 

једноставан и ефикасан. Међутим, код вода које садрже органске материје, постоји 

могућност образовања хлор-органских једињења. За многа хлор-органска једињења не може 

се са сигурношћу, тврдити да је њихово дуговремено дејство (преко конзумирања воде) 

безопасно за здравље људи. 

Биолошком нитрификацијом уз помоћ аутотрофних бактерија амонијак се претвара у 

нитрате. Процес се одвија у две фазе. У првој се соли амонијака оксидишу путем бактерија 

нитросамонас у нитрите по реакцији: 

 

OHNOHONH 2224 22432 ++=+ −++  

 

Ове бактерије су максимално активне у области pH врeдности 7 - 8,6 и температурама 

већим од 4°C а мањим од 40°C. У другој фази се образовани нитрити претварају у нитрате по 

реакцији: 
−− =+ 322 22 NOONO  

 

Процес се одвија преко бактерија типа нитробактер, које су осетљиве на pH врeдност 

средине и на садржај неких хемијских једињења. За оксидацију 1 mg амонијака утроши се 4,5 

mg кисеоника. 

У постројењу за кондиционирање воде биолошка оксидација се врши у филтерској 

испуни. Материјал испуне је песак, антрацит или гранулисани активни угаљ. Приликом 

пуштања новог постројења у рад потребно је одређено време да се филтарска испуна насели 

бактеријама и да филтери постану активни у уклањању амонијака.  

Треба поменути да се овај процес биолошке оксидације већ одвија у првом степену 

филтрирања, али са недовољном ефикасношћу. Процес са комбинованом биолошком и 

хемијском оксидацијом амонијака је флексибилан и најпоузданији. Основна карактерисрика 

ове алтернативе је да се вода прво биолошким поступком пречисти од амонијака до највећег 

могућег степена, а остатак амонијака се хемијски оксидише. 
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3.7.5 Омекшавање 

 

Омекшавање је процес смањења садржја соли калцијума и магнезијума у води. 

Основни циљ омекшавања воде за пиће је заштита кућних инсталација топле и хладне воде 

од каменца. Омекшавању се приступа и у случају када се у постојећи систем 

водоснабдијевања укључује вода из новог изворишта са већом тврдоћом. 

Омекшавању се може подврћи целокупна количина воде или само један њен део. У 

првом случају омекшана вода има велику pH вредност, која се мора неутралисати. У другом 

случају после мешања са делом воде која није омекшавана, висока pH вредност се 

неутралише. 

За омекшавање се користи реагенсни метод са калцијум хидроксидом и натријум 

карбонатом, као и јонски измењивачи. Хемикалије се користе независно једна од друге или 

заједно. 

 

Реагенсни метод омекшавања - За уклањање калцијума и магнезијума везаних у 

виду хидро-карбоната, који чине карбонатну тврдоћу, примењује се калцијум-хидроксид. 

Реакције које се одвијају зависе од дозе калцијум-хидроксида којима се постиже одредена pH 

вредност воде. Применом натријум-карбоната уклања се калцијум везан у виду хлорида или 

сулфата који чине некарбонатну тврдоћу воде. Поступци омекшавања воде обављају се у 

објектима идентичним оним за бистрење воде: брзо мешање, флокулација и таложење. 

Мешање воде са хемикалијама остварује се у времену 5 - 10 минута. Флокулација траје 40 - 

60 минута, уз додатак алуминијум-сулфата и флокуланата. Таложење се пројектује тако да је 

време задржавања 2 - 3 сата. 

 

Омекшавање воде јонском изменом - Омекшавање воде јонским измењивачима 

базира се на њиховом својству да врше измену својих покретних катјона или анјона у 

контакту с водом, са катјонима или анјонима из воде. Измењивачка маса има одређени 

капацитет који се, после исцрпљења, може повратити регенерацијом. Капацитет се изражава 

у грамима јона који се уклањању из воде по јединици запремине измењивачке масе. 

Јонском изменом из воде се могу одстранити само електролити, тј. материје које се у 

води елекртостатичком дисоцијацијом разлажу на јоне. Нејонизоване материје, као што су 

колоидне и суспендоване честице, уља и друге органске материје не могу се из воде удаљити 

јонском изменом, али се у измењивачкој маси могу механички задржати и из ње тешко 

уклонити. Таква измењивачка маса, испуњена поменутим нечистоћама губи ефикасност и 

пропада. Због тога се вода мора пре јонске измене ослободити ових материја (таложењем са 

или без хемијске припреме и филтрирањем). 

Јонски измењивачи највише се користе за припрему технолошке воде и као један од 

начина деминерализације морске воде. Иако за припрему воде за пиће (бар не код нас) они 

нису нашли ширу примену, ипак, из поменутих разлога заслужују да се о њима нешто више 

каже. 

Измењивачка маса најчешће се употребљава у затвореним фллтерима под притиском. 

Филтери се пуне измењивачком масом у толикој мери да између нивоа масе и цеви кроз коју 

се одводи вода приликом испирања одоздо, постоји довољан размак да се маса не би губила 

кроз одводну цев. Време између две регенерације зависи од конструкције филтера са 

измењивачком масом и од начина руковања. Ако је руковање ручно, размак је око 8 сати, а 

ако је аутоматско, 2 сата. Произлази да су за аутоматски рад димензије уређаја мање, а мања 

је и количина измењивачке масе. У зависности који је катјон измењивачки, процес 

омекшавања воде може бити натријум-катјонски или водоник-катјонски. 

На слици 48 дата је шема типичног јонског измењивача чија се маса регенерише 

раствором NaCl (кухињска со). 
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Слика 48. Типични јонски измењивач (директно омекшавање воде - неутрална измена): 
1 - сирова вода; 2 - одвод омекшане воде; 3 - јонски измењивач; 4 - измењивачка маса; 

5 - скупљач воде од прања; 6 - вода под притиском; 7 - ејектор; 
8 - резервоар за регенерацију; 9 - испуст у канализацију; 10 - подножни слој 

 

Омекшавање се спроводи пропуштањем воде кроз јако кисели катјонски измењивач 

неутралне измене. Вода на излазу из филтера не садржи више Ca и Mg-соли, већ 

еквивалентну количину натријумових неутралних и алкалних соли, па се сматра да је мекана. 

Ово важи само код омекшавања сирових или претходно декарбонисаних вода ниског 

садржаја натријумових соли. 

Катјонски измењивачи могу бити природни или вештачки материјали. Од природних 

се примењује глауконитни песак, који има малу моћ измене. Од вештачких материјала 

најчешће се примењују сулфатни угљеви (продукт специјалне обраде каменог и мрког угља) 

и то како за натријум-катјонске, тако и за водоник-катјонске филтере, као и синтетичке 

смоле. 

Јонски измењивачи, сем у случају који је описан, могу се применити у сврху 

декарбонизације воде (делиминично омекшавање), омекшавање воде уз претходну 

декарбонизацију и у сврху потпуне деминерализације воде. 

Зависно од састава воде и траженом квалитету и намени воде, између набројаних 

начина постоји читав низ могућих комбинација. 

 

3.7.6 Ултра-виолетна стерилизација 

 

Ултра-виолетни зраци денатурацијом беланчевина уништавају микроорганизме. 

Користећи ову особину УВ зрака стерилизатори успешно инактивирају бактерије, вирусе, 

плесни, гљивице и споре бактерија у води. 

Овај метод је постао уобичајни микробиолошки третман воде јер је економичан и 

истовремено представља еколошки чист начин стерилизације воде. 

УВ стерилизатор је уређај који тренутно уништава микроорганизме у води. 

Минерални садржај воде остаје непромењен а третман зрачењем не утиче на промену укуса 

воде. У процесу третмана воде не додају се хемикалије и не постоји могућност предозирања. 
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Принцип рада уређаја се заснива на проласку ултраљубичастих зрака кроз слој воде у 

проточном систему. Ефекат рада ових уређаја је потпуно уништавање свих микроорганизама 

у води при чему се добија стерилна вода. УВ стерилизација се квантитативно карактерише 

количином енергије коју приме микроорганизми. Енергија од 30 mWs/cm2
 елиминише готово 

99% свих уобичајних врста баkтерија. 

 

BAKTERIJE mWs/cm
2

BAKTERIJE mWs/cm
2

AGROBACTERIUM TUMAFACIENS 8.5 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 10.5

BACILLUS ANTHRACCIS 8.7 RHODOSPERILLIUM RUBRUM 6.2

BACILLUS MEGATERIUM (VEGETATIVE) 2.5 SALMONELLA ENTERITIDIS 7.6

BACILLUS MEGATERIUM (SPORES) 52 SALMONELLA PARATYPHI 6.1

BACILLUS SUBTILIS (VEGETATIVE) 11 SALMONELLA TYPHIMURIUM 15.2

BACILLUS SUBTILIS (SPORES) 58 SALMONELLA TYPHOSA 6

CLOSTRIDIUM TETARI 22 SHIGELLA DYSENTERIAE 4.2

CORYNEBACTERIUM 6.5 SHIGELLA FLEXNERI 3.4

ESCHERICHIA COLI 7 STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 5.8

LEGIONELLA BOZEMANII 3.5 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 7

LEGIONELLA DUMOFFII 5.5 STREPTOCOCCUS FAECALIS 10

LEGIONELLA GORMANII 4.9 VIRUSI mWs/cm
2

LEGIONELLA MICDADEI 3.1 ROTAVIRUS 24

LEGIONELLA PNEUMOPHILIA 3.8 BACTERIOPHAGE (E.COLI.) 6.6

LEPTOSPERA INTERROGANS 6 HEPATITIS VIRUS 8

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 10 INFLUENZA VIRUS 6.6

PROTEUS VULGARIS 6.6 POLIOVIRUS 21

 

Табела 11. Енергија потребна за уништавање 99% микроорганизама из воде 
 

У случају воде са лебдећим материјама, обојене воде или воде са већим садржајем 

гвожђа од 0,10 mg/l потребан је предтретман сирове воде (филтрирање, деферизација, 

обезбојавање) који обезбеђује транспаренцију воде у УВ делу спектра. 

УВ стерилизатор треба лоцирати што је више могуће у крајњој тачки сепарационе 

инсталације после микрофилтра порозитета 5 - 25 микрона. Такође, стерилизатор може да се 

користи у циркулационом кругу у којем произведена вода високе чистоће кружи између 

стерилизатора и резервоара за складиштење, пре него што се пумпама пребаци на места 

коришћења. У свим инсталацијама препоручљиво је поставити бактериолошки филтар иза 

стерилизатора, који ће хватати угинула тела бактерија из УВ стерилизатора. 

Нека од извођења УВ стерилизатора фирме Berson дата су на слици 49. 

 

 
 

 

Слика 49. УВ стерилизатор фирме Berson 
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3.7.7 Мембрански процеси 

 

Мембрански процеси, ултрафилтрирање и реверзна осмоза, све више се примењују за 

сепарацију и фракционисање органских и неорганских супстанци из водених раствора. Њена 

област примене, углавном, је била на десалинацији морске воде за потребе насеља и градова, 

али се све више проширује и третман воде у медицинске и фармацеутске сврхе. Принцип 

процеса је једноставан. Основна компонента у том процесу је полупропустљива мембрана на 

чијој површини се дешавају све промене. Под дејством притиска кроз њу пролази продукт, 

чиста вода, а концентровани раствор компонената смеше остаје. Од квалитета мембране и 

радног притиска постројења зависи степен пречишћавања воде, капацитет, економичност и 

намена постројења. 

Основни проблеми који се јављају при пројектовању и конструкцији реверзно-

осмотских постројења јесу обезбеђење мембрана које треба да издрже високе разлике 

притисака и задрже одговарајућу пермеабилност, као и одговарајући квалитет реверзно-

осмотског модула у погледу херметичности и дуготрајности у раду. Главна предност 

реверзно-осмотског постројења над постројењима са адсорпционим и јоноизмењивачким 

материјалима је његова трајност у раду, без регенерације или замене модула са мембранама. 

Међутим, за ефикасан рад постројења потребно је обезбедити релативно високе радне 

притиске (до 16 бара). Карактеристично је и за реверзну осмозу и за ултрафилтрирање да се 

вода мора претходно избистрити коришћењем конвенционалних поступака коагулације, 

таложења и филтрирања. 

Под појмом реверзне осмозе, данас се у пракси, углавном подразумевају они процеси 

сепарације раствора код којих под дејством спољњег хидростатичког притиска, већег од 

равнотежног осмотског притиска раствора, долази до изнуђеног протицања растварача у 

правцу раствор (А) - чист растварач (B), кроз полупропустљиву мембрану, којом су раствор и 

чист растварач физички раздвојени (слика 50). Смер овог протицања супротан је (тј. 

реверзан) смеру протицања растварача који би се под истим условима, само без спољашњег 

хидростатичког притиска, тј. спонтано, остварио код класичне осмозе: са места вишег ка 

месту нижег хемијског потенцијала, тј. у правцу растварач (B) - раствор (А), па је на основу 

ове изразито уочљиве разлике и изведен, данас, већ одомаћен, назив овог процеса сепарације 

- „Реверзна осмоза“. 

 

 
 

Слика 50. Шематски приказ процеса осмозе и реверзне осмозе: 
А) раствор; B) чист растварач 
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Блок за резервну осмозу користи полупропустљиве мембране, пермеаторе и јаку 

разлику у притиску за потискивање воде кроз мембрану, да би се постигло побољшање у 

хемијском, микробиолошком и ендотоксинском квалитету воде. Реверзна осмоза се 

примењује у предтретману полазне воде, у системима код којих се вода у финалном 

поступку добија процесом дестилације, али се може применити и у финалном поступку за 

добијање воде за инфузионе растворе. На квалитет воде добијен поступком реверзне осмозе 

утиче пре свега врста материјала од кога су израђене мембране у погледу осетљивости на 

присуство бактерија и компатабилност са средствима за стерилизацију, контаминација 

мембране механичким и органским материјалом, капацитет и очување интегритета 

мембране, као и волумен отпадне воде. Пуцање или запушење пермеатора имају за 

последицу контаминацију воде. Због тога треба вршити сталну контролу процеса, а ти  

контролни поступци обухватају: 

 

• избор одговарајућег предтретмана полазне воде (уклањање хлора, гвожђа, колоидних 

материја, омекшавање воде), 

• пажљиву селекцију материјала од кога су израђене мембране, 

• редовно испитивање интегритета пермеатора, 

• одговарајући дизајн мембране који омогућује испирање површина, 

• периодичну стерилизацију, 

• праћење диференцијалног притиска као показатеља степена запрљаности, 

• праћење проводљивости воде у току рада, 

• редовну контролу микробиолошког квалитета и присуства пирогених материја у води. 
 

У циљу повећања поузданости, квалитета и ефикасности поступка, препоручује се 

примена комбинације пермеатора (најмање два). Наглој експанзији реверзне осмозе посебно 

су допринели следећи моменти: 

 

• процес је континуалан 

• одвија се изотермно 

• нема фазних промена флуида који се третира 

• поседује изванредну селективност за поједине растворе 

• енергетски биланс је, посебно у односу на поступак дестилације, врло повољан 

• не загађује околину 

• трошкови одржавања су доста ниски 

• изградња уређаја је модуларна што омогућава једноставно проширење постројења 

 

Основни елеменат уређаја за реверзну осмозу је тзв. РО модул. Овај модул се састоји 

из реверзно осмозне мембране, РО мембрана, смештене у своје кућиште. Мембрана је 

произведена од специјалних материјала кроз који могу прођу мали молекули, док је пролаз 

већим молекулима онемогућен. На слици 51 је приказан данас најчешће коришћени тип 

мембране, тзв. „спирално“ мотана мембрана. Вода струји површином мембране под високим 

притиском, кроз мембрану пролазе молекули воде који се сакупљају у колектору пермеата 

који раздваја две мембране и проласком кроз колектор стижу до перфориране централне 

цеви којом напуштају РО модул. Овај део чисте воде се назива пермеат. Молекули 

растворених соли се концентришу у делу воде која струји површином мембране и тај део се 

изводи из модула као тзв. концентрат, који се одбацује. 
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Слика 51. РО модул 
 

Процесом реверзне осмозе ,са комплетним предтретманом у процесу пречишћавања 

воде, просечно се отклања: 

 

• моновалентни јони (нпр. Na+
, K+

, Cl-
, NH3

-
), 97% 

• вишевалентни јони (нпр. Ca2+
, Mg2+

, Al
3+

, SO4
2-

), 98% 

• нерастворене честице: 5 x 10
-4

 mm, 99% 

• пирогене материје, 99% 

• органске материје (молекулске масе > 200), 99% 
 

3.7.8 Обрада муља 

 

Муљ у процесу кондиционирања настаје при бистрењу и омекшавању воде. Муљ 

настао у процесу бистрења сакупља се у таложнику 95 - 99% од укупне количине, а остатак 

од 1 - 5% у филтеру. Муљ из процеса бистрења састоји се од суспендованих материја сирове 

воде и хемикалија примењених код коагулације и фиокулације. Муљ из процеса омекшавања 

садржи нерастворене соли калцијума и магнезијума и део додатих хемикалија. Осим ових 

састојака, обе врсте муља садрже органске материје, алге и друге нечистоће из сирове воде. 

Количина суве нерастворене материје муља која настаје у процесу бистрења може се 

израчунати према изразу: 

 

XDkHSMM +⋅+⋅+= 07,0 , где је: 

 

М - тежина суве нерастворене материје која настаје од кондиционирања 1 m3
 воде, 

SM - садржај суспендованих материја у 1 m3
 сирове воде, 

H - боја воде (°Hazen-а), 

D - доза коагуланта, 

k - фактор , 

X - доза угља у праху. 

 

Запремина муља који настаје у процесу бистрења зависи од процентног садржаја суве 

нерастворене материје у муљу. За различите типове таложника процентуални садржај суве 

материје у муљу дат је у табели 12. 

 



Технологије и постројења за пречишћавање воде  

 

 83 

% kg/m
3

Правоугаони са хоризонталним 

током
0,1 1

Кружни са вертикалним током 0,2 - 0,5 2 - 5

Цевни таложник 0,3 - 0,6 3 - 6

Ламеларни таложник 1 10

Ламеларни таложник са 

рециркулацијом и згушњавањем
10 100

Тип таложника
Садржај суве материје у муљу

 
 

Табела 12. Садржај суве материје у муљу 
 

Уобичајна пракса испуштања муља из таложника у водоток није у складу са 

прописима, по којима није дозвољено уношење нераствортниии материја, чија је брзина 

таложења већа од 0,4 mm/s у отворене токове, односно 0,2 mm/s у језера и акумулације. У 

пракси кондиционирања воде за пиће користе се два начина обраде муља. Први је одлагање 

муља на поља за сушење, а други је концентрисање муља у тзв. „згушњавачима“ и 

механичко оцеђивање. Муљни колач или погача, који се добија на крају оба начина обраде 

муља, одлаже се на депонију смећа, где служи као инертни материјал. 

Вода из муља одложеног на пољима за сушење излази на основу декантације и 

процеђивања (30%) и испаравањем (10%). На крају се добија муљ са 60% влаге, који се са 

поља може уклонити механичким путем јер више није течан. Поља за сушење муља имају 

постељицу од шљунка и песка испод којих се налази дренажа за одвођење процеђене воде. 

Поља за сушење муља имају корисну висину од 1 m. На дну поља налази се дренажа преко 

које је постављен слој од 10 cm шљунка гранулације 1 - 3 cm, и 10 cm песка гранулације 2 - 5 

mm. Уобичајно је да се граде три поља, свако капацитета за смештај једномесечне количине 

муља. Једно поље се пуни, друго је пуно и у њему се муљ оцеђује, а треће се празни. 

Концентрација муља врши се у тзв. „згушњавачима“ под дејством гравитационе силе 

уз компресију талога у доњим зонама „згушњавача“. Уобичајно је да се врши згушњавање у 

серији од два „згушњавача“, и да се поспешује применом креча и полиелектролита. 

Уклањање воде из згуснутог муља обавља се филтер-пресама, центрифугама или на неки 

други начин. На слици 52 приказана је шема једног процеса за концентрацију и оцеђивање 

муља. 

 

 
 

Слика 52. Поступак концентрације и механичког оцеђивања муља: 
1 - прихватни базен; 2 – „згушњавач“; 3 - полимер; 4 - креч; 5 - филтер-пресе 



Технологије и постројења за пречишћавање воде  

 

 84 

 

„Згушњавачи“ у серији раде тако да се у првом врши концентрација муља од 0,1% SM 

на 2% SM уз додатак полиелектролита, а у другом од 2% SM на 6% уз додатак креча. 

Оптерећење „згушњавача“ је 15 kg SM/m2/dan. Ако се за менаничко оцеђивање користе 

филтер-пресе, онда је њихово оптерећење 1 kg/SM/m2h. Пре оцеђивања муљ се кондиционира 

са кречом. У муљном колачу налази се 50% влаге. 
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4. Постројења за припрему и третман воде  
 

 

 

Постројења за кондиционирање воде за пиће чине скуп грађевинских објеката и 

уређаја са опремом, у којима се одвијају поједини процеси и поступци припреме воде, у 

зависности од постављених критеријума који се морају постићи на излазу постројења у 

пречишћеној води. За успешан рад постројења, односно одвијање кондиционирања воде за 

пиће, нужна је употреба различирих хемикалија, електричне енергије и воде, као и 

одговарајући стручни персонал који води процес кондиционирања. Савремени начин вођења 

процеса кондиционирања подразумева разна мерења, програмирање и коришћење рачунара 

за управљање радом постројења. 

Постројење за кондиционирање воде за пиће може бити лоцирано близу места 

водозахвата на подручју изворишта или близу места потрошње. У пракси се чешће среће 

први случај, мада на сам избор локације утиче више фактора: 

 

• постојање инфраструктруе (прилазни пут, електрификација, телефон. и др.), 

• могућност организовања санитарне заштите, 

• постојање локалног материјала за изградњу објеката, 

• безбедност у односу на поплаве, 

• погодност геолошких, хидрогеолошких и геомеханичких услова и др. 
 

Посебно је важно да рељеф терена локације буде такав да омогућава одговарајући 

хоризонтални и вертикални распоред објеката, како би протицање воде кроз објекте било 

гравитационо и што краће. При томе треба тежити за што мањим укопавањем објеката, 

односно да земљани радови буду минимални, и да утицај подземних вода не буде велики. 

Код избора локације мора се предвидети могућност проширења постројења у складу са 

порастом потрошње воде. Пожељно је да сви објекти буду у оквиру једне грађевинске 

целине јер је то економичније него да постоји већи број грађевинских објеката, што је чешћи 

случај само код великих постројења. 

Састављање висинске шеме постројења почиње и везује се на минимални рачунски 

ниво воде у резервоару пречишћене воде, ткз. нулта кота (слика 53). Нулта кота се бира тако 

да пумпе пумпне станице буду испод најниже слободне површине воде у резервоару, чиме се 

постижу добри услови експлоатације пумпне станице. Кота нивоа воде на сваком од објеката 

постројења добија се када се на усвојену рачунску коту резервоара чисте воде додају губици 

пририска у појединим објектима и водним комуникацијама које их повезују. 

За претходне прорачуне могу се усвојити следећи губици притисака у појединим 

објектима постројења и комуникацијама: у мешачу 0,4 - 0,5 m; у флокулатору 0,4 - 0,5 m; у 

таложницима 0,2 - 0,3 m; у динамичким таложницима 0,7 - 0,8 m; у филтерима (на крају 

филтрирања) 2,5 - 3,0 m; у комуникацијама од мешача до таложника 0,3 m; од мешача до 

динамичког таложника 0,5 m; од таложника ка филтерима 0,2 - 0,3 m; и од филтера до 

резервоара чисте воде 1,0 m. Осим овог, око 0,5 m може се изгубити у мерно-регулационим 

уређајима, при доласку и одласку воде са постројења. 
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Слика 53. Висинска шема постројења за кондиционирање воде за пиће: 
1 - пумпна станица сирове воде; 2 - реагенсно одељење; 3 - мешач; 4 - флокулатор; 

5 - таложник; 6 - филтер; 7 - резервоар чисте воде; 8 - пумпна станица чисте воде; 
9 - хлоринаторска станица 

 

Састав објеката постројења за кондиционирање воде за пиће и њихов распоред зависи 

на првом месту од квалитета сирове воде, врсте корисника воде и од стања заштите 

изворишта воде. Ако се вода захвата са изворишта површинских вода, онда у састав 

постројења улазе објекти са решеткама и ситима, реагенсно одељење (припрема и дозирање 

хемикалија), мешачи, таложници, филтери и одељење за смештај уређаја за дезинфекцију 

воде и резервоар чисте воде. Кад се захватају подземне воде, у зависности од њиховог 

порекла и физичко-хемијског састава, у састав постројења могу да се укључе објекти за 

омекшавање, деферизацију и деманганизацију воде, филтери и станица за дезинфекцију воде, 

као и резервоар чисте воде. 

За снабдевање водом мањих насеља и појединачних индустријских (или неких 

других) погона пројектују се и граде тзв. компактна „пакет“ постројења. На локацију 

постројења се обично довлаче камионима, и монтирају на објектима који су изграђени на 

класичан начин (темељи, армирано-бетонски базени и сл.). На слици 54 даје се ситуациони 

приказ мањег једноставног постројења за припрему питке воде кад је водозахват из реке са 

малим загађењима. 

 

 
 

Слика 54. Пример диспозиционог распореда објеката мањег постројења за кондиционирање 
речне воде за пиће: 

1 - речно извориште; 2 - доводни канал; 3 - одводни канал; 4 - спори филтер; 5 - хлоринатор; 
6 - резервоари чисте воде; 7 - преграда; 8 - одвод ка мрежи; 9 - одвод у канализацију 
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4.1 Избор технологије кондиционирања воде 
 

Избор варијанте технологије кондиционирања воде за пиће засноване су на 

физикалним, хемијским и биолошким карактеристикама сирове воде, изворишта подземних 

или површинских вода. 

Изглед дела постројења за кондиционирање воде приказан је на слици 55: 

 

 

 

  
 

а) 

 

б) 

 

Слика 55. Део постројења које садржи линију брзог мешања, флокулације и таложења; 
а) мешалица флокулатора; б) таложник 

 

Поступак избора технологије најчешће се састоји из: 
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• анализа рада лабораторијског или пилот уређаја, 

• синтеза алтернативних диспозиција, 

• слекција пројектних критеријума, 

• распоред појединих објеката (уређаја), 

• обрада хидрауличких профила, 

• израда билансних показатеља, 

• израда графичких прилога, спецификације радова и опреме и предрачуна коштања 
(укључујући и експлоатацију) постројења. 

 

4.1.1 Варијанте кондиционирања подземне воде 

 

У зависности од природних услова, потреба, цивилизацијског нивоа и других 

многобројних чинилаца, изворишта подземних вода могу се поделити на различите начине. 

Најчешћа је подела према хидрогеолошким условима и према начину обнављања ресурса 

подземних вода. Карактеристична су изворишта у алувијалним срединама, пукотинским и 

карстним срединама, неогеним базенима, приморским областима и др. Изворишта могу бити 

са природним обнављањем ресурса подземних вода и са вештачком инфилтрацијом. 

Подземна вода која се добија из алувијалних средина најчешће је доброг квалитета. Зрнаста 

структура таквих аквифера повољно утиче на квалитет воде па се она једноставно 

кондиционира. Слично је и са водом природних извора, уколико они нису карстног порекла. 

Наиме, карстна вода као и аквифери таквих средина подложни су разним загађењима која 

условљавају комплексније кондиционирање ових вода. Сложенији процеси кондиционирања 

подземне воде су и у случајевима значајније природне или вештачке инфилтрације 

површинских вода, као и кад се због геолошких разлога подземна вода мора ослободити 

вишка поединих супстанци (растворених соли, гвожђа, мангана и сл.). 

Најједноставније кондиционирање подземне воде подразумева дезинфекцију и 

флуорисање воде (слика 56-а). Дезинфекција дубоких подземних вода путем хлорисања 

врши се из предострожности, ради заштите од потенцијалног (секундарног) загађења воде у 

дистрибуционом систему. Плиће подземне воде, које се прихрањују и површинским водама, 

хлорисањем, или другим начином оксидације, се истовремено дезинфикују и штите од 

накнадног загађења. Флуорисање воде се врши ради смањења каријеса зуба. 

Растворено гвожђе и манган у контакту са ваздухом оксидирају, па настају честице 

рђе које води дају непријатну црвенкасту боју. Такви елементи одстрањују се оксидацијом са 

неким оксидационим средством (хлор, хлор-диоксид, KMnO4 и др.). Овоме обично претходи 

аерација (слика 56-б), кад се из подземне воде може уклонити угљен-диоксид и водоник-

сулфид, као и растворени кисеоник. 

Нерастворени хидроксид гвожђа и мангана из воде се издваја на филтерима. 

Прекомерна тврдоћа воде одстрањује се омекшавањем (слика 56-ц). Креч и, уколико је 

неопходно, калцинирану соду мешамо са сировом водом, па се формирани талог издваја 

таложењем. Ради стабилизације воде пред коначним филтрирањем вршимо њену обраду 

угљен-диоксидом. 
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Слика 56. Кондиционирање подземних вода: 
а) - дезинфекција и флуорисање; б) - оксидација, уклањање гвожђа и мангана; 

ц) - омекшавање путем таложења (примена хемијских реагенса); 
 

Код третмана подземних вода као допунски процес може служити додатак алкалија 

којима се везује слободни угљен-диоксид и тиме убрзава оксидација Fe (II). У овој фази 

може се применити активни угаљ у праху ради отклањања мириса, фенола и неких органских 

материја. 

Кад се ради о кондиционирању подземних вода које су у хидрауличкој вези са 

површинским водама, онда се примењује технологија кондиционирања као за површинске 

воде. Другим речима, оваква ситуација захтева избор такве технологије (флексибилне) којом 

ће се моћи подједнако успешно припремити вода за пиће у било којим односима да се налази 

мешавина подземне и површинске воде. 

Кондиционирање подземне воде која је добијена путем инфилтрационих објеката у 

принципу се обавља једноставним поступцима. Пошто је егзистирала претходно у аеробним 

условима она је ослобођена веће концентрације слободног угљен-диоксида, раствореног 

гвожђа, мангана, амонијака и сл. Такође, проласком кроз зрнасти аквифер, уклоњено је 40 - 

70% раствореаих органских материја, посебно ако су били обезбеђени аеробни услови 

правилно одабраним растојањем (временом задржавања воде у аквиферу) које вода треба да 

прође од инфилтрационих до водозахватних објеката. Уколико се у процесу инфилтрације не 

обезбеде адекватни аеробни услови, тада долази до погоршања квалитета воде, својствено 

анаеробним условима, односно до могуће појаве гвожђа, мангана, амонијака, водоник-

сулфида и слободног угљен-диоксида. Логично, оваква вода се мора подвргнути 

комплекснијем процесу кондиционирања, чиме је очекивано смањење трошкова третмана 

воде због лоше изведене инфилтрације умногоме изгубљено. Да би се овакво стање донекле 
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поправило или ублажило постоји могућност да се вода пре увођења у инфилтрационе објекте 

подвргне поступку аерације. 

 

4.1.2 Варијанте кондиционирања површинске воде 

 

Према квалитету сирове воде различит је технилошки поступак кондиционирања воде 

из река и акумулација, односно језера. Наиме, кондиционирање речне воде може се изводити 

са фазом биолошког третмана и без њега. Класичним физичко-хемијским поступком 

припреме површинске воде за пиће који се састоји из: коагулације, флокулације са 

седиментацијом, филтрирања и дезинфекције, не могу се уклонити растворене органске 

материје, чији су број и концентрација у сталном порасту. Зато је потребно увести биолошки 

степен третирања, после процеса оксидације, пропуштањем воде кроз споре пешчане 

филтере или биолошке филтере са гранулисаним активним угљем, односно користити воду 

из вештачки допуњених аквифера, путем инфилтрационих објеката. Заједничко за обе 

варијанте је предтретман воде, који се састоји из задржавања захваћене сирове воде одређено 

време у резервоару, односно предталожнику, пре него што се подвргне поступку 

кондиционирања. 

За воду која се захвата из акумулације или језера карактеристичан је релативно мали 

садржај суспендованих материја, који се значајније не мења током године. То важи и за 

температуру воде која се такође мења у малим границама. Кондиционирање воде из 

акумулације врши се тзв. директним филтрирањем и дезинфекцијом. Директно филтрирање 

састоји се у томе да се вода пре филтрирања подвргне коагулацији и флокулацији. 

Примењују се релативно мале дозе коагуланата, па се тиме постижу уштеде у годишњим 

трошковима и до 30%. 

За воду у којој се у периоду мај - септембар појављује већи садржај алги (од 1000 

јединица/ml), неопходна је примена микросита у којима се задржава већи део алги и тиме не 

оптерећују брзи филтери. Алтернатива директном филтрирању је флотација. Иза флотације 

долази у обзир брзо филтрирање и дезинфекција воде. На слици 57 су дате технолошке шеме 

припреме воде за пиће кад се ради о површинском изворишту. 

 

 
 

Слика 57. Кондиционирање воде површинског изворишта 
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За случај, који је доста чест, да је вода у акумулацији обојена и да садржи у 

повећаним концентрацијама продукте метаболизма аиги, веома је ефикасан процес 

мицелизације - демицелизације. У овом процесу, после микросита, вода се подвргава 

озонизацији уз додатак малих доза коагуланата. После озонизације вода се филтрира и 

дезинфикује. 

Коначан избор варијанте кондиционирања воде за пиће најчешће се врши 

рангирањем, при чему се вреднују следећи показатељи: 

 

• потребна површина земљишта за локацију постројења, 

• поузданост операција (процеса), 

• инвестициони трошкови, 

• радна снага и потребан технички ниво особља, 

• утрошак енергије, 

• утрошак хемикалија, 

• количина загађене воде (после прања филтера), 

• трошкови погона и одржавања. 
 

Трошкови инвестиција, погона и одржавања треба да дају цену коштања 

кондиционирања воде по 1 m3
. 

 

4.2 Мерење и управљање у постројењима 
 

Сложеност поступка кондиционирања и променљивост квалитета воде изворишта 

захтевају прилагодљив начин управљања јединицама процеса. Управљање процесима 

засновано је на мерењима. Мерења у току припреме воде за пиће могу се условно поделити у 

две категорије: технолошка мерења и мерења осталих процесних величина. 

Под технолошким мерењима подразумевају се она мерења којима се прати квалитет 

воде у процесу и његове промене до којих долази услед додатка неке хемикалије или услед 

неког поступка (бистрење воде, филтрирање и дезинфекција). 

Основни параметри квалитета воде које треба мерити су: 

 

• мутноћа и садржај суспендованих материја, 

• темперарура, 

• pH вредност, 

• концентрација флуорида, 

• електрична проводљивост, 

• концентрација раствореног кисеоника, 

• хемијска потреба кисеоника, 

• укупни органски угљеник, 

• редокс-потенцијал, 

• концентрација резидуалног хлора, 

• концентрација озона, 

• детекција хлора у ваздуху. 
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Уз податке о квалитету воде који се добијају технолошким мерењима неопходно је 

пратити параметре следећих величина: 

 

• проток, 

• ниво, 

• диференцијални притисак, 

• притисак, 

• протекло време. 
 

Мерењем се добија информација о квалитету изведених операција и процеса. Код 

спорих и дисконтинуалних процеса довољне су информације добијене повременим 

мерењима која се врше у погонској лабораторији или на лицу места. Код брзих и 

континуалних процеса информације о квалитету воде морају се добијати непрекидно и без 

кашњења. Технолошка мерења пројектују се тако да буду континуална, чиме се обезбеђује 

стална информација о квалитету воде и стању процеса. Мерење се обавља на 

репрезентативном узорку, кашњење мора бири минимално, а пренос информација мора се 

обавити без деформација. 

Систем аутоматског мерења састоји се из низа елемената: сензора, екектронског 

нормализатора сигнала, показних инструмената, додатних уређаја за обраду сигнала и 

подсистема за узимање узорака. 

Управљање у процесу припреме воде треба да буде аутоматско. Тиме се постиже да 

постројење ради у оптималним условима, а то значи: уштеду хемикалија, уштеду енергије, 

максималну производњу воде и захтевани квалитет воде. Неопходни услов за аутоматско 

управљање су континуална мерења квалитета воде у фазама процеса, протока, нивоа и 

других параметара. Управљањем у процесу кондиционирања обухваћено је дозирање 

хемикалија и рад јединица процеса. У управљање процесом спада и прикупљање података са 

обрадом и чувањем. Ови подаци су веома значајни за израду програма комплетне 

аутоматизације постројења и увођења рачунара у тај процес. 

Аутоматска регулација појединих операција и процеса први је корак ка увођењу 

система аутоматског управљања постројењем. Регулација појединачних операција и процеса 

омогућава контролу рада одржавањем вредности параметара у одређеним границама. 

Аутоматска регулација обухвата процес, систем аутоматских мерења, регулатор и извршни 

орган. Комбинација ових елемената у регулациони круг може се извести на више начина. 

Оптимално вођење процеса кондиционирања најбоље се врши уз помоћ рачунара којим се 

још постиже и уштеда енергије и смањење погоснских трошкова. Осим тога, применом 

рачунара могу се обезбедити подаци за истраживање у циљу унапређења метода 

кондиционирања. 

Рачунар се, дакле, може користити у следеће сврхе: 

 

• управљање процесом - прикупљање података, надгледање јединица у процесу, 
сигнализација ненормалних стања, инструкције оператору, оптимизација рада 

постројења променом радних тачака за регулаторе и сл. 

• анализа стања - промена начина кондиционирања, тенденције у променама квалитета 
воде, анализа утицаја квалитета воде на процес припреме, анализа корелација и сл. 

 

На слици 58 приказана је блок-шема система аутоматског мерења. Сензор је елемент 

који претвара измерену физичко-хемијску величину у електричну величину (напон, 

отпорност, струју, учесталост). Електронски нормализатор сигнала врши обраду сигнала 
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сензора (појачање, компензације због промена у околини, нормализовање сигнала). Излазни 

сигнал из нормализатора је пропорционалан мерној величини. 

 

 
 

Слика 58. Блок-шема система аутоматског мерења 
 

Подсистему за узимање узорака мора се посветити посебна пажња. Узети узорак мора 

бити репрезентативан. Осим тога, често није могуће поставити сензор на место где се мерење 

врши, већ се узорак воде мора слати на већу или мању удаљеност. Тада треба водити рачуна 

о времену транспорта, како би се кашњење смањило на најмању меру. 

Станице за квалитет воде, као карике у мрежи, представљају везу са реалним светом. 

Методе које се користе на тим станицама заснивају се на теренским мерењима (нпр. 

аутоматска теренска опрема) и узорковањима, као и на лабораторијским анализама. 

Контрола квалитета треба да буде примењена у току узорковања и испитивања, и у току 

анализа. Да би поузданост података била адекватна неопходно је њихово архивирање и 

претварање у информације потребне за процес управљања постројењем. Процеси претварања 

података у информације (прорачуни, презентације, статистичке анализе, и сл.) зависе од 

циљева програма мониторинга. Постоји тесна веза између пројектовања мреже станица и 

сакупљања, обраде, архивирања и употребе података квалитета вода. Циклус мерења, тј. 

мониторинг квалитета вода, почиње сакупљањем података и завршава извештајима о 

аналитичким резултатима. Различити кораци пројектовања мреже за аквизицију података 

треба да буду тесно повезани са крајњим корисницима. Они зависе од облика у коме подаци 

треба треба да буду приказани и архивирани. Подаци добијени на основу осматрања треба да 

буду проверени, архивирани и доступни. Основни циљ управљања подацима је превођење 

података у информацију која ће задовољити потребе крајњих корисника, као и одговарајуће 

циљеве мониторинга. Комбиновано коришћење података из различитих извора поставља 
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строге захтеве у току размене података и за употребе управљачких система. Управљање 

подацима, доследно организовано, установљава: 

 

• стандардне процедуре коришћења података, 

• централни систем архивирања података, 

• институционални развој подстицан организовањем специјализованих програма за 

обуку на нивоу руководилаца, 

• развој програма за обуку обрађивања података (руководилац-службеник), као и обуку 
за третирање података, анализу и интерпретацију. 

 

Тај процес аквизиције података назива се „Информациони систем квалитета вода“ 

(ИСКВ). Он је подељен на пет подсистема (слика 59): 

 

• подсистем за осматрање и/или мерења, 

• подсистем за трансфер и обједињавање, 

• подсистем лабораторије (аналитички), 

• подсистем за обраду, 

• подсистем за приказ и архивирање. 

 

 
 

Слика 59. Шематски приказ информационог система квалитета воде 
 

 

4.3 Кондиционирање воде у ванредним приликама 
 

Каткада се ради сузбијања неке епидемије, за снабдевање водом неког градилишта, 

војног логора, привременог летовалишта, кампа или у другим ванредним приликама (ратно 

стање, земљотрес, поплаве и сл.) организује привремено постројење за кондиционирање воде 

за пиће. 
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У оквиру таквих постројења налазе се уређаји за дозирање коагуланта, класично 

кондиционирање воде, мобилна постројења, ручни уређаји и пастиле (таблете) са хлорним 

препаратима. 

Коагуланти се најчешће додају ручно или се користе разни хипохлоринатори пуњени 

расрвором алуминијум-сулфата или неког другог коагуланта. За дозирање коагуланта у 

чврстом стању користи се тзв. хемијска корпа. Она се састоји из три одељења за смештај 

хемикалија које се додају води. Највеће одељење садржи око 4 kg алуминијум-суифата, затим 

друго по величини садржи око 3 kg соде и последње, најмање одељење, садржи око 3 kg 

хлорног препарата. Нормално, овај уређај претходи процесу филтрирања воде на брзим 

филтерима који се састоје од дрвених буради запремине 2 hl и одговарајуће филтерске 

испуне. Поменути дозатор коагуланта ставља се на руб покретног резервоара запремине 

1.000 1 тако да у њега удара млаз довода сирове воде. На овај начин постиже се приближно 

равномерно отапање хемикалија и њихиво интензивно мешање са водом. 

За привремено снабдевање водом у већим количинама употребљавају се мобилна 

постројења за кондиционирање, постављена на камион (или приколицу). На оваквим 

постројењима примењује се додавање и коагуланта и брзих филтера (без таложника), ради 

уштеде у простору и тежини. Подразумева се вршење дезинфекције и то путем хлорног 

креча или „Жавелове воде“ (12% натријумхипохлорит). Капацитет постројења може бити до 

1.000 m3/d, па и више. 

Један тип мобилне водостанице је преносни уређај Puriffico VS (слика 60)који 

представља малу фабрику воде која аутоматски истовремено врши коагулацију, 

дезинфекцију и филтрирање сирове воде и, без обзира на степен и врсту њеног загађења, 

производи воду за пиће одличног квалитета. Служи за пречишћавање површинских и 

подземних вода, као и вода из резервоара за прикупљање атмосферских падавина. Воду из 

река, језера, бара, цистерни, загађених бунара итд. претвара у воду безбедну за пиће. 

Намењена је за снабдевање чистом водом за пиће: домаћинстава, викендица, јединица 

цивилне заштите, војних јединица, бродова, произвођача прехрамбених производа који у 

производном процесу користе воду (кланице, млекаре, пекаре, производња сокова, пива...), 

итд. При раду не користи електричну енергију. 

 

 
 

Слика 60. Purifico VS водостаница 
 

Производи се у стандардној изведби капацитета од 450 до 3000 l/h, у посебној изведби 

до 5000 l/h, а по наруџби до 15000 l/h. У текуће одржавање спада доливање коагуланта, 

концентрованог раствора натријум-хипохлорита и регенерација филтера, а у годишње 

одржавање замена филтера. Век трајања водостанице је неограничен. 

У недостатку савремених уређаја често се за мање количине воде у пракси, у пољским 

условима, користе разне врсте импровизованих филтера. Као филтрирајући материјал 
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највише се користи песак и шљунак, дрвени угаљ, дрвена струготина, памук, разне тканине и 

сл. 

Филтер од песка се прави тако да се на дно дрвеног бурета (запремине 2 hl) или 

сандука стави слој 10 - 15 cm шљунка, а затим платно и изнад њега слој песка дебљине 30 - 

40 cm. На овако припремљен филтер корисно је сипати три до четири кофе мутне 

коагулисане воде, како би се што раније формирала биолошка опна и тако филтер "сазрео". У 

току филтрирања над пском увек треба да се налази слој воде од 20 - 30 cm, а на њој комад 

даске на коју се сипа вода која се филтрира (да се не би пореметио пешчани слој). Кад се 

филтер запрља, песак треба заменити новим или стари опрати у хлорисаној води, па га 

поново користити. 

Побољшање претходног филтера врши се тако да се на слој песка поставља активни 

или дрвени угаљ. Овај филтер не само да бистри воду него јој уклања и најмање трагове боје, 

поправља мирис и укус. После извесног времена угаљ и песак се замењују новим 

материјалом. 

У сврху дезинфекције бистре воде примењују се пастиле (таблете) са хлорним 

препаратом. 

За бродоломнике и друге људе који се задесе на пучини постоје уређаји за добијање 

слатке воде из морске путем измене јона. 

Уколико је вода загађена хемијским или радиоактивним материјама, мора се 

располагати одговарајућом опремом за одстрањивање тих састојака из воде. У многим 

случајевима то могу бити филтери са јоноизмењивачком масом или са активним угљем, које 

после употребе (ако је у питању радиоактивно загађење) треба на специфичан начин 

деконтаминирати или уништити. 

 

4.4 Методологија пројектовања техничких решења 
 

Технолошки прорачун постројења обухвата одређивање следећих величина и 

вредности: 

 

• објекте и опрему процеса и операција, 

• објекте и опрему за прихват и обраду вода од прања филтера и муља из таложника, 

• објекте и опрему за ускладиштење, припрему и дозирање хемикалија, 

• инсталирану снагу и потрошњу електричне енергије, 

• потрошњу воде за потребе припреме хемикалија. 

 

Одређивање ових величина и вредности зависи од капацитета прераде воде у 

постројењу, од одабраних процеса и операција и од усвојених пројектних критеријума за 

одабране процесе и операције. 

Пројектним критеријумима одређени су услови обављања операција и процеса у 

склопу целе процесне линије. Процесни критеријуми се међусобно разликују за исту 

операцију или процес, у зависности од порекла и квалитета воде изворишта, од жељеног 

дејства операције или процеса и од целокупне процесне линије. 

Утрошак хемикалија у процесу пречишћавања такође зависи од природе и квалитета 

воде изворишта и карактеристика процесних јединица. 

Утрошак   електричне  енергије   за одређене операције и процесе дат је у табели 13. 

Овде није приказан утрошак електричне енергије потребне за дизање воде у постројењу на 

коту којом се постиже гравитационо кретање воде у постројењу од улаза до излаза. Највећи 
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хидраулички губитак има процес аерације, он се креће у опсегу 4 - 5 m, затим долазе филтери 

са 2,5 - 3,5 m, док остале јединице процеса имају хидрауличке губитке 0,1 - 0.5 m. 

 

Процес/операција Разлог примене
Утрошак ел. енергије 

W/m
3
h

Аерација - 0,5 - 10

Дестабилизација
Погон механичког 

мешача
100 - 200

Флокулација
Погон механичког 

мешача
3 - 15

Таложење Погон згртача 0,5 - 1

Флотација
Производња засићене 

воде ваздухом
70

Филтрација
Прање филтера водом 

и/или ваздухом
100

Дозирање
Мешање, погон 

дозираних пумпи
0,2

 
 

Табела 13. Потрошња електричне енергије за остваривање неких процеса и операција 
 

Изузимајући воду за прање филтера (потрошња у процесу пречишћавања 3 - 5% од 

капацитета прераде) и воду која одлази у муљ таложника (у количини 1 - 3% од капацитета 

прераде), вода се троши за припрему хемикалија (за пречишћавање 3600 m3/h) у следећим 

количинама: коагулант 0,75 m3/h, флокулант 25 m3/h, хлор 200 m3/h. Овим количинама воде 

треба додати још и воду за хлађење ако се у порцесу пречишћавања користи озон и вода за 

хидраулички транспорт гранулираног активног угља, ако је он примењен у процесу. 

 

4.4.1 Пројекат мембранског постројења за припрему воде за пиће 

 

Једна од новијих технологија које налазе све ширу примену у припреми воде за пиће 

су мембрански процеси. Ови процеси се већ неколико деценија користе за десалинизацију 

морских и сланих вода, а од раних осамдесетих година XX века и за уклањање суспендовани 

и растворених материја из подземних и површинских вода. Ефикасност, поузданост и 

релативно ниски експлоатациони трошкови пречишћавања утицали су на све масовнију 

примену мембранских система. 

Пуно име пројекта је „Генерални пројекат мембранског постројења за припрему воде 
за пиће града Зрењанина“. Институт „Јарослав Черни“ је 1987. године завршио израду 

пројектне документације конвенционалног постројења за припрему воде капацитета 500 l/s. 

Технолошки процес састоји се од аерације, претходне озонизације, коагулације, флокулације 

таложења, филтрирање на брзим пешчаним филтерима, завршног озонирања, филтрирање 

кроз GAU филтре и дезинфекције. Квалитет сирове воде и природна материја у њој је таква 

да се захтевани квалитет пречишћење воде може постићи само уз висок утрошак хемикалија 

(230 mg/l алуминијум сулфата, на пример). Зато се приступило изради пројекта мембранског 

постројења. 

Класификација мембранских процеса дата је у табели 14: 
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Мембрански 

процес

Величина 

пора (µm)
Могућност сепарације

Притисак 

(bar)
Примена

Реверзна 

осмоза
< 0,001

Растворене соли и 

молекули супстанци 

мале молекулске тежине 

до 100 Da 

7 - 70

Десалинизација морске воде, 

пречишћавање отпадних вода 

у припреми воде за пиће, 

прехрамбена индустрија

Нано-

филтрација

0,0008 - 

0,009

Двовалентни јони 

метала, три и више 

валентни јони, молекули 

мале молекулске тежине 

(200-300 Da ), вируси

5 - 15

Водоснабдевање, 

пречишћавање отпадних вода 

за потребе водоснабдевања

Ултра-

филтрација
0,005 - 0,05

Честице величине преко 

1 µm , неки вируси, 

бактерије растворене 

материје са молекулском 

тежином 10 000-500000 

Da

0,5 - 5

Водоснабдевање, 

пречишћавање отпадних вода 

млечна индустрија, индустрија 

пића, фармацеутска 

индустрија, сепарација воде од 

сирове нафте, сепарација 

екстракте воћа и поврћа

Микро-

филтрација
0,05 - 5

Колоиди, протозоа 

(Ciptosporidium, 

Giardia )

0,5 - 3

Пречишћавање отпадних 

вода, предтретман у 

пречишћавању вода, 

прехрамбена индустрија, 

индустрија боја  
 

Табела 14. Класификација мембранских процеса 
 

Усвојен је укупни капацитет постројења, количина воде која ће се пречишћавати на 

мембранама и проток на by-pass-у у првој фази: 

 

• Укупни (бруто) капацитет постројења Qb = 690 l/s. 

• Капацитет постројења (нето) Q = 600 l/s. 

• Количина воде која пролази кроз мембране Qp = 510 l/s. 

• Количина воде која не пролази кроз мембране Qbp = 90 l/s. 

• Количина отпадне воде (отпадни концентрат) Qo = 90 l/s. 
 

Мембранска инсталација је конципирана као систем од две процесне линије 

капацитета по 255 l/s пречишћене воде. Цевни by-pass омогућава да се 90 l/s сирове воде без 

пречишћавања меша са пречишћеном водом на крају процеса пре хлорисања. Главни 

елементи мембранског постројења су: 

 

• Хемијски предтретман сирове воде. Има задатак да онемогући или смањини на 

најмању могућу меру издвајање каменца на површини мембрана, чиме се продужава 

њихов радни век. У оквиру овога предвиђа се: 

 

o Систем за складиштење и дозирање сумпорне киселине (коришћење сумпорне 

киселине која треба да неутралише високу алкалност и смањи pH вредност), 
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o Систем за складиштење и дозирање инхибитора стварања каменца (да би се 

рационализовале дозе сумпорне киселине и умањило зачепљење мембрана 

другим материјама). 

 

• Механички предтретман – касетни микрофилтери. Њихов задатак је да уклоне честице 
веће од 5 микрона а које се могу појавити у сировој води. 

• Пумпе за постизање потребног притиска, да би се обезбедио притисак већи од 
осмотског притиска за процес филтрирања кроз наномембране. 

• Наномембране. Предлаже се решење са двостепеним проласком воде кроз 

наномембране. Батерије су опремљене са контролним панелом за управљање, 

инструментима за праћење квалитета сирове и пречишћене воде, затварачима, цевним 

везама за одвод сирове воде, одводом пречишћене воде, доводом и одводом 

хемикалија за прање и испирање. 

• Завршно дотеривање квалитета воде састоји се од: 
 

o декарбонизације која има за циљ да десорпцијом CO2 из воде доведе 

концентрацију угљендиоксида на пожељни ниво, 

o додавање кречног млека која има за циљ да повећа pH вредност воде и да 

повећа концентацију калцијума на оригиналну вредност. 

 

• Систем за хлорисање. 

• Систем за прање и испирање мембрана. Критеријум за чишћење мембрана је када 
производња пречишћене воде падне за више од 10 % или када нормализована 

концентрација соли у пречишћеној води порасте изнад 5 % или када парцијални 

притисак преко мембрана порасте преко 15 %. Процедура чишћења обухвата: 

 

o припрему раствора (раствор се припрема на лицу места додавањем потребних 

количина киселина и база), 

o пражњење концентарта из система, 

o рециркулација раствора за чишћење, 

o натапање мембрана раствором за чишћење, 

o рециркулација под високим притиском, 

o испирање мембрана. 

 

 
 

Слика 61. Изглед мембранског постројења 
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Слика 62. Технолошка шема пречишћавања 
 

Досадашња искуства у примени мембранских система у процесима припреме воде за 

пиће су показала да ови системи имају низ предности у односу на конвенцијално постројење: 

 

• мањи трошкови инвестиционих улагања, 

• мањи експлоатациони трошкови, 

• употреба хемикалија је сведена на минимум, 

• простор за смештај инсталације је знатно мањи, 

• употреба хлола за дезинфекцију је минимална због значајне редукције броја 

микроорганизама у току процеса пречишћавања, 

• продукција муља у току процеса пречишћавања је мања због мањег утрошка 
хемикалија, 

• време изградње је краће због мањег обима радова и релативно једноставне монтаже 
мембранских батерија. 

 

Извршена је анализа трошкова за постројење према пројекту из 1987. године 

(конвенцијално постројење) и за мембранско постројење. Конвенционално постројење 

капацитета 500 l/s је 21,4% скупље од мембранског постројења капацитета 600 l/s, а 

специфичне инвестиције у конвенционално постројење су веће за 45,7%. Такође, 

конвенционално постројење има и више годишње трошкове изражене преко цене 1 m3
 

пречишћене воде за 30,5% (0.338 $/m3
 према 0.259 $/m3

). 
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5. Технолошка решења примењена у Србији 
 

 

 

Обезбеђивање хигијенски исправне воде за пиће у Репубиици Србији представља 

стално присутан проблем. Решавање овог пробиема је приоритет због стално присутног 

здравственог ризика већег дела свих категорија становништва Србије. Користећи податке 

пописа, из 1991. године, у Репубиици Србији је живело 9778991 становника, а у градовима 

чији се водоводи контроиишу 5076947 становника (51,92%).У 1997. години микробиолошки 

ризичну воду у градовима, чија се вода контроиише, пило је око 1194227 становника 

(23,52%). Физичко-хемијски ризичну воду пило је 1581551 становника (31,15%). 

истовремено микробиоиошки и физичко-хемијски ризичну воду пило је око 709588 

становника (13,98%). Генерално гледајући, ситуација није задовољавајућа. По последњем 

попису становништва из 2002. године у Републици Србији је живело 7498001 становника 

(без Косова и Метохије), што нам говори да се демографска структура није битно променила. 

Технологија пречишћавања воде за пиће је доста узнапредовала, а самим тим и постројења за 

пречишћавање воде, у Србији, су у већој или мањој мери технолошки усавршавана од тог 

периода. 

 

5.1 Надзорни систем београдског водовода 
 

Београдски водовод основан је пре 115 година и током свог развоја константно је 

повећавао капацитете пратећи демографски и индустријски развој града. У овом периоду 

број људи у Београду нарастао је 25 пута а количина произведене воде 110 пута. Криза 

деведесетих зауставила је све развојне токове. То се највише одразило на примене 

савремених решења у области надзора и управљања производњом, дистрибуцијом и 

квалитетом воде. 

Влада Јапана, преко своје агенције JICA (Japan International Cooperation Agency), 
одобрила је ЈКП БВК (Београдски водовод и канализација) донацију за реализацију 

„Пројекта за унапређење водоснабдевања у Београду“. У оквиру пројекта предвиђено је да 

се : 

 

• Формира SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) систем за надзор и 
управљање над бунарима, дистрибутивним пумпним станицама и резервоарима. 

• Испоруче пумпе, фреквентни регулатори и soft-стартери за реконструкцију 7 

дистрибутивних пумпних станица 

• Обнови опрема за анализу квалитета воде 

 



Технологије и постројења за пречишћавање воде  

 

 102 

 
 

Слика 63. SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) систем 
 

 

Слика 64. Елементи SCADA система 
 

Реализација пројеката подељена је у две фазе. Прва фаза имала је за циљ формирање 

SCADA система који обухвата укупно 155 објекта : 

 

• главни контролни центар (MCC - Main Control Centar) - 1 локација, 

• локални контролни центри (LCC - Local Control Centar) - 4 локације, 

• пумпне станице А типа (са локалним SCADA сервером) - 14 локација, 

• пумпне станице Б типа (без локалног SCADA сервера) - 14 локација, 

• бунариске црпне станице - 102 локације, 

• резервоари - 20 локација. 
 

Главни функционални задаци постављени пред SCADA систем су : 
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• прикупљање и архивирање података, прикупљање real-time дигиталних и аналогних 
података са свих објеката повезаних у систем (око 10000 тагова), архивирање свих 

релевантних информација добијених на основу прикупљених података у релациону 

базу података, презентација real-time и архивираних података путем синоптичких 

екрана, графикона и табела 

• real-time контрола и мониторинг бунарских пумпи, даљинско управљање и 
мониторинг за 65 бунарских пумпи лоцираних на левој обали реке Саве преко LCC 

Бежанија, даљинско управљање и мониторинг за 40 бунарских пумпи лоцираних на 

десној обали реке Саве преко LCC Баново брдо 

• real-time мониторинг дистрибутивних пумпних станица и резервоара, мониторинг 27 

дистрибутивних пумпних станица повезаних директно на MCC или преко неког од 

четри LCC-а, мониторинг 20 резервоара повезаних директно на MCC 
 

 

Слика 65. Real-time контрола и мониторинг 
 

Хијерархиски, према току информација, архитектура SCADA система подељена је у 

три нивоа. Овакву организацију диктирале су предвиђене функције које је систем морао да 

испуни као и топологија објеката лоцираних у пречнику од око 40 km. 

На првом, највишем, нивоу налази се MCC (Main Control Centar) у коме се 

прикупљају, презентују и складиште информације са свих објеката повезаних у систем. На 

овој локацији инсталирано је укупно 6 сервера и 4 радне станице : 

 

• Master SCADA сервер представља главни SCADA сервер у систему. У њему се налазе 
real-time подаци прикупљени са свих објеката у систему. Поред презентације real-time 

података за радне станице (око 400 екрана) овај сервер има и функцију да генерише 

све врсте графичких и табеларних извештаја на основу архивираних података. 

• Master SQL сервер одговоран је за складиштење свих типова информација 
прикупљених у MCC-у и четри LCC-а у релациону базу података ради њихове касније 

презентације и анализе. 

• Backup SQL сервер је редудантни SQL сервер у систему, а податке репликацијом 
добија од Master SQL сервера. 

• DC (Domai Control) сервер задужен је за исправан доменски рад целог SCADA система 

са свим сервисима које један овако сложен систем захтева. 
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• GPRS (General Packet Radio Service) сервер има улогу комуникационог сервера и 
задужен је да прикупља податке са свих објеката који су само путем GPRS мреже 

повезани на MCC. Прикупљене податке овај сервер прослеђује Master SCADA серверу. 

• WEB сервер дистрибуира и презентује, преко Интернета, real-time и архивиране 
податке у SCADA и SQL серверима свим ауторизованим корисницима. 

 

Други, средњи, хијерархиски ниво представљају четри LCC-a (Local Control Centar). 
Сваки LCC има функцију да прикупља, презентује и складишти у локалу информације са 

објеката који чине технолошки заокружене целине, као и да информације даље прослеђује 

MCC-у. На све четри локације инсталирано је укупно 10 сервера и 4 радне станице: 

 

• Локални SCADA/SQL сервери за презентацију real-time и архивираних података у 

локалу инсталирани на сваком од четри постојећа LCC-a. 

• Локални (редудантни) DC сервери инсталирани на LCC Бежанија и LCC Баново брдо. 

• GPRS сервери за прикупљање података са бунарских црпних станица на левој и десној 
обали реке Саве, инсталирани на LCC Бежанија и LCC Баново брдо. 

• TN (Teleconmmunication Network) сервер задужен за надзор над целокупном 
телекомуникационом мрежом SCADA система са свим припадајућим комуникационим 

линијама и уређајима. 

 

На трећем, најнижем нивоу, налазе се сами објект повезани на неки од четри LCC-а 

или директоно на MCC. Поред управљачких електро и комуникационих ормана на важнијим 

дистрибутивним пумпним станицама инсталирани су и локални SCADA/SQL сервери и радне 

станице. Главну опрему на објектима чине: 

 

• 59 управљачких електро-ормана произведених и испитаних по IEC 60439-1/ IEC 
60204-1 стандардима (IEC - International Electrotechnical Commission), 

• 14 серверских rack-ова са припадајућим SCADA радним станицама, 

• 126 нових PLC-ова као и око 80 постојећих на којима су извршена апликативна 
прилагођавања како би могли бити повезани у систем, 

• 25 touch оператер панела, 

• 20 анализатора хлора, 

• 26 L3 switch-a, 32 SHDSL router-a i 149 GPRS router-a. 
 

Сви објекти повезани су у јединствени телекомуникациони систем базиран на 

Ethernet-у. На бунарским црпним станицама као и резервоарима размена података са 

надређеним центрима реализована је путем Internet-а уз помоћ GPRS router-a. За све 

дистрибутивне пумпне станице реализовани су редудантни комуникациони путеви. У 

зависности од локације и расположивости примарне комуникационе линије реализоване 

фибер-оптичким кабловима, SHDSL, ADSL или WLL конекцијом, а секундарни 

комуникациони путеви реализовани су преко Internet -а помоћу GPRS router-a. 

Пројектовање SCADA система, као почетна фаза у реализацији пројекта отпочело је 

средином марта 2006. године, а целокупна опрема испоручена је првој половини октобра 

2006. године. Након инсталације и повезивања опреме на објектима SCADA систем је пуштен 

у рад крајем фебруара 2007. године. 

Неки од резултата овакве врсте контроле и мониторинга доступни су и на Internet 
презентацији ЈКП БВК (Београдски водовод и канализација), http://www.bvk.co.yu, у оквиру 

дневног билтена: 
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„У четвртак 30. августа 2007. године на постројењима за пречишћавање воде 
Београдског водовода произведено је 644578 кубних метара воде или просечно 7460 литара у 
секунди. Потрошња воде била је 615609 кубних метар воде или просечно 7125 литара у 
секунди. У првој висинској зони београдског водоводног система потрошња је износила 
315568 кубних метара, у другој 163739, у трећој 98553, у четвртој 5239, у јужном правцу 
25082, у правцу Авала 4235 и у правцу Винча 3193 кубних метара воде. 

У петак 31. августа 2007. године, испуњеност резервоара у 6 сати износила је 80,5%. 
У првој висинској зони резервоари су били испуњени 82,2%, у другој 79,4%, у трећој 83,7%, у 
четвртој 80,4%, у јужном правцу 66,3% и у правцу Авала 41,5%.“ 

 

5.2 Технолошка решења примењена у Ваљеву 
 

Ваљево има око 70000 становника и простире се на око 2256 ha. Још 1979. године 

израђена је студија за дугорочно снабдевање водом Ваљева. Овом студијом предвиђена је 

изградња регионалног система „Ровни“ са акумулацијом запремине 24 милона m3
 сирове 

воде, као и постројење за пречишћавање воде за пиће капацитета 3 x 600 l/s. 

Као прелазно решење водоснабдевања Ваљева урађен је пројекат за водозахват на 

реци Градац, црпна станица и потисни цевовод пречника 500 mm до постројења за 

пречишћавање воде за пиће „Пећина“, капацитета 300 l/s. Регионални пројекат од 3 x 600 l/s 

урађен је 1987. године. 

Изворишта са којих се Ваљево снабдева додом за пиће су Илиџа, Пакље, Градац и 

Ровни (у изградњи). 

Вода са извора Илиџа и данас служи као мање извориште за водоснабдевање Ваљева, 

јер је њен квалитет изузетан током целе године, без икаквог пречшћавања и дезинфекције. 

Западно и југозападно од Ваљева простире се планина Јабланик са највишим врхом од 

1274 m, а највиши делови су изграђени од кречњака. Североисточне делове ове планине 

дренира река Јабланица, по којој је и добила име. У истом правцу простире се планина 

Повлен. Воде са ове планине дренирају Повленска река и Сушица, иначе десна притока 

Јабланице. Чињеница је да притока-река Сушица обухвата веће сливно подручје, него река 

Јабланица, а мерењима протока на водомерним станицама утврђено је да су протоци, мерени 

у m/s, од два до пет пута мањи него на реци Јабланици. То се тумачи да је подручје Јабланице 

састављено од вододрживих стена, које примљену воду површински депонују у реку, док је 

подручје Сушице састављено од кречњака и које примљену воду подземно, у виду извора и 

врела, предају у друга сливна подручја. Такво једно врело је и врело Пакље, које се налази на 

десној обали реке Јабланице, узводно од Ваљева на око 8,2 km. 

 

 
 

Слика 66. Врело Пакље 
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То је типично карстно врело са великим осцилацијама у издашности. Минимални 

проток Qmin = 120 l/s, средњи Qsred = 390 l/s а максимални Qmax = 1000 l/s. Висински 

положај врела омогућава гравитационо довођење воде до постројења за пречишћавање воде 

на брду Пећина у Ваљеву. У периоду када нема падавина или топљења снега, сирова вода из 

врела Пакље је без боје, мириса и укуса. Оптерећење органским материјама је мало, не 

садржи масти и уља, детерџенте и фенолне материје. Концентрација токсичних метала је 

испод максимално дозвољених граница. Бактериолошко загађење је ниског степена. У 

периоду када су падавине интензивне, долази до погоршања квалитета сирове воде и то: 

повећан је садржај суспендованих материјала (земља, муљ), јавља се обојеност, повећава се 

садржај органских материја, а и загађење бактеријама је веће. Ипак, и даље нема токсичних 

материја (тешки метали, детерџенти, феноли). 

Грачанска врела (река Градац) се јављају у две зоне истицања. Прва, узводнија, 

изворишта (Црна и Велика врела) представљана су са седам извора на левој обали реке, 

распоређених на дужини од стотинак метара на надморској висини 263 - 265 m. Најjачи је 

други извор, који избија из нешто издигнутијег гротла-пећине на левој обали. Оцена 

квалитета воде реке Градац задовољава критеријуме класификације између I и II класе. То 

значи да је могуће ову воду користити за пиће после стандардног пречишћавања. У периоду 

без падавина, воде реке Градца су без боје, мириса и укуса. Оптерећење органским 

материјама је мало и креће се у границама: BPK5 = 2,2 - 2,4 mg/l, HPK = 4,4 - 5,1 mg/l и 

KMnO4 = 5,2 - 12,3 mg/l. Вода у реци Градац не садржи ни феноле, нити масти, уља и 

детерџенте. Концентрација токсичних метала је испод максимално дозвољене концентрације 

(MDK). Бактериолошки вода је загађена фекалним загађњем од умереног до високог степена. 

У периоду интензивних падавина долази до пролазног погоршања квалитета воде реке 

Градац која се манифестује: повећањем боје, великим садржајем суспендованих материја и 

великим фекалним загађењем. Ова погоршања квалитета воде не изазивају повећање 

садржаја у води тешких метала, фенола, детерџената, масти и уља. У погледу квалитета воде, 

Градац спада у оне реке које су у највећој мери очуване. Зато овај водоток има првостепену 

улогу у снабдевању Ваљева питком водом. Проток воде је релативно снажан а капацитет 

стабилан. 

Брана Ровни лоцирана је на Јабланици, на 15-ом километру регионалног пута Ваљево 

- Бајина Башта. Акумулација Ровни је још увек у изградњи а предвиђена је да снабдева водом 

за пиће градове Ваљево (1800 l/s), Лазаревац и Лајковац (5800 l/s), Мионице и Уб-а (190 l/s). 

 

Постројење ППВ „Пећина“ - Крајем осамдесетих година XX века, капацитети 

расположиве сирове воде у Ваљеву били су већи од капацитета постојећег постројења за 

прераду воде (Q = 243 l/s), које је иначе било дотрајало и непоуздано. Све веће потребе града, 

општине и региона за водом за пиће, наметнули су  као приоритетан и ургентан задатак, 

изградњу фабрике воде на Пећини (ППВ „Пећина“). Изградња ове фабрике почела је 1990. 

године и после шест година градње, пуштена је у рад 1996. године (слика 67). 

 

  
 

Слика 67. Фабрика воде ППВ „Пећина“ 
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Реч је о објекту за пречишћавање воде капацитета 600 l/s (I фаза). Овај капацитет 

обезбеђује довољно пијаће воде граду Ваљеву, привреди и околним безводним селима. 

Примена технологије пречишћавања  предвиђа третман сирове воде из три извора: река 

Градац, извор Пакље, акумулационо језеро „Стубо-Ровни“ (брана у изградњи). Укупан 

капацитет постројења је 6480 m3/h, а капацитет I фазе је 2160 m3/h. 

Пречишћавање воде обухвата бистрење,таложење, филтрирање и дезинфекцију. Овим 

процесима се уклањају суспендоване минералне и органске материје. Комплетан технолошки 

процес је аутоматизован и компјутерски контролисан. 

Бистрење се састоји од коагулације алуминијум сулфатом на хидрауличном скоку, 

флокулације помоћу анјонског полиелектролита (тростепено мешање са укупним временом 

задржавања 27 минута) и таложења образованих флокула на ламеларном таложнику. 

Саставни део таложника чини „згушњавач“ испод ламела, у коме долази до згушњавања 

муља издвојеног на ламелама. 

 

 
 

Слика 68. Ламеларни таложник 
 

После бистрења, вода одлази на филтрирање (6 филтерских поља површине 51 m2
 

свако). Филтрирана вода отиче у резервоар чисте воде, запремине 3750 m3
, пошто се 

предходно хлорише. Прање филтера се врши ваздухом и водом. 

 

 
 

Слика 69. Филтерска поља 
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На изласку из резервоара обезбеђено је завршно хлорисање и флуорисање, после чега 

вода одлази у дистрибуциону мрежу. У случају микробиолошког загађења сирове воде, врши 

се предхлорисање (испред прве флокулационе коморе). Ради корекције pH вредности сирове 

воде, обезбеђено је дозирање сумпорне киселине, а филтриране воде дозирањем креча. 

Обрада муља обухвата пумпање истог из „згушњавача“ на коморну филтер пресу, уз 

предходно дозирање катјонског полиелектролита. Добијени муљни колач се одвози на 

депонију. 

 

 
 

Слика 70. Шема пречишћавања воде за пиће ППВ „Пећина“: 
1 - шахта сирове воде; 2 - разделно окно; 3 - хидраулички скок (коагулација); 

4 - флокулационе мешалице; 5 - ламеларни таложник са интегрисаним „згушњавачем“ 
муља; 6 - пешчани филтер - шест филтерских поља; 7 - резервоар чисте воде; 8 - базен воде 

за прање; 9 - регулациони базен; 10 - коморна филтер преса; 11 - дуваљке 
А - сумпорна киселина; Б - алуминијум-сулфат; Ц - анјонски полиелектролит; Д - креч; 

Е - силикофлуороводонична киселина; Ф - хлор; Г - катјонски полиелектролит 
 

Посебна пажња посвећена је заштити животне средине од отпадних материја самог 

процеса, а и од сумпорне и силикофлуороводоничне киселине као и заштита од хлора 

(комплетан систем за неутрализацију хлора). 

Вода из ове фабрике, по завршетку језера у Ровни ће потећи и према Лајковцу, 

Лазаревцу, Мионици, Убу, Коцељеви и другим крајевима. 

 

5.3 Водоснабдевање Крагујевца 
 

Становништво Крагујевца снабдева се водом за пиће из следећих изворишта: 

водоводни систем Гружа, водоводни систем Грошница, систем рени бунара на Великој 

Морави и са алтернативних извора за водоснабдевање. 

Изворишта која се налазе у водоводном систему ЈКП „Водовод и канализација“ се 

издвајају по свом значају, на њима се примењује програм мониторинга хигијенске и 

биолошке исправности и предмет су бројних истраживања док о броју и стању 

алтернативних изворишта за водоснабдевање нема података. Контрола хигијенске 
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исправности воде за пиће врши се у складу са законским одредбама „Правилника о 
хигијенској исправности воде за пиће“. Овим правилником је регулисана учесталост и обим 

мерних места. Договором између представнка ЈКП „Водовод и канализација“, Републичке 

санитарне инспекције и тадашњег Завода за заштиту здравља, а у складу са законским 

одредбама, одлучено је да се контрола врши на 17 тачака. Овим мерним местима покривени 

су сви резервоари као и мрежа сва три система (Гружански, Грошнички и Моравски систем). 

Постоје две врсте контроле, интерна и екстерна. Интерну контролу врши свакодевно 

ЈКП „Водовод и канализација“ у својим лабораторијама. Екстерну контролу врши овлашћена 

установа „Институт за заштиту задравља“ и то три пута недељно. Према подацима 

Института у току 2006.године узето је укупно 2549 узорака на хемијску и микробиолошку 

анализу. Од тога микробиолошки је било неисправно 12 узорка или у процентима 0,47%. 

Хемијски је било неисправно 846 узорака односно 33,28%. Узроци микробиолошке 

неисправности су повећан број аеробних мезофилних бактерија и присуство колифомних 

бактерија. Овако низак проценат микробиолошке неисправности воде указује на ефикаснан 

процес дезинфекције. Хемијска неисправност се односи само наводе Гружанског система док 

су воде с Моравског и Грошничког система потпуно исправне. Неисправност Гружанског 

система се односи само на један параметар и то је утрошак KMnО4. Постојећи техничко–

технилошки процес је такав да није могуће потпуно пречистити воду и довести је до 

хигијенски исправне воде. 

Поред наведених вода, на територији града има већи број мањих водотока и потока 

које никада нису биле предмет истраживања и чији је значај мањи. 

Акумулационо језеро Грошница по својим микробиолошким показатељима квалитета 

припада I - II класи бонитета по Kohl-у (1975. године). 

Испитивања квалитета воде акумулације Гружа обухватају два периода када су 

вршена обимна испитивања, непосредно по формирању језера 1984. године, као и у периоду 

1996 - 1999. године. На основу микробиолошких показатеља водa акумулације Гружа се 

сврстава у II класу бонитета, а плитког дела и притока у II – III класу. На основу анализе 

укупног планктона (1989. године) воде акумулације Гружа припадају β-мезосапробном типу. 

Сапробиолошка анализа фитопланктона је такође показала да вода акумулације Гружа 

припада β-мезосапробном типу. На основу неких хидрохемијских карактеристика 

акумулације Гружа квалитет воде је у оквиру II класе, што је потврђено и каснијим 

испитивањима биолошких параметара. Испитивања у периоду 1996 - 1999. године су 

показала да је квалитет воде, на основу индекса сапробности, већим делом испитивања био у 

границама β-мезосапрбности, мада су у појединим периодима забележене вредности 

карактеристичне за α-мезоспаробне воде. Резултати добијени израчунавањем „Индекса 
фосфатазне активности“ (ИФА) су показала да је чак 76.3% узорака у категорији умерене 

до веома загађене воде. 

Према подацима хидрометереолошког завода, воде реке Велика Морава су, посебно у 

летњим месецима, загађене органским материјама, што је при екстремно малим водотоцима 

условило деградацију квалитета воде до IV класе. Вода притоке Лепенице на локалитету 

Багрдан је најчешће у ВК (ван класе) стању. 

Иако је шире подручје Крагујевца покривено водоводном мрежом један део 

становништва редовно користи воду са јавних чесми. Разлози за то су многобројни. Пре 

свега воде са појединих јавних чесми су одличног квалитета. Те воде су врло питке и 

освежавајуће. Треба напоменути да је један од разлога за коришћење алтернативних извора 

за водоснабдевање и то што градска вода (Гружански систем) у летњим и јесењим месецима 

има специфичан укус и мирис и не испуњава органолептичке параметре квалитета. Због свих 

тих разлога скупшина града финансира контролу хигијенске исправности воде за пиће са 

јавних чесми. 
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Слика 71. Просторни распоред алтернативних изворишта за водоснабдевање на подручју 
Крагујевца 

 

„Институт за заштиту здравља“ врши контролу хигијенске исправности воде са 10 

јавних чесми: Дивостин, Шумарице, Грујина чесма, Петровац, Бубањ, Капавац, Кошутњак, 

Теферич, Белошевац и Ждраљица. Од октобра до краја априла контрола се врши два пута 

месечно, а у летњем периоду једном недељно. О квалитету воде односно о хигијенској 

исправности јавност се редовно обавештава путем медија. Воде са јавних чесми су углавном 

изворске воде и релативно су доброг хемијског састава мада има вода које нису за пиће. 

Највећи проблем са водама са јавних чесми је врло промењива микробиолошка неисправност 

због чега се оне не препоручују за пиће. У току 2006. године укупно је узето 323 узорка за 

хемијску и микробиолошку анализу од тога је микробиолошки било неисправно 312 узорка 

или 96,59%. Узроци неисправности си били присуство колиформних бактерија и 

Streptococcus faecalis. Из ових податка јасно може да се види да је хемијски састав вода 

задовољавјући али константно присуство бактерија фекалног порекла говори о високом 

ризику коришћења воде са јавних чесми за пиће. 

Имајући у виду стање водених ресурса на територији Крагујевца неопходно је 

провести следеће активности: 

 

• Израда и примена мониторинга као основа за заштиту и побољшање квалитета. На 
бази мониторинга израдила би се детаљна хидробиолошка карта квалитета природних 

вода. 



Технологије и постројења за пречишћавање воде  

 

 111 

• Предузимање мера да се постојећи извори загађења уклоне или сведу на могући 
минимум како би се побољшао квалитет воде. 

• Предузимање мера за спречавање даљих загађивања водених екосистема. 

• Израда катастра загађивача природних водотока. 

• Утврђивање стања постројења за пречишћавање отпадних вода и снимак стања свих 
предтретмана. 

• Дефинисање мера за оптимизацију третмана отпадних вода пре њиховог укључивања 
у природне екосистеме. 

 

За реализацију предложених активности потребно је доношење одговарајућих 

локалних прописа и формирање ефикасног стручног тела које ће сачинити и реализовати 

програм ревитализације водених ресурса региона, доношење акционог плана на заштити и 

побољшању стања акватичних екосистема, као и разрада извора финансирања. 
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6. Закључак 
 

 

 

На обезбезбеђивање довољних количина хигијенски исправне воде за пиће утиче низ 

фактора, међу којима су најзначајнији: постојећи ресурси, примењене технологије и 

друштвено - економски услови. Њихова неусаглашеност проузоркује бројне проблеме, који 

захтевају постављање и одређивање непосредних циљева, избор стратегије и мера за њихово 

решавање. 

Посматрано по временским пресецима, норма потрошње се стално, и то значајно 

повећавала. Како глобално, тако и регионално у многим земљама света, посебно оним мање 

развијеним, проблем обезбеђивања довољних количина квалитетне воде за пиће, представља 

значајан фактор ризика по здравље становништва. Узрок је у недовољним расположивим 

количинама вода које се могу користити у те сврхе и ограничавајућим могућностима 

постојећих технологија да задовоље постојеће захтеве. Решавање ових проблема је 

приоритет због стално присутног здравственог ризика већег дела свих категорија 

становништва Србије. 

Да би се предупредиле последице које могу настати због несавесног корићења 

постојећих ресурса потребно је приказати тренутно стање водоснабдевања у Србији, указати 

на угроженост услова за живот и рад људи и неопходност предузимања свеобухватних мера 

које подразумевају: поправку технолошког третмана и континуирану дезинфекцију воде, 

набавку адекватне опреме, боље одржавање постојећих изворишта и систама, перманентна 

контрола квалитета воде од стране надлежних институција, здравствено - васпитни рад и др. 

Предлог мера, у циљу обезбеђивања квалитетне воде за пиће из централних система 

водоснабдевања, а самим тим и побољшања здравља, услова за живот и рад становништва, за 

наредни период сагледао би се у следећем: 

 

• Целовито и стално сагледавање стања водоснабдевања на територији Републике 

Србије, које подразумева санитарно - техничку контролу и додатна лабораторијска 

испитивања на водосистемима. 

• Перманентна контрола и праћење квалитета воде за пиће на територији Републике 
Србије. 

• Сагледавање стања најугроженијих система водоснабдевања и израда предлога мера 
за хитно превазилажење специфичне проблематике. Испитивања физичко - хемијских 

и микробиолошких карактеристика воде за пиће и извештавање о добијеним 

резултатима вршити искључиво према „Правилнику о хигијенској  исправности воде 
за пиће“. 

• Организације и друга правна и физичка лица која обављају делатност у зонама 
санитарне заштите, дужна су да своје понашање ускладе са Законским прописима који 

третирају проблематику санитарне заштите изворишта водоснабдевања. 

Неусаглашеност понашања, унутар зона санитарне заштите, доводи до погоршања 

квалитета воде за пиће тако да подземне воде све више захвата нитрификација. 

Изграђени системи за технолошки третман воде из акумулација не могу да савладају 
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органска оптерећења сирове воде. Све ово намеће неопходност ревизије зона 

санитарне заштите и понашања унутар овог заштићеног простора. 

• Побољшати кадровску структуру запослених на водоводима уз сталну едукацију 
постојећег кадра. 

• У оквиру активности на заштити здравља становништва, настојати да проблематика 
заштите изворишта нађе одговарајуће место, како код становништва тако и на свим 

нивоима друштвене заједнице. 

• Обезбеђење додатних материјалних средстава за санирање најугроженијих водовода, 

набавку средстава за кондиционирање воде и несметан рад лабораторија на 

здравственој контроли воде за пиће, а све у циљу побољшања здравља становништва 

Републике Србије. 
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