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NIECKI BASENOWEJ - ANALIZA RYZYKA  

DLA ZDROWIA K ĄPIĄCYCH SIĘ 

CHLORINE CONTAMINATION IN DIFFERENT POINTS OF POOL -  
RISK ANALYSIS FOR BATHERS’ HEALTH 

Abstrakt:  Stacja oczyszczania i dezynfekcji wody basenowej spełnia swoje zadanie pod warunkiem współpracy 
systemu hydraulicznego z odpowiednią geometrią niecki basenowej. Przepływ wody przez nieckę basenu może 
powodować powstawanie „martwych” stref niebiorących udziału w cyrkulacji. W strefach tych różny może być 
stopień wymieszania dezynfektanta z wodą. Tym samym różna może być skuteczność dezaktywacji 
mikroorganizmów i wpływ na zdrowie osób kąpiących się. Przedstawiono wyniki fizyczno-chemicznych badań 
próbek wody basenowej pobranych z charakterystycznych punktów niecki. Szczególną uwagę zwrócono na 
zawartość chloru wolnego i chloru związanego. Badania przeprowadzono w dwóch krytych basenach różniących 
się systemem przepływu wody. Na podstawie wyników analiz sporządzono mapy chloru dla niecek basenowych. 
Wykazano, że dla oceny ryzyka zagrożenia zdrowia osób kąpiących się próbki wody powinny być pobierane  
z punktów niecki basenowej uznanych za reprezentatywne. 

Słowa kluczowe: mapa chloru, system hydrauliczny basenu, zagrożenie zdrowia kąpiących się 

Wprowadzenie 

W basenach publicznych zgodnie z wytycznymi sanitarno-higienicznymi wymagana 
jest dezynfekcja związkami chloru [1-4]. Właściwości dezynfekcyjne chloru są związane  
z jego zdolnością do utleniania związków organicznych i nieorganicznych, a wynikiem 
chlorowania wody jest powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji (DBP). DBP 
powstają w wodzie basenowej w znacznie większych ilościach niż w wodzie pitnej,  
z uwagi na wyższy stopień chlorowania oraz zwiększoną zawartość materii organicznej [4]. 
Zidentyfikowano już ponad 600 rodzajów tych związków i wciąż odkrywane są nowe. 
Wśród produktów dezynfekcji wody wyróżnia się trihalometany (THM), kwasy 
halogenooctowe (HAA) oraz chloraminy (CAM) [5-10]. To właśnie chloraminy są 
najbardziej uciążliwe dla osób kąpiących się. Odpowiedzialne są za tzw. zespół 
podrażnienia u pływaków, suchość skóry, podrażnienia śluzówek, nadają wodzie 
basenowej nieprzyjemny zapach i posiadają właściwości mutagenne [11-17]. Ze względu 
na dużą lotność są to związki szkodliwe nie tylko dla osób korzystających z kąpieli, ale 
także dla obsługi obiektów basenowych, szczególnie tych spędzających w hali basenowej 
po kilka godzin dziennie [16, 18-21]. 

Na ilość i rodzaj powstających DBP w wodzie basenowej wpływa wiele czynników. 
Najważniejszymi są stopień chlorowania wody (rodzaj dezynfekcji i metoda oczyszczania 
wody), liczba osób pływających i intensywność pływania (obciążenie basenu) oraz system 
hydrauliczny basenu [6, 7, 10, 19, 22]. 
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Nawet najlepiej zaprojektowany system oczyszczania wody basenowej,  
z wielostopniową i nowoczesną dezynfekcją, nie zapewni bezpieczeństwa zdrowotnego 
kąpiącym się, jeśli przepływ wody przez nieckę basenu będzie powodować powstawanie 
martwych przestrzeni niebiorących udziału w cyrkulacji, sprzyjających gromadzeniu się 
zanieczyszczeń i rozwojowi mikroorganizmów (w tym chorobotwórczych). 

Wskazanie w nieckach basenowych punktów reprezentatywnych do oceny możliwego 
ryzyka dla zdrowia kąpiących się osób powinno zmierzać do ustalenia miejsc, w których 
należy spodziewać się wody o najgorszej jakości. Wtedy można z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że jeśli w tych punktach woda spełnia stawiane jej 
wymagania, to tym bardziej je spełnia w pozostałych, z założenia „lepszych” punktach.  
W tym celu należy wykonać tzw. mapę chloru dla szeregu wytypowanych, 
charakterystycznych punktów w niecce basenowej.  

Na podstawie wyników badań modelowych nad systemami hydraulicznymi  
w basenach za punkty charakterystyczne można uznać punkty zlokalizowane przy ścianach 
niecek basenowych, w narożach niecek po stronnie płytszej i głębszej oraz środek niecki 
basenowej [23, 24]. Najlepiej byłoby wykonać mapę chloru dla wody po nocnej przerwie 
eksploatacyjnej, przed udostępnieniem basenu użytkownikom oraz dla wody  
w godzinie maksymalnego obciążenia niecki basenowej kąpiącymi się. Analiza uzyskanych 
danych pozwoli wiarygodnie wyznaczyć punkty reprezentatywne do oceny jakości wody  
w basenie, a wyniki badań próbek wody pobranych z tych punktów ocenić możliwe ryzyko 
dla zdrowia kąpiących się. 

Celem niniejszej pracy było porównanie zawartości chloru wolnego i związanego  
w charakterystycznych punktach niecek basenowych różniących się systemem 
hydraulicznym oraz wytypowanie reprezentatywnych punktów poboru próbek wody do 
oceny jej jakości.  

Charakterystyka obiektów badań 

Ponieważ na rodzaj powstających związków w wodzie poddawanej chemicznej 
dezynfekcji wpływa rodzaj stosowanego środka dezynfekującego, a w przypadku basenów 
także obciążenie kąpiącymi się, do badań wybrano 2 baseny (w pracy oznaczone jako V  
i H) o podobnej charakterystyce. W obu basenach stosuje się taki sam dezynfektant (14,5 % 
stabilizowany roztwór podchlorynu sodu). Frekwencja wynosi 15-17 osób na godzinę, tak 
więc na jedną osobę przypada od 16 do 19 m2 powierzchni lustra wody. W badanych 
basenach oczyszczanie wody odbywa się w obiegach zamkniętych z czynnym przelewem  
w układzie: filtracja wstępna (łapacz włókien i włosów) + koagulacja powierzchniowa 
(filtry ci śnieniowe, wielowarstwowe ze złożem piaskowo-żwirowym; koagulant:  
5 % roztwór hydroksychlorku glinu) + naświetlanie wody promieniami UV (lampa 
niskociśnieniowa, dawka promieniowania 600 J/m2) + korekta pH wody (30 % roztwór 
kwasu siarkowego) + chlorowanie (NaOCl). Do pomiaru i regulacji podstawowych 
parametrów jakości wody obiegowej stosuje się mikroprocesorowe zestawy  
pomiarowo-regulacyjne z elektrodami umożliwiającymi pomiar: temperatury, pH wody, 
stężenia chloru wolnego i związanego oraz potencjału redox. Wydajność systemu 
oczyszczania wody w basenie V wynosi 188,6 m3/h, w basenie H - 120 m3/h. 
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Zasadnicza różnica między badanymi obiektami wynika z zastosowanego 
hydraulicznego systemu przepływu wody przez nieckę. W basenie V zastosowano 
przepływ pionowy (vertical), a w basenie H przepływ poziomy (horizontal). 

W basenie V woda jest odprowadzana z niecki przez rynny przelewowe ułożone 
wzdłuż ścian basenu. Za pomocą sześciu odpływów (DN140 i DN225) doprowadzana jest 
do zbiornika wyrównawczego o pojemności 14 m3. Uzupełnianie wodą świeżą 
(wodociągową) odbywa się do zbiornika wyrównawczego poprzez zawór z napędem 
elektrycznym. Woda ze zbiornika jest zasysana przez pompy obiegowe i dostarczana do 
systemu oczyszczania. Oczyszczona woda jest wprowadzana do niecki za pomocą układu 
rurociągów DN225 i dwóch kanałów DN160 umieszczonych w dnie basenu. Instalacja 
cyrkulacji wody (V) zapewnia wymianę całej jej objętości w niecce w czasie  
ok. 2 godz. 30 min. 

W basenie H przepływ wody odbywa się systemem poziomym tłokowym. Do niecki 
czysta woda dopływa dyszami umieszczonych poziomo w ścianie czołowej krótszej. Po 
przeciwnej stronie niecki następuje odpływ wody z dna niecki, wymuszony pompami 
obiegowymi. Instalacja cyrkulacji wody (H) zapewnia wymianę całej jej objętości w niecce 
w czasie ok. 4 godz. 45 min. Ze względu na brak zbiornika wyrównawczego w tym 
obiekcie uzupełnianie strat wody następuje bezpośrednio do niecki basenu, gdy poziom 
zwierciadła wody obniży się w niej o 15 cm. 

Metodyka badań 

Głównym celem badań było określenie zawartości choru wolnego i związanego  
w różnych punktach niecek basenowych. W każdej z niecek wyznaczono  
7 charakterystycznych punktów: punkty 1 i 4 w narożach niecki po stronie płytszej, punkty 
3 i 6 w narożach niecki po stronie głębszej, punkty 2 i 5 przy ścianach w środkowej części 
niecki i punkt 7 w środku niecki basenowej (rys. 1). Próbki wody do analiz  
fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych pobierano w godzinach rannych, przed 
rozpoczęciem zajęć, z głębokości ok. 30 cm pod lustrem wody. Z niecki basenu V próbki 
pobrane były 5 razy, z basenu H 4 razy. W każdej próbce w ustalonych punktach poboru 
oznaczano (in situ) stężenie chloru wolnego i chloru związanego. Uzupełniająco dla próbek 
średnich zmieszanych w każdym dniu badań oznaczono pH wody, absorbancję  
w nadfiolecie przy długości fali 254 nm, przewodniość właściwą i potencjał redox. Pomiar 
stężenia chloru, metodą kolorymetryczną, wykonano przenośnym urządzeniem Pocket 
ColorimeterTM II firmy Hach®. Pomiar przewodności właściwej oraz pH próbek wody 
wykonano miernikiem wieloparametrowym inoLab® 740 (WTW, Pomiarowy  
i Analityczny Sprzęt Techniczny). Absorbancję mierzono z użyciem UV VIS Cecil 1000 
firmy Analytik Jena AG przy długości drogi optycznej kuwety d = 1 cm. Wartość 
absorbancji przy długości fali 254 nm wyznaczono w oparciu o metodę pomiaru 
absorbancji w nadfiolecie UV254, zgodnie ze standardami przyjętymi przez US EPA [25], 
a ostateczny wynik analizy zestawiono jako UV254 [m–1]. W 3 dniu badań w basenie V  
i 2 dniu badań w basenie H dla próbki średniej zmieszanej wykonano analizę 
bakteriologiczną. Oznaczono jtk (jednostki tworzące kolonie) Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa oraz ogólną liczbę mikroorganizmów (wyhodowanych  
w 36 ±2 °C po 48 h). Analizy mikrobiologiczne wykonano w akredytowanym laboratorium. 
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Rys. 1. Rozmieszczenie punktów poboru próbek wody w nieckach basenowych V i H 

Fig. 1. Location of water sampling points in pools V and H 
 
Wyniki badań porównano z zaleceniami rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach [1, 3, 4].  

Wyniki badań i ich omówienie 

Na rysunkach 2-5 przedstawiono rozkład stężeń chloru wolnego i związanego  
w charakterystycznych punktach niecek basenowych. Na rysunku 6, w formie 
porównawczych wykresów słupkowych, przedstawiono wyniki analiz parametrów 
uzupełniających. 

 

 
Rys. 2. Rozkład stężeń chloru wolnego w niecce V 

Fig. 2. Distribution of free chlorine concentrations in pool V 
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Rys. 3. Rozkład stężeń chloru związanego w niecce V 

Fig. 3. Distribution of combined chlorine concentrations in pool V 
 

 
Rys. 4. Rozkład stężeń chloru wolnego w niecce H 

Fig. 4. Distribution of free chlorine concentrations in pool H 
 
Najbardziej równomierny rozkład stężeń chloru wolnego i związanego stwierdzono  

w środkowej części basenów (punkt 7), natomiast najmniej równomierny w narożach 
basenów zarówno po stronie płytszej, jak i głębszej niecek (punkty 4 i 6). 

W obu analizowanych basenach zawartość chloru związanego we wszystkich próbkach 
wody znacznie przekraczała wartość dopuszczalną, tj. 0,3 mg Cl2/dm3. W niecce basenu V, 
w zależności od punktu poboru, przekroczenia wynosiły od 177 do 207 %, a w niecce H od 
167 do 210 %. 
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Rys. 5. Rozkład stężeń chloru związanego w niecce H 

Fig. 5. Distribution of combined chlorine concentrations in pool H 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 6. Porównanie parametrów uzupełniających: a) pH, b) absorbancja, c) przewodność d) redox 

Fig. 6. Comparison of complementary parameters: a) pH, b) absorbance, c) conductivity d) redox 
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Stężenia chloru wolnego w większości próbek wody mieściły się w zalecanym 
zakresie, tj. 0,3-0,6 mg Cl2/dm3. Wyjątek stanowiły próbki wody z punktów 4 i 6 (naroża 
niecki), w których oznaczano stężenia mniejsze lub większe niż wymagane. Średnie 
stężenie chloru wolnego w niecce V, w zależności od punktu poboru próbki, wynosiło  
0,45-0,51 mg Cl2/dm3, a w niecce H 0,35-0,48 mg Cl2/dm3. 

Analiza pozostałych parametrów (rys. 6) wskazuje na lepszą jakość wody w basenie V, 
w którym zastosowano pionowy system hydrauliczny, zalecany dla basenów o regularnym 
kształcie [23, 24]. Z kolei zastosowany w basenie H system cyrkulacji wody nie jest 
systemem zalecanym dla basenów publicznych. Napływ w krótszej ścianie niecki oraz 
liczba dysz wlotowych i odbiór wody z dna nie spełniają wymogów nowoczesnego basenu. 
Duża zmienność stężeń badanych parametrów w różnych punktach pomiarowych niecki H 
świadczy o niewystarczającym wymieszaniu wody. Wniosek ten potwierdza nie tylko 
większy rozrzut stężeń chloru wolnego i związanego w porównaniu do oznaczonych  
w basenie V, ale także gorszy ogólny stan sanitarny wody.  

Wyniki analizy mikrobiologicznej próbki wody basenowej z basenu V nie budziły 
zastrzeżeń. Nie stwierdzono obecności jtk ogólnej liczby mikroorganizmów 
(wyhodowanych w 36 ±2°C po 48 h), Escherichia coli oraz Pseudomonas aeruginosa, 
natomiast w próbce wody z basenu H stwierdzono obecności Escherichia coli  
(2 jtk/100 cm3). 

Podsumowanie i wnioski 

Szczególną uwagę zwrócono na rozkład zawartości chloru wolnego i związanego  
w wodzie z basenów różniących się zastosowanym systemem przepływu przez nieckę. 
Wybrane parametry to najbardziej istotne i przy tym łatwe do oznaczenia parametry 
chemiczne z zakresu analizy zagrożenia zdrowia osób korzystających z kąpieli. Wielkość 
stężenia chloru wolnego w wodzie basenowej określa jego działanie antyseptyczne. Z kolei 
wielkość stężenia chloru związanego, jako produktu będącego przyczyną alergii, 
podrażnień błon śluzowych i układu pokarmowego, determinuje komfort i bezpieczeństwo 
kąpieli.  

Najbardziej równomierny rozkład stężeń chloru wolnego i związanego obserwowano 
w środkowym punkcie niecek basenów, natomiast odchylenia od wartości dopuszczalnych 
stwierdzano w narożach niecek i przy ich ścianach.  

Według rozporządzenia [3], stężenie chloru związanego w próbkach wody pobranej  
z niecki basenowej nie powinno przekraczać 0,3 mg Cl2/dm3. Zarówno w basenie V, jak i H 
we wszystkich punktach oznaczono stężenia niemal 2-krotnie wyższe. Biorąc pod uwagę 
duże zawartości chloru związanego, wskazano na konieczność modernizacji systemu 
oczyszczania wody obiegowej zarówno w basenie V, jak i w H.  

Na higienę wody niewątpliwie wpływa rodzaj systemu hydraulicznego, który powinien 
być powiązany ze współczynnikiem obciążenia kąpiącymi się, powierzchnią lustra wody, 
pojemnością niecki oraz intensywnością jej użytkowania. System hydrauliczny powinien 
być dopasowany do geometrii i konstrukcji niecki basenowej, a przepływ wody przez 
nieckę nie może powodować powstawania martwych przestrzeni niebiorących udziału  
w cyrkulacji. Dla uniknięcia obszarów martwych przepływ wody przez nieckę powinien 
odbywać się możliwie najkrótszą drogą i w możliwie krótkim czasie. Czas przepływu  
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(w basenie V 2 godz. 30 min, w basenie H 4 godz. 45 min) oraz układ i odległości między 
dyszami napływowymi i odpływowymi jednoznacznie wpływa na korzyść jakości wody  
w basenie V z pionowym systemem hydraulicznym. Wyniki analiz zawartości chloru 
wolnego i związanego oraz parametrów uzupełniających (pH, absorbancja, przewodniość, 
potencjał redox) potwierdzają lepszą skuteczność pionowego systemu hydraulicznego. 

Podkreślić należy, że sposób eksploatacji basenu oraz współpraca sytemu 
hydraulicznego z systemem oczyszczania i dezynfekcji gwarantuje jakość wody basenowej 
bezpieczną dla jej użytkowników. 

Dalsza rozszerzona analiza oraz badania nad rozkładem stężeń chloru w nieckach 
basenowych o różnej konstrukcji i różnej funkcji pozwoli dokładnie ustalić 
reprezentatywne punkty poboru próbek wody do oceny jej jakości i ryzyka zagrożenia 
zdrowia dla osób kąpiących się. 

Podziękowania 

Praca finansowana ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 
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CHLORINE CONTAMINATION IN DIFFERENT POINTS OF POOL -  
RISK ANALYSIS FOR BATHERS’ HEALTH 

Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract:  The pool water treatment and disinfection plant fulfills its task, if the hydraulic system cooperates with 
the appropriate pool basin geometry. Water flow through the pool can cause “dead” zones not involved in 
circulation. In these zones the degree of mixing the disinfectant with water can be different. In consequence, the 
effectiveness of microorganisms’ deactivation and the health effects of bathers may be different.  
The physicochemical results of pool water samples taken from the characteristic points of the basin were 
presented. Attention has been paid to the content of free chlorine and combined chlorine. The study was conducted 
in two indoor pools, differing in water flow. Based on the analysis results, chlorine maps for swimming pools were 
prepared. It has been shown that in order to assess the health risk to bathers samples of water should be collected 
from representative points of pool. 

Keywords: map of chlorine, pool hydraulic system, risk to bathers’ health 


