
 
 

Skuteczna redukcja THM i chloroformu w wodzie basenowej 
 
Ze względu na wysoką skuteczność dezynfekcji za pomocą chlorowania, metoda ta jest powszechnie 
stosowana na całym świecie.  Niestety w trakcie reakcji chloru z występującymi w wodzie składnikami 
organicznymi i bromkami powstają szkodliwe dla zdrowia ludzi trihalogenometany (THM). 

Stężenie THM można ograniczyć przez redukcję w wodzie basenowej prekursorów tworzących 
związki: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan. 

Utrzymywanie skuteczność filtracji na wysokim stałym poziomie daje oczekiwane efekty w zakresie 
redukcji poziomu sumy THM i chloroformu. 

Urządzenia HydroFLOW P AQUAKLEAR i HydroFLOW INDUSTRIAL, poprzez działanie flokulacyjne  
na zawiesiny w wodzie podlegającej filtracji oraz wspomaganie oczyszczania złoża filtracyjnego z 
biofilmu i osadów mineralnych, znacząco wspomagają działania w kierunku poprawy jakości wody 
basenowej.    

 

 

Testy 

 

Już w 2002 roku na basenie Haltemprice Leisure Centre (Anglia), przeprowadzono testy w wyniku, 
których osiągnięto bardzo dobre wyniki w zakresie redukcji THM oraz należącego do tej grupy 
chloroformu. Zastosowanie technologii Hydropath, spowodowało poprawienie flokulacji 
zanieczyszczeń a co za tym idzie skuteczności filtracji. Sygnał emitowany przez urządzenie 
zapobiegał powstawaniu biofilmu na złożu filtracyjnym co również wpływało na poprawę parametrów 
filtracji.   

 

Przepisy 

 

Aktualne przepisy dotyczące wody basenowej nakładają na zarządzających basenami obowiązek 

obniżenia ilości tych szkodliwych substancji w wodzie. Wymagane jest obniżenie poziomu 

sumarycznego THM do 0,1 mg/l a chloroformu do 0,03 i 0,02 mg/l 

 

Rozwiązanie  

 

Zastosowanie urządzenia HydroFLOW p AQUAKLEAR pozwala na równoczesne realizowanie  

w procesie uzdatniania wody basenowej kilku istotnych celów: 

• Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego wody 

• Ograniczenie ilość chloru związanego i THM w wodzie basenowej 

• Ograniczenie ilość zastosowanych środków chemicznych służących do uzdatniania wody 

basenowej 

• Utrzymanie lub poprawienie wysokiej klarowności wody 

• Ograniczenie ilości wody zużywanej do płukania filtrów 

• Ograniczenie ilości energii służącej do podgrzewania wody 

• Zapewnienie czystości czujników w automatycznych urządzeniach pomiarowych (poprawność 

odczytów) 

• Ograniczenie kosztów serwisowania i eksploatacji basenu 

 

  

 AQUALEAR  powoduje dezaktywację mikroorganizmów w wodzie i poprawia ich eliminację w 

procesie filtracji.. Wzmacnia mechanizm flokulacji i rozbija chloraminy, pozwalając na uwalnianie 



 
 

aktywnego, wolnego chloru. Zabezpiecza instalacje i złoża filtracyjne przed powstawaniem osadów 

mineralnych i biologicznych (biofilm). 

    

 

Basen w Haltemprice Leisure 

 

Poniżej przedstawiono wyniki badań niezależnego laboratorium Cassella GMES Ltd. (Anglia).   

Urządzenie HydroFLOW p AQUAKLEAR zostało zainstalowane na instalacji uzdatniania wody 

basenowej. W obiekcie jest 25 metrowy basen sportowy. 

  

Data chloroform µg /l trihalometany µg /l 

 28.03.2002 (bez HydroFLOW) 320 338 

 13.06.2002 (z HydroFLOW) 140 163 

 19.09.2002 (z HydroFLOW) 
 

30 

  Uwaga: 1 µg /l = 0, 001 mg/l 

 

 

Sześć miesięcy testów i pomiarów  

  

 

Celem przeprowadzenia testów było wykazanie skuteczności technologii Hydropath w zakresie: 

• obniżenia poziomu niebezpiecznych substancji 

• obniżenia kosztów eksploatacji basenu  

• poprawienia jakości wody basenowej 

 

W trakcie testów zmniejszono częstotliwość płukania filtrów z jednego na tydzień do jednego, do 

jednego raz na 3 tygodnie. Uzyskano to w wyniku oczyszczenia złoża filtracyjnego i instalacji z 

osadów biologicznych oraz poprawy skuteczności filtracji. 

 

Płukanie filtrów sterowane było automatyką mierzącą ciśnienia przed i za filtrem i to automatyka a nie 

indywidualne działanie obsługi, doprowadziła do wydłużenia okresu pomiędzy płukaniami. 

 

Jak pokazują wyniki zamieszczone w tabeli powyżej, efekt nie przyszedł natychmiast ale był 

spektakularny. Złoże filtracyjne nie było nowe w związku z tym musiał być zrealizowany proces 

usuwania osadów z powierzchni piasku filtracyjnego. 



 
 

Przez znaczącą poprawę flokulacji i filtracji obniżono ilość prekursorów THM. Rozbijane 

były cząsteczki chloru związanego co skutkowało uwalnianiem wolnego chloru i obniżeniem poziomu 

chloramin. Większe cząsteczki zanieczyszczeń nie wnikały w głąb warstwy filtracyjnej czego efektem 

było obniżeniem ciśnienia wody i jej ilości przy rutynowym płukaniu wstecznym.   

 

Wyniki: 

• chloroform redukcja ponad 98%. 

• trihalometany redukcja ponad 91%. 

• znacząca poprawa klarowności wody 

• wyeliminowanie alg 

• wydłużenie okresu pomiędzy płukaniami dało oszczędności wody, energii i pracy techników 

  

Analiza wykazała że, zastosowanie technologii Hydropath na basenie 25 metrowym daje 

oszczędności na poziomie 5.000- 10.000 funtów rocznie. 

Klient: Haltemprice Leisure Centre koło Beverley 

Kontakt: Colin Wilson  - asystent kierownika 

   

  

Poniżej przykład basenu STC MEI w Moskwie. Prowadzenie procesu uzdatniania wody zgodnie z 

instrukcjami obsługi urządzeń oraz zastosowanie technologii Hydropath,  pozwoliło na doprowadzenie 

do ograniczenia zużycia środka dezynfekcyjnego (podchlorynu sodu) o 85%. 

 

 

Basen STC MEI, Moskwa / СТЦ МЭИ, Москва 

Efekty 

Zastosowanie urządzenia HydroFLOW p100 AQUAKLEAR, pozwoliło na skrócenie czasu mycia filtra 

niemal 2-krotne. Utrzymywano zadany poziom wolnego chloru pomiędzy  0,1-0,3 mg / l.  Przed 

zastosowaniem technologii Hydropath, wymagane było dawkowanie 300-400 litrów, 7% wodnego 



 
 

podchlorynu sodu. Obecnie, w celu utrzymania podobnych parametrów wymagane jest stosowanie 

40-50 litrów podchlorynu. 

Po zastosowaniu urządzenia HydroFLOW nie odnotowano przekroczeń normatywnego poziomu 

skażenia wody. 


