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Woda zwana basenowà
Zrozumienie
zale˝noÊci
parametrów
fizykochemicznych,
umiej´tnoÊç
interpretacji
wyników stacji
kontrolno-pomiarowej,
jak równie˝
codzienna
obserwacja
i analiza jest
kluczem do
zrozumienia
koniecznoÊci prac
nad jakoÊcià wody
basenowej.

O

bserwujàc rynek basenów komercyjnych na prze∏omie kilku
ostatnich lat, mo˝na zauwa˝yç
rosnàcà liczb´ nowo powstajàcych obiektów. W fazie projektowania
i wykonawstwa zwracana jest bacznie
uwaga na wielozadaniowoÊç basenów,
mnogoÊç atrakcji basenowych, nowoczesny wystrój, funkcjonalnoÊç, ekonomicznoÊç. OczywiÊcie te wszystkie wymienione aspekty sà niezmiernie istotne dla
potencjalnego klienta, gdy˝ oddzia∏ywujà na jego percepcj´, przyciàgajà ró˝norodnoÊcià i ∏adnym wyglàdem. Nie mog´
jednak pozbyç si´ wra˝enia, ˝e woda
w basenach, która jest naturalnym Êrodowiskiem pobytu na basenie, schodzi
na plan dalszy.

Woda w basenie ˝yje
Tak naprawd´, cz´sto si´ zdarza, ˝e
woda staje si´ centrum zainteresowania
dopiero wtedy, gdy zostanà dostarczone
z∏e wyniki badaƒ bakteriologicznych.
Wtedy dopiero pojawia si´ potrzeba zastanowienia: co z tà wodà jest nie tak,
dlaczego wyniki sà z∏e i jak uratowaç ca∏à sytuacj´ i nie dopuÊciç aby si´ powtórzy∏a. „Woda w basenie ˝yje” – jest to
cz´sto powtarzajàce si´ has∏o na ulotkach ró˝nych firm proponujàcych uzdatnianie wody basenowej i jest to sedno
okreÊlajàce z∏o˝onoÊç pracy nad jakoÊcià
wody basenowej.

Po pierwsze wiedza
Poznanie chemii wody, zrozumienie
zale˝noÊci parametrów fizykochemicznych, umiej´tnoÊç interpretacji wyników
samej stacji kontrolno-pomiarowej jak,
równie˝ codzienna obserwacja i analiza
jest kluczem do sukcesu. Niejednokrotnie jednak brakuje podstawowej wiedzy.
Terminy: chlor wolny, chlor zwiàzany,

66

sportplus

pH, Redox sà terminami fundamentalnymi natomiast zwykle istniejàcymi gdzieÊ
w Êwiatoprzestrzeni lecz s∏abo przyporzàdkowanymi odpowiednim funkcjom
i w∏aÊciwoÊciom wody. Nie chc´ wspominaç o bardziej rozbudowanej wiedzy
b´dàcej standardem w krajach europejskich, w Polsce w dalszym ciàgu traktowanej jako z∏o konieczne. Wyznaczenie
Indeksu Langeliera, czyli mówiàc skrótowo zapewnienie optymalnych warunków dla kàpiàcych si´ tj. gwarancja bezpiecznej wody przy u˝yciu minimalnej
iloÊci zwiàzków chemicznych a przy tym
odpowiednie Êrodowisko dla urzàdzeƒ
i wyposa˝enia basenowego, jest na wielu
obiektach zupe∏nà abstrakcjà. Zwiàzek
alkalicznoÊci z m´tnoÊcià, wp∏yw pH na
stopieƒ dezynfekcji, poziom TDSów i ich
zwiàzek z jakoÊcià wody, to tylko nieliczne zagadnienia majàce bezpoÊredni
wp∏yw na równowag´ wody basenowej
a ich znajomoÊç gwarantuje prac´ na basenie nie po omacku.

Âwiadome zarzàdzanie
W zwiàzku z powy˝szym ogromna odpowiedzialnoÊç spoczywa na zarzàdzajàcych basenami publicznymi. Od ich postawy, tak naprawd´ zale˝y poziom edukacji obs∏ugi technicznej a co za tym idzie
jakoÊç i bezpieczeƒstwo na basenie.
OtwartoÊç na nowatorskie sposoby uzdatniania wody, próby zmian zastanej rzeczywistoÊci basenowej, opracowywanie
nowych schematów dezynfekcji i ciàg∏e
pog∏´bianie wiedzy to zadania stawiane
ludziom sprawujàcym piecz´ nad nowoczesnymi
obiektami
kàpielowymi.
Z przyjemnoÊcià zauwa˝am, ˝e grono takich ludzi z fachowà wiedzà i bezcennym
doÊwiadczeniem ciàgle si´ powi´ksza.
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