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Behöver repetition om alla tankar; spolvattentankar – utjämningstankar etc. Hur de
står i förbindelse till varandra (dvs, kan bakt, leg vandra), är rutinerna för skötsel
desamma?
Samma rutiner. Viktigt att vattnet i tankarna alltid är klorerat, minst 0,5 mg/l (ofta
problem att spoltankar som saknar separat mätning och dosering av klor har en
otillräcklig desinfektion och då finns risk för tillväxt o biofilm).
Flera av anläggningarna i Stockholm har haft problem med platstillverkning av klor
och fått övergå till att köpa in färdig produkt istället. Hur skör är platstillverkning av
klor? Har det med val av teknik att göra?
Teknikvalet är ofta avgörande. Flera anläggningar har projekterats att använda saltat
badvatten (minst 0,4% = 4kg koksalt/m3) och detta leder ofta till stora
korrosionsproblem för betong och teknisk utrustning.
För bassänger med osaltat vatten är ett vanligt problem att maskiner med
enkammars elektrolyscell utnyttjar salthalten dåligt = får en förhöjd kloridhalt =
korrosionsrisk.
Rengöring med avjoniserat vatten (åsa t)
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Olika produkter för desinficering, de som innehåller ammoniumkvartärer
Hur ofta skulle man byta mellan sura och basiska städkemikalier för att uppnå bästa
reningseffekt, så som tyska standarden rekommenderar? Gör något bad det i Sverige, tro?
Metoden med aktivt vatten – Orbotech – finns den utvärderad av oberoende företag?
Skulle denna städmetod kunna nyttjas utan kompletterande desinficeringsmedel?
Det är förmodligen baserat på hydroxylradikaler som desinfekterande ämne. Vår
uppfattning är att andelen hydroxylradikaler är så låg att det ofta inte ger tillräcklig effekt.
Detta bör framgå vid egenkontroll med tryckplattor.
Finns andra städmetoder som är ”nya” och inte så välkända historiskt sett?
Hur rengör man på bästa sätt påväxt av biofilm i utjämningstankar?
Klordioxid är effektivt mot biofilm (tex KAMAXID). Används med försiktighet!
Ett bad i Malmö kommer att använda sig av UltraSnap med SystemSURE för att kontrollera
renhet på ytor, hur kan denna metod jämföras med tryckplatte-testerna? Är det en lämplig
metod med ATP-test i badanläggningar?
Systemet är testat i tyskland. Problemet är att det inte skiljer mellan levande och döda
mikroorganismer. Därför använder vi det inte (det var dessutom kostsamt)

Frågor 3
Frågor till er handläggare:
• Har de tidigare checklistorna fungerat bra (syftar inte på de som tagits fram
till detta nya projekt)
• Har svarsblanetten fungerat bra – bilaga C?
• Jag har en spa anläggning i Malmö där de tömmer bubbelpoolen 1 gång/v,
och jag funderar på hur ofta analys av badvatten bör ske.
Egen provtagning flera ggr per dag + laboratorietester varje månad. Se
FOHMFS 2014
• Har en anläggning med endast en floating-tank där denna töms och inte
används under 3 månader, funderar på hur ofta analys av floating-vattnet
bör ske.
Borde nog vara som en vanlig bassäng = egen provtagning flera ggr per
dag + laboratorietester varje månad. Se FOHMFS 2014
I tyskland är floating tankar speciellt diskuterade. Driftaren vill ofta använda
alternativ till klor (tex väteperoxid) och det är inte allid så lyckat. tysk
standard gällande floatingtankar finns.
• Tryckplattor – provtagning kommer ni att göra på sittbänkar i bastu, men det
förespråkas inte i tyska standarden…. Men det är säkert lämpligt att göra.

Elektrolytisk klorering
Olika processutformning
1.
Med salt i bassängvattnet, sk ”inline” (minst 0,4%)
+ lämplig för bassängvatten som naturligt innehåller salt (= oftast olämpligt att salta en befintlig bassäng)
+ ingen nedbrytning av klorlösning i lagringsbehållare
- stor korrosionsrisk för betong och teknisk utrustning
- utmaning att få jämna klorhalter i små bassängvolymer (on/off reglering)
- en anläggning per doserpunkt (hur göra med tex klorering av spoltank/spolvatten?)

2.

I separat process utan mellanlagring, sk ”online”
+ ingen nedbrytning av klorlösning i lagringsbehållare
- utmaning att få jämna klorhalter i små bassängvolymer (on/off reglering)
- en anläggning per doserpunkt (hur göra med tex klorering av spoltank/spolvatten?)

3.

I separat process med mellanlagring i bufferttank
+ ett system betjänar alla bassängvattenkretsar, kan kompletteras vid behov
- Sönderfall av klorlösning i lagringstanken (undvik för stor bufferttank)

Olika utformning av eletrolyscellen
•
Odelad kammare
+ enkel och robust teknik med lägre investering
- låg verkningsgrad = stort läckage av klorider till bassängen = korrosionsrisk
- Svag klorlösning (typiskt 5-8 g/l) kräver stora doserpumpar
- den relativt enkla tekniken har föranlett ”omogna” produkter på marknaden, som inte alltid fungerat över tiden

•

Membranelektrolys med två kammare
+ kan utformas för i princip 100% verkningsgrad (1,7 kg salt/kg klor) = inget läckage av klorider till bassängen
+ starkare klorlösning (typiskt över 20 g/l)
- högre investering
- mer krävande teknisk lösning
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Låg verkningsgrad (50-60%)

Membranelektrolys
Hög verkningsgrad (100%)

Bassängvattenguiden
- kontroll och bedömning av vattenkvaliteten
• Beskrivning av alla
väsentliga parametrar
i ett bassängvatten
• Förklarar ursprung
och innebörd
• Ger råd hur
föroreningar kan
minimeras

Parametrar indelas i tre grupper

Åtgärdsvärden
- Åtgärder krävs

Förbyggande värden
- Minimering krävs

Tekniska värden
- Optimering krävs
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Pseudomonas
aeruginosa
Legionella
E. coli
Bakteriehalt vid 36 °C
Synliga fekalier
Redoxpotential
Fritt klor
pH-värde

Bundet klor
Trihalometan (THM)
Klorit/klorat
Bromat
Arsenik

Färg
Grumlighet
Klarhet
Aluminium
Järn
Alkalinitet
Nitrat
Oxidationsförmåga
Salter: klorid, sulfat,
fosfat

Utvärdering av provresultat

