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1. Wprowadzenie  

Coraz większe zainteresowanie społeczeństwa zdrowym stylem życia oraz korzyściami 

jakie ze sobą niesie ruch fizyczny, zachęca ludzi do korzystania z publicznych pływalni. 

Jednak, aby taka aktywność była nie tylko przyjemna, ale i bezpieczna potrzebna jest 

odpowiednio dobrana metoda dezynfekcji. Każdy użytkownik basenu to potencjalne źródło 

zanieczyszczeń. Szacuje się, że jedna osoba wchodząca do basenu wprowadza do wody około 

miliarda mikroorganizmów, w tym chorobotwórczych [Amburgey i in., 2009]. Ponadto ludzie 

mogą wprowadzać do wody basenowej m.in. produkty aktywności metabolicznej w postaci 

płynów ustrojowych, wydzielin (pot, mocz, śluz), a także komórek naskórka, włosów, 

kawałków ubrań czy resztkek kosmetyków [Kim i in., 2002, Keuten i in., 2011]. Produkty te 

reagując z pozostałościami chloru przyczyniają się do powstawania szkodliwych dla zdrowia 

ubocznych produktów dezynfekcji wody [Richardson i in., 2010]. 

W Polsce jakość wody basenowej normowana jest przez Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach. Określa ono jasno normy fizyko-chemiczne, jak i mikrobiologiczne, jakie woda 

basenowa powinna posiadać. Aby je spełnić potrzebny jest odpowiedni system 

technologiczny, który zapewni jak najwyższą jakość wody. Jednym z procesów uzdatniania 

wody basenowej jest dezynfekcja, której głównym zadaniem jest destrukcja patogenów 

chorobotwórczych [Coates, 1985]. Dezynfekcja może być prowadzona metodami fizycznymi 

(promieniowanie UV) lub z zastosowaniem środków chemicznych, do których można 

zaliczyć m.in. chlor gazowy, wapno chlorowane, podchloryn sodu, podchloryn wapnia, 

związki izocyjanurowe, dwutlenek chloru, ozon, wodę utlenioną, brom, jod, aminy 

czwartorzędowe [Wichrowska i in., 2000]. Wybór dezynfektata jest uzależniony od wielu 

czynników, których szczegóły zostały opisane w wytycznych WHO [WHO, 2006]. 

Badania naukowe potwierdzające wady chlorowania [Freeman, 2017], stały się bodźcem 

do poszukiwania i wprowadzania w życie nowych, alternatywnych metod dezynfekcji. Jedną 

z nich, jest wykorzystanie dwutlenku chloru. Został on odkryty w 1815 roku przez 

Humphrey’a Davy. Jego zastosowanie w zakładzie uzdatniania wody datuje się na rok 1956     

w Brukseli. Zastąpił on wtedy całkowicie chlor do dezynfekcji ze względu na brak zdolności 
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do tworzenia chlorowco-pochodnych oraz znaczą trwałość w środowisku wodnym [Gray, 

2013]. W Polsce, w zakładach wodociągowych jako dezynfektant na szerszą skalę stosowany 

jest od 1992 roku [Maćkiewicz i in., 2003]. Charakteryzuje się destrukcyjnym wpływem 

wobec bakteriofagów, wirusów, cyst oraz pierwotniaków [Cho, 2017]. Właściwości 

dezynfekcyjne dwutlenku chloru można zauważyć już przy stężeniu pozostałego ClO2 

znajdującego się na poziomie 0,1 g/m
3
 [Nawrocki i in., 1993]. Stosowany jest do usuwania 

nieprzyjemnego smaku i zapachu wody. Ze względu na to, że dwutlenek chloru jest 

niestabilnym gazem, co uniemożliwia jego przechowywanie, musi być wytwarzany w miejscu 

stosowania w formie wodnego roztworu. Obecnie substancja ta wykorzystywana jest częściej 

w systemach uzdatniania wody pitnej, niż wody basenowej.  

Zastosowanie jakiegokolwiek dezynfektanta chemicznego wiąże się z powstawaniem       

w wodzie produktów ubocznych jego użycia. Głównymi produktami ubocznymi stosowania 

dwutlenku chloru są chlorany i chloryny, których to poziomy występowania w wodzie 

basenowej nie zostały do tej pory wystarczająco dokładnie przebadane [WHO, 2006]. Ilość 

powstających chlorynów stanowi około 50-70% podawanej dawki ClO2. Natomiast ilość 

chloranów to około 7% [Michalski i in., 2012]. Powstawanie chloranów i chlorynów, a więc 

rozkład ClO2 ma miejsce przede wszystkim w alkalicznym środowisku, w wyniku reakcji 

dysmutacji. Reakcja ta przebiega do końca przy pH>11. Może być przyspieszona obecnością 

jonów węglanowych oraz fosforanowych [Michalski, 2007]. Uważa się, że chloryny                  

i chlorany są potencjalnie szkodliwe dla ludzi, jednak według Międzynarodowej Agencji 

Badań nad Rakiem (IaRC, z ang. International Agency for Research of Cancer) nie wykazują 

właściwości kancerogennych [Michalski i in., 2012]. Według badań [Righi i in., 2014] 

chloryny mogą powodować anemię hemolityczną, alergiczne zapalenie skóry, a także są 

bardziej toksyczne od chlorynów. Mogą również przyczyniać się do upośledzenia rozwoju 

neurologicznego, opóźnienia żeńskiego dojrzewania płciowego, anomalii tkanek miękkich, 

zmian funkcjonowania tarczycy [Righi i in., 2014]. W związku z nie do końca wyjaśnionym 

oddziaływaniem na zdrowie ludzi, należy ostrożnie podchodzić do wprowadzania nowych 

środków dezynfekcji wody basenowej. Głównym celem artykułu było zbadanie wpływu 

stosowania ClO2 na powstawanie chloranów i chlorynów w wodzie basenowej. Wyniki 

odniesiono do obowiązujących krajowych jak i międzynarodowych norm. Wnioski                   

z wykonanego doświadczenia mogą być interesujące dla osób zajmujących się zawodowo 

oraz zainteresowanych tematem wody basenowej. 
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 2. Materiały i metodyka badań  

Materiał badawczy stanowiła woda basenowa pochodząca z niecki basenu 

szkoleniowego, obiektu rzeczywistego, basenu AGH w Krakowie. Badania przeprowadzono 

w warunkach laboratoryjnych. Pierwszym etapem było sporządzenie roztworu dwutlenku 

chloru. Do tego celu wykorzystano chloran sodu oraz aktywator, a więc kwas cytrynowy. 

Sporządzony roztwór dwutlenku chloru rozcieńczono w stosunku 1:1000. Rozcieńczony 

roztwór wodny dwutlenku chloru nie jest stabilny (wysoka szybkość utleniania), dlatego 

cyklicznie był dokonywany pomiar jego stężenia. Potencjał tworzenia chloranów i chlorynów 

przeprowadzono w 24–godzinnym teście. W tym celu odmierzano po 1 dm
3
 wody basenowej, 

przelewano ją do zlewki o objętości 5 dm
3
, dodawano określoną dawkę rozcieńczonego 

roztworu dwutlenku chloru, po czym szybko mieszano. Następnie roztwór przelewano do 

butelek z septą PTFE o objętości 500 cm
3
. Tak przygotowane próbki inkubowano przez 24 h 

w temperaturze 25 ± 2
o
C. Stężenie chloranów i chlorynów oznaczono wykorzystując metodę 

jodometrycznego miareczkowania. Metoda ta umożliwia również wyznaczenie zawartości 

dwutlenku chloru oraz chloru w roztworach wodnych w szerokim zakresie stężeń.  

 

3. Wyniki i dyskusja 

Wyniki badań paramentów fizyko-chemicznych analizowanej wody basenowej 

przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Parametry fizykochemiczne wody z basenu szkoleniowego wraz z dopuszczalnymi 

normami 

Parametr Jednostka  Wartość  

Dopuszczalne 

normy (MZ, 2015) 

min max 

NNH4 mg/dm
3 0,03 - - 

NNO2 mg/dm
3 0,001 - - 

NNO3 mg/dm
3 4,35  - 20 

Nog mg/dm
3 5,25  - - 

UV254 - 0,16 - - 

Br
- mg/dm

3 0,28 - - 

Odczyn pH 6,91  6,5 7,6 

PEW mS/cm 1,37 7,50 - 

ChZT mg O2/dm
3 2,35 - 4 

Źródło: Badania własne. 
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Na podstawie wyników (tab. 1) stwierdzono, że wartości badanych parametrów nie 

przekraczały dopuszczalnych norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (MZ, 

2015).  

W tabeli 2 przedstawiono dopuszczalne wartości obowiązujących norm sumy chlorynów   

i chloranów, do których w dalszej części artykułu odniesiono otrzymane wyniki. 

 

Tabela 2. Dopuszczalne wartości obowiązujących norm sumy chlorynów i chloranów dla 

pływalni 

Parametr  

Dopuszczalne wartości w mg/dm
3 
według: 

DIN 19643 

(2012) 

Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalniach (2015) 

WHO 

(2006) 
niecka basenowa  

niecka basenowa 

wyposażona w 

urządzenia 

wytwarzające aerozol 

wodno-powietrzny  

niecka basenowa 

udostępniana do nauki 

pływania dla 

niemowląt  

i małych dzieci do lat 

3 

Σchloranów 

i chlorynów  
≤ 30 - - - ≤ 3,0 

Źródło: Badania własne. 

W tabeli 3 oraz rysunku 1 zaprezentowano stężenia analizowanych produktów ubocznych 

dla rozpatrywanego zakresu dawek dezynfektanta. 

 

Tabela 3. Poziomy stężeń chloranów i chlorynów dla wszystkich analizowanych dawek 

dwutlenku chloru po 24 h inkubacji w 25
o
C 

Dawka 

ClO2  
Jednostka  

Poziomy stężeń [mg/dm
3
] 

chloryny  chlorany  ClO2 chlor  

0,00 mg/dm
3 0,00 2,09 0,00 0,86 

0,05 mg/dm
3 0,00 1,95 0,00 0,71 

0,10 mg/dm
3 0,00 1,67 0,00 1,06 

0,20 mg/dm
3 0,00 2,64 0,00 1,06 

0,30 mg/dm
3 0,00 2,02 0,00 1,06 

0,40 mg/dm
3 0,00 2,23 0,00 1,06 

0,50 mg/dm
3 0,00 2,06 0,00 1,18 

0,75 mg/dm
3 0,00 1,95 0,00 1,06 

1,00 mg/dm
3 0,00 1,71 0,00 1,42 

2,00 mg/dm
3 0,00 1,67 0,00 1,06 
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5,00 mg/dm
3 0,00 2,65 0,00 0,89 

7,00 mg/dm
3 0,00 3,89 0,00 1,15 

10,00 mg/dm
3 0,00 4,31 0,00 1,06 

15,00 mg/dm
3 0,00 4,87 0,00 1,06 

Źródło: Badania własne. 

 

Rysunek 1. Wpływ zastosowania dwutlenku chloru na powstawanie chloranów i chlorynów    

w wodzie basenowej 

 

Źródło: Badania własne. 

Badania nad wpływem zastosowania dwutlenku chloru na powstawanie chloranów  

i chlorynów w wodzie basenowej pobranej z basenu szkoleniowego, zrealizowano dla 

szerokiego zakresu dawek tego dezynfektanta. Zastosowano dawki w zakresie od 0-15 

mg/dm
3 

(tabela 3, rysunek 1). Suma chlorynów i chloranów dla próbki kontrolnej, stanowiącej 

wodę basenową, bez dodatku dwutlenku chloru była na poziomie 2,09 mg/dm
3
. Na podstawie 

badań zauważono, że dla najmniejszych dawek ClO2 stężenia chloranów były stałe. Wartości 

kształtowały się na poziomie podobnym do próbki kontrolnej. Nie została zaobserwowana 

tendencja ich tworzenia. Dopiero zastosowanie dużych dawek dezyfektanta bardzo dobrze 

zobrazowała regułę ich powstawania. Potwierdziło to, iż im większa dawka ClO2 tym więcej 

produktów ubocznych jego stosowania powstaje. Tendencję wzrostową zauważyć można od 

dawki dwutlenku chloru wynoszącej 5 mg/dm
3
, dla której suma chlorynów i chloranów 

wynosiła 2,65 mg/dm
3
.  

Pływalnie to specyficzne obiekty, użytkowane przez liczną grupę społeczeństwa                  

w każdym wieku. W związku z tym, kwestia dokumentów prawnych, które regulują ich 

prawidłowe funkcjonowanie jest obligatoryjna. Przepisy związane z wodą basenową muszą 

podchodzić do tematu w sposób kompleksowy, brać pod uwagę szereg różnych aspektów. 

Konieczne jest, aby rozwiązywały problem dezynfekcji z wykorzystaniem chloru, a tym 
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samym obecności produktów ubocznych tego procesu. Każde państwo europejskie posiada 

swoje przepisy, które te wymagania uwzględniają. W Polsce przez ponad 12 lat nie istniały 

uregulowania prawne związane z jakością wody basenowej. Nie ulega wątpliwości, iż ich 

wprowadzenie było konieczne. Oczekiwane Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach weszło w życie 9 listopada 2015 roku.                  

W rozporządzeniu tym brak jest norm, które określałyby jaka powinna być zawartość 

chlorynów i chloranów w wodzie basenowej. Dokumentami, które mogą być pomocne przy 

określaniu wielkości jest niemiecka norma DIN 19 643 oraz wytyczne określone przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wytyczne te implementowane są w różnym stopniu 

przez państwa Unii Europejskiej. Nie ma bowiem obecnie dokumentów, które regulowałyby 

niezbędne wymagania sanitarne dla pływalni publicznych na szczeblu prawodawstwa 

unijnego.  

Na podstawie badań stwierdzono, iż stężenie chloranów przy początkowych 

najmniejszych dawkach, a nawet i dla dawki 5 mg/dm
3
, nie przekroczyło progu 3 mg/dm

3
, 

który to jest progiem dopuszczalnym dla stężenia tych analizowanych produktów ubocznych 

w wodzie basenowej według WHO [WHO, 2006]. Natomiast dopuszczalne stężenie sumy 

tych jonów według niemieckiej normy DIN 19643 wynosi aż 30 mg/dm
3
, a więc nawet 

zaaplikowanie dawki 15 mg/dm
3
 nie spowodowało uformowania się chloranów o stężeniu 

przekraczającym tą granicę. Warto w tym momencie dodać, iż dopuszczalna dawka 

stosowania dwutlenku chloru wynosi tylko 0,4 mg/dm
3
 [Roeske, 2007]. Wybór dawek 

powyżej 1 mg/dm
3
 był więc wyborem, który miał jedynie znacząco utwierdzić w przekonaniu 

o wzrastającym formowaniu się chloranów wraz z zastosowaniem kolejnych dawek 

dwutlenku chloru. Przypatrując się uzyskanym wynikom od razu spostrzega się, iż jony 

chlorynowe nie zostały wykryte w żadnej z analizowanych próbek. Nie jest to sytuacja, jak 

mogłoby się wydawać, zaskakująca, gdyż chloryny w wodzie basenowej nie są stabilne            

i właśnie wykazują tendencję do rozkładu do chloranów, a już ponad wszystko w obecności 

pozostałego chloru, który w analizowanych próbkach był obecny. Uformowane chlorany, jako 

iż nie są związkami lotnymi, wykazują tendencję do akumulowania się w wodzie basenowej. 

Praktycznie nie istnieją metody ich usuwania, więc w zamkniętym obiegu uzdatniania wody 

basenowej następuje ich stopniowe zatężanie. W żadnej z analizowanych próbek nie został 

wykryty również dwutlenek chloru. Po pierwsze jednak trzeba zauważyć, iż zastosowana do 

oznaczenia metoda to przede wszystkim metoda wykorzystywana do oznaczania chloranów       

i chlorynów, więc oznaczenie ClO2 daje tylko pewien pogląd na daną sytuację, wynik nie jest 

dokładny i precyzyjny. Po drugie, przy zastosowanych najmniejszych dawkach tego 
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dezynfektanta mogło oczywiście dojść do sytuacji, w której cały dwutlenek chloru 

przereagował i został rozłożony najpierw do chlorynów, następnie do chloranów. Analiza 

kształtowania się chloranów i chlorynów w wodzie basenowej pod wpływem zastosowania 

dwutlenku chloru jako dezynfektanta nie została praktycznie opisana w dostępnej literaturze. 

Jedyne badania dotyczące występowania chloranów i chlorynów w wodzie basenowej 

dezynfekowanej ClO2 zostały przeprowadzone przez Michalskiego i Mathews’a w 2007 roku. 

Naukowcy do wykrycia omawianych jonów wykorzystali metodę chromatografii jonowej. 

Stężenie chloranów formowało się na poziomie 23 mg/dm
3
, podczas gdy chlorynów jedynie 

na poziomie około 0,3 mg/dm
3
. Warto w tym momencie zastanowić się również nad dosyć 

wysoka wartością chloranów w próbce wody basenowej, do której nie dodana została żadna 

dawka dwutlenku chloru. Wgłębiając się w doniesienia literaturowe na temat produktów 

ubocznych stosowania poszczególnych dezynfektantów okazuje się, iż zastosowanie 

podstawowych dezynfektantów, jak podchloryn sodu czy wapnia również jest przyczyną 

powstawania chloranów. W badaniach wykonanych przez Righi i in. (2014) [Righi i in., 

2014], kiedy to badane były właśnie te produkty uboczne w basenach dezynfekowanych 

podchlorynem sodu, wapnia i chlorowanymi izocyjanuranami, chlorany były najbardziej 

rozpowszechnionymi produktami ubocznymi. Ich średnie stężenie kształtowało się na 

poziomie 3,66 mg/dm
3
. Chloryny wykryte zostały tylko w jednej próbce wody. Warto 

wspomnieć, iż w badaniach próbka wody basenowej, do której nie zaaplikowano dwutlenku 

chloru pochodziła z basenu, gdzie dezynfektantem jest podchloryn wapnia. W badaniach 

przeprowadzonych w 2014 r. [Righi i in. 2014] średnia wykryta wartość stężenia chloranów 

dla basenu dezynfekowanego podchlorynem wapnia wyniosła 1,18 mg/dm
3
. Możliwe też, iż 

pewna ilość chloranów w analizowanych próbkach pochodziła już w wody zasilającej obieg 

wody basenowej, bowiem woda doprowadzana do basenu, a więc woda uzupełniająca, 

uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa, gdzie dezynfektantem wody jest 

właśnie dwutlenek chloru. Jednakże podczas badań nie analizowano próbki z wodą 

uzupełniającą więc są to tylko przypuszczenia. Najprawdopodobniej pierwsze badania 

dotyczące występowania chloranów w wodach basenowych przeprowadzone zostały w 1980 

roku [Beech i in., 1980] średnie stężenie tych jonów w wodzie basenowej dezynfekowanej 

chlorem zostało oznaczone na poziomie 16 mg/dm
3
. Również w 1999 roku [Erdinger i in., 

1999] zostało zbadane stężenie chlorynów i chloranów w wodzie basenowej dezynfekowanej 

roztworem podchlorynu i chlorem gazowym. Chloryny nie zostały wykryte wówczas w 

żadnej z analizowanych próbek. Średnie stężenie chloranów w przypadku basenu, gdzie użyty 

był chlor gazowy wyniosło 10,6 mg/dm
3
, natomiast w przypadku użycia roztworu 
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podchlorynu kształtowało się ono na poziomie 0,64 mg/dm
3
. Wykonane w 2011 roku badania 

przez Dillemuth [Dillemuth, 2011] na temat wykrycia rozpatrywanych jonów w basenach 

pływackich również nie wykryły chlorynów w żadnym z analizowanych basenów. Warto 

podkreślić w tym momencie, iż we wszystkich przytoczonych badaniach metodą oznaczania 

chloranów i chlorynów była metoda chromatografii jonowej.  

 

4. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zastosowanie 

małych dawek dwutlenku chloru, a więc dawek, które dozowane są w rzeczywistych 

obiektach basenowych, praktycznie nie wpłynęło znacząco na podniesienie się poziomów 

stężeń chloranów i chlorynów w wodzie basenowej. Zastosowanie ekstremalnie wysokich 

dawek, czyli dawek powyżej 5 mg/dm
3
 spowodowało zauważalny liniowy wzrost stężenia 

sumy rozpatrywanych związków. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem dawki dezynfektanta 

rośnie stężenie analizowanych produktów ubocznych. Stosowanie dwutlenku chloru, jako 

dodatkowego utleniacza wody basenowej jest bardzo korzystne. Jest to jednak dopiero 

wchodzące na rynek rozwiązanie. Aby jego stosowanie było skuteczne i bezpieczne, powinno 

zostać dokładnie przebadane. Praca nad rozwiązaniami technologicznymi pozwalającymi 

utrzymać wodę basenową na jak najwyższym poziomie jest bez wątpienia wskazana. Nie 

należy jednak zapominać, iż technologia to nie wszystko. Nawet najbardziej doskonałe 

rozwiązanie nie spowoduje bowiem rozwiązania problemu związanego z zanieczyszczeniem 

wody. Tylko przestrzeganie podstawowych zasad właściwego użytkowania basenu (noszenie 

czepka, dokładnie umycie się przed wejściem) łącznie z odpowiednio skuteczną technologią 

oczyszczania wody spowoduje uzyskanie względnie przyjaznego, komfortowego                      

i bezpiecznego środowiska pod względem zdrowotnym środowiska spędzania wolnego czasu, 

uprawiania sportu i relaksowania się człowieka. 

 

Literatura: 

1. Amburgey J. E., Fielding R. R., Arrowood M. J. (2009), Filtration removals and swim 

diaper retention of Cryptosporidium in swimming pools. In Proc., Swimming Pool and 

Spa Int. Conf. 

2. Beech J.A., Diaz R., Ordaz C., Palomeque B., 1980. Nitrates, Chlorates and 

Trihalomethanes In Swimming Pool Water. American Journal of Public Health 70, 79-82. 

3. Cho J. L., Kim C. K., Park J., Kim J. Efficacy of aerosolized chlorine dioxide in reducing 

pathogenic bacteria on washed carrots. Food Science and Biotechnology, 1-8. 



228 
 

4. Coates D. (1985), A comparison of sodium hypochlorite and sodium dichloroisocyanurate 

products. Journal of Hospital Infection, 6(1), 31-40. 

5. Dillemuth N., (2011), Determination of chloride, chlorite, chlorate and bromate in pool 

water samples by ion chromatography. Concordia College Journal of Analytical 

Chemistry 2, 23-30. 

6. Erdinger L., Kirsch F., Sonntag H.G., (1999), Chlorate as an Inorganic Disinfection by 

Product in Swimming Pools. Hygiene und Umweltmedizin 202, 61-75.  

7. Freeman L. E. B., Cantor K. P., Baris D., Nuckols J. R., Johnson A., Colt J. S., Hosain G. 

M. (2017) Bladder Cancer and Water Disinfection By-product Exposures through 

Multiple Routes: A Population-Based Case–Control Study (New England, USA). 

Environmental Health Perspectives, 67010, 1.  

8. Keuten M. G. A., Schets F. M., Schijven J. F., Verberk J. Q. J. C., Van Dijk J. C. (2012), 

Definition and quantification of initial anthropogenic pollutant release in swimming pools. 

Water research, 46(11), 3682-3692. 

9. Kim H., Shim J., Lee S. (2002), Formation of disinfection by-products in chlorinated 

swimming pool water. Chemosphere, 46(1), 123-130. 

10. Maćkiewicz J., Dziubek A.M., Czarniecka J. (2003), Zapotrzebowanie na dwutlenek 

chloru w uzdatnianiu wód infiltracyjnych. Ochrona Środowiska 1, 9-12. 

11. Michalski R., Mathews B. (2007), Occurrence of Chlorite, Chlorate and Bromate in 

Disinfected Swimming Pool Water. Polish Journal of Environmental Studies, 16(2). 

12. MZ, 2015. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). 

13. Nawrocki J., Biłozor S., Kalkowska I. (1993), Uboczne produkty utleniania domieszek 

wód. Ochrona Środowiska, 3, 50. 

14. Richardson S. D., DeMarini D. M., Kogevinas M., Fernandez P., Marco E., Lourencetti 

C., Marcos R. (2010), What’s in the pool? A comprehensive identification of disinfection 

by-products and assessment of mutagenicity of chlorinated and brominated swimming 

pool water. Environmental health perspectives, 118(11), 1523. 

15. Righi E., Fantuzzi G., Predieri G., Aggazzotti G., (2014), Bromate, chlorite, chlorate, 

haloacetic acids, and trihalomethanes occurrence in indoor swimming pool waters in Italy. 

Microchemical Journal 113, 23-29. 

16. Roeske W., (2007), Dezynfekcja wody pitnej. Oficyna Wydawnicza PROJPRZEMEKO, 

Bydgoszcz. 



229 
 

17. Wichrowska B., Stankiewicz A., Jankowska D., Życiński D. (2000), Podział i stosowanie 

środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do utrzymania czystości            

w otoczeniu basenów publicznych i prywatnych. Instal 11, 40–50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


