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AGNIESZKA WŁODYKA-BERGIER
Wpływ promieniowania UV254 
na powstawanie 
halogenowych organicznych ubocznych produktów dezynfekcji 
w wodzie basenowej

Streszczenie

Woda basenowa to swoiste środowisko, do którego stale wprowadzane są nowe zanie-
czyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne przez osoby kąpiące się. Zapewnienie odpowied-
niej jej jakości jest dużym wyzwaniem, dlatego poszukiwane są nowe technologie w celu jej 
oczyszczania. W ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się stosowanie promieniowa-
nia UV do uzdatniania wody basenowej. Lampy niskociśnieniowe i średnio ciśnie nio we sto-
sowane są przed dezynfekcją chemiczną i mają na celu poprawę efektywności dezynfekcji, 
a także zmniejszenie ilości chloramin. Ze względu na fakt, że woda uzdatniana jest w obiegu 
zamkniętym, chlorowana woda naświetlana jest promieniowaniem UV i mamy do czynienia 
z zaawansowanym procesem utleniania. W wyniku zastosowania kombinacji promieniowa-
nia UV z chlorowaniem, materia organiczna w wodzie basenowej może ulegać przemianom 
i degradacji. Tak zmieniona materia organiczna, przy późniejszym chlorowaniu wody wpro-
wadzanej do basenu, może być prekursorem innych ubocznych produktów niż w przypadku 
samego chlorowania wody.

W pracy przeanalizowano wpływ zastosowania w technologii uzdatniania wody baseno-
wej niskociśnieniowej lampy UV, emitującej monochromatyczne promieniowanie o długości 
fali 254 nm, na powstawanie produktów ubocznych z grupy trihalogeno metanów, kwasów 
halogenooctowych, halogenoacetonitryli, halogenoketonów, wodzianu chloralu i chloro-
pikryny. Przeprowadzono szereg badań, które można podzielić na trzy etapy:

1. długoterminowe badania wody basenowej na obiekcie rzeczywistym;
2. badania w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem próbek wody 

basenowej i uzupełniającej pobranych z obiektu rzeczywistego;
3. badania laboratoryjne z wykorzystaniem modelowych roztworów związków organicz-

nych (składników wydzielin ciała ludzkiego).

Obiektem studialnym był Basen AGH, tam prowadzono badania jakości wody baseno-
wej, a w celu poznania wpływu promieniowania UV na powstawanie ubocznych produktów 
zamontowana tam lampa niskociśnieniowa była cyklicznie włączana i wyłączana (etap 1). 
Próbki wody basenowej i uzupełniającej obieg wody pobrane z tego obiektu posłużyły rów-
nież do badań w warunkach laboratoryjnych, w których ocenę wpływu promieniowania UV 
na reaktywność poszczególnych grup prekursorów przeprowadzono z wykorzystaniem testu 
do badania potencjału tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej 
chlorowanej i dezynfekowanej kombinacją promieniowania UV i chloru.
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W badaniach laboratoryjnych przedstawionych w niniejszej pracy analizowano reak-
tywność prekursorów, pochodzących z próbek z rzeczywistego obiektu: wody uzupełniającej 
oraz wydzielonych z wody basenowej frakcji związków rozpuszczonych i nierozpuszczo-
nych (etap 2).

W ostatnim etapie badań (etap 3) wykorzystano modelowe roztwory wody uzupełnia-
jącej z dodatkiem mocznika, kreatyniny, glicyny, histydyny, argininy, kwasu moczowego, 
kwasu hipurowego i kwasu cytrynowego. Związki te są składnikami wydzielin ciała ludzkie-
go stale wprowadzanych do wody basenowej z osobami kąpiącymi się.

Przeprowadzone badania potwierdziły przypuszczenie, że promieniowanie UV254 zasto-
sowane w kombinacji z chlorowaniem zmienia ilość i rodzaj ubocznych produktów w wo-
dzie basenowej. W badaniach prowadzonych na rzeczywistym obiekcie promieniowanie 
UV powodowało istotny statystycznie wzrost stężenia wodzianu chloralu i kwasu trichloro-
octowego. Natomiast w przypadku dibromoacetonitrylu włączenie lampy UV w systemie 
uzdatniania wody basenowej powodowało istotny spadek jego stężenia. Badania prowadzo-
ne w warunkach laboratoryjnych na próbkach wody basenowej potwierdziły wpływ pro-
mieniowania UV na zwiększenie potencjału tworzenia właściwie wszystkich analizowanych 
grup ubocznych produktów, oprócz halogenoacetonitryli, dla których – podobnie jak na rze-
czywistym obiekcie – zaobserwowano spadek ich ilości po zastosowaniu promieniowania 
UV. Wydzielone z wody basenowej związki nierozpuszczone po naświetlaniu promieniami 
UV istotnie wpływały na zwiększenie się ilości związków z grupy trihalogenometanów, wo-
dzianu chloralu, halogenoketonów oraz chloropikryny.

Kolejna grupa prekursorów, związki rozpuszczone, po naświetlaniu promieniami UV 
powodowały zwiększenie potencjału tworzenia wszystkich analizowanych grup ubocznych 
produktów, natomiast materia organiczna pochodząca z wody uzupełniającej system obie-
gu wody basenowej po naświetlaniu UV powodowała istotne zwiększenie ilości związków 
z grupy trihalogenometanów.

Rozpuszczone związki organiczne w wodzie basenowej pochodzą w głównej mierze 
z wydzielin ciała ludzkiego, w skład których wchodzi wiele potencjalnych prekursorów 
ubocznych produktów. W kolejnym etapie badań wykazano, że mocznik, który występuje 
w największych ilościach w wydzielinach ciała, po naświetlaniu promieniami UV w istot-
ny sposób może wpływać na zwiększenie stężenia wszystkich grup ubocznych produktów 
(poza chloropikryną). Kreatynina, również występująca w stosunkowo dużych stężeniach 
w pocie i w moczu, po naświetlaniu promieniami UV zwiększa w dużym stopniu potencjał 
tworzenia chloropikryny, ale także kwasów halogenooctowych. Histydyna po naświetlaniu 
promieniami UV stawała się bardzo silnym prekursorem tworzenia wodzianu chloralu i halo-
genoacetonitryli, ale także trihalogenometanów i kwasów halogenooctowych.

Potencjał tworzenia trihalogenometanów, kwasów halogenooctowych, halogenoketo-
nów i wodzianu chloralu wzrastał istotnie po naświetlaniu próbek z dodatkiem kwasu hipuro-
wego i cytrynowego w porównaniu z próbkami tylko chlorowanymi. W próbkach z kwasem 
hipurowym po naświetlaniu promieniami UV wzrastał istotnie również potencjał tworzenia 
chloropikryny i halogenoacetonitryli, natomiast w próbkach z glicyną – wszystkich grup 
ubocznych produktów, poza związkami z grupy halogenoacetonitryli. Najsłabiej na promie-
niowanie UV reagowała arginina, w próbce z jej dodatkiem po naświetlaniu promieniami UV 
obserwowano istotny wzrost stężenia jedynie wodzianu chloralu.



Przedstawione wyniki wpisują się w światowe trendy badań, jednak tak szczegóło-
we badania wpływu promieniowania UV w odniesieniu do tak szerokiej gamy ubocznych 
produktów dezynfekcji i ich prekursorów nie były dotąd opisywane przez innych autorów. 
Ogrom związków wprowadzanych przez osoby kąpiące się do wody basenowej powoduje, 
że zagadnienie powstawania ubocznych produktów w chlorowanej wodzie basenowej jest 
problemem bardzo szerokim i nie do końca poznanym. Problem wpływu promieniowania 
UV na ilość i jakość ubocznych produktów z poszczególnych prekursorów obecnych w wo-
dzie basenowej jest właściwie nieznany.
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AGNIESZKA WŁODYKA-BERGIER
The infl uence of UV254 radiation
on the formation of halogenated organic disinfection by-products 
in swimming pool water

Summary

Swimming pool water is specifi c environment, to which microbiological and chemical 
pollutants are constantly added by swimmers. To guarantee its high quality is an important 
challenge, and for this reason the new treatment technologies are developed. In recent years, 
more and more popular solution is to employ UV radiation to treat swimming pool water. 
Low- and medium-pressure UV lamps are used prior the chemical disinfection to improve 
its effi  ciency, and to minimize the amount of chloramines. Due to the fact, that swimming 
pool water is disinfected in a closed system, chlorinated water is irradiated with UV, so the 
process has a character of advanced oxidation. As a result of UV/chlorine combination, or-
ganic matter in swimming water can be transformed and degraded. So transformed organic 
matter, while chlorinated, can be a precursor of disinfection by-products diff erent than those 
generated in water only chlorinated.

In this work, the infl uence of low pressure UV lamp, applied in swimming pool wa-
ter treatment, emitting monochromatic 254 nm radiation, on the formation of disinfection 
by-products from the groups of: trihalomethanes, haloacetic acids, haloacetonitriles, haloke-
tones, chloral hydrate and chloropicrin. To realize this goal, the series of research were con-
ducted, divided into three stages:

1. long-term observations on swimming pool water on the real object;
2. experiments in the controlled laboratory conditions, on the samples of swimming pool 

water and fi lling water taken from the real object;
3. laboratory experiments on the model solutions of the organic compounds (human body 

fl uids).

The study object was the AGH Swimming Pool, where the experiments on water qual-
ity were conducted. The low pressure UV lamp, which is installed there, were switched on 
and off  to determine an importance of UV on by-products formation (Stage 1). The samples 
of swimming pool water and fi lling water from this object were also used in the laboratory 
research, in which the infl uence of UV radiation on the reactivity of the precursors groups 
was evaluated with the test of disinfection by-products formation potential in swimming pool 
water chlorinated and disinfected with the combination of UV and chlorine. In the laboratory 
experiments presented in this work, the reactivity of the precursors from the samples from the 
real object: fi lling water and fractions of dissolved and undissolved substances fractionated 
from swimming pool water (Stage 2). The model solutions of fi lling water, with urea, creati-
nine, glycine, histidine, arginine, uric acid, hippuric acid and citric acid, were used in the last 



research stage (Stage 3). Those substances are components of human body fl uids, constantly 
added to swimming pool water by swimmers.

The conducted studies have confi rmed the thesis that UV254 radiation, combined with 
chlorination, changes quantity and quality of by-products in swimming pool water. In the 
research on the real object, UV radiation caused the statistically signifi cant increase of the 
concentration of chloral hydrate and trichloroacetic acid. However, in a case of dibromo-
acetonitrile, switching on UV lamp in swimming pool water treatment system caused the 
signifi cant decrease of its concentration. The laboratory studies conducted on the samples of 
swimming pool water confi rmed the infl uence of UV radiation on the increase of the potential 
formation of almost all studied groups of disinfection by-products, except haloacetonitriles, 
for which – similarly to the real object – the increase of their concentration was observed 
after UV irradiation. Undissolved compounds, fractionated from swimming pool water, after 
UV irradiation, infl uenced signifi cantly the amount of by-products from groups: trihalometh-
anes, chloral hydrate, haloketones and chloropicrin. The next studied group of precursors, 
dissolved compounds, after UV irradiation, caused the increase of production of all analysed 
by-products, while organic matter from fi lling water after UV irradiation, signifi cantly in-
creased the amount of trihalomethanes.

The main source of dissolved organic compounds in swimming pool water are human 
body fl uids, which consist the many potential precursors of by-products. In the next research 
stage, it was shown that urea, which is present in the largest quantity in human body fl uids, 
after UV irradiation, can signifi cantly increase the concentration of all studied groups of 
by-products (except chloropicrin). Creatinine, which is also present in relatively high quan-
tity in sweat and urine, after UV irradiation, importantly increases the formation potential 
of chloropicrin, and also haloacetic acids. Histidine, after UV irradiation, became the very 
strong precursor forming chloral hydrate and haloacetonitriles, but also trihalomethanes and 
haloacetic acids. The formation potential of trihalomethanes, haloacetic acids, haloketones 
and chloral hydrate signifi cantly increased after UV irradiation of the samples with the addi-
tion of hippuric and citric acid in comparison to the samples only chlorinated. As the eff ect 
of UV irradiation of the samples with hippuric acid, the formation potential of chloropicrin 
and haloacetonitriles also signifi cantly increased. In a case of the samples with glycine – the 
increase in the formation potential was observed for all by-products groups, except halo-
acetonitriles. The weakest reaction on UV radiation was observed for arginine, after UV 
irradiation of this sample the signifi cant concentration increase was observed only for chloral 
hydrate.

The presented research results are part of the global research trends, however so de-
tailed studies on the impact of UV radiation in relation to such a wide range of disinfection 
by-products and their precursors have not been previously described by other authors. The 
variety of compounds introduced by swimmers to swimming pool water makes the issue of 
the by-products formation in chlorinated swimming pool water a very broad and complicat-
ed, it is not fully studied and understood. Especially our knowledge on the infl uence of UV 
radiation on the quantity and quality of the disinfection by-products formed by the respective 
precursors present in the pool water is very limited.





13

Spis skrótów

AOP zaawansowany proces utleniania
AOX adsorbowalne organicznie związane chlorowce
BCAA kwas bromochlorooctowy
BCAN bromochloroacetonitryl
BCDMH bromochlorodimetylohydantoina
BDCM bromodichlorometan
BFA odpowiednik wydzielin ciała
Br– jony bromkowe
C–DBPs uboczne produkty dezynfekcji zawierające węgiel
CH wodzian chloralu
Corg węgiel organiczny
CP chloropikryna (trichloronitrometan)
DBAA kwas dibromooctowy
DBAN dibromoacetonitryl
DBCM dibromochlorometan
DBPs uboczne produkty dezynfekcji
DCAA kwas dichlorooctowy
DCAN dichloroacetonitryl
EGMO elektrochemicznie wytworzona mieszanina utleniaczy
HAA kwasy halogenooctowe
HAN halogenoacetonitryle
HBFs wydzieliny ciała ludzkiego
HK halogenoketony
HNM halogenonitrometany
IARC Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami
MBAA kwas monobromooctowy
MCAA kwas monochlorooctowy
N–DBPs uboczne produkty dezynfekcji zawierające azot
NMO naturalna materia organiczna
NNH4 azot amonowy
NNO2 azot azotynowy
NNO3 azot azotanowy
Nog azot ogólny



PCPs produkty do pielęgnacji ciała
PEW przewodność elektryczna właściwa
PT potencjał tworzenia
SUVA absorbancja właściwa w ultrafi olecie
TBM tribromometan (bromoform)
TCAA kwas trichlorooctowy
TCAN trichloroacetonitryl
TCM trichlorometan (chloroform)
THM trihalogenometany
U.S. EPA Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych
UV ultrafi olet
WHO Światowa Organizacja Zdrowia
ε254 zdolność absorpcyjna promieniowania UV przy długości fali 254 nm
1,1,1-TCP 1,1,1-trichloropropanon 
1,1-DCP  1,1-dichloropropanon
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Wstęp

Uzdatnianie wody basenowej ma na celu zapewnienie jak najlepszej jakości tej wody, 
tak aby pobyt na pływalni był bezpieczny. Woda basenowa oczyszczana jest w obiegu za-
mkniętym, który w klasycznym układzie wymaga usuwania materii organicznej za pomocą 
fi ltracji pospiesznej na jednowarstwowych lub wielowarstwowych fi ltrach ciśnieniowych 
(przy wcześniejszym dozowaniu koagulantów) oraz chlorowaniu wody. Taki system uzdat-
niania jest jednak często niewystarczający do utrzymania odpowiedniej jakości wody. W celu 
poprawy jakości wody basenowej, w obiegu oczyszczania wody przed dezynfekcją chemicz-
ną coraz bardziej popularne jest stosowanie niskociśnieniowych lub średniociśnieniowych 
lamp emitujących promieniowanie ultrafi oletowe (UV – z ang. ultraviolet). Promieniowa-
nie UV skutecznie inaktywuje wszelkie mikroorganizmy, w tym oporne na działanie chloru 
Cryptosporidium (WHO, 2006; Watts i Linden, 2007; Zwiener i in., 2007; Lyon i in., 2012), 
a także zmniejsza zawartość chloramin (Kristensen i in., 2009: Hansen i in., 2013; Weng i in., 
2013; Cimetiere i De Laat, 2014; Wyczarska-Kokot, 2014).

Zagwarantowanie użytkownikom basenu odpowiedniej mikrobiologicznej jakości wody 
jest priorytetowym zadaniem. Szacuje się, że jedna osoba wchodząca do basenu wprowadza 
do wody około miliarda mikroorganizmów, w tym chorobotwórczych (Wyczarska-Kokot, 
2014), dlatego stosowanie dezynfektantów chemicznych, najczęściej związków chloru, jest 
niezbędne. Chlor reagując z materią organiczną pochodzącą z wody uzupełniającej obieg 
wody basenowej oraz ze związkami organicznymi wprowadzanymi z osobami kąpiącymi 
się, tworzy wiele nowych związków, które nazywa się produktami ubocznymi dezynfek-
cji (DBPs – z ang. disinfection by-products). Osoby kąpiące się są źródłem szeregu związ-
ków organicznych pochodzących z wydzielin ciała, naskórka, włosów czy kosmetyków. Ze 
względu na ciągłą dezynfekcję wysokimi dawkami dezynfektantów i stałe wprowadzanie 
nowych organicznych związków przez osoby kąpiące się, woda basenowa stanowi swoiste 
środowisko z wysokimi stężeniami DBPs (Richardson i in., 2010). Poza chloraminami po-
wstaje wiele halogenowych organicznych związków z grupy trihalogenometanów (THM), 
kwasów halogenooctowych (HAA – z ang. haloacetics acids), halogenoacetonitryli (HAN), 
halo geno keto nów (HK), halogenonitrometanów (HNM) oraz wodzianu chloralu (CH – z ang. 
chloral hydrate) (Florentin i in., 2011). Spośród tych związków wiele ma własności muta-
genne, genotoksyczne i kancerogenne (Richardson i in., 2010). Ekspozycja nawet na śladowe 
ilości toksycznych mikrozanieczyszczeń w wodzie basenowej może wpływać na zdrowie 
użytkowników. Badania pokazują, że uboczne produkty mogą przedostawać się do organi-
zmu ludzkiego podczas pobytu w wodzie basenowej nie tylko przez spożycie wody, ale także 
przez absorpcję skórną i inhalację (WHO, 2006; Zwiener i in., 2007; Dyck i in., 2011).
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Zastosowanie lamp UV w systemie uzdatniania wody basenowej w obiegu zamkniętym 
powoduje, że woda chlorowana jest naświetlana promieniami UV i mamy do czynienia z za-
awansowanym procesem utleniania (AOP – z ang. advanced oxidation process) UV/Cl2. AOP 
wpływa na przemiany i degradację materii organicznej do cząstek o mniejszych rozmiarach 
(Kabsch-Korbutowicz, 2012; Han i in., 2015). Tak zmieniona materia organiczna przy póź-
niejszym chlorowaniu wody wprowadzanej do basenu może być prekursorem innych ubocz-
nych produktów niż w przypadku samego chlorowania wody. W związku z tym postawiono 
następującą tezę pracy: Stosowanie promieniowania UV w kombinacji z chlorowaniem do 
uzdatniania wody basenowej zmienia ilość i procentowy udział organicznych halogenowych 
ubocznych produktów dezynfekcji w stosunku do wody poddanej wyłącznie chlorowaniu.

W celu udowodnienia postawionej tezy i przeanalizowania problemu przeprowadzono 
cykl badań, które można podzielić na trzy etapy:

1. długoterminowe badania wody basenowej na obiekcie rzeczywistym – identyfi kacja 
problemu (rozdział 4);

2. badania w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem próbek wody 
basenowej i uzupełniającej pobranych z obiektu rzeczywistego – uszczegółowienie pro-
blemu, poznanie grup prekursorów (rozdział 5);

3. badania laboratoryjne z wykorzystaniem modelowych roztworów związków organicz-
nych (składników wydzielin ciała ludzkiego) – poznanie prekursorów ubocznych pro-
duktów (rozdział 6).

Wszystkie badania prowadzono z wykorzystaniem niskociśnieniowej lampy UV, 
a obiektem studialnym był Basen AGH (ul. Jana Buszka 4, Kraków). Na tym obiekcie pro-
wadzono długoterminowe badania jakości wody basenowej, a w celu poznania wpływu pro-
mieniowania UV na powstawanie ubocznych produktów zamontowana tam lampa nisko-
ciśnieniowa była cyklicznie włączana i wyłączana. Woda pobrana z niecki basenowej Basenu 
AGH posłużyła również do badań prowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Badania 
prowadzone w drugim i trzecim etapie to swoiste studium prekursorów tworzenia ubocz-
nych produktów chlorowania w wodzie basenowej. Ocenę wpływu promieniowania UV na 
reaktywność poszczególnych grup prekursorów przeprowadzono z wykorzystaniem testu na 
potencjał tworzenia ubocznych produktów zaproponowanego przez francuskich naukowców 
Cimetiere’a i De Laata (2014) i przeznaczonego do badania potencjału tworzenia ubocznych 
produktów w wodzie basenowej chlorowanej i dezynfekowanej kombinacją UV/Cl2. W ba-
daniach laboratoryjnych przedstawionych w pracy analizowano reaktywność pochodzących 
z rzeczywistych próbek prekursorów: wody uzupełniającej oraz wydzielonych z wody base-
nowej frakcji związków rozpuszczonych i nierozpuszczonych (etap 2, rozdział 5). W ostatnim 
etapie badań (etap 3) wykorzystano modelowe roztwory z dodatkiem mocznika, kreatyniny, 
glicyny, histydyny, argininy, kwasu moczowego, kwasu hipurowego i kwasu cytrynowego. 
Związki te są składnikami wydzielin ciała ludzkiego (HBFs – z ang. human body fl uids) stale 
wprowadzanych do wody basenowej z osobami kąpiącymi się.

We wszystkich etapach badań badano halogenowe uboczne produkty z grupy THM, 
HAA, HK, HAN, a także CH i chloropikrynę (CP), należącą do grupy HNM. Analiza staty-
styczna wyników pozwoliła wyodrębnić prekursory, których potencjał tworzenia ubocznych 
produktów istotnie zmienia się w przypadku zastosowania promieniowania UV w kombina-
cji z chlorowaniem.



Przedstawione wyniki wpisują się w światowe trendy badań, jednak tak szczegóło-
we badania wpływu promieniowania UV w odniesieniu do tak szerokiej gamy ubocznych 
produktów dezynfekcji i ich prekursorów nie były dotąd opisywane przez innych autorów. 
Opublikowane badania wpływu promieniowania UV prowadzone na obiektach rzeczywi-
stych odnoszą się tylko do związków z grupy THM (Beyer i in., 2004; Cassan i in., 2006; 
Kristensen i in., 2009), natomiast badania w warunkach laboratoryjnych prowadzone były 
dla tak szerokiej gamy ubocznych produktów tylko w odniesieniu do próbek wody baseno-
wej (bez wydzielania grup prekursorów) (Cimetiere i De Laat, 2014; Spiliotopoulou i in., 
2015), albo dla szeregu składników HBFs w odniesieniu do pojedynczych związków z grupy 
halogenowych organicznych DBPs (Weng i Blatchley, 2012). Ogrom związków wprowadza-
nych przez osoby kąpiące się do wody basenowej powoduje, że zagadnienie powstawania 
ubocznych produktów w chlorowanej wodzie basenowej jest problemem bardzo szerokim 
i nie w pełni poznanym. Problem wpływu promieniowania UV na ilość i jakość ubocznych 
produktów z poszczególnych prekursorów obecnych w wodzie basenowej jest właściwie nie-
znany. Wyniki przedstawione w niniejszej pracy pozwalają na bliższe zapoznanie się z tym 
zagadnieniem.



18

1. Halogenowe organiczne uboczne 
produkty chlorowania w wodzie basenowej

1.1. Powstawanie

Powszechnie wiadomo, że dezynfekcja wody basenowej powoduje powstawanie DBPs 
w wyniku reakcji pomiędzy dezynfektantem chemicznym a zanieczyszczeniami wprowadza-
nymi przez osoby kąpiące się oraz z wodą uzupełniającą (wodociągową) (Zwiener i in., 2007; 
Richardson i in., 2010; Chowdhury i in., 2014; Teo i in., 2015). Podwyższone (w stosunku do 
wody wodociągowej) stężenia dezynfektantów chemicznych z jednej strony chronią osoby ko-
rzystające z pływalni przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, z drugiej reagują ze związ-
kami organicznymi wprowadzanymi przez osoby kąpiące się, takimi jak produkty do pielęgnacji 
ciała (PCPs – z ang. personal care products), HBFs wprowadzane z moczem, potem czy śliną, 
a także zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak naskórek, włosy czy fragmenty tkanin (Seredyń-
ska-Sobecka i in., 2011; Florentin i in., 2011; Hansen i in., 2012b; Keuten i in., 2014; Weng i in., 
2014). Woda uzupełniająca dodatkowo zawiera naturalną materię organiczną (NMO) występu-
jącą w wodzie wodociągowej oraz bromki (WHO, 2006; Panyakapo i in., 2008) – dodatkowe 
prekursory organiczne i nieorganiczne. Z wydzielinami ciała osób kąpiących się, a także z wodą 
uzupełniającą mogą być wprowadzane również śladowe ilości farmaceutyków (Kumar i Xago-
raraki, 2010). Wszystko to prowadzi do powstawania dużych ilości DBPs, a recyrkulacja wody 
basenowej powoduje zatężanie nielotnych ubocznych produktów (Catto i in., 2012). Na rysunku 
1.1 przedstawiono schematycznie pochodzenie najistotniejszych zanieczyszczeń chemicznych 
biorących udział w tworzeniu ubocznych produktów w wodzie basenowej.
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Rys. 1.1. Zanieczyszczenia i związki chemiczne biorące udział w powstawaniu ubocznych produktów 
dezynfekcji w wodzie basenowej
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Dezynfektantami najczęściej używanymi do dezynfekcji wody basenowej są: chlor 
(gazowy, podchloryn oraz w przypadku basenów odkrytych – chlorowane izocyjanurany), 
dwutlenek chloru, bromochlorodimetylohydantoina (BCDMH), ozon i promieniowanie UV 
(ozon i chlor są stosowane w kombinacji z dezynfektantami chlorowymi i bromowymi) 
(WHO, 2006; Teo i in., 2015). W Polsce najczęściej stosowane są dezynfektanty chlorowe na 
bazie podchlorynu (podchloryn sodu, podchloryn wapnia) oraz ozon i promieniowanie ultra-
fi oletowe (Sokołowski, 1998; Piechurski, 2006; Wyczarska-Kokot, 2009; 2013). W przypad-
ku dezynfekcji zarówno wody przeznaczonej do spożycia, jak i wody basenowej tradycyjne 
dezynfektanty chlorowe zastępowane są chlorem wytworzonym elektrolitycznie. Podczas 
elektrolizy solanki, oprócz podchlorynu sodu, następuje tworzenie innych, silnych utlenia-
czy, takich jak ozon, dwutlenek chloru, nadtlenek wodoru, wolne rodniki, dlatego dezyn-
fektant ten jest nazywany elektrochemicznie wytworzoną mieszaniną utleniaczy (EGMO – 
z ang. electrochemically generated mixed oxidants) (Lee i in., 2009; 2010). W tabeli 1.1. 
przedstawiono listę dezynfektantów stosowanych do dezynfekcji wody basenowej.

Tabela 1.1
Dezynfektanty stosowane do dezynfekcji wody basenowej 

(tabelka uzupełniona i zaadaptowana po Teo i in., 2015)

Dezynfektanty Związki Stosowalność 
w Polscea

Kombinacje z innymi 
dezynfektantami obserwowane 

w Polscea

Chlorowe

chlor gazowy
podchloryn sodu/wapnia

podchloryn litu
dichloroizocyjanurany
trichloroizocyjanurany

BCDMH

tak
tak
nie
nie
nie
nie

ozon, promieniowanie UV
ozon, promieniowanie UV

–
–
–

Bromowe BCDMH
bromek sodu + utleniacz

nie
nie

–
–

Inne

ozon
promieniowanie UV

dwutlenek chloru
jod (jodek potasu)

tak
tak
tak
nie

dezynfektanty chlorowe, EGMO
dezynfektanty chlorowe, EGMO

–
–

Nowe dezynfektanty

sole magnezu
bromek sodu + utleniacz
ozon + nadtlenek wodoru

EGMO

nie
nie
nie
tak

–
–
–

ozon, promieniowanie UV

a – na podstawie (Sokołowski, 1998; Wyczarska-Kokot, 2009; 2013; Piechurski, 2006)
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W reakcji dezynfektantów ze składnikami wody basenowej powstają uboczne produkty 
dezynfekcji, które można podzielić na trzy grupy: halogenowe związki organiczne, niehalo-
genowe związki organiczne i związki nieorganiczne (Florentin i in., 2011). W tabeli 1.2 ze-
stawiono podstawowe uboczne produkty powstające podczas dezynfekcji wody basenowej.

Tabela 1.2
Uboczne produkty dezynfekcji wody basenowej (WHO, 2006; Richardson i in., 2010; 

Florentin i in., 2011; Xiao i in., 2012; Wang i in. 2013)

Dezynfektant

Uboczne produkty dezynfekcji

Halogenoorganiczne Organiczne, 
niehalogenowe Nieorganiczne

Chlor/podchloryn

trihalogenometany, 
kwasy halogenooctowe, 
halogenoacetonitryle, 

helogenoketony, 
wodzian chloralu, 

chloropikryna, chlorocyjan 
halobenzochinony 

halogenofenole

N-nitrozodimetyloamina
benzaldehyd
kwas ftalowy

chlorany, 
chloraminy

Dwutlenek chloru – – chlorany, chloryny

Brom/podchloryn trihalgenometany, głównie 
bromoform – –

BCDMH wodzian bromalu – bromki, broaminy

Ozon –

aldehydy, ketony, 
ketokwasy, kwasy 

karboksylowe, 
bromoform, bromowane 
kwasy halogenooctowe

bromiany

Promieniowanie UV metoda fi zyczna – powszechnie uważa się, że nie powoduje powstawania 
ubocznych produktów 
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Spośród setek organicznych halogenowych DBPs w chlorowanej wodzie basenowej 
dominują organiczne związki z grupy THM oraz HAA, a także nieorganiczne chlorami-
ny (Catto i in., 2012). W wodzie basenowej obserwuje się również podwyższone stężenia 
CH, HAN (Florentin i in., 2011) oraz wiele innych ubocznych produktów, spośród których 
należy wymienić HK, HNM, N-nitrozodimetyloaminę (Richardson i in., 2010; Nawrocki 
i Andrzejewski, 2011). W miarę prowadzonych badań odkrywane są nowe związki powsta-
jące w wodzie basenowej w reakcji zanieczyszczeń wprowadzanych przez osoby kąpiące się 
i dezynfektantów chlorowych. Badania prowadzone w ostatnich kilku latach udowodniły, że 
podczas chlorowania wody basenowej powstają halogenofenole i halobenzochinony (Bull 
i in., 2011; Xiao i in., 2012; Wang i in., 2013).

Halogenowe organiczne związki, które są przedmiotem niniejszego opracowania, po-
wstają w wyniku złożonych reakcji pomiędzy wolnym chlorem a naturalnie występującą 
w wodzie uzupełniającej lub dostarczaną przez osoby kąpiące się materią organiczną. Można 
je podzielić na większe grupy pod względem ich właściwości fi zycznych lub chemicznych. 
Często spotykane jest wydzielenie związków lotnych i nielotnych (Kabsch-Korbutowicz, 
2012). Do nielotnych zalicza się HAA, a wśród lotnych ubocznych produktów dezynfekcji 
wymienia się: THM, HAN, HK, CH, HNM (Nikolaou i in., 1999; Lee i in., 2001). Ze wzglę-
du na większą szkodliwość dla zdrowia ubocznych produktów zawierających azot, w ostat-
nich latach coraz częściej można się spotkać z podziałem na uboczne produkty zawierające 
azot (N-DBPs – z ang. nitrogen-containing disinfection by-products), a wśród nich związki 
z grupy HAN i HNM, oraz uboczne produkty, które azotu w budowie cząsteczki nie posia-
dają, a nazywane są produktami ubocznymi zawierającymi węgiel (C–DBPs – z ang. car-
bon-containing disinfection by-products). Do tej grupy należą związki z grup THM, HAA, 
HK oraz CH (Richardson i in., 2007).

W przypadku wody przeznaczonej do spożycia obligatoryjny jest monitoring związ-
ków z grupy THM (RMZ, 2007, 2010), jednak przy kompleksowej ocenie niebezpieczeństw 
związanych z dezynfekcją, oznacza się zwykle następujące związki:

 – z grupy THM: trichlorometan (TCM), bromodichlorometan (BDCM), dibromochloro-
metan (DBCM), tribromometan (TBM);

 – z grupy HAA: kwasy: monochlorooctowy (MCAA), monobromooctowy (MBAA), 
dichlorooctowy (DCAA), trichlorooctowy (TCAA), bromochlorooctowy (BCAA), di-
bromo octowy (DBAA);

 – HAN: trichloroacetonitryl (TCAN), dichloroacetonitryl (DCAN), bromochloroaceto-
nitryl (BCAN), dibromoacetonitryl (DBAN);

 – z grupy HK: 1,1-dichloropropanon (1,1-DCP), 1,1,1-trichloropropanon (1,1,1-TCP);
 – z grupy halogenoaldehydów: CH;
 – z grupy HNM: CP.

W wodzie basenowej, ze względu na specyfi czny rodzaj prekursorów, ograniczanie się 
do monitoringu tylko związków z grupy THM jest jeszcze bardziej dyskusyjne (Hansen i in., 
2012a). Tematyka powstawania ubocznych produktów w wodzie basenowej nie jest jednak 
w pełni poznana i tylko niewielu badaczy analizowało stężenia i potencjał tworzenia DBPs 
równocześnie dla wielu grup DBPs (Richardson i in., 2010; Hansen i in., 2012a; Cimetiere 
i De Laat, 2014; Włodyka-Bergier i Bergier, 2015). W tabeli 1.3 zebrano podstawowe wła-
ściwości fi zykochemiczne ww. związków.
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Tabela 1.3
Fizykochemiczne właściwości organicznych halogenowych ubocznych produktów (IARC, 1991; 

1999; 2012; 2014; Sander, 2015)

Związek Wzór chemiczny Masa molowa log KOW
a Stała Henry’egob

TCM CHCl3 119,38 1,97 1,4 · 10–3 – 9,0 · 10–3

BDCM CHBrCl2 163,83 2,10 2,9 · 10–3 – 7,7 · 10–3

DBCM CHBr2Cl 208,29 2,24 4,6 · 10–3 – 1,3 · 10–2

TBM CHBr3 252,75 2,38 7,6 · 10–3 – 2,3 · 10–2

TCAN CCl3CN 144,39 2,09 3,9 · 10–3 – 7,6

DCAN CHCl2CN 109,94 0,14 2,6 · 101

BCAN CHBrClCN 154,39 0,28 8,2 · 101

DBAN CHBr2CN 198,84 0,42 2,4 · 101

1,1-DCP CHCl2COCH3 126,97 0,20 1,6 · 101

1,1,1-TCP CCl2COCH3 161,41 1,12 4,5 · 101

CH CCl3CH(OH)2 165,40 0,99 2,4 · 103

CP CCl3NO2 164,38 2,09 2,5 · 10–3 – 5,1 · 10–3

MCAA CH2ClCOOH 94,5 0,22 8,8 · 102 – 1,1 · 103

DCAA CHCl2COOH 128,94 0,92 3,9 · 102 – 1,2 · 103

TCAA CCl3COOH 163,39 1,33 4,7 · 101 – 7,3 · 102

BCAA CHBrClCOOH 173,39 1,08 bd

DBAA CHBr2COOH 217,8 1,22 2,2 · 103 – 2,3 · 103

a – log współczynnika podziału oktanol-woda; b – w mol/(m3·Pa) w temperaturze 25C; bd – brak 
danych

1.2. Drogi narażenia

Większość doniesień literaturowych dotyczących wpływu DBPs na zdrowie odnosi 
się do wody przeznaczonej do spożycia. Jednak osoby kąpiące się w basenie w większym 
stopniu wystawione są na negatywne oddziaływanie DBPs na ich organizm. W wodzie 
basenowej stężenia DBPs są zasadniczo wyższe niż w wodzie wodociągowej, dodatkowo 
podczas pływania w basenie osoby kąpiące się narażone są na związki chemiczne znaj-
dujące się w wodzie basenowej przez: bezpośrednie spożycie wody basenowej, inhalację 
lotnych związków i związków rozpuszczonych w postaci aerozolu oraz kontakt i absorpcję 
związków przez skórę (WHO, 2006; Dyck i in., 2011). Ilość wody spożywanej przez osoby 
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korzystające z pływalni zależy od wielu czynników, takich jak doświadczenie, wiek, umie-
jętności i typ aktywności (Dufour i in., 2006; WHO, 2006). Średnie spożycie wody podczas 
jednorazowego pobytu na pływalni wynosi 37 cm3 w przypadku dzieci, natomiast przez do-
rosłych – 16 cm3 (WHO, 2006; Dufour i in., 2006). Spożycie wody przez mężczyzn jest 
wyższe niż przez kobiety i wynosi odpowiednio 22 cm3 i 12 cm3, natomiast przez chłopców 
i dziewczynki – 45 cm3 i 30 cm3 (WHO, 2006). Schets i in. (2011) uważają, że spożycie wody 
w przypadku mężczyzn wynosi 27–34 cm3, kobiet 18–23 cm3, natomiast dzieci podczas po-
bytu na basenie połykają wodę w ilości 31–51 cm3. Narażenie na związki z wody basenowej 
poprzez inhalację dotyczy związków lotnych przedostających się nad poziom zwierciadła 
wody, a także związków znajdujących się w wodzie w postaci aerozolu (np. w wannach z hy-
dromasażem). Średnio, osoba dorosła pracująca na pływalni wdycha około 10 m3 powietrza 
podczas 8-godzin nego dnia pracy (WHO, 2006). Poprzez skórę osoby kąpiące się są szcze-
gólnie narażone na związki znajdujące się w wodzie basenowej. Lipofi lowe i hydrofi lowe 
związki mogą przedostawać się do organizmu ludzkiego przez skórę, ale także przez oczy 
i błony śluzowe. Stopień wychwytu związków przez skórę zależy od takich czynników, jak 
czas kontaktu z wodą, temperatura, a także waga ciała oraz stężenie i właściwości związku 
chemicznego (WHO, 2006; Dyck i in., 2011).

Poszczególne DBPs przedostają się do organizmu w różny sposób. Na przykład TCM 
przedostaje się do organizmu ludzkiego wskutek absorpcji przez skórę, a trichloroaminy 
przez inhalację (Florentin i in., 2011; Xiao i in., 2012). Erdinger i in. (2004) wykazali, że 
THM przedostają się do organizmu ludzkiego głównie przez inhalację. Potwierdziły to bada-
nia również innych autorów (Caro i Gallego, 2007). W badaniach moczu osób pracujących 
na basenie (nie pływających) stwierdzono obecność THM, z tym że stężenia THM po 4 h 
pracy były u nich niższe niż u osób pływających przez jedną godzinę. W tabeli 1.4 przed-
stawiono, jak stężenie THM rozkłada się pomiędzy wodę i warstwy powietrza nad zwiercia-
dłem wody, a także stężenie THM w krwi osób po kąpieli (Erdinger i in., 2004; WHO, 2006). 
Prowadzone przez Erdingera i in. (2004) badania zawartości THM we krwi osób pływają-
cych w chlorowanej wodzie basenowej z aparatami do nurkowania i bez nich potwierdzają 
inhalację jako główną drogę narażenia na związki z grupy THM.

Tabela 1.4
Stężenie trihalogenometanów w wodzie basenowej i powietrzu nad zwierciadłem wody oraz w krwi 

osób kąpiących się

Pochodzenie próbki
Średnie stężenie THM (zakres stężeń)

ΣTHM (WHO, 2006) TCM (Erdinger i in., 2004)

Woda w basenie 19,6 (4,5–45,8) μg/dm3 11,6 (7,0–24,8) μg/dm3

Powietrze 20 cm powyżej zwierciadła wody 93,6 (23,9–179,9) μg/m3 (125–235) μg/m3

Powietrze 150 cm powyżej zwierciadła wody 61,6 (13,4–147,1) μg/m3 50,9 (85–215) μg/m3

Krew osób kąpiących się 0,48 (0,23–0,88) μg/m3 0,31a μg/dm3 / 0,99b μg/dm3

a – osoby z aparatami do nurkowania (eliminacja drogi przez inhalację); b – osoby bez aparatów do 
nurkowania
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Na związki z grupy HAA osoby pływające narażone są głównie przez spożycie wody 
basenowej. Związki te są szybko absorbowane z przewodu pokarmowego i w ten sposób 
przedostają się do krwioobiegu. Absorpcja przez skórę jest bardzo niewielka lub bez zna-
czenia (Florentin i in., 2011). Cardador i Gallego (2011) określili, że 94% ilości HAA dosta-
jących się do organizmu ludzkiego następuje przez spożycie wody basenowej, 5% poprzez 
inhalację, a tylko 1% przez absorpcję skórną. Chociaż HAA zaliczane są do związków nie-
lotnych, to przedostają się w aerozolu wodnym nad zwierciadło wody basenowej. Sá i in. 
(2012) badali stężenia związków z grupy HAA w wodzie basenowej i w powietrzu 5 cm 
nad zwierciadłem wody. Stężenia sumy HAA w wodzie basenowej wahały się od 10 do 
183 μg/dm3, natomiast od 5 do 64 μg/m3 w pobranym powietrzu.

Badania Xu i in. (2002) prowadzone in vitro na ludzkiej skórze umieszczonej w ko-
morach dyfuzyjnych w modelowych roztworach THM, HAA i HK wykazały, że TBM ma 
najwyższy współczynnik przenikalności przez skórę (0,21 cm/h), natomiast dla wszystkich 
związków z grupy THM współczynnik ten wahał się w granicach 0,16–0,21 cm/h. THM 
były około 10 razy bardziej przepuszczalne niż HK, natomiast przepuszczalność HAA była 
bardzo niska (0,001–0,003 cm/h). Przepuszczalność związków HK wzrastała trzykrotnie po 
podwyższeniu temperatury z 20°C do 40°C. Wpływ temperatury nie był badany dla związ-
ków z grupy THM i HAA. W podobnych badaniach prowadzonych przez innych autorów 
(Trabaris i in.; 2012) wykazano, że współczynnik przenikania przez skórę związków z grupy 
HAN w temperaturze 37C wynosił od 0,099 do 0,167 cm/h (DBAN miał najwyższą prze-
nikalność), natomiast współczynnik przenikalności dla CH wynosił 0,0039 cm/h i był około 
10 razy mniejszy niż dla HAN. W badaniach tych wykazano również dobrą korelację pomię-
dzy współczynnikiem przenikalności a współczynnikiem podziału oktanol–woda.

1.3. Zagrożenia dla zdrowia

Ekspozycja nawet na śladowe ilości toksycznych mikrozanieczyszczeń w wodzie ba-
senowej może wpływać na zdrowie użytkowników. Toksyczność dużej liczby związków 
z grupy THM i HAA oraz innych DBPs w wodzie przeznaczonej do spożycia została udo-
wodniona, wiele z nich zostało zaklasyfi kowane jako genotoksyczne i rakotwórcze (Richard-
son i in., 2007). W tabeli 1.5 przedstawiono klasyfi kacje głównych ubocznych produktów 
znajdujących się w wodzie basenowej opracowane przez Międzynarodową Agencję Badań 
nad Nowotworami (IARC – z ang. International Agency for Research of Cancer) i Agencję 
Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonyh (U.S. EPA – z ang. United States Environmental 
Protection Agency).

Ekspozycja na DBPs w wodzie basenowej następuje prawie wyłącznie przez drogi od-
dechowe i skórę, a te drogi narażenia powodują odmienne ryzyko efektów zdrowotnych niż 
mogłoby to wynikać z narażenia doustnego (Villanueva i in., 2007). Te charakterystyczne 
dla osób korzystających z basenów pływackich drogi narażenia na często toksyczne DBPs 
stanowią duży problem, ponieważ absorpcja np. THM przez skórę powoduje, że przedosta-
ją się one bezpośrednio do krwioobiegu, omijając układ trawienny. Może to prowadzić do 
wyższego stężenia tych związków w ważnych organach, takich jak nerki, pęcherz moczowy 
czy okrężnica ze względu na ominięcie ważnego etapu oczyszczania w wątrobie, który ma 
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miejsce w przypadku spożycia zanieczyszczonej wody. Dlatego mutagenne, genotoksyczne 
i cytotoksyczne działanie DBPs może być większe niż w przypadku kontaktu z tymi związ-
kami w wodzie wodociągowej podczas naturalnego jej użytkowania (Villanueva i in., 2007; 
Afi fi  i Blatchley, 2015). Oczywiście podczas prysznica czy kąpieli w warunkach domowych 
również mamy do czynienia z ekspozycją na DBPs przez inne drogi narażenia niż doustna. 
Jednak jeżeli osoba kąpiąca się przebywa w basenie przez 1 h, jest narażona na związki 
z grupy THM na poziomie 141 razy wyższym niż osoba kąpiąca się pod prysznicem przez 
10 minut (Panyakapo i in., 2008).

Tabela 1.5
Klasyfi kacja IARC i U.S. EPA ubocznych produktów dezynfekcji (IARC 1991, 1999, 2012, 2014; 

U.S. EPA, 2012)

Związek Ocena IARC Ocena U.S. EPA

TCM 2B L/N

BDCM 2B L

DBCM 3 S

TBM 3 L

TCAN 3 –

DCAN 3 –

BCAN 3 –

DBAN 2B –

CH 2A –

MCAA – I

DCAA 2B L

TCAA 2B S

BCAA 2B –

DBAA 2B –

2A – prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (ograniczony dowód działania rakotwórczego na ludzi 
i wystarczający dowód rakotwórczości u zwierząt doświadczalnych); 2B – przypuszczalnie rakotwór-
czy dla ludzi (istnieje ograniczony dowód działania rakotwórczego na ludzi przy braku wystarcza-
jącego dowodu rakotwórczości u zwierząt doświadczalnych); 3 – nie może być klasyfi kowany pod 
względem działania rakotwórczego na ludzi.
L – prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi; L/N – prawdopodobnie rakotwórczy powyżej określonej 
dawki; S – niejednoznaczne dowody działania rakotwórczego; I – niewystarczające informacje do oce-
ny potencjalnego działania rakotwórczego.

Badania dotyczące ryzyka narażenia na DBPs w wodzie basenowej skupiają się głów-
nie na związkach z grupy THM i polegają na szacowaniu ryzyka zachorowania na raka na 
podstawie stężeń ocenianej substancji w wodzie lub w powietrzu (w zależności od ocenia-
nej drogi narażenia na daną substancję) (Panyakapo i in., 2008; Lee i in., 2009). W bada-
niach Panyakapy i in. (2008) oceniono, że ryzyko zachorowania na raka osób pływających 
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w basenie, uwzględniające trzy drogi narażenia na związki z grupy THM w najwyższym 
i średnich stężeniach, wynosiło odpowiednio 1,47·10–3 i 7,99·10–4. Są to wartości klasyfi -
kowane jako niedopuszczalne zgodnie ze standardami U.S. EPA. Ryzyko zachorowania na 
raka w wyniku ekspozycji skóry podczas kąpieli stanowiło 94,2% całkowitego ryzyka wy-
stąpienia nowotworu. Dla osób niepływających, narażonych na THM przez inhalację, ryzyko 
zachorowania na raka było na poziomie poniżej 10–5 dla najwyższego i średniego stężenia 
THM w powietrzu. W badaniach Lee i in. wykazano większe ryzyko zachorowania na raka 
przez ekspozycję na THM poprzez wziewną drogę narażenia i oszacowano je pomiędzy 
7,77·10–4 i 1,36·10–3. Połknięcie i absorpcja skórna były związane z ryzykiem zachorowania 
na raka poniżej 10–6 (Lee i in., 2009).

Opisane powyżej szacowanie ryzyka zachorowania na raka nie precyzuje konkretnych 
przypadków chorobowych. W badaniach Villanuevy i in. (2007) dokonano szacunku zacho-
rowania na raka pęcherza moczowego na podstawie uzyskanych danych statystycznych. 
Auto rzy szacowali ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego na podstawie eks-
pozycji na związki z grupy THM przez spożycie wody, inhalację, a także absorpcję skórną 
w czasie brania prysznica, kąpieli czy pływania w basenie. Szacunku dokonano na podstawie 
informacji zebranych od 1219 osób w latach 1998–2001. Dane dotyczyły ilości konsumo-
wanej wody i zwyczajów związanych z korzystaniem z wody. Poszczególne przypadki były 
korelowane z danymi z 18 szpitali, które były powiązane geografi cznie z ankietyzowanymi 
osobami. Badania wykazały, że ryzyko zachorowania na raka podwaja się w przypadku eks-
pozycji na wysokie, rzędu 50 μg/dm3, stężenia związków z grupy THM. Ryzyko zachoro-
wania jest wyższe przy braniu prysznica, kąpieli czy pływania w basenie niż w przypadku 
spożywania zanieczyszczonej wody (Villanueva i in., 2007).

Kogevinas i in. (2010) prowadzili badania genotoksyczności w teście mikrojądrowym 
krwi osób pływających w chlorowanej wodzie basenowej. Mikrojądra są biomarkerem raka, 
wzrost ich ilości w komórkach limfocytów przewiduje ryzyko zachorowania na raka przez 
człowieka (Bonassi i in., 2007). W badaniach oceniano zależność pomiędzy częstością wy-
stępowania mikrojąder w limfocytach krwi a stężeniem THM w wydychanym powietrzu 
u osób po 40 minutach przebywania w chlorowanej wodzie basenowej. Okazało się, że eks-
pozycja na bromopochodne THM powodowała wzrost biomarkerów genotoksyczności, co 
do TCM takiej zależności nie uzyskano (Kogevinas i in., 2010).

Inne niż THM uboczne produkty są natomiast rzadziej podejmowane w badaniach. 
Kramer i in. (2009) w badaniach na 300 próbkach będących ekstraktami wody basenowej 
oznaczali całą gamę organicznych halogenowych DBPs oraz równolegle w tych samych 
próbkach oceniali genotoksyczność i cytotoksyczność z wykorzystaniem testu UMU na 
szczepach bakterii Salmonella typhimurium. Dodatkowo test UMU przeprowadzono z do-
datkiem enzymu S-transferazy glutationu GSTT1, który może zwiększać wrażliwość na 
związki halogenoorganiczne. Analiza otrzymanych wyników za pomocą regresji liniowej 
pozwoliła ocenić genotoksyczność i cytotoksyczność wielu DBPs. Szczególnie wysokie cy-
totoksyczne i genotoksyczne odpowiedzi w przeprowadzonych testach biologicznych wyka-
zano dla związków z grupy HAN oraz CP. Dla DBAN i BCAN uzyskano najlepsze korelacje 
pomiędzy wynikami testu UMU a stężeniem tych związków w wodzie basenowej. Spośród 
przeanalizowanych DBPs z grupy HK, HAA i THM wykazano genotoksyczne działania 1,1-
DCP, bromowanych THM, DBAA, BCAA i DCAA. Dla CH odpowiedź genotoksyczną i cy-
totoksyczną uzyskano tylko dla najwyższych analizowanych stężeń (185 mg/dm3) (Kramer 
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i in., 2009). Podobne badania przeprowadzili inni badacze (Hansen i in., 2012a). Chlorowano 
modelowy roztwór wody basenowej i oznaczano w nim THM, HAA oraz HAN. Równolegle 
prowadzono badania genotoksyczności i cytotoksyczności na komórkach jajowych chomika 
chińskiego. Badania wykazały, że najbardziej toksyczne działanie wykazują związki z grupy 
HAN, następnie HAA, natomiast wzrost ilości THM nie powodował wzrostu toksyczności 
próbek. Dodatek jonów bromkowych powodował drastyczny wzrost cytotoksyczności bada-
nych próbek. W przypadku genotoksyczności uzyskano podobne trendy.

W badaniach genotoksyczności wody na komórkach jajowych chomika chińskiego wy-
kazano, że woda basenowa jest znacząco bardziej genotoksyczna niż woda wodociągowa 
(Liviac i in., 2010; Plewa i in., 2011). W innych badaniach (Richardson i in., 2010) w te-
stach mutagenności na bakterii Salmonella woda basenowa charakteryzowała się podobną 
mutagennością co woda przeznaczona do spożycia. Woda z odkrytych pływalni, pomimo 
podobnych stężeń węgla organicznego i wolnego chloru, wykazuje się pięć razy mniejszą ge-
notoksycznością niż woda z basenów krytych. Dzieje się tak najprawdopodobniej ze wzglę-
du na łatwiejsze ulatnianie się lotnych związków organicznych z wody (w tym ubocznych 
produktów dezynfekcji) (Liviac i in., 2010).

Woda basenowa może powodować również inne niż genotoksyczne czy mutagenne 
skutki zdrowotne u osób korzystających z pływalni. Nieorganiczne chloraminy (szczególnie 
trichloroamina), a także lotne organiczne DBPs są odpowiedzialne za podrażnienie górnych 
dróg oddechowych. Długotrwałe przebywanie na basenach zawodowych pływaków, a także 
pracowników pływalni związane jest z zachorowaniami na astmę i innymi problemami gór-
nych dróg oddechowych, u osób dorosłych i dzieci korzystających rekreacyjnie z basenu te 
zależności nie są tak jednoznaczne (Richardson i in., 2010; Zarzoso i in., 2010; Florentin i in., 
2011; Villanueva i Font-Ribera, 2012; Font-Ribera i in., 2014). Podrażnienie oczu i skóry, 
włącznie z atopowym zapaleniem skóry, to kolejne zdrowotne skutki kojarzone z pobytem 
na basenie (Florentin i in., 2011; Chowdhury i in., 2014; Font-Ribera i in., 2014; Teo i in., 
2015). Florentin i in. (2011) przypuszczają, że obligatoryjne korzystanie z pływalni przez 
dzieci i młodzież w ramach zajęć szkolnych może przyczyniać się do zachorowań na astmę 
i atopowe zapalenie skóry. Inne dolegliwości związane z pobytem na basenie to swędzenie 
i suchość skóry, nadmierna praca gruczołów łojowych, niedrożność nosa oraz zapalenie za-
tok oraz alergie (Zarzoso i in., 2010; Villanueva i Font-Ribera, 2012).

1.4. Dopuszczalne wartości

W większości krajów świata jakość wody basenowej pod względem stężenia ubocznych 
produktów chlorowania, a także innych właściwości fi zykochemicznych wody powinna od-
powiadać jakości wody przeznaczonej do spożycia. W Polsce do niedawna takie wymaganie 
formułowała ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747), wskazując wodę przeznaczoną 
do spożycia jako wodę używaną na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni. Po ostatniej 
nowelizacji tej ustawy w 2014 r. wykreślono to zalecenie. Jakość wody przeznaczonej do 
spożycia w Polsce reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z późniejszymi zmianami 
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(RMZ, 2007, 2010). W tabeli 1.6 zestawiono obowiązujące normy w Polsce ze światowymi 
zalecaniami U.S. EPA oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – z ang. World Health 
Organization) w sprawie jakości wody do spożycia.

Tabela 1.6
Najwyższe dopuszczalne stężenia lotnych ubocznych produktów chlorowania w wodzie 

przeznaczonej do spożycia (RMZ, 2007, 2010; WHO, 2011; U.S. EPA, 2012)

Związek
Najwyższe dopuszczalne stężenie, μg/dm3

RMZ (2007) WHO (2011) U.S. EPA (2012)

THM aTHM  100
THM

bTHM 1
NDS

 aTHM 80

TCM 30 300 80
BDCM 15 60 80
DBCM – 100 80
TBM – 100 80

MCAA – 20 60
DCAA – 50 60
TCAA – 200 60

HAA – – cHAA 60
DCAN – 20 –
DBAN – 70 –

a – THM = TCM + BDCM + DBCM + TBM ; 

b – 
THM TBM DBCM BDCM TCM

THM TBM DBCM BDCM TCM
NDS NDS NDS NDS NDS

    , 

 gdzie NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie; 

c – HAA = MCAA + DCAA + TCAA + MBAA + DBAA
W Europie jedyne wymagania co do jakości wody basenowej zostały zawarte w nie-

mieckiej normie DIN 19643 (DIN, 1997; 2012). Wiele krajów, w tym również Polska od-
wołują się do tych zaleceń. W 1998 roku w Polsce na podstawie normy DIN (1997) zostały 
opracowane wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni sygnowane przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (Sokołowski, 1998). W 2012 roku pojawiła się nowe-
lizacja normy DIN 19643 (DIN, 2012) (tab. 1.7).

Stężenia wolnego chloru w wodzie basenowej wg standardów narzuconych przez nor-
mę DIN 19643 muszą być utrzymywane w zakresie 0,3–0,6 mg/dm3 przy odczynie wody 
6,5–7,6 (DIN, 1997, 2012; Sokołowski, 1998). Według zasad ustalonych przez WHO dla 
basenów i wód służących rekreacji (WHO, 2006) stężenia chloru wolnego powinny mieścić 
się w granicach 1–3 mg/dm3 w nieckach basenowych i 2–5 mg/dm3 w wannach z hydroma-
sażem. Niższe stężenia wolnego chloru, 0,5 mg/dm3 lub mniej, mogą być utrzymywane w ba-
senach, w których woda oczyszczana jest kombinacją promieniowania UV i chlorowania.
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Tabela 1.7
Dopuszczalne wartości chloru i ubocznych produktów dezynfekcji wg normy DIN 19643 (2012)

Parametr Dopuszczalne 
wartości, mg/dm3 Uwagi

Chlor wolny:
Ogólnie
Jacuzzi

0,3–0,6
0,7–1,0

Stężenie wolnego chloru może być tymczasowo podwyż-
szone do 1,2 mg/dm3, gdy wymagania mikrobiologiczne 
nie mogą być spełnione przez inne środki. W tych przy-
padkach, należy badać przyczyny w celu zaradzenia sytu-
acji. W pewnych kombinacjach procesów niższa wartość 
(0,2 mg/dm3 zamiast 0,3 mg /dm3) może być wystarczająca

Chlor związany ≤0,20 Formy związane innych halogenów (brom, jod) określa się 
jako chlor związany

THM ≤0,020

Zawartość THM przelicza się wg wzoru:
THM = TCM + 0,728 · BDCM + 0,574 · DBCM + 0,472 · TBM.
Sporadyczne przekroczenia wartości dopuszczalnej o 20% 
jest dopuszczalne. W odkrytych basenach mogą występo-
wać wyższe wartości, gdy stosuje się wyższe dawki chloru, 
żeby spełniać wymagania mikrobiologiczne

Suma chloranów 
i chlorynów ≤30 Obiekty, na których nie spełnione są te wymagania, powin-

ny te wartości obniżyć do listopada 2017

Bromiany ≤2,0 –

Norma DIN 19643 (2012) spośród halogenowych organicznych DBPs normuje tylko 
THM. Zastosowanie wzoru na przeliczenie zawartości THM wg wzoru:

THM = TCM + 0,728 · BDCM + 0,574 · DBCM + 0,472 · TBM,
mocno ogranicza uwzględnienie bromopochodnych THM w zachowaniu odpowiedniej jako-
ści wody basenowej. Zalecenia odnośnie do THM nie zmieniły się w porównaniu z normą 
DIN 19643 z 1997 roku (DIN, 1997). W nowelizacji normy zostały natomiast uwzględnio-
ne nieorganiczne uboczne produkty dezynfekcji: chloryny, chlorany i bromiany. W normie 
z 2012 roku podanych zostało też wiele nowych zaleceń dotyczących technologii uzdatniania 
wody (DIN, 2012).

1.5. Obserwowane stężenia

W porównaniu ze stężeniami obserwowanymi w wodzie wodociągowej, zawartości 
DBPs w wodzie basenowej są znacznie wyższe. W wodzie basenowej powstają setki DBPs, 
jednak związki z grupy THM i HAA występują w największych ilościach, z tym że zawar-
tość THM jest najlepiej udokumentowana (Teo i in., 2015). W tabeli 1.8 zestawiono stężenia 
związków z grupy THM w basenach dezynfekowanych chlorem.
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Tabela 1.8
Stężenia trihalogenometanów obserwowane na obiektach rzeczywistych w wodzie basenowej dezyn-
fekowanej chlorem (Kozłowska i in., 2006; Lee i in., 2009, 2010; Weaver i in., 2009; Bessonneau i in., 
2011; Dyck i in., 2011; Catto i in., 2012; Lourencetti i in., 2012; Silva i in., 2012; Simard i in., 2013; 

Righi i in., 2014; Afi fi  i Blatchley, 2015)

Państwo/rodzaj 
pływalni

Stężenia, μg/dm3

Literatura
TCM BDCM DBCM TBM THMa

Hiszpania
Basen kryty

8,5–20 
(15)b

9,4–25
 (14)

6,7–23
 (13)

3,1–16
 (7,2) bd Lourencetti 

i in., 2012
Korea Płd.
Basen kryty

0,2–101,7 
(40,7)

<0,2–10,5
 (3,0)

<0,2–5,6 
(0,5) <0,2 bd Lee i in., 2009

Korea Płd.
Basen kryty

<0,2–45,8
(20,9)

<0,2–7,0 
(2,1) <0,2 <0,2 bd Lee i in., 2010

Włochy
Basen kryty

2,5–122 
(28,9)

1,4–18,3 
(5,5)

0,2–11,7
 (2,3)

<0,1–3,6 
(0,4)

6,8–134 
(36,9) Righi i in., 2014

Francja
Basen kryty

3,5–72,6 
(21,8)

0,60–15,3
 (2,60)

0,35–3,80
 (0,75)

0,35–2,20 
(0,42)

4,80–80,7 
(25,9)

Bessonneau 
i in., 2011

Kanada
Basen kryty

13,3–46,0 
(28,8) bd bd bd bd Catto i in., 2012

Kanada
Basen kryty

10,4–38,1
(24,3) bd bd bd bd Catto i in., 2012

Kanada
Basen kryty bd bd bd bd 18–114 

(44)
Simard i in., 

2013
Kanada
Basen odkryty bd bd bd bd 12–311 

(98)
Simard i in., 

2013
Polska
Basen kryty 10,0–41,0 0,7–5,7 0,37–1,6 nd bd Kozłowska i in., 

2006
Kanada
Basen kryty

12,93–215
(55,2)

<0,4–23,94
(1,23)

<0,4–27,13
(0,26)

<0,5–19,23
(0,26) bd Dyck i in., 2011

Portugalia
Basen kryty 45–373 bd bd bd 10,1–155 Silva i in., 2012

Stany Zjedn.
Basen krytyc nd–298 nd–150 nd–54,5 nd–23,7 3,34–311 Weaver i in., 

2009
Stany Zjedn.
Basen kryty

12,2–282,3
(81,31) bd <0,25–10,1

(2,0)
<0,71–32,1

(1,41)
32,7–282,7

(77,0)
Afi fi  i Blatchley, 

2015

a – suma TCM+BDCM+DBCM+TBM; b – w nawiasie podana jest wartość średnia; nd – nie wykryto 
(z ang. not detected), limity oznaczalności w powołanej literaturze nie zostały podane; c – w pracy poda-
no wyniki z 11 basenów, w tabeli nie przedstawiono wyników dotyczących basenu, w którym stosowa-
no w okresie poprzedzającym badania bromowy dezynfektant (duża pozostałość jonów bromkowych)
bd – brak danych

TCM w wodach basenowych dezynfekowanych chlorem i zasilanych wodą, której źró-
dłem jest woda powierzchniowa, jest dominującym związkiem spośród THM (Kozłowska 
i in., 2006; Lee i in., 2009, 2010; Bessonneau i in., 2011; Dyck i in., 2011; Lourencetti i in., 
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2012; Righi i in., 2014; Afi fi  i Blatchley, 2015). W badaniach Simarda i in. (2013) TCM sta-
nowił około 97% sumy THM w próbkach wody pobranych z 54 basenów w czasie jednego 
roku. W badaniach Weavera i in. (2009) TCM również miał najwyższe stężenie spośród 
wszystkich związków THM w próbkach pobranych w 9 z 11 basenów monitorowanych przez 
6 miesięcy. W jednym z basenów, w którym w okresie poprzedzającym badania stosowano 
bromowy dezynfektant, zaobserwowano najwyższe stężenia TBM, najprawdopodobniej ze 
względu na pozostałości jonów bromkowych z poprzednich praktyk dezynfekcji. Podobne 
wyniki uzyskano w innych badaniach, w których stężenia TBM wzrastały wraz ze wzrostem 
zawartości jonów bromkowych w wodzie basenowej (Lourencetti i in., 2012).

Jeżeli chodzi o wpływ różnych metod dezynfekcji na dystrybucję poszczególnych 
związków z grupy THM, to TCM występuje w najwyższych stężeniach w basenach dezynfe-
kowanych chlorem i sekwencją ozon–chlor, natomiast bromowe pochodne THM występują 
w wyższych stężeniach w basenach dezynfekowanych chlorem wytworzonym elektrolitycz-
nie (Lee i in., 2010). Stężenia THM w basenach odkrytych są generalnie wyższe niż base-
nach krytych (Simard i in., 2013).

Związki z grupy HAA w wodzie basenowej występują na ogół w wyższych stężeniach 
niż THM. Związki te są zaliczane do grupy nielotnych ubocznych produktów dezynfekcji 
i mogą być kumulowane w wodzie basenowej (Chowdhury i in., 2014; Teo i in., 2015). 
Zestawienie wyników stężeń HAA w wodzie basenowej spotykanych w literaturze przedsta-
wiono w tabeli 1.9.

Tabela 1.9
Stężenia kwasów halogenooctowych w wodzie basenowej dezynfekowanej chlorem (Lee i in., 2010; 

Catto i in., 2012; Sá i in., 2012; Righi i in., 2014; Wang i in., 2014)

Państwo/rodzaj 
pływalni

Stężenia, μg/dm3

Literatura
MCAA MBAA DCAA TCAA BCAA DBAA

Korea Płd.
Basen kryty bd bd 14,1–246 

(68,3)a
19,7–636 
(156,4) bd bd Lee i in., 

2010

Włochy
Basen kryty bd bd <1–291 

(53,4)
<1–403 
(95,6) bd bd Righi i in., 

2014

Kanada
Basen kryty bd bd 69,1–163,2 

(112,1)
59,2–201,0 

(128,9)
0,4–2,9 

(1,8) bd Catto i in., 
2012

Portugalia
Basen kryty 0,6–13,2 0,5–20,1 0,4–54,1 0,5–72,9 0,4–24,7 0,1–11,9b Sá i in., 2012

Stany 
Zjednoczone
Basen kryty

bd bd 50–2040 20–2970 bd bd Wang i in., 
2014

Chiny
Basen kryty bd bd 5–195 6–98 bd bd Wang i in., 

2014

a – w nawiasie wartość średnia; b – zakres wartości odnosi się do sumy DBAA i BDCAA
bd – brak danych



Spośród HAA w najwyższych stężeniach występują DCAA i TCAA (WHO, 2006; Catto 
i in., 2012; Sá i in., 2012). Obserwowane stężenia tych kwasów są bardzo wysokie, znacznie 
przewyższające wartości obserwowane w wodzie do spożycia (Krasner i in., 2006; Villa-
nueva i in., 2012). W badaniach Wanga i in. (2014) maksymalne zaobserwowane stężenie 
DCAA wynosiło 2040 μg/dm3, natomiast TCAA 2970 μg/dm3. Niewiele jest badań, w któ-
rych równocześnie badane byłyby HAA i inne uboczne produkty. W badaniach Lee i in. 
(2010) przeprowadzonych na 30 krytych pływalniach dezynfekowanych związkami chloru 
średnie stężenia DCAA i TCAA wynosiły odpowiednio 68,3 μg/dm3 i 156,4 μg/dm3, przy 
średnim stężeniu TCM równym 20,9 μg/dm3. Stężenia DCAA, TCAA i TCM w innych bada-
niach wynosiły odpowiednio 53,4 μg/dm3, 95,6 μg/dm3 i 28,9 μg/dm3 (Righi i in., 2014), nato-
miast w badaniach Catto i in. (2012) średnie stężenia tych związków wynosiły 112,1 μg/dm3, 
128,9 μg/dm3 i 24,3 μg/dm3. Jeżeli chodzi o stężenia pozostałych HAA, w badaniach przed-
stawionych przez WHO (2006) MCAA stanowił ponad 10% TCAA, a MBAA i DBAA setne 
części procenta dla basenów odkrytych, natomiast dla pływalni krytych MCAA stanowił 
prawie 62% TCAA, natomiast MBAA i DBAA odpowiednio 0,8% i 1,4% (WHO, 2006). 
Jeżeli chodzi o stężenie BCAA, w badaniach Catto i in. (2012) stanowiło ono prawie 12% 
TCAA. Badania prowadzone na basenach dezynfekowanych chlorem, sekwencją ozon–chlor 
i chlorem wytworzonym elektrolitycznie pokazały, że najwięcej DCAA i TCAA powstaje 
w przypadku dezynfekcji samym chlorem, natomiast najmniej przy zastosowaniu kombina-
cji dezynfektantów ozon–chlor (Lee i in., 2010). Wyniki badań przedstawione przez WHO 
(2006) wskazują natomiast, że więcej HAA powstaje w wodzie basenowej w pływalniach 
odkrytych niż w zamkniętych.

Spośród związków z grupy HAN, DCAN występuje w największym stężeniu. Rapor-
towane średnie stężenia tego związku obserwowane na krytych pływalniach z chlorowaną 
wodą wynoszą od 3,9 μg/dm3 (Lee i in., 2010) do 13 μg/dm3 (WHO, 2006). W badaniach 
przeprowadzonych na krytej pływalni akademickiej przez Afi fi ego i Blatchleya (2015), 
stężenie DCAN wahało się w granicach od 0,67 μg/dm3 do 30,5 μg/dm3 (wartość średnia 
8,56 μg/dm3). Pozostałe związki z grupy HAN występowały w mniejszych ilościach, DBAN 
stanowiła 13–18% DCAN, TCAN 0–13% (WHO, 2006; Lee i in., 2010), natomiast BCAN 
stanowił 20,5% DCAN (Lee i in., 2010). Stężenia DCAN raportowane przez WHO (2006) 
z badań dla pływalni odkrytych są wyższe (średnia 45 μg/dm3), natomiast stężenia DBAN 
i TCAN stanowiły 5,5% i 3% tej wartości.

Nie ma doniesień literaturowych na temat ilości HK w wodzie basenowej, natomiast 
stężenia CH i CP badane są niezwykle rzadko. Średnie stężenie CH w badanych 30 kry-
tych basenach wynosiło od 5,1 μg/dm3 do 34,9 μg/dm3 (średnia 16,9 μg/dm3) (Lee i in., 
2010). Znacznie wyższe wyniki stężeń CH podawane są przez WHO (2006). W jednych 
z badań przytoczonych w opracowaniu WHO na krytej pływalni średnie stężenie CH wyno-
siło 265 μg/dm3, w innych stężenia CH wahały się w zakresie od 0,5 μg/dm3 do 104 μg/dm3 
(WHO, 2006). Montesinos i in. (2011) w badaniach na pięciu basenach z chlorowaną wodą 
uzyskali wartości CP w zakresie 0,5–1,6 μg/dm3. Podobne wyniki stężenia CP raportowane 
są przez WHO (2006), w zakresie od 0,03 μg/dm3 do 1,6 μg/dm3 (średnia 0,32 μg/dm3) na 
pływalniach krytych, natomiast znacznie wyższe na pływalniach odkrytych, narażonych na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego (0,01–10 μg/dm3, średnia 1,3 μg/dm3).
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2. Prekursory organiczne 
ubocznych produktów dezynfekcji 
występujące w wodzie basenowej

2.1. Związki wprowadzane z wodą uzupełniającą

Woda uzupełniająca obieg wody basenowej stanowi środowisko, do którego trafi ają 
zanieczyszczenia wprowadzane przez osoby kąpiące się. Sama woda uzupełniająca niesie 
pewien ładunek zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, które w reakcji z dezynfek-
tantami chemicznymi mogą wpływać na stężenie i rodzaj ubocznych produktów dezynfekcji. 
W zależności od pochodzenia wody surowej, która po uzdatnieniu trafi a do basenu jako woda 
uzupełniająca system obiegu wody, wprowadzane są różne zanieczyszczenia. Miejskie sieci 
wodociągowe mogą być zasilane wodą powierzchniową, woda z takich sieci może zawierać 
NMO (np. kwasy humusowe), która jest prekursorem ubocznych produktów dezynfekcji. 
Woda uzupełniająca może również zawierać inne zanieczyszczenia, takie jak uboczne pro-
dukty dezynfekcji powstałe przy uzdatnianiu wody wodociągowej, a także związki nieorga-
niczne, takie jak wapń, zasady oraz fosforany (WHO, 2006). Jeżeli wodą uzupełniającą jest 
woda morska, wprowadzanych jest dużo jonów bromkowych. W przypadku wody podziem-
nej, z wodą uzupełniającą, oprócz bromków, mogą być wprowadzane również pierwiastki 
radioaktywne, na przykład radon (WHO, 2006; Panyakapo i in., 2008).

Nieliczne badania na temat wpływu zanieczyszczeń wprowadzanych do basenu z wodą 
uzupełniającą pokazują, że materia organiczna i bromki występujące w wodzie powierzch-
niowej, podziemnej czy morskiej mogą wpływać na ilość i rodzaj ubocznych produktów 
w wodzie basenowej (Kanan i Karanfi l, 2011; Parinet i in., 2012). Badania Paineta i in. 
(2012) przeprowadzone na 8 basenach zlokalizowanych w południowo-wschodniej Francji 
pokazały, że w basenach zasilanych wodą morską TBM i DBAA występują w najwyższych 
stężeniach spośród THM i HAA. Stężenia związków z grupy HAA było 1,5 razy wyższe 
niż obserwowane stężenia THM. Ilość bromopochodnych HAA wzrastała wraz ze wzrostem 
zawartości jonów bromkowych w wodzie basenowej. Ilość TBM stanowiła 89–95% wszyst-
kich THM (Parinet i in., 2012). Badania prowadzone na wodzie pobieranej z pięciu różnych 
zakładów uzdatniania wody, w różnych porach roku wykazały stosunkowo stałą reaktywność 
tych próbek wody w stosunku do tworzenia związków z grupy THM i HNM, natomiast stę-
żenia HAA wykazywały większe zróżnicowanie w zależności od miejsca poboru próbki czy 
sezonu (Kanan i Karanfi l, 2011). W tych samych badaniach stwierdzono wyższe stężenia 
THM w porównaniu z tworzonymi HAA, odwrotnie niż w przypadku reakcji chloru z HBFs. 
Badania prowadzone przez Kanana i Karanfi la (2011) wykazały, że podniesienie tempera-
tury i wydłużenie czasu kontaktu sprzyja tworzeniu się związków z grupy HAA i THM. 
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Wyższe stężenia tych związków obserwowano przy 40C niż 26C. Wpływ temperatury był 
bardziej widoczny przy formowaniu się TCM niż DCAA i TCAA. W innych badaniach, pro-
wadzonych na kwasach humusowych i mieszaninie związków imitujących HBFs wykazano, 
że tworzenie się THM w wodzie z dodatkiem kwasów humusowych było znacznie wyższe 
niż w wodzie z dodatkiem analogów HBFs (Judd i Bullock, 2003). W tych samych bada-
niach stwierdzono też, że tworzenie się THM w próbkach z kwasem humusowym było około 
8 razy wyższe niż w przypadku mieszaniny imitującej HBFs.

2.2. Związki wprowadzane do wody basenowej 
przez osoby kąpiące się

2.2.1. Wydzieliny ciała

Osoby korzystające z pływalni wprowadzają do wody basenowej szereg zanieczysz-
czeń, w tym wydzieliny ciała, zanieczyszczenia stałe (włosy, komórki skóry), kurz czy frag-
menty tekstyliów ze strojów pływackich (Keuten i in., 2012, 2014). Wydzieliny ciała to pot, 
mocz, ślina, a także sebum wydzielane przez gruczoły łojowe (Keuten i in., 2014). Szacuje 
się, że jedna osoba kąpiąca się w czasie 30-minutowego wysiłku wprowadza do wody base-
nowej ładunek zanieczyszczeń odpowiadający 250 mg węgla organicznego, 77,3 mg azotu 
ogólnego, 37,1 mg mocznika i 10,1 mg amoniaku. 37% zanieczyszczeń (szacowanych jako 
węgiel organiczny) pochodzi z wydzielin ciała oddawanych do wody basenowej podczas 
wysiłku, a aż 67% wprowadzanych zanieczyszczeń przez osoby korzystające z basenu ma 
związek z niehigienicznym zachowaniem, czyli wchodzeniem do basenu bez wcześniejsze-
go mycia, czy oddawaniem moczu do wody basenowej (Keuten i in., 2014). Inne badania 
(Keuten i in., 2012) wykazały, że założenie czepka do pływania może obniżyć ładunek węgla 
organicznego wprowadzany przez osobę korzystającą z basenu o 19%, a azotu ogólnego 
aż o 70%. W ankiecie przeprowadzonej we włoskich miastach, dotyczącej zachowania na 
pływalniach, 13,5% ankietowanych przyznało, że przynajmniej raz podczas jednorazowe-
go pobytu w basenie oddało do niego mocz, a niespełna 71% osób bierze prysznic przed 
wejściem do wody (Pasquarella i in., 2014). Według WHO (2006) jedna osoba pływająca 
wydala średnio 25–30 cm3 moczu do basenu. Według innych autorów (Florentin i in., 2011) 
wytrawni pływacy trenujący w basenie przez 2 h wydalają 20–80 cm3 moczu i wytwarzają 
0,1–1 dm3 potu. Keuten i in. (2014) wykazali, że w wodzie basenowej o temperaturze poniżej 
29C podczas 1 h wysiłku człowiek wytwarza od 0,1 do 0,2 dm3 potu na 1 m2 powierzchni 
skóry i ilość ta rośnie liniowo z temperaturą aż do 0,8 dm3/m2/h w 35C. Spośród organicz-
nych prekursorów mocznik jest dominującym zanieczyszczeniem (De Laat i in., 2011), jed-
nak pot i mocz mogą być również źródłem innych zanieczyszczeń organicznych, takich jak 
kreatynina, arginina, histydyna, glicyna (WHO, 2006; Li i Blatchley, 2007; Weng i Blatchley, 
2012; Weng i in., 2013), kwas moczowy, kwas hipurowy i kwas cytrynowy (Judd i Black, 
2000; Judd i Bullock, 2003). Znaczna większość związków wchodzących w skład wydzie-
lin ciała ludzkiego zawiera azot. W tabeli 2.1 przedstawiono stężenia związków azotowych 
wchodzących w skład wydzielin ciała oraz wprowadzanych przez osoby kąpiące się do wody 
basenowej.
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Tabela 2.1
Związki azotowe wprowadzane do wody basenowej (WHO, 2006; Florentin i in., 2011)

Związek
Średnie stężenie, mg/dm3 Część azotu ogólnego, %

Ilość azotu wprowadzona 
przez osobę kąpiącą się, 

mg
Pot Mocz Pot Mocz Min. Maks.

Mocznik 680 68 10240 84 320 840
Amoniak 180 18 560 5 30 60
Aminokwasy 45 5 280 2 15 50
Kreatynina 7 1 640 5 10 25
Inne 80 8 500 4 20 45
Azot ogólny 992 100 12200 100 400 1000

Histydyna, glicyna i arginina w ludzkim moczu stanowią odpowiednio 0,25%, 0,1% 
i 0,0025% azotu ogólnego (Weng i Blatchley, 2012). Judd i Bullock (2003) zasymulowali 
stworzenie odpowiednika wydzielin ciała ludzkiego, uwzględniając również takie organicz-
ne związki azotowe jak kwas moczowy i hipurowy oraz kwas cytrynowy, nieposiadający 
w swoim składzie azotu. W tabeli 2.2 przedstawiono skład odpowiednika wydzielin ciała 
(BFA – z ang. body fl uid analogue) stworzonego przez wspomnianych autorów.

Tabela 2.2
Skład mieszaniny symulującej wydzieliny ciała ludzkiego (Judd i Bullock, 2003)

Składnik/związek Stężenie, mg/dm3 Węgiel organicznya, 
mg/dm3 Azot, mg/dm3

Chlorek amonu 2000 – 520
Mocznik 14800 2960 6900
Histydyna 1210 560 320
Kwas hipurowy 1710 1040 134
Kwas moczowy 490 180 160
Kwas cytrynowy 640 240 –
NaH2PO4 4300 – 6–9
Kreatynina 1800 770 67

a – w 96–98%

Skład przedstawiony w tabeli 2.2 jest modyfi kacją mieszaniny, z której udziałem autorzy 
prowadzili badania nad wpływem wydzielin ciała na tworzenie się ubocznych produktów de-
zynfekcji (THM) (Judd i Black, 2000). Po stwierdzeniu, że nieorganiczne składniki nie mają 
wpływu na tworzenie się związków z grupy THM, autorzy znacznie zmniejszyli ilość skład-
ników w mieszaninie (Judd i Bullock, 2003). Objętość 50 cm3 takiej mieszaniny odpowia-
da składowi 200 cm3 potu i 50 cm3 moczu, czyli ładunkowi zanieczyszczeń wprowadzanych 
podczas godzinnego pobytu w basenie przez jedną osobę kąpiącą się (Judd i Bullock, 2003). 
Inni autorzy przy tworzeniu modelowych mieszanin imitujących wydzieliny ciała brali pod 
uwagę również takie związki organiczne, jak: albuminy, kwas glukuronowy, kwas mlekowy, 
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kwas asparaginowy, lizyna (Kanan i Karanfi l, 2011). Jednak (poza albuminami) ich wpływ na 
tworzenie się ubocznych produktów dezynfekcji był marginalny. Najwyższą reaktywnością 
w stosunku do tworzenia związków z grupy THM i HAA charakteryzuje się kwas cytryno-
wy, natomiast wydzieliny ciała w reakcji z chlorem tworzą więcej związków z grupy HAA 
niż THM. Badania prowadzone przez De Laata i in. (2011) z udziałem mocznika wykazały, 
że związek ten w reakcji z wolnym chlorem może ulegać powolnej degradacji aż do całko-
witej mineralizacji do CO2. Badania prowadzone na modelowych roztworach z kreatyniną, 
mocznikiem, histydyną i argininą (Li i Blatchley, 2007) pokazały, że trichloroamina powstaje 
w przypadku chlorowania wszystkich czterech związków. Poza tym stwierdzono, że kreaty-
nina jest dodatkowo prekursorem powstawania dichlorometyloaminy, natomiast chlorocyjan 
i DCAN powstawały przy chlorowaniu histydyny. Afi fi  i Batchley III (2015) w swoich bada-
niach zaobserwowali, że stężenie mocznika wzrastało w wodzie basenowej wraz z liczbą osób 
kąpiących się, równocześnie obserwowano wzrost DCAN. W badaniach Hansen i in. (2012a) 
analizowano, jak odczyn wody (6,0 ≤ pH ≤ 8,0) wpływa na formowanie się THM, HAA i HAN 
i trichloroaminy w roztworach z dodatkiem BFA. Stwierdzono, że wraz ze spadkiem odczynu 
wody zmniejsza się stężenie związków z grupy THM, natomiast wzrasta ilość HAN i NCl3. 
Nie stwierdzono wpływu odczynu na tworzenie się HAA. Badania własne autorki (Włody-
ka-Bergier i Bergier, 2015) prowadzone z wykorzystaniem mocznika, kreatyniny, histydyny, 
glicyny i argininy potwierdziły doniesienia innych autorów na temat wyższej reaktywności 
składników HBFs w stosunku do tworzenia HAA niż THM. Histydyna okazała się silnym pre-
kursorem tworzenia HAN i CH, natomiast mocznik, kreatynina i glicyna – HK. W tabeli 2.3 
zestawiono wyniki tych badań z wynikami uzyskanymi przez Kanana i Karanfi la (2011).

Tabela 2.3
Właściwy potencjał tworzenia DBPs ze składników analogów wydzielin ludzkiego ciała (Kanan 

i Karanfi l, 2011; Włodyka-Bergier i Bergier, 2015)

Prekursor 
organiczny

Potencjał tworzenia DBPs, μg/mg składnika HBFs
THM HAA HAN HK CH CP

Mocznik 13a

0,90b
10

4,12
–

0,29
–

1,45
–

0,36
0,7
0,18

Kreatynina 12a

1,18b
6

2,45
–

0,18
–

1,14
–

0,44
0,7
0,12

Glicyna 1,79b 5,40 0,53 1,45 2,00 0,13
Histydyna 0,76b 7,19 3,68 0,84 8,05 0,05
Arginina 0,52b 2,22 0,16 0,41 0,38 0,05
Kwas moczowy 15a 6 – – – nd
Kwas hipurowy 14a 6 – – – 0,9
Kwas cytrynowy 307a 181 – – – 0,8

a – modelowe roztwory składników HBFs, początkowa dawka chloru ogólnego 50 mg/dm3; pH 7; 
inkubacja w 22°C przez 5 dni; oznaczane związki: TCM, HAA (suma DCAA, TCAA), CP (Kanan 
i Karanfi l, 2011); b – modelowe roztwory składników, początkowe stężenie chloru wolnego 3 mg/dm3; 
pH 7; inkubacja w 25°C przez 24 h; oznaczane związki: TCM, HAA (suma MCAA, DCAA, TCAA), 
HAN (suma TCAN, DCAN), HK (suma 1,1-DCP, 1,1,1-TCP), CH, CP (Włodyka-Bergier i Bergier, 
2015); nd – nie wykryto (z ang. not detected)
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2.2.2. Zanieczyszczenia stałe

Oprócz zanieczyszczeń mikrobiologicznych i substancji rozpuszczających się w wodzie 
basenowej, osoby kąpiące się wprowadzają również zanieczyszczenia, które mogą pozosta-
wać w postaci zawiesiny czy cząstek koloidalnych. Związki te mogą być natury organicznej 
lub nieorganicznej i w wodzie basenowej mogą pływać, utrzymywać się w zawiesinie lub 
osadzać się (Keuten i in., 2012). Zanieczyszczenia w formie stałej uwalniane przez osoby 
kąpiące się do wody basenowej to komórki skóry, włosy, włókna tekstylne, kurz/piasek i inne 
cząstki przyczepione do skóry ludzkiej (Keuten i in., 2014, 2012). Średnia ilość uwalnianych 
zanieczyszczeń stałych to 1,31 106 cząstek o wymiarach 2–50 μm na jedną osobę kąpiącą 
się (Keuten i in., 2014).

Badania Hansen i in. (2012b), dotyczące wpływu pH na tworzenie się THM, HAN 
i HAA z zanieczyszczeń stałych o średnicy większej niż 10 μm (zebranych z mikrosita bęb-
nowego podczas uzdatniania wody basenowej) wykazały spadek stężenia związków z grupy 
THM i HAA wraz ze spadkiem pH, natomiast zawartość HAN rosła wraz ze zmniejszeniem 
odczynu. Zanieczyszczenia stałe wprowadzone do wody wraz z osobami kąpiącymi się były 
bardziej reaktywne w stosunku do tworzenia THM, HAA i HAN niż BFA.

Zanieczyszczenia stałe mają również tendencję do tworzenia, w wyniku chlorowania 
wody, większej ilości innych niż THM ubocznych produktów (tab. 2.4).

Tabela 2.4
Potencjał tworzenia DBPs względem THM z prekursorów organicznych znajdujących się w wodzie 

basenowej (Kim i in., 2002; Kanan i Karanfi l, 2011; Hansen i in., 2012b)

Prekursor organiczny HAA/THM HAN/THM HK/THM CH/THM CP/THM

Cząstki stałea 2,41 0,40 – – –

Woda powierzchniowab – 0,02 0,004 0,28 –

Próbka włosówb – 0,10 0,007 0,32 –

Naskórekb – 0,11 0,012 0,57 –

Moczb – 0,09 0,009 0,50 –

Woda uzupełniającac 0,33–1,14 – – – ≤0,02

BFAc 2,33 – – – 0,05

a – cząstki stałe pobrane z wody z płukania mikrofi ltra, początkowa dawka chloru ogólnego 35 mg/dm3; 
pH 7; inkubacja w 25C przez 48 h; oznaczane związki: THM (TCM), HAA (TCAA, DCAA), HAN 
(TCAN, DCAN) (Hansen i in., 2012b);
b – woda powierzchniowa z dodatkiem materiału pochodzenia ludzkiego, początkowa dawka chloru 
ogólnego 6 mg/dm3; pH 7; inkubacja w 30C przez 72 h; oznaczane związki: THM (TCM, BDCM), 
HAN (DCAN), HK (1,1,1-TCP) (Kim i in., 2002);
c – woda uzupełniająca z pięciu stacji uzdatniania wody oraz woda z dodatkiem BFA (skład w tab. 2.2) 
początkowa dawka chloru ogólnego 50 mg/dm3; pH 7; inkubacja w 26C przez 10 dni; oznaczane 
związki w wodzie uzupełniającej: THM (TCM, BDCM, DBCM, TBM), HAA (MCAA, MBAA, 
DCAA, TCAA, BCAA, DBAA, kwas bromodichlorooctowy, kwas chlorodibromooctowy, kwas tribro-
mooctowy), CP; oznaczane związki w roztworach BFA: TCM, DCAA, TCAA (Kanan i Karanfi l, 2011)



38

W tabeli 2.4 zestawiono ilorazy danego produktu ubocznego czy grupy ubocznych 
produktów i THM powstałych w doświadczeniach z prekursorami pochodzącymi z zanie-
czyszczeń stałych pobranych z mikrosita bębnowego (Hansen i in., 2012b), a także naskórka 
i włosów (Kim i in., 2002). Wyniki zestawiono z innymi prekursorami organicznymi znaj-
dującymi się w wodzie basenowej. Z przedstawionych danych wynika, że zanieczyszczenia 
stałe mają tendencję do tworzenia w szczególności HAA, HAN i HK.

2.2.3. Składniki kosmetyków

Wszelkie organiczne związki użyte do produkcji balsamów, kremów, pomadek mogą 
przedostawać się do wody basenowej wraz z osobami kąpiącymi się i stać się prekursorem 
tworzenia ubocznych produktów. PCPs w odniesieniu do wody basenowej dotyczą głownie 
fi ltrów UV i parabenów (Teo i in., 2015).

Filtry UV są składnikami wielu PCPs, takich jak pomadki do ust, kremy do twarzy, 
balsamy do ciała, szampony (Negreira i in., 2008; Liu i in., 2012a). Zadaniem ich jest zapew-
nić ochronę przed szerokim zakresem promieniowania UV emitowanego z promieniami sło-
necznymi (280–315 nm – UVB i/lub 315–400 nm – UVA) (Poiger i in., 2004; Negreira i in., 
2008; Santos i in., 2012). Większość organicznych fi ltrów UV jest lipofi lnych (rozpuszcza 
się w tłuszczach, olejach oraz rozpuszczalnikach niepolarnych), w swojej strukturze ma pier-
ścienie aromatyczne sprzężone z podwójnymi wiązaniami węgiel–węgiel (Balmer i in., 2005; 
Negreira i in., 2008). Chociaż fi ltry UV są hydrofobowe w swej naturze, to jednak zmywane 
są z powierzchni skóry i w ten sposób dostają się do wody i środowiska (Giokas i in., 2004; 
Li i in., 2007; Poiger i in., 2004). Znane są tylko dwa nieorganiczne fi ltry UV (dwutlenek 
tytanu i tlenek cynku), natomiast przeważająca większość związków stosowanych w PCPs 
do ochrony przed promieniami słonecznymi to związki organiczne z grup benzofenonów, cy-
namonianów, dibenzylometanów, pochodnych kamfory, para-amino benzoesa nów czy benzi-
midazo lów (Santos i in., 2012). Zainteresowanie występowaniem fi ltrów UV w środowisku 
wodnym wzrosło w ostatnich latach również ze względu na ich potencjalne zagrożenie zwią-
zane z zaburzeniami endokrynologicznymi (Balmer i in., 2005; Caliman i Gavrilescu, 2009). 
Ilość pojedynczego fi ltra UV używana podczas jednorazowej aplikacji na całe ciało wynosi 
0,5–2 g (przy założeniu zużycia około 10 g kremu do opalania i 5–10% zawartości fi ltrów 
UV w kremie) (Balmer i in., 2005). Zanieczyszczenie wody fi ltrami UV może się odbywać 
przez bezpośrednie wprowadzenie podczas kąpieli w wyniku zmycia z ciała osoby kąpiącej 
się oraz niebezpośrednio, przez zrzut ścieków do wód przez oczyszczalnie ścieków (fi ltry UV 
usuwane są w oczyszczalni ścieków od 19 do 99%) (Poiger i in., 2004; Balmer i in., 2005).

Parabeny są grupą związków stosowanych w PCPs jako konserwanty. Znajdują się one 
w obszarze zainteresowań naukowców ze względu na ich możliwy wpływ na wywoływanie 
zaburzeń endokrynologicznych i raka piersi (Błędzka i in., 2014). Chemicznie to estry kwa-
su p-hydroksybenzoesowego z alkilowymi podstawnikami grup metylowej, butylowej czy 
benzylowej (Błędzka i in., 2014). Przy stężeniach chloru stosowanych do uzdatniania wody, 
kilkuminutowy czas kontaktu pomiędzy kosmetykami zawierającymi parabeny i chlorem 
skutkuje powstawaniem bromo- i chloroorganicznych związków, będących halogenowymi 
pochodnymi parabenów (Canosa i in., 2006; Terasaki i Makino, 2008). W tabeli 2.5 zesta-
wiono stężenia fi ltrów UV i parabenów w wodzie basenowej i wodach powierzchniowych 
w obszarach kąpielisk.
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Tabela 2.5
Obserwowane stężenia fi ltrów UV i parabenów w wodzie basenowej i wodach powierzchniowych 
użytkowanych rekreacyjnie (Lambropoulou i in., 2002; Giokas i in., 2004; Poiger i in., 2004; Balmer 

i in., 2005; Zwiener i in., 2007; Kasprzyk-Hordern i in., 2008)

Związek Pochodzenie próbki wody Stężenie Literatura

EHMC

jezioro <2–25 ng/dm3 Poiger i in., 2004

jezioro <2–7 ng/dm3 Balmer i in., 2005

basen 3,0–5,4 ng/dm3 Giokas i in., 2004

basen 2,7–7 ng/dm3 Zwiener i in., 2007

BM-DBM
basen <24 ng/dm3 Giokas i in., 2004

jezioro <20–24 ng/dm3 Poiger i in., 2004

4-MBC

basen 5,4–6,9 ng/dm3 Giokas i in., 2004

jezioro <2–82 ng/dm3 Poiger i in., 2004

jezioro <2–28 ng/dm3 Balmer i in., 2005

basen 0,6–10 ng/dm3 Zwiener i in., 2007

OC

basen 3 ng/dm3 – 12 μg/dm3 Wang i in., 2013 

jezioro <2–27 ng/dm3 Poiger i in., 2004

jezioro <2–5 ng/dm3 Balmer i in., 2005

basen 7–25 ng/dm3 Zwiener i in., 2007

BP3

basen 2,4–3,3 μg/dm3 Lambropoulou i in., 2002

basen 3,3–5,1 ng/dm3 Giokas i in., 2004

rzeka <15–44 ng/dm3 Kasprzyk-Hordern i in., 
2008

jezioro <2–35 ng/dm3 Balmer i in., 2005

jezioro <2–125 ng/dm3 Poiger i in., 2004

OD-PABA basen <0,9–2,1 μg/dm3 Lambropoulou i in., 2002

MePB woda powierzchniowa <0,3–400 ng/dm3 Kasprzyk-Hordern i in., 
2008

PrPB woda powierzchniowa <0,2–24 ng/dm3 Kasprzyk-Hordern i in., 
2008

EtPB woda powierzchniowa <0,5–15 ng/dm3 Kasprzyk-Hordern i in., 
2008

EHMC – 4-metoksycynamonian 2-etyloheksylu; BM-DBM – 1-(4-tert-butylofenylo)-3-(4-metoksyfe-
nylo)propano-1,3-don; 4-MBC – 3-(4-metylobenzylideno)-d-1 kamfora; OC – ester 2-etyloheksylowy 
kwasu 2-cyjano-3,3-difenyloakrylowego; BP3 – 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon; OD-PABA – ester 
2-etyloheksylowy kwasu 4-dimetyloaminobenzoesowego; MePB – ester metylowy kwasu 4-hydroksy-
benzoesowego; PrPB – ester propylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego; EtPB – ester etylowy kwasu 
4-hydroksybenzoesowego



Jak dotąd, niewiele wiadomo na temat PCPs jako prekursorach powstawania DBPs 
w wodzie basenowej. Kim i in. (2002), w badaniach z dodatkiem balsamu kosmetycznego 
(1 mg) do wody powierzchniowej (300 cm3) w teście na potencjał tworzenia DBPs, wykazali, 
że dodatek kosmetyku do wody może zwiększać stężenie CH, DCAN i 1,1,1-TCP. Zawartość 
TCM była zbliżona w obydwu próbkach, natomiast stężenie BDCM uległo obniżeniu. W in-
nych badaniach (Wang i in., 2013) wykazano, że balsamy z dodatkiem fi ltrów UV mogą być 
prekursorami tworzenia w wodzie basenowej halobenzochinonów.
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3. Promieniowanie UV 
a uboczne produkty chlorowania

3.1. Lampy UV w technologii uzdatniania wody basenowej

Woda basenowa oczyszczana jest w obiegu zamkniętym. W wielu obiektach uzdatnia-
na jest ona w klasycznym układzie z zastosowaniem pospiesznych fi ltrów wielowarstwo-
wych (piasek, antracyt), najczęściej z wcześniejszym dozowaniem koagulantu i dezynfekcji 
wody związkami chloru (podchloryn sodu lub wapnia). Przy zastosowaniu takiego systemu 
oczyszczania wody w obiegu zamkniętym niejednokrotnie jakość mikrobiologiczna i fi zyko-
chemiczna wody jest niezadowalająca, dlatego poszukiwane są nowe technologie, wspoma-
gające te klasyczne. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się zastosowanie 
lamp UV do wspomagania dezynfekcji wody (Wyczarska-Kokot, 2009, 2013, 2014). Lampy 
UV w klasycznym układzie oczyszczania wody basenowej umieszczane są tak, by można 
było je zastosować po procesie fi ltracji, ale przed dezynfekcją chemiczną (rys. 3.1).

Rys. 3.1. Lokalizacja lampy UV w obiegu uzdatniania wody basenowej klasycznymi metodami
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Promieniowanie UV jest formą promieniowania elektromagnetycznego o długościach 
fali w przedziale 100–400 nm. W ramach wydzielonego zakresu promieniowania wyróżnia 
się promieniowanie UV-A (400–315 nm), UV-B (315–280 nm), UV-C (280–200 nm) i UV-D 
(200–100 nm). Dezynfekcyjne działanie promieniowania UV następuje przy długościach fali 
pomiędzy 200 a 300 nm, a więc przy promieniowaniu ze strefy UV-C i UV-B spektrum 
elektromagnetycznego (Hunter i Townsend, 2010). Jako źródła promieniowania UV w tech-
nologii uzdatniania wody stosuje się dwa rodzaje rtęciowych lamp UV: niskociśnieniową 
i średniociśnieniową. Nazwy pochodzą od ciśnienia par rtęci zawartych w lampach – w lam-
pie niskociśnieniowej ciśnienie to wynosi 10–3–10–7 Pa, natomiast w średniociśnieniowej oko-
ło 4,5 kPa. Lampa niskociśnieniowa emituje monochromatyczne promieniowanie o długości 
fali 253,7 nm, natomiast w przypadku lampy średniociśnieniowej emitowane jest polichro-
matyczne promieniowanie z zakresu 200–300 nm. Natężenie promieniowania emitowanego 
przez lampy średniociśnieniowe wynosi 9–14 W/cm2 i jest około 40–50 razy wyższe niż 
w przypadku lamp niskociśnieniowych (Hunter i Townsend, 2010; Latanowicz i Latosińska, 
2012). Promieniowanie UV (szczególnie UV-C) jest jednym z najskuteczniejszych środków 
dezynfekcyjnych, ponieważ skutecznie niszczy wszelkie drobnoustroje, w tym oporne na 
działanie chloru Cryptosporidium parvum. Zastosowanie promieniowania UV w kombinacji 
z chlorowaniem cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ze względu na zapewnienie 
dezynfekcji multibarierowej (WHO, 2006; Watts i Linden, 2007; Zwiener i in., 2007; Lyon 
i in., 2012). Poza działaniem dezynfekcyjnym, promieniowanie UV zastosowane w kombi-
nacji z dezynfektantami chlorowymi do oczyszczania wody basenowej skutecznie zmniejsza 
zawartość chloramin (chloru związanego) w wodzie basenowej (Kristensen i in., 2009; Weng 
i in., 2013; Cimetiere i De Laat, 2014; Hansen i in., 2013; Wyczarska-Kokot, 2014). Jako do-
datkową zaletę stosowania lamp UV w technologii oczyszczania wody basenowej niektórzy 
autorzy (Sokołowski, 1998; Piechurski, 2006; Wyczarska-Kokot, 2009, 2013) wymieniają 
zmniejszenie ilości chloru stosowanego do dezynfekcji chemicznej.

Do głównych wad stosowania promieniowania UV należą: obniżenie skuteczności 
dezynfekcji w przypadku nadmiernej mętności i barwy wody, konieczność czyszczenia 
powierzchni lamp oraz brak zabezpieczenia wody przed wtórnym skażeniem i niezbęd-
ność łączenia tej metody z dezynfekcją chemiczną (Sokołowski, 1998; Wyczarska-Kokot, 
2009).

Minimalna dawka promieniowania niezbędna do skutecznej dezynfekcji wody w base-
nach, w których następuje całkowita wymiana wody co 4–5 godzin, wynosi 600 J/m2 (Pie-
churski, 2006; Wyczarska-Kokot, 2009). Z uwagi na fakt, że stosowanie lamp UV związane 
jest z zużyciem energii na naświetlanie (co jest dodatkową wadą stosowania technologii UV) 
i stosunkowo niewielkie przepływy wody w obiegu wody basenowej, w Polsce najczęściej 
stosowane są niskociśnieniowe lampy UV o mniejszej mocy. Zresztą początkowe wprowa-
dzanie tej technologii do systemu uzdatniania wody basenowej wiązało się z usprawnieniem 
dezynfekcji wody (Sokołowski i in., 1998), a lampy niskociśnieniowe emitują promieniowa-
nie o największej efektywności inaktywacji mikroorganizmów.

W Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Grecji stosuje się lampy UV głównie z myślą 
o zmniejszeniu ilości chloramin. Lampy średniociśnieniowe są bardziej skuteczne w usuwa-
niu tych związków w porównaniu z lampami niskociśnieniowymi, dlatego w tych krajach 
w technologii uzdatniania wody basenowej stosowane są lampy średniociśnieniowe (Beyer 
i in., 2004; Spiliotopoulou i in., 2015).
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3.2. Kombinacja UV/Cl2 
jako zaawansowany proces utleniania

Podczas naświetlania wody promieniami UV składniki wody mogą ulegać wielu pro-
cesom fi zycznym (luminescencja, fotosensybilizacja, oddawanie ciepła) oraz przemianom 
chemicznym, takim jak: fragmentacja cząstek, przegrupowanie wewnątrzcząsteczkowe, ode-
rwanie atomu wodoru, dimeryzacja, przeniesienie elektronu między cząsteczkami (Schwa-
rzenbach i in., 2003). Bezpośrednią fotolizę substratu (S) fotonami UV (hυ) do produktu (P) 
opisuje równanie (3.1) (Wols i Hofman-Caris, 2012):

 S + hυ → P (3.1)

W przypadku ekspozycji roztworu chloru na promieniowanie UV tworzą się wol-
ne rodniki HO• i to powoduje, że proces UV–chlorowanie zaliczany jest do AOP (Jin i in., 
2011; Zhang i in., 2015). W AOP skutecznie utleniane, często do całkowitej mineralizacji, 
są związki organiczne (Nawrocki, 2010; Kabsch-Korbutowicz, 2012). Najważniejsze drogi 
degradacji i rozpadu związków organicznych w AOP opartych na UV to bezpośrednia foto-
liza i reakcje z rodnikami wytworzonymi w procesie AOP (Wols i Hofman-Caris, 2012; Jin 
i in., 2011). Proces zaawansowanego utleniania UV/Cl2 uważany jest za bardziej efektywny 
w utlenianiu niektórych mikrozanieczyszczeń niż proces UV/H2O2 (Fang i in., 2014). Przy 
zastosowaniu typowych dawek promieniowania UV podczas dezynfekcji wody (mniej niż 
500 J/m2) fotoliza chloru pod wpływem promieniowania UV pochodzącego zarówno z ni-
skociśnieniowych, jak i średniociśnieniowych lamp UV powoduje powstawanie dużej ilości 
wolnych rodników hydroksylowych, dlatego połączenie chlorowania i naświetlania wody 
promieniami UV jest skuteczną metodą dezynfekcji, ale również procesem AOP (Watts 
i Linden, 2007; Zhao i in., 2011).

W procesie UV/Cl2 wolne rodniki hydroksylowe (HO•) i atom chloru w stanie wzbu-
dzonym (Cl•) tworzone są podczas fotolizy wolnego chloru (HOCl i OCl–) według reakcji 
zaprezentowanych w równaniach (3.2)–(3.4) (Watts i Linden, 2007; Jin i in., 2011):

 HOCl + hυ → HO• + Cl• (3.2)

 OCl– + hυ → O•– + Cl• (3.3)

 O•– + H2O → HO• + OH– (3.4)

Cl• może reagować z jonami chlorkowymi, które zawsze znajdują się w roztworze 
HOCl/OCl– tworząc Cl2

•– według reakcji (3.5) (Fang i in., 2014):

 Cl• + Cl– ↔ Cl2
•– (3.5)

Zarówno Cl•, jak i Cl2
•– są bardzo silnymi utleniaczami, z potencjałami redoks na 

poziomie 2,4 V i 2,0 V, porównywalnymi do HO• o potencjale redukcji 2,76 V (Kabsch-
-Korbutowicz, 2012; Fang i in., 2014). Wolne rodniki (HO•, Cl• i Cl2

•–) wytworzone w pro-
cesie AOP UV/Cl2 reagują ze związkami organicznymi przez utlenianie jednoelektronowe, 
odrywanie atomu wodoru, a także przyłączanie do nienasyconych wiązań C–C (Fang i in., 
2014). Uważa się, że rodniki HO• reagują nieselektywnie z wieloma składnikami wody 
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(Wols i Hofman-Caris, 2012), jednak można zauważyć preferencje w utlenianiu niektórych 
związków (Schwarzenbach i in., 2003). Rodniki HO• mogą reagować ze związkami orga-
nicznymi poprzez: aromatyczną substytucję elektrofi lową oraz oderwanie atomu wodoru 
od atomu węgla. Stałe reakcji drugiego rzędu w przypadku reakcji z HO• najwyższe są 
(5 · 109–1010 mol–1 · s–1) dla związków zawierających pierścienie aromatyczne i/lub wią-
zania podwójne węgiel–węgiel z elektrodonorowymi podstawnikami albo z grupami ali-
fatycznymi, z których atom wodoru może być łatwo oderwany. Dla innych struktur stałe 
reakcji z HO• również mają wysokie wartości, stąd rodnik HO• nie jest bardzo selektywnym 
utleniaczem (Schwarzenbach i in., 2003). Z kolei Cl• jest utleniaczem selektywnym i jego 
reaktywność z niektórymi związkami może być wyższa niż reaktywność HO•. Na przykład 
Cl• reaguje szybciej z kwasem octowym, kwasem benzoesowym i fenolem niż HO• z tymi 
związkami (Fang i in., 2014).

W procesie powstawania ubocznych produktów dezynfekcji kombinacją dezynfektan-
tów UV/Cl2 duże znaczenie ma obecność bromków, ze względu na powstawanie bromowych 
i bromochloropochodnych DBPs, i związków azotu – ze względu na tworzenie N–DBPs. 
W wodzie basenowej stężenie azotanów może sięgać do 46 mg/dm3 (Lee i in., 2010; Cime-
tiere i De Laat, 2014; Spiliotopoulou i in., 2015). Azotany absorbują promieniowanie UV 
i mogą tworzyć rodniki NO2

• i HO• wg reakcji przedstawionej w równaniu (3.6) (Linden i in., 
2012):

 NO3
– + hυ + H+ → NO2

• + HO• (3.6)

Jeżeli bromki są obecne w wodzie, mogą być utleniane przez HOCl do HOBr. W wy-
niku zastosowania promieniowania UV zachodzi wtedy reakcja fotolizy zgodnie z równa-
niem (3.7) (Linden i in., 2012):

 HOBr + hυ → HO• + Br– (3.7)

W wodzie może występować wiele substancji organicznych, które mogą być promoto-
rami powstawania rodników HO•, albo mogą być tzw. zmiataczami rodników (ang. radical 
scavengers), inaczej akceptorami wolnych rodników, które mogą powodować reakcje łań-
cuchowe w procesie UV/Cl2, a tym samym prowadzić do dalszego zużycia chloru (Jin i in., 
2011). W tabeli 3.1 przedstawiono wybrane związki mogące być zmiataczami rodników 
HO• oraz ich stałe szybkości reakcji drugiego rzędu z rodnikami hydroksylowymi.

Bezpośrednia fotoliza wolnego chloru znajdującego się w wodzie prowadzi do po-
wstawania rodników hydroksylowych i chlorowych. Jednakże w środowisku zasadowym 
reakcja drugiego rzędu pomiędzy wolnymi rodnikami HO• i wolnym chlorem powoduje, że 
wolny chlor staje się również znaczącym zmiataczem wolnych rodników (Watts i Linden, 
2007).

Kombinacja promieniowania UV i chloru jako AOP ma odmienne oddziaływanie na 
materię organiczną zawartą w wodzie niż stosowanie samego promieniowania UV. Dezyn-
fekcja promieniami UV stosowana z późniejszym chlorowaniem wody może powodować 
istotne zmiany w zawartości halogenowych organicznych ubocznych produktów dezynfekcji 
wody (Choi i Choi, 2010; Linden i in., 2012; Włodyka-Bergier i Bergier, 2013). Promienio-
wanie UV może być przyczyną zmian w strukturze naturalnej materii organicznej, powo-
dując wzrost stężenia cząstek z niską masą cząsteczkową, wzrost jej biodegradowalności, 
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a także wzrost stosunku frakcji hydrofi lowych do hydrofobowych. Cząsteczki materii orga-
nicznej o dużej masie cząsteczkowej, po napromieniowaniu wody promieniami UV, stają się 
bardziej alifatyczne, pojawia się więcej grup karboksylowych i karbonylowych. W naświe-
tlanej promieniami UV wodzie zidentyfi kowano takie związki jak małocząsteczkowe kwasy 
karboksylowe, kwasy octowe, ketokwasy i aldehydy (Choi i Choi, 2010; Liu i in., 2012b; 
Lyon i in., 2012). Promieniowanie UV powoduje preferencyjną degradację materii organicz-
nej w wodzie i wzrost stężenia niskocząsteczkowych związków chromoforowych (Liu i in., 
2012b). Wolne rodniki powstające w procesach AOP mają bardzo wysokie stałe szybkości 
reakcji z wieloma związkami, w tym w szczególności ze związkami aromatycznymi (Schwa-
rzenbach i in., 2003), dlatego w tych procesach dodatkowo dochodzi do obniżenia zawar-
tości związków aromatycznych oraz może dochodzić do częściowej mineralizacji materii 
organicznej (Han i in., 2015; Zhang i in., 2015). Na rysunku 3.2 przedstawiono poglądowy 
schemat, jak promieniowanie UV oraz zaawansowane procesy utleniania z promieniowa-
niem UV wpływają na degradację materii organicznej i tworzenie się ubocznych produktów. 
W literaturze tematu nie ma informacji, jak proces UV/Cl2 wpływa na zmianę jakości materii 
organicznej.

Tabela 3.1
Zmiatacze rodników hydroksylowych w wodzie (Wols i Hofman-Caris, 2012) 

Nazwa KHO•, mol–1·s–1

Węglany (CO3
2–) 3,9 · 108

Wodorowęglany (HCO3
–) 8,5 · 106

Wodorofosforany (HPO4
2–) 1,5 · 105

Jon dwuwodorofosforanowy (H2PO4
–) 2,0 · 104

Azotyny (NO2
–) 1,0 · 1010

Bromki (Br–) 1,06 · 1010

Rozpuszczony węgiel organiczny z wód powierzchniowych 2,0 · 108 – 2,9 · 108a

Kwas fulwowy wyizolowany z rzeki Suwannee 1,6 · 108 – 2,06 · 108a

Kwas fulwowy z jeziora Pony 6,9 · 108a

Kwas kumusowy wyizolowany z gleby 1,21 · 108a

Woda wodociągowa 8,5 · 107a

Ścieki dopływające na oczyszczalnię komunalną 5,8 · 108a

Oczyszczone ścieki komunalne 6,8 · 108a

a – stężenie molowe odniesione do węgla organicznego
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3.3. Stan wiedzy

Według dostępnych danych literaturowych w chlorowanej wodzie basenowej formowa-
nie się ubocznych produktów uzależnione jest od wielu czynników, wśród których najczę-
ściej wymieniane są: zawartość wolnego chloru, liczba osób kąpiących się, zawartość węgla 
organicznego, a także odczyn i temperatura wody, stężenie bromków czy azotanów (Chu 
i Nieuwenhuijsen, 2002; Kim i in., 2002; Lee i in., 2010; Parinet i in., 2012; Hansen i in., 
2012b; Spiliotopoulou i in., 2015). Zastosowanie lampy UV w technologii uzdatniania wody 
basenowej jest dodatkowym czynnikiem, który może wpływać na formowanie ubocznych 
produktów dezynfekcji. W tabeli 3.2 zestawiono dostępne badania, które do tej pory ukazały 
się w literaturze na temat wpływu promieniowania UV na potencjał tworzenia związków 
z grup THM, HAA, HAN, HK, CH i CP.

Rys. 3.2. Wpływ promieniowania UV i zaawansowanych procesów utleniania na degradację materii 
organicznej, opracowanie własne na podstawie (Han i in., 2015)
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Tabela 3.2
Przegląd literatury na temat wpływu promieniowania UV na potencjał tworzenia ubocznych 
produktów z grupy trihalogenometanów, kwasów halogenooctowych, halogenoacetonitryli, 

halogenoketonów, wodzianu chloralu i chloropikryny

Lp. Opis badań Badane organiczne uboczne 
produkty Autorzy

1 BADANIA NA OBIEKTACH RZECZYWISTYCH

1.1

Krótkoterminowe badania na 
basenie krytym (2-tygodniowe 
interwały) z wykorzystaniem 
średniociśnieniowej lampy UV

TCM, BDCM, DBCM, TBM Cassan i in., 2006

1.2

Badania prowadzone na basenie 
krytym z ciepłą wodą (31–33C) 
w 12-tygodniowych interwałach 
z wykorzystaniem niskociśnie-
niowej i średniociśnieniowej 
lampy UV

TCM, BDCM, DBCM, TBM Kristensen i in., 2009

1.3

Badania prowadzone na basenie 
krytym z wykorzystaniem 
średniociśnieniowej lampy UV 
(czas obserwacji stężeń THM 
przy włączonej lampie UV do 
czterech tygodni)

TCM, BDCM, DBCM, TBM Beyer i in., 2004

2 BADANIA LABORATORYJNE NA POTENCJAŁ TWORZENIA DBPs

2.1

Badania na próbkach wody 
basenowej w warunkach labo-
ratoryjnych z wykorzystaniem 
niskociśnieniowej lampy UV

TCM, BDCM, DBCM, TBM, 
DCAN, TCAN, BCAN, DBAN, 

1,1-DCP, 1,1,1-TCP, CH, CP, 
MCAA, DCAA, TCAA, BCAA, 

DBAA

Cimetiere i de Laat, 
2014

2.2

Badania na próbkach wody 
basenowej w warunkach labo-
ratoryjnych z wykorzystaniem 
średniociśnieniowej lampy UV

TCM, BDCM, DBCM, TBM, 
DCAN, 1,1-DCP, 1,1,1-TCP

Spiliotopoulou i in., 
2015

3 BADANIA Z WYKORZYSTANIEM MODELOWYCH PREKURSORÓW 
ORGANICZNYCH

3.2

Badania na modelowych roz-
tworach mocznika, kreatyniny, 
histydyny, argininy, glicyny 
rozpuszczonych w ultraczystej 
wodzie, naświetlanie niskoci-
śnieniową lampą UV 

DCAN Weng i Blatchley, 
2012

3.3

Badania na modelowych roz-
tworach mocznika, kreatyniny, 
histydyny, argininy, glicyny 
rozpuszczonych w ultraczystej 
wodzie, naświetlanie niskoci-
śnieniową lampą UV

TCM, DCAN, TCAN, CH, CP, 
MCAA, DCAA, TCAA

Włodyka-Bergier 
i Bergier, 2015



Badania wpływu promieniowania UV na zawartość DBPs w wodzie basenowej pro-
wadzone na obiektach rzeczywistych opisywane są w nielicznych publikacjach i odnoszą 
się tylko do związków z grupy THM (Beyer i in., 2004; Cassan i in., 2006; Kristensen i in., 
2009). Cassan i in. (2006) w badaniach prowadzonych na basenie krytym w seriach dwuty-
godniowych wykazali, że średniociśnieniowa lampa UV zastosowana w kombinacji z chlo-
rowaniem wpływa na podniesienie stężenia TCM i BDCM oraz obniżenie zawartości DBCM 
i TBM. Kristensen i in. (2009) w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem niskociśnie-
niowej i średniociśnieniowej lampy UV nie zaobserwowali wpływu stosowania technologii 
UV na zmianę zawartości THM. Natomiast Beyer i in. (2004) w badaniach z wykorzysta-
niem średniociśnieniowej lampy UV zauważyli obniżenie sumy THM z 32–44 μg/dm3 do 
21 μg/dm3 po 4-tygodniowym uzdatnianiu wody z wykorzystaniem technologii UV. Wszyst-
kie badania prowadzone na obiektach rzeczywistych to jednorazowe serie pomiarowe. Po-
zostałe doniesienia literaturowe dotyczą badań prowadzonych w warunkach laboratoryjnych 
w testach na potencjał tworzenia ubocznych produktów. W badaniach prowadzonych z wy-
korzystaniem niskociśnieniowej lampy UV, Cimetiere i De Laat (2014) w eksperymentach 
prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, ale z wykorzystaniem próbek wody pobranych 
z czterech pływalni krytych wykazali, że promieniowanie UV254 może wpływać na zwięk-
szenie ilości związków z grupy THM (TCM, BDCM, DBCM), DCAN, 1,1,1-TCP i CP. 
W tych samych badaniach wykazano, że pomimo stosunkowo dużych stężeń CH i związ-
ków z grupy HAA, promieniowanie UV zastosowane w sekwencji z chlorowaniem nie po-
wodowało znacznego przyrostu ich ilości. W innych badaniach prowadzonych na próbkach 
wody pobranych z dwóch obiektów basenowych, naświetlanych średniociśnieniową lampą 
UV i chlorowanych w warunkach laboratoryjnych oznaczano THM, DCAN oraz 1,1-DCP 
i 1,1,1-TCP (Spiliotopoulou i in., 2015). W próbkach, w których zastosowano kombinację 
chlorowania z naświetlaniem promieniami UV obserwowano podwyższenie stężenia prawie 
wszystkich analizowanych ubocznych produktów w porównaniu z próbkami tylko chloro-
wanymi. Wyjątkiem był TBM, w przypadku którego w jednej próbce wody basenowej ob-
serwowano spadek stężenia. W innej próbce wody basenowej przy zastosowaniu kombinacji 
UV/Cl2 obserwowano niewielki wzrost stężenia TBM.

Wpływ promieniowania UV na tworzenie się DBPs ze składników HBFs opisywany 
był w nielicznych publikacjach (Weng i Blatchley, 2012; Włodyka-Bergier i Bergier, 2015). 
Weng i Blatchley (2012) wykazali, że formowanie DCAN z histydyny i argininy było ini-
cjowane przez promieniowanie UV tylko w obecności chloru w roztworze. Włodyka-Bergier 
i Bergier (2015) w badaniach prowadzonych na pięciu związkach (mocznik, kreatynina, gli-
cyna, histydyna i arginina) rozpuszczonych w ultraczystej wodzie wykazali, że w obecności 
chloru promieniowanie UV254 miało największy wpływ na tworzenie się: TCM w roztworze 
mocznika i histydyny; DCAN w próbce z histydyną i argininą; CH w próbkach z histydyną 
i argininą, CP w próbce z kreatyniną i HAA w roztworze histydyny.
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4. Ocena wpływu promieniowania UV254 
na jakość wody basenowej – 
badania na obiekcie rzeczywistym

4.1. Opis obiektu studialnego

Badania nad wpływem promieniowania UV na zawartość ubocznych produktów dezyn-
fekcji, a także jakość wody basenowej pod kątem innych parametrów, przeprowadzono na 
Basenie AGH, krytej pływalni zlokalizowanej przy ul. Buszka 4 w Krakowie. Próbki wody 
pobierano z niecki basenu sportowego o wymiarach 25 × 16 m i głębokości od 1,35 m do 
1,8 m (objętość niecki wynosi 630 m3, a powierzchnia lustra wody 400 m2). Woda basenowa 
uzupełniana jest wodą z miejskiej sieci wodociągowej, zasilanej przez Zakład Uzdatniania 
Wody Rudawa. Uzupełnianie strat wody w basenie następuje przez zbiornik wyrównawczy 
o pojemności 30 m3, a doprowadzenie wody wodociągowej realizowane jest z przerwą po-
wietrzną. Przepływ wody obiegowej w systemie wynosi 177 m3/h, co daje około 6,5 wymian 
wody basenowej na dobę, przy założeniu, że stacja pracuje 23 h (zakładana przerwa techno-
logiczna 1 h). Całkowita wymiana wody na nową następuje raz do roku (w sierpniu). Opróż-
nienie niecki i rurociągów odbywa się bezpośrednio do kanalizacji miejskiej.

Woda z płukania fi ltrów oraz nadmiar wody odprowadzane są również do kanalizacji. 
Instalacja basenu wyposażona jest w automatyczny układ kontroli i sterowania. Układ ten 
pozwala na utrzymanie właściwych parametrów wody, takich jak: wartość pH, stężenie chlo-
ru wolnego, wartość potencjału oksydacyjno-redukcyjnego oraz temperatura wody. W celu 
sprawdzenia niezawodności urządzeń i dodatkowej ochrony użytkowników, dwa razy dzien-
nie wykonuje się analizę wody metodą kolorymetryczną na obecność chloru w wodzie base-
nowej. Basen sportowy pracuje w obiegu zamkniętym z czynnym przelewem, w pionowym 
systemie cyrkulacji wody. W dnie basenu umieszczone są dysze doprowadzające wodę, na-
tomiast odprowadzenie wody, w celu jej uzdatniania, następuje przelewem górnym. Rynny 
przelewowe typu fi ńskiego umieszczone są w dwóch dłuższych ścianach basenu, poza kra-
wędziami niecki.

Uzdatnianie wody obejmują procesy fi zyczne i chemiczne. Woda basenowa odprowa-
dzana jest systemem rynien przelewowych do zbiornika wyrównawczego, skąd kierowana 
jest pompami cyrkulacyjno-obiegowymi do dwóch fi ltrów ciśnieniowych wielowarstwowych 
(antracytowo-piaskowe) fi rmy Silheuette Group o średnicy 2 m i wysokości 3,06 m, przez 
które woda fi ltrowana jest z prędkością 30 m/h. Filtry płukane są w przeciwprądzie wodą 
technologiczną co 3 dni. Zanieczyszczenia, które zostają na dnie niecki basenowej, usuwa-
ne są za pomocą odkurzacza basenowego. Przed fi ltrami, do wody dodawany jest fl okulant 
HTH (roztwór polichlorku glinu) w celu poprawy parametrów fi ltracji. Po przefi ltrowaniu 
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woda tłoczona jest do lampy UV, gdzie następuje wstępna dezynfekcja wody basenowej. Na 
Basenie AGH stosowana jest niskociśnieniowa lampa Spektron 100 fi rmy WEDECO, której 
minimalna dawka promieniowania ultrafi oletowego wynosi 400 J/m2. Do dezynfekcji wody 
basenowej stosowana jest dawka 500 J/m2. Lampa jest przystosowana do transmisji promie-
niowania UV na poziomie 95%. Następnie woda przepływa przez wymienniki ciepła, w któ-
rym podgrzewana jest do temperatury 26–28°C. Podgrzana woda jest chlorowana roztwo-
rem Ca(OCl)2, który jest dozowany do rurociągu instalacji basenowej za pomocą urządzenia 
EasiFlo III. Do neutralizacji dezynfektanta używany jest tiosiarczan sodu. Ostatnim etapem 
uzdatniania wody jest korekta odczynu wody, która odbywa się 50-procentowym kwasem 
siarkowym (preparat HTH pH minus). Ma to na celu utrzymanie pH wody w basenie na 
optymalnym poziomie od 6,5 do 7,6. Tak uzdatniona woda ponownie wprowadzana jest do 
niecki basenu za pomocą systemu 50 dysz zasilających rozmieszczonych równomiernie na 
całej powierzchni dna basenu. Niewielka część uzdatnionej wody kierowana jest do brodzi-
ków służących do płukania stóp. Brodziki te umiejscowione są przy wejściach z szatni na 
halę basenu (Transcom, 2013; Basen AGH, 2013). Schemat obiegu wody w pływalni Basenu 
AGH przedstawiono na rysunku 4.1.

4.2. Metodyka badań

4.2.1. Pobór próbek

Próbki wody basenowej pobierano z niecki basenu sportowego od 16 kwietnia 2013 r. 
do 18 marca 2014 r. z częstotliwością raz na tydzień. Badania prowadzono w dwóch warian-
tach dezynfekcji wody: 1) z włączoną lampą UV (w tabelach i na rysunkach opisane jako 
UV/Cl2), 2) z wyłączoną lampą UV (Cl2).

Rys. 4.1. Uproszczony schemat obiegu wody w pływalni Basenu AGH
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Ponieważ w badanym obiekcie lampa UV była zamontowana w systemie uzdatniania 
wody basenowej do poprawy jakości mikrobiologicznej wody, w pracy będzie mowa o UV 
jako dodatkowej metodzie dezynfekcji. W okresie badawczym lampa UV była na dwa tygo-
dnie włączana (kombinacja UV/Cl2) i na dwa tygodnie wyłączana (chlorowanie). Włączenie 
lub wyłączenie lampy następowało zaraz po poborze próbek wody basenowej do analizy, 
tak więc czas uzdatniania wody przed kolejnym poborem próbki wody w jednym wariancie 
dezynfekcji wynosił co najmniej 7 dni. W sumie przeprowadzono 37 serii pomiarowych – 
18 w wariancie kombinacji dezynfektantów UV/Cl2 i 19 w przypadku dezynfekcji wody 
samym chlorem. Próbki wody pobierano z basenu sportowego około 2 m od drabinek base-
nowych, z głębokości około 30 cm. Do analizy DBPs wodę basenową pobierano do bute-
lek z ciemnego szkła z septą PTFE z dechloratorem, oddzielnie do analizy lotnych ubocz-
nych produktów dezynfekcji THM, HAN, HK, CH i CP (dechlorator – kwas askorbinowy) 
i nielotnych HAA (dechlorator – bezwodny siarczyn sodu). Butelki napełniano całkowicie, 
bez pozostawienia wolnych przestrzeni. Do oznaczenia stężenia chloru wodę pobierano bez 
dodatku dechloratora, natomiast do pozostałych analiz fi zykochemicznych wodę pobierano 
oddzielnie do butelek z tiosiarczanem sodu. Po pobraniu wody basenowej, próbki były prze-
wożone do Laboratorium Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie 
(czas około 10 minut), gdzie bezzwłocznie analizowany był chlor wolny i ogólny oraz na-
stępowały ekstrakcje do analizy DBPs. Analiza DBPs na chromatografi e następowała tego 
samego dnia. Próbki wody basenowej do pozostałych analiz fi zykochemicznych przechowy-
wane były w temperaturze 4C nie dłużej niż 24 h.

4.2.2. Metody analityczne

Związki z grupy THM, HAN, HK, CH i CP oznaczano za pomocą chromatografu ga-
zowego Trace Ultra DSQII GC-MS fi rmy Thermo Scientifi c. Jako gaz nośny używany był 
hel. Rozdziału związków dokonywano na kolumnie kapilarnej RxiTM-5ms fi rmy Restek 
(grubość fi lmu 0,5 μm; długość kolumny 30 m; średnica wewnętrzna kolumny 0,25 mm). 
Analizowane DBPs ekstrahowano z próbki wody w butelkach z ciemnego szkła o objętości 
40 cm3 z septą PTFE za pomocą MTBE (eter metylowo-tert-butylowy) metodą ciecz-ciecz 
z dodatkiem siarczanu sodu (35 cm3 próbki wody, 6 g Na2SO4, 3 cm3 MTBE) zgodnie z me-
todyką zalecaną przez U.S. EPA (1990). Do analizy lotnych DBPs na GC-MS zastosowano 
następujący program temperaturowy – 35°C (9,5 min) do 200°C (0 min), narost temperatury 
40˚C/min. Limity oznaczalności poszczególnych związków to 0,01 μg/dm3.

Oznaczano pięć związków z grupy HAA: MCAA, DCAA, TCAA, BCAA i DBAA. 
Stężenia HAA oznaczano, wykorzystując metodę kwaśnej estryfi kacji i GC-MS (Trace Ultra 
DSQII, Thermo Scientifi c) (Nikolaou i in., 2002). Jako gaz nośny używany był hel. Do roz-
dzielenia związków użyto kolumny kapilarnej RxiTM-5ms (Restek) (faza stacjonarna 0,5 μm; 
długość kolumny 30 m, a średnica 0,25 mm). HAA ekstrahowano za pomocą kwaśnej eks-
trakcji ciecz-ciecz z MTBE (30 cm3 próbki wody, 12 g Na2SO4, 6 g CuSO4 · 5H2O, 2 cm3 stę-
żonego H2SO4, 3 cm3 MTBE); 0,9 cm3 ekstraktu przenoszono do butelek z ciemnego szkła 
o objętości 15 cm3, następnie dodawano 2 cm3 roztworu kwasu siarkowego w metanolu (10%) 
i próbki umieszczano w łaźni wodnej w temperaturze 50°C na 1 h. Po tym czasie chłodzono 
je w temperaturze 4°C przez 10 min i dodawano 5 cm3 roztworu CuSO4 · 5H2O i Na2SO4 
(odpowiednio 50 g/dm3 i 100 g/dm3). Próbki wytrząsano przez 2 min i pozostawiano na około 
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5 min. Do nastrzyku na GC stosowano ekstrakt utworzony w górnej warstwie roztworu. Ko-
lumnę chromatografu ogrzewano od 40˚C (0 min) do 100°C (5 min) z narostem temperatury 
40°C/min, następnie do 200°C (0 min) z narostem 8°C/min. Limit oznaczalności wynosił 
0,50 μg/dm3 dla MCAA i 0,01 μg/dm3 dla pozostałych HAA.

Stężenie chloru wolnego i ogólnego wyznaczano metodą kolorymetryczną z DPD 
(N,N-dietylofenylendiamina) zgodnie z PN-ISO 7393-2. Zawartość chloru mierzono spektrofo-
tometrem Aurius 2021 UV-VIS fi rmy Cecil Instruments. Limit oznaczalności tej metody wynosił 
0,03 mg/dm3. Węgiel organiczny (Corg) oznaczano zgodnie z PN-EN 1484. Do utleniania materii 
organicznej w fazie ciekłej stosowano Na2S2O8 (100°C, 2h). CO2, który powstał w wyniku utle-
niania materii organicznej, oznaczano na Trace Ultra DSQII GC-MS (Thermo Scientifi c). Limit 
oznaczalności tej metody wynosił 0,3 mg/dm3. Absorbancję właściwą w ultrafi olecie (SUVA – 
z ang. Specifi c UV Absorbance) wyznaczono jako iloraz absorbancji przy długości fali 254 nm 
(mierzoną na spektrofotometrze Aurius 2021 UV-VIS fi rmy Cecil Instruments) i stężenia roz-
puszczonego Corg. Stężenie azotu ogólnego (Nog), azotu amonowego (NNH4), azotu azotynowego 
(NNO2) i azotu azotanowego (NNO3) oznaczano fotometrycznie za pomocą testów fi rmy Nanocolor 
na spektrofotometrze Nano color UV-Vis fi rmy Macherey-Nagel. Limity oznaczalności związ-
ków azotu były następujące: Nog – 0,1 mg/dm3; NNH4 – 0,01 mg/dm3; NNO2 – 0,002 mg/dm3; NNO3 – 
0,02 mg/dm3. Stężenie bromków (Br–) oznaczano metodą spektrofotometryczną z chloraminą T 
jako czynnikiem utleniającym oraz czerwienią fenolową jako wskaźnikiem. Zawartość bromków 
mierzono spektrofotometrem Aurius 2021 UV-VIS fi rmy Cecil Instruments. Limit oznaczalności 
tej metody wynosił 0,1 mg/dm3. Odczyn i przewodność elektryczną właściwą (PEW) oznacza-
no metodami elektrometrycznymi zgodnie z odpowiednimi normami PN-EN ISO 10523:2012 
i PN-EN 27888:1999. Ogólną liczbę bakterii mezofi lnych i psychrofi lnych oznaczano metodą 
posiewu wgłębnego na agarze odżywczym zgodnie z PN-EN ISO 6222.

4.2.3. Metody statystyczne
Sprawdzono, czy włączenie lub wyłączenie niskociśnieniowej lampy UV w układzie 

uzdatniania wody basenowej stosującej jej chlorowanie w celu dezynfekcji powoduje, że 
uzyskane wyniki dotyczące wszystkich wskaźników jakości wody mają istotne statystycz-
nie różnice (poziom istotności <0,05). Do analizy posłużył test t-Studenta, jeśli stwierdzono 
jednorodność wariancji, lub test Cochrana–Coxa, w wypadku braku jednorodności wariancji. 
Równość wariancji testowano za pomocą testu Lavene’a, a zgodność z rozkładem normal-
nym – za pomocą testu Shapiro–Wilka. Wszystkie analizy wykonano za pomocą programu 
Statistica (ver. 10.0) fi rmy StatSoft.

4.3. Wyniki badań i ich analiza
4.3.1. Jakość wody basenowej
W tabeli 4.1 przedstawiono wyniki badań parametrów jakości wody basenowej pobra-

nej w dwóch wariantach dezynfekcji – z wyłączoną i włączoną niskociśnieniową lampą UV. 
Zaprezentowano wartości średnie, minimalne i maksymalne oraz medianę stężeń uzyskanych 
w pobranych próbkach wody basenowej w analizowanym okresie badawczym. Poza podsta-
wowymi parametrami fi zykochemicznymi wody (Br–, związki azotu, Corg, pH, SUVA, PEW) 
w tabeli podano także liczbę osób korzystających z basenu w dniu pomiarowym (od rana 
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do momentu poboru próbek wody), a także istotne dla procesu dezynfekcji stężenie związ-
ków chloru oraz parametry jakości mikrobiologicznej wody (zawartość bakterii mezofi lnych 
i psychrofi lnych). Dawka chloru została wyliczona na podstawie informacji uzyskanych od 
pracowników obiektu o ilości zużytego podchlorynu wapnia oraz wielkości przepływu wody.

Tabela 4.1
Parametry fi zykochemiczne wody basenowej w dwóch wariantach dezynfekcji

Parametr Jednostka
Poziomy stężeń

Średnia Min. Maks. Mediana
Cl2

NNH4 mg/dm3 0,05 <0,01 0,22 0,02
NNO2 mg/dm3 <0,002 <0,002 0,005 <0,002
NNO3 mg/dm3 5,44 3,80 7,60 5,20
Nog mg/dm3 6,30 3,90 9,12 5,90

Ogólny Corg mg/dm3 3,12 1,28 7,04 3,05
SUVA m–1 · dm3/mg 1,691 0,617 4,282 1,253

Br– mg/dm3 0,43 0,38 0,46 0,43
Odczyn pH 7,28 7,14 7,45 7,30

PEW mS/cm 0,991 0,781 1,328 0,876
Kąpiący się liczba osób 128 31 297 140
Chlor wolny mg/dm3 0,52 0,24 0,77 0,48

Chlor związany mg/dm3 0,68 0,44 0,93 0,67
Dawka chloru mg/dm3 0,39 0,25 0,51 0,35

Mezofi le jtk/cm3 7 0 53 3
Psychrofi le jtk/cm3 6 0 48 3

UV/Cl2

NNH4 mg/dm3 0,07 <0,01 0,22 0,03
NNO2 mg/dm3 <0,002 <0,002 0,002 <0,002
NNO3 mg/dm3 5,58 3,00 8,70 5,50
Nog mg/dm3 6,43 3,60 10,40 6,30

Ogólny Corg mg/dm3 3,02 1,95 4,90 2,80
SUVA m–1·dm3/mg 1,292 0,621 1,865 1,311

Br– mg/dm3 0,39 0,23 0,47 0,41
Odczyn pH 7,28 7,09 7,41 7,31

PEW mS/cm 0,966 0,324 1,334 0,834
Kąpiący się liczba osób 155 48 263 156
Chlor wolny mg/dm3 0,49 0,30 0,64 0,50

Chlor związany mg/dm3 0,52 0,32 0,67 0,54
Dawka chloru mg/dm3 0,44 0,34 0,53 0,46

Mezofi le jtk/cm3 6 0 88 3
Psychrofi le jtk/cm3 20 0 281 4

 jtk – jednostki tworzące kolonie
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Jakość wody pod względem parametrów fi zykochemicznych, a także w zależności od 
liczby osób korzystających z basenu od rana do chwili poboru próbek wody w przypad-
ku obydwu rozpatrywanych wariantów (z włączoną i wyłączoną lampą UV) nie różniła się 
statystycznie istotnie. Jakość wody basenowej ma bezpośredni wpływ na ilość powstają-
cych ubocznych produktów i głównym celem badania parametrów fi zykochemicznych było 
sprawdzenie, czy nie ma incydentalnych zmian jej jakości. W tabeli 4.1 widać duże wahania 
stężeń poszczególnych parametrów wody (wartość minimalna i maksymalna). Wynikały one 
jednak ze stopniowego pogarszania się jakości wody po corocznej wymianie wody w niecce 
basenowej. Włączanie i wyłączanie lampy UV w cyklach dwutygodniowych miało zapobiec 
wpływowi tego zjawiska na poznanie wpływu promieniowania UV na potencjał tworzenia 
ubocznych produktów. Promieniowanie UV może jednak wpływać na zmianę parametrów 
fi zykochemicznych wody. Pomimo zastosowania krótkich cykli z jednym wariantem dezyn-
fekcji daje się zauważyć, że włączenie lampy UV może mieć niewielki wpływ na obniżenie 
zawartości węgla organicznego i parametru SUVA, przez częściową mineralizację związków 
organicznych oraz obniżenie zawartości związków aromatycznych (Han i in., 2015; Zhang 
i in., 2015). W wodzie basenowej dezynfekowanej w wariancie z włączoną lampą UV za-
wartość jonów bromkowych była niższa niż w wodzie tylko chlorowanej. Różnice te jednak 
nie były statystycznie istotne.

Nie odnotowano również statystycznie istotnych różnic pomiędzy jakością mikrobio-
logiczną wody chlorowanej i dezynfekowanej dodatkowo promieniami UV. Uzyskane śred-
nie wyniki obserwacji liczby bakterii mezofi lnych były bardzo zbliżone w przypadku oby-
dwu wariantów dezynfekcji. Średnia liczba bakterii psychrofi lnych była natomiast wyższa 
w przypadku zastosowania kombinacji UV/Cl2. Było to jednak spowodowane incydental-
nym przypadkiem uzyskania wysokiej liczby tych bakterii sięgającej 281 jtk/cm3. Chociaż 
średnia zawartość psychrofi li w wodzie tylko chlorowanej wynosiła 6 jtk/cm3, a w wodzie 
naświetlanej dodatkowo lampą UV 20 jtk/cm3, to mediany stężeń w obydwu wariantach de-
zynfekcji były bardzo zbliżone i wynosiły 3 i 4 jtk/cm3, odpowiednio w przypadku wyłączo-
nej i włączonej lampy UV. Nieznaczny wzrost ilości bakterii heterotrofi cznych po włączeniu 
do układu oczyszczania wody basenowej niskociśnieniowej lampy UV odnotowany był rów-
nież przez innych autorów (Cassan i in., 2006; Wyczarska-Kokot, 2014). Pojawia się pyta-
nie, czy zastosowanie promieniowania UV do dezynfekcji wody, pomimo bardzo dobrych 
właściwości dezynfekcyjnych, nie wpływa na zmniejszenie stabilności mikrobiologicznej 
wody przez wzrost ilości małocząsteczkowej materii organicznej. Nieliczne doniesienia li-
teraturowe dotyczące zastosowania promieniowania UV w sekwencji z chlorowaniem do 
dezynfekcji wody do spożycia wskazują na to, że może mieć to miejsce (Pozos i in., 2004; 
Murphy i in., 2008).

Statystycznie istotną różnicę odnotowano w przypadku zawartości chloru związanego, 
porównując jego stężenie w wodzie basenowej dezynfekowanej w obydwu rozpatrywanych 
wariantach. Zastosowanie niskociśnieniowej lampy UV do wspomagania dezynfekcji wody 
basenowej spowodowało obniżenie zawartości chloru związanego o prawie 24%. Zastoso-
wanie lamp do dechloraminacji wody basenowej jest powszechnie stosowane (Beyer i in., 
2004; Kristensen i in., 2009; Cimetiere i De Laat, 2014; Wyczarska-Kokot, 2014). Średnio-
ciśnieniowe lampy UV są bardziej skuteczne przy usuwaniu chloramin z wody basenowej 
(Kristensen i in., 2009), jednak usuwanie związków chloru związanego przez lampy nisko-
ciśnieniowe również było stwierdzone przez innych autorów (Wyczarska-Kokot, 2014). 
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Analizując zawartość chloru wolnego, widać, że w przypadku obydwu wariantów dezynfek-
cji uzyskiwano zbliżone wartości, wynikające z konieczności utrzymania stężenia wolnego 
chloru na poziomie 0,5 mg/dm3. Chociaż wydawałoby się, że stosowanie chlorowania w se-
kwencji z dodatkową metodą dezynfekcji (jaką jest promieniowanie UV) mogłoby obniżyć 
dawkę chloru, to ze względu na rozpad wolnego chloru pod wpływem promieniowania UV 
obserwuje się zwiększenie zapotrzebowania na chlor. Wyniki badań potwierdzają tę teorię. 
Średnia dawka chloru potrzebna do utrzymania stężenia chloru wolnego na stałym poziomie 
była prawie o 13% wyższa w przypadku wspomagania dezynfekcji niskociśnieniową lam-
pą UV. Nie była to jednak statystycznie istotna różnica. Wyniki badań analizowane w tym 
rozdziale były już częściowo opublikowane. W publikacji Włodyki-Bergier i in. (2014) za-
prezentowano wyniki z okresu badawczego od kwietnia 2013 do lipca 2014.

4.3.2. Uboczne produkty dezynfekcji

W tabeli 4.2 przedstawiono stężenia analizowanych ubocznych produktów chlorowania 
w wodzie basenowej chlorowanej oraz dezynfekowanej kombinacją UV/Cl2.

Tabela 4.2
Uboczne produkty dezynfekcji w wodzie basenowej w dwóch wariantach dezynfekcji

Parametr Jednostka
Poziomy stężeń

Średnia Min. Maks. Mediana
Cl2

TCM μg/dm3 14,40 3,72 26,49 15,08
BDCM μg/dm3 0,58 0,09 2,57 0,36
DBCM μg/dm3 0,42 0,03 2,73 0,19
TBM μg/dm3 0,31 0,02 1,89 0,14

TCAN μg/dm3 0,46 0,09 2,36 0,26
DCAN μg/dm3 7,15 1,79 17,79 6,33
BCAN μg/dm3 1,81 0,28 7,45 0,74
DBAN μg/dm3 1,54 0,16 5,29 0,90

1,1-DCP μg/dm3 8,16 3,23 13,94 8,31
1,1,1-TCP μg/dm3 6,32 2,39 16,72 4,65

CH μg/dm3 31,98 8,45 55,98 32,53
CP μg/dm3 0,33 0,03 1,00 0,26

MCAA μg/dm3 3,29 0,77 11,17 2,36
DCAA μg/dm3 17,58 1,34 34,59 15,95
TCAA μg/dm3 26,84 5,54 61,53 23,95
BCAA μg/dm3 2,23 0,20 28,12 0,36
DBAA μg/dm3 0,50 0,03 4,86 0,21
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Parametr Jednostka
Poziomy stężeń

Średnia Min. Maks. Mediana
UV/Cl2

TCM μg/dm3 14,23 3,61 20,67 13,66
BDCM μg/dm3 0,65 0,05 2,64 0,41
DBCM μg/dm3 0,20 0,02 0,80 0,10
TBM μg/dm3 0,18 0,01 0,75 0,09

TCAN μg/dm3 0,24 0,01 0,87 0,17
DCAN μg/dm3 6,65 1,43 15,68 6,55
BCAN μg/dm3 2,65 0,10 9,15 0,56
DBAN μg/dm3 0,53 0,05 1,43 0,27

1,1-DCP μg/dm3 6,43 1,17 14,11 6,44
1,1,1-TCP μg/dm3 5,41 1,05 10,67 5,24

CH μg/dm3 49,02 16,80 88,24 43,56
CP μg/dm3 0,53 0,04 1,28 0,40

MCAA μg/dm3 4,03 1,45 10,92 3,34
DCAA μg/dm3 20,22 1,74 47,58 19,52
TCAA μg/dm3 41,08 19,14 71,18 36,16
BCAA μg/dm3 0,79 0,11 2,63 0,64
DBAA μg/dm3 0,32 0,04 1,15 0,21

Na rysunku 4.2 przedstawiono średnie stężenia sumy wszystkich ubocznych produktów 
z zaznaczonymi stężeniami minimalnymi i maksymalnymi obserwowanymi w okresie ba-
dawczym w wodzie basenowej Basenu AGH.

Tabela 4.2 cd.
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Rys. 4.2. Średnie stężenia sumy wszystkich ubocznych produktów chlorowania w wodzie basenowej 
dezynfekowanej chlorem i kombinacją UV/Cl2
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Średnia wartość sumy wszystkich analizowanych ubocznych produktów dezynfekcji 
(ΣDBPs) w wariancie z włączoną lampą UV wynosiła 153,14 μg/dm3 i była wyższa od śred-
niej ΣDBPs w wodzie basenowej tylko chlorowanej o około 19%. Minimalna i maksymal-
na wartość ΣDBPs w przypadku zastosowania kombinacji UV/Cl2 wynosiła odpowiednio 
85,36 μg/dm3 i 268,79 μg/dm3. W przypadku zastosowania samego chlorowania do dezyn-
fekcji wody basenowej średnia wartość ΣDBPs wynosiła od 43,75 μg/dm3 do 201,30 μg/dm3, 
natomiast średnie stężenie z całego okresu badawczego 123,90 μg/dm3. Chociaż widać, że 
promieniowanie UV może mieć wpływ na zwiększenie zawartości ubocznych produktów, to 
uzyskane wyniki nie różniły się statystycznie istotnie.

Na rysunku 4.3 przedstawiono średnie stężenia poszczególnych grup ubocznych pro-
duktów z zaznaczonymi wartościami minimalnymi i maksymalnymi w wodzie basenowej 
dezynfekowanej chlorem i kombinacją dezynfektantów UV/Cl2. Ze względu na niskie stęże-
nia CP na wykresie zastosowano skalę logarytmiczną.
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Rys. 4.3. Średnie stężenia poszczególnych grup ubocznych produktów chlorowania w wodzie 
basenowej dezynfekowanej chlorem i kombinacją UV/Cl2

W próbkach wody pobranych przy zastosowaniu obydwu wariantów dezynfekcji naj-
wyższe stężenie spośród analizowanych ubocznych produktów uzyskano dla sumy analizo-
wanych HAA (ΣHAA). Przy włączonej lampie UV stężenie ΣHAA wynosiło 66,44 μg/dm3 
i było wyższe o 24% od średniego stężenia tych związków w wodzie pobranej, gdy lampa 
UV była wyłączona (50,45 μg/dm3).

Różnica stężeń sumy analizowanych związków z grupy HAA w obydwu rozpatrywa-
nych wariantach dezynfekcji nie była jednak statystycznie istotna. Istotną statystycznie róż-
nicę uzyskano natomiast w przypadku średnich stężeń TCAA w próbkach wody baseno-
wej pobranych w dwóch rozpatrywanych wariantach dezynfekcji. Średnie stężenie TCAA 
w wodzie basenowej tylko chlorowanej wynosiło 26,84 μg/dm3 i było wyższe od średniego 
stężenia tego związku w próbkach wody basenowej dezynfekowanej kombinacją UV/Cl2 
(41,08 μg/dm3) o 53,07%. Dla pozostałych HAA nie zaobserwowano statystycznie istot-
nych różnic pomiędzy średnimi stężeniami w poszczególnych wariantach dezynfekcji. Jed-
nak w przypadku DCAA również zaobserwowano wyższe stężenie w wodzie dezynfeko-
wanej kombinacją dezynfektantów UV/Cl2 (o 15%), natomiast w przypadku bromowych 
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pochodnych spadek ich stężenia w wodzie basenowej uzdatnianej w wariancie z włączoną 
lampą UV – o prawie 65% w przypadku BCAA i ponad 35% w przypadku DBAA. Spośród 
wszystkich analizowanych związków z grupy HAA najwyższy procentowy udział uzyska-
no dla TCAA. Udział tego związku w wodzie basenowej dezynfekowanej samym chlorem 
wynosił 53,2%, natomiast w wariancie z włączoną lampą UV – 61,8%. Stosunkowo duży 
procentowy udział wśród wszystkich analizowanych HAA miał również DCAA. W przypad-
ku samego chlorowania stanowił on prawie 35% wszystkich HAA, natomiast w przypadku 
dezynfekcji kombinacją UV/Cl2 jego udział spadł do 30,4%. Udział MCAA był podobny 
w przypadku obydwu wariantów dezynfekcji i wynosił 6,5% i 6,1%, odpowiednio w warian-
cie z wyłączoną i włączoną lampą UV. Bromowe pochodne HAA stanowiły niewielki pro-
centowy udział wśród HAA. W wodzie tylko chlorowanej udział BCAA i DBAA wynosił od-
powiednio 4,4% i 1,0%, natomiast w wodzie dezynfekowanej dodatkowo lampą UV udział 
tych związków w ogólnej ilości HAA spadł do 1,2% w przypadku BCAA i 0,5% dla DBAA.

Trochę niższe niż w przypadku HAA, ale również wysokie stężenia w pobranych prób-
kach wody basenowej w obydwu wariantach dezynfekcji uzyskano dla CH. Średnie stęże-
nie CH w próbkach wody basenowej tylko chlorowanej wynosiło 31,98 μg/dm3, natomiast 
w próbkach wody pobranych w wariancie z włączoną lampą UV – 49,02 μg/dm3. Średnie 
stężenie CH w próbce wody tylko chlorowanej było niższe o prawie 35% i była to statystycz-
nie istotna różnica.

Średnie stężenie sumy TCM, BDCM, DBCM, TBM (ΣTHM) było zbliżone w próbkach 
wody pobranych w obydwu wariantach dezynfekcji i wynosiło 15,70 μg/dm3 w przypadku 
samego chlorowania wody, natomiast przy włączonej lampie UV było nieznacznie niższe 
(o niespełna 3%) i wynosiło 15,26 μg/dm3. Analizując poszczególne związki z tej grupy, 
można stwierdzić, że promieniowanie UV zastosowane do dezynfekcji wody basenowej 
powodowało obniżenie zawartości TCM, DBCM i TBM. Średnie stężenie TCM w wodzie 
basenowej uzdatnianej kombinacją UV/Cl2 było niższe zaledwie o 1,2% od stężenia tego 
związku w wodzie basenowej tylko chlorowanej, natomiast w przypadku DBCM i TBM róż-
nice te były znacznie większe i wynosiły odpowiednio 110% i 72%. W przypadku BDCM, 
wyższe średnie stężenia tego związku (o niespełna 11%) uzyskano w wodzie basenowej de-
zynfekowanej w wariancie z włączoną lampą UV. Dla żadnego z analizowanych związków 
z grupy THM, a także dla ΣTHM, otrzymane średnie stężenia w wariancie z włączoną i wy-
łączoną lampą UV nie różniły się statystycznie istotnie. Spośród wszystkich związków z gru-
py THM analizowanych w pobranej wodzie basenowej, TCM miał największy procentowy 
udział – prawie 92% w przypadku wody tylko chlorowanej i ponad 93% w wodzie naświetla-
nej dodatkowo promieniowaniem UV. Bromowe pochodne THM stanowiły bardzo niewielki 
udział wśród wszystkich związków z tej grupy. Udział BDCM był wyższy w wodzie dezyn-
fekowanej kombinacją dezynfektantów UV/Cl2 (4,2%) w stosunku do procentowego udziału 
tego związku w wodzie tylko chlorowanej (3,7%), natomiast DBCM i TBM niższy. W wo-
dzie basenowej tylko chlorowanej udział tych związków w ogólnej ilości THM wynosił 2,6% 
dla DBCM i 2,0% dla TBM, natomiast w wodzie dezynfekowanej w wariancie z włączoną 
lampą procentowe zawartości tych związków wynosiły odpowiednio 1,3% i 1,2%.

Średnie stężenie sumy 1,1-DCP i 1,1,1-TCP (ΣHK) w próbkach tylko chlorowanych wy-
nosiło 14,48 μg/dm3, natomiast w przypadku zastosowania promieniowania UV średnie stęże-
nie ΣHK było niższe o ponad 22% i wynosiło 11,84 μg/dm3. W przypadku obydwu analizowa-
nych związków z grupy HK zanotowano obniżenie średniego stężenia w wariancie z włączoną 
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lampą UV: w przypadku 1,1-DCP o ponad 21%, natomiast w przypadku 1,1,1-TCP – o 14%. 
Zarówno dla ΣHK, jak i poszczególnych związków otrzymane różnice nie były statystycz-
nie istotne. W przypadku obydwu wariantów dezynfekcji w wodzie basenowej obserwowa-
no wyższy udział 1,1-DCP w wodzie niż 1,1,1-TCP. W przypadku wody chlorowanej udział 
1,1-DCP wynosił ponad 56%, natomiast w wariancie z włączoną lampą UV udział tego związ-
ku w ogólnej ilości związków z grupy HK był tylko nieznacznie niższy i wynosił 54%.

Średnie stężenie sumy wszystkich analizowanych związków z grupy HAN (ΣHAN) 
w przypadku obydwu wariantów dezynfekcji było bardzo zbliżone i wynosiło 10,96 μg/dm3 
i 10,06 μg/dm3, odpowiednio dla wariantu z wyłączoną i włączoną lampą UV(różnica nie-
spełna 9%). Analizując średnie stężenia poszczególnych związków w wodzie dezynfekowa-
nej obydwoma rozpatrywanymi wariantami dezynfekcji, obserwuje się spadek ilości TCAN 
(o ponad 48%), DCAN (o 7%) i DBAN (o prawie 66%) w przypadku włączenia w obieg 
wody basenowej technologii UV. W przypadku BCAN zaobserwowano wzrost ilości tego 
związku o średnio 46% w wodzie dezynfekowanej kombinacją UV/Cl2. Statystycznie istotną 
różnicę pomiędzy średnimi stężeniami HAN w wodzie z wyłączoną i włączoną lampą UV 
uzyskano jedynie w przypadku DBAN. Spośród wszystkich związków z grupy HAN naj-
większy udział miał DCAN – 65% (w przypadku wody chlorowanej) i 66% (w przypadku 
wody dodatkowo naświetlanej promieniowaniem UV). Udział BCAN w wariancie dezyn-
fekcji z wyłączoną lampą UV wynosił niespełna 17%, natomiast w wariancie z włączoną 
lampą był znacznie wyższy i wynosił ponad 26%. Z kolei udział DBAN w wodzie tylko 
chlorowanej był znacznie wyższy (14%) niż w wodzie dezynfekowanej kombinacją dezyn-
fektantów (5%). Najmniejszy udział wśród wszystkich związków HAN miał TCAN. W wo-
dzie dezynfekowanej jedynie chemicznie udział tego związku wynosił ponad 4%, natomiast 
włączenie lampy UV do systemu uzdatniania wody basenowej powodowało zmniejszenie 
procentowego udziału TCAN do ponad 2%.

Średnie stężenie CP w wodzie pobranej z niecki basenowej w wariancie dezynfekcji 
z wyłączoną lampą UV wynosiło 0,33 μg/dm3, natomiast w przypadku gdy lampa UV była 
włączona – 0,53 μg/dm3. Stężenie CP w przypadku zastosowania kombinacji UV/Cl2 było 
o ponad 38% wyższe od średniego stężenia CP w wodzie basenowej tylko chlorowanej. Róż-
nica ta jednak nie była statystycznie istotna.

Wśród wszystkich analizowanych ubocznych produktów najwyższy udział, zarówno 
w wariancie z włączoną lampą UV, jak i w przypadku samego chlorowania, miały HAA. 
W wariancie z wyłączoną lampą UV udział ΣHAA wśród wszystkich DBPs stanowił 41%, 
natomiast w przypadku zastosowania kombinacji UV/Cl2 udział HAA był jeszcze wyższy 
i wynosił 43%. Duży procentowy udział wśród wszystkich analizowanych związków odno-
towano dla CH – 26% ogólnej ilości DBPs w przypadku wody tylko chlorowanej, natomiast 
w próbkach wody pobranych w wariancie z włączoną lampą UV – 32%. THM, związki 
najczęściej badane i monitorowane, stanowiły 13% ΣDBPs w przypadku wyłączonej lam-
py UV, natomiast 10% w wariancie z włączoną lampą UV. Stosunkowo duży udział wśród 
wszystkich analizowanych DBPs stanowiły związki z grupy HK. W przypadku wody ba-
senowej tylko chlorowanej udział ΣHK wynosił 12%, natomiast w przypadku kombinacji 
promieniowanie UV/Cl2 – 8%. Azotowe pochodne ubocznych produktów chlorowania miały 
najmniejszy udział wśród wszystkich analizowanych ubocznych produktów. Udział HAN 
w przypadku samego chlorowania był wyższy i wynosił 9%, natomiast w wariancie z włą-
czoną lampą UV – 7%. Średnie stężenie CP w rozpatrywanych wariantach dezynfekcji było 
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najniższe, a procentowy udział tego związku wynosił zaledwie 0,3% dla obydwu wariantów 
dezynfekcji. Procentowy udział poszczególnych grup ubocznych produktów zestawiono na 
rysunku 4.4.

Doniesienia literaturowe dotyczące wpływu promieniowania UV na zawartość ubocz-
nych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej na obiektach rzeczywistych są bardzo 
nieliczne i dotyczą tylko związków z grupy THM (Beyer i in., 2004; Cassan i in., 2006; Kri-
stensen i in., 2009). Z tym, że jedynie praca Kristensena i in. (2009) dotyczy wpływu lamp 
niskociśnieniowych. Wnioski z badań dotyczących wpływu włączenia lampy UV w system 
uzdatniania wody basenowej na zawartość THM są dość niejednoznaczne. Według Cassana 
i in. (2006) naświetlanie wody średniociśnieniową lampą UV powodowało wzrost zawar-
tości THM, według Kristensena i in. (2009) zastosowanie zarówno niskociśnieniowej, jak 
i średniociśnieniowej lampy UV nie miało wpływu na zawartość THM w wodzie basenowej, 
natomiast Beyer i in. (2004) donoszą o spadku ilości THM stwierdzonym w wyniku włącze-
nia do uzdatniania wody średniociśnieniowej lampy UV.

Podczas AOP UV/Cl2 powstają wolne rodniki HO• oraz Cl• (Watts i Linden, 2007; Zhao 
i in., 2011). Cassan i in. (2006) uważają, że wzrost TCM może być spowodowany reakcjami 
wolnych rodników chlorowych powstających podczas naświetlania chlorowanej wody oraz 
materii organicznej wprowadzanej z osobami kąpiącymi się przez rozerwanie wiązania C–H 
w związkach organicznych. Formowanie się TCM jest bardzo szybkie, ponieważ wolne rod-
niki mają bardzo wysokie stałe szybkości reakcji (Schwarzenbach i in., 2003). Według innej 
teorii (Kristensen i in., 2009) na formowanie THM mają wpływ zarówno degradacja materii 
organicznej w reakcji z wolnymi rodnikami, jak i zmniejszająca się ilość wolnego chloru pod 
wpływem jego fotolizy, co może prowadzić do zmniejszenia ilości tych związków w wodzie 
basenowej. Jak pokazały badania Cassana i in. (2006) zastosowanie promieniowania UV 
w technologii uzdatniania wody basenowej może powodować zmniejszenie ilości DBCM 
i TBM oraz zwiększenie zawartości BDCM. Fakt ten można tłumaczyć redukcją TBM w wy-
niku fotodegradacji tego związku (Peldszus et al., 2004; Cassan i in., 2006; Hansen i in., 
2013). Może to spowodować kumulację TCM i pośrednich bromowych pochodnych, jak 
BDCM (Cassan i in., 2006). Podobny trend uzyskano w prezentowanych badaniach.
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Rys. 4.4. Procentowy udział poszczególnych grup ubocznych produktów w wodzie basenowej 
dezynfekowanej: a) chlorem, b) kombinacją UV/Cl2



Chociaż HAA i CH mają zwykle największy udział wśród tworzących się halogeno-
wych organicznych ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej, wpływ promie-
niowania UV na stężenie tych związków oraz pozostałych analizowanych w niniejszej pracy 
związków na obiekcie rzeczywistym nie był jak dotąd opisywany przez innych autorów. 
Problematyka wpływu promieniowania UV na powstawanie czy degradację tych związków 
w wodzie basenowej zostanie omówiona w kolejnych rozdziałach.

4.4. Wnioski

Przeprowadzenie długoterminowych badań wody basenowej pobieranej z pływalni Ba-
senu AGH pozwoliło potwierdzić tezę, że promieniowanie UV zastosowane do dezynfekcji 
wody basenowej w kombinacji z chlorowaniem może wpływać na procentowy udział i za-
wartość ubocznych produktów. W szczególności zaobserwowano, że:

1. Stężenie ubocznych produktów w wodzie basenowej dezynfekowanej w wariancie 
z włączoną lampą UV było prawie 19% wyższe niż w wodzie dezynfekowanej samym 
chlorem.

2. Zastosowanie lampy UV powodowało wzrost stężeń sumy HAA, CH i CP, natomiast 
statystycznie istotny wzrost zawartości ubocznych produktów mierzonych w wodzie 
dezynfekowanej chlorem i kombinacją UV/Cl2 odnotowano jedynie w przypadku CH 
i TCAA. Średnie stężenia TCAA i CH w wodzie dezynfekowanej kombinacją promie-
niowania UV i chloru były prawie o 53% wyższe w porównaniu ze średnimi stężeniami 
tych związków obserwowanych w wodzie dezynfekowanej samym chlorem.

3. Związki z grupy THM, HAN i HK generalnie miały niższe stężenie w wodzie dezyn-
fekowanej kombinacją UV/Cl2, jednak tylko w przypadku DBAN była to statystycznie 
istotna różnica. Stężenie DBAN w przypadku zastosowania lampy UV w kombina-
cji z chlorowaniem było prawie o 66% niższe od obserwowanych w wodzie jedynie 
chlorowanej.

4. Promieniowanie UV może powodować zmniejszenie ilości bromowych pochodnych 
również w przypadku innych DBPs. Jak pokazały badania, udział bromowych pochod-
nych wśród związków z grupy THM, HAA i HAN był niższy w wodzie uzdatnianej 
w wariancie z włączoną lampą UV.

5. W porównaniu z wodą tylko chlorowaną stosowanie kombinacji dezynfektantów UV/Cl2 
powodowało wzrost zapotrzebowania na chlor do dezynfekcji wody. Stosowanie nisko-
ciśnieniowej lampy UV powodowało statystycznie istotne zmniejszenie udziału chloru 
związanego, co powinno mieć przełożenie na poprawę właściwości organoleptycznych 
wody.
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5. Ocena wpływu promieniowania UV254 
na reaktywność prekursorów 
w wodzie basenowej – 
badania laboratoryjne

5.1. Zakres badań
Omówione w rozdziale 4 badania prowadzone na Basenie AGH pokazały, że promie-

niowanie UV może wpływać na ilość i rodzaj DBPs. Istotą kolejnych badań było poznanie, 
jak promieniowanie UV zastosowane w kombinacji z chlorowaniem wody wpływa na reak-
tywność prekursorów obecnych w wodzie basenowej (rys. 5.1). Badania prowadzono w wa-
runkach laboratoryjnych, jednak próbki pochodziły z rzeczywistego obiektu – Basenu AGH. 
Przeanalizowano wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia DBPs w próbkach:

 – wody uzupełniającej obieg wody basenu;
 – wody basenowej z niecki basenu sportowego;
 – frakcji związków rozpuszczonych i nierozpuszczonych wydzielonych z wody base-

nowej.

Na rysunku 5.1 przedstawiono schemat ideowy przeprowadzonego doświadczenia.

Rys. 5.1. Schemat ideowy badań laboratoryjnych nad wpływem promieniowania UV na reaktywność 
prekursorów znajdujących się w wodzie basenowej i uzupełniającej
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Pozyskane próbki wody poddano testowi na potencjał tworzenia się związków z grupy 
THM, HAA, CH, HK, HAN i CP. Zastosowano test przeznaczony do oceny reaktywności 
wody basenowej dezynfekowanej chlorem i kombinacją UV/Cl2 z użyciem dwóch dawek 
promieniowania UV (23,5 kJ/m2 i 47 kJ/m2), symulujących ciągłe, skumulowane naświetla-
nie wody basenowej promieniami UV w obiegu zamkniętym (Cimetiere i De Laat, 2014).

5.2. Metodyka badań
5.2.1. Procedura wyznaczania 

potencjału tworzenia ubocznych produktów
Wyznaczanie potencjału tworzenia DBPs pozwala poznać reaktywność materii organicznej 

w stosunku do tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji w ściśle określonych warunkach. 
W przypadku wody przeznaczonej do spożycia potencjał tworzenia ubocznych produktów de-
zynfekcji prowadzi się zwykle w testach 24-godzinnych lub 7-dniowych, przy stężeniu pozosta-
łego chloru wolnego 3–5 mg/dm3 (Dojlido, 2002). Ze względu na oczyszczanie wody basenowej 
w zamkniętym obiegu, specyfi ka tworzenia DBPs jest nieco inna i zastosowanie testów opra-
cowanych dla wody przeznaczonej do spożycia obarczone byłoby błędem. Dlatego procedurę 
wyznaczania potencjału tworzenia DBPs przyjęto za Cimetierem i De Laatem (2014). Jest to 
metoda opracowana dla wody basenowej dezynfekowanej chlorem i kombinacją UV/Cl2. W za-
proponowanej przez tych autorów metodzie woda naświetlana jest skumulowanymi dawkami 
promieniowania UV (23,5 kJ/m2 i 47 kJ/m2), natomiast zarówno przed naświetlaniem, jak i po 
każdym naświetlaniu stężenie chloru wolnego doprowadzane jest do wartości 3 mg/dm3. W do-
świadczeniu wykorzystano monochromatyczną lampę UV TNN 15/32 fi rmy Heraeus. Procedurę 
wyznaczania potencjału tworzenia DBPs dostosowano do fotoreaktora, w którym prowadzono 
eksperyment. Na rysunku 5.2 przedstawiono schemat przeprowadzonego doświadczenia.

Rys. 5.2. Schemat procedury wyznaczania wpływu promieniowania UV na potencjał tworzenia 
ubocznych produktów dezynfekcji
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Na skutek przeprowadzonej procedury każdorazowo otrzymano trzy próbki wody de-
zynfekowanej w różnych wariantach (w nawiasach podano stosowane oznaczenia):

 – próbka tylko chlorowana (Cl2);
 – próbka chlorowana, naświetlana dawką promieniowania UV równą 23,5 kJ/m2 i znowu 

chlorowana (Cl2 + UV1);
 – próbka chlorowana, naświetlana pierwszą dawką UV 23,5 kJ/m2, chlorowana, naświe-

tlana po raz drugi dawką promieniowania UV równą 23,5 kJ/m2 (skumulowana dawka 
UV – 47 kJ/m2) i chlorowana (Cl2 + UV2).

Na wszystkich etapach stężenie wolnego chloru doprowadzane było do wartości 
3,0 ± 0,2 mg/dm3 przy użyciu roztworu podchlorynu sodu. Po każdym etapie próbki wody 
umieszczano w butelkach z ciemnego szkła z septą PTFE o objętości 250 cm3. Butelki 
z chlorowanymi i naświetlanymi promieniami UV roztworami wodnymi były inkubowane 
w temperaturze 25 ± 2˚C. Przed przystąpieniem do chlorowania i naświetlania we wszyst-
kich analizowanych roztworach ustalano odczyn na poziomie pH = 7,00 ± 0,02, natomiast 
chlorowanie przebiegało w obecności buforu fosforanowego (pH = 7). Po 24 h próbki de-
chlorowano i oznaczano stężenie DBPs. Przedstawione wyniki to średnie dwóch równole-
gle wykonanych doświadczeń. Wszystkie metody analityczne zastosowane przy oznaczaniu 
chloru, ubocznych produktów i pozostałych mierzonych parametrów fi zykochemicznych 
wody w opisywanych badaniach laboratoryjnych pokrywają się z tymi opisanymi w pod-
rozdziale 4.2.2.

5.2.2. Pobór próbek 
i przygotowanie roztworów prekursorów organicznych

5.2.2.1. Woda uzupełniająca i basenowa

Aby sprawdzić wpływ wody uzupełniającej na potencjał tworzenia DBPs wody dezyn-
fekowanej chlorem i kombinacją UV/Cl2, 4 lipca 2014 r. pobrano próbkę wody wodociągo-
wej zasilającej układ obiegu wody basenowej pływalni Basenu AGH. W tym samym dniu 
pobrano próbkę wody basenowej z niecki basenu sportowego. Woda wodociągowa na teren 
basenu dostarczana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Za-
kładu Uzdatniania Wody Rudawa. Zanim woda trafi  do sieci wodociągowej woda surowa 
pobrana z Rudawy uzdatniana jest na terenie Zakładu przez koagulację związkami glinu 
(PAX), fi ltrację pospieszną na fi ltrach piaskowych, sorpcję na węglu aktywnym i dezyn-
fekcję dwutlenkiem chloru. Dla porównania w tym samym czasie pobrano próbkę z niecki 
basenu. Próbki wody basenowej pobrano z basenu sportowego Basenu AGH około 2 m od 
drabinek basenowych, z głębokości około 30 cm. Dokładny opis tego obiektu znajduje się 
w podrozdziale 4.1. Zarówno próbkę wody wodociągowej, jak i basenowej pobrano do bute-
lek szklanych z zakrętką z septą PTFE o objętości 5 dm3. Po przewiezieniu do laboratorium 
od razu przystąpiono do wykonania testu na potencjał tworzenia DBPs, który został opisany 
w podrozdziale 5.2.1. W tabeli 5.1 przedstawiono właściwości fi zykochemiczne wody base-
nowej i wody uzupełniającej.
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Tabela 5.1
Parametry fi zykochemiczne wody basenowej i wody uzupełniającej

Parametr Jednostka Woda uzupełniająca Woda basenowa
NNH4 mg/dm3 0,03 0,02
NNO2 mg/dm3 0,003 0,002
NNO3 mg/dm3 1,5 5,3
Nog mg/dm3 1,9 5,4

Ogólny Corg mg/dm3 1,2 3,6
SUVA m–1·dm3/mg 2,145 1,759

Br– mg/dm3 0,52 0,44
Odczyn pH 7,64 7,30

PEW mS/cm 0,362 1,149

5.2.2.2. Frakcjonowanie materii organicznej
W celu sprawdzenia wpływu zanieczyszczeń stałych wprowadzanych z osobami ką-

piącymi się (włosy, naskórek, fragmenty tekstyliów) na potencjał tworzenia DBPs wody ba-
senowej dezynfekowanej chlorem i kombinacją dezynfektantów promieniowanie UV/Cl2, 
pobrano próbkę wody basenowej i rozfrakcjonowano ją na frakcje związków w formie roz-
puszczonej i nierozpuszczonej. Frakcjonowanie próbki wody basenowej zostało przeprowa-
dzone zgodnie ze zmodyfi kowaną procedurą opisaną przez Glaunera i in. (2005). Próbka 
wody basenowej o objętości 5 dm3 została przewieziona do laboratorium i przesączona przez 
wypłukany nitrocelulozowy sączek fi rmy Merck Millipore o średnicy porów 0,45 μm. Na 
rysunku 5.3 przedstawiono uproszczony schemat zastosowanej procedury frakcjonowania.

woda basenowa 
(5 dm3) 

frakcje rozpuszczone 
(5 dm3) 

frakcje 
nierozpuszczone 
(r ne do
obj ci 5 dm3) 

Rys. 5.3. Schemat procedury frakcjonowania próbki wody basenowej

Przed przystąpieniem do fi ltracji sączek przepłukano wodą, około 500 cm3, ultraczy-
stą, oczyszczoną w stacji oczyszczania wody Micro Pure Water Purifi cation System fi rmy 
Thermo. Po przesączeniu wody basenowej, pozostałe zanieczyszczenia na sączku rozprowa-
dzono w 5 dm3 wody ultraczystej. Zarówno fi ltrat (frakcja rozpuszczona), jak i zawieszone 
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w roztworze wodnym zanieczyszczenia stałe (frakcja nierozpuszczona) poddano badaniom 
na potencjał tworzenia DBPs wody dezynfekowanej chlorem i kombinacją UV/Cl2 (opis 
w podrozdziale 5.2.1). W tabeli 5.2 podano wyniki oznaczeń fi zykochemicznych otrzyma-
nych próbek.

Tabela 5.2
Parametry fi zykochemiczne próbek z wydzielonymi frakcjami wody basenowej

Parametr Jednostka Frakcja 
nierozpuszczona

Frakcja 
rozpuszczona

NNH4 mg/dm3 0,02 0,02

NNO2 mg/dm3 <0,002 0,002

NNO3 mg/dm3 <0,9 4,9

Nog mg/dm3 <0,9 5,0

Corg mg/dm3 0,5 2,8

Br– mg/dm3 <0,10 0,43

Odczyn pH 6,73 7,28

PEW mS/cm <0,001 0,819

5.2.3. Metody statystyczne

Oceniono, czy promieniowanie UV ma wpływ na potencjał tworzenia ubocznych pro-
duktów. Dokonano tego przez sprawdzenie, czy stężenie poszczególnych DBPs w przypadku 
samego chlorowania różni się statystycznie istotnie (poziom istotności <0,05) od stężenia 
w próbce naświetlanej dawką 23,5 kJ/m2 oraz 47 kJ/m2. Ocenę przeprowadzono za pomocą 
programu Statistica (ver. 10.0) fi rmy StatSoft z wykorzystaniem analizy wariancji ANOVA 
z testem Tukeya.

5.3. Wyniki badań i ich analiza

5.3.1. Potencjał tworzenia ubocznych produktów

W tabelach 5.3–5.5 przedstawiono średnie stężenia (z dwóch równolegle wykonanych 
oznaczeń) poszczególnych analizowanych ubocznych produktów w wodzie uzupełniającej 
oraz wodzie basenowej i wydzielonych frakcjach związków rozpuszczonych i nierozpusz-
czonych próbek chlorowanych (tab. 5.3), a także chlorowanych i naświetlanych dawką pro-
mieniowania UV równą 23,5 kJ/m2 (tab. 5.4) oraz 47 kJ/m2 (tab. 5.5).
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Tabela 5.3
Potencjał tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji w próbkach wody uzupełniającej, wody 

basenowej i frakcji dezynfekowanych samym chlorem (wariant Cl2)

Związek

Potencjał tworzenia ubocznych produktów, μg/dm3

Woda 
uzupełniająca Woda basenowa Frakcja 

nierozpuszczona
Frakcja 

rozpuszczona

TCM 7,82 36,78 3,13 29,30

BDCM 1,08 1,24 0,03 0,89

DBCM 0,37 0,26 0,02 0,23

TBM 0,05 0,31 0,01 0,25

MCAA 0,23 6,03 4,23 2,22

DCAA 2,87 56,17 1,82 52,18

TCAA 0,91 52,69 3,10 52,28

BCAA 0,27 0,97 0,03 0,90

DBAA 0,07 0,14 ppo 0,44

TCAN 0,04 0,31 0,11 0,16

DCAN 0,74 5,42 0,82 4,88

BCAN 0,47 2,03 0,05 0,63

DBAN 0,19 5,77 0,01 1,49

1,1-DCP 1,95 4,31 2,42 1,57

1,1,1-TCP 2,75 11,42 4,74 6,89

CH 1,64 26,25 3,46 23,34

CP 0,15 0,78 0,19 0,47

ppo – poniżej poziomu oznaczalności
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Tabela 5.4
Potencjał tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji chlorowanych próbek wody uzupełniającej, 

wody basenowej i jej frakcji dezynfekowanych w wariancie Cl2+UV1

Związek

Potencjał tworzenia ubocznych produktów, μg/dm3

Woda 
uzupełniająca Woda basenowa Frakcja 

nierozpuszczona
Frakcja 

rozpuszczona

TCM 12,73 53,44 37,14 34,86

BDCM 1,47 2,80 0,05 1,50

DBCM 0,28 0,30 0,02 0,40

TBM 0,05 0,35 0,01 0,10

MCAA 2,02 9,78 14,05 1,64

DCAA 4,19 85,15 5,01 39,24

TCAA 2,12 58,02 1,24 70,29

BCAA 0,39 0,35 0,04 16,67

DBAA 0,10 0,06 ppo 1,33

TCAN 0,03 0,12 0,16 0,14

DCAN 0,79 5,58 0,98 5,10

BCAN 0,51 2,42 0,07 0,69

DBAN 0,17 1,16 0,01 3,22

DCP 2,18 4,11 2,42 1,92

TCP 3,70 17,52 8,74 11,16

CH 3,60 66,61 23,25 48,69

CP 0,24 2,17 0,87 0,82

ppo – poniżej poziomu oznaczalności
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Tabela 5.5
Potencjał tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji chlorowanych próbek wody uzupełniającej, 

wody basenowej i jej frakcji dezynfekowanych w wariancie Cl2+UV2

Związek

Potencjał tworzenia ubocznych produktów, μg/dm3

Woda 
uzupełniająca Woda basenowa Frakcja 

nierozpuszczona
Frakcja 

rozpuszczona

TCM 24,67 55,38 43,29 44,16

BDCM 1,69 3,24 0,07 1,91

DBCM 0,16 0,49 0,02 0,39

TBM 0,03 0,36 ppo 0,06

MCAA 0,72 13,61 3,39 3,29

DCAA 4,92 110,33 8,17 71,00

TCAA 3,02 48,71 6,42 93,77

BCAA 0,49 1,69 0,08 11,56

DBAA 0,15 0,26 0,01 0,31

TCAN 0,03 0,04 0,62 0,16

DCAN 0,89 7,27 1,79 10,16

BCAN 0,57 3,42 0,09 1,84

DBAN 0,11 0,95 0,01 6,51

DCP 2,48 3,65 2,03 2,05

TCP 4,38 20,55 8,96 12,38

CH 3,70 75,10 27,92 64,82

CP 0,21 4,05 1,08 3,50

ppo – poniżej poziomu oznaczalności
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Na rysunku 5.4 przedstawiono potencjał tworzenia sumy wszystkich analizowanych 
ubocznych produktów (ΣDBPs–PT) w próbkach wody uzupełniającej, wody basenowej oraz 
frakcjach zanieczyszczeń nierozpuszczonych i rozpuszczonych materii organicznej wydzie-
lonej z próbki wody basenowej.

Statystycznie istotne różnice pomiędzy uzyskanym ΣDBPs–PT w próbkach tylko chlo-
rowanych a naświetlanych promieniami UV zaobserwowano w przypadku próbki wody base-
nowej i jej wydzielonych frakcji dla obydwu dawek promieni UV. W próbce wody uzupełnia-
jącej statystyczną istotną różnicę, jeżeli chodzi o wpływ promieniowania UV na ΣDBPs–PT, 
uzyskano dopiero przy naświetlaniu próbki wody skumulowaną dawką UV równą 47 kJ/m2. 
Dla wszystkich wariantów dezynfekcji potencjał tworzenia ubocznych produktów w próbce 
wody basenowej był wyższy niż w wodzie uzupełniającej. W przypadku samego chlorowania 
w wodzie basenowej stężenie sumy wszystkich analizowanych ubocznych produktów wy-
nosiło 210,87 μg/dm3, natomiast w wodzie wodociągowej (uzupełniającej) prawie 10 razy 
mniej (21,61 μg/dm3). Zarówno w próbce wody basenowej, jak i w próbce wody uzupełnia-
jącej naświetlanie promieniami UV powodowało wzrost ilości wytworzonych ubocznych 
produktów. Po naświetlaniu próbek dawką promieniowania UV równą 23,5 kJ/m2 w próbce 
wody basenowej ilość wytworzonych ubocznych produktów wzrosła o 32%, osiągając wartość 
309,94 μg/dm3, natomiast w próbce wody uzupełniającej ilość ubocznych produktów wzrosła 
aż o ponad 37%, osiągając wartość 34,57 μg/dm3. Naświetlanie próbki skumulowaną dawką 
47 kJ/m2 jeszcze bardziej zwiększyło potencjał tworzenia DBPs, prawie o 11% (w stosunku do 
próbki Cl2+UV1) w przypadku wody z basenu i o 28% w próbce wody uzupełniającej. W prób-
ce wody basenowej dezynfekowanej w wariancie Cl2+UV2 ilość ubocznych produktów osią-
gnęła wartość 349,10 μg/dm3, natomiast w próbce wody uzupełniającej dezynfekowanej w tym 
samym wariancie zaobserwowano ponad 7 razy mniej ubocznych produktów (48,21 μg/dm3).

Próbki wody basenowej z frakcjami zanieczyszczeń w formie nierozpuszczonej i roz-
puszczonej wykazywały różny potencjał tworzenia ubocznych produktów. W chlorowa-
nej próbce zawierającej frakcję związków nierozpuszczonych potencjał tworzenia sumy 

Rys. 5.4. Potencjał tworzenia DBPs w wodzie uzupełniającej, wodzie basenowej i jej frakcjach
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wszystkich ubocznych produktów wynosił 24,19 μg/dm3, natomiast w próbce z frakcją związ-
ków rozpuszczonych ponad 7 razy więcej (178,12 μg/dm3). Naświetlanie próbek promienia-
mi UV dawką 23,5 kJ/m2 spowodowało podwyższenie potencjału tworzenia DBPs o 74% (do 
wartości 94,05 μg/dm3) i 25% (do 237,78 μg/dm3), odpowiednio w próbce wody z frakcjami 
związków nierozpuszczonych i rozpuszczonych. Dalsze naświetlanie próbki (skumulowana 
dawka UV 47 kJ/m2) spowodowało zwiększenie potencjału tworzenia ubocznych produktów 
o dalsze 10% w próbce wody basenowej z wydzieloną frakcją związków nierozpuszczonych 
i 27% w próbce z frakcją zanieczyszczeń w formie rozpuszczonej. Potencjał tworzenia sumy 
ubocznych produktów w tych próbkach w wariancie Cl2+UV2 wynosił dla frakcji związków 
w formie nierozpuszczonej i rozpuszczonej odpowiednio 103,96 μg/dm3 i 327,86 μg/dm3.

Analiza zawartości węgla organicznego w próbce wody basenowej i próbkach rozfrak-
cjonowanych wykazała, że materię organiczną udało się rozdzielić z 8-procentową stratą 
węgla organicznego (próbka wody basenowej miała stężenie węgla organicznego równe 
3,6 mg/dm3, natomiast suma węgla organicznego w próbkach z rozdzielonymi frakcjami 
wynosiła 3,3 mg/dm3). Suma ubocznych produktów w próbce z frakcją związków nieroz-
puszczonych i rozpuszczonych była o 4% niższa niż w próbce wody basenowej. Wydzielo-
ne frakcje po naświetlaniu dawką UV1 miały sumarycznie większy potencjał do tworzenia 
ubocznych produktów niż woda basenowa (o 7%), natomiast po naświetlaniu dawką UV2 
o 19%. Wyższa reaktywność wydzielonych frakcji w stosunku do próbki nierozdzielonej 
podczas naświetlania promieniami UV może wynikać ze zmniejszonej ilości zmiataczy rod-
ników hydroksylowych i co za tym idzie, wyższej zawartości rodników OH• (Jin i in., 2011; 
Wols i Hofman-Caris, 2012). Brak frakcji związków nierozpuszczonych powoduje również 
lepszą przenikalność próbki z frakcją związków w formie rozpuszczonej dla promieni UV.

5.3.1.1. Trihalogenometany

Na rysunku 5.5 przedstawiono wpływ dawki promieniowania UV oraz zastosowanej 
procedury dezynfekcji na potencjał tworzenia ΣTHM (ΣTHM–PT) w próbce wody uzupeł-
niającej, wody basenowej i frakcjach wody basenowej.

Rys. 5.5. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia trihalogenometanów
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Przeprowadzone badania wykazały, że promieniowanie UV wpływa na potencjał two-
rzenia ΣTHM. Statystycznie istotne różnice pomiędzy próbkami chlorowanymi a naświetla-
nymi promieniami UV dla obydwu analizowanych dawek promieniowania zaobserwowano 
w przypadku próbki wody basenowej i próbki z frakcją rozpuszczoną. W próbkach z frakcją 
związków nierozpuszczonych i wody uzupełniającej istotne różnice zaobserwowano dopie-
ro przy naświetlaniu próbek skumulowaną dawką UV równą 47 kJ/m2. Potencjał tworzenia 
ΣTHM w próbce wody basenowej wynosił 38,59 μg/dm3, 56,89 μg/dm3 i 59,47 μg/dm3, od-
powiednio dla wariantu dezynfekcji Cl2, Cl2+UV1 i Cl2+UV2. W próbce wody uzupełniającej 
wytworzone związki z grupy THM (9,32 μg/dm3) stanowiły 24% ilości wytworzonych THM 
w próbce wody basenowej w przypadku samego chlorowania, 26% (14,53 μg/dm3) przy 
naświetlaniu dawką promieniowania 23,5 kJ/m2 i aż 45% (26,55 μg/dm3) przy naświetlaniu 
dawką UV2 równą 47 kJ/m2. Promieniowanie UV wpływało na intensyfi kację tworzenia 
THM zarówno w próbce wody basenowej, jak i wody uzupełniającej, z tym że w przypad-
ku próbki wody uzupełniającej wzrost ten był bardziej znaczący. W przypadku naświetla-
nia próbki wody uzupełniającej dawką promieniowania UV1 zaobserwowano wzrost ilości 
THM o 36%, natomiast dla dawki UV2 o 45%. Zwiększenie ilości związków z grupy THM 
obserwowane w naświetlanej próbce wody basenowej wynosiły 32% i 4%, odpowiednio dla 
wariantu dawki promieniowania 23,5 kJ/m2 i 47 kJ/m2 w stosunku do próbki basenowej tylko 
chlorowanej.

Związki nierozpuszczone pochodzące z wody basenowej wykazały się stosunkowo ni-
skim potencjałem tworzenia ubocznych produktów z grupy THM w próbce dezynfekowanej 
samych chlorem (3,19 μg/dm3). Naświetlanie próbki spowodowało nagły wzrost potencja-
łu tworzenia THM. W próbce naświetlanej w wariancie Cl2+UV1 stężenie ΣTHM wzro-
sło o 91% do wartości 37,21 μg/dm3, natomiast dalsze naświetlanie próbki spowodowało 
wzrost potencjału tworzenia THM o kolejne 14% do wartości 43,39 μg/dm3. W próbce z roz-
puszczonymi związkami potencjał tworzenia THM w próbce tylko chlorowanej był prawie 
10 razy wyższy niż w próbce z frakcją związków w formie nierozpuszczonej dezynfekowa-
nej w tym samym wariancie i wynosił 30,67 μg/dm3. Naświetlanie próbki promieniami UV 
spowodowało wzrost stężenia ΣTHM o 17% dla wariantu Cl2+UV1 i o kolejne 21% przy 
naświetlaniu próbki ze związkami rozpuszczonymi dawką UV2 promieniowania ultrafi oleto-
wego. Potencjał tworzenia THM w tej próbce dla dawki promieniowania UV1 i UV2 wynosił 
odpowiednio 36,86 μg/dm3 i 46,52 μg/dm3.

Analizując poszczególne związki z grupy THM, należy stwierdzić, że w przypadku 
wszystkich rozpatrywanych próbek promieniowanie UV wpływało na wzrost ilości TCM 
i BDCM. Statystycznie istotne różnice w wynikach potencjału tworzenia TCM pomiędzy 
próbkami tylko chlorowanymi a naświetlanymi promieniami UV, podobnie jak w przypad-
ku potencjału tworzenia ΣTHM, odnotowano dla próbki wody basenowej i z wydzielonym 
związkami rozpuszczonymi (zarówno dla dawki 23,5 kJ/m2, jak i 47 kJ/m2). W przypad-
ku próbek wody uzupełniającej i z wydzielonymi związkami nierozpuszczonymi dopiero 
naświetlanie skumulowaną dawką UV 47 kJ/m2 spowodowało istotne statystycznie różnice 
potencjału tworzenia TCM w porównaniu z próbką nienaświetlaną. W przypadku BDCM 
promieniowanie UV wpływało na tworzenie się tego związku w sposób statystycznie istotny 
(w porównaniu z próbkami tylko chlorowanymi) w próbce wody basenowej dla obydwu 
zastosowanych dawek promieniowania UV i w próbce ze związkami rozpuszczonymi dla 
wariantu Cl2+UV2. Formowanie się DBCM i TBM podczas naświetlania było odmienne dla 
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różnych próbek. Naświetlanie promieniami UV próbki wody basenowej wpływało na zwięk-
szenie stężenia zarówno DBCM, jak i TBM (statystycznie istotne różnice odnotowano tylko 
w przypadku DBCM przy naświetlaniu próbki dawką UV2). W próbce wody z wydzielony-
mi frakcjami rozpuszczonymi obserwowano statystycznie istotny wzrost potencjału tworze-
nia DBCM wraz ze zwiększaniem się dawki promieniowania UV i nieistotny statystycznie 
spadek stężenia TBM. W próbce wody uzupełniającej zarówno w przypadku DBCM, jak 
i TBM obserwowano spadek ilości potencjału tworzenia tych związków wraz ze wzrostem 
dawki promieniowania UV. Statystycznie istotne różnice w stosunku do próbki nienaświe-
tlanej zaobserwowano tylko w przypadku związku DBCM w próbce naświetlanej skumulo-
waną dawką UV równą 47 kJ/m2. W próbce z wydzielonymi związkami nierozpuszczonymi, 
ze względu na małe stężenie jonów bromkowych, DBCM i TBM tworzone były na granicy 
oznaczalności.

Wzrost potencjału tworzenia THM podczas naświetlania promieniami UV raportowany 
jest przez innych autorów w nielicznych publikacjach. Cimetiere i De Laat (2014) w ba-
daniach próbek wody basenowej chlorowanych i naświetlanych niskociśnieniową lampą 
UV dawkami 23,5 kJ/m2 i 47 kJ/m2 odnotowali wzrost zawartości TCM, BDCM i DBCM, 
natomiast spadek ilości TBM. Spiliotopoulou i in. (2015) w badaniach prowadzonych na 
próbkach wody basenowej chlorowanej i naświetlanej średniociśnieniową lampą UV od-
notowali wzrost wszystkich związków z grupy THM, również TBM. Wzrost ilości TCM 
podczas naświetlania chlorowanych próbek wody przypisywany jest głównie reakcji między 
rozpuszczonymi związkami organicznymi a znajdującymi się w wodzie basenowej przej-
ściowymi formami wytwarzanymi podczas fotolizy wolnego chloru i chloraminy (Cimetiere 
i De Laat, 2014). Spiliotopoulou i in. (2015) wzrost ilości związków z grupy THM tłumaczą 
zmianą reaktywności materii organicznej poddanej naświetlaniu promieniami UV. Naświe-
tlanie wody nawet małymi dawkami promieniowania, takimi jak stosowane przy uzdatnianiu 
wody przeznaczonej do spożycia, może zwiększać ilość materii organicznej o mniejszych 
masach cząsteczkowych, zwiększać zapotrzebowanie na chlor i powodować wzrost ilości 
THM (Spiliotopoulou i in., 2015; Choi i Choi, 2010).

Jeżeli chodzi o wpływ promieniowania UV na tworzenie bromowych pochodnych 
THM obserwuje się różne tendencje w tym zakresie, jak również pojawiają się różne teorie 
wyjaśniające to zjawisko. Jak podaje Spiliotopoulou w badaniach prowadzonych z wyko-
rzystaniem średniociśnieniowej lampy UV (Spiliotopoulou i in., 2015) promieniowanie 
UV rozrywa wiązania pomiędzy większymi związkami organicznymi a bromem i bromki 
uwalniane są do roztworu. Można to tłumaczyć tym, że wiązanie węgiel–brom (280 kJ/mol) 
jest słabsze niż węgiel–chlor (397 kJ/mol) (Xiao i in., 2014), więc jest większa szan-
sa, że promieniowanie UV rozerwie wiązanie C–Br niż C–Cl. Jeżeli chlor dodawany jest 
po naświetlaniu, bromki są utleniane do kwasu podbromawego, który jest bardzo silnym 
utleniaczem. HOBr powtórnie reaguje z materią organiczną w wodzie we współzawodnic-
twie z chlorem, tworząc bromo- i bromochlorpochodne DBPs. Stała szybkości reakcji dla 
kwasu podbromawego ze związkami organicznymi jest aż do trzech razy większa niż dla 
chloru, dlatego brom jest przenoszony z większych cząsteczek związków organicznych 
do mniejszych (Heeb i in., 2014; Spiliotopoulou i in., 2015). Fakt obniżenia potencjału 
tworzenia TBM w miarę naświetlania próbki Cimetiere i De Laat (2014) tłumaczą foto-
degradacją bromowanych THM podczas naświetlania próbek promieniami UV. W przy-
padku lamp średniociśnieniowych fotodegradacja bromowych pochodnych THM została 
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potwierdzona przez innych autorów. Hansen i in. (2013) wykazali, że szybkość degradacji 
pod wpływem promieniowania UV związków z grupy THM obniża się zgodnie z szere-
giem: TBM > DBCM > BDCM > TCM.

5.3.1.2. Kwasy halogenooctowe

Na rysunku 5.6 przedstawiono potencjał tworzenia ΣHAA (ΣHAA–PT) próbki wody 
uzupełniającej, wody basenowej i jej frakcji dla różnych wariantów dezynfekcji.

Rys. 5.6. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia kwasów halogenooctowych

Pomiędzy próbką tylko chlorowaną a próbką chlorowaną i naświetlaną promieniami 
UV statystyczne istotne różnice pod względem tworzenia ΣHAA odnotowano tylko w przy-
padku próbki wody basenowej i wydzielonej frakcji związków rozpuszczonych. W próbkach 
tych istotny wpływ promieniowania UV zaobserwowano dla obydwu analizowanych dawek 
UV 23,5 i 47 kJ/m2. Stężenia ΣHAA w próbce wody basenowej tylko chlorowanej oraz na-
świetlanej dawkami UV1 i UV2 wynosiły odpowiednio 115,99 μg/dm3, 153,37 μg/dm3 oraz 
174,60 μg/dm3. Stężenia ΣHAA obserwowane w próbce wody uzupełniającej stanowiły od 
4% (4,37 μg/dm3) dla próbki dezynfekowanej samym chlorem do 6% dla próbki dodatkowo 
naświetlanej dawką promieniowania UV1 (8,83 μg/dm3). W próbce wody dezynfekowanej 
w wariancie Cl2+UV2 stężenie ΣHAA wynosiło 9,30 μg/dm3 i stanowiło 5% ilości wytwo-
rzonych HAA w próbce wody basenowej uzdatnianej w tym samym wariancie dezynfekcji. 
W przypadku próbki wody basenowej obserwowano wzrost ilości związków z grupy HAA 
wraz ze zwiększaniem się dawki promieniowania UV. Ilość wytworzonych HAA wzrosła 
po naświetlaniu wody basenowej dawką UV1 o 37,37 μg/dm3 (24%), natomiast o kolejne 
21,23 μg/dm3 (12%) po naświetlaniu dawką UV2. Naświetlanie wody uzupełniającej dawką 
23,5 kJ/m2 spowodowało zwiększenie ilości wytworzonych związków z grupy HAA o 51% 
w stosunku do próbki tylko chlorowanej, natomiast dalsze naświetlanie (skumulowaną daw-
ką UV równą 47 kJ/m2) spowodowało tylko niewielki przyrost zawartości związków z grupy 
HAA o 0,47 μg/dm3 (5%).
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Związki rozpuszczone wykazały się stosunkowo dużym potencjałem tworzenia ubocz-
nych produktów z grupy HAA. W próbce wody tylko chlorowanej ΣHAA–PT wyniósł 
108,03 μg/dm3, natomiast w próbce wody naświetlanej dawką 23,5 kJ/m2 – 129,16 μg/dm3 
(wzrost o 16%), natomiast przy zastosowaniu kolejnego naświetlania próbki (skumulowa-
na dawka UV 47 kJ/m2) zaobserwowano wzrost ilości ΣHAA o kolejne 28% do wartości 
179,93 μg/dm3.

Związki nierozpuszczone wykazały się stosunkowo niewielkim potencjałem tworze-
nia ubocznych produktów z grupy HAA (9,18 μg/dm3). Naświetlanie promieniami UV 
w dawce 23,5 kJ/m2 spowodowało wzrost ilości wytworzonych HAA o 55% do wartości 
20,34 μg/dm3, natomiast zastosowanie podwójnej dawki promieniowania UV skutkowało 
obniżeniem ΣHAA–PT do wartości 18,07 μg/dm3.

Analizując wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia poszczególnych HAA, 
w przypadku próbki wody basenowej statystycznie istotne różnice, w porównaniu z próbką 
tylko chlorowaną, zaobserwowano w przypadku tworzenia MCAA i DCAA (dla obydwu 
rozpatrywanych dawek UV) oraz w próbce z wydzieloną frakcją związków nierozpuszczo-
nych dla MCAA pomiędzy próbką tylko chlorowaną a próbką naświetlaną dawką 23,5 kJ/m2 
oraz dla DCAA pomiędzy wariantem Cl2 i Cl2+UV2. We wszystkich wymienionych istot-
nych statystycznie przypadkach obserwowano wzrost stężenia HAA w próbkach naświetla-
nych promieniami UV.

W próbce wody z wydzieloną frakcją rozpuszczoną również obserwowano istotny sta-
tystycznie wzrost ilości DCAA i TCAA wraz ze wzrostem dawki promieniowania UV dla 
obydwu zastosowanych dawek UV. W próbce tej statystycznie istotne różnice pomiędzy 
stężeniem w próbce dezynfekowanej w wariancie Cl2 oraz Cl2+UV1 i Cl2+UV2 uzyskano 
również dla związku BCAA oraz dla DBAA w przypadku zastosowania dawki UV1 równej 
23,5 kJ/m2. Dla tych związków obserwowano wzrost ich ilości przy zastosowaniu dawki 
UV1, zaś zastosowanie wyższej dawki UV powodowało spadek ich stężenia. W próbce wody 
basenowej po naświetlaniu próbki dawką UV1 obserwowano nieistotny statystycznie spadek 
zawartości zarówno BCAA, jak i DBAA, naświetlanie próbki dawką UV2 spowodowało 
niewielki wzrost ilości bromowych pochodnych HAA. Zawartości bromowych pochodnych 
HAA (tak jak w przypadku związków z grupy THM) w próbce ze związkami nierozpuszczo-
nymi była bliska granicy oznaczalności.

W próbce wody uzupełniającej generalnie obserwowano wzrost potencjału tworzenia 
poszczególnych HAA wraz ze wzrostem dawki promieniowania UV. Dotyczyło to również 
bromopochodnych HAA. Jednak nie wykazano statystycznie istotnych różnic pomiędzy 
próbkami chlorowanymi a chlorowanymi i naświetlanymi promieniami UV.

Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia HAA badany był przez Cimetie-
re’a i De Laata (2014). W badaniach prowadzonych na czterech próbkach wody basenowej 
naświetlanych analogicznymi dawkami promieniowania UV254, jak w prezentowanej pracy, 
autorzy nie zaobserwowali jednoznacznego wpływu promieniowania na dynamikę tworzenia 
związków z grupy HAA, ale w przypadku sumy HAA promieniowanie UV wpływało na nie-
wielkie zwiększenie się ΣHAA. Wpływ promieniowania UV na tworzenie HAA, podobnie 
jak w przypadku THM, to wynik działania promieni UV na materię organiczną, zwiększenie 
jej reaktywności w stosunku do tworzenia HAA, a także najprawdopodobniej fotodegradacja 
związków z tej grupy (nie ma jednak badań w tym zakresie).



76

Poza próbką wody uzupełniającej, dla której nie wykazano istotnego statystycznie 
wpływu promieniowania UV, naświetlanie promieniami UV pozostałych próbek powodowa-
ło wzrost ilości CH. Statystycznie istotne różnice (w stosunku do próbki tylko chlorowanej) 
wykazano dla próbki wody basenowej, próbki z frakcjami rozpuszczonymi i nierozpuszczo-
nymi, zarówno w przypadku naświetlania dawką 23,5 kJ/m2, jak i skumulowaną dawką UV 
równą 47 kJ/m2. W wodzie basenowej zaobserwowano stosunkowo wysoki potencjał two-
rzenia CH. Udział tego związku w stosunku do wszystkich analizowanych DBPs wynosił 
12% w próbce wody tylko chlorowanej, zaś po napromieniowaniu próbki udział CH wzrósł 
do około 22% (zarówno dla dawki UV1, jak i UV2). Obserwowane stężenia CH w próbce 
wody basenowej wynosiły od 26,25 μg/dm3, w przypadku zastosowania do dezynfekcji tyl-
ko chlorowania, do 66,61 μg/dm3 i 75,10 μg/dm3 w przypadku chlorowania i naświetlania 
próbki odpowiednio dawkami 23,5 kJ/m2 i 47 kJ/m2 promieniowania UV. W próbce wody 
uzupełniającej uzyskane stężenia CH wynosiły 1,64 μg/dm3 (Cl2), 3,60 μg/dm3 (Cl2+UV1) 
i 3,70 μg/dm3 (Cl2+UV2) i stanowiły 5–6% uzyskanych ilości CH w próbce wody baseno-
wej dezynfekowanej tymi samymi wariantami dezynfekcji. Promieniowanie UV znacząco 
wpłynęło na podniesienie potencjału tworzenia CH w próbce wody basenowej (stężenie CH 
po naświetlaniu dawką UV1 wzrosło o ponad 60%, natomiast po naświetlaniu dawką UV2 
o kolejne 11%). W próbce wody uzupełniającej zaobserwowano wzrost stężenia CH o około 
54% po naświetlaniu dawką UV1 i o niespełna 3% po naświetlaniu dawką UV2 (w stosunku 
do próbki Cl2+UV1). Należy jednak zaznaczyć, że pomimo wysokiego procentowego wzro-
stu stężenia CH po naświetlaniu dawką UV1 próbki wody uzupełniającej, stężenie wodzianu 
chloralu podniosło się o niespełna 2 μg/dm3, natomiast 3% wzrost ilości stężenia CH po 
kolejnej dawce promieniowania UV to podniesienie ilości CH w próbce o 0,11 μg/dm3.

Rys. 5.7. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia wodzianu chloralu

5.3.1.3. Wodzian chloralu

Na rysunku 5.7 przedstawiono, jak promieniowanie UV wpływa na potencjał tworzenia 
CH (PT–CH) w analizowanych próbkach.
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Potencjał tworzenia CH w chlorowanej próbce wody z frakcją nierozpuszczoną był niż-
szy prawie 7 razy niż w przypadku związków rozpuszczonych. CH–PT wynosił 3,46 μg/dm3 
i 23,34 μg/dm3 odpowiednio dla nienaświetlanych próbek z frakcjami związków w formie 
nierozpuszczonej i rozpuszczonej. Naświetlanie promieniami UV dawką 23,5 kJ/m2 w oby-
dwu próbkach spowodowało podwyższenie potencjału tworzenia CH. W próbce ze związ-
kami nierozpuszczonymi do 23,25 μg/dm3 (wzrost o 85%), natomiast w przypadku próbki 
z frakcją związków w formie rozpuszczonej stężenie CH wzrosło o 52% i osiągnęło wartość 
48,69 μg/dm3. Naświetlanie próbek kolejną dawką UV (skumulowana dawka 47 kJ/m2) spo-
wodowało dalsze podwyższenie potencjału tworzenia CH o 17% i 25% odpowiednio w prób-
ce wody z wydzielonymi związkami nierozpuszczonymi i rozpuszczonymi. Obserwowane 
stężenia CH w tych próbkach wynosiły odpowiednio 27,92 μg/dm3 i 64,82 μg/dm3.

Cimetiere i De Laat (2014) również zaobserwowali, że CH–PT rośnie wraz ze wzro-
stem dawki promieniowania UV. W badaniach tych autorów CH występował w najwyższych 
stężeniach spośród badanych ubocznych produktów, jego stężenia w niektórych przypad-
kach przekraczały 400 μg/dm3. Naświetlanie promieniami UV chlorowanych próbek wody 
powodowało zwiększenie się stężenia CH 1,18–1,27 razy. W przedstawionych badaniach 
w niniejszej pracy uzyskano wyższy przyrost stężeń CH w wodzie basenowej (od 2,1 razy 
w próbce z wydzielonymi związkami rozpuszczonymi naświetlanymi dawką UV 23,5 kJ/m2 
do 8,1 razy w próbce ze związkami nierozpuszczonymi naświetlanej dawką i 47 kJ/m2) przy 
równocześnie dużo niższych stężeniach początkowych CH w analizowanych próbkach. Sta-
wia się hipotezę, że promieniowanie UV tylko przyspiesza procesy tworzenia ubocznych 
produktów w wodzie basenowej i że przy odpowiednio długim czasie reakcji wytworzyłoby 
się ich tyle samo (Spiliotopoulou i in., 2015). Biorąc pod uwagę przyrost stężenia CH w ba-
daniach prezentowanych w niniejszej pracy, można stwierdzić, że prekursory znajdujące się 
w badanych próbkach bardzo aktywnie tworzą CH, szczególnie jeżeli dotyczy to rozpuszczo-
nych związków pochodzących z próbki wody basenowej. Z drugiej strony promieniowanie 
UV degraduje fotolitycznie CH (Hansem i in., 2013).

5.3.1.4. Halogenoketony

Na rysunku 5.8 przedstawiono potencjał tworzenia ΣHK (ΣHK–PT) w próbkach wody 
uzupełniającej, wody basenowej i frakcji rozpuszczonej i nierozpuszczonej wody basenowej 
w trzech wariantach dezynfekcji.

Statystycznie istotne różnice pomiędzy ΣHK–PT w próbkach chlorowanych oraz chlo-
rowanych i naświetlanych promieniami UV w przypadku próbki wody basenowej i frakcji 
wody basenowej uzyskano dla obydwu zastosowanych dawek promieniowania UV. W prób-
ce wody uzupełniającej nie zaobserwowano statycznie istotnego wpływu promieniowania 
UV na potencjał tworzenia tej grupy związków. Potencjał tworzenia związków z grupy 
HK w próbce wody uzupełniającej wynosił 4,70 μg/dm3, 5,88 μg/dm3 i 6,88 μg/dm3, odpo-
wiednio w próbce tylko chlorowanej, chlorowanej i naświetlanej dawką UV1 oraz dawką 
UV2. W próbce wody basenowej uzyskane stężenia ΣHK to 15,73 μg/dm3 w próbce tylko 
chlorowanej, 21,63 μg/dm3 w próbce dezynfekowanej wariantem Cl2+UV1 i 24,20 μg/dm3 
w próbce uzdatnianej w wariancie Cl2+UV2. Uzyskane stężenia ΣHK w próbce wody uzu-
pełniającej stanowiły dla poszczególnych wariantów dezynfekcji, odpowiednio 30%, 27% 
i 28%. Promieniowanie UV zarówno w próbce wody basenowej, jak i wody uzupełniającej 
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Potencjał tworzenia związków z grupy HK w chlorowanych próbkach wody z wydzie-
lonymi związkami nierozpuszczonymi i rozpuszczonymi był zbliżony i wynosił odpowied-
nio 7,17 μg/dm3 i 8,46 μg/dm3. Naświetlanie promieniami UV w dawce 23,5 kJ/m2 spowodo-
wało zwiększenie ilości wytworzonych HK o 35–36% w analizowanych próbkach. Stężenie 
ΣHK w próbce wody ze związkami nierozpuszczonymi osiągnęło wartość 11,16 μg/dm3, 
natomiast z frakcją związków rozpuszczonych – 13,09 μg/dm3. Dalsze naświetlanie wody 
z frakcją związków w formie nierozpuszczonej spowodowało obniżenie się ΣHK do war-
tości 10,99 μg/dm3, natomiast w próbce ze związkami rozpuszczonymi w przypadku na-
świetlania próbki skumulowaną dawką UV (47 kJ/m2) sumaryczne stężenie HK wzrosło do 
14,43 μg/dm3.

We wszystkich analizowanych próbkach w większych ilościach tworzył się 1,1,1-TCP 
i jego stężenie rosło wraz ze zwiększaniem się dawki promieniowania UV. Podobnie jak 
to miało miejsce w przypadku ΣHK dla 1,1,1-TCP statystycznie istotny wpływ promienio-
wania UV na potencjał tworzenia tego związku obserwowano dla próbki wody basenowej 
i próbek z wydzielonymi związkami rozpuszczonymi i nierozpuszczonymi z wody baseno-
wej. Stężenie 1,1-DCP w próbce wody uzupełniającej i wydzielonej frakcji związków roz-
puszczonych z wody basenowej rosło wraz ze wzrostem dawki promieniowania. Dla próbki 
wody basenowej i związków nierozpuszczonych obserwowano odwrotną tendencję. Stężenie 
1,1-DCP w próbkach naświetlanych promieniami UV nie różniło się statystycznie od próbek 
tylko chlorowanych.

Rys. 5.8. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia halogenoketonów

przy dawce 23,5 kJ/m2 powodowało wzrost ilości związków z grupy HK (o 27% dla próbki 
wody basenowej i 20% dla próbki wody uzupełniającej). Dalsze naświetlanie powodowało 
wzrost ilości wytworzonych HK o dalsze 11% i o 14%, odpowiednio w próbce wody baseno-
wej i uzupełniającej. Potencjał tworzenia ΣHK w próbkach wody basenowej i uzupełniającej 
naświetlanej dawką UV1 wynosił odpowiednio 21,63 μg/dm3 i 5,88 μg/dm3, natomiast przy 
wariancie dezynfekcji Cl2+UV2 – 24,20 μg/dm3 i 6,86 μg/dm3.
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W przypadku ΣHAN statystycznie istotne różnice pomiędzy próbkami tylko chlorowa-
nymi a chlorowanymi i naświetlanymi promieniami UV uzyskano w przypadku próbki wody 
basenowej dla dawki promieniowania 23,5 kJ/m2 (obniżenie ilości ΣHAN) i próbki z wydzie-
lonymi rozpuszczonymi frakcjami dla dawki 47 kJ/m2 (wzrost ΣHAN). Potencjał tworzenia 
związków z grupy HAN w wodzie basenowej jest stosunkowo niewielki (13,53 μg/dm3, 
9,28 μg/dm3 i 11,69 μg/dm3, odpowiednio w próbce Cl2, Cl2+UV1 i Cl2+UV2), również 
procentowy udział wśród wszystkich analizowanych ubocznych produktów był stosunkowo 
niski (odpowiednio 6,4%, 3,0% i 3,6%). Stężenia ΣHAN w próbce wody uzupełniającej sta-
nowiły 11% w próbce tylko chlorowanej, 16% w próbce wody chlorowanej i naświetlanej 
dawką promieniowania UV równą 23,5 kJ/m2 i 14% w przypadku naświetlania skumulowaną 
dawką 47 kJ/m2 w stosunku do wody basenowej dezynfekowanej tymi samymi warianta-
mi dezynfekcji. Uzyskane ΣHAN-PT w próbce wody uzupełniającej wyniosły 1,44 μg/dm3, 
1,51 μg/dm3 i 1,59 μg/dm3 odpowiednio w próbce Cl2, Cl2+UV1 i Cl2+UV2. Promieniowanie 

Rys. 5.9. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia halogenoacetonitryli

Cimetiere i De Laat (2014) w swoich badaniach na próbkach wody basenowej z wy-
korzystaniem niskociśnieniowej lampy UV również wykazali istotny wpływ promieniowa-
nia UV na potencjał tworzenia 1,1,1-TCP. Spiliotopoulou i in. (2015) w badaniach z wy-
korzystaniem lampy średniociśnieniowej wykazali istotny wzrost ilości zarówno 1,1-DCP, 
jak i 1,1,1-TCP pod wpływem działania promieni UV na chlorowaną próbkę. Podobnie jak 
w przypadku wyników badań prezentowanych w niniejszej pracy, w badaniach innych au-
torów 1,1,1-TCP tworzony był w wyższych stężeniach niż 1,1-DCP (Cimetiere i De Laat, 
2014; Spiliotopoulou i in., 2015)

5.3.1.5. Halogenoacetonitryle

Na rysunku 5.9 przedstawiono jak promieniowanie UV wpływa na potencjał tworzenia 
ΣHAN (ΣHAN–PT) w próbce wody uzupełniającej, wody basenowej i wydzielonych z wody 
basenowej związków rozpuszczonych i nierozpuszczonych.
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UV w próbce wody basenowej powodowało, przy zastosowaniu dawki 23,5 kJ/m2, spadek 
ΣHAN (o ok. 46%), natomiast zastosowanie skumulowanej dawki UV równej 47 kJ/m2 
zwiększyło potencjał tworzenia HAN o 21% w stosunku do próbki naświetlanej dawką UV1. 
W przypadku wody uzupełniającej po naświetlaniu dawką UV1 zaobserwowano wzrost 
ΣHAN o 0,07 μg/dm3 (o około 5%), natomiast w próbce naświetlanej dawką UV2 wzrost 
o kolejne 0,08 μg/dm3 (5%).

W próbce wody z wydzielonymi związkami nierozpuszczonymi w miarę naświetlania 
próbki obserwowano wzrost ilości ΣHAN o 0,22 μg/dm3 w przypadku naświetlania próbki 
dawką UV1 i o kolejne 1,29 μg/dm3 przy naświetlaniu dawką UV2, co przy ΣHAN–PT dla 
próbki tylko chlorowanej równego 1,00 μg/dm3 daje przyrost stężenia ΣHAN odpowiednio 
o 18% i 51%. W próbce z wydzieloną frakcją związków w formie rozpuszczonej obserwowa-
no podobne tendencje. Stężenie ΣHAN w próbce tylko chlorowanej wynosiło 7,15 μg/dm3, 
naświetlanie próbki dawką UV1 spowodowało podwyższenie potencjału tworzenia związ-
ków z grupy HAN o około 22%, natomiast zastosowanie dawki UV powodowało podniesie-
nie ilości wytworzonych HAN o kolejne 51%.

Spośród poszczególnych HAN w największych ilościach tworzony był DCAN. W przy-
padku wszystkich analizowanych próbek jego ilość rosła wraz ze wzrostem dawki promie-
niowania UV, jednak statystycznie istotne różnice (w porównaniu z próbkami tylko chloro-
wanymi) uzyskano dla skumulowanej dawki 47 kJ/m2 w przypadku próbki wody basenowej 
i próbki z wydzielonymi związkami rozpuszczonymi. Ilość TCAN wraz ze wzrostem dawki 
UV spadała. Statystycznie istotne różnice uzyskano w przypadku próbki wody basenowej 
dla obydwu zastosowanych dawek promieniowania UV oraz dla próbki z frakcją związ-
ków nierozpuszczonych naświetlanej dawką UV2. Jeżeli chodzi o bromowe pochodne HAN, 
to w przypadku BCAN promieniowanie UV powodowało wzrost zawartości tego związ-
ku, natomiast ilość DBAN w próbkach wody basenowej i uzupełniającej spadała wraz ze 
zwiększaniem dawki promieniowania UV, natomiast w próbce z wydzielonymi związkami 
rozpuszczonymi rosła. Statystycznie istotne różnice w przypadku BCAN i DBAN pomiędzy 
ich ilością w próbce chlorowanej oraz chlorowanej i naświetlanej promieniami UV uzyskano 
w próbce wody basenowej dla obydwu dawek UV. W próbce wody z wydzielonymi związka-
mi rozpuszczonymi statystycznie istotny wpływ promieniowania UV uzyskano w przypadku 
BCAN dla dawki promieniowania 47 kJ/m2 i dla DBAN zarówno dla dawki UV1, jak i UV2.

Podobne tendencje w tworzeniu i degradacji związków z grupy HAN obserwuje się 
w badaniach innych autorów. Spiliotopoulou i in. (2015) w badaniach z zastosowaniem 
średniociśnieniowej lampy UV do naświetlania próbek wody basenowej zaobserwowali 
istotny wzrost ilości DCAN podczas naświetlania chlorowanych próbek wody basenowej. 
Cimetiere i De Laat (2014) w swoich badaniach z zastosowaniem niskociśnieniowej lam-
py UV również stwierdzili, że promieniowanie UV wpływa na zwiększenie ilości DCAN 
i BCAN. W przypadku TCAN i DBAN nie stwierdzono jednoznacznych zależności wpły-
wu promieniowania UV na stężenie tych związków w próbkach wody basenowej. Zhang 
i in. (2015) wykazali, że zastosowanie niskociśnieniowej lampy UV w kombinacji z chlo-
rowaniem powoduje wzrost ilości DCAN i TCAN. Hansen i in. (2013) wykazali, że HAN 
zawierające brom mogą być skutecznie usuwane z wody w wyniku fotodegradacji podczas 
naświetlania wody promieniowaniem UV. Podwyższone stężenie chloru również może 
wpływać na rozpad związków z grupy HAN (Zhang i in., 2015). W badaniach prezentowa-
nych w niniejszej pracy, podobnie jak w badaniach opisanych w rozdziale 4, w przypadku 
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Statystycznie istotne zależności co do wpływu promieniowania UV na CP–PT (w sto-
sunku do próbki tylko chlorowanej) stwierdzono w przypadku naświetlania próbki wody ba-
senowej i próbki z wydzielonymi związkami nierozpuszczonymi dla obydwu zastosowanych 
dawek UV oraz w przypadku próbki z frakcją z wydzielonymi związkami rozpuszczonymi 
dla dawki 47 kJ/m2. W przypadku próbki wody uzupełniającej nie odnotowano statystycznie 
istotnych różnic pomiędzy próbką tylko chlorowaną a chlorowaną i naświetlaną dawką UV1 
czy UV2.

Rys. 5.10. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia chloropikryny

próbki wody basenowej uzyskano obniżenie udziału DBAN. W próbkach z wydzielonymi 
związkami rozpuszczonymi i nierozpuszczonymi nie uzyskano takiej zależności. W bada-
niach Cimetiere’a i De Laata (2014) dla różnych próbek wody basenowej uzyskiwano różne 
tendencje zachowania się tego związku pod wpływem promieniowania UV. Powstawanie 
DBPs w wodzie naświetlanej promieniami UV to wypadkowa degradacji materii organicznej 
pod wpływem utleniającego działania procesu UV/Cl2 (tworzenie) i fotolityczna degradacja 
DBPs (spadek ilości). Wzrost ilości DBAN przy jego tendencji do fotodegradacji (Hansen 
i in., 2013) w próbce z wydzielonymi frakcjami rozpuszczonymi może wskazywać na zwięk-
szoną dynamikę tworzenia się tego związku w stosunku do procesu fotodegradacji. Z powo-
du łatwiejszej penetracji promieniowania UV przez próbkę (po oddzieleniu od niej frakcji 
związków nierozpuszczonych), z jednej strony może następować zwiększenie tworzenia się 
wolnych rodników HO• i utlenianie materii organicznej, z drugiej zaś łatwiejsze tworzenie 
bromopochodnych HAN poprzez zastępowanie atomów węgla atomami bromu w cząsteczce 
związku organicznego (Spiliotopoulou i in., 2015).

5.3.1.6. Chloropikryna

Na rysunku 5.10 przedstawiono wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia CP 
(CP–PT) dla wszystkich próbek analizowanych w niniejszym rozdziale.
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Dla CP uzyskano najniższe wartości stężeń spośród wszystkich analizowanych związ-
ków w przypadku wszystkich próbek. Uzyskane stężenia CP w wodzie basenowej wynosiły 
0,78 μg/dm3 w próbce tylko chlorowanej, naświetlanie dawką UV1 spowodowało wzrost 
stężenia CP o 1,39 μg/dm3 (o 64%) i stężenie CP osiągnęło wartość 2,17 μg/dm3, dalsze na-
świetlanie próbki wody basenowej (skumulowaną dawką UV2) spowodowało dalszy wzrost 
stężenia CP o 1,88 μg/dm3 (o 46%) do wartości 4,05 μg/dm3. W próbce wody uzupełniają-
cej obserwowano wzrost potencjału tworzenia CP, gdy zwiększano dawkę promieniowania 
UV. Stężenie CP w próbce tylko chlorowanej wynosiło 0,15 μg/dm3, naświetlanie dawką 
UV1 spowodowało wzrost zawartości CP do 0,24 μg/dm3 (o 37%), natomiast CP–PT w wa-
riancie dezynfekcji Cl2+UV2 wynosił 0,21 μg/dm3 (spadek o 11% w stosunku do próbki 
naświetlanej dawką UV1). Udział CP w wodzie uzupełniającej w stosunku do wody base-
nowej wynosił 19%, 11% i 5%, odpowiednio dla próbek chlorowanych oraz chlorowanych 
i dezynfekowanych dawką promieniowania UV równą 23,5 kJ/m2 i skumulowaną dawką 
UV 47 kJ/m2. W próbkach z wydzielonymi związkami rozpuszczonymi i nierozpuszczonymi 
promieniowanie UV powodowało wzrost stężenia CP wraz ze wzrostem dawki promienio-
wania. W próbce z frakcją związków rozpuszczonych naświetlanie próbki dawką 23,5 kJ/m2 
spowodowało wzrost stężenia CP o 42% (z 0,47 μg/dm3 do 0,82 μg/dm3), natomiast dalsze 
naświetlanie, o kolejne 77% (do wartości 3,50 μg/dm3). W próbce z wydzielonymi związ-
kami nierozpuszczonymi już dawka promieniowania UV równa 23,5 kJ/m2 przyczyniła się 
do zwiększenia ilości CP o 78% (z 0,19 μg/dm3 do 0,87 μg/dm3), naświetlanie skumulowaną 
dawką równą 47 kJ/m2 spowodowało podniesie stężenia CP do wartości 1,08 μg/dm3 (o ko-
lejne 20%).

Cimetiere i De Laat (2014) w swoich badaniach również zaobserwowali znaczący 
wzrost ilości CP wraz ze wzrostem dawki promieniowania UV, jednak prekursory powsta-
wania tego związku w wodzie basenowej nie są znane. Podczas naświetlania niechlorowanej 
wody promieniami UV fotoliza grupy –NO3

– generuje reaktywne rodniki azotowe (–NO2
•), 

które mogą powodować nitrację związków organicznych występujących w dezynfekowanej 
wodzie. Chlorowanie tak zmienionej materii organicznej może powodować formowanie się 
HNM, w szczególności CP i tribromonitrometanu (Linden i in., 2012). Stosowanie lamp 
niskociśnieniowych powoduje mniejszy przyrost ilości powstającej CP, niż ma to miejsce 
w przypadku chlorowania wody naświetlanej lampami średniociśnieniowymi (Linden i in., 
2012). Dodatek utleniaczy przed naświetlaniem wody promieniami UV może zwiększać 
ilość CP (Linden i in., 2012; Cimetiere i De Laat, 2014). W przypadku włączenia lampy UV 
w system uzdatniania wody basenowej tworzenie CP może być więc intensywniejsze. Poza 
procesem tworzenia CP, może być ona również usuwana z wody w wyniku fotodegradacji 
(Hansen i in., 2013).

5.3.2. Procentowy udział grup ubocznych produktów

Materia organiczna przedostająca się do wody z osobami kąpiącymi się to ogrom związ-
ków organicznych o różnej masie cząsteczkowej, budowie, właściwościach. Związki te są 
prekursorami tworzenia ubocznych produktów chlorowania wody i zarówno woda wodocią-
gowa uzupełniająca ilość wody w basenie, jak i każda grupa związków organicznych wpro-
wadzanych z osobami kąpiącymi się może istotnie wpływać na ilość i rodzaj poszczególnych 
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W próbkach jedynie chlorowanych związki z grupy HAA miały najwyższy udział wśród 
wszystkich analizowanych DBPs zarówno w próbce wody basenowej (55%), jak i w prób-
ce wody basenowej z wydzielonymi frakcjami rozpuszczonymi (61%). W próbce z frak-
cjami nierozpuszczonymi związki z grupy HAA stanowiły 38%, natomiast w próbce wody 
uzupełniającej – około 20%. W próbce wody uzupełniającej zaobserwowano najwyższy 
udział związków z grupy THM (43%) – taki trend zwykle obserwuje się w wodzie wodo-
ciągowej, której źródłem jest woda powierzchniowa (Krasner i in., 2006; Villanueva i in., 
2012). W próbce wody uzupełniającej stosunkowo duży udział stanowiły związki z grupy 
HK (22%). Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w fakcie, że woda pochodząca 
z Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa poddawana jest dezynfekcji dwutlenkiem chloru, któ-
ry zmienia charakter materii organicznej na bardziej hydrofi lowy (Świetlik i in., 2004). Rów-
nież związki nierozpuszczone wykazały się dość wysokim potencjałem tworzenia związków 
z grupy HK, udział tych związków stanowił około 30%. W przypadku próbki wody base-
nowej i jej frakcji rozpuszczonych i nierozpuszczonych charakterystyczną cechą jest wyso-
ki udział CH wśród tworzonych ubocznych produktów chlorowania (12–14%). Natomiast 

Rys. 5.11. Wpływ promieniowania UV na procentowy udział ubocznych produktów w próbkach 
wody uzupełniającej, wody basenowej, frakcji nierozpuszczonych i frakcji rozpuszczonych

grup ubocznych produktów. Jak wykazały badania przedstawione w niniejszej pracy prekur-
sory zawarte w wodzie basenowej, reagując z chlorem mają odmienny procentowy udział 
grup ubocznych produktów, niż to ma miejsce w przypadku reakcji chloru z materią or-
ganiczną zawartą w wodzie wodociągowej. Na rysunku 5.11 przedstawiono procentowy 
udział poszczególnych grup związków w ogólnej ilości wytworzonych ubocznych produk-
tów w próbkach chlorowanych oraz naświetlanych promieniami UV w dawce 23,5 kJ/m2 
i 47 kJ/m2 w wodzie uzupełniającej i basenowej (i jej wydzielonych frakcjach).
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w wodzie uzupełniającej CH stanowił 8% wszystkich analizowanych ubocznych produktów. 
Związki z grupy HAN i CP występowały w najmniejszych ilościach we wszystkich analizo-
wanych próbkach, jednak udział HAN najwyższy był w próbce wody uzupełniającej (7%), 
natomiast udział CP – w próbce z frakcjami nierozpuszczonymi (0,8%). Dla porównania 
udział HAN w próbce wody basenowej wynosił 6%, a w wydzielonych frakcjach rozpusz-
czonych i nierozpuszczonych – 4%. Udział chloropikryny najniższy był w próbce wody ba-
senowej (0,4%), natomiast w próbce wody wodociągowej i frakcji rozpuszczonej wynosił 
odpowiednio 0,7% i 0,3%.

Po naświetlaniu promieniami UV próbek wody uprzednio chlorowanych procentowy 
udział ubocznych produktów nieznacznie się zmienił. Naświetlanie wody promieniami UV 
powodowało spadek procentowego udziału HAA we wszystkich analizowanych próbkach. 
W próbce wody basenowej i z wydzieloną frakcją rozpuszczoną obserwowano 5–6-procen-
towy spadek udziału HAA. W próbce wody basenowej udział związków z grupy HAA stano-
wił 49% i 50% w próbce naświetlanej odpowiednio dawką UV1 i UV2, natomiast w próbce 
z frakcją rozpuszczoną – odpowiednio 54% i 55%. Naświetlanie frakcji nierozpuszczonej 
promieniami UV spowodowało znaczne obniżenie udziału HAA (o 17% i 21% dla próbek 
dezynfekowanych w wariancie Cl2+UV1 i Cl2+UV2). Natomiast naświetlanie próbki wody 
uzupełniającej dawką promieniowania UV1 spowodowało wzrost udziału HAA wśród anali-
zowanych DBPs (z 20% do 26%), zaś naświetlanie dawką skumulowaną UV2 spowodowało 
spadek udziału HAA do 19%.

W próbce wody uzupełniającej w przypadku CH również obserwowano podobną ten-
dencję – naświetlanie mniejszą dawką promieniowania UV spowodowało wzrost udziału CH 
do 10%, natomiast naświetlanie dawką skumulowaną UV2 spadek do 8% (taki sam udział 
CH obserwowano w próbce tylko chlorowanej). W przypadku pozostałych analizowanych 
próbek zwiększenie dawki promieniowania powodowało wzrost udziału CH wśród wszyst-
kich analizowanych DBPs. Po naświetlaniu udział CH w próbce z frakcją rozpuszczoną wy-
nosił 20% (dla obydwu dawek promieniowania), w próbce z frakcją nierozpuszczoną udział 
CH wzrósł do 25% i 27% w próbce po naświetlaniu dawką 23,5 kJ/m2 i 47 kJ/m2, natomiast 
w próbce wody basenowej udział CH wynosił odpowiednio 21% i 22%.

Na skutek naświetlania próbki wody uzupełniającej obserwowano wzrost ilości THM 
(do 55% w próbce naświetlanej dawką UV2) oraz w próbce z frakcją nierozpuszczoną (do 
42%), natomiast w próbce wody basenowej i z frakcją rozpuszczoną obserwowano kilkupro-
centowy spadek udziału THM po naświetlaniu próbek wody. Naświetlanie promieniami UV 
znacząco powodowało również spadek udziału HAN i HK w analizowanych próbkach oraz 
wzrost udziału CP. Wyjątkiem była tutaj próbka wody uzupełniającej, w której naświetlanie 
promieniami UV powodowało spadek udziału tego związku.

Do oceny wpływu poszczególnych prekursorów organicznych na tworzenie DBPs 
Hansen i in. (2012b) proponują stosowanie ilorazu danego produktu ubocznego czy grupy 
ubocznych produktów i THM. Związki z grupy THM są najczęściej monitorowane w wodzie 
basenowej, jak również wodociągowej, a w przypadku wody basenowej nie są one dominu-
jącą grupą związków. Zastosowanie do dezynfekcji promieniowania UV może wpłynąć na 
zmianę udziału poszczególnych grup ubocznych produktów w stosunku do THM.

W tabeli 5.6 przedstawiono zależności (DBPs/THM) uzyskane w ramach prowadzo-
nych badań.
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Tabela 5.6
Wpływ promieniowania UV na wartość stosunku DBPs/THM dla poszczególnych próbek wody

Próbka Wariant 
dezynfekcji HAA/THM HAN/THM HK/THM CH/THM CP/THM

Woda 
uzupełniająca

Cl2 0,47 0,15 0,50 0,18 0,02
Cl2+UV1 0,61 0,10 0,40 0,25 0,02
Cl2+UV2 0,35 0,06 0,26 0,14 0,01

Woda basenowa
Cl2 3,01 0,35 0,41 0,68 0,02

Cl2+UV1 2,70 0,16 0,38 1,17 0,04
Cl2+UV2 2,94 0,20 0,41 1,26 0,07

Frakcje 
nierozpuszczone

Cl2 2,88 0,31 2,25 1,08 0,06
Cl2+UV1 0,55 0,03 0,30 0,62 0,02
Cl2+UV2 0,42 0,06 0,25 0,64 0,02

Frakcje 
rozpuszczone

Cl2 3,52 0,23 0,28 0,76 0,02
Cl2+UV1 3,50 0,25 0,36 1,32 0,02
Cl2+UV2 3,87 0,40 0,31 1,39 0,08

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że związki organiczne wprowadzane 
przez osoby kąpiące się mogą powodować intensywniejsze tworzenie się związków z grupy 
HAA i CH względem THM. Stosunek HAA/THM najwyższy jest dla frakcji rozpuszczonej 
w wodzie basenowej (3,52), natomiast najniższy dla wody uzupełniającej. Zanieczyszczenia 
nierozpuszczone znajdujące się w wodzie basenowej mają natomiast najwyższy stosunek 
HK/THM i CH/THM (odpowiednio 2,25 i 1,08). Frakcje nierozpuszczone mogą również 
wpływać na podwyższenie ilości CP (stosunek CP/THM równy 0,06, natomiast w przypadku 
innych badanych próbek – 0,02). Woda basenowa i jej poszczególne frakcje (szczególnie nie-
rozpuszczona) charakteryzują się również wyższym stosunkiem HAN/THM w porównaniu 
z wodą uzupełniającą. Podobne zależności zaobserwowali inni autorzy (tab. 2.4, rozdz. 2) 
(Kim i in., 2002; Kanan i Karanfi l, 2011; Hansen i in., 2012b; Cimetiere i De Laat, 2014; 
Spiliotopoulou i in., 2015).

Kanan i Karanfi l (2011) w swoich badaniach nad wpływem materii organicznej po-
chodzącej z wody uzupełniającej z pięciu stacji uzdatniania wody w Karolinie Południowej 
(Stany Zjednoczone) na potencjał tworzenia ubocznych produktów otrzymali stężenia THM 
ponad dwa razy większe niż stężenia HAA. Badania prowadzone przez innych badaczy (Kim 
i in., 2002) z wykorzystaniem materiału pochodzenia ludzkiego (m.in. naskórek, włosy) wy-
kazały znaczny udział tych zanieczyszczeń w tworzeniu się TCM, CH, DCAN i 1,1,1-TCP. 
Po dodaniu do wody powierzchniowej próbki włosów w ilości 6 mg/dm3 potencjał two-
rzenia TCM wzrósł o prawie 70%, CH o 65%, DCAN o prawie 88%, natomiast 1,1,1-TCP 
o 66%. Przy chlorowaniu wody z dodatkiem próbki włosów zaobserwowano spadek ilo-
ści BDCM (prawie o 12%). Tkanka skórna dodana do wody powierzchniowej (7 mg/dm3) 
również spowodowała podwyższenie ilości powstających TCM i BDCM (o około 11%), 
CH o 55%, DCAN o 86%, natomiast 1,1,1-DCP o 74%. Hansen i in. (2012b) w badaniach 
prowadzonych na frakcji nierozpuszczonej pobranej z wody z płukania mikrofi ltra, który 
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zatrzymuje cząstki większe niż 10 μm udowodnili, że cząstki stałe dostające się do base-
nu z osobami kąpiącymi się mogą powodować wzrost ilości DBPs w wodzie basenowej. 
Związki nierozpuszczone powodowały formowanie się większej ilości HAA niż THM (sto-
sunek HAA/THM wynosił 2,41). HAN formowane były w mniejszych ilościach (stosunek 
HAN/THM wynosił 0,40). Porównując ilości powstających THM i HAA (w przeliczeniu 
na jednostkę masy węgla) z zanieczyszczeń stałych z basenu uzyskanych przez Hansen i in. 
(2012b) z wynikami badań prowadzonych z wykorzystaniem roztworów z BFA i wody uzu-
pełniającej (Kanan i Karanfi l, 2011), można stwierdzić, że potencjał tworzenia związków 
z grupy THM i HAA przez związki nierozpuszczone jest znacznie wyższy niż BFA czy wody 
uzupełniającej (6,5–37 razy). W badaniach Glaunera i in. (2005) prowadzonych na próbkach 
wody pobranej z dwóch basenów odkrytych i rozdzielonych na trzy frakcje o różnej masie 
cząsteczkowej materii organicznej (>1000 g/mol; 200–1000 g/mol, <200 g/mol) wykaza-
no, że frakcje materii organicznej o najmniejszej masie cząsteczkowej wykazywały się naj-
większym potencjałem do tworzenia związków z grupy THM i adsorbowalnych organicznie 
związanych chlorowców (AOX – z ang. adsorbable organically bound halogen), natomiast 
materia organiczna o największej masie cząsteczkowej wykazywała najmniejszą reaktyw-
ność w stosunku do tworzenia THM i AOX.

Jak wykazały badania, stosunek HAA/THM w próbce wody basenowej i zawierającej 
jedynie frakcję nierozpuszczoną obniża się wraz ze zwiększaniem dawki napromieniowania, 
szczególnie jest to widoczne w próbce z frakcją nierozpuszczoną (spadek HAA/THM z 2,88 
dla próbki tylko chlorowanej do 0,42 dla próbki chlorowanej i naświetlanej promieniami 
UV). W przypadku próbki wody uzupełniającej naświetlanie próbki dawką promieniowa-
nia UV 23,5 kJ/m2 spowodowało wzrost wartości stosunku wytworzonych HAA do THM 
(do 0,61), dalsze naświetlanie spowodowało spadek udziału wytworzonych HAA względem 
THM do wartości 0,35 (wartość niższa niż dla próbki chlorowanej). Wzrost wartości sto-
sunku HAA/THM obserwowano w przypadku próbki z wydzieloną frakcją rozpuszczoną od 
3,52 dla próbki chlorowanej i 3,50 dla próbki naświetlanej dawką UV1 do 3,87 dla próbki 
naświetlanej najwyższą dawką promieniowania (UV2). Jak można zaobserwować w tabeli 
5.6, udział HAN w stosunku do THM w miarę naświetlania próbek wody generalnie spada, 
jedynie w próbce wody z wydzieloną frakcją rozpuszczoną obserwuje się wzrost stosunku 
HAN/THM (od 0,23 i 0,25 dla próbki chlorowanej i dezynfekowanej w wariancie Cl2+UV1 
do 0,40 dla próbki naświetlanej dawką UV2). Nie zauważono wyraźnego wpływu promie-
niowania UV na stosunek HK/THM dla próbki wody basenowej i próbek z wydzielonymi 
frakcjami, natomiast w próbce wody uzupełniającej udział HK w stosunku do THM wraz ze 
wzrostem dawki promieniowania UV wyraźnie spada – od 0,50 dla próbki tylko chlorowa-
nej do 0,40 i 0,26 dla próbki chlorowanej i naświetlanej odpowiednio dawką UV1 i UV2. 
Wartość CH/THM w próbce wody basenowej i z frakcją rozpuszczoną wraz ze wzrostem 
dawki promieniowania rośnie – w próbce wody basenowej od 0,68 w próbce nienaświetlanej 
do 1,26 w próbce naświetlanej skumulowaną dawką UV, a w próbce z wydzieloną frakcją 
rozpuszczoną od 0,76 do 1,39. W próbce wody z frakcją nierozpuszczoną obserwowano war-
tości stosunku CH/THM od 1,08 w próbce chlorowanej do 0,62–0,64 w próbkach naświetla-
nych promieniami UV. W próbce wody uzupełniającej stosunek CH do THM najwyższy był 
dla dawki UV1 (0,25), naświetlanie dawką UV2 tej próbki spowodowało obniżenie wartości 
CH/THM do 0,14 – niższej niż w próbce jedynie chlorowanej (0,18). Promieniowanie UV 
w próbce wody basenowej i z frakcją rozpuszczoną powodowało wzrost stosunku CP/THM 
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od 0,02 do 0,07 w próbce wody basenowej i od 0,02 do 0,08 w próbce z frakcją rozpusz-
czoną. W próbce wody z wydzieloną frakcją nierozpuszczoną naświetlanie próbki obniżyło 
stosunek wartości CP/THM z 0,06 do 0,02, natomiast w próbce wody uzupełniającej obser-
wowano niewielkie wahania udziału CP do THM (od 0,01 dla próbki chlorowanej i naświe-
tlanej skumulowaną dawką 47 kJ/m2 do 0,02 dla próbki tylko chlorowanej oraz chlorowanej 
i naświetlanej dawką 23,5 kJ/m2).

W literaturze nie ma praktycznie prac na ten temat potencjału tworzenia DBPs dla tak 
szerokiej gamy związków w wodzie basenowej i uzupełniającej. Otrzymane wyniki można 
właściwie porównać tylko z wynikami z publikacji Cimetiere’a i De Laata (2014). W ba-
daniach tych autorzy naświetlali za pomocą lampy niskociśnieniowej próbki wody base-
nowej. Otrzymane wyniki pokazują analogiczną tendencję, jak przedstawiony w niniejszej 
pracy wpływ promieniowania UV na stosunek poszczególnych grup ubocznych produktów 
do związków z grupy THM w próbce wody basenowej. W badaniach Cimetiere’a i De Laata 
(2014) promieniowanie UV powodowało spadek stosunku HAA/THM oraz HAN/THM oraz 
wzrost wartości CP/THM. W przypadku związków z grupy HK nie zaobserwowano jedno-
znacznego wpływu promieniowania UV na ich ilość w stosunku do związków z grupy THM. 
Cimetiere i De Laat (2014) zaobserwowali również, że zwiększenie dawki promieniowania 
UV powoduje spadek stosunku CH/THM – odwrotną tendencję niż zaobserwowana w ni-
niejszej pracy dla próbki wody basenowej.

5.3.3. Potencjalny ładunek ubocznych produktów 
generowany przez poszczególne grupy 
prekursorów organicznych

5.3.3.1. Właściwy potencjał tworzenia ubocznych produktów

Prekursory zawarte w wodzie basenowej, reagując z chlorem, mają odmienny procen-
towy udział ubocznych produktów, niż to ma miejsce w przypadku dezynfekcji wody wodo-
ciągowej, która stanowi źródło wody przeznaczonej do spożycia i równocześnie często jest 
wykorzystywana jako woda uzupełniająca w obiegu basenowym. Wszystkie rozważania nad 
wpływem promieniowania UV na potencjał tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji 
przedstawione dotychczas w tym rozdziale dotyczyły ilości wytworzonych DBPs w danej 
próbce (w μg/dm3), bez odniesienia do jednostki masy węgla organicznego. Właściwy poten-
cjał tworzenia DBPs pokazuje reaktywność 1 mg węgla organicznego w stosunku do tworze-
nia DBPs z materii organicznej zawartej w poszczególnych próbkach, dzięki czemu można 
lepiej poznać bezwzględną reaktywność poszczególnych prekursorów. Nierozpuszczona ma-
teria organiczna pochodząca z wody basenowej naświetlanej promieniami UV charakteryzu-
je się najwyższym właściwym potencjałem tworzenia DBPs (188,11 μg/mg Corg dla wariantu 
Cl2+UV1 i 207,91 μg/mg Corg dla Cl2+UV2). Próbka z wydzielonymi związkami nierozpusz-
czonymi nienaświetlana promieniami UV ma stosunkowo niski potencjał tworzenia DBPs, 
wynoszący 48,39 μg/mg Corg. Stosunkowo wysokim potencjałem tworzenia DBPs charakte-
ryzowała się próbka wydzielonych z wody basenowej frakcji rozpuszczonych. Wynosił on 
w próbce chlorowanej 63,61 μg/mg Corg, natomiast w próbkach naświetlanych promieniami 
UV 84,92 μg/mg Corg i 117,09 μg/mg Corg, odpowiednio dla dawki 23,5 kJ/m2 i 47 kJ/m2. Re-
aktywność 1 mg węgla organicznego materii organicznej z próbki wody basenowej wynosiła 



88

58,58 μg/mg Corg w przypadku samego chlorowania i 86,10 μg/mg Corg i 96,97 μg/mg Corg 
w wariancie dezynfekcji, odpowiednio Cl2+UV1 i Cl2+UV2. Najniższym potencjałem 
w stosunku do tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji charakteryzowała się materia 
organiczna z wody wodociągowej. Potencjał tworzenia DBPs w tej próbce wody wynosił 
18,01 μg/mg Corg w próbce tylko chlorowanej, 28,81 μg/mg Corg w próbce naświetlanej daw-
ką UV1 i 40,17 μg/mg Corg w próbce naświetlanej skumulowaną dawką UV2 promieniowa-
nia ultrafi oletowego. W tabeli 5.7 przedstawiono potencjał tworzenia DBPs w przeliczeniu 
na jednostkę masy węgla dla próbki wody basenowej i wodociągowej, a także frakcji wody 
basenowej dla poszczególnych grup ubocznych produktów.

Tabela 5.7
Właściwy potencjał tworzenia ubocznych produktów w wodzie basenowej, wodzie uzupełniającej 

i frakcjach wody basenowej

Próbka Wariant 
dezynfekcji

Potencjał tworzenia ubocznych produktów, μg/mg Corg

ΣTHM ΣHAA CH ΣHK ΣHAN CP ΣDBPs

Woda 
uzupełniająca

Cl2
Cl2+UV1
Cl2+UV2

7,77
12,11
22,12

3,64
7,36
7,75

1,37
3,00
3,09

3,92
4,90
5,71

1,20
1,25
1,32

0,12
0,20
0,18

18,01
28,81
40,17

Woda basenowa
Cl2

Cl2+UV1
Cl2+UV2

10,72
15,80
16,52

32,22
42,60
48,50

7,29
18,50
20,86

4,37
6,01
6,72

3,76
2,58
3,25

0,22
0,60
1,13

58,58
86,10
96,97

Frakcje 
nierozpuszczone

Cl2
Cl2+UV1
Cl2+UV2

6,38
74,43
86,77

18,36
40,67
36,14

6,93
46,51
55,83

14,33
22,32
21,99

1,99
2,44
5,02

0,38
1,74
2,16

48,39
188,11
207,91

Frakcje 
rozpuszczone

Cl2
Cl2+UV1
Cl2+UV2

10,95
13,16
16,62

38,58
46,13
64,26

8,33
17,39
23,15

3,02
4,67
5,15

2,55
3,27
6,66

0,17
0,29
1,25

63,61
84,92
117,09

5.3.3.2.  Ilość ubocznych produktów

W przedstawionych wcześniej badaniach zaprezentowano, jak prekursory znajdujące 
się w wodzie basenowej i jej frakcjach rozpuszczonej i nierozpuszczonej, a także zanie-
czyszczenia wprowadzane z wodą uzupełniającą mogą wpływać na ilość i rodzaj ubocznych 
produktów powstających w wodzie dezynfekowanej różnymi wariantami. Zanieczyszczenia 
w formie rozpuszczonej znajdujące się w wodzie basenowej to suma związków wprowadza-
nych z wodą uzupełniającą i z osobami kąpiącymi się. Wyniki badań przedstawione w tym 
rozdziale dotyczyły grup prekursorów wydzielonych z wody basenowej (frakcje rozpusz-
czone i nierozpuszczone) oraz wody uzupełniającej. Natomiast w tym podrozdziale podję-
to próbę dokładniejszego określenia udziału poszczególnych grup prekursorów, oddzielnie 
dla wody uzupełniającej i zanieczyszczeń wprowadzanych z osobami kąpiącymi się. Żeby 
określić, jaki udział w tworzeniu ubocznych produktów mają rozpuszczone związki wprowa-
dzane z osobami kąpiącymi się, od potencjału tworzenia ubocznych produktów uzyskanego 
w próbce z frakcjami rozpuszczonymi odjęto potencjał tworzenia DBPs wody uzupełniającej. 
Na rysunku 5.12 zilustrowano wpływ promieniowania UV na reaktywność poszczególnych 
rozpatrywanych prekursorów.
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Rys. 5.12. Wpływ poszczególnych grup prekursorów na potencjał tworzenia ubocznych produktów 
w wodzie basenowej dezynfekowanej chlorem i kombinacją promieniowanie UV/Cl2
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Wielkość wykresu kołowego jest wprost proporcjonalna do uzyskanego stężenia ΣDBPs. 
Oczywiście nie da się uniknąć pewnych uproszczeń w takim podejściu, np. potencjał tworze-
nia DBPs sumy wydzielonych frakcji i mieszaniny składników może się różnić (Kim i in., 
2002; Glauner i in., 2005), woda uzupełniająca może również zawierać niewielki procent 
frakcji nierozpuszczonych, jednak pomimo tych uproszczeń rysunek bardzo dobrze ilustruje 
skalę wpływu poszczególnych grup prekursorów na kształtowanie się ilości i jakości ubocz-
nych produktów w wodzie basenowej naświetlanej promieniami UV.

Jak wynika z rysunku 5.12, substancje rozpuszczone wprowadzane z osobami kąpią-
cymi się niosą ze sobą największe ryzyko tworzenia ubocznych produktów, a stosowanie 
promieniowania ubocznych UV w kombinacji z chlorowaniem może znacznie zwiększyć 
potencjał tworzenia ubocznych produktów w wodzie basenowej. W przypadku samego chlo-
rowania, obliczony potencjał tworzenia DBPs przez prekursory w formie rozpuszczonej 
wprowadzane z osobami kąpiącymi się wyniósł 156,51 μg/dm3, naświetlanie dawką pro-
mieniowania UV równą 23,5 kJ/m2 może zwiększyć potencjał tworzenia DBPs o 23% (do 
wartości 203,21 μg/dm3), natomiast zastosowanie dawki 47 kJ/m2 może spowodować wzrost 
ilości wytworzonych ubocznych produktów o 44% (do 279,65 μg/dm3).

Rozpuszczone związki wprowadzane z osobami kąpiącymi się w przypadku kontaktu 
z dezynfektantami chlorowymi mają największy potencjał do tworzenia związków z grupy 
HAA (66%), następnie CH i THM (po 14%). Naświetlanie promieniami UV próbki wody 
basenowej z tymi prekursorami może spowodować spadek ilości HAA (do 59–61%) i THM 
(do 7% przy naświetlaniu dawką 47 kJ/m2) oraz wzrost ilości CH do 22% (dla obydwu ana-
lizowanych dawek UV).

Udział pozostałych ubocznych produktów jest potencjalnie niski, ale promieniowanie 
UV może powodować wzrost ich udziału w ogólnej ilości DBPs. Wyliczony udział związ-
ków z grupy HAN w próbce tylko chlorowanej wyniósł 4%. Naświetlanie próbki dawką sku-
mulowaną (47 kJ/m2) może podnieść zawartość HAN do 6%. Udział związków z grupy HK 
obliczono na poziomie 2% w próbce nienaświetlanej, natomiast naświetlanie próbki z udzia-
łem tych prekursorów może spowodować wzrost ilości HK do 3–4%. Udział CP szacuje 
się na najniższy (0,2%), jednak naświetlanie promieniami UV może spowodować wzrost 
udziału CP aż do 1,2%.

Udział prekursorów wprowadzanych z wodą uzupełniającą i z zanieczyszczeniami sta-
łymi wprowadzanymi z osobami kąpiącymi się w tworzeniu halogenowych organicznych 
ubocznych produktów chlorowania wody jest znacznie mniejszy. Ich potencjał tworzenia 
ubocznych produktów został dokładnie przedstawiony w podrozdziale 5.3.1.

W stosunku do frakcji rozpuszczonych wprowadzanych z osobami kąpiącymi się, udział 
frakcji nierozpuszczonych i wody uzupełniającej w tworzeniu DBPs w przypadku samego 
chlorowania wody basenowej szacuje się na 15% i 14%.

W przypadku dodatkowego naświetlania promieniowaniem UV w dawce 23,5 kJ/m2 
udział ilości DBPs z prekursorów organicznych wprowadzanych z wodą uzupełniającą 
w stosunku do rozpuszczonej frakcji zanieczyszczeń wprowadzanych z osobami kąpiący-
mi się wynosi 17%, natomiast ilość powstających DBPs z frakcji nierozpuszczonej wzrasta 
do 44%. W przypadku stosowania dawki promieniowania UV 47 kJ/m2 udział prekursorów 
wprowadzanych z wodą uzupełniającą i z zanieczyszczeniami nierozpuszczonymi wyno-
si odpowiednio 17% i 37% w stosunku do tworzenia DBPs ze związków rozpuszczonych 
wprowadzanych z osobami kąpiącymi się.
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5.4. Wnioski
Przeprowadzone badania na rzeczywistych próbkach wody uzupełniającej i wody ba-

senowej oraz jej wydzielonych frakcjach rozpuszczonych i nierozpuszczonych, poddanych 
testowi na potencjał tworzenia DBPs w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych pozwo-
liły wyciągnąć wnioski przedstawione poniżej:

1. Statystycznie istotny wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia ΣDBPs od-
notowano dla wszystkich analizowanych próbek i dla obydwu rozpatrywanych dawek 
promieniowania UV (jedynie w przypadku wody uzupełniającej tylko dla dawki wyno-
szącej 47 kJ/m2).

2. Zaobserwowano statystycznie istotny wpływ promieniowania UV na potencjał tworze-
nia poszczególnych grup DBPs:
 – w przypadku wody uzupełniającej promieniowanie UV istotnie zwiększało stężenie 

związków z grupy THM;
 – w próbce wody basenowej obserwowano statystycznie istotny wpływ promieniowa-

nia UV dla wszystkich rozpatrywanych grup ubocznych produktów, z tym że w przy-
padku związków z grupy HAN promieniowanie UV istotnie zmniejszało ich ilość, 
dla pozostałych grup ubocznych produktów obserwowano wzrost ich ilości wraz ze 
wzrostem dawki promieniowania UV;

 – naświetlanie frakcji związków rozpuszczonych wydzielonych z wody basenowej po-
wodowało istotny wzrost zawartości wszystkich analizowanych grup DBPs;

 – naświetlanie promieniowaniem UV frakcji z wydzielonymi związkami nierozpusz-
czonymi powodowało istotny wzrost ilości związków z grupy THM, CH, HK oraz CP.

3. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano generalną tendencję wzrostu stężenia 
chlorowych pochodnych THM, HAA i HAN po naświetlaniu promieniami UV, nato-
miast spadek ilości bromowych pochodnych tych związków, wyjątkiem jest tutaj wzrost 
ilości DBAN w próbkach dezynfekowanych kombinacją UV/Cl2.

4. W próbkach tylko chlorowanych związki z grupy HAA miały najwyższy udział wśród 
wszystkich analizowanych DBPs w próbce wody basenowej oraz w próbkach wody 
z wydzielonymi frakcjami związków rozpuszczonych i nierozpuszczonych, natomiast 
w próbce wody uzupełniającej zaobserwowano najwyższy udział związków z grupy 
THM. Naświetlanie próbek promieniami UV powodowało zmianę procentowego udzia-
łu ubocznych produktów:
 – po naświetlaniu zaobserwowano nieznaczny spadek zawartości związków z grupy 

HAA we wszystkich próbkach oraz wzrost udziału THM w próbce wody z frakcją 
nierozpuszczoną i wody uzupełniającej;

 – promieniowanie UV generalnie powodowało spadek udziału HAN i HK we wszyst-
kich analizowanych próbkach;

 – po naświetlaniu promieniami UV zaobserwowano wzrost udziału CH i CP (wyjąt-
kiem była tutaj próbka wody uzupełniającej, w której naświetlanie promieniami UV 
powodowało spadek udziału CP).

5. Zanieczyszczenia w formie nierozpuszczonej charakteryzują się największym właści-
wym potencjałem tworzenia DBPs, jednak związki w formie rozpuszczonej wprowa-
dzane z osobami kąpiącymi się, ze względu na ich ilość, są głównym prekursorem two-
rzenia ubocznych produktów w wodzie basenowej.
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6. Analogi płynów ciała 
jako potencjalne prekursory 
powstawania ubocznych produktów 
w wodzie basenowej 
dezynfekowanej kombinacją UV/Cl2 – 
badania laboratoryjne

6.1. Istota badań
Celem badań, których wyniki zaprezentowano w tym rozdziale, było poznanie wpły-

wu promieniowania UV na reaktywność poszczególnych organicznych związków będących 
składnikami wydzielin ciała ludzkiego w stosunku do tworzenia ubocznych produktów chlo-
rowania. Badania prowadzono z wykorzystaniem czystych chemicznie związków organicz-
nych (mocznik, kreatynina, glicyna, histydyna, arginina, kwas moczowy, kwas hipurowy, kwas 
cytrynowy) rozpuszczonych w wodzie uzupełniającej system obiegu wody pływalni Basenu 
AGH. Podobnie jak w przypadku badań opisanych w rozdziale 5 otrzymane roztwory poddano 
testowi na potencjał tworzenia DBPs oceniającemu reaktywność prekursorów organicznych 
w warunkach samego chlorowania i zastosowania chlorowania z naświetlaniem wody promie-
niowaniem UV. Schemat ideowy prowadzonych badań przedstawiono na rysunku 6.1.

Rys. 6.1. Schemat ideowy badań laboratoryjnych nad wpływem promieniowania UV na reaktywność 
składników wydzielin ciała ludzkiego
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6.2. Metodyka badań
6.2.1. Przygotowanie roztworów modelowych

W celu zbadania wpływu prekursorów organicznych wprowadzanych przez osoby ką-
piące się (z wydzielinami ciała) na ilość powstających DBPs chlorowanej i naświetlanej pro-
mieniami UV wody, w wodzie uzupełniającej (zasilającej układ obiegu wody na Basenie 
AGH) rozpuszczono następujące związki będące analogami składników HBFs: mocznik, 
kreatyninę, glicynę, histydynę, argininę, kwas moczowy, kwas hipurowy, kwas cytrynowy. 
Każdorazowo stosowano mieszaninę wody uzupełniającej z jednym z ww. związków. To 
w jakiej matrycy rozpuszczone są związki organiczne nie jest bez znaczenia dla formowania 
DBPs. Zastosowanie wody uzupełniającej, a nie ultraczystej, miało zamodelować rzeczywi-
sty układ wody basenowej (Kim i in., 2002). Stężenia wszystkich analizowanych związków 
organicznych w roztworach modelowych wynosiły 1,8·10–5 mol/dm3 i zostały przyjęte za 
Wengiem i Blatchleyem (2012). W tabeli 6.1 zestawiono podstawowe informacje na temat 
zastosowanych związków, będących składnikami HBFs.

Tabela 6.1
Fizykochemiczne właściwości związków organicznych 

wprowadzanych do wody z wydzielinami ciała (dane producentów)

Związek Wzór strukturalny Masa molowa Czystość 
odczynnika Producent

Mocznik 60,06 min. 99,8% POCh Gliwice

Kreatynina 113,12 99+% ACRŌS 
Organics

Glicyna 75,07 99+% ACRŌS 
Organics

Histydyna 155,15 98% ACRŌS 
Organics

Arginina 174,2 98+% ACRŌS 
Organics
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Związek Wzór strukturalny Masa molowa Czystość 
odczynnika Producent

Kwas 
moczowy 168,11 99+% ACRŌS 

Organics

Kwas 
hipurowy 179,17 98% ACRŌS 

Organics

Kwas 
cytrynowy 192,13 99,6% ACRŌS 

Organics

Wszystkie metody analityczne zastosowane przy oznaczaniu chloru, ubocznych pro-
duktów i pozostałych mierzonych parametrów fi zykochemicznych wody w opisywanych ba-
daniach laboratoryjnych pokrywają się z tymi przedstawionymi w podrozdziale 4.2.2. W ta-
beli 6.2 przedstawiono właściwości fi zykochemiczne wody uzupełniającej system obiegu 
wody Basenu AGH, w której rozpuszczano poszczególne składniki HBFs.

Tabela 6.2
Parametry fi zykochemiczne wody uzupełniającej

Parametr Jednostka Woda 
uzupełniająca

NNH4 mg/dm3 0,02

NNO2 mg/dm3 <0,002

NNO3 mg/dm3 1,9

Nog mg/dm3 2,6

Ogólny Corg mg/dm3 1,1

SUVA m–1·dm3/mg 2,873

Br– mg/dm3 0,45

Odczyn pH 7,8

PEW mS/cm 0,438

Tabela 6.1 cd.
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Po przygotowaniu modelowych mieszanin, roztwory zostały poddane testowi na poten-
cjał tworzenia ubocznych produktów próbek chlorowanych i naświetlanych promieniami UV 
(podrozdział 5.2.1).

6.2.2. Metody statystyczne
Do oceny wpływu promieniowania UV na potencjał tworzenia ubocznych produktów 

poszczególnych składników HBFs zastosowano, podobnie jak to zrelacjonowano w rozdzia-
le 5, analizę wariancji testem ANOVA z testem Tukeya za pomocą programu Statistica (ver. 
10.0) fi rmy StatSoft (podrozdział 5.2.3). Jednak ze względu na fakt, że poszczególne skład-
niki HBFs rozpuszczano w wodzie uzupełniającej, w której również mogą tworzyć się DBPs, 
analiza wariancji testem ANOVA posłużyła do oceny, czy:

1. potencjał tworzenia ubocznych produktów w roztworze z dodatkiem analogu wydzielin 
ciała różni się statystycznie od potencjału w próbce kontrolnej (wodzie uzupełniającej 
bez żadnych dodatków);

2. promieniowanie UV ma wpływ na potencjał tworzenia ubocznych produktów dezyn-
fekcji w przypadku poszczególnych analogów wydzielin ciała.

Uznawano, że promieniowanie UV ma wpływ na tworzenie ubocznych produktów, je-
żeli uzyskane potencjały tworzenia DBPs w próbkach z dodatkiem składników HBFs różniły 
się statystycznie od wyników uzyskanych w próbce wody uzupełniającej (w tym samym 
wariancie dezynfekcji) i równocześnie potencjał tworzenia ubocznych produktów w próbce 
tylko chlorowanej różnił się statystycznie istotnie od tego uzyskanego w próbkach naświe-
tlanych promieniami UV (poziom istotności <0,05).

6.3. Wyniki badań i ich analiza
6.3.1. Potencjał tworzenia ubocznych produktów
W tabelach 6.3–6.5 przedstawiono średnie stężenia (z dwóch równolegle wykonanych 

oznaczeń) poszczególnych analizowanych ubocznych produktów w roztworach z dodatkiem 
składników HBFs próbek tylko chlorowanych (tab. 6.3), naświetlanych dawką promieniowa-
nia UV równą 23,5 kJ/m2 (tab. 6.4) i 47 kJ/m2 (tab. 6.5).

Na rysunku 6.2 przedstawiono wpływ promieniowania UV na ΣDBPs–PT dla poszcze-
gólnych składników HBFs.

Uzyskane potencjały tworzenia ΣDBPs różniły się statystycznie od wyników uzyska-
nych w próbce wody uzupełniającej dla wszystkich analizowanych składników HBFs. Sta-
tystycznie istotne różnice pomiędzy próbkami chlorowanymi a naświetlanymi promieniami 
UV zaobserwowano we wszystkich próbkach, oprócz próbki z argininą naświetlanej dawką 
23,5 kJ/m2. Generalnie zwiększenie dawki promieniowania UV wpływało na zwiększenie się 
potencjału tworzenia DBPs dla wszystkich analizowanych związków wchodzących w skład 
HBFs. Wyjątkiem był kwas cytrynowy, w przypadku którego naświetlanie próbki wody daw-
ką 47 kJ/m2 spowodowało zmniejszenie ilości ubocznych produktów w stosunku do próbki 
naświetlanej niższą dawką (23,5 kJ/m2).
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Tabela 6.3

Potencjał tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji w próbkach wody uzupełniającej z dodatkiem 
składników wydzielin ciała dezynfekowanych samym chlorem (wariant Cl2)

Związek

Potencjał tworzenia ubocznych produktów, μg/dm3
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TCM 7,50 12,03 12,78 8,50 14,45 7,93 16,69 17,18 44,32

BDCM 1,04 4,08 3,02 1,07 1,19 1,88 2,06 3,05 2,61

DBCM 0,47 0,98 0,97 0,37 1,41 0,77 0,43 0,48 0,64

TBM 0,05 0,05 0,19 0,08 0,18 0,09 0,06 0,16 0,08

MCAA 0,91 4,65 1,17 3,42 3,64 5,73 6,09 2,07 4,92

DCAA 2,60 7,53 8,18 6,40 9,12 9,00 10,29 6,52 19,76

TCAA 0,68 10,50 6,04 1,42 6,62 3,63 2,91 7,19 7,07

BCAA 0,32 0,53 1,35 1,52 1,23 1,28 0,78 1,10 2,02

DBAA 0,06 0,48 0,23 0,60 0,38 0,39 0,26 0,12 0,20

TCAN 0,03 0,09 0,18 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,35

DCAN 0,58 2,70 1,62 1,29 4,39 2,20 2,19 1,59 1,38

BCAN 0,37 1,43 0,79 0,64 0,46 0,48 0,82 1,23 1,11

DBAN 0,44 1,60 1,77 1,42 1,06 1,75 1,36 1,21 1,72

1,1-DCP 1,79 1,94 3,02 3,49 3,07 3,21 3,74 2,36 4,13

1,1,1-TCP 2,43 8,80 6,80 6,98 5,29 2,68 2,59 5,32 5,27

CH 1,53 8,65 6,48 3,39 4,49 5,02 7,24 7,35 3,03

CP 0,31 0,73 1,36 0,94 0,67 0,49 1,01 0,49 0,86
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Tabela 6.4
Potencjał tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji w próbkach wody uzupełniającej z dodatkiem 

składników wydzielin ciała dezynfekowanych w wariancie Cl2+UV1

Związek

Potencjał tworzenia ubocznych produktów, μg/dm3
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TCM 11,51 19,51 16,77 14,59 25,00 12,49 16,81 45,52 87,66

BDCM 1,43 4,60 3,09 3,23 1,92 1,94 3,13 3,55 3,46

DBCM 0,27 0,82 0,45 0,37 0,75 0,43 0,73 0,53 0,41

TBM 0,04 0,06 0,20 0,12 0,15 0,08 0,06 0,09 0,07

MCAA 2,00 7,97 9,67 2,88 5,24 4,58 6,54 2,04 5,66

DCAA 3,94 24,10 16,35 13,06 13,20 10,04 13,59 49,95 98,35

TCAA 2,48 12,66 10,11 4,23 6,30 3,76 5,53 22,19 15,62

BCAA 0,47 1,21 2,05 1,20 0,97 0,68 1,41 1,93 2,96

DBAA 0,13 0,16 0,19 0,26 0,44 0,26 0,37 0,28 0,29

TCAN 0,03 0,10 0,06 0,06 0,12 0,07 0,03 0,15 0,14

DCAN 0,73 2,47 1,51 1,36 7,41 2,14 2,35 2,86 1,43

BCAN 0,37 0,73 0,87 0,85 0,87 0,91 0,91 1,38 0,66

DBAN 0,48 1,77 3,83 1,54 0,97 1,47 2,56 2,38 2,54

1,1-DCP 1,69 2,05 3,29 3,88 3,14 2,25 3,56 2,62 4,36

1,1,1-TCP 4,65 13,82 9,80 9,33 8,12 5,63 8,29 11,04 6,19

CH 3,12 17,10 7,72 21,01 15,00 5,25 9,75 28,25 15,62

CP 0,28 1,29 5,31 2,03 0,44 0,70 0,70 2,62 0,99
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Tabela 6.5
Potencjał tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji w próbkach wody uzupełniającej z dodatkiem 

składników wydzielin ciała dezynfekowanych w wariancie Cl2+UV2
Z
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TCM 20,13 27,27 25,10 50,37 22,78 22,60 28,52 85,76 96,56

BDCM 1,69 6,95 4,30 6,05 3,05 2,51 4,62 3,99 4,23

DBCM 0,17 1,03 0,44 1,02 0,26 0,72 0,87 1,40 0,35

TBM 0,03 0,12 0,14 0,11 0,09 0,13 0,08 0,05 0,07

MCAA 1,15 2,88 15,09 2,37 3,01 4,39 8,77 4,48 5,79

DCAA 5,36 22,79 13,31 32,38 22,41 15,74 6,27 64,99 71,42

TCAA 3,42 15,59 11,37 17,36 7,88 4,96 4,70 23,32 11,20

BCAA 0,77 2,43 1,32 2,03 0,79 1,83 1,01 3,25 2,07

DBAA 0,16 0,45 0,61 0,18 0,37 0,19 0,61 0,32 0,40

TCAN 0,02 0,11 0,04 0,38 0,04 0,03 0,06 0,19 0,09

DCAN 1,05 3,98 0,93 1,42 49,50 1,16 2,85 3,46 1,63

BCAN 0,37 2,53 0,96 1,56 0,99 1,08 0,55 1,71 0,79

DBAN 0,57 2,96 2,04 1,94 1,51 1,69 1,56 2,39 1,04

1,1-DCP 1,87 3,27 3,53 2,59 4,71 3,03 3,84 3,25 5,57

1,1,1-TCP 4,75 10,57 8,58 15,46 4,64 6,01 6,72 13,96 12,61

CH 3,89 16,44 11,10 21,26 111,14 18,83 20,88 41,60 10,51

CP 0,63 0,96 17,56 5,41 1,26 1,61 0,72 4,59 1,37
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Największy wpływ promieniowania UV na przyrost ubocznych produktów obserwo-
wano w próbkach z dodatkiem kwasu hipurowego, histydyny i glicyny. Potencjał tworzenia 
ΣDBPs w przypadku naświetlania tych próbek promieniami UV w dawce 47 kJ/m2 wzrósł 
odpowiednio o 350%, 315% i 289%.

W próbce z glicyną potencjał tworzenia ubocznych produktów wzrósł z wartości 
41,57 μg/dm3 do 161,91 μg/dm3, w próbce z dodatkiem histydyny naświetlanej skumulo-
waną dawką UV2 suma DBPs osiągnęła stężenie 239,44 μg/dm3, natomiast w próbce tyl-
ko chlorowanej stężenie ΣDBPs wynosiło 57,69 μg/dm3. W próbce z dodatkiem kwasu 
hipurowego stężenie DBPs wzrosło od wartości 57,47 μg/dm3 w próbce chlorowanej do 
258,70 μg/dm3 w próbce naświetlanej dawką UV2, naświetlanie tej próbki dawką UV1 rów-
nież powodowało wysoki wzrost ΣDBPs–PT (o 209% w stosunku do próbki tylko chloro-
wanej) do 177,37 μg/dm3. Najwyższe zaobserwowane stężenie ubocznych produktów odno-
towano w próbce z dodatkiem kwasu cytrynowego dezynfekowanej w wariancie Cl2+UV1 
(246,42 μg/dm3), jednak ze względu na wysokie stężenie ΣDBPs w próbce tylko chlorowanej 
(99,46 μg/dm3), obserwowany przyrost ilości ubocznych produktów w próbce naświetlanej 
dawką UV1 nie był tak wysoki jak w przypadku glicyny, histydyny i kwasu hipurowego 
i wynosił 148%. Najniższym przyrostem ilości ubocznych produktów pod wpływem na-
świetlania próbki promieniami UV charakteryzował się kwas moczowy. Stężenie ubocznych 
produktów dla tego składnika HBFs wzrosło od 58,57 μg/dm3 w próbce chlorowanej do 
92,64 μg/dm3 w próbce naświetlanej skumulowaną dawką 47 kJ/m2 (wzrost o 58%). Obser-
wowane przyrosty ΣDBPs w pozostałych próbkach to 80% (do 120,32 μg/dm3) w przypadku 
próbki z dodatkiem mocznika, 86% (do 86,51 μg/dm3) w próbce z argininą i 108% (do stę-
żenia 116,42 μg/dm3) z kreatyniną. W próbce kontrolnej z wodą uzupełniającą obieg wody 
basenowej stężenie DBPs wynosiło 21,11 μg/dm3 (próbka tylko chlorowana), natomiast na-
świetlanie próbki skumulowaną dawką UV2 spowodowało zwiększenie ilości ubocznych 
produktów o 118% (do 46,03 μg/dm3).

Na rysunku 6.3 przedstawiono wpływ promieniowania na potencjał tworzenia ΣTHM 
ze składników HBFs.

Rys. 6.2. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia sumy ubocznych produktów 
w próbkach wody uzupełniającej z dodatkiem składników wydzielin ciała
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Dla związków z grupy THM, statystycznie istotne różnice pomiędzy próbkami tyl-
ko chlorowanymi i naświetlanymi promieniami UV zaobserwowano w przypadku próbek 
z dodatkiem mocznika, glicyny i kwasu moczowego naświetlanych skumulowaną dawką 
promieni UV (47 kJ/m2). W próbce wody uzupełniającej z dodatkiem histydyny statystycz-
nie istotny wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia ΣTHM zaobserwowano tylko 
w przypadku dawki UV1, natomiast w przypadku kwasu hipurowego i kwasu cytrynowego 
dla obydwu analizowanych dawek UV (23,5 kJ/m2 i 47 kJ/m2). Największy wpływ pro-
mieniowania UV na wzrost potencjału tworzenia ΣTHM wykazywała próbka wody uzu-
pełniającej z dodatkiem glicyny – potencjał tworzenia THM w próbce tylko chlorowanej 
wynosił 10,01 μg/dm3, po naświetlaniu dawką UV2 stężenie ΣTHM w próbce z dodat-
kiem glicyny wzrosło do 57,55 μg/dm3 (o 475%). W próbce z dodatkiem kwasu hipu-
rowego po naświetlaniu skumulowaną dawką promieniowania UV obserwowano wzrost 
ΣTHM–PT o 337% do wartości 91,20 μg/dm3 (stężenie ΣTHM w próbce nienaświetla-
nej – 20,87 μg/dm3). W próbce z dodatkiem kwasu hipurowego naświetlanej dawką pro-
mieniowania UV równą 23,5 kJ/m2 obserwowano również duży przyrost (o 138%) związ-
ków z grupy THM. Stosunkowo duży wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia 
THM obserwowano również w próbce wody uzupełniającej z dodatkiem argininy. Stężenie 
ΣTHM wzrosło o 143% po naświetlaniu dawką UV2 i wyniosło 25,96 μg/dm3. W próbce 
wody uzupełniającej z dodatkiem kwasu cytrynowego obserwowano najwyższe stężenia 
ΣTHM – 47,65 μg/dm3 (próbka tylko chlorowana), 91,60 μg/dm3 (próbka dezynfekowana 
w wariancie Cl2+UV1) i 101,212 μg/dm3 (w wariancie Cl2+UV2). Przyrost ilości związków 
z grupy THM w tej próbce wynosił 92% i 112%, odpowiednio w przypadku naświetlania 
dawką UV1 i UV2. W analizowanych próbkach, podobnie jak w przypadku próbek wody 
basenowej (rozdział 5), wraz ze wzrostem dawki promieniowania UV potencjał tworzenia 
TCM i BDCM wzrastał, natomiast DBCM i TBM zmniejszał się. TCM miał największy 
udział wśród wszystkich związków z grupy THM. Procentowa zawartość TCM wynosiła 
od 74% do 93% w próbkach tylko chlorowanych, natomiast po naświetlaniu udział tego 
związku zwiększał się do 82–96%.

Rys. 6.3. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia trihalogenometanów 
ze składników wydzielin ciała
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W przypadku związków z grupy HAA, istotny statystycznie wpływ promieniowania 
UV na ΣHAA–PT zaobserwowano w próbce z dodatkiem glicyny i histydyny naświetla-
nych skumulowaną dawką promieniowania UV2 oraz dla obydwu analizowanych dawek UV 
w próbce z dodatkiem mocznika, kreatyniny, kwasu hipurowego i cytrynowego. Podobnie 
jak w przypadku związków z grupy THM, największy wpływ promieniowania UV obser-
wowano w próbkach z dodatkiem histydyny i kwasu hipurowego. W próbce z kwasem hi-
purowym naświetlanie dawką promieniowania 23,5 kJ/m2 spowodowało wzrost ΣHAA–PT 
o 349% (od wartości 17,01 μg/dm3 w próbce tylko chlorowanej do 76,38 μg/dm3 w próbce 
dezynfekowanej wariantem Cl2+UV1), natomiast naświetlanie tej próbki promieniowaniem 
UV w dawce 47 kJ/m2 spowodowało zwiększenie stężenia ΣHAA do 96,36 μg/dm3 (wzrost 
ΣHAA–PT o 467% w stosunku do próbki tylko chlorowanej). W próbce z dodatkiem glicyny 
naświetlanie promieniami UV w dawce 47 kJ/m2 spowodowało wzrost potencjału tworzenia 
HAA o 307% (od 13,36 μg/dm3 do 54,36 μg/dm3). Podobnie jak w przypadku THM, najwyż-
sze stężenia ΣHAA obserwowano w próbce z dodatkiem kwasu cytrynowego (122,88 μg/dm3 
próbka naświetlana dawką UV1), jednak ze względu na wysokie stężenie ΣHAA w próbce 
tylko chlorowanej (33,98 μg/dm3) przyrost stężenia kwasów halogenooctowych był niższy 
niż w próbkach z kwasem hipurowym czy glicyną i wynosił 262%. Naświetlanie próbki 
z dodatkiem kwasu cytrynowego dawką UV2 spowodowało obniżenie ΣHAA–PT do war-
tości 90,88 μg/dm3, jednak w stosunku do próbki tylko chlorowanej przyrost ilości HAA 
wynosił 167%. W próbce z dodatkiem kreatyniny naświetlanie promieniami UV w dawce 
23,5 kJ/m2 spowodowało wzrost ilości ΣHAA od 16,97 μg/dm3 (próbka tylko chlorowana) do 
38,37 μg/dm3 (wzrost o 126%), natomiast dalsze naświetlanie tej próbki spowodowało wzrost 
ΣHAA–PT do 41,70 μg/dm3 (przyrost stężenia o 146% w stosunku do próbki tylko chloro-
wanej). Statystycznie istotny wpływ promieniowania UV zaobserwowano również w próbce 
z dodatkiem histydyny. W przypadku naświetlania tej próbki dawką promieniowania UV 

Rys. 6.4. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia kwasów halogenooctowych 
ze składników wydzielin ciała

Na rysunku 6.4 przedstawiono wpływ promieniowania na ΣHAA–PT ze składników 
HBFs.
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Statystycznie istotny wpływ promieniowania UV na ΣHK–PT zaobserwowano w prób-
kach z dodatkiem mocznika, kwasu moczowego i hipurowego dla obydwu analizowanych da-
wek promieniowania UV oraz w próbkach z glicyną i kwasem cytrynowym dla dawki UV2. 
Największy wpływ promieniowania UV na przyrost ΣHK–PT zaobserwowano w próbce z do-
datkiem kwasu hipurowego naświetlanej skumulowaną dawką promieniowania UV równą 
47 kJ/m2. W próbce tej zaobserwowano wzrost ΣHK o 124% do wartości 17,21 μg/dm3. Na-
świetlanie tej próbki dawką promieniowania UV1 spowodowało wzrost ilości wytworzonych 
halogenoketonów o 78% w stosunku do próbki tylko chlorowanej, do wartości 13,66 μg/dm3. 
Stosunkowo wysoki wzrost ΣHK–PT (o 93%) obserwowano również w próbce z kwasem 

Rys. 6.5. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia halogenoketonów 
ze składników wydzielin ciała

równą 47 kJ/m2 zaobserwowano przyrost stężenia ΣHAA o 64% do 34,46 μg/dm3 (stężenie 
ΣHAA w próbce tylko chlorowanej wynosiło 20,99 μg/dm3). Dla związków z grupy HAA, 
podobnie jak w przypadku THM, promieniowanie UV powodowało obniżenie zawartości 
bromopochodnych HAA, a zwiększenie ilości powstających chlorowych pochodnych tych 
związków. We wszystkich próbkach naświetlanych promieniowaniem UV obserwowano 
bardzo duży przyrost stężenia DCAA i trochę mniejszy – dla TCAA. W przypadku MCAA 
nie uzyskano jednoznacznych wyników. Obniżenie ilości BCAA i DBAA obserwowano we 
wszystkich próbkach z dodatkiem HBFs, oprócz próbki z dodatkiem kreatyniny i kwasu 
cytrynowego oraz próbki z dodatkiem glicyny, w której obserwowano tylko obniżenie po-
tencjału tworzenia DBAA, natomiast stężenie BCAA wzrastało wraz ze wzrostem dawki 
promieniowania UV. Podobne tendencje, jakie wykazywały próbki z dodatkiem składników 
HBFs, obserwowano w doświadczeniach z próbką wody basenowej i jej wydzielonych frak-
cji rozpuszczonych (rozdział 5). DCAA miał największy udział wśród wszystkich HAA. 
Udział tego związku w próbkach tylko chlorowanych wynosił od 32% do 58%, natomiast po 
naświetlaniu promieniami UV udział ten generalnie zwiększał się i wynosił od 29% aż do 
80% wszystkich analizowanych HAA.

Rysunek 6.5 przedstawia potencjał tworzenia ΣHK dla składników HBFs w różnych 
wariantach dezynfekcji.
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cytrynowym dezynfekowanej w wariancie Cl2+UV2 – po naświetlaniu dawką UV2 stęże-
nie HK wzrosło do 18,18 μg/dm3. Statystycznie istotne różnice ΣHK–PT pomiędzy próbką 
chlorowaną a próbkami naświetlanymi dawką UV1 i UV2 obserwowano również w próbce 
z dodatkiem kwasu moczowego; naświetlanie próbki dawką promieniowania UV1 spowo-
dowało przyrost ilości HK o 87% do wartości 11,85 μg/dm3, natomiast naświetlanie dawką 
UV2 – do wartości 10,56 μg/dm3 (wzrost ΣHK–PT o 67% w stosunku do próbki tylko chloro-
wanej). Również stosunkowo wysoki przyrost zawartości halogenoketonów po naświetlaniu 
promieniowaniem UV obserwowano w próbce z dodatkiem glicyny – wzrost o 72% ΣHK–PT 
w próbce dezynfekowanej w wariancie Cl2+UV2 w stosunku do próbki tylko chlorowanej. 
Mniejszy, ale również statystycznie istotny, wpływ promieniowania UV na potencjał two-
rzenia związków z grupy HK odnotowano w przypadku próbki z dodatkiem mocznika. Na-
świetlanie dawką 23,5 kJ/m2 spowodowało wzrost ilości wytworzonych HK do 15,86 μg/dm3 
(wzrost o 48%), natomiast naświetlanie dawką 47 kJ/m2 do 13,84 μg/dm3 (wzrost o 29% 
w stosunku do próbki tylko chlorowanej). W próbkach nienaświetlanych udział 1,1-DCP 
w stosunku do sumy HK wynosił od 29% w próbce z dodatkiem kwasu moczowego do 55% 
w próbce z argininą. Poza próbką z argininą i kwasem hipurowym udział 1,1-DCP był niższy 
niż 1,1,-TCP. Po naświetlaniu promieniowaniem UV udział 1,1-DCP obniżał się i wynosił 
25–41% w próbkach naświetlanych w wariancie Cl2+UV1 i 18–51% po naświetlaniu próbek 
z dodatkiem składników HBFs dawką promieniowania UV2.

Na rysunku 6.6 przedstawiono wpływ promieniowania na CH–PT dla analizowanych 
składników HBFs.

Rys. 6.6. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia wodzianu chloralu 
ze składników wydzielin ciała

Statystycznie istotny wpływ promieniowania UV na zawartość CH dla obydwu rozpa-
trywanych dawek promieniowania zaobserwowano w próbce z mocznikiem, glicyną, histy-
dyną, kwasem hipurowym i cytrynowym, natomiast dla dawki UV2 w próbce z dodatkiem 
argininy i kwasu moczowego. Promieniowanie UV miało największy wpływ na ilość wytwo-
rzonego CH w próbce z dodatkiem histydyny. Stężenie CH w tej próbce po naświetlaniu daw-
ką promieniowania UV wzrosło prawie 25 razy (o 2375%) – z wartości 4,49 μg/dm3 w próbce 
tylko chlorowanej do 111,14 μg/dm3 w próbce naświetlanej dawką 47 kJ/m2. Naświetlanie 
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Statystycznie istotne różnice pomiędzy próbkami chlorowanymi a naświetlanymi 
promieniami UV zaobserwowano w próbce z dodatkiem histydyny dla obydwu stosowa-
nych dawek promieniowania UV i w próbce z dodatkiem kwasu hipurowego dla dawki 

Rys. 6.7. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia halogenoacetonitryli 
ze składników wydzielin ciała

próbki z histydyną dawką promieniowania UV 23,5 kJ/m2 spowodowało wzrost stężenia 
CH do 15,00 μg/dm3 (wzrost o 234%). Promieniowanie UV zmieniało również reaktywność 
glicyny pod względem tworzenia CH. Po naświetlaniu próbki z glicyną promieniowaniem 
UV w dawce UV1 i UV2 zaobserwowano wzrost stężenia CH odpowiednio o 520% i 527% 
w stosunku do próbki tylko chlorowanej. Ze względu na niskie stężenie CH w próbce z do-
datkiem glicyny tylko chlorowanej (3,39 μg/dm3), stężenia wodzianu chloralu w próbkach 
po naświetlaniu były stosunkowo niskie i wynosiły 21,01 μg/dm3 dla wariantu dezynfekcji 
Cl2+UV1 i 21,26 μg/dm3 dla wariantu Cl2+UV2. W próbce z dodatkiem kwasu hipurowe-
go i kwasu cytrynowego zaobserwowano również istotny wpływ promieniowania UV na 
CH–PT. Po naświetlaniu próbki z dodatkiem kwasu hipurowego dawką promieniowania 
UV1 stężenie CH wzrosło o 284%, natomiast po naświetlaniu tej próbki skumulowaną daw-
ką UV2 stężenie CH wzrosło o 466% w stosunku do próbki tylko chlorowanej. W próbce 
z kwasem cytrynowym naświetlanie mniejszą dawką (23,5 kJ/m2) powodowało wzrost stęże-
nia CH w próbce o 416%, natomiast naświetlanie dawką większą – wzrost o 247%. Również 
duży przyrost stężenia CH obserwowano w próbkach z argininą i kwasem moczowym po 
dezynfekcji w wariancie Cl2+UV2. W próbce z dodatkiem argininy stężenie CH w próbce 
po naświetlaniu wzrosło o 275%. W próbce z dodatkiem kwasu moczowego obserwowany 
wzrost stężenia po naświetlaniu dawką UV2 wynosił 188%. Mniejszy przyrost zawartości 
wodzianu chloralu, ale statystycznie istotny, obserwowano w próbce z dodatkiem mocznika. 
W próbce tylko chlorowanej stężenie CH wynosiło 8,65 μg/dm3, po naświetlaniu dawką UV1 
wzrosło do 17,10 μg/dm3 (o 98%), natomiast w próbce dezynfekowanej wariantem Cl2+UV2 
stężenie CH wynosiło 16,44 μg/dm3 (wzrost o 90% w stosunku do próbki tylko chlorowanej).

Na rysunku 6.7 przedstawiono wpływ promieniowania na potencjał tworzenia ΣHAN 
ze składników HBFs.
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promieniowania UV2. Największe statystycznie istotne różnice pomiędzy ΣHAN–PT 
w próbce chlorowanej i naświetlanych promieniami UV zaobserwowano w próbce z do-
datkiem histydyny dla obydwu stosowanych dawek promieniowania UV, z tym że dla 
dawki UV2 wpływ promieniowania UV był szczególnie duży. Stężenie ΣHAN w próbce 
tylko chlorowanej wynosiło 5,95 μg/dm3, naświetlanie próbki promieniami UV w daw-
ce UV1 (23,5 kJ/m2) spowodowało wzrost stężenia sumy HAN do wartości 9,37 μg/dm3 
(wzrost o 57%), natomiast naświetlanie próbki skumulowaną dawką promieniowania 
UV (47 kJ/m2) spowodowało wzrost ilości HAN o 774% w stosunku do próbki tylko 
chlorowanej. Stężenie ΣHAN w próbce z dodatkiem histydyny dezynfekowanej w wa-
riancie Cl2+UV2 wyniosło 46,08 μg/dm3, spowodowane to było przyrostem w głównej 
mierze zawartości DCAN, dla którego również zaobserwowano statystycznie istotne róż-
nice w próbce chlorowanej i naświetlanej promieniami UV. Statystycznie istotny wpływ 
promieniowania UV na ΣHAN–PT odnotowano również w przypadku próbek z dodat-
kiem kwasu hipurowego oraz mocznika dezynfekowanych w wariancie Cl2+UV2. Stę-
żenie sumy HAN po naświetlaniu dawką promieniowania UV2 wzrosło do 7,74 μg/dm3 
(o 90%). Stężenie związków z grupy HAN w próbce z dodatkiem mocznika w przypadku 
samego chlorowania wyniosło 5,82 μg/dm3, po naświetlaniu próbki skumulowaną dawką 
UV2 stężenie ΣHAN w tej próbce wzrosło o 65% do wartości 9,58 μg/dm3. W przypad-
ku próbki z dodatkiem mocznika naświetlanej dawką UV1 zaobserwowano spadek ilości 
wytworzonych HAN w stosunku do stężenia ΣHAN w próbce tylko chlorowanej o 13%, 
jednak nie były to statystycznie istotne różnice. W przeciwieństwie do związków z grupy 
THM i HAA, w przypadku HAN naświetlanie promieniowaniem UV powodowało wzrost 
udziału bromopochodnych. Generalnie we wszystkich próbkach po naświetlaniu promie-
niami UV zaobserwowano wzrost BCAN i DBAN. Jedynie w przypadku próbki z dodat-
kiem kwasu cytrynowego obserwowano spadek ilości BCAN w próbach dezynfekowanych 
kombinacją UV/Cl2. Prawie we wszystkich próbkach zaobserwowano spadek ilości TCAN 
wraz ze wzrostem dawki promieniowania UV oraz generalnie wzrost zawartości DCAN. 
Wyjątkiem były próbki z dodatkiem kreatyniny i argininy, w których promieniowanie UV 
powodowało spadek ilości DCAN. Próbka z kreatyniną po naświetlaniu promieniami UV 
charakteryzowała się dużym przyrostem stężenia CP, innego związku z grupy N–DBPs 
(potencjał tworzenia CP opisany jest w dalszej części tego rozdziału), więc to może być 
przyczyną odmiennego zachowania się tej próbki w generalnej tendencji tworzenia DCAN. 
Związek ten występował w najwyższym stężeniu spośród analizowanych HAN. W prób-
kach nienaświetlanych udział DCAN wynosił 30–74%, natomiast po naświetlaniu 24–95% 
wśród wszystkich analizowanych związków z grupy HAN.

Porównując uzyskane wyniki dla poszczególnych HAN w roztworach ze składnika-
mi HBFs z wynikami uzyskanymi w rozdziale 5, powszechnie obserwuje się podobne 
tendencje. Wyjątkiem jest tutaj DBAN, w którego przypadku po naświetlaniu składników 
HBFs obserwuje się wzrost ilości tego związku. Podobne wyniki uzyskano w przypadku 
naświetlania wydzielonych z wody basenowej frakcji rozpuszczonych – uzyskano również 
wyższe stężenia DBAN po naświetlaniu próbki promieniami UV. Wyniki uzyskane dla 
próbki wody basenowej analizowanej w rozdziale 5 oraz w przypadku próbek pobranych 
z obiektu rzeczywistego (rozdział 4) wskazywały na istotny statystycznie spadek zawarto-
ści tego związku po naświetlaniu próbki promieniami UV. Próba wyjaśnienia tego zjawiska 
została przedstawiona w podrozdziale 5.3.1.5.
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Statystycznie istotną różnicę pomiędzy CP–PT w próbce wody nienaświetlanej i na-
świetlanej promieniami UV zaobserwowano jedynie w przypadku próbek z dodatkiem 
kreatyniny, glicyny i kwasu hipurowego dezynfekowanych w wariancie Cl2+UV1 oraz 
Cl2+UV2. Najwyższy przyrost stężenia CP pod wpływem promieni UV odnotowano w prób-
ce z dodatkiem kreatyniny. W próbce tylko chlorowanej stężenie CP wynosiło 1,36 μg/dm3, 
naświetlanie promieniami UV w dawce 23,5 kJ/m2 spowodowało wzrost ilości CP o 289% 
(do 5,31 μg/dm3), natomiast naświetlanie skumulowaną dawką UV równą 47 kJ/m2 zwięk-
szyło CP–PT prawie 13 razy do wartości 17,56 μg/dm3. W próbce z dodatkiem kwasu hipu-
rowego stężenie CP w próbce nienaświetlanej promieniami UV wynosiło 0,49 μg/dm3, po 
dezynfekcji w wariancie Cl2+UV1 stężenie chloropikryny wzrosło o 439% (do 2,62 μg/dm3), 
natomiast po naświetlaniu skumulowaną dawką UV2 CP–PT wyniósł 4,59 μg/dm3, czyli stę-
żenie CP w stosunku do próbki tylko chlorowanej wzrosło o 844% (ponad 9 razy). W chloro-
wanej próbce z dodatkiem glicyny stężenie CP wynosiło 0,94 μg/dm3, po naświetlaniu dawką 
UV1 CP–PT wzrósł do 2,03 μg/dm3 (o 116%), natomiast dawką UV2 do 5,41 μg/dm3 (wzrost 
o 477% w stosunku do próbki tylko chlorowanej).

Cechą charakterystyczną prekursorów organicznych wprowadzanych z wydzielina-
mi ciała ludzkiego w porównaniu z materią organiczną w systemach dystrybucji wody jest 
tworzenie większej ilości HAA niż THM oraz podwyższone tworzenie CH oraz związków 
z grupy HK. Związki organiczne wprowadzane z wydzielinami ciała to głównie aminokwa-
sy. Aminokwasy w reakcji z wolnym chlorem tworzą mono- i dichloropochodne tych kwa-
sów. Monochloropochodne aminokwasów rozkładają się do acetaldehydów, które w reakcji 
z chlorem mogą tworzyć kwas octowy (Wójtowicz, 2001). Wymienione pochodne utlenia-
nia aminokwasów w reakcji z chlorem mogą tworzyć halogenowe pochodne wytworzonych 
związków, a więc CH i HAA, a także 1,1-DCP, 1,1,1-TCP oraz TCM (Wójtowicz, 2001; 
Deborde i von Gunten, 2008).

Rys. 6.8. Wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia chloropikryny 
ze składników wydzielin ciała

Rysunek 6.8 przedstawia wpływ promieniowania na CP–PT dla analizowanych skład-
ników HBFs.
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Analizowane składniki HBFs nie są uwalniane do wody basenowej przez kąpiących się 
w takich samych ilościach (podrozdział 2.2.1). Ze względu na największą ilość mocznika wśród 
innych organicznych składników wydzielin ciała, może mieć on największy wpływ na kształto-
wanie się ilości i jakości ubocznych produktów obecnych w wodzie basenowej. Mocznik okazał 
się silnym prekursorem tworzenia HAA, CH, HK, a także THM, które w większych ilościach 
tworzone były również przez kwas cytrynowy. Jako produkty reakcji chloru z mocznikiem wy-
mienia się mono-, di-, tri- i tetrachloromocznik (Wójtowicz, 2001; Blatchley i Cheng, 2010). 
Mocznik w obecności wolnego chloru jest bardzo wolno rozkładany, jednak pochodne chloro-
we mocznika są niestabilne i szybko mineralizowane do CO2, N2O i NCl3 i NO3

– (Wójtowicz, 
2001; Blatchley i Cheng, 2010, De Laat i in., 2011). W literaturze nie ma wzmianek o tym, jak 
z mocznika w obecności chloru tworzone są halogenoorganiczne uboczne produkty, natomiast 
wiadomo, że mocznik jest prekursorem tworzenia THM, HAN, CP (Kanan i Karanfi l, 2011; 
Włodyka-Bergier i Bergier, 2015), a także HK, CH i HAN (Włodyka-Bergier i Bergier, 2015). 
Można przypuszczać, że mocznik jako azotowa pochodna aldehydów i ketonów (diamid kwasu 
węglowego) może ulegać przekształceniu do organicznych ubocznych produktów zgodnie ze 
schematami utleniania charakterystycznymi dla tych związków, co tłumaczyłoby tworzenie 
w większych ilościach CH oraz HK w wyniku chlorowania roztworów z dodatkiem mocznika. 
Reakcja chloru z ketonami i aldehydami prowadzi również do tworzenia HAA, THM (Deborde 
i von Gunten, 2008). Obecność azotu w cząsteczkach związków organicznych wprowadzanych 
z wydzielinami ciała może sprawiać, że wzrasta zawartość N–DBPs. Li i Blatchley (2007) wy-
kazali, że mocznik, kreatynina, histydyna i arginina mogą być prekursorami DCAN.

Wpływ promieniowania UV na tworzenie DBPs z analogów wydzielin ciała raporto-
wany był w nielicznych publikacjach (Weng i Blatchley, 2012; Weng i in., 2013; Włodyka-
-Bergier i Bergier, 2015). Weng i in. (2013) udowodnili, że chlorokreatynina była bardziej 
wrażliwa na promieniowanie UV254 niż kreatynina. Naświetlanie roztworu wodnego z dodat-
kiem chlorokreatyniny prowadzi do otwarcia struktury pierścienia w cząsteczce, a powsta-
jące pochodne są bardziej podatne na reakcje z chlorem i tworzenie halogenowych DBPs. 
W innych badaniach (Weng i Blatchley, 2012) wykazano, że formowanie DCAN z histydyny 
i argininy było inicjowane przez promieniowanie UV tylko w obecności chloru w roztworze. 
Włodyka-Bergier i Bergier (2015) wykazali, że w obecności chloru promieniowanie UV254 
miało największy wpływ na tworzenie się: TCM w roztworze mocznika i histydyny, DCAN 
w próbce z histydyną i argininą, CH w próbkach z histydyną i argininą, CP w próbce z kre-
atyniną i HAA w roztworze histydyny.

Promieniowanie UV może działać na przemiany fotochemiczne związku i co za tym 
idzie, tworzenie ubocznych produktów przez bezpośrednią fotolizę oraz reakcje drugiego 
rzędu z wytworzonymi wolnymi rodnikami w procesie utleniania UV/Cl2. Zgodnie z prawem 
fotochemii Grotthusa–Drapera (Pigoń i Ruziewicz, 2005) tylko promieniowanie zaabsor-
bowane przez układ może powodować przemianę fotochemiczną w tym układzie. Prawo 
wydajności kwantowej mówi natomiast o tym, że absorpcja jednego fotonu promieniowania 
powoduje zajście procesu tylko w jednej cząsteczce absorbującej substancji. Dlatego pomiar 
absorpcji promieniowania przez jeden mol związku charakteryzuje wrażliwość związku na 
promieniowanie UV. Nie ma danych literaturowych na temat zdolności absorpcyjnych anali-
zowanych składników HBFs, dlatego w tabeli 6.6 przedstawiono wyniki własnych pomiarów 
absorbancji właściwej przy długości fali równej 254 nm (ε254) analizowanych prekursorów 
organicznych rozpuszczonych w ultraczystej wodzie, a także po chlorowaniu.
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Tabela 6.6
Zdolności absorpcyjne promieniowania UV przy długości fali 254 nm analogów wydzielin ciała

Związek
Zdolność absorpcyjnaa ε254, mol–1·cm–1

Roztwory niechlorowane Roztwory chlorowaneb

Mocznik 0,3 · 105 0,1 · 105

Kreatynina 1,4 · 105 8,9 · 105

Glicyna 0,3 · 105 2,2 · 105

Histydyna 1,7 · 105 0,5 · 105

Arginina 1,1 · 105 0,5 · 105

Kwas moczowy 4,1 · 105 2,2 · 105

Kwas hipurowy 2,7 · 105 1,9 · 105

Kwas cytrynowy 1,9 · 105 0,8 · 105

a – badania własne na spektrofotometrze Aurius 2021 UV-VIS fi rmy Cecil Instruments; b – roztwory 
chlorowane podchlorynem sodu, dawka 3 mg/dm3, czas reakcji 0,5 h

Największą zdolnością absorpcyjną wśród niechlorowanych składników HBFs cha-
rakteryzowała się próbka z kwasem moczowym, jednak wpływ promieniowania UV na 
tworzenie DBPs w próbce z dodatkiem tego związku był stosunkowo niewielki w porów-
naniu z innymi prekursorami. Stosunkowo dużymi wielkościami absorbancji promienio-
wania charakteryzują się próbki z kwasem hipurowym i cytrynowym, a także histydyną 
i w tych próbkach obserwowano stosunkowo duży przyrost ilości DBPs po napromienio-
waniu próbki – bezpośrednia fotoliza może być jednym z możliwych sposobów przekształ-
ceń tych prekursorów do DBPs. Z drugiej strony, w próbce z argininą, gdzie absorpcja 
promieniowania UV była stosunkowo duża, przyrost zawartości ubocznych produktów po 
naświetlaniu próbki był niewielki. Duża wartość absorpcji promieniowania UV w próbce 
z kreatyniną i znacznie większa w chlorowanym roztworze kreatyniny może tłumaczyć 
duży przyrost CP po naświetlaniu próbki z dodatkiem kreatyniny. Jak wspomniano po-
wyżej, o zwiększeniu wrażliwości chlorokreatyniny na promieniowanie UV wspominają 
również inne źródła literaturowe (Weng i in., 2013). Chlorowanie zwiększyło również zdol-
ność absorpcyjną promieniowania UV254 w przypadku glicyny. Dla tego składnika HBFs 
zanotowano statystycznie istotny wpływ promieniowania UV na zwiększenie potencjału 
tworzenia wszystkich grup ubocznych produktów z wyjątkiem HAN. Niewielkie wartości 
absorbancji w przypadku mocznika (przy widocznym wpływie promieniowania UV na 
przyrost DBPs) wskazują na inny sposób przekształceń cząsteczki w uboczne produkty pod 
wpływem promieniowania UV. W tabeli 6.7 przedstawiono stałe szybkości reakcji drugiego 
rzędu analizowanych prekursorów wprowadzanych z wydzielinami ciała z rodnikami hy-
droksylowymi. Dostępne dane są mocno ograniczone i dotyczą tylko części analizowanych 
prekursorów i to w czystej postaci – nie ma danych dla chlorowych pochodnych, co mocno 
ogranicza możliwości dyskusji na temat wpływu fotolizy pośredniej na tworzenie DBPs 
z analogów wydzielin ciała.
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Tabela 6.7
Stałe szybkości reakcji drugiego rzędu analogów płynów ciała z rodnikami hydroksylowymi 

(Notre Dame Radiation Laboratory, 2015) 

Nazwa KHO•, mol–1·s–1

Mocznik 7,9 · 105

Glicyna 1,7 · 107

Histydyna 5,7 · 109

Kwas moczowy 7,2 · 109

Kwas cytrynowy 5,0 · 107

Chociaż uważa się, że rodnik hydroksylowy działa nieselektywnie podczas utleniania 
związków organicznych, widać, że stałe szybkości reakcji tego utleniacza są różne dla po-
szczególnych składników HBFs. Najsłabiej HO• działa na mocznik, natomiast najsilniej na 
histydynę i kwas moczowy. W przypadku histydyny promieniowanie UV miało duży wpływ 
na przyrost DBPs, szczególnie CH i HAN. W próbce z kwasem moczowym nie zaobserwo-
wano dużego przyrostu DBPs po naświetlaniu próbki. W próbce tej również absorpcja pro-
mieniowania ε254 była najwyższa spośród wszystkich niechlorowanych składników HBFs. 
Dostępne dane literaturowe są jednak zbyt ograniczone, żeby można było przeprowadzić 
analizę wpływu reakcji drugiego rzędu z rodnikami hydroksylowymi (i innymi) ze składni-
kami HBFs i ich pochodnymi chlorowymi.

6.3.2. Procentowy udział grup ubocznych produktów

Na rysunku 6.9 przedstawiono procentowy udział poszczególnych grup analizowanych 
DBPs w próbkach chlorowanych i naświetlanych promieniowaniem UV z dodatkiem po-
szczególnych składników HBFs.

HAA były dominującą grupą związków w próbkach tylko chlorowanych z dodatkiem 
mocznika, glicyny, histydyny, argininy, kwasu moczowego. Procentowy udział HAA wahał 
się od 32% w próbce z glicyną do 43% w próbce z argininą. W próbce z kreatyniną procen-
towa zawartość HAA i THM była taka sama i wynosiła 30%. Największy udział THM wśród 
wszystkich ubocznych produktów zaobserwowano w próbce z dodatkiem kwasu hipurowego 
(36%) i cytrynowego (48%) oraz w próbce kontrolnej z wodą uzupełniającą bez żadnych 
dodatków (44%). W wodzie basenowej, poza zwiększoną ilością HAA, obserwuje się pod-
wyższone ilości CH w stosunku do wody uzupełniającej (WHO, 2006; Kanan i Karanfi l, 
2011; Cimetiere i De Laat, 2014). Prawie wszystkie analizowane prekursory organiczne 
(poza kwasem cytrynowym) powodowały wzrost udziału CH w stosunku do wody uzupeł-
niającej. W wodzie uzupełniającej udział CH wynosił 6%. Największy udział CH (11–13%) 
obserwowano w próbkach z dodatkiem mocznika, kreatyniny, argininy, kwasu moczowego, 
kwasu hipurowego. Związki z grupy HK w próbce kontrolnej stanowiły 19% wszystkich 
DBPs. Dodatek składników HBFs do wody spowodował zwiększenie procentowego udziału 
HK w próbce z dodatkiem glicyny, natomiast w pozostałych próbkach udział HK był niższy 
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i wynosił od 5% w próbce z dodatkiem kwasu cytrynowego do 18% w próbce z kreatyniną. 
Związki z grupy HAN w większości próbek miały zbliżony procentowy udział (7–10%), 
jedynie w próbce z dodatkiem kwasu cytrynowego (jedynego prekursora bez azotu w czą-
steczce) procentowy udział HAN był niższy i wynosił 5%. CP wśród wszystkich DBPs miała 
najmniejszy udział we wszystkich chlorowanych próbkach (1–3%).

Rys. 6.9. Wpływ promieniowania UV na procentowy udział ubocznych produktów w próbkach 
z dodatkiem składników wydzielin ciała ludzkiego

a)

b)



111

Naświetlanie próbek promieniowaniem UV zmieniało procentowy udział ubocznych 
produktów. W próbce z dodatkiem mocznika zwiększył się udział HAA w stosunku do prób-
ki tylko chlorowanej o 7% przy naświetlaniu w wariancie Cl2+UV1 i o 2% w wariancie 
Cl2+UV2. W próbce z kreatyniną również zaobserwowano zwiększenie procentowego udzia-
łu HAA (o 12% i 6%, odpowiednio przy naświetlaniu dawką UV1 i UV2) oraz znaczne 
zwiększenie ilości CP – z 2% w próbce tylko chlorowanej do 6% w próbce dezynfekowanej 
w wariancie Cl2+UV1 i aż do 15% w próbce naświetlanej skumulowaną dawką UV2.

Naświetlanie próbki z dodatkiem glicyny powodowało wzrost udziału CH od 8% 
w próbce nienaświetlanej do 26% w próbce dezynfekowanej w wariancie Cl2+UV1. W prób-
ce naświetlanej dawką UV2 udział CH był mniejszy (13%), najprawdopodobniej na skutek 
zwiększenia się udziału THM w tej próbce (z 24% w próbce nienaświetlanej do 36%). Na-
świetlanie próbki z dodatkiem histydyny powodowało przede wszystkim wzrost udziału CH 
w stosunku do udziału tego związku w próbce chlorowanej. Udział CH wśród wszystkich 
analizowanych DBPs w próbce nienaświetlanej wynosił 8%, natomiast naświetlanie dawką 
UV1 próbki z histydyną spowodowało wzrost udziału CH do 17% i aż do 46% w próbce 
naświetlanej dawką UV2. W próbce tej zaobserwowano równoczesne zwiększenie udziału 
związków z grupy HAN (z 10% w próbce chlorowanej i naświetlanej dawką UV1 do 22%). 
Arginina dodana do wody uzupełniającej powodowała wzrost udziału CH od 10–11% 
w próbce chlorowanej i dezynfekowanej w wariancie Cl2+UV1 do 22% w próbce naświetla-
nej skumulowaną dawką UV2. Naświetlanie próbki z dodatkiem kwasu moczowego w wa-
riancie Cl2+UV2 powodowało zwiększenie udziału CH do 23% – udział tego związku w po-
zostałych wariantach dezynfekcji wynosił 12–13%.

W próbce z dodatkiem kwasu moczowego naświetlanej skumulowaną dawką promie-
niowania UV2 udział związków z grupy THM był największy (37%) i był większy od udzia-
łu HAA w tej próbce (23%). W próbce tylko chlorowanej i naświetlanej dawką UV1 najwięk-
szy udział miały związki z grupy HAA, ich udział wynosił 35–36%, natomiast związków 
z grupy THM – 33% w próbce chlorowanej i 27% w próbce naświetlanej dawką promienio-
wania UV1. W próbce z dodatkiem kwasu hipurowego w przypadku samego chlorowania 
odnotowano największy udział związków z grupy THM (36%), natomiast udział HAA był 
mniejszy i wynosił 30%. Naświetlanie tej próbki spowodowało zwiększenie procentowego 
udziału HAA do 43% w próbce dezynfekowanej w wariancie Cl2+UV1 i do 37% w próbce 
naświetlanej w wariancie Cl2+UV2. Udział THM wśród wszystkich DBPs wynosił odpo-
wiednio 28% i 35%. W próbce z dodatkiem kwasu hipurowego zaobserwowano również 
niewielkie zwiększenie się udziału CH z 13% w próbce nienaświetlanej do 16% w próbkach 
naświetlanych oraz zwiększenie udziału CP do 2% w próbce naświetlanej dawką UV2 (w po-
zostałych wariantach dezynfekcji wynosił on 1%).

Naświetlanie próbki z kwasem cytrynowym powodowało przede wszystkim 
zwiększenie udziału HAA kosztem udziału THM. W próbce nienaświetlanej udział 
HAA wynosił 34%, naświetlanie dawką UV1 spowodowało zwiększenie udziału HAA 
do 50%, natomiast w próbce naświetlanej dawką UV2 udział HAA był trochę niższy 
i wynosił 40%.

Podobnie jak w przypadku badań próbek rzeczywistych, których wyniki przedstawiono 
w rozdziale 5, w celu pełniejszej charakterystyki rodzaju DBPs, tworzonych przez poszcze-
gólne składniki HBFs, odniesiono stężenia poszczególnych grup ubocznych produktów do 
zawartości THM (tab. 6.8).
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Tabela 6.8
Wpływ promieniowania UV na stosunek DBPs/THM dla poszczególnych składników wydzielin ciała 

ludzkiego

Związek Wariant 
dezynfekcji HAA/THM HAN/THM HK/THM CH/THM CP/THM

Woda uzupeł-
niająca

Cl2
Cl2+UV1
Cl2+UV2

0,50
0,68
0,49

0,16
0,12
0,09

0,44
0,46
0,27

0,15
0,18
0,17

0,042
0,026
0,032

Mocznik
Cl2

Cl2+UV1
Cl2+UV2

1,38
1,84
1,25

0,34
0,20
0,27

0,63
0,63
0,39

0,50
0,68
0,46

0,042
0,052
0,027

Kreatynina
Cl2

Cl2+UV1
Cl2+UV2

1,00
1,87
1,39

0,26
0,31
0,13

0,58
0,64
0,40

0,38
0,38
0,37

0,080
0,259
0,586

Glicyna
Cl2

Cl2+UV1
Cl2+UV2

1,33
1,18
0,94

0,34
0,21
0,09

1,05
0,72
0,31

0,34
1,15
0,37

0,094
0,111
0,094

Histydyna
Cl2

Cl2+UV1
Cl2+UV2

1,22
0,94
1,10

0,35
0,34
1,67

0,49
0,40
0,30

0,26
0,54
3,56

0,039
0,016
0,041

Arginina
Cl2

Cl2+UV1
Cl2+UV2

1,88
1,29
1,04

0,42
0,31
0,15

0,55
0,53
0,35

0,47
0,35
0,73

0,045
0,047
0,062

Kwas moczo-
wy

Cl2
Cl2+UV1
Cl2+UV2

1,06
1,32
0,63

0,23
0,28
0,15

0,33
0,57
0,31

0,38
0,47
0,61

0,053
0,034
0,021

Kwas hipu-
rowy

Cl2
Cl2+UV1
Cl2+UV2

0,81
1,54
1,06

0,20
0,14
0,08

0,37
0,27
0,19

0,35
0,57
0,46

0,023
0,053
0,050

Kwas cytry-
nowy

Cl2
Cl2+UV1
Cl2+UV2

0,71
1,34
0,90

0,10
0,05
0,04

0,20
0,12
0,18

0,06
0,17
0,10

0,018
0,011
0,014

Wartości ilorazów DBPs/THM w próbkach z dodatkiem HBFs były zasadniczo wyższe 
niż w próbce z wodą uzupełniającą bez żadnych dodatków. W próbkach tylko chlorowanych 
wartość ilorazu HAA/THM z dodatkiem składników HBFs wynosiły od 0,71 dla roztworu 
z dodatkiem kwasu cytrynowego do 1,88 dla próbki z dodatkiem argininy. Promieniowanie 
UV powodowało wzrost stosunku HAA/THM w próbkach z dodatkiem mocznika, kreatyni-
ny oraz kwasów: moczowego, hipurowego i cytrynowego, natomiast obniżenie udziału HAA 
w stosunku do THM w próbkach z glicyną, histydyną i argininą. Iloraz CH/THM w prób-
kach nienaświetlanych wynosił od 0,06 w próbce z dodatkiem kwasu cytrynowego do 0,50 
w próbce z dodatkiem mocznika (w próbce wody basenowej i z frakcjami rozpuszczonymi 
wartości te wynosiły odpowiednio 0,68 i 0,76). Promieniowanie UV powodowało wzrost ilo-
razu CH/THM. Najwyższą wartość stosunku CH/THM (3,56) uzyskano w przypadku próbki 
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z histydyną naświetlanej w wariancie Cl2+UV2. Stosunek HAN/THN w nienaświetlanych 
roztworach modelowych najniższy był w przypadku próbki z dodatkiem kwasu cytrynowego 
(0,10), a najwyższy w próbce z argininą (0,42). Naświetlanie próbek z dodatkiem składni-
ków HBFs powodowało obniżenie ilorazu HAN/THM w próbkach z mocznikiem, glicyną, 
argininą oraz kwasami hipurowym i cytrynowym (minimalna wartość 0,04 dla próbki kwasu 
cytrynowego naświetlanej dawką UV2) oraz zwiększenie tego ilorazu w próbkach z kreaty-
niną, histydyną i kwasem moczowym. Maksymalną wartość HAN/THM uzyskano w przy-
padku próbki z dodatkiem histydyny naświetlanej skumulowaną dawką UV2 (1,67). Ilość 
związków z grupy HK w stosunku do THM ulegała zmniejszeniu pod wpływem promienio-
wania UV, jedynie w próbkach z dodatkiem kreatyniny i kwasu moczowego zaobserwowano 
wzrost wartości ilorazu HK/THM po naświetlaniu tych próbek. Kwas cytrynowy, ze względu 
na stosunkowo wysoki potencjał tworzenia związków z grupy THM, charakteryzował się 
najmniejszym stosunkiem HK/THM (podobnie jak stosunkiem innych DBPs do THM), naj-
większy iloraz HK/THM zaobserwowano w próbce tylko chlorowanej z dodatkiem glicyny. 
W próbkach tylko chlorowanych CP/THM wynosił od 0,018 w próbce z dodatkiem kwasu 
cytrynowego do 0,094 w próbce z dodatkiem glicyny. Udział CP w stosunku do związków 
z grupy THM wzrastał po naświetlaniu próbek, jedynie w próbkach z dodatkiem kwasu mo-
czowego i cytrynowego zaobserwowano obniżenie stosunku CP/THM. Po naświetlaniu pro-
mieniowaniem UV bardzo wysoki stosunek CP/THM uzyskano w próbce z dodatkiem kre-
atyniny (0,259 dla wariantu Cl2+UV1 i 0,586 dla Cl2+UV2), natomiast w próbce z dodatkiem 
kwasu cytrynowego CP/THM spadł do wartości 0,11 i 0,014 odpowiednio po naświetlaniu 
dawką UV1 i UV2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że składniki HBFs powodują przede wszystkim 
podwyższone tworzenie HAA oraz CH w stosunku do THM. Inaczej niż ma to miejsce 
w wodzie uzupełniającej. Porównując otrzymane wyniki z wartościami ilorazów HAA/THM 
dla wody basenowej, zaprezentowane w poprzednim rozdziale, a także z wynikami innych 
autorów, można stwierdzić, że były one nieco niższe. W prezentowanych badaniach nie 
przekraczały wartości 1,88, natomiast w badaniach Cimetiere’a i de Laata (2014) stosunek 
HAA/THM wynosił nawet 7,79. Otrzymane ilorazy dla składników HBFs były również niż-
sze, niż te uzyskane dla rzeczywistych próbek wody basenowej Basenu AGH (2,88) i frakcji 
rozpuszczonych (3,52). W badaniach prowadzonych z dodatkiem mieszaniny BFA (Kanan 
i Karanfi l, 2011) współczynnik HAA/THM również był wyższy od uzyskanych dla pojedyn-
czych składników HBFs i wynosił 2,33. Badania zaprezentowane w monografi i wykazały 
jednak, że składniki HBFs mogą powodować zwiększone tworzenie HAA w stosunku do 
THM. Stosunkowo niskie wartości ilorazu HAA/THM mogą być spowodowane niskimi stę-
żeniami poszczególnych składników HBFs oraz faktem, że były one rozpuszczone w wodzie 
uzupełniającej, a nie jak to miało miejsce w przypadku badań Kanana i Karanfi la (2011) 
w wodzie ultraczystej. W przypadku stosunku CH/THM zaobserwowano podobne tendencje. 
W wodzie z Basenu AGH i frakcjach rozpuszczonych iloraz CH/THM wynosił odpowiednio 
0,68 i 0,76 (rozdział 5), w badaniach Cimetiere’a i de Laata (2014) iloraz CH/THM w prób-
kach wody basenowej był bardzo wysoki i osiągał wartości 2,89–5,71. W przeprowadzonych 
badaniach w próbkach z pojedynczymi składnikami HBFs stosunek CH/THM nie przekro-
czył wartości 0,50 w roztworach tylko chlorowanych.

Naświetlanie promieniami UV w przypadku niektórych składników HBFs powodowało 
duży przyrost zawartości innych niż THM grup ubocznych produktów. Znaczny przyrost 
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stosunku CP/THM w przypadku naświetlania próbki z dodatkiem kreatyniny obserwowano 
w analogicznych badaniach autorki, jednak z wykorzystaniem wody ultraczystej, a nie wody 
uzupełniającej jako matrycy, w której rozpuszczano poszczególne składniki HBFs (mocznik, 
kreatyninę, glicynę, histydynę, argininę) (Włodyka-Bergier i Bergier, 2015). Znaczny wzrost 
ilorazu CH/THM i HAN/THM po naświetlaniu próbki z dodatkiem histydyny również obser-
wowano w przytoczonych badaniach.

6.4. Wnioski

Badania laboratoryjne nad wpływem promieniowania UV na potencjał tworzenia DBPs 
wykonano na roztworach wody uzupełniającej, zasilającej obieg wody basenowej w Basenie 
AGH, z dodatkiem składników HBFs (mocznika, kreatyniny, glicyny, histydyny, argininy, 
kwasu moczowego, kwasy hipurowego i kwasu cytrynowego). Analiza otrzymanych wyni-
ków pozwoliła poznać wpływ promieniowania UV na reaktywność poszczególnych związ-
ków, a w szczególności:

1. Statystycznie istotny wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia ΣDBPs odno-
towano w przypadku wszystkich analogów wydzielin ciała. Potencjał tworzenia sumy 
DBPs we wszystkich roztworach z dodatkiem składników HBFs różnił się statystycznie 
od potencjału w próbce tylko chlorowanej.

2. Statystycznie istotny wpływ promieniowania UV na potencjał tworzenia poszczegól-
nych grup DBPs zaobserwowano dla wielu rozpatrywanych składników HBFs:
 – dodatek mocznika, glicyny, kwasu hipurowego i cytrynowego zwiększał potencjał 

tworzenia THM, HAA, HK, CH po naświetlaniu promieniami UV;
 – kreatynina pod wpływem promieni UV stawała się silnym prekursorem przede 

wszystkim CP, ale statystycznie istotną różnicę zaobserwowano również w przypad-
ku związków z grupy HAA;

 – istotnymi prekursorami tworzenia CP po naświetlaniu próbek promieniami UV oka-
zały się również glicyna i kwas hipurowy;

 – histydyna po naświetlaniu promieniowaniem UV znacznie zwiększała potencjał two-
rzenia CH i HAN, mniejszy przyrost, ale również statystycznie istotny, zaobserwo-
wano w przypadku związków z grupy THM i HAA;

 – po naświetlaniu promieniowaniem UV mniejszy przyrost potencjału tworzenia HAN 
niż w przypadku próbki z histydyną, ale również statystycznie istotny, zaobserwowa-
no w próbkach z dodatkiem mocznika i kwasu hipurowego;

 – po naświetlaniu próbki wody uzupełniającej z dodatkiem kwasu moczowego obser-
wowano istotne zwiększenie ilości związków z grupy THM, HK i CH;

 – arginina po naświetlaniu UV wykazywała najmniejszą reaktywność w stosunku do 
tworzenia DBPs, a statystycznie istotny wpływ promieniowania UV zaobserwowano 
jedynie w przypadku CH.

3. W próbkach tylko chlorowanych z dodatkiem kwasu hipurowego i cytrynowego naj-
większy procentowy udział wśród wszystkich grup DBPs miały związki z grupy THM, 
w próbce z kreatyniną udział THM i HAA był taki sam, natomiast w próbkach z dodat-
kiem mocznika, glicyny, histydyny, argininy, kwasu moczowego HAA były dominującą 



grupą związków. Naświetlanie próbek z dodatkiem składników HBFs powodowało 
wzrost udziału związków z grupy HAA, CH, a także CP, w szczególności:
 – wzrost udziału HAA zaobserwowano po naświetlaniu próbki z dodatkiem mocznika, 

kreatyniny, glicyny, kwasu hipurowego i kwasu cytrynowego;
 – największy przyrost procentowego udziału CH wśród wszystkich analizowanych 

DBPs zaobserwowano w próbce z dodatkiem histydyny, ale przyrost udziału tego 
związku odnotowano też w próbce z mocznikiem, glicyną, argininą, kwasem moczo-
wym, kwasem hipurowym i kwasem cytrynowym;

 – przyrost udziału CP po naświetlaniu promieniami UV największy był w próbce z do-
datkiem kreatyniny, niewielkie przyrosty udziału CP obserwowano w naświetlanych 
próbkach z dodatkiem argininy i kwasu hipurowego;

 – naświetlanie próbek z dodatkiem glicyny, argininy, kwasu moczowego może poza 
tym zwiększać udział związków z grupy THM, a w próbce z dodatkiem histydyny – 
udział HAN.

4. Mocznik ze względu na największą jego ilość w wodzie basenowej w porównaniu z in-
nymi organicznymi składnikami HBFs może mieć największy wpływ na kształtowa-
nie się ilości i jakości ubocznych produktów w rzeczywistych warunkach, powodując 
wzrost ilości HAA, HK i CH w przypadku zastosowania do dezynfekcji kombinacji 
chlorowania z promieniowaniem UV.
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Podsumowanie

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni woda basenowa podda-
wana jest ciągłemu oczyszczaniu i dezynfekcji w obiegu zamkniętym. Klasyczna system 
uzdatniania wody basenowej to połączenie procesu fi ltracji za pomocą wielowarstwowych 
fi ltrów ciśnieniowych wspomaganych koagulacją z dezynfekcją chemiczną przy zastosowa-
niu podchlorynu sodu lub wapnia. Taki sposób uzdatniania wody często jest niewystarcza-
jący, dlatego przed dezynfekcją chemiczną jest ona naświetlana dodatkowo lampami UV. 
Promieniowanie UV jest bardzo skutecznym środkiem dezynfekcji, a jej stosowanie jest co-
raz bardziej popularne nie tylko do uzdatniania wody basenowej, ale także dezynfekcji wody 
przeznaczonej do spożycia. Ze względu jednak na konieczność ochrony wody przed wtór-
nym skażeniem, musi być ona łączona z dezynfekcją chemiczną, np. chlorowaniem. W przy-
padku uzdatniania wody basenowej, ze względu na fakt, że woda oczyszczana jest w obiegu 
zamkniętym, dochodzi do naświetlania promieniami UV wody chlorowanej i zachodzi tzw. 
zaawansowany proces utleniania.

W monografi i przeanalizowano wpływ zastosowania promieniowania UV na tworze-
nie halogenowych organicznych ubocznych produktów chlorowania. Grupa tych ubocznych 
produktów dezynfekcji budzi zainteresowanie badaczy z całego świata ze względu na ich 
udowodnioną szkodliwość dla zdrowia. W przypadku osób korzystających z basenów pły-
wackich narażenie na te związki jest szczególnie wysokie ze względu na przedostawanie 
się ich do organizmu, poza spożyciem, również przez absorpcję skórną, a także inhalację. 
Tworzenie ubocznych produktów dezynfekcji następuje w wyniku reakcji wolnego chloru 
z prekursorami organicznymi i nieorganicznymi. Jony bromkowe są głównym prekursorem 
nieorganicznym i przedostają się do wody basenowej z wodą uzupełniającą system obiegu 
wody, którą jest najczęściej woda wodociągowa. Prekursory organiczne w przypadku wody 
basenowej to związki pochodzące z wody uzupełniającej oraz związki organiczne wprowa-
dzane przez osoby korzystające z pływalni. Osoba kąpiąca się wprowadza do wody przede 
wszystkich związki organiczne z wydzielinami ciała (pot, mocz), ale także zanieczyszczenia 
stałe (włosy, naskórek). Jest to liczna grupa związków, które są potencjalnymi prekurso-
rami tworzenia ubocznych produktów. Promieniowanie UV zastosowane przed chlorowa-
niem może znacznie zmienić strukturę związków organicznych, wpływając na ilość i rodzaj 
ubocznych produktów w wodzie basenowej.

W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ zastosowania niskociśnieniowej lampy 
UV na tworzenie halogenowych organicznych ubocznych produktów chlorowania z grupy 
trihalogenometanów, kwasów halogenooctowych, halogenoacetonitryli, halogenoketonów, 
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wodzianiu chloralu i chloropikryny. Badania prowadzono zarówno na obiekcie rzeczywi-
stym (Basenie AGH), jak i w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Analiza ubocz-
nych produktów w długoterminowych badaniach wody basenowej prowadzonych na Basenie 
AGH pozwoliła stwierdzić, że zastosowanie promieniowania UV w kombinacji z chlorowa-
niem może wpływać na ilość i rodzaj ubocznych produktów. Badania laboratoryjne w testach 
na potencjał tworzenia ubocznych produktów pozwoliły poznać prekursory kształtujące 
ilość i jakość ubocznych produktów w wodzie basenowej. Badania te prowadzono z wyko-
rzystaniem rzeczywistych próbek wody basenowej i jej frakcji związków rozpuszczonych 
i nierozpuszczonych oraz wody uzupełniającej pozyskanych z Basenu AGH oraz czystych 
chemicznie analogów składników wydzielin ciała ludzkiego (mocznik, kreatynina, glicyna, 
histydyna, arginina, kwas moczowy, kwas hipurowy i kwas cytrynowy). Próbki naświetlano 
skumulowanymi dawkami promieniowania UV 23,5 kJ/m2 i 47 kJ/m2 symulującymi skumu-
lowane naświetlanie wody w obiegu zamkniętym uzdatniania wody basenowej. Porówna-
nie próbek tylko chlorowanych i dezynfekowanych w kombinacji z promieniowaniem UV 
pozwoliło statystycznie ocenić wpływ promieniowania UV254 na tworzenie halogenowych 
organicznych ubocznych produktów dezynfekcji.

Przeprowadzone długoterminowe badania na obiekcie rzeczywistym (Basenie AGH) 
potwierdziły tezę, że promieniowanie UV254 zastosowane w kombinacji z chlorowaniem 
zmienia ilość i rodzaj ubocznych produktów w wodzie basenowej. Stężenie ubocznych 
produktów w wodzie basenowej dezynfekowanej w wariancie z włączoną lampą UV było 
o około 19% wyższe niż w próbkach pobranych z basenu w wariancie z wyłączoną lampą 
UV. Promieniowanie UV powodowało istotny statystycznie wzrost stężenia wodzianu chlo-
ralu i kwasu trichlorooctowego. W przypadku dibromoacetonitrylu włączenie lampy UV do 
systemu uzdatniania wody basenowej powodowało istotny spadek jego stężenia. Ilość wy-
tworzonych ubocznych produktów w wodzie basenowej nie jest równoważna z ich stężeniem 
w wodzie, gdyż część związków przechodzi do atmosfery. Aby poznać dynamikę tworzenia 
ubocznych produktów, kolejne badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych w tzw. 
testach na potencjał tworzenia ubocznych produktów.

Badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych na próbkach wody basenowej po-
branych z Basenu AGH potwierdziły, że promieniowanie UV zwiększa potencjał tworzenia 
właściwie wszystkich analizowanych grup ubocznych produktów oprócz halogeno aceto-
nitryli. Podobnie jak na rzeczywistym obiekcie zaobserwowano spadek ich ilości po zasto-
sowaniu promieniowania UV. Wydzielone z wody basenowej związki nierozpuszczone po 
naświetlaniu promieniami UV istotnie wpływały na zwiększenie się ilości związków z gru-
py trihalogenometanów, wodzianu chloralu, halogenoketonów oraz chloropikryny. Kolejna 
grupa prekursorów, związki rozpuszczone, po naświetlaniu promieniami UV powodowały 
zwiększenie tworzenia potencjału wszystkich analizowanych grup ubocznych produktów, 
natomiast materia organiczna pochodząca z wody uzupełniającej system obiegu wody ba-
senowej po naświetlaniu UV powodowała istotne zwiększenie ilości związków z grupy tri-
halo geno metanów. Związki w formie rozpuszczonej miały największy potencjał do tworze-
nia ubocznych produktów, głównie z grupy kwasów halogenooctowych, ale także wodzianu 
chloralu i trihalogenometanów, a naświetlanie promieniami UV powodowało wzrost udziału 
wodzianu chloralu i chloropikryny wśród wszystkich analizowanych ubocznych produktów.

Rozpuszczone związki organiczne w wodzie basenowej pochodzą w głównej mierze 
z wydzielin ciała ludzkiego, w skład których wchodzi wiele potencjalnych prekursorów 
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ubocznych produktów. W kolejnym etapie badań wykazano, że mocznik, który występu-
je w największych ilościach w wydzielinach ciała, po naświetlaniu promieniami UV, poza 
chloropikryną, w istotny sposób może wpływać na zwiększenie stężenia wszystkich grup 
ubocznych produktów. Kreatynina, również występująca w stosunkowo dużych stężeniach 
w pocie i w moczu, po naświetlaniu promieniami UV zwiększa w dużym stopniu potencjał 
tworzenia chloropikryny, ale także kwasów halogenooctowych. Histydyna po naświetlaniu 
promieniami UV stawała się bardzo silnym prekursorem tworzenia wodzianu chloralu i ha-
logenoacetonitryli, ale także trihalogenometanów i kwasów halogenooctowych. Potencjał 
tworzenia trihalogenometanów, kwasów halogenooctowych, halogenoketonów i wodzianu 
chloralu wzrastał istotnie po naświetlaniu próbek z dodatkiem kwasu hipurowego i cytryno-
wego w porównaniu z próbkami tylko chlorowanymi. W próbkach z kwasem hipurowym po 
naświetlaniu promieniami UV wzrastał istotnie również potencjał tworzenia chloropikryny 
i halogenoacetonitryli, natomiast w próbkach z glicyną – wszystkich grup ubocznych pro-
duktów, poza związkami z grupy halogenoacetonitryli. Najsłabiej na promieniowanie UV 
reagowała arginina, w próbce z jej dodatkiem po naświetlaniu promieniami UV obserwo-
wano istotny wzrost stężenia jedynie wodzianu chloralu w stosunku do próbki tylko chlo-
rowanej. Patrząc na procentowy udział ubocznych produktów składników wydzielin ciała, 
można stwierdzić, że mogą się one przyczyniać do podwyższonego udziału kwasów haloge-
nooctowych i wodzianu chloralu w wodzie basenowej, a przy stosowaniu promieniowania 
UV w kombinacji z chlorowaniem ich udział może być jeszcze wyższy. Promieniowanie 
UV może powodować również wzrost udziału chloropikryny w ogólnej ilości ubocznych 
produktów.

Udowodniony niekorzystny wpływ promieniowania UV na tworzenie ubocznych pro-
duktów dezynfekcji skłania do przemyśleń na temat skuteczności klasycznych metod usu-
wania materii organicznej (prekursorów ubocznych produktów) w obiegu wody basenowej. 
Skoro promieniowanie UV w sposób statystycznie istotny zmienia potencjał tworzenia 
ubocznych produktów dezynfekcji, być może poza wprowadzeniem nowej technologii de-
zynfekcji, należałoby również udoskonalić metody usuwania materii organicznej w obiegu 
zamkniętym uzdatniania wody basenowej. Chodzi tutaj o wysokosprawne usuwanie nie tyl-
ko zanieczyszczeń stałych, ale również frakcji rozpuszczonych oraz wytworzonych w wo-
dzie basenowej ubocznych produktów dezynfekcji. Jako nowe technologie mające uspraw-
nić usuwanie materii organicznej z wody basenowej wymieniane są techniki membranowe, 
adsorpcja na węglu aktywnym czy zastosowanie zaawansowanych metod utleniania, np. 
H2O2/ozon (Zwiener i in., 2007; Teo i in., 2015). Techniki membranowe są obiecującą me-
todą usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody basenowej. W procesie tym skutecznie 
usuwane są nie tylko zanieczyszczenia stałe, ale także te w formie rozpuszczonej oraz mi-
kroorganizmy (Zwiener i in., 2007; Kabsch-Korbutowicz, 2012; Anielak, 2015). Stosowa-
nie węgla aktywnego w technologii uzdatniania wody basenowej jest zalecane przez nową 
niemiecką normę DIN (2012). Za pomocą węgla aktywnego można nie tylko skutecznie 
usunąć rozpuszczoną materię organiczną, czyli prekursory tworzenia ubocznych produktów, 
ale także same uboczne produkty dezynfekcji. Zastosowanie węgla aktywnego do uzdatnia-
nia wody basenowej może na przykład zmniejszyć ilość halogenoacetonitryli do stężenia, 
przy którym nie powodują genotoksycznych odpowiedzi w testach biologicznych (Kramer 
i in., 2009). Stosowanie procesu zaawansowanego utleniania UV/Cl2 do uzdatniania wody 
basenowej, jak pokazują badania przedstawione w pracy, jest dyskusyjne. W procesie tym 



uboczne produkty nie są usuwane, ale ulegają chemicznym przemianom, a cząsteczki materii 
organicznej są utleniane do związków o mniejszych masach cząsteczkowych. Przed wdroże-
niem tej metody na pewno trzeba przeprowadzić gruntowne badania, czy uboczne produk-
ty powstające w wyniku zastosowania tego procesu nie są bardziej szkodliwe niż związki 
macierzyste (Teo i in., 2015). Jak pokazały badania przeprowadzone w ramach niniejszej 
pracy, włączenie promieniowania UV w system uzdatniania wody basenowej (zaawanso-
wany proces utleniania UV/Cl2), w celu poprawy jakości wody basenowej może mieć wiele 
nieprzewidzianych efektów ubocznych.

Oczywiście sama zmiana technologii może nie być wystarczająca, skoro prekursory 
tworzenia ubocznych produktów wprowadzane są przez osoby kąpiące się. Dlatego propago-
wanie właściwego zachowania wśród osób korzystających z pływalni (noszenie czepka, hi-
gieniczne zachowanie, mycie przed wejściem do basenu) jest sprawą priorytetową i możliwą 
do wprowadzenia na każdym obiekcie bez potrzeby kosztownych modernizacji technologii 
uzdatniania wody.
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