
Wytwórcy produktów oszczędzających energię i zasoby naturalne 

Przewodnik chemiczny

         



Spis treści 
• Standardy branżowe 

• Rozpoznawanie degradacji chemicznej

• Studium przypadku – CSI-Plastipack – co wykończyło przykrycie basenowe?

• Przydatne wskazówki
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Deflacja 
Zjawisko to jest bardzo rzadkie i może 
być spowodowane przez gromadzenie 
się trójchlorku azotu (NCI3), który jest 
jedną z chloroamin wytwarzanych w 
reakcji kwasu chlorowego (HOCl) i 
amoniaku (NH3). Są to pochodne 
powstające w ciepłej wodzie. 

4NH3 + 3Cl2 = NCl3 + 3NH4Cl 

NCL3 to gaz, który powoduje 
charakterystyczny zapach chloru na 
basenie, i który jest jednocześnie trujący 
i żrący.

Podczas korzystania z basenu krytego 
ważna jest dobra wentylacja, aby 
zapobiec podrażnieniu oczu, nosa i 
płuc. Wysoki poziom stężenia gazu 
NCl3 i długotrwałe narażenie na jego 
działanie uważa się za przyczynę 
astmy.

Stosowany w swoim stanie ciekłym 
(3NH4Cl) i oznaczony znakiem 
towarowym jako „Agene” jest 
substancją, która jest używana do 
postarzania drewnianych podłóg.

Deflacji można w prosty sposób 
zapobiec poprzez utrzymywanie 
wszystkich rozpuszczonych substancji 
stałych na bezpiecznym poziomie.
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Nadmierne 

chlorowanie 
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Zwietrzenie przykrycia basenowego 
z powodu nadmiernego chlorowania 

• Kruchy i wyblakły materiał na stronie z bąbelkami. 

• Blaknięcie materiału obszycia w kontakcie z wodą. 

• Biały osad pomiędzy bąbelkami i na powierzchni przykrycia. 

• Oksydacja metalowych oczek i osprzętu basenu.

• Silny zapach chloru.
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Basen pływacki zawiera słabą solno-kwaśną kąpiel. Ważne jest, aby utrzymywać stabilność 
chemiczną wody zarówno dla dobra basenu, jak i w celu zapobieżenia degradacji chemicznej 
przykrycia basenu.

Podchloryn sodu 

NaOCI + H₂O = HOCI + Na+ 

Podchloryn wapnia 

Ca(OCI)₂ + H₂O = HOCI = Ca+² 

Podchloryn litu 

LiOCI + H₂0 = HOCI + Li+ 

Chlorowniki solne

*Chlorowniki solne mogą nadmiernie chlorować basen! W słonej wodzie występuje znaczna 
ilość zawiesiny chloru w postaci chlorku sodowego. W rzeczywistości, gdyby udało się 

uwolnić cały chlor tworzący zawiesinę w wodzie morskiej na ziemi, ważyłby on 5 razy więcej 
niż atmosfera ziemska! * 

Wszystkie te reakcje prowadzą do wytwarzania kwasu chlorowego (HOCI), aktywnego 
środka odkażającego w basenie.
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Dozowanie szokowe

• Wysoki poziom chloru naraża przykrycie na nadmierne obciążenie, utleniając je i tworząc 
wolne rodniki, które rozpoczynają reakcje łańcuchowe. Prowadzi to do łańcuchowego 
cięcia polimeru i dlatego materiał staje się kruchy.

• Aby temu zapobiec, stabilizatory i przeciwutleniacze w materiale przykrycia wiążą się 
z wolnymi rodnikami.

• Początkowo przykrycie nie wykaże żadnego uszkodzenia, ale stabilizatory 
promieniowania UV zostały już wyłączone poprzez proces dozowania szokowego i 
pokrycie basenowe zacznie się starzeć przedwcześnie.

• Ważne jest, aby podczas dozowania szokowego przykrycie basenu zdjąć i umieścić je z 
powrotem dopiero wtedy, gdy poziom chloru spadnie ponownie do wartości zalecanej
przez branżę basenową.
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Wysokie

temperatury 

i

wysokie

zapotrzebowanie 

na chlor  
Wanny z hydromasażem (jacuzzi) są 
przykładem miejsca o stałym wysokim 
poziomie składników chemicznych i 
podwyższonej temperaturze, która 
może powodować blaknięcie 
materiału.

Materiał bąbelkowy jest najczęściej 
stosowany jako powłoka ochronna do 
utrzymania przykrycia zewnętrznego 
w wannie z hydromasażem.
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Pęcznienie bąbelków
Pęcznienie bąbelków jest rzadką przyczyną reklamacji i jest często mylone z kurczeniem 
się materiału.
Choć nie do końca wiadomo, jakie dokładnie warunki powodują to zjawisko, kluczowymi 
czynnikami wydają się być ciśnienie atmosferyczne, temperatura wody w basenie i poziom 
zawartości składników chemicznych.

• Pęcherzyk opiera się ściskaniu.
• Materiał przykrycia ma wygląd bryłek.

© Plastipack 2014 



Kurczenie się materiału  

Polietylen ma naturalny wskaźnik skurczu wynoszący około 2%. Zachęcamy naszych 
klientów do zwiększenia wymiaru przykrycia basenu tylko w odniesieniu do jego 
długości poprzez zwiększenie całkowitej długość przykrycia o 2%. Jeżeli przykrycie skurczy 
się bardziej niż o sugerowane 2% całkowitej długości, prosimy skontaktować się z nami 
ze zdjęciami przykrycia, numerem kontroli jakości (QC) lub ze stemplem z datą.
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Dziobnięcia ptaków  

Uszkodzenie to jest bardziej powszechne niż można by sobie wyobrazić. Małe 
grupy przekłutych lub wydartych otworów są często spowodowane przez ptaki.  
W miejscu, gdzie znajduje się nasz zbiornik testowy mamy szczególną mewią 
rodzinę, która wydaje się, że bardzo lubi wydziobywać otwory w naszych 
testowych przykryciach basenowych.
* Uwaga: Jak na razie nie podjęto jeszcze żadnych działań prawnych przeciwko 
tej mewiej rodzinie! 

Atak mewy srebrzystej!! 

Sroka
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Niewłaściwe przechowywanie bez osłony 

odblaskowej (Reflective Cover)
Powietrze w materiale jest dobrym izolatorem. Przykrycie basenu 

pozostawione na słońcu i niezakryte na systemie rolki do zwijania 
nagrzewa się do temperatury bliskiej  temperaturze mięknienia 
według Vicata. W miarę ochładzania się, przykrycie będzie przybierać 
trwały kształt systemu do zwijania, na który jest nawinięte.
Przeprowadzone testy wykazały temperatury aż do 80˚C .

Inne zauważalne efekty to utlenianie się barwników i zwietrzenie 
materiału przykrycia basenowego.   
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Różnica 30˚C

Maksymalna temp. otoczenia

Osłona odblaskowa

Brak osłony odblaskowej

Trwałe uszkodzenie przykrycia basenowego pojawi się przy temperaturze wyższej niż 90˚C

14 sier     15 sier    16 sier     17 sier    18 sier     19 sier    20 sier     21 sier        2009 Hastings, Wielka Brytania



Rozwarstwienie

Jest to niezwykle rzadka wada. Rozwarstwienie występuje wtedy, 
gdy płaska warstwa materiału oddzieli się od warstwy z bąbelkami. 

Najczęstszą przyczyną rozwarstwienia jest nadmierne przegrzanie 
wynikające z niewłaściwego przechowywania przykrycia basenu. 
Jeśli rozwarstwienie nastąpi z innej przyczyny, prosimy o kontakt 
wraz ze zdjęciami wady, stemplem z datą lub numerami kontroli 
jakości (QC).
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Co wykończyło przykrycie basenowe?
• Przykrycie basenowe, które uległo degradacji przed 

upływem oczekiwanego okresu jego eksploatacji 
zostało wysłane do nas w celu przeprowadzenia 
testów.

• Skorzystaliśmy z usług bezstronnego laboratorium 
uniwersyteckiego, które zastosowało testy spalania 
i fluorescencji rentgenowskiej (XRF) w celu 
określenia zawartości chloru w materiale.

• Badania wykazały, że przykrycie basenu było 
nadmiernie nachlorowane. Zawartość chloru w 
materiale przykrycia mieściła się w przedziale 
2000-6000 ppm.

• Przykrycie zostało poddane wcześniej atakowi 
chemicznemu, który polegał na dozowaniu 
szokowym chloru lub narażeniu go na długotrwałe 
oddziaływanie wysokich poziomów składników 
chemicznych.

• Choć woda w basenie mogła potem 
powrócić do standardów branżowych, 
uszkodzenie przykrycia basenu już nastąpiło.

Kolejna sprawa rozwiązana!
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Chlor jest utleniaczem

• Chlor (HOCI) to aktywny środek odkażający stosowany w basenie.

• Z całego chloru (HOCl) obecnego w basenie tylko 10% jest zużywane jako środek 
odkażający. Pozostałe 90% spełnia rolę utleniacza, który fizycznie rozkłada materię 
organiczną w basenie.

• Gdy basen jest nadmiernie chlorowany, utleniające działanie chloru (HOCI) powoduje 
spadek masy cząsteczkowej materiału przykrycia basenu, zmniejszenie jego wytrzymałości 
na rozciąganie, co powoduje rozkład łańcucha polimerowego i w efekcie skruszenie 
przykrycia basenu.

• HOCI również wybiela kolor materiału, atakując cząsteczki odpowiedzialne za kolor 
barwnika. 

• Powyższych uszkodzeń można łatwo uniknąć poprzez dbałość o to, by poziom składników 
chemicznych w basenie był wyważony i zdejmując przykrycie basenu podczas szokowego 
dozowania chloru!
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Idealne/zdrowe poziomy chemikaliów

Podsumowanie równowagi chemicznej         

Substancja     Idealny zakres    

Sól      2500-4000

Stabilizator    zależy od zapotrzebowania na chlor

Wolny chlor 2,0-4,0 ppm 

Chlor związany < 0,2 ppm 

Całkowita zawartość chloru TC=FC+CC  

Całkowita zawartość bromu 4,0-6,0    

Ph   7,2 -7,8 ph

Całkowita zasadowość 80-120 ppm 

Twardość wapnia 150 -400 ppm 

Suma rozpuszczonych substancji stałych < 2000 ppm 

Fosforan jak najmniej 

Metale ciężkie  jak najmniej
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LDPE jest bardzo obojętnym i rygorystycznie testowanym tworzywem sztucznym. Polimer i 
dodatki osiągną oczekiwaną żywotność, gdy przykrycie basenu będzie właściwie użytkowane. 
Czynniki, które mogą wpłynąć na żywotność materiału to:

• Wysokie narażenie na działanie utleniacza

• Destrukcyjne działanie promieni ultrafioletowych (UV)

• Nadmierna temperatura

• Uszkodzenie mechaniczne 

Jeśli materiał przykrycia basenowego nie był narażony na oddziaływanie tych powszechnie
występujących czynników lub uległ degradacji przedwcześnie bez wyraźnej przyczyny, prosimy 
o kontakt wraz z następującymi informacjami/materiałami: 

• Typ materiału (grubość i kolor)

• Zdjęcia wady
• Poziomy chemiczne, jeśli są dostępne
• Wiek przykrycia

• Rodzaj stosowanych środków
odkażających

• Numer kontroli jakości (QC) 

lub stempel z datą 

Wnioski
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Sekret długiej żywotności

Cała rzecz polega na równowadze... równowadze wody!
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• Odnośniki  

• http://www.poolcenter.com/chlorine_generator.htm 

• http://www.poolcenter.com/color.htm 

• Pool & Spa Water Chemistry – A testing and treatment guide – Part#2004B © 2003 Taylor technologies, Inc Sparks, Maryland (Really useful book highly 
recommended) 

• http://www.plastipack.co.uk/trans-ENGLISH/use.htm  

• http://www.plastipack.co.uk/trans-ENGLISH/uv-stabilised.htm 

• http://www.plastipack.co.uk/trans-ENGLISH/chemical-resistant.htm 

• http://www.plastipack.co.uk/trans-ENGLISH/use.htm 

• http://www.chemicool.com/elements/bromine.html 

• http://www.chemicool.com/elements/chlorine.html 

• http://chlorine.americanchemistry.com/What-is-Chlorine/Chlorine-101 

• Chemical Resistance of Thermoplastics edited by William Woishnis, Sina Ebnesajjad 

•   

• Polyethylene – chemical Resistance Table Low Density and high Density Polyethylene- ART254 10.12.1999 Ed.2  

•   

• http://www.professionalplastics.com/professionalplastics/HDPE-LDPEChemicalResistanceChart.pdf 

•   

• http://www.borealisgroup.com/pdf/chemical-resistance/chemical-resistance-hdpe-ld.pdf 

•   

• http://www.jonesco-plastics.com/en/pdf/chemical_resistance.pdf 

•   

• http://www.mitsuchem.com/Admin/Disposal/chemicalresistancedata.pdf 

•   

• http://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2007-0163-3062.pdf 

•   

• http://www.drydenaqua.com/instruments/products/nitrogen_trichloride/index.htm 

•   

• http://www.drydenaqua.com/instruments/products/nitrogen_trichloride/pdf/leaflet/Nitrogen_Trichloride_Monitor_in_Air.pdf 

•   

• http://www.coleparmer.co.uk/Chemical-Resistance 

•   

• http://www.ccmr.cornell.edu/education/ask/index.html?quid=457  

•   

• Energy Smart Pool-United States of America–Department of Energy. 

•   

• http://www.taylortechnologies.com/ChemistryTopicsCM.ASP?ContentID=27  

•   

• http://www.cheaphottubchemicals.com/Page/PoolHelp/Metal-stains.htm 

•   

• http://www.laticrete.com/portals/0/tds/tds179.pdf 

•   

• "Bromine." Chemicool Periodic Table. Chemicool.com. 20 Oct. 2012. Web. 10/29/2012  

• <http://www.chemicool.com/elements/bromine.html>. 

•   

• http://www.azwestern.edu/downloads/NSF%20Grants/pool%20chem-UV-cyanuric%20acid.pdf 
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Wytwórcy produktów oszczędzających energię i zasoby naturalne

Dziękujemy 
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Producent               Informacje o produktach     Zbiorniki wodne  

www.plastipack.co.uk      www.geobubble.co.uk      www.vapourguard.com  

Wainwright House, 4 Wainwright Close, Churchfields Industrial Estate, St Leonards-on-sea,  

TN38 9PP UK 

t: +44 (0) 1424 851 659   f: +44 (0) 1424 853 909 e:info@plastipack.co.uk  

http://www.plastipack.co.uk/
http://www.geobubble.co.uk/
http://www.vapourguard.com/

