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Forord
Denne bacheloroppgaven ble skrevet i forbindelse med avsluttende utdanning for
studieretningen kjemiingeniør ved Institutt for Kjemi og Materialteknologi ved Norges
Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Oppgaven ble utført av Maja
Jacobsen, Kristina Ryeng Simavik og Helene Kowollik vårsemesteret 2018, på oppdrag fra
Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). En problemstilling ble først foreslått fra SIAT og
deretter videreutviklet. Det har vært både gøy og spennende å ta et dypdykk inn i et helt nytt
tema. Prosessen har vært utfordrende, men også veldig lærerik.

Oppgaven hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten bistand fra våre to veiledere og andre
fagpersoner. Først og fremst en stor takk til Lene Østby, vår interne veileder fra NTNU som har
vært tilgjengelig for oss når vi måtte trenge det. Hun har også gitt oss nyttige tilbakemeldinger
underveis i arbeidet, spesielt på det rapporttekniske. En stor takk må også gis til Therese Nitter
fra SIAT som ga oss oppgaven og har vært vår eksterne veileder gjennom perioden. Nitter har
hjulpet til med veiledning, men har også vært til stor hjelp ved organisering og planlegging.
Takk til personale ved anleggene for et godt samarbeid. Spesiell takk for at dere har stilt opp
med alt fra prøvetakningsverdier i bassengene til innsikt inn i deres fagområde og gode svar på
spørsmål.
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Sammendrag
Denne bacheloroppgaven ble utført i samarbeid med Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT).
To svømmeanlegg ble valgt som studieobjekter og det ble innledet et samarbeid med disse. Anlegg
1 bruker kjemisk fremstilt natriumhypokloritt (NaOCl) som desinfeksjonsmiddel i bassengvannet.
NaOCl undergår en langsom degraderingsprosess med en gang den blir produsert. Det er flere
faktorer som kan fremskynde lagringsprosessen, blant annet lagringstid, lagringstemperatur,
konsentrasjon, pH, UV-lys og andre urenheter. Jo høyere startkonsentrasjon kloret har, jo raskere
vil nedbrytningen skje. På anlegg 1 ble tankene med NaOCl lagret i omtrent tre til fire uker før de
ble brukt opp. Hos anlegg 2 bruker de elektrolyse av salt og vann til produksjon av NaOCl etter
behov, noe som reduserer utfordringene ved lagring.

Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan holdbarheten til NaOCl påvirkes av
lagringstiden og lagringstemperaturen. For å undersøke dette ble det nødvendig å se på
klorforbruket og sette det i sammenheng med besøkstallet. Det ble også brukt en digital
temperaturmåler for å undersøke hvilken temperatur det var på lagringsrommet.

Temperaturen på lagringsrommet ble målt til å være 23 °C, som er mye høyere enn den anbefalte
temperaturen på 5 °C. Resultatene viste at klorforbruket var avhengig av antall besøkende, men at
trenden for klorforbruket økte gjennom periodene selv om trenden for besøkstallet var relativt
konstant. Dette tyder på at degradering av NaOCl har funnet sted og at andelen tilgjengelig klor
har blitt redusert.

De to desinfeksjonsteknologiene ble sammenliknet med hovedvekt på vannkvalitet.
Vannkvalitetsverdiene som ble målt hos anlegg 1 og 2 var fritt klor, bundet klor og pH. Alle
svømmeanlegg er lovpålagt å loggføre disse måleverdiene og målingene ble allerede utført
rutinemessig av de ansatte hos svømmeanleggene. Det var derfor ikke behov for å gjøre egne
målinger. Verdier for vannkvalitet fra idrettsbassenget ble vurdert opp mot Forskrift for
badeanlegg, bassengbad og badstu.
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Resultatene viste at verdiene for pH, fritt klor og bundet klor for det meste lå innenfor lovbestemte
verdier, men at det var noen avvik. Resultatene for klorforbruk viste at anlegg 2 tilsetter mer klor
per liter vann i idrettsbassenget enn anlegg 1, som kan være på grunn av at anlegg 2 har en større
tetthet av badende per liter vann. Det at anlegg 1 tilsetter saltvann i deres idrettsbasseng kan også
ha en innvirkning på dette siden det virker desinfiserende.
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Summary
This bachelor assignment was performed in cooperation with Centre for Sports Facilities and
Technology (SIAT). Facility 1 is using chemically produced sodium hypochlorite (NaOCl) to
disinfect the pool water. Immediately after being produced, NaOCl undergoes a slow degradation
process. Multiple factors contribute to the degradation process, among others storage time, storage
temperature, concentration, pH, UV-radiation and other impurities. The higher start concentration
NaOCl has, the faster it will degrade. The tank containing NaOCl is stored for approximately three
weeks. At facility 2 they use electrolysis of salt and water for production of NaOCl, which reduces
the challenges of storing.

The purpose of the assignment was to study how the durability of NaOCl depends on the storage
time and the storage temperature. To study this, it was necessary to examine the consumption of
chlorine and the number of visitors. A temperature measurement device was used to measure the
temperature at the storage room.

The temperature in the storage room was measured to be 23 °C, which is above the recommended
temperature at 5 °C. The results showed that the consumption of chlorine depends on the number
of visitors. The trend for chlorine consumption increased throughout the two periods even when
the trend for visitor numbers was relatively constant. This suggests that degradation has taken place
and that the amount of available chlorine has decreased at the end of the two periods.

The two disinfection technologies were compared with a main emphasis on water quality. The
values of free and combined chlorine and pH where measured by the employees at the two pool
facilities. The water quality values were compared to the values decided by the regulations for pool
facilities and spas. The results also show that the values for free chlorine, combined chlorine and
pH mostly stay inside the limits, but there are some deviations. The water quality values were also
assessed against the added amount of chlorine. The results show that facility 2 adds more chlorine
per liter of water in their sports pool than facility 1.

iv

Innholdsfortegnelse
Forord

i

Sammendrag

ii

Summary

iv

Symbolliste

vii

Figurliste

viii

1.

Innledning

1

2.

Teori
2.1.
Vannbehandling
2.2.
Desinfisering av badebasseng
2.2.1.
Hypokloritter
2.3.
Vannkvalitet
2.3.1.
Kjemiske parametere for bassengvann
2.4.
NaOCl
2.4.1.
Kjemisk fremstilling av NaOCl
2.4.2.
Elektrolyseproduksjon av NaOCl
2.4.3.
Fordeler og ulemper med kjemisk fremstilling og elektrolyseproduksjon av NaOCl
2.5.
Lagring av NaOCl
2.6.
Nedbryting av NaOCl
2.6.1.
Effekt av konsentrasjon
2.6.2.
Effekt av temperatur
2.6.3.
Effekt av pH-verdi
2.6.4.
Effekt av ultrafiolett lys
2.6.5.
Effekt av urenheter
2.7.
Utfordringer knyttet til klor i vann
2.7.1.
Desinfeksjonsbiprodukter
2.8.
Patogene mikroorganismer i bassengvann
2.9.
De to studieobjektene
2.9.1.
Anlegg 1
2.9.2.
Anlegg 2

2
2
4
4
7
7
10
10
10
12
12
13
15
15
15
15
16
16
16
18
20
20
22

3.

Metode
3.1.
Anlegg 1
3.1.1.
Maskinelle målinger
3.1.2.
Manuelle målinger
3.2.
Anlegg 2
3.2.1.
Maskinelle målinger
3.2.2.
Manuelle målinger

24
24
24
25
25
25
26

4.

Resultater
4.1.
Anlegg 1
4.1.1.
Klorforbruk og mengde tilsatt NaOCl per liter vann
4.1.2.
Vannkvalitet

27
27
27
31
v

5.

4.1.3.
Lagringstemperatur av NaOCl
4.2.
Anlegg 2
4.2.1.
Klorforbruk og mengde tilsatt NaOCl per liter vann
4.2.2.
Vannkvalitet

34
35
35
37

Diskusjon
5.1.
Klorforbruk og besøkstall
5.2.
Degradering av NaOCl
5.3.
Tilsatt klor per liter vann i idrettsbassengene fra anlegg 1 og 2
5.4.
Vannkvalitet

39
39
40
41
41

6.

Konklusjon

43

7.

Referanser

44

Vedleggsliste
Vedlegg 1: Totalt klorforbruk og antall besøkende hos anlegg 1 i første periode
Vedlegg 2: Totalt klorforbruk og antall besøkende hos anlegg 1 i andre periode
Vedlegg 3: Beregninger for tilsatt klor hos anlegg 1
Vedlegg 4: Tilsatt klor og besøkstetthet i første periode hos anlegg 1
Vedlegg 5: Tilsatt klor og besøkstetthet i andre periode hos anlegg 1
Vedlegg 6: Målinger for klor og pH for første periode hos anlegg 1
Vedlegg 7: Målinger for klor og pH for andre periode hos anlegg 1
Vedlegg 8: Formler for beregning av standardavvik
Vedlegg 9: Beregninger for tilsatt klor hos anlegg 2
Vedlegg 10: Tilsatt klor og besøkstetthet hos anlegg 2
Vedlegg 11: Målinger for klor og pH hos anlegg 2
Vedlegg 12: Populærvitenskapelig artikkel

46
47
48
50
51
52
54
55
57
58
59
60
61

vi

Symbolliste
DPB – Desinfeksjonsbiprodukter
HAA – Haloeddiksyre
NaOCl - Natriumhypokloritt
THM – Trihalometan
UV – Ultrafiolett

vii

Figurliste
Figur 1: Flytskjemaeksempel for et sirkulasjonssystem i et svømmeanlegg ................................... 2
Figur 2: Former av oppløst klor i vann, avhengig av pH. ................................................................ 5
Figur 3: En modell som illustrerer HOCl og OCl- sine bakteriedrepende mekanismer. ................. 6
Figur 4: Reaksjonene som kan forekomme med fritt klor i bassengvann. ....................................... 8
Figur 5: Fremstillingsprosessen av NaOCl. ................................................................................... 10
Figur 6: Elektrolysesystemet til anlegg 2. ...................................................................................... 11
Figur 7: Degradering av NaOCl avhengig av tid og temperatur .................................................... 13
Figur 8: Oversikt over hvilke patogene organismer som kan overføres i bassengvann ................. 19
Figur 9: Dagtanker tilhørende system 1P, 2P og 3P. ..................................................................... 21
Figur 10: En tankleveranse fra sommeren...................................................................................... 22
Figur 11: Sammenheng mellom totalt klorforbruk og antall besøkende hos anlegg 1 for første
tankperiode. ............................................................................................................................. 28
Figur 12: Sammenheng mellom totalt klorforbruk og antall besøkende hos anlegg 1 for andre
tankperiode. ............................................................................................................................. 28
Figur 13: Tilsatt klor og besøkstetthet i idrettsbassenget hos anlegg 1 for første tankperiode. ..... 30
Figur 14: Tilsatt klor og besøkstetthet i idrettsbassenget hos anlegg 1 for andre tankperiode. ..... 30
Figur 15: Verdier for fritt og bundet klor (mg/l) med standardavvik (|) for idrettsbassenget hos
anlegg 1 for første tankperiode. .............................................................................................. 32
Figur 16: Verdier for fritt og bundet klor i mg/l med standardavvik (|) for idrettsbassenget hos
anlegg 1 for andre tankperiode. .............................................................................................. 32
Figur 17: pH med standardavvik (|) for idrettsbassenget hos anlegg 1 for første tankperiode. ..... 33
Figur 18: pH med standardavvik (|) for idrettsbassenget hos anlegg 1 for andre tankperiode. ...... 34
Figur 19: Tilsatt klor (ml klor/l vann) og besøkstetthet (antall besøkende/l vann) for
idrettsbassenget i anlegg 2 gjennom en periode på tre uker. .................................................. 36
Figur 20: Verdier for fritt og bundet klor i mg/l med standardavvik (|) for idrettsbassenget på
anlegg 2 gjennom en periode på tre uker. ............................................................................... 37
Figur 21: pH med standardavvik (|) for idrettsbassenget på anlegg 2 gjennom en tankperiode på
tre uker. ................................................................................................................................... 38

viii

1. Innledning
Desinfisering av badebasseng er obligatorisk for svømmeanlegg. For å sikre helsemessige og
hygieniske forhold må svømmeanleggene følge Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu.
[1] I dag bruker majoriteten av alle svømmeanlegg i Norge klor som desinfeksjonsmiddel. Grunnen
til dette kan være at klor er rimelig å fremstille og er effektiv mot skadelige mikroorganismer som
kan være i bassengene. Klor i form av NaOCl er mye brukt og kan enten fremstilles kjemisk eller
ved elektrolyse. [2]

To svømmeanlegg ble valgt som studieobjekter. Anlegg 1 bruker kjemisk fremstilt NaOCl som de
får levert fra Borregaard AS [3]. Utfordringen med bruk av NaOCl er at dens desinfiserende
egenskaper ikke varer evig. Faktorer som påvirker holdbarheten og dermed konsentrasjonen av
tilgjengelig klor i NaOCl-løsninger er pH, temperatur, startkonsentrasjon, UV-lys, lagringstid og
urenheter. [2] Informasjon om hvordan lagringen kan optimaliseres vil være relevant for mindre
svømmeanlegg som ikke bruker så mye klor og som trenger å lagre kloret lenge. Informasjonen vil
også være viktig for svømmeanlegg som vil spare penger og bedre vannkvaliteten.

Anlegg 2 bruker elektrolyse av vann og salt for å fremstille NaOCl etter behov. Ved bruk av
elektrolyse reduseres utfordringene som følger med lagring. En sammenlikning av de to nevnte
desinfeksjonsteknologiene med hensyn på vannkvaliteten vil kunne gi forbrukerne et bedre
utgangspunkt for å velge hvilken som passer dem best.

Med dette ble følgende problemstillinger lagt til grunn:
•

Undersøke hvordan holdbarheten til NaOCl påvirkes av lagringstid og lagringstemperatur
hos anlegg 1.

•

Sammenlikne de to metodene elektrolyseproduksjon av NaOCl og kjemisk fremstilling av
NaOCl, med vekt på vannkvalitet.
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2. Teori
Svømming gir flere helsemessige fordeler og mange benytter seg av svømmeanlegg enten for lek,
trening eller velvære. For at det skal være mulig å drive slike svømmeanlegg må vannet desinfiseres
slik at vannkvaliteten tilfredsstiller en rekke krav beskrevet i kapittel 2.3. [1] De som bader i
bassengene introduserer mange former for forurensninger. Det er viktig å velge et effektivt
desinfeksjonsmiddel som er sterkt og langtidsvirkende, men som samtidig ikke er helseskadelig
for de badende. Den gjennomsnittlige baderen rapporteres å legge igjen mellom 50 og 600
millioner bakterier i vannet ved første nedsenkning. De fleste av disse mikroorganismene er ikke
patogene, men noen kan føre til infeksjoner. [3]

2.1.

Vannbehandling

For at bassengvannet skal holde akseptabel kvalitet bør badets sirkulasjonssystem og
renseanordninger være optimale. Det kreves mange innretninger som ikke er synlige for de som
bader i bassengene. I figur 1 er det vist et eksempel på hvordan et svømmeanlegg med
sirkulasjonssystem kan bygges opp. [4]

Figur 1: Flytskjemaeksempel for et sirkulasjonssystem i et svømmeanlegg . [5]]

2

Filteret som benyttes i de fleste svømmeanlegg vil være et dybdefilter der partiklene i vannet skilles
fra vannet ved at det passerer gjennom en "seng" med granulært materiale (filterkorn). I bassengbad
er det fire dybdefiltertyper som benyttes; trykksandfiltere, åpne sandfiltere, trykkdiatomittfiltere
og vakuumdiatomittfiltere. Slike filtre kan fjerne partikler som er mindre enn det poreåpningene i
filteret skulle tilsi. Poreåpningene i filterkornene har normalt en diameter mellom 35-50 µm, men
likevel vil de minste partiklene som fjernes kunne ha en diameter ned mot omtrent 1 µm. Dette
skyldes blant annet tiltrekningskrefter mellom filterkornene og partiklene i vannstrømmen.
Separeringen er avhengig av at partiklene festes til filterkornene, som igjen er avhengig av tre
prosesstrinn: transport av partiklene, fastholding av partiklene og løsrivning av partiklene. [4]

Sedimentasjon er den dominerende mekanismen for transport av partikler inn til filterkornene.
Sedimentasjon oppstår når partiklene i en væske har høyere tetthet enn væsken og når partiklene
danner en bunnfelling. Partiklenes størrelse og tetthet spiller da en viktig rolle. Partiklene i vannet
vil i utgangspunktet variere i størrelse mellom 0,001-1 µm, og det vil derfor være viktig å omdanne
dem til større partikler. Det tilsettes derfor fellingsmidler som koagulanter og hjelpeflokkulanter
slik at større partikler felles ut og dermed kan bindes til filteret. [4]

Mengden vann som til enhver tid må sirkulere gjennom systemet er avhengig av belastningen på
bassenget. Med belastning menes blant annet antall badende i bassenget og deres hygiene. Det er
også viktig med god sirkulasjon i selve bassenget slik at det ikke oppstår soner med stillestående
vann. Vannet skal kontinuerlig sirkuleres gjennom hele sirkulasjonssystemet og det skal ikke
samles opp vann som ikke tar del i sirkulasjonen. [4, 5]

For å unngå oppkonsentrering av løst organisk stoff, salter og andre forbindelser er det viktig å
skifte ut

noe av bassengvannet.

Alle

bassengbad skal ha utjevningsmuligheter

i

sirkulasjonssystemet som skal sikre dets funksjon og drift, samt gi en jevn vannstand i bassenget
ved varierende badebelastning. Nytt vann skal erstatte vann som fordamper og dette vannet tilsettes
til utjevningstanken som vist i figur 1. [4]
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2.2.

Desinfisering av badebasseng

Det finnes mange former for desinfisering av bassengvann, men klorbasert vannbehandling er den
vanligste [6]. Klor er et element i halogenfamilien og i naturen eksisterer klor kun som klorioner
(Cl-) [2]. Klor representerer et godt og pålitelig desinfeksjonsmiddel og både tørt og flytende klor
kan benyttes. På en annen side er klor også kjent som et masseødeleggende kjemisk våpen og
vannklorering kan føre til skadelige biprodukter. [7] Ofte brukes klor sammen med UV-bestråling.
UV-bestråling er et fysisk desinfeksjonsmiddel og all skade på mikroorganismene skjer under
direkte eksponering. Det dannes ingen biprodukter med desinfiserende effekt under en slik
bestråling og av den grunn må metoden benyttes sammen med et annet desinfeksjonsmiddel. [4]

2.2.1. Hypokloritter
Hypokloritter slik som NaOCl og kalsiumhypokloritt (Ca(OCl) 2) er populære alternativer for
desinfisering av badevann og drikkevann, men klorgass (Cl2) er også et alternativ. Hypokloritter er
regnet som tryggere desinfeksjonsmidler enn Cl2, siden det er en giftig gass som utgjør en trussel
mot driftspersonale. Det hypoklorittene har til felles er at de danner underklorsyrling (HOCl) i
vann. NaOCl og Ca(OCl)2 i vann hydrolyserer i henhold til følgende reaksjoner:

𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑂 ⇋ 𝑁𝑎 + + 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝑂𝐻−

(1)

𝐶𝑎(𝑂𝐶𝑙)2 + 2𝐻2 𝑂 ⇋ 𝐶𝑎 2+ + 2𝐻𝑂𝐶𝑙 + 2𝑂𝐻−

(2)

𝐻𝑂𝐶𝑙 ⇋ 𝑂𝐶𝑙 − + 𝐻 +

(3)

HOCl er en svak syre og i vann spaltes den til protoner og hypoklorittioner (OCl-) og danner en
pH-avhengig likevekt som vist i reaksjonslikning 3. Ved normale temperaturer og pH-verdier
mellom 7,2 og 7,6 innstilles likevekten slik at det er omtrent like mye HOCl og OCl- tilstede. [4]
Hvordan HOCl og OCl- avhenger av pH er vist i figur 2. Både HOCl og OCl- har desinfiserende
egenskaper fordi de er oksidasjonsmidler, men HOCl har generelt en mye bedre desinfeksjonsevne
enn OCl-. Hypokloritter ender opp som OCl- i vannet som vist i reaksjonslikning 1, 2 og 3, og
deretter danner OCl- en likevekt med vannet som vist i reaksjonslikning 4. [7]
4

𝑂𝐶𝑙 − + 𝐻2 𝑂 ⇌ 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝑂𝐻−

(4)

OCl- vil være med på å endre pH i vannet, siden ionene påvirker de innstilte likevektene i ut i fra
Le Châteliers prinsipp. Le Châteliers prinsipp sier følgende: "Når et system med en dynamisk
likevekt innstilt, påvirkes utenfra, vil systemet endres slik at effekten av påvirkningen blir minst
mulig". [8] Det vil si at en tilsats av NaOCl, som fører til økt mengde OCl- i vannet, vil gjøre at
likevekten i reaksjonslikning 4 forskyves mot høyre. Forskyvningen fører til en økt konsentrasjon
av OH- og dermed økt pH. Det må derfor tilsettes andre komponenter, slik som syre, for å
opprettholde det anbefalte pH-området. [9]

Når pH-verdien er under fire vil likevekten i reaksjonslikning 5 forskyves mot venstre og uønsket
Cl2 vil dannes. [10] Dette er også vist i figur 2.

𝐶𝑙2 + 𝐻2 𝑂 ⇋ 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻+ + 𝐶𝑙−

(5)

Figur 2: Former av oppløst klor i vann, avhengig av pH. [7]
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HOCl har ingen elektrisk ladning og har en pKa-verdi på 7,5. Den elektriske nøytraliteten gjør at
den vil krysse cellemembranen hos mikroorganismer, i motsetning til OCl- som forhindres av
lipidbilaget som er negativt ladet. [11,12] HOCl kan penetrere lipidbilaget i plasmamembranen ved
passiv diffusjon og kan angripe den mikrobielle cellen. Cellen angripes både fra utsiden (sirkel A’)
og innsiden av cellen (sirkel B og C) som vist i figur 3. OCl- har svak bakteriedrepende aktivitet
på grunn av sin manglende mulighet til å diffundere gjennom plasmamembranen. OCl- utfører en
oksiderende handling kun fra utsiden av cellen (sirkel A). [12] På innsiden av cellen deaktiverer
HOCl nøkkelenzymer ved å oksidere sidekjeder, spesielt de som inneholder svovel. Ved pH høyere
enn 7,5 befinner mesteparten av desinfeksjonsmiddelet seg på ionisert form (OCl-) slik at
klorbeskyttelsen reduseres. [11]

Figur 3: En modell som illustrerer HOCl og OCl- sine bakteriedrepende mekanismer. [11]

6

2.3.

Vannkvalitet

Den valgte desinfeksjonsteknologien bør forhindre infeksjon og algedannelse, minimere smak og
lukt, og gi vann fritt for skadelige organismer og irriterende stoffer. Forskriften sier at «Vannet i
bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende
til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet.» [1]

2.3.1. Kjemiske parametere for bassengvann
Alle bassengbad skal ta analyser av vannkvalitetsparametere for å holde oversikt over
bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold. Disse parameterne
inkluderer pH, fritt klor og bundet klor. [1]

pH
pH er en måleverdi for surhetsgraden i en løsning og er definert som den negative logaritmen til
konsentrasjonen av hydrogenioner (H+). [4]

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+ ]

En vandig løsning vil også alltid inneholde hydroksylioner (OH -) og forholdet mellom H+ og OHbestemmes av vannets dissosiasjonslikevekt som vist i reaksjonslikning 6. [4]

𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻+ + 𝑂𝐻−

(6)

pH-skalaen går fra null til 14, hvor vann med en pH på syv regnes som nøytralt. Har vannet en pH
på over syv er det overskudd av OH- og det regnes som basisk. Dersom vannet har en pH på under
syv er det overskudd av H+ og det regnes som surt. Vannets pH bestemmes av aktiviteten av H+ og
er en viktig parameter fordi den kan påvirke kloreringsprosessen. Desinfeksjonsmidlene mister
mye av sin effekt dersom pH-verdien blir for høy. [4,13]
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Verdien i bassengvann skal i henhold til forskriften ligge mellom 7,2-7,6. [1] pH-nivået i alle
basseng er under konstant forandring og kan utgjøre helseskader om det avviker fra anbefalte
verdier. Generelt er klor mer effektiv ved lavere pH-verdier, men dette er ikke heldig for hud og
slimhinner. Dette intervallet er derfor satt av helsemessige årsaker, samtidig som det gir en god
nok desinfeksjon. [4] I tillegg vil kloret i bassenget lettere forsvinne med avgassing dersom alt
befinner seg som HOCl [11].

Fritt og bundet klor
Når NaOCl tilsettes vannet dannes HOCl og OCl-. Summen av disse utgjør fritt klor. Når
ammoniakk er tilstede i vannet vil klor reagere og danne produkter av klor og ammoniakk, også
kjent som kloraminer. Dette er beskrevet i kapittel 2.7.1. under «Kloraminer». Det finnes tre typer
kloraminer og summen av disse kalles bundet klor. Totalt klor er summen av fritt klor og bundet
klor. [14]

Den dominerende reaksjonen for fritt klor i bassengvann er oksidering av organiske stoffer. Disse
reaksjonene er som regel raske reaksjoner som markeres i figur 4 som fete piler. Disse reaksjonene
resulterer i at kloret omdannes til oksidasjonsprodukter som Cl-. Fritt klor reagerer også raskt med
ammoniakk og aminonitrogenmolekyler (pil 1) som ofte er tilstede i proteiner eller aminosyrer i
naturlig organisk materiale. Produktene i disse reaksjonene vil være bundet klor. [15]

Figur 4: Reaksjonene som kan forekomme med fritt klor i bassengvann. [15]
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Hos svømmeanlegg som bruker sjøvann vil det også være bromioner (Br -) tilstede i badevannet
[16]. Med klor som desinfeksjonsmiddel i slike basseng vil HOCl reagere med Br - og danne
hypobromsyre (HOBr) (pil 2) og Cl- (pil 3), som vist i reaksjonslikning 7. HOBr danner
oksidasjonsprodukter når Br- frigjøres fra molekylet, som danner små mengder brominerte
organiske stoffer i en sidereaksjon (pil 5). [15]
𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐵𝑟 − → 𝐻𝑂𝐵𝑟 + 𝐶𝑙 −

(7)

HOBr vil binde seg til organisk materiale i vannet og danne bundet brom (bromaminer). I
motsetning til de svakt desinfiserende kloraminene, beholder bromaminer sin desinfiserende effekt.
[15]

I tabell 1 er kravene til vannets innhold av fritt klor og bundet klor gitt etter vanntemperatur.
Tabellen viser at grensen for konsentrasjonen av fritt klor øker med økende temperatur.

Tabell 1: Krav til konsentrasjon av fritt og bundet klor i badevann ved ulike temperaturer [1]
Vanntemperatur

Vannets laveste konsentrasjon av

Sum av fritt og bundet klor,

( C)

fritt klor (mg/l)

maksimalverdi (mg/l)

≤ 27

0,4

3

27-29

0,5

3

29-33

0,7

4

33-37

0,9

4

>37

1,0

4

o

Verdiene måles ved utløpet av bassenget før det blir filtrert og før det blir tilsatt nytt
desinfeksjonsmiddel. Konsentrasjonen av bundet klor må ikke overstige halvparten av
konsentrasjonen til fritt klor. Det er ønskelig at verdien av bundet klor skal være så lav som mulig,
men aldri over 0,5 mg/l. [1]
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2.4.

NaOCl

2.4.1. Kjemisk fremstilling av NaOCl
NaOCl som benyttes hos anlegg 1 blir produsert ved å blande Cl2 og natriumhydroksid (NaOH)
slik som vist i figur 5. Figuren viser også at vann tilsettes som løsemiddel. I tillegg til NaOCl vil
natriumklorid (NaCl) og vann dannes under produksjonen, som vist i reaksjonslikning 8. [2]

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑙2 → 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑂 + 𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒

(8)

Figur 5: Fremstillingsprosessen av NaOCl. [17]

Fremstillingen av NaOCl er svært eksoterm, som betyr at varme dannes under reaksjonen både ved
fortynningen av NaOH med vann og under klorineringen av den fortynnede løsningen. Ved tilsats
av klor skjer en klorinering der kloret binder seg til NaOH. Ved å ta i bruk flytende klor vil varmen
generert under klorineringen reduseres betraktelig. Bruk av flytende klor genererer ikke bare
mindre varme, men eliminerer også behovet for en kostbar klorfordamper som krever vedlikehold,
kontroller og liknende. [17]

2.4.2. Elektrolyseproduksjon av NaOCl
Elektrolyse er en prosess der elektrisk energi tilføres til en celle for å drive en kjemisk reaksjon.
To elektroder (anode og katode) settes ned i løsningen som skal elektrolyseres og strøm tilføres de
to elektrodene. Ved katoden skjer det en reduksjon ved at elektroner overføres til kationene i
løsningen, og ved anoden inngår anionene i en oksidasjon ved at elektroner avgis til anoden. [8]
Dette foregår i en elektrolysecelle som er et apparat bestående av positive og negative elektroder
som i enkelte prosesser skilles med en membran. [18]
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En adskilt celle er en elektrolytisk celle hvor anoden og katoden står på hver sin side og er separert
av en membran som tillater strøm å strømme fra anode til katode. På grunn av membranen kan ikke
løsningene i katode- og anodekammerene blandes. [19]

Hos anlegg 2 benyttes et elektrolyseinstrument som vist i figur 6. Elektrolyseinstrumentet
produserer NaOCl med en konsentrasjon på 2-3 %. Til elektrolysen brukes en mettet løsning av
NaCl der den elektriske strømmen passerer gjennom saltlaken. Det er ingen andre kjemikalier enn
salt og vann som blir brukt gjennom prosessen. De kjemiske reaksjonene som skjer er komplekse,
men kan forenkles til reaksjonslikning 9. I den totale massebalansen blir altså salt og vann omgjort
til NaOCl og H2 ved tilsats av strøm. Produsert NaOCl lagres midlertidig i en lagertank og kan
doseres derfra. [20]

Totalreaksjon:
𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑂 + 𝑆𝑡𝑟ø𝑚 → 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2

(9)

Figur 6: Elektrolysesystemet til anlegg 2. [20]
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2.4.3. Fordeler og ulemper med kjemisk fremstilling og elektrolyseproduksjon av NaOCl
Forhåndsprodusert NaOCl krever større lagringsplass og er dyrere å transportere over lange
avstander, men er lettere og tryggere å håndtere enn granulert klor (Ca(OCl) 2). Flytende NaOCl
med konsentrasjon på rundt 15%, som de har hos anlegg 1, krever ingen høye investeringer. Det er
også enkelt å anskaffe seg NaOCl ettersom det er flere leverandører i Norge som produserer NaOCl
og som tilbyr nødvendig utstyr. Lekkasjesikring, gassfare, korrosjon og personsikkerhet er faktorer
som er viktig å ta hensyn til om NaOCl skal benyttes. Det er også strenge krav til rom, avløp og
ventilasjon. [21]

Produksjon av NaOCl ved hjelp av elektrolyse er både en enkel og produktiv metode. Prosessen er
kostnadseffektiv på grunn av høyt utbytte og lavt energiforbruk. Instrumentet er kompakt og tar
ikke så veldig stor plass, har en pålitelig systemkontroll og logistikken for tilsats av salt er enkel.
Det er fordelaktig å ikke måtte håndtere klor og andre farlige kjemikalier. Det ferdigproduserte
produktet har en lav konsentrasjon og er tryggere for de ansatte å håndtere. [20, 21]

Innkjøp av en elektrolysemaskin er en høy investering, da det er begrenset med produkter på
markedet i Norge og må derfor skaffes i utlandet. Selv om det ikke er farlig kjemikaliehåndtering
knyttet til elektrolyseinstrumentet, er det likevel en viss risiko på grunn av at det kan oppstå
klorgasslekkasjer. [20, 21]

2.5.

Lagring av NaOCl

Bruk av NaOCl krever en spesiell forståelse av lagring, nedbryting, rør- og ventilvalg for optimal
bruk og sikkerhet. Med tanke på lagring er valg av materiale på oppbevaringstankene viktig. [2]
Grunnen til dette er fordi få materialer vil tåle den reaktive egenskapen til NaOCl. Feil valg av
materialer vil derfor kunne føre til skader på materialene og ikke minst forurensning av produktet.
Som en regel brukes ikke metaller til oppbevaring, men ved unntak kan titan og tantal brukes under
visse omstendigheter. Materialene som har blitt brukt til å lagre NaOCl inkluderer blant annet
polyetylen og fiberforsterkede polymerer. [17]
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En annen viktig faktor å ta hensyn til med tanke på lagring er at NaOCl-løsninger skiller ut
oksygengass under dekomponering. Beholderne må derfor være ventilerte eller ha tilstrekkelig med
avlastningsutstyr. [17] NaOCl kan ikke eksistere uten vann og er derfor bevart i en vandig løsning
for lagring, levering og for å opprettholde stabiliteten. [2] NaOCl bør lagres mørkt og kjølig.
Optimal lagringstemperatur for 15 % NaOCl er 5 °C. [22]

2.6.

Nedbryting av NaOCl

NaOCl degraderes sakte over tid til NaCl, natriumklorat (NaClO3) og oksygen. Det vil si at NaOCl
over tid vil få en redusert desinfiserende virkning, siden tilgjengelig klorinnhold tapes. Generelt
går denne reaksjonen sakte og pågår over tid. Degraderingen er hovedproblemet med denne typen
klorsystem. [2]

Figur 7: Degradering av NaOCl avhengig av tid og temperatur [23]

Det er kjent at den effektive holdbarheten til NaOCl påvirkes av ulike faktorer og at den er avhengig
av utgangskonsentrasjonen. Stabiliteten og holdbarheten påvirkes av pH, temperaturen på
løsningen, eksponering for lys, organiske samt uorganiske urenheter. [17] Figur 7 viser hvordan
degraderingen av en løsning på 12,5% NaOCl påvirkes av temperatur og lagringstid.
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Degraderingen av NaOCl følger flere reaksjonsmekanismer. Den første og overordnede reaksjonen
er klorationets (ClO3-) dannelsesreaksjon, hvor tre molekyler av OCl- degraderes til ett molekyl av
ClO3-, som vist i reaksjonslikning 10. [2]

3𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 → 2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3

(10)

Dannelsen av ClO3- er sterkt påvirket av startkonsentasjonen av NaOCl, temperatur og pH.
Nedbrytingen av NaOCl til ClO3- er en to-trinns reaksjon som involverer Cl- som et mellomprodukt,
som vist i reaksjonslikning 11 og 12. [2]

Trinn 1:
𝑂𝐶𝑙− + 𝑂𝐶𝑙− → 𝐶𝑙𝑂−2 + 𝐶𝑙−

(11)

Trinn 2:
𝑂𝐶𝑙− + 𝐶𝑙𝑂−2 → 𝐶𝑙𝑂−3 + 𝐶𝑙 −

(12)

I den andre degraderingsreaksjonen produseres oksygen som vist i reaksjonslikning 13. Det er en
svært langsom reaksjon og den har ikke så stor betydning på den totale nedbrytningen. Metallioner
og UV-lys kan katalysere reaksjonen til å degradere mer NaOCl til O2. [2]

2𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 → 2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑂2

(13)

For å unngå at NaOCl skal brytes ned mer enn nødvendig må det tas hensyn til hvordan
startkonsentrasjonen, temperaturen, pH, UV-lys og urenheter påvirker den konsentrerte løsningen.
Nedbrytningshastigheten avhenger av alle disse faktorene og den skal helst være så langsom som
mulig. [2]
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2.6.1. Effekt av konsentrasjon
Høye startkonsentrasjoner av NaOCl gjør at løsningen brytes raskere ned til en lavere
konsentrasjon over tid. Nedbrytningshastigheten er altså avhengig av den opprinnelige
konsentrasjonen. Graden av nedbrytning bremses med tiden, slik at den raskeste nedbrytningen
skjer rett etter at løsningen er produsert. [2]

2.6.2. Effekt av temperatur
Alle kjemiske reaksjoner krever energi. I en NaOCl-løsning vil energi i form av varme øke
reaksjonsraten til degraderingen. En økning i temperatur vil derfor føre til lavere konsentrasjon av
tilgjengelig klor, selv om alle andre faktorer holdes konstant. Hypoklorittanker bør på bakgrunn av
dette lagres i kjølige rom. [2]

2.6.3. Effekt av pH-verdi
pH-verdien til NaOCl er viktig med tanke på stabiliteten. Løsningen er mest stabil på lageret hvis
den har en pH mellom 12 og 13. [2]

2.6.4. Effekt av ultrafiolett lys
UV-lys er kjent for å øke nedbrytningshastigheten til NaOCl ved en prosess kalt fotolyse.
Hastigheten av fotolysen er proporsjonal med mengden lys som er absorbert av NaOCl-løsningen.
Ved maksimal sollysintensitet på 330 nm har en oppløsning av OCl- en molar absorbsjonsevne som
er 15 ganger større enn HOCl-løsninger med lik konsentrasjon. NaOCl lagres ved høy pH hvor det
hovedsaklig er OCl- og det er derfor rimelig å forvente at UV-lyset tilført vil påvirke stabiliteten.
Imidlertid er den høye pH-verdien nødvendig for å opprettholde stabiliteten og det vil ikke hjelpe
å senke verdien til fordel for å prøve å redusere effekten av sollyset. Eksponering av NaOCl for
sollys kan gi dobbel effekt på stabiliteten. Både varmen og UV-lyset vil øke nedbrytningsreaksjonene. Lagringsplassen til NaOCl bør være fritt for sollys eller andre kilder som gir intenst
UV-lys. [2]
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2.6.5. Effekt av urenheter
For den kjemiske stabiliteten er det viktig å prøve å minimere mengden urenheter. Råvarene og
kildevannet brukt til produksjon av NaOCl må være fritt for tungmetaller som nikkel, kobolt, jern,
mangan og kobber. Disse metallene kan katalysere nedbrytningen av NaOCl og gjøre at reaksjonen
går raskere. Mange av de nevnte metallene kan snike seg med under produksjonen, enten fra NaOH
eller fortynningsvannet.

Den viktigste forurensningen er nikkel som kan frigjøres fra membranen og membrancellene som
brukes til å lage NaOH. Nikkel er også tilstede i ventiler og stålrør i prosessanleggene. Hvis ikke
nikkelet fjernes fra produsert NaOH vil dette kunne forurense NaOCl-løsningen. Det blir som regel
brukt mykt vann til produksjon av NaOCl. Mykt vann er fritt for oppløste salter fra metaller slik
som kalsium, jern eller magnesium. [2]

2.7.

Utfordringer knyttet til klor i vann

I svømmebasseng har klor mange egenskaper. Kloret deaktiverer patogene organismer og binder
seg til naturlige organiske stoffer og partikler fra mennesker som for eksempel svette, urin, hår,
mikroorganismer, kosmetikk og andre kroppsprodukter. Når klor bindes til slike komponenter
dannes desinfeksjonsbiprodukter (DBPer) som kan ha flere negative helsemessige konsekvenser.
[24]

2.7.1. Desinfeksjonsbiprodukter
Høye verdier av fritt klor, høy temperatur, vannkvalitet, tilførsel av organisk materiale og
vannresirkulasjon kan påvirke DBP-dannelse i svømmebasseng. I flere basseng er det funnet
halogenerte DBPer som kan være kreftfremkallende, mutagene og/eller teratogene [25]. Per dags
dato er det mer enn 100 DBPer som har blitt identifisert i svømmebasseng [25, 26]. Disse inkluderer
trihalometaner (THMer), haloeddiksyrer (HAAer), kloraminer (haloaminer), haloketoner,
halonitrometaner og bromat for å nevne noen. De mest utbredte er kloraminer, THMer og HAAer.
[24]
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Trihalometaner
Tilstedeværelsen av naturlig forekommende organiske stoffer vil raskt redusere konsentrasjonen
av klor i vannet. Noen organiske forbindelser kan reagere med klor og andre halogener og danne
THMer, som er DBPer der tre av fire H-atomer i metan (CH4) er erstattet av halogener. THMer der
de tre halogenene er like, kalles haloformer. De fire THMene som oftest forekommer i
svømmebasseng er kloroform (CHCl3), bromodiklormetan (CHCl2Br) dibromoklorometan,
(CHClBr2) og bromoform, (CHBr3). [7]

THMer har blitt funnet i høye konsentrasjoner i svømmebasseng. De kan absorberes i kroppen ved
inntak og gjennom huden. Som følge av deres høye flyktighet kan THMer også absorberes ved
innånding. Noen THMer er kreftfremkallende DBPer som har blitt oppdaget i blodet og pusten til
svømmere og ikke-svømmere i innendørsbasseng. [25, 27]

Haloeddiksyrer
HAAer er en gruppe DBPer som forekommer i høyest grad i innendørsbasseng og er en viktig
gruppe som har blitt knyttet til blære-, nyre- og tarmkreft hos mennesker. Begrepet haloeddiksyrer
refererer til halogenerte komponenter av eddiksyre hvor H-atomene i metylgruppen er erstattet av
en eller flere klor- eller bromatomer. [28]

Dikloreddiksyre og trikloreddiksyre forekommer oftest i høyest konsentrasjon i svømmeanlegg.
HAA-konsentrasjoner funnet i bassengvann er alltid høyere enn verdiene for THMer. Dette kan
forklares ved at THMer har høyere flyktighet enn HAAer. [29]

Kloraminer
Av de organiske stoffene som blir introdusert til badevannet er det noen som forbruker klor direkte,
mens andre binder kloret slik at den oksiderende og desinfiserende egenskapen reduseres.
Ammonium og i noen grad organiske aminer fra blant annet kroppsvæsker binder klor og danner
kloraminer. Kloraminer er en av de største gruppene DBPer som forekommer i svømmebasseng.
Det kan dannes tre kloramintyper som vist i reaksjonlikning 14, 15 og 16; monokloramin (NH 2Cl),
dikloramin (NHCl2) og trikloramin (NCl3). Summen av disse kalles bundet klor. [5]
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𝑁𝐻3 + 𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐻2 𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑂

(14)

𝑁𝐻2 𝐶𝑙 + 𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐻2 𝑂

(15)

𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑁𝐶𝑙3 + 𝐻2 𝑂

(16)

I bassengvann er NH2Cl hyppigst forekommende, etterfulgt av NCl3 og NHCl2. NH2Cl dannes ved
høy pH-verdi og når det er lavt klorinnhold i forhold til ammoniakk. Jo lavere vannets pH-verdi er
og jo høyere klorinnholdet er i forhold til ammonium, desto mer NCl3 og NHCl2 dannes. NCl3
dannes ved pH-verdier mindre enn fem og med høyt klorinnhold i forhold til ammonium.
Kloraminer er svakt desinfiserende og flyktige, og er årsaken til klorlukten i svømmehaller. [5]
Lukten kan unngås ved å holde konsentrasjonen av bundet klor under kontroll [11].

NH2Cl er et svakere desinfeksjonsmiddel enn HOCl. Ved lave konsentrasjoner kan den være et
nyttig desinfeksjonsmiddel i rensing av drikkevann, men dens irriterende lukt gjør den uønsket i
bassengvann. [11] NCl3, som er fire hundre ganger mer flyktig enn både NH2Cl og NHCl2, finnes
også i luft. Nylige studier viser at eksponering av halogenerte DBPer under svømming kan
forårsake astma og blærekreft og kan skade genomisk DNA. [25, 26]

2.8.

Patogene mikroorganismer i bassengvann

Det er mange mikroorganismer som kan leve i svømmebasseng og de kan introduseres på flere
måter. Avføring, spy, slim, spytt og hud i bassengvannet er potensielle kilder til patogene
organismer. Smittede besøkende kan direkte kontaminere bassenget og overflatene med patogene
organismer, spesielt virus og sopp. Disse kan føre til hudinfeksjoner hos andre badende som
kommer i kontakt med det kontaminerte vannet eller overflaten. [6]
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Opportunisitiske patogene, særlig bakterier, kan også smittes fra brukere via overflater og
kontaminert vann. Opportunistiske patogene forårsaker sykdom når vertens immunsystem er
svekket, men regnes ikke som patogene for en frisk person. Noen bakterier, særlig bakterier som
ikke kommer fra avføring (se figur 8) kan forekomme i biofilmer og er en infeksjonsfare. I tillegg
kan enkelte frittlevende akvatiske bakterier og amøber vokse i basseng eller på andre våte overflater
i

anlegget.

Noen av

disse

kan

forårsake

en

variasjon

av

luftveis-,

hud-

eller

sentralnervesystemsinfeksjoner eller sykdommer. [6]

Figur 8: Oversikt over hvilke patogene organismer som kan overføres i bassengvann. [7]

Virus som kan forekomme i bassengvann er vist i figur 8. Virus kan ikke formere seg i vann, og
derfor må deres tilstedeværelse i vannet skyldes kontaminering av badende. Noen adenovirus kan
blant annet overføres fra øyne og hals og kan føre til øyekatarr. Rotavirus, norovirus, adenovirus,
astrovirus, enterovirus og hepatitt A er virus som kan forekomme i basseng og forårsake infeksjon.
[7]
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2.9.

De to studieobjektene

2.9.1. Anlegg 1
Anlegg 1 har rundt 360 000 årlige besøkende og består av et barnebasseng, et ungdomsbasseng, et
bølgebasseng, et idrettsbasseng (50 m), to helsebad og tre boblebad. Vannet i idrettsbassenget
består av 33% saltvann og temperaturen er rundt 27-28 °C. [30] Saltvannet gir et mer behagelig
badevann, men øker faren for korrosjonsskader i anlegget. [4]

En oversikt over hvilke systemer de ulike bassengene til anlegg 1 tilhører finnes i tabell 2. Hos
anlegg 1 lagres NaOCl i en hovedtank med en konsentrasjon på omtrent 15 %. Løsningen blir fylt
over på tre dagtanker som tilhører hvert sitt system (1P, 2P, 3P) som vist i figur 9. Fra dagtankene
blir det tilsatt små doser med NaOCl-løsning til en vannstrøm. Vannstrømmen fører løsningen
videre inn til hovedstrømmen og deretter inn til bassengene. I tillegg til NaOCl brukes UVbestråling i bassengene.

Tabell 2: Oversikt over systemene hos anlegg 1.

System

Type basseng

1P

Idrettsbasseng (50m)

2P

Terapibasseng/helsebad
Boblebad

3P

Ungdomsbasseng
Bølgebasseng
Barnebasseng
Boblebad x2

Totalt bassengvolum på anlegg 1 er 3 500 000 l og volumet for idrettsbassenget er 2 450 000 l.
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Figur 9: Dagtanker tilhørende system 1P, 2P og 3P.

Levering av NaOCl til anlegg 1
NaOCl produseres hos Borregaard AS og tappes om hos Processing Norge AS før det leveres til
anlegg 1. Vannkilden deres er Glomma og temperaturen på nyprodusert NaOCl er avhengig av
vanntemperaturen. På vinteren er vannet som går til tankene ned mot 5°C og på sommeren like
over 20°C. [31]

Lagertankene er isolerte og derfor er det er lite trolig at temperaturen på NaOCl stiger over 20°C,
selv på varme dager. NaOCl er en sesongvare med høysesong på sommeren og lavsesong på
vinteren. På vinteren kan tankene stå omtrent en til to uker hos Borregaard, mens på sommeren står
de maks i to til tre dager, dette på grunn av etterspørsel og høyere temperaturer på lageret. Lageret
er en uisolert plasthall og NaOCl lagres mørkt. [31]

De ansatte hos anlegg 1 opplyser om at de ofte får misfarget klor på sommeren og dette er vist i
figur 10. De måler ikke konsentrasjonen, men likevel observerer de et økt klorforbruk i denne
sesongen. [32]
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Figur 10: En tankleveranse fra sommeren [32]

2.9.2. Anlegg 2
Anlegg 2 består av et idrettsbasseng (25 m), et opplæringsbasseng, et lekebasseng, et heve og
senkebasseng, et babybasseng, et aktivitetsbasseng og et boblebad. Vannet i idrettsbassenget består
av 100 % ferskvann og har en temperatur på 28 °C. En oversikt over hvilke systemer de ulike
bassengene til anlegg 2 tilhører, i tillegg til bassengvolum for alle bassengene, finnes i tabell 3.

Desinfeksjonsmetoden som brukes hos anlegg 2 er elektrolyse av salt og vann til produksjon av
NaOCl, som beskrevet i kapittel 2.4.2. Salt og syre blir levert til anlegg 2, hvor saltet kommer i 25
kg sekker. I tillegg til NaOCl brukes UV-bestråling i bassengene.
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Tabell 3: Oversikt over systemene hos anlegg 2.

System

Type basseng

1D

Idrettsbasseng (25m)

2D

Barnebasseng
Opplæringsbasseng
Aktivitetsbasseng
Sklier

3D

Terapibasseng
Heve/senkebasseng
Babybasseng

4D

Boblebad

Totalt volum for bassengene på anlegg 2 er 1 338 000 l og volumet for idrettsbassenget er 670 000
l.
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3. Metode
Det ble ikke utført noe praktisk arbeid i denne oppgaven. De ønskede målingene ble allerede utført
rutinemessig av ansatte ved anlegg 1 og 2, og det var derfor ikke behov for å gjøre egne målinger.
Informasjonen som var relevant for prosjektet var temperaturen på lagerrommet hos anlegg 1, pH,
tilsatt mengde NaOCl, antall besøkende, fritt klor og bundet klor.

Referansene brukt i rapporten ble hovedsakelig funnet ved hjelp av Oria, men andre søkemotorer
som også ble brukt var Scopus, Wiley Online Library, sciencedirect.com og Google Scholar. Flere
kilder i dette metodekapittelet er muntlige kilder fra kontaktpersoner ved anlegg 1 og 2.

3.1.

Anlegg 1

Temperaturen på lagerrommet hos anlegg 1 ble målt med en temperaturlogger. Loggeren registrerte
temperaturen annethvert minutt og kunne ligge i 22 dager før minnet ble fullt. NaOCl fra klortanken
ble fordelt til tre dagtanker, tilhørende system 1P, 2P og 3P, som ble etterfylt hver morgen.
Verdiene for klorforbruket ble basert på mengden som ble etterfylt til dagtankene for alle
systemene. Etterfylt NaOCl var forbruket av NaOCl fra det foregående døgnet. Verdiene for
etterfylling ble forskjøvet en dato tilbake, slik at verdiene i stedet representerte klorforbruket for
det aktuelle døgnet. Etterfyllingene ble utført på øyemål og verdiene for klorforbruket var derfor
ikke helt nøyaktige.

De ansatte ved anlegget er lovpålagt å loggføre vannkvalitetsparametre som pH, fritt klor og bundet
klor. Disse ble loggført tre ganger per dag. Anlegg 1 sine interne aksepterte avvik mellom manuelle
målinger og maskinelle målinger er 20 % for klor og 5 % for pH. Måleverdiene og tilhørende
standardavvik ble rundet av til en desimal ettersom grenseverdiene i forskriften er oppgitt med en
desimal.

3.1.1. Maskinelle målinger
De maskinelle målingene ble utført av maskinen Depolox pool. Depolox-maskinen målte fritt klor,
pH-verdi, redox potensial og temperatur, hvor verdiene ble lest av på et display.
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3.1.2. Manuelle målinger
Manuelle målinger tas av prøvevann fra hvert system (1P, 2P og 3P) og måleverdiene var pH, fritt
klor og totalt klor. Verdien for bundet klor ble beregnet ved å subtrahere fritt klor fra totalt klor.
Prøvevannet ble tappet fra kraner og målingene ble utført tre ganger om dagen. Verdiene fra de
manuelle målingene ble brukt fremfor de maskinelle målingene i resultat siden totalt klor manglet
fra de loggførte maskinelle målingene. De manuelle målingene ble likevel kontrollert opp mot de
maskinelle for å sikre at de ikke hadde for store avvik.

Manuell måling av fritt klor, totalt klor og pH
Både fritt og totalt klor ble målt ved hjelp av instrumentet Lovibond-CheckitDirect+ som måler
konsentrasjoner mellom 0,01-6,0 mg/l.

En friklorpulvertablett (DPD No 1) ble knust i et prøveglass med bassengvann (10 ml) og vendt
noen ganger til pulveret var løst. Deretter ble Zero/Test-knappen trykket på og konsentrasjonen av
fritt klor (mg/l) ble vist i displayet. En tablett (DPD No 3) ble knust i det samme måleglasset og
vendt noen ganger til pulveret var oppløst. Etter to minutter ble totalt klor vist i et display.

For måling av pH ble det brukt et pH-meter. pH-meteret ble slått på og satt ned i vannet, og pHverdien ble lest av fra et display.

3.2.

Anlegg 2

Pumpene som er montert til system 1D, 2D og 3D har en funksjon hvor de kan regne ut pumpet
mengde NaOCl tilsatt i vannet ut i fra antall pumpeslag. Verdiene for vannkvalitet målt hos anlegg
2 ble også rundet av til en desimal ettersom forskriften oppgir verdier med kun en desimal.

3.2.1. Maskinelle målinger
Alle verdiene ble målt automatisk hvert 25. minutt av sensorer i bassengene både om dagen og om
natten. Elektrodene ble kalibrert rett før målingene i denne rapporten ble utført og dette ble gjort
av de ansatte.
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3.2.2. Manuelle målinger
De manuelle målingene ble utført av de ansatte på anlegg 2 ved hjelp av instrumentet Lovibond
Poolcontrol 9in1. Verdiene de leser av med dette instrumentet er fritt klor, totalt klor og pH. De
manuelle målingene hos anlegg 2 ble ikke tatt med i resultatene siden de ble utført kun en gang i
blant for å kontrollere de maskinelle målingene.

Manuell måling av fritt klor, totalt klor og pH
Målingene for fritt og totalt klor ble utført på samme måte som på anlegg 1, ved bruk av tablett
DPD No 1 for måling av fritt klor og DPD No 3 + DPD No 1 for måling av totalt klor.

For måling av pH ble det samme instrumentet som for fritt og bundet klor brukt, med en «phenol
red photometer»-tablett. pH-verdien kunne dermed leses av i displayet.
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4. Resultater
I dette kapittelet presenteres resultatene fra målingene av klorforbruk, lagringstemperatur,
lagringstid og de valgte vannkvalitetsparameterne. Kapittelet er inndelt i to deler, ett for hvert
anlegg. Data som ligger til grunn for tabeller og figurer er presentert i vedlegg.

4.1.

Anlegg 1

4.1.1. Klorforbruk og mengde tilsatt NaOCl per liter vann
Klorforbruket i anlegg 1 ble estimert over to tankperioder, der første tankperiode varte i omtrent
tre uker og andre tankperiode varte i omtrent fire uker. Resultatene fremstilt i dette kapittelet er
basert på både totalt klorforbruk for hele anlegget, men også for idrettsbassenget (system 1P) alene.

Figur 11 og 12 ble fremstilt ved hjelp av tabell 6 og 7 i vedlegg 1 og 2. Figurene viser
sammenhengen mellom klorforbruk og antall besøkende hos anlegg 1 for første og andre
tankperiode. Figurene viser at det er en sammenheng mellom totalt klorforbruk og antall
besøkende. Trendlinjene for klorforbruk øker gjennom de to periodene, mens trendlinjen for
besøkstallet holder seg ganske stabil. I figur 11 har trendlinjen for klorforbruket et stigningstall på
1,2 og i figur 12 har den et stigningstall på 1,9.
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Figur 11: Sammenheng mellom totalt klorforbruk og antall besøkende hos anlegg 1 for første tankperiode.
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Figur 12: Sammenheng mellom totalt klorforbruk og antall besøkende hos anlegg 1 for andre tankperiode.
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Mengde tilsatt klor til bassenget ble beregnet for uke åtte, ni og ti for å vurdere eventuelle
forskjeller mellom en ferieuke (uke åtte) der besøkstallet var høyere enn normalt, og ordinære uker.
Utregningene som ligger til grunn for tabell 4 er utført ved hjelp av formel 1 og ligger i vedlegg 3.

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑘𝑙𝑜𝑟
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑣𝑎𝑛𝑛

÷ 𝑓𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙

(formel 1)

Tabell 4: Total mengde tilsatt klor (ml klor/l vann) i uke 8, 9 og 10 for anlegg 1.

Totalt klorforbruk i liter

Tilsatt klor

Uke

(system 1P, 2P og 3P)

8

1175

0,34

900

0,26

805

0,23

9

10

(ml klor/l vann)

Idrettsbassenget - system 1P
Idrettsbassenget i anlegg 1 har et vannvolum på 2 450 000 liter. For uke åtte var klorforbruket 250
l og ved bruk av formel 1 gir dette et forbruk på 0,1 ml klor/l vann.

Figur 13 og 14 viser hvordan tilsatt mengde klor og besøkstettheten for idrettsbassenget varierte
fra dag til dag i de to tankperiodene. Tabell 8 og 9 i vedlegg 4 og 5 ble brukt for å fremstille figur
13 og 14. Formel 1 ble brukt for å beregne mengden tilsatt klor (ml klor/l vann) i tabell 8 og 9. I
første tankperiode lå verdiene for tilsatt klor omtrent mellom 0,008 og 0,025 mg/l. Besøkstettheten
lå omtrent mellom 0,00030 og 0,00075 besøkende/l. I andre tankperiode varierte klorforbruket
omtrent mellom 0,008 og 0,017 mg/l og besøkstettheten omtrent mellom 0,00025 og 0,00080
besøkende/l.
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Figur 13: Tilsatt klor og besøkstetthet i idrettsbassenget hos anlegg 1 for første tankperiode.
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Figur 14: Tilsatt klor og besøkstetthet i idrettsbassenget hos anlegg 1 for andre tankperiode.
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4.1.2. Vannkvalitet
Vannkvalitetsparameterne hos anlegg 1 er fra idrettsbassenget og gjelder for to tankperioder.
Resultatene i dette kapittelet er basert på manuelle målinger fått fra driftsleder. Verdiene brukt er
et gjennomsnitt av tre prøvemålinger fra samme dag.

Fritt og bundet klor
Verdier for bundet klor kan ikke måles direkte ved manuelle målinger, og ble derfor beregnet fra
totalt og fritt klor ved hjelp av formel 2.

𝐶𝑙𝑏𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 = 𝐶𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 − 𝐶𝑙𝑓𝑟𝑖𝑡𝑡

(formel 2)

Figur 15 og 16 ble fremstilt fra tabell 10 og 11, som ligger i vedlegg 6 og 7. Figurene viser hvordan
mengden fritt klor og bundet klor varierte fra dag til dag, samt forholdet mellom disse. Som vist i
figur 15 varierer fritt klor mellom 0,4 og 0,6 mg/l og bundet klor mellom 0,0 og 0,2 mg/l. I figur
16 varierer fritt klor mellom 0,4 og 0,5 mg/l og bundet klor mellom 0,0 og 0,1 mg/l.

Standardavvikene (|) for målingene av fritt og bundet klor ble beregnet ved hjelp av formel 2 og 3
som vist i vedlegg 8. Standardavvikene angir variasjonen i målingene for hver dag og de går fra
±0,0 til ±0,2 mg/l.

31

Klormengde (mg/l)

Fritt og bundet klor i første tankperiode
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3

Fritt klor
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Figur 15: Verdier for fritt og bundet klor (mg/l) med standardavvik (|) for idrettsbassenget hos anlegg 1 for
første tankperiode.
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Figur 16: Verdier for fritt og bundet klor i mg/l med standardavvik (|) for idrettsbassenget hos anlegg 1 for
andre tankperiode.
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pH
Figur 17 og 18 ble fremstilt ved hjelp av tabell 10 og 11 i vedlegg 6 og 7. Figurene viser at pHverdien lå innenfor grenseverdiene gjennom begge tankperiodene. Figur 17 viser at det var et
høyere standardavvik den 24. februar.
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pH
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7.1
7.0

6.9
6.8
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pH
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Figur 17: pH med standardavvik (|) for idrettsbassenget hos anlegg 1 for første tankperiode.
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Figur 18: pH med standardavvik (|) for idrettsbassenget hos anlegg 1 for andre tankperiode.

4.1.3. Lagringstemperatur av NaOCl
Temperaturloggeren som var plassert på lagerrommet målte en temperatur på 23C jevnt over to
tankperioder.
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4.2.

Anlegg 2

4.2.1. Klorforbruk og mengde tilsatt NaOCl per liter vann
Konsentrasjonsforskjellen til NaOCl som benyttes i vannet hos de to svømmeanleggene må tas
hensyn til ved sammenlikning av mengde NaOCl tilsatt til bassengene. Anlegg 2 tilsetter NaOCl
med en konsentrasjon på omtrent 3 %, og anlegg 1 lagrer NaOCl med en konsentrasjon på omtrent
15 %. Konsentrasjonen på kloret de bruker i anlegg 1 er altså fem ganger høyere enn kloret til
anlegg 2, og på grunn av dette kan det tenkes at anlegg 2 tilsetter omtrent fem ganger så mye klor.
For å kunne sammenligne mengde tilsatt NaOCl hos anlegg 2 med anlegg 1 brukes formel 1 der
det deles på forholdstallet mellom klorkonsentrasjonene.

Hos anlegg 2 er det totale vannvolumet på 1 338 000 liter vann, men siden det ikke er registrert
hvor mye klor som tilsettes boblebadet (system 4D) må dette volumet trekkes fra. Utregningene
utføres derfor med et totalt vannvolum på 1 335 800 liter.

Tabell 5 viser verdiene regnet ut for tilsatt mengde klor. Utregningene som ligger til grunn for
tabellen ligger i vedlegg 8, og ble beregnet ved hjelp av formel 1.

Tabell 5: Total mengde tilsatt klor (ml klor/l vann) i uke 8, 9 og 10 for anlegg 2.

Totalt klorforbruk i liter (system 1D,2D og
Uke

3D)

Tilsatt klor (ml klor/l vann)

8

2164

0,32

1737

0,26

1697

0,25

9

10
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Idrettsbassenget – system 1D
Idrettsbassenget i anlegg 2 har et vannvolum på 325 000 liter. For uke åtte er klorforbruket
862 liter. Beregning ved hjelp av formel 1 gir et forbruk på 0,5 ml klor/l vann.

Figur 19 ble fremstilt ved hjelp av tabell 12 i vedlegg 9. Figuren viser tilsatt mengde klor og
besøkstettheten i uke åtte, ni og ti for idrettsbassenget. Tilsatt mengde klor i ml klor/l vann ble
regnet ut ved hjelp av formel 1 og besøkstettheten er antall besøkende per liter vann. Figuren viser
at tilsatt klor minker når besøkstettheten minker. I figuren varierer tilsatt klor omtrent mellom 0,023
og 0,05 mg/l og besøkstettheten varierer omtrent mellom 0,0003 og 0,001 besøkende/l.
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Figur 19: Tilsatt klor (ml klor/l vann) og besøkstetthet (antall besøkende/l vann) for idrettsbassenget i anlegg
2 gjennom en periode på tre uker.
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4.2.2. Vannkvalitet
Vannkvalitetsparameterne hos anlegg 2 er fra idrettsbassenget og gjelder for uke åtte til ti.
Resultatene i dette kapittelet er basert på maskinelle målinger fått fra driftsleder. Verdiene brukt er
et gjennomsnitt av prøvemålinger tatt hvert 25 min.

Fritt og bundet klor
Figur 20 ble fremstilt ved hjelp av tabell 13 i vedlegg 10. Verdier for bundet klor ble beregnet ved
hjelp av formel 2. Verdien for fritt klor ligger konstant på 0,8 mg/l gjennom hele perioden, mens
de bundne klorverdiene varierte.

Fritt og bundet klor
0.9

Klorverdier (mg/L)
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0.4
0.3
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0.0

Fritt klor

Bundet klor

Dato

Figur 20: Verdier for fritt og bundet klor i mg/l med standardavvik (|) for idrettsbassenget på anlegg 2
gjennom en periode på tre uker.
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pH
Figur 21 ble fremstilt ved hjelp av tabell 13 i vedlegg 10 og viser hvordan pH-verdien for
idrettsbassenget varierer over den valgte perioden. Figuren viser at pH-verdien for det meste holder
seg innenfor grenseverdiene angitt i forskriften, men at den ligger under nedre grense i to dager. I
figuren er det kun oppgitt et standardavvik den 21.februar, som skyldes variasjoner i målingene
akkurat denne dagen.

pH

pH
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7.0
6.9
6.8
6.7

pH

Nedre grenseverdi

Øvre grenseverdi

Dato

Figur 21: pH med standardavvik (|) for idrettsbassenget på anlegg 2 gjennom en tankperiode på tre uker.
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5. Diskusjon
5.1.

Klorforbruk og besøkstall

Ved å sammenlikne det totale klorforbruket med besøkstallene hos anlegg 1, er det mulig å
undersøke om klorforbruk og antall besøkende har en sammenheng. Hvis antall besøkende øker vil
mengden organisk materiale i bassengene også øke. [24] Når det organiske materialet reagerer med
fritt klor og danner bundet klor registreres en reduksjon av fritt klor, og det må tilsettes mer NaOCl
til vannet [5]. Det er derfor forventet at forbruket av NaOCl vil øke når antall besøkende i
svømmeanlegget øker.

Figur 11 og 12 viser sammenhengen mellom tilsatt NaOCl til bassengene og antall besøkende hos
anlegg 1 for første og andre tankperiode. Figurene viser en tydelig sammenheng mellom de to
faktorene. Dette er i henhold til forventningene. Likevel kan det observeres at besøkstallet og
klorforbruket ikke er proporsjonale faktorer. Selv om antall besøkende økte og sank drastisk, fulgte
ikke klorforbruket umiddelbart denne trenden. Det kan være flere grunner til dette. Forurensninger
fra de besøkende vil bli liggende igjen i vann og filter etter at de har forlatt bassengene. For å fjerne
disse forurensningene tilsettes det klor til vannet og det vil ta tid før alt er borte og klorforbruket
reduseres. Dette vil trolig gjøre at kurven for klorforbruket blir forskjøvet i forhold til besøkstallet.
[21] Vannprøvene som måler klorkonsentrasjoner tas ikke direkte fra bassengene hvor de
besøkende oppholder seg og dette kan også være en årsak til at grafene for klorforbruk og antall
besøkende ikke er direkte proporsjonale.

Det er flere feilkilder som bør tas hensyn til ved vurdering av klorforbruket og besøkstallet.
Besøkstallet forteller ikke hvilke basseng de besøkende har badet i, og viser heller ikke hvor lenge
hver enkelt person befinner seg i hvert basseng. Dersom en person oppholder seg lenge i et av
bassengene er det mer sannsynlig at vedkommende avgir en større mengde organisk avfall enn en
person som kun er der i et kort tidsrom. Det er også store forskjeller mellom personers hygiene og
hvordan de velger å vaske seg før de entrer bassengene [4]. Feilkilder for klorforbruk kan være
unøyaktige avlesninger og feil på pumper eller ved dosering [21].
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5.2.

Degradering av NaOCl

Når klorkonsentrasjonen i tanken synker fører det til at mer klor må tilsettes per liter badevann. I
figur 11 og 12 er det vanskelig å se ut fra grafene om klorforbruket steg gjennom en tankperiode,
fordi det er store svingninger fra dag til dag. Det ble derfor lagt inn en trendlinje for klorforbruk
for og lettere kunne se om forbruket faktisk steg. Trendlinjen for klorforbruk i den første
tankperioden viser en langsom økning i klorforbruk gjennom perioden med et stigningstall på 1,2.
Trendlinjen for klorforbruk i den andre tankperioden har et stigningstall på 1,9, som kan skyldes at
denne tanken ble lagret én uke lengre.

En trendlinje ble også lagt inn for antall besøkende i begge figurene. Trendlinjene viser at
klorforbruket øker selv om antall besøkende holder seg tilnærmet konstant. Det er allerede fastslått
at klorforbruket avhenger av besøkstallet. Trendlinjen for klorforbruk burde derfor være tilnærmet
lik trendlinjen for besøkstallet. Økningen i klorforbruk kan derfor tyde på at NaOCl har degradert
over tid og at man trenger mer klor i vannet for å få like god effekt.

To faktorer som er viktig å ta hensyn til med tanke på degraderingen av NaOCl er lagringstid og
lagringstemperatur. [2] Som vist i figur 7 synker klorkonsentrasjonen gradvis avhengig av tiden,
og det er tydelig at temperaturen har stor innvirkning på hvor bratt konsentrasjonen synker. Selv
om det i sikkerhetsdatablad anbefales å lagre 15 % NaOCl ved 5 °C, lagrer anlegg 1 kloret ved en
temperatur på 23 °C [22]. Dersom anlegget hadde lagret kloret ved en lavere temperatur enn 23 °C
er det ikke sikkert trendlinjene for klorforbruket i figur 11 og 12 hadde hatt en like merkbar
stigning.

Dersom undersøkelsene hadde blitt gjort på sommeren antas klorforbruket å kunne ha blitt enda
høyere, da NaOCl trolig ville blitt utsatt for mer varme både under levering og lagring. Som
beskrevet i kap. 2.9.1. er temperaturen på nyprodusert NaOCl avhengig av vanntemperaturen på
vannet som brukes til løsemiddel. Temperaturen på vannet som går til tankene er 5 °C på vinteren
og 20 °C på sommeren og dette vil gi ulike temperaturer på kjemisk generert NaOCl om vinteren
og sommeren [3]. De ansatte ved anlegg 1 opplyser at de ofte har et litt høyere klorforbruk i denne
sesongen. [21]
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5.3.

Tilsatt klor per liter vann i idrettsbassengene fra anlegg 1 og 2

I uke åtte tilsatte anlegg 2 0,5 ml klor/l vann i idrettsbassenget, mens anlegg 1 kun tilsatte 0,1 ml
klor/l vann. Selv om det ble tatt i betraktning at kloret til anlegg 1 har høyere konsentrasjon, er det
likevel tilsatt mer klor hos anlegg 2. At anlegg 2 tilsetter mest klor til vannet i idrettsbassenget
vises også ved å sammenlikne grafene for klorforbruket fra figur 13 og 14 med figur 19.

En viktig årsak til forskjellen i tilsatt mengde klor hos de to anleggene kan tenkes å være
besøkstettheten (antall besøkende/l vann). Ved å sammenlikne figur 13 og 14 med figur 19 viser
det seg at besøkstettheten er høyere hos anlegg 2. Høyere besøkstetthet gir høyere klorforbruk. [5,
24]

Vannet i idrettsbassenget hos anlegg 1 inneholder 33 % saltvann, mens hos anlegg 2 er vannet 100
% ferskvann. I saltvann er det bromioner som reagerer med HOCl etter reaksjonslikning 7, og
danner HOBr og Cl-. HOBr har også desinfiserende egenskaper og danner bromaminer når det
reagerer med de organiske forurensningene i vannet. I motsetning til kloraminer har bromaminer
en høy desinfiserende effekt og vil binde seg til forurensningene. [15] Basseng med både salt- og
ferskvann vil derfor kreve en mindre mengde klor enn rene ferskvannsbasseng, og dette kan også
være en av årsakene til at det ble brukt mindre klor hos anlegg 1 [32].

5.4.

Vannkvalitet

Vurderingen av vannkvaliteten i denne oppgaven baserte seg på parameterne fritt klor, bundet klor
og pH. Bassengene har forskjellige temperaturer, noe som gjør det vanskelig å sammenlikne
vannkvaliteten. Som vist i tabell 1 er det et høyere minstekrav for konsentrasjonen av fritt klor i
bassengvannet desto høyere vanntemperaturen er. Idrettsbassengene har en vanntemperatur på 28
°C. Begge idrettsbassengene tilhører et eget system, 1P og 1D, som vist i tabell 2 og 3. Den like
temperaturen og det faktum at begge bassengene tilhører et eget system la grunnlaget for
sammenlikning av vannkvaliteten til disse to bassengene.

Som vist i tabell 1 er minstekravet for konsentrasjonen av fritt klor 0,5 mg/l for bassengvann med
en temperatur på omtrent 28°C. Dersom konsentrasjonen av fritt klor blir mindre enn anbefalt vil
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vannkvaliteten kunne svekkes, noe som ikke er ønskelig. [1] Anlegg 2 er innenfor minstekravet
beskrevet i forskriften, mens anlegg 1 ligger under ved flere anledninger gjennom begge periodene.
Anlegg 2 har verdier for fritt klor i idrettsbassenget som ligger på 0,8 mg/l og anlegg 1 har verdier
som ligger rundt 0,4-0,5 mg/l. Når klorforbruket (ml klor/l vann) og fritt klor i idrettsbassengene
ble sammenliknet viste dette at verdiene for fritt klor er høyere hos anlegg 2, noe som stemmer
med klorforbruket.

I forskriften står det at konsentrasjonen av bundet klor ikke må overstige halvparten av
konsentrasjonen til fritt klor. Det er ønskelig at verdien av bundet klor skal være så lav som mulig,
og aldri overstige 0,5 mg/l. [1] Verdiene fra begge anleggene ligger innenfor disse kravene. Figur
15 og 16 viser at det er en overenstemmelse mellom fritt klor og bundet klor. I de områdene av
grafen hvor bundet klor øker, synker andelen fritt klor og dette er forventet grunnet det frie klorets
overgang til bundet klor i kontakt med ammoniakk. [14]

I forskriften opplyses det at pH-verdien skal ligge mellom 7,2 og 7,6. [1] pH-verdien for anlegg 1
ligger innenfor grensene i begge periodene. Som vist i figur 21 ligger pH-verdien for anlegg 2
under forskriftskravet over en periode på to dager, hvor verdien er nede på 7,1. Likevekten i
reaksjonslikning 3 vil ved en lavere pH forskyves mot HOCl og ved en høyere pH forskyves mot
OCl-. HOCl er et sterkere desinfeksjonsmiddel enn OCl- og det er derfor ønskelig å ha pH-verdien
så nært 7,2 som mulig. [7]

Figurene for vannkvalitetsparameterne viser at det er usikkerheter knyttet til målingene. Hos anlegg
1 er det flere høye standardavvik sammenliknet med anlegg 2. Dette kan skyldes at resultatene for
anlegg 1 er basert på manuelle målinger, kontra maskinelle målinger som benyttes hos anlegg 2.
De manuelle målingene utføres av ulike ansatte og kun tre ganger om dagen. Når målingene ikke
utføres av samme person hver gang er det ikke noen garanti for at målingene utføres helt likt og
med samme nøyaktighet. De maskinelle målingene for anlegg 2 utføres hvert 25 minutt og siden
disse målingene skjer oftere og av en maskin, utelukkes menneskelige feil og standardavviket blir
mindre.
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6. Konklusjon
Verdiene for klorforbruk målt hos anlegg 1 viser tegn til at konsentrasjonen av NaOCl har blitt
lavere i slutten av de to tankperiodene. På grunn av at trendlinjen for klorforbruket har et høyere
stigningstall i andre tankperiode kan det tenkes at tanken som sto lengst hadde degradert mest.
Siden lagringstemperaturen var vesentlig høyere enn anbefalt er det rimelig å anta at den også har
bidratt til degraderingen.

De fleste vannkvalitetsverdiene hos både anlegg 1 og 2 lå innenfor grensene, bortsett fra noen
avvik.

Basert

på

vannkvalitet

er

det

derfor

ikke

mulig

å

avgjøre

hvilken

av

desinfeksjonsteknologiene som er mest fordelaktig.
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Vedlegg 1: Totalt klorforbruk og antall besøkende hos anlegg 1 i første periode
Tabell 6: Klorforbruk for system 1P, 2P og 3P og antall besøkende hos anlegg 1 for første periode.

Klorforbruk (l)
Dato

Dagtank 1P

Dagtank 2P

Dagtank 3P

Sum 1P, 2P

Antall

og 3P

besøkende

12. februar

20

40

40

100

1068

13. februar

35

40

50

125

1060

14. februar

30

40

35

105

1101

15. februar

30

40

40

110

851

16. februar

40

40

40

120

910

17. februar

25

30

50

105

870

18. februar

30

40

60

130

1172

19. februar

40

45

60

145

1333

20. februar

40

50

70

160

1469

21. februar

30

60

80

170

1811

22. februar

40

50

90

180

1537

23. februar

40

60

80

180

1754

24. februar

30

55

90

175

1295

25. februar

35

50

80

165

1227

26. februar

35

45

60

140

1108

27. februar

35

45

65

145

960

28. februar

30

35

40

105

1130

01. mars

30

40

50

120

982

02. mars

25

40

50

115

932

03. mars

35

40

70

145

1374

04. mars

30

40

60

130

1385

05. mars

60

40

50

150

1385

06. mars

60

40

55

155

773
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Vedlegg 2: Totalt klorforbruk og antall besøkende hos anlegg 1 i andre periode
Tabell 7: Totalt klorforbruk i liter og antall besøkende hos anlegg 1 for andre periode.

Klorforbruk (l)
Dato

System 1P

System 2P

System 3P

Totalt

Antall besøkende

7. mars

20

20

30

70

854

8. mars

25

35

30

90

668

9. mars

30

35

30

95

867

10. mars

30

40

60

130

1402

11. mars

35

30

50

115

1148

12. mars

40

35

45

120

1043

13. mars

25

35

35

95

1014

14. mars

25

30

35

90

1126

15. mars

25

30

30

85

1047

16. mars

20

40

40

100

1055

17. mars

20

20

50

90

1163

18. mars

30

30

60

120

1890

19. mars

35

35

40

110

1078

20. mars

30

40

35

105

862

21. mars

30

40

35

105

1185

22. mars

25

40

30

95

1040

23. mars

25

35

35

95

927

24. mars

25

40

45

110

904

25. mars

30

50

65

145

1319

26. mars

25

40

55

120

1062

27. mars

20

50

75

145

1040

28. mars

30

40

45

115

826

29. mars

34

40

50

124

884

30. mars

30

50

65

145

1161

31. mars

40

60

80

180

930
48

1. april

30

60

80

170

961

2. april

20

50

70

140

1235

3. april

25

45

60

130

841

4. april

25

40

60

125

928

5. april

25

40

60

125

911
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Vedlegg 3: Beregninger for tilsatt klor hos anlegg 1
Mengde tilsatt klor for alle tre systemene for anlegg 1 i uke 8 var 1175 l klor

1175 𝑙 𝑘𝑙𝑜𝑟
𝑚𝑙 𝑘𝑙𝑜𝑟
÷ 1 = 0,34
3500000 𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛
𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛

Mengde tilsatt klor for alle tre systemene i uke 9 var 900 l klor.
900
𝑚𝑙 𝑘𝑙𝑜𝑟
÷ 1 = 0,26
3500000
𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛

Mengde tilsatt klor for alle tre systemene i uke 10 var 805 l klor.

805
𝑚𝑙 𝑘𝑙𝑜𝑟
÷ 1 = 0,23
3500000
𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛
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Vedlegg 4: Tilsatt klor og besøkstetthet i første periode hos anlegg 1
Tabell 8: Tilsatt klor (ml klor/ l vann) og besøkstettheten (besøkstall/l vann) for idrettsbassenget hos anlegg 1
for første periode.

Dato

ml klor/l vann

Besøkstall/l vann

12. februar

0,008

0,00044

13. februar

0,014

0,00043

14. februar

0,012

0,00045

15. februar

0,012

0,00035

16. februar

0,016

0,00037

17. februar

0,010

0,00036

18. februar

0,012

0,00048

19. februar

0,016

0,00054

20. februar

0,016

0,00060

21. februar

0,012

0,00074

22. februar

0,016

0,00063

23. februar

0,016

0,00072

24. februar

0,012

0,00053

25. februar

0,014

0,00050

26. februar

0,014

0,00045

27. februar

0,014

0,00039

28. februar

0,012

0,00046

01. mars

0,012

0,00040

02. mars

0,010

0,00038

03. mars

0,014

0,00052

04. mars

0,012

0,00052

05. mars

0,024

0,00052

06. mars

0,024

0,00044
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Vedlegg 5: Tilsatt klor og besøkstetthet i andre periode hos anlegg 1
Tabell 9: Tilsatt klor (ml klor/ l vann) og besøkstettheten (besøkstall/l vann) for idrettsbassenget hos anlegg 1
for andre periode.

Dato

ml klor/l vann

Besøkstall/l vann

7. mars

0,008

0,00035

8. mars

0,010

0,00027

9. mars

0,012

0,00035

10. mars

0,012

0,00057

11. mars

0,014

0,00047

12. mars

0,016

0,00043

13. mars

0,010

0,00041

14. mars

0,010

0,00046

15. mars

0,010

0,00043

16. mars

0,008

0,00043

17. mars

0,008

0,00047

18. mars

0,012

0,00077

19. mars

0,014

0,00044

20. mars

0,012

0,00035

21. mars

0,012

0,00048

22. mars

0,010

0,00042

23. mars

0,010

0,00038

24. mars

0,010

0,00037

25. mars

0,012

0,00054

26. mars

0,010

0,00043

27. mars

0,008

0,00042

28. mars

0,012

0,00034

29. mars

0,014

0,00036

30. mars

0,012

0,00047

31. mars

0,016

0,00038
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1. april

0,012

0,00039

2. april

0,008

0,00050

3. april

0,010

0,00034

4. april

0,010

0,00038

5. april

0,010

0,00037
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Vedlegg 6: Målinger for klor og pH for første periode hos anlegg 1
Tabell 10: Gjennomsnittsverdier og standardavvik for aktuelle målinger gjennom første periode hos anlegg 1.

Dato

Gjennomsnitt fritt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

klor

totalt klor

bundet klor

pH

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

12.februar

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

13.februar

0,5 (±0,1)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,4 (±0,0)

14.februar

0,5 (±0,1)

0,5 (±0,2)

0,0 (±0,2)

7,3 (±0,0)

15.februar

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

16.februar

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,0)

17.februar

0,6 (±0,0)

0,6 (±0,0)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,0)

18.februar

0,5 (±0,0)

0,6 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

19.februar

0,4 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

20.februar

0,5 (±0,1)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,1)

7,3 (±0,0)

21.februar

0,4 (±0,1)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,1)

7,3 (±0,0)

22.februar

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

23.februar

0,4 (±0,1)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,0)

24.februar

0,5 (±0,0)

0,6 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,1)

25.februar

0,6 (±0,0)

0,6 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

26.februar

0,5 (±0,1)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,0)

27.februar

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,0)

28.februar

0,5 (±0,1)

0,6 (±0,1)

0,1 (±0,1)

7,3 (±0,0)

01.mars

0,4 (±0,0)

0,6 (±0,2)

0,2 (±0,2)

7,3 (±0,0)

02.mars

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

03.mars

0,4 (±0,1)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,1)

7,3 (±0,0)

04.mars

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,0)

05.mars

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

06.mars

0,4 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)
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Vedlegg 7: Målinger for klor og pH for andre periode hos anlegg 1
Tabell 11: Gjennomsnittsverdier for aktuelle målinger gjennom andre periode hos anlegg 1.

Dato

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

fritt klor

totalt klor

bundet klor

pH

7. mars

0,5 (±0,0)

0,6 (±0,1)

0,1 (±0,1)

7,4 (±0,0)

8. mars

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,4 (±0,0)

9. mars

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,4 (±0,0)

10. mars

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

11. mars

0,5 (±0 0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,4 (±0,0)

12. mars

0,4 (±0,1)

0,4 (±0,2)

0,0 (±0,2)

7,4 (±0,0)

13. mars

0,5 (±0,1)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,4 (±0,0)

14. mars

0,4 (±0,0)

0,4 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,4 (±0,0)

15. mars

0,4 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,4 (±0,0)

16. mars

0,5 (±0,2)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,2)

7,4 (±0,0)

17. mars

0,4 (±0,1)

0,4 (±0,1)

0,0 (±0,2)

7,4 (±0,0)

18. mars

0,4 (±0,1)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,1)

7,4 (±0,0)

19. mars

0,4 (±0,0)

0,4 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

20. mars

0,5 (±0,1)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,0)

21. mars

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

22. mars

0,5 (±0,1)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,0)

23. mars

0,4 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,4 (±0,0)

24. mars

0,4 (±0,0)

0,5 (±0,1)

0,1 (±0,1)

7,4 (±0,0)

25. mars

0,4 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,4 (±0,0)

26. mars

0,5 (±0,1)

0,5 (±0,1)

0,0 (±0,1)

7,3 (±0,0)

27. mars

0,4 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,3 (±0,0)

28. mars

0,4 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,3 (±0,0)

1. april

0,5 (±0,1)

0,5 (±0,2)

0,0 (±0,2)

7,3 (±0,0)

2. april

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)

3. april

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,3 (±0,0)
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4. april

0,4 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,4 (±0,0)

5. april

0,5 (±0,0)

0,5 (±0,0)

0,0 (±0,0)

7,4 (±0,0)
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Vedlegg 8: Formler for beregning av standardavvik

Målingene for pH, fritt klor, totalt klor og bundet klor gjelder for et utvalg. I Excel ble
kommandoen STDAV.S brukt for å beregne σ for gjennomsnittsverdiene for fritt klor, totalt klor
og pH.
STDAV.S bruker følgende formel:
2
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑛 −𝑥̅ )

𝜎=√

(𝑛−1)

(Formel 3)

xn=verdi som benyttes for å beregne gjennomsnittet, 𝑥̅ =gjennomsnitt og n=antall målinger

Beregning av standardavviket for gjennomsnittet av bundet klor ble beregnet ved hjelp av formel
2 og formel 4.

𝐵𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑘𝑙𝑜𝑟 (±𝜎) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑙𝑜𝑟 (±𝜎1 ) − 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑡 𝑘𝑙𝑜𝑟 (±𝜎2 )

𝜎 = √𝜎12 + 𝜎22

(Formel 4)

σ1=standardavviket for gjennomsnittet av totalt klor
σ2=standardavviket for gjennomsnittet av fritt klor
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Vedlegg 9: Beregninger for tilsatt klor hos anlegg 2
Total mengde tilsatt klor for alle tre systemene hos anlegg 2 i uke 8 var 2164 l

2164 𝑙 𝑘𝑙𝑜𝑟
𝑚𝑙 𝑘𝑙𝑜𝑟
÷ 5 = 0,32
1335800 𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛
𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛

Totalt tilsatt klor i uke 9 var 1737 l
1734
𝑚𝑙 𝑘𝑙𝑜𝑟
÷ 5 = 0,26
1335800
𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛

Totalt tilsatt klor i uke 10 var 1697 l

1697
𝑚𝑙 𝑘𝑙𝑜𝑟
÷ 5 = 0,25
1335800
𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑛
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Vedlegg 10: Tilsatt klor og besøkstetthet hos anlegg 2
Tabell 12: Tilsatt klor og besøkstetthet i idrettsbassenget hos anlegg 2 uke 8, 9 og 10.

Dato

ml klor/l vann

Besøkstall/l vann

19. februar

0,24122

0,00071

20. februar

0,2082

0,00078

21. februar

0,18437

0,00094

22. februar

0,19106

0,00078

23. februar

0,15341

0,00101

24. februar

0,15903

0,00068

25. februar

0,14898

0,00058

26. februar

0,14296

0,00044

27. februar

0,17801

0,00055

28. februar

0,15925

0,00038

01. mars

0,18217

0,00064

02. mars

0,15443

0,00040

03. mars

0,13893

0,00061

04. mars

0,11297

0,00040

05. mars

0,13537

0,00033

06. mars

0,14328

0,00033

07. mars

0,16923

0,00039

08. mars

0,17421

0,00038

09. mars

0,15045

0,00038

10. mars

0,14499

0,00037

11. mars

0,12691

0,00036
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Vedlegg 11: Målinger for klor og pH hos anlegg 2
Tabell 13: Gjennomsnittsverdier for aktuelle målinger gjennom 3 uker på anlegg 2

Dato

Gjennomsnitt fritt

Gjennomsnitt bundet

klor (mg/l)

klor (mg/l)

Gjennomsnitt pH

19. februar

0,8 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,2 (±0,0)

20. februar

0,8 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,2 (±0,0)

21. februar

0,8 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,1 (±0,1)

22. februar

0,8 (±0,0)

0,2 (±0,2)

7,1 (±0,0)

23. februar

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,1)

7,2 (±0,0)

24. februar

0,8 (±0,0)

0,2 (±0,0)

7,2 (±0,0)

25. februar

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,2 (±0,0)

26. februar

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,2 (±0,0)

27. februar

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,2 (±0,0)

28. februar

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,2 (±0,0)

1. mars

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,2 (±0,0)

2. mars

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,2 (±0,0)

3. mars

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,2 (±0,0)

4. mars

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,3 (±0,0)

5. mars

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,3 (±0,0)

6. mars

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,3 (±0,0)

7. mars

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,3 (±0,0)

8. mars

0,8 (±0,0)

0,3 (±0,0)

7,3 (±0,0)

9. mars

0,8 (±0,0)

0,2 (±0,1)

7,3 (±0,0)

10. mars

0,8 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,3 (±0,0)

11. mars

0,8 (±0,0)

0,1 (±0,0)

7,3 (±0,0)
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Vedlegg 12: Populærvitenskapelig artikkel
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