Chemický manuál
Bazénové bublinkové fólie
Obsah
•

Čo sú priemyselné štandardy?

•

Ako identifikovať chemickú degradáciu?

•

Prípadová štúdia – čo ničí fóliu?

•

Užitočné rady

© Watec 2014

Spľasnutie

Tento prípad je veľmi vzácny, ale môže
byť spôsobený nahromadením chloridu
dusíka (NCI3), ktorý je jedným z
chloramínov, vzniknutých pri reakcii
kyseliny chlórnej (HOCl) a amoniaku
(NH3), derivátov v teplej vode.
4NH3 + 3Cl2 = NCl3 + 3NH4Cl
NCL3 je plyn, ktorý vytvára
charakteristický bazénový chlórový
zápach a je toxický a korozívny.
Pri používaní interiérového bazéna je
dôležité správne vetranie, aby sa
predišlo dráždeniu očí, nosa a pľúc.
Vysoké množstvo a dlhé vystavenie
NCL3 môže spôsobiť astmu.

3NH4Cl je v tekutej forme ako zložka
prostriedku s názvom ‘Agene’ a používa
sa na ochranu drevených podláh.
Deflácii je možné zabrániť jednoducho dodržiavaním celkové obsahu
pevných látok na bezpečnej úrovni.

© Watec 2014

Prechlórovanie
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Degradácia plachty v
dôsledku prechlórovania
•

Krehký a vyblednutý materiál na strane s bublinkami.

•

Vybielenie materiálu na leme v kontakte s vodou.

•

Biele zvyšky medzi bublinkami a na povrchu plachty.

•

Oxidácia kovových krúžkov a bazénových častí.

•

Silný chlórový zápach.
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Bazén je slabý kúpeľ kyseliny soľnej. Je dôležité starať sa o jeho chemickú stabilitu aj zo
zdravotných dôvodov, aj pre prevenciu chemickej degradácii plachty.
Chlórnan sodný
NaOCI + H₂O = HOCI + Na+
Chlórnan vápenatý
Ca(OCI)₂ + H₂O = HOCI = Ca+²
chlórnan lítny
LiOCI + H₂0 = HOCI + Li+
Salinátory
*Salinátory môžu prechlórovať bazén! Vo vode je vysoký obsah chlóru, z rozpustnej soli vo
forme chloridu sodného. v Skutočnosti, ak by sa zobral celý obsah chlóru v morskej
vode, vážil by 5 krát viac ako zemská atmosféra! *

Všetky tieto reakcie vedú k produkcii kyseliny chlornej (HOCI) ktorá je účinným činidlom pri
dezinfekcii bazénovej vody.

© Watec 2014

Prešokovanie
•

Vysoká hodnota obsahu chlóru spôsobuje plachte nadmerné napätie, oxiduje plachtu
a vytvára voľné radikály, ktoré naštartujú reťazové reakcie. To má za následok
polymérový rozklad, čo je dôvod, prečo sa materiál stáva krehkým.

•

Pre prevenciu tohto javu sa stabilizátory a antioxidanty v materiále plachty viažu s
voľnými radikálmi.

•

Na začiatku nevykazuje plachta žiadne poškodenie, ale UV stabilizátory sa pri
prešokovaní bazénovej vody chlórom deaktivujú a plachta sa začne predčasne
rozkladať.

•

Preto je dôležité pred prešokovaním vody plachtu vybrať z bazéna a späť ju na
hladinu dať až vtedy, keď sa úroveň obsahu chlóru vo vode zníži na štandardne
prípustnú úroveň.
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Vysoká
teplota a
vysoký
obsah chlóru
Vírivé vane a termálne bazény sú
príkladom oblasti s konštantne
vysokou úrovňou obsahu chemikálií,
a zvýšenej teploty, ktoré spôsobujú
vybielenie materiálu.
Bublinkové plachty sú al e bežne
najviac používaným materiálom pre
ochranu teploty vody vo vírivkách.
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Nafúknutie bubliniek
Nafúknutie bubliniek je raritným prípadom reklamácie a často sa mýli so sploštením.
Hoci nie je úplne jasné, za akých podmienok k tomu dochádza, kľúčovým faktorom sa
javia byť atmosferický tlak, teplota vody v bazéne obsah chemikálií.
•
•

bublinky budú odolné voči stlačeniu.
plachta bude mať hrudkovitý vzhľad.
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Zbehnutie/zmraštenie
Polyethylén ma prirodzenú hodnotu zmraštenia okolo 2%. Odporúča sa zákazníkom zväčšiť
rozmer plachty na dĺžku, celkovo by to malo byť asi okolo 2%. Ak sa plachta zmrští viac ako
zodpovedajúcich 2% na celkovú dĺžku, žiadame Vás, aby ste nás kontaktovali a poslali
porovnávacie fotografie, QC číslo (kontrola kvality) a číslo dennej pečiatky.
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Dierky od vtákov
Toto je oveľa viac bežné ako by ste si mysleli. Malé skupinky bodiek vyznačené
na obrázkoch a prepichnuté dierkysú najčastejšie spôsobené vtákmi.
Na našej testovacej nádrži máme rodinku čajok, ktorých veľmi baví ďobkanie
do našej testovacej plachty.
* Poznámka: ŽIaľ doteraz neboli voči tejto rodine vedené žiadne právne kroky!

útok čajky!!

Magpie
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Nevhodné skladovanie
bez reflexného krytu
Vzduch v materiály je výborný izolant. Ak necháte plachtu namotanú
na navyjáku bez ochranného reflexného krytu, môže dôjsť k pehriatiu
navýjacieho systému v blízkosti jeho bodu mäknutia podľa Vicata.
Ak sa potom následne schladí, môže ho zdeformovať .
Testy dokázali zvýšenie teploty až do 80˚C .
Ďalším sprievodným javom je potom oxidácia pigmentov a
degradácia materiálu plachty.
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Oddelenie vrstiev
Toto je extrámny prípad. Rozpojenie vrstiev znamená
oddelenie bublinkovej vrstvy od rovnej hladkej vrstvy.

Najčastejšou príčinou takéhoto javu je poškodenie teplom pri
nesprávnom skladovaní plachty. Ak to nie je tento prípad,
kontaktujte nás prosím a predložte fotografie, dátum pečiatky
alebo QC číslo (kontrola kvality).
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Čo ničí plachtu ?
•

•

•

•

•

Bazénové plachty, ktoré boli degradované
pred predpokladanou dobou životnosti nám
boli zaslané na testovanie.
použili sme nestranné univerzitné laboratórium
s využitím spaľovania a X-ray fluorescenčné
(XRF) testy pre stanovenie obsahu chlóru v
materiáli.
Testy ukázali, že bazénové plachty boli
poškodené prechlórovaním. Obsah chlóru v
materiáli plachty bol medzi 2000-6000ppm.
Plachta bola vystavená útoku chemikáliami,
spôsobenému buď nárazovým dávkovaním
alebo vysokou hodnotou obsahu chemikálií.
Aj keď sa neskôr obnovili štandardné
hodnoty obsahu chemikálií vo vode, k
poškodeniu už došlo.
Ďalší prípad vyriešený !!
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Chlór je oxidant
•

HOCI je aktívna dezinfikujúca látka používaná v bazénoch.

•

Z celého obsahu HOCI v bazénovej vode sa použije len 10% na dezinfekciu. Zvyšných
90% pôsobí ako oxidačné činidlo, ktoré fyzikálne štiepi organické látky v bazéne.

•

Keď je bazén prechlórovaný, oxidačný efekt kyseliny HOCI spôsobuje pokles
molekulovej hmotnosti materiálu bazénovej plachty, čím sa znižuje pevnosť v ťahu,
ktorá spôsobuje rozbitie polymérového reťazca a tým sa plachta stáva krehká.

•

HOCI tiež vybieluje farbu na povrchu materiálu tým, že napáda molekuly zodpovedné
za farbu pigmentov.

•

Vyššie uvedenému sa dá ľahko vyhnúť tým, že udržiavate chemickú rovnováhu
vody v bazéne a počas šokového ošetrovania vody odstránite plachtu z bazéna!

© Watec 2014

Ideálne/zdravé hodnoty chemikálií
Chemická rovnováha sumárne
látka
soľ
stabilizátor
voľný chlór
viazaný chlór
celkový chlór
celkový bróm
Ph
celková alkalita
kalciová tvrdosť
celkové rozpustené látky
fosfáty
ťažké kovy
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Ideálny rozsah
2500-4000
závisí od potreby chlóru
2.0-4.0ppm
<0.2ppm
TC=FC+CC
4.0-6.0
7.2 -7.8ph
80-120ppm
150 -400ppm
<2000ppm
tak málo ako je možné
tak málo ako je možné

Záver
LDPE je veľmi inertný a prísne testovaný plast. Polymér a aditíva dosiahnu očakávanú
životnosť, ak je bazén s plachtou užívaný správne. Faktory, ktoré ovplyvňujú životnosť
materiálu sú:
•
•
•
•

nadmerná oxidácia
UV degradácia
nadmerná teplota
mechanické poškodenie

Ak bazénová plachta nebola vystavená horeuvedeným vplyvoma a napriek tomu prišlo k jej
predčasnému zničeniu bez zjavného dôvodu, kontaktujte nás prosím a uveďte:
•
•
•
•
•
•
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typ materiálu (hrúbka a farba) :
obrázky
hodnoty chemikálií ak sú známe
vek plachty
typ používanej dezinfekcie
QC číslo a pečiatka

Tajomstvo dlhovekosti

všetko je v rovnováhe .chemickej rovnováhe vody!
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