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N O R M A BRANŻ OWA BN-90 
APARATY Uzdrowiskowe baseny lecznicze 9568-02 

l URZĄDZENIA 
rehabilitacyj n e MEDYCZNE l Zamiast 

Wymagania podstawowe BN-80/ 9568-02 

l . WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma
ga nia podstawowe, które powin ny spełn iać uzdrowisko
we baseny l~czn icze i re hab il itacyjne w zakładach lecz
nictwa uzd rowiskowego. 

1.2. Zakres stosowania normy. ? ostanowien ia norm y 
na leży stosować przy projek towaniu, budowic i eksplo 
atacj i uzd rowiskowych base nów leczn iczych i rehab il i
tacyjnych . Norma nie dotyczy basenów spo.rtowych. 

1.3. Okreś lenia 

1.3.1. baseny uzdrowiskowe- urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego służące do prowadzenia (pod nadzo-· 
rem) zabiegów kinczyterapeutycznych kąpielowych, po
łączonych ewentualnie z gimnastyk<! podwodną. 

1.3.2. baseny lecznicze - bascny napełn iane wodą 

m inera l ną, słabo zm i nera l izowaną swoi stą lub wodą 
morsk<J. Dopuszcza się napełn ia n ie basenów leczni
czych wodami mine ra lnym i si ln ic zmineralizowanymi, 
hipntcrmalnymi rozcieńczonymi lub ochłodzonymi 

zgodn ie ze wskazaniam i medycznymi. 
1.3.3. basen leczniczy rehabilitacyjny - basen napeł

niony wodą odpowiadajqcą warunkom, jak d la wody 
do pic ia i po trzeb gospodarczych zgodnie z obowiąwj<}

cynii przepisa mi 1 l. 

1.3.4. hala basenowa - pomieszczenie, w którym 
znajduje s i ~ n iecka basenowa. 

1.3.5. pomieszczenia przybasenowe - pomieszczenia 
umożliwiające przygotowan ie· się pacjentów do z..ab ic
gów oraz prawidłow<} eksploat~cję basenów leczniczych 
i rehabilitacyjnych. W skład pomieszczeń przybaseno-

. wych wchodzą: hole, przebieralnie , kabiny na trysków, 
pomieszczen ie san itarne, pomieszczenie pomocy lekar
skiej i instruktora, magazyny, pomieszczenia techniczne 
l lllllC. 

1.3.6. najbardziej prawdopodobna liczba (NPL)bakterii 
grupy coli - liczba kategorii grupy coli w 100 cm3 ha
danej próbki wody określona metodą fil trów membra
nowych wg PN-75/C-046 15/ 03. 

t J Patr;~ lnl'nrmac.:jc dodatkowe p. 3. 
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1.3.7. wskaźnik coli - liczba bakterii grupy coli 
owaczona w l cm3 próbki wody wg PN-75/ C-04615/ 03. 

1.3.8. ogólna liczba bakterii - liczba kolonii bakterii 
w l cm3 wody oznaczonych wg PN-75/ C-046 15/03 na 
agarze odż.ywczym w temperaturze 37°C po 24 h i w 
tempera turze 200C po 72 h. 

1.3.9. woda lecznicza - lecznicza woda mineralna, 
lcczniuA( woda słabo zminera lizowana swoista - wg 
BN-74/9560-05. 

1.3.10. woda morska - woda czerpana z mor7a, od
powiadaj<jca wymaga ni om bak tcriologicznym, jak woda 
do picia i na potrzchy gospodarcze. 

1.3.11. stacja uzda tniania wody - zespól urządzeń 

technologionych p rzeznaczonych d o utrzymania odpo
wiedniej jakości wody w basenie leczniczym lub reha
b ili tacyjnym . 

1.3.12. zamknięty obieg wody - system zasilania 
i odprowadzania wody z basenu. polcgaj<jcy na pobie
ran iu wody z niecki basenowej w celu jej uzdatniania 
ora;. na ponown ym jej doprowadzeniu do n iecki base
nowej . Równocześnic doprowadza na jest świeża woda 
uzupełn iająca natura lne straty ilościowe. a w przypadku 

. ' 
wody ze swoistymi składnikami nictrwałymi w i lości 

takiej, która umożliwia zachowanic jl·j właściwości tera

peutycznych. 

1.3.13. otwarty obieg wody - system :t.asi lania i od
prowadzania wody z basenu. polegaj<}cy na st ałym do
pływie do niecki basenowej świeżej wody z ewentual
nym dodatkiem środków dczynkkcyjnych . 

1.3.14. przelew górny - element konstrukcyjny nicc
ki basenowej do odprowadf'.ania górnej warstwy wody 
7 nieck i basenowej. Pt7.ck~ gó rn y jest umieszczony na 
obrzc7.u niecki basenowej statwwi<Jc jcdnocz.cśnie jej 
górn<} kraw<;dź . 

1.3.15. przelew dolny - elemen t konstrukcyjny niec
ki basenowej do odprowadzania powierzchn iowej war
stwy wod y, umieszczony w ścianach niecki basenowej 
pon iżej jej krawc;dzi gó rn ych. 

Zgłoszona przez Instytut Medycyny Uzdrowiskowej 
Ustanowiona przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 28 lutego 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 9 lipca 1990 r. 
(Oz. Norm. i Miar nr, 7/ 1990, poz. 15) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1990. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1.10 Nakl. 400 + 27 Zam. 921/90/7 
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2. WYMAGANIA FUNKCJONALNE 

2.1. Powierzchnia lustra wod y w niecce basenowej 
pr;ypada j:JCH n:1 jedne~n pacjL' n ta powmna wvnosić 

4,0 -;- 6,0 m 2 . 

2.2. Pomieszczenia przybasenowe 
2.2.1. Układ funkcjonaln y pomieszczc•l przybaseno

wych powinien uw;gh;dniać podział zespołu basenowe
!,!<; na dwie strelv .. eoh ut ych" i .. bosych " . W cz~ści dla 

.,obutych .. JKT:-- ~>IIL' I i p:1cjL·nci poruszaj:) si~ w uhraniu 

i o buwitt. W u~ści "bosych" po ruszaj<) si~ osoby rtf'lc 
brane boso lub w specjal n ym obuwiLL Niedopuszo.;.ll lll' 
jest kr;yżowanie si~ d rogi .. obutych .. t drogą .. bosych ... 

W prt.ejściu mi~d;y natryskami a halą bascnow~) wyma

ga ne jest us yt uowanie brod zi ka lub urt.ą dzenia d o dc
t.ynkkcji stóp. 

2.2.2. llol zewnętrzn y. Powinzchnia ho lu powinna 
,,·y nosić co najmniej 0.2 mc/ m 2 peo winzchn i lust ra 

w basenie. W prtypadku ~d y hasL·n jL·st wydzielon ym 

obiektem. hol powinien mieścić tc'l. p rzedsionek, szatni~ 
okryć tL'\Nn~trtnyeh o rat. kabiny WC. 

2.2.3. Przebieralnie. D opuszoa się stosowa niL' nast~

puj:)cych ro'lwi<JiaÓ ru nkcjonaln vch przeb iera lni l wy
dzil'IPn ymi ;cspolami prA·;nac;onymi d la kobiet i m~ż
c;.yzn : 

a) pr1.ebicra In i e i n d ywid ua lm· ka hi noWL'. pr;.y za sa

d;ic pr;<·clwwy\\·ania ubran ia w kahiniL' . 
h) pr;china ln ie 1. kabinam i pr!.L' /llac;onymi tylko do 

puebinania si~. przy zasad zie przechowywa nia ubrań 
\Y szallach ubraniowych ;na jduj:)cych si~ poza kabin:), 

c) przL·binalnia ogólna p rzeznaczona dlu jednej płc i , 

bo kabin. z pr!echowalni<J od;icży w szalkach ubra 
nim.vych lub w przechowalni zbiorowej. 

Po nadto · usta la się na stę puj :)cc wyma~a n ia : 

d) pci\'\' inzchnia uży t kowa pu.cbie ra lni p o winna W'!

n osić minimum 4.0 m" na pacjL·nta . 
c) lioba sz.akk uhraninwych nic powi nna być mniej

sza od podwójt11.:j liuhy miejsc I<Jb ic!,!owych . 

r) Stosund liczb y k<tbin do S/.akk nic poWinien 
pm: kruczać l : 3.5 . 

g) jedno miejsCL' sicdz:)ce w przebie ralni poWIIll10 
przypadać na 4 s1a l l< i. 

h ) min imaln<t stcrok ość przejść powinna wynosić 

1.40 111 . 

i) pr;cbieralnia powinna mieć wen tylacj<; mcchanicz

n<! ml\vi cwno-wvwiewn<! oraz wenty l acj~ g rawi tacyj ną. 

j) tcmpcratur:t po mics/.CZC il w przehinalni powi nna 
wynosić 25 -7- 26°C, 

k} w każdej przebieralni powinna być usytuowana 
m inim um jedna umywalka podłqczona do ciepłej i zim

nej wo d y. 
2.2.4. Kabiny WC. D la kabin WC ustala się nast<;

puj <.J ce wymagania: 
a ) minimalna liczba kabin WC powim'la wynosić 

dwie kabiny na basen, lecz nic mniej niż l kabina na 
10 nat rysków. 

b ) niedopuszcza In c jest. aby. wejście z WC było usy
tuowane od strony hal i basenowej. 

c) wyposa żenie w wentylację mechaniczną przy za

chowaniu podciśnieni a o raz wentylację grawi tacyjną . 

2.2.5. Węzeł sanitarny dla osób nicpełnosprawnych. 
Zaleca się, aby na ka?dc 100 111 2 lustra wody przypadał 

minimum jede n węzeł sanitarn y dostosowa ny do po

trZL' h osób porus?l!j :)c vc h s i ę 11:1 wózkach. 

2.2.6. Kabiny natryskowe p owi nnv spcłn iać nas tę pu

jące wymaganw: !!. 

a) usytuowa nie, natrysków powi nno v.·yk l unać m o

żliwość przejścia pacjenta do basenu z ich pominięcie m. 
b) minimalna liczba nat rysków powi nna być równa 

1/ 4 -7- 1
/ 6 liczby m iejsc tllh icgowych. 

c) minimu lna tempera tura powietrza w kabinach po 

win na wynosić 25°C. 
d) kabiny powinny być wyposażon~.: w wentylację 

mechaniczną nawiewno-wyci;Jgową o ra z wen tybcj~ gra

wi tacyj n:j. Wcntylacj <l na wicwna p owi n na za pewniać 

10-1 2 krotność wynmt llY w ci<)f!.ll l h , 
L') podłogi w ;cspolc na trv-.; k{;w oraz w traktach ko

munikacji powinny być nicnasi<!kliwe. łat wo 11nywalnL'. 
U ll l, · nwżl iw ia.i <I C L' pośli1~. m<11. powinny być wyposażone 

WL' wpus ty ściekowe, 
l ) tri'1 imalna szerok ość priL·jść konnt nil-.<~ cji Pl'\\ in 

na wynosić l .40 111. 

~ ) wyposa żeni e 111 '. h lowc powi nno być i'g"dne 1. wy-
111<1 !-'aniami użytkPwnika. dostosowa ne d(l po tr;ch <i'o(J b 

n iL·pdnospra w n ych . 

2.2. 7. Magazyn sprzętu do gimnastyki leczniczej -
powinien mieć bupośrcdn ic wyjście d ' ' hali b;tscno\\·ej. 
Minilllalna powierzchni<~ p<• tll ics/.CI.cnia ma ga;.ynu pP
winna wynosić 6 111~. Maga ;yn pnwi niell l111L'Ć bo
p{IŚrcdllic wejście do hali hasL·nowL·j. 

2.2.8. Pomieszczenia inne. PPm icszncnic i ns t ruk tor; l 
powinno mieć b~.:zp<'ś redni~.: wyjście do ha li ha s~.:nowcj 

oraz ok no z wgl')llem 11<1 n i ~.:ck~' basenową. Pomicszcz~.:

nic dla lcka.r;.a powinno miL'Ć bezpoś rednie wyjście 11:1 

zcwn~jlrz o biek tu z możliwości:) dojazdów do niq:.P sa 
nitarki . W przypad ku gd y ba se n j~.:s t wydziclon yH1 
ob iek!l..'m , nalc?.y dodatkowo prz~.:wid;ieć w cał ym /.e
spole basenowym po mieszc/.L'n ia pomocnicze admini 
stracyjne, socjalne, m<~ga:t.ynowe oraz technicmc . 

2.3. Hala basenowa 

2.3.1. Powierzchnia hali basenowej powinna być 2-.\ 
razy większa od powierzchni lus tra wod y w niecce b<i 
scnowcj, w zależnośc i od jej wielkości. Sznokości 

obejść nieck i powinn y wynos ić dla basenów<' powin;
chn i lUstra WOdy pOWYŻL'j 4{) fll2 Od st ro ny Wejścia 11<1 

b asen onl? schodów lub pochy lni basenowych 3.0 m. a 
o d pozosta łych stron - 2,5 m . Wysok ość hal i ba seno

wej powinna wynosić w świl'!lc co najmn iej 3.5 111 . 

2.3.2. Posadzka hali basenowej powinna być wodo
szczel na, o powie rzchni zabL·~icczaj:jcej przed poś l iz

giem, łatwo zm ywal na oraz odporna 11a korozyjne d?ia 

łan ie wód leczn iczych. Po sadzka powin na być wyposa
żona we wpusty ściekowe ze spad ki~.:m w ich kierunku . 

Niedopuszcza lne jest s tosowa nic jako wykładzin podło

gowych rusztów drewnianych . 

2.3.3. Ogrzewanie i wentylacja hali basenowej. Ha la 
basenowa powinna być wyposażona w i nstalację wen ty
l acyjną mechaniczno-wywiewno-nawiewną czynną cahj 

dobc; i spełniującą poni:i'.sze wymagama : 
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a) temperatura powietrza w hali nic powinna prze
kraczać więcej ni:i o 2°C temperatury wody w basenie. 

b) prędkość ruchu powietrza 11IL' powinna być niższa 
niż 0,05 m/s i nic wyższa niż 0,2 m/s. 

c) wilgotność WZ_!elęclna powietrza nic powinna hyć 
wyższa niż 6Wi, 

d) w przypadku stosowan ia ogrz.nv:mi:1 miejscowe
go, temperatura powierzchni elnncnt<'lw )-'rt.ejnych Il!L' 
powinna przekraczać 50°C 

e) układy wentylacyj11L' z rL-cyrkubcj;! p11\\ietrza Illl' 
powinny być stosow:llle w basenach napdnianych wo

dami k:cz.niczymi siarczkowym i, radoc;ynnymi i s;cz.a
wamJ. 

l") instalacja wentylacyjna powinn:1 b yć wyposaion:1 
w urządzenia tłumiące hałas. 

g) instalacja wentylacyjna powinna hyć dostosowan;I 
do pracy ci~gokj_ 

Zalec1 si~ stosowaniL· ogrzew<1nia pPsadtki oraz ła
wek w hali base~wwcj. 

2.3.4. WentylacJa br:t.egowa. W przypadkach basenów . 
napełnianych wodami lccznic;ymi Zl' s>v<>istymi składni 

kami gazowymi, tj. swrko\\Odllt:L'In, chvutknkicnt W~_!.! la. 
radonem za Ieca sit; i n s ta l owa niL· od d zic l11ej i n s ta la ej 1 
wentylacji wyci<!gO\VL'j z ndcią,_.ami zanl<ltlt<lwanym i w 

górnej cz~ści nin:ki bascnmh·J- Powictr/L' ;asysalll 
przez tę i n-..ta lację pPwi n no by(· usuwa t l l' bl'lpnśred n 11' 

na zewn:prz_ Pbiekt u. 
2.3.5. Oświetlenie. PrzyjmujL· Sil,'. że <>Świl'lknie n;l

turalne \\ IJ:il1 baSL'IlOWL-j pnWIII IIP /;ljll'\-\lliaĆ OŚ\\ I L'tk-·· 

nic minilllłllll 5()Ci;( p<iWicrzchni basenu \V ci<)~ U 4 h dlil'll
llie. SrcdniL' nat<;:ż.enJL' oświetlenia w ha li basL·no\w_j po
winno wynosić 200 --;-- 300 Lx. Należy prz.i.: wid;.ieć mo
żliwość stopn iowan1:1 (re_l!ulowani:l) nat<;żenia oświl'llc
nia hali h:tscno•,.vcj w zakresie 100 -:- 300 lx. 

2.3.6. Antykorozyjne zabezpieczenie w hali basenowej. 
Niczh<;dm· jest stosnwanic z<tbezpicczenia antykorozyj
nc~o ckmL·nt{lw budowlanych pomicszczd1 basenu lccz
niocgo. WszystkiL· instalacjl· wyst<;puj:)cc w hali basc
nowej pnw111ny być od porne na środowisko korozyjne 
Instalacje wcntyi;Icyjlłl' powinny być wykonnnc 1 ma
teriałów odpornych na korozjt; lub zabezpicuonych 
powlokam i ochrPnnymi. Niecka o;tsenowa powinn:t hyć 
wodoszczl'lna i chcnwodporna_ Powłoki powinny być 
wykona m· z. ma tcrialów dopusz.cza nych do kontakt u 1 

wodą lccmici.<J o ra ; wodą d o picia i IW potrzeby go

spodarcze. 
2.4. Niecka basenowa 
2.4.1. Powierzchnia i wymiary mogą być dowolne. 

Zaleca sit; stosowanic wymiaró w niccek XX Hi.O m. 
XXI2.5 m. 12,5X25,0 m. 

Basc ny do ćwiczet1 rchabilitncyj nych pod nadz.orem 
kinczyterapeuty nic powinny m1eć powinzchni lus tra 
wody powyżej 150 m2

• 

2.4.i. Głębokość wodna w niecce basenowej dla os(>b 
dorosłych powinna wynosić 0,7 --;-- l ,35 m. dla dziec i 
0.4 --;-- 0.7 111. Dopuszcza się inne głębokości w basenach 
przeznaczonych do ćwiczeń wyci:)gowych w wodzie. 
Dopuszcza się niecki basenowe z różnymi gł<;bokościa
mi wody uzyskiwanymi, np. przez umieszczenie prze
lewów dolnych na różnych wysokościach. 

2.4.3. Powierzchnie i elementy wykończcniowe nte 
m og<J stanowić /ltgrożen ia dla os<'>b lqpi<!nch si~,·. N;1 
rożniki i krawt;dzic niecki powinny hyć ;;.1,1k r:!c' IPtlv . 
Wszelkiego rodz.aju wyst~py powi1111Y hy(; wyr;i/nic 
oztwczom·. W prz.ypadku gdy w dnie usytiiPW:Inl· s<) 
s topniL·. nic mo g;! być one nii.sll' 11 i i 7.5 L-m i 11 'i.s;l 
nii 20 cm. Dno i ścwny niL·di has,'llP\\l·j pt>Willll\ b\Ć 
wyłoione wykladz.in<J l uh p<lWiok;l '' _j; Jsll\l'il . pa"tciP
wych kolorach . [),lpus;cz.;t si~ stnso\\<lllil· k• dPn'>w Cll'lll
n ych jcdyniL' do oznac/L'llta cknlL'IIłtl\\ tllt>c'<!l'Yl·h -, ta -
nowić z.agrożen i c d la k;! pi:)cych s i ~· paC.Jl'llłtl\v "r:1 1 d• ' 
oznac;u'l pomocnicz.ych. Dno niecki pPwintl<i 1111eć po
wierzchnię zabl'lpiL·cza.i<!GJ przed pnśltzgiliiL 

2.4.4. Wyposażenie stałe niecki basenowej 

2.4.4.1. Wloty i wyloty wody oraz jej spust pow1nn~ 
być usyt uowane tak, aby z.apewnialy n'>WIJOillll'nlY 
przepływ vvody we ws1ystkich przekrojach niecki basl' 
nowej. Ponadto niL·cka pe>winna mieć L'P najmniL-j jL·lkn 
spust denny umożliwi:I.i<!l'Y całkowite Ppr(JżniL'niL' basl·
nu_ N i e dopuszua s i<;. aby końcówk 1 prt.ewodó w do
prowadzających i ndprnw;~dz;.Jjących wod~,· \\·ystawaly 
ze ścian lub dna niecki . Wloty i wyloty \\ndy JWWinny 
być zabcz.piec;om· Psłonam i (kr:ltkami). Pr~dkośL· wody 
na wlotach powi nn:1 wynosić 1.0 7 1.5 m/s. a 11:1 wylo
tach - !l.:\ -~- 0.5 m/s. Wvystkic punl't-·dv JWI\illll\ 
hyć wypns<~ionc \\ ;:1\\nrv odu11:1j:)Cl'. 

2.4.4.2. Przelewy górm.' i dolne powinny lwć wypo
sa/<>ne w rynny pul'il'W<>WL' odpn;wadza.i<!L'l- I<JIIicezy
"/C /l' Ilia .C"n>lll<ld i:!CL· s i~· n:1 lh>\\·icr;L'illli \\·c·dv. Pr;L·In,-y 
p< i\\·inny byL· Lllłlil- VL'Z<•IIL' na calym c-11\\Pd/ll' niL·ckJ. 
julynie dla basL' Ill,l\V ~ -, powin;_chni lus tr;~ wod~· d<• 50 n1 2 

dPpuszcza si~· umics/CI.l'Ilie przxlnv11 tylkn \1 dluisz_vch 
ścianach niecki. Wymiarv przclcw<'l\\ p<•\\ illll\ być d(l
hr:Inc tak. ahv ;a pcwni:dy odpwwadzcnic pr!L'Z nil· C1• 

najmniej 301.\ wody ohiq.~owej. 

2.4.4.3. Schody i pochyłnic p{)\\'i n n y hyć u syt u ~twa n c 
w pohlii.u \\L'_j~kia dP lwli ba senowej \\ miL·_iscu . !JdZiL· 
gł<;hokość wndy jl'st n:ljmnil._jS7lt. Niecka basl' nowa po
winna być wyposa:i.ona w jeden z.cspól sclwd{l\v lub 
pochyl ni n:t okoiP 50 mh obwodn basenu. Pochylnic 
powinny być llll l lltnv.·ałll' we wszystkich n1eckach ba
Sl'nowydl o p<>\1-icr;clllll lllstr<I wody powyżej 100 111~
Minimalna .~ZL' n>kość pochylni lub schodów powinna 
wynosić 1.0 111. n nwk sym;tlny dPpus;ualny spadl'k 
pochylni IW·; . ł'<·L· hylnia lub schPtly powinny być wy
posai.om· co n;Ijllllliej w jnln<! pnn;cz dluisz.<J min imum 
o O.J m od sc(Hąlów l11h pnchyln1. 

2.4.4.4. Pon;cze do ćwiczeń rehabilitacyjnych p• ;winnv 
zajrno\vać nlillillllllll soc; llhWPdll hasL·nu. Mo~;! Płll' 

stano\.vić oddzie l t IV L·k tlll'tlt ko11strukc y_jny. jak tci .\kb
dać si~,· ze ~t:tlych cz~·ś\:i 11iL·cki hasL"llCtWL'j. 

2.5.4.5. Przenośnik chorych. W basenach. z. któr~ch 
k{-.rzystaj:J osohv ntcpchwsprawnL· z;1kca si<; sll•SP\ValltL· 
łói.kowych lub krzL·sclkPwych przl'lwśników clwrych. 

2.4.4.6. Chodnik - kanał dla instruktorów możl· by(· 
usytuowany prz.y dowolnil' wyhranL·j ścianiL· (ścian:tch) 
niecki bascnowL'.j . Szerokość chodnika lliL' powinna być 
mniejsza ni:i 0,7 m_ Ró:i.nica wysokości mi<;dzy górn;! 
kraw<;dzi<l basl'nu a posadzką chodnika niL' powinna 
być mnie_Js:t.a ni/ 0.50 m i wi<;ksza nii O.XS m. Całko-
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wita grubość ściany oddzicla.i<lcej chodnik - kanał od 
niecki nie powinna przckrauać 0,35 m. 

2.4.4.7. Inne wyposażenie uzupełniające. W za leżności 

od schorzeń osób lec; o nych k<l pi da m i .w basenach / .a
kcane jest uzupełnienie \.Vyposażcnia basenów o nast~
pującc elementy: suwnice podsuritowc umo:lliwiaj<ICL' 
wyko11ywanic ćwiczeń pr1.ci' os<'hv z nicsprawnymi na
rt.ądallli ruchu , urz<!dZl'nia do nauki chodzenia. np. 
schody, prtt:grod y , por~uc itp. montowane czasowo 
w niecce basenowej , przyr1..<1dy do ćwiczeń trakcyjnych 
(np. p<;tk Glissona itp.). instalacjl· do masażu podwod
nego, instalacje do pływania pod prąd, ławki podwod
m:, oświt:tlcnil' podwodne. okna podwodne, dra
binki itp . 

2.5. Stacja uzdatniania wody 
2.5.1. Lokalizacja. Zaló.'C<I sit; lokalizację stacji uzdat 

niania w pomieszczt:niach pod hal<! basenow<} . Lokali
i'.<tcja powinna zapewniać łatwość dost~pu do pomiesz
czeń stacji zarówno 1. zcwn<1tr1. jak i z wewnątrz obick
tu (przejścia słu7bowt:). 

2.5.2. Powierzchnia stacji uzdatniania wody powinna 
wynosić minimum 30 ~ 501/(J powierzchni lustra wod y 
w niecce. W przypadku basenów o małej powierzchni 
lustra wody wartości te mogą być wyższe. 

2.5.3. Usytuowanie urządzeń technologicznych. Mini
malna odległość od ścian or:11. rnit;dzy ur:t.ądzcniami 

tl·chnologicznymi w stacji uzdatniania nic powinna być 
mniejsza niż 0.8 m, a minimalna siL·rokość przejść" po
winna wynosić 1,2 m . 

2.5.4. Elementy składowe. W pr;ypadk u stosowa ni a 
do dezynfekcji wody chloru w postaci podchlorynu 
sodu. chloraminy itp . dopuszcza się instalowanie w jed
nym pomieszczeniu wszystkich urządzeń łącznie z d o
zownikami reagentów. W przypadku stosowania chlon1 
ga7.owcgo chlorownia powinna znajdować się pont ~ta
cją uzd~ttniania, wydzie lonej Ct.ęści budynku, z oddziel
nym wejściem z zewnątrz . Chlorownia gazowa powinna 
być usytuowana powy:ll·j terenu. 

2.5.5. Wymagania budowlano-instalacyjne. Pom icsz
czcnic stacji uzdatniania powinno być wyposażone w 
umywalkę z ciepl<) i /imn~l wod<}. Sciany stacji uzdat
niania powinny być pokryte materiałem nicna sią kliwym 

i łatwo zmywalnym . Zaleca si~. aby podłogi były wyko
nane z matcriałÓ\\! trudno ścieralnych. nicś liskich. nic
nasiąkliwych i łatwo zmywaln ych. W podłodze powinny 
znajdować się wpusty ściekowe. Pomieszczenie powinno 
być wyposażone w wcntyla cj~ mechaniczną nawiewno
-wywiewną zapewniając<} co najmniej u·zykrotną wy
mianę powietrza na l h, z wyj<}tkiem wydzie lonego po
mieszczenia na reagenty c hem iczne. gdzie wymagana 
jest dziesięciokrotna wymiana powietrza na l h. Tem
pet-atura węwnętrzna pomieszczenia nic mo7e być niż
sza od l0°C (ze wzglt;du na trwałość reage ntów): ma
ksymalna temperatura nic powinna przekraczać 20°C. 

2.5.6. Magazyn reagentów powinien umo7liwiać zma
gazynowanie minimum 60-dniowcgo ?.apasu każdego 
reagcntu : W magazynie powinny być zapewnione wa
runki przechowywa nia chcmikal;ów zgodnie z wytycz

nymi przechowywania chemika liów stosowanych w 
oczyszczalniach ścieków wg BN-70/62 !0-02. 

3. WYMAGANIA DLA WÓD BASENOWYCH 

3.1. Woda do napełniania basenów 
3.1.1. Woda lecznicza powinna spdni<~ć wymaganm 

wg BN-74/ 9560-05. a instal<~cic doprowadzające wod<; 
- wg BN-76/ 9563-0 l. 

3.1.2. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze po
winna być zgodna 1. Rnżpo rZ<!d/cniL·m Ministra Zdro
wia i Opieki Spokuncj 1 dnia 31 maja 1977 r. 11

• 

3.1.3. Woda morska powinna odpowiadać wymaga

niom wg 3. l .2. 

3.1.4. Wskaźniki bakteriologiczne. Woda zasi lająca 

bascn y uzdrowiskowe powinna odpowiadać następują
cym warunkom: 

a) brak bakterii coli typu kkalnc~o w 100 cm' wody, 
b) wskaźnik coli lub najhard;icj prawdopodobna 

lictba (NPL) bakterii grupy coli \V 100 cm1 wody nic 
może przekraczać 2. 

c) liczba kolonii bakterii na agarze odżywczym po 
24 h w tcmpt:raturi'.c 200C nic może przekraczać 200 w 

l cm1 wody. 

3.2. Woda w czasie eksploatacji 

3.2.1. Wymagania fizyczne i chemiczne. Usta la Sit; 

nast~puj;jce wyma~a ni;1 : 
a) przezroczystość wody w najgh;bs~.t·j o<;ści nic ck i 

powinna być taka . aby plytka wzorcowa umieszczona 
na dnie hyhl wyra?:nic widnona - zgodnie 1 PN-71 / 

C-045X3/ l O. 
b) wartość pH wody nic powinna róż. nić si~ n więcej 

niż. 0.5 wartości pH wody używanej do napdn iania ba
senów (wg PN-76/ C-04540/ 06). 

c) chemiczne z.<tpot r;cbow<~nic tlenu (Cl11T) metod<! 
nadmanganiową (utlenialność) wg PN-1<5/ C-04578/ 02 
nic może być więks:t~l ni:i. 3 rng/ dm 1 0 2 od wod y u:lywa
nej d o napełniania basenu. 

d) powstały chlor u:i.ytcczny w wodzie przy jej od
pływie 1. basenu wg PN-74/ C-04600/ 14 w przypadku 
dCI.ynkkowania wody wył;}cznic przez chlorowanic nic 
mniej niż. 0.3 mg/ dmJ i nie więci:j niż 0.5 mg/ dm1

. 

3.2.2. Wymagania bakteriologiczne. Listala si~ nastę

puj<}CC wymaganw: 
a) brak bak terii grt1py cnli typu lckalncgo w 100 cm1 

wody, 
b) wskaźnik coli luh najbaniziej prawdopodobna 

liczba bakterii grupy coli nic może przekraczać 2, 
c) liczba kolonii bakterii na agarze odż.ywczym w 

temperaturze 37° C po 24 h nic moż.c pr;.ekraczać 200 
w l cmJ wody. 

3.2.3. Wymagania balneologiczne. lista la sit; następu

jące wymagania: 
a) woda basenowa powinna być poddana procesowi 

uzdatniania, 
b) w czasie eksploatacji basenu leczniczego stężenie 

skłauników swoistych wystqmj<}cych w wodach baseno
wych w c:t11sic ich eksploatacji nic powinno się rozn1c 
więcej niż o 30% od wartości bczpośn:dnio po napeł

llll'lliU basenu. 

11 Pat r1 Informacje dodatkowe· p. J. 
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3.2.4. Temperatury wody w basenach powinny wynosić: 
a) baseny rehabilitacyjne 28 --;- 34°C, 
b) baseny lecznicze 30 --;- 37°C, 
c) baseny do leczenia skutków para l iżu dziecięcego 

około 37°C, 
d) wszystkie baseny lecznicze, z wyjątkiem basenów 

specjalnych - najwyżej 40° C. 
3.3. Zużycie wody 
3.3.1. Napełnianie i opróżnianie niecki basenowej. I l ość 

wody do napełniania basenów oblicz.a się przyjmując 

napełnianic do górnej krawędzi rynny przelewowej. 
Czas napełniania niecki basenowej uzależn iony jest od 
wydajnośc i ujęcia wody z.aopatrującego basen w wodę 
mineralną . Jeżcli wydajność źródła ujęcia umożl iwia to. 
na leży obliczyć ilość wody i średnice rurociągów zasila
jących , korzystając z danych wyjściowych wg tabl. l. 

Tablica l 

Pojcmność 
Maksymalny cz..as 

Orientacyjny 
niecki, mJ na pelniania niecki 

h 
nic dłuższy n iż, h 

czas spustu , 

do 100 47 6 47 3 
powyżej 100 -o- 200 powy).cj 6 710 8 -o- 16 
powyżej 200 -o- l 000 powy:icj lO -o- 24 12 724 

powyżej 1000 16 -o- 36 16 -o- 36 

W przypadku stosowania wód mineralnych ze skład
nik?mi nictrwałymi (COz · H zS · Rn) czas powinien 
być og.mniczony do około 4 7 6 h, nicz.al eżnie od po
jenll1ości basenu . 

3.3.2. Ilość wody do uzupełnienia strat w basenach z 
obiegami zamkniętymi. W basenach leczn iczych d la wód 
leczniczych bez składników swoistych oraz dla basenów 
rehabilitacyjn ych z wodami do picia i na potrzeby go
spoda rcze przyjmuje si<;, że średnia ilość wody potrzeb
nej na uzupełnienie strat wynosi co najmniej 10% po
jemności nieck i basenowej na dobę. Przy uzdatnianiu 
wód minera lnych i słabo zminera lizowanych swoistych 
ze składnikami nietrwałymi ilość ta jest wyższa i jest 
usta lana każdorawwo ooświadczalnie . System uzda t
niania powinien gwarantować z.achowanic p rzez wodę 
jej cech terapeu tycznych. Do założeń wstępnych można 
przyjmować, że ilość ta wynosi 30 --;- 40% pojemności 
niccek basenowych dziennic . Ilość ta powinna być za
twierdzona przez Instytut Medycyny Uzdrowiskowej 
dla każdego uzdrowiskowego basenu leczniczego. 

3.4. Obiegi wód w basenach leczniczych i rehabilita
cyjnych 

3.4.1. Obiegi otwarte. Godzinny dopływ świeżej 

wody powinien wynosić 15 --;- 25% pojemności niecki 
basenowej. Minimum 30% ogólnej ilości odpływającej 
wody powinna być odprowadzona rynnami przelewo
wymi. Ciągłe u zupełnia nie pojemności niecki rozpoczy
na się w momencie zabiegów, a k ończy po ich zakoń

czeniu. Całkowite opróżnienie niecki , niez.ależnie od jej 
wielkości, powinno być przeprowadzane codziennie po 
zakończeniu zabiegów. Dla wód leczniczych zawierają

cych składniki lub związki nietrwałe, np. siark-owodór, 
radon , dwutlenek węgla dopuszcza się warunkowo sto
sowanie otwartych obiegów wody. Obiegi takie mogą 
być stosowane jedynie w przypadku dużej wydajności 

źródeł (ujęć wód) zasilających baseny oraz jeżcli wyniki 
badań bakteriologicznych w czasie eksploatacj i odpo
wiadają wymaganiom jakościowym dla wod y do picia 
i na potrzeby gospodarcze. Stosowanie tej metody wy
maga uzgodnienia z Instytutem Medycyny Uzdrowisko
wej. Nie dopuszcz.a się stosowania obiegów otwartych 
dla basenów rehabilitacyjnych . 

3.4.2. Obiegi zamknięte. Dla mineralnych wód chlor
kowo-sodowych, słabo zmineralizowanych wód terma l
nych, wody morskiej i wody do picia i na pot rzeby go
spodarcze wymagane jest uzdatnianic wody w obiegach 
zamkniętych. W przypadku wód ze składnikami swoi
stymi wymagany jest stały dopływ wody w i l ośc i umoż

liwiającej zachowanie stężenia tych składników swoistych 
na niezbędnym ze względów terapeutyczn ych poziomic 
oraz stały odpływ wody d o kanalizacji w ilośc i równej 
dopływowi. Opróżnienie całkowite basenu powinno od
bywać się w zależności od możliwości utrzymania stęże
nia składników swoistych wg 3.2.3 . Technologia uzdat
niania powinna być uzgodniona z Instytutem Medycy
ny Uzdrowiskowej. 

3.4.3. Dezynfekcja wód basenowych. Do dezynfekcji 
wód basenowych należy stosować zarówno metody che
miczne, jak i fizyczne. Ze względów higienicznych do
puszcza się chlorowanic wody pod wa run kiem, że ma
ksymalne stężen ie chloru użytccmego na odpływie z 
niecki basenowej nie przekroczy 0,5 mg/ dm3

. W pro
cesie dezynfekcji wód leczniczych za lecane j est stoso
wanic metod fizycznych w celu obn iże n ia stężenia chlo
ru. W przypadku stosowania jako metody uzupełn iają

cej dezynfekcji promieniowan ia ultrafioletowego, dobór 
liczb y i typów urządzeń powinien być ustalony na pod
stawie skutecznej dawki promieniowania. 

Do dezynfekcj i chemicznej dopuszcza się stosowanie 
zarówno chloru gazowego wg PN-R5/ C-84036. jak 
i podchlorynu sodu wg BN-87/ 6016-53. Ze względu na 
szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy 
z chlorem gazowym. metoda · ta nic jest zalecana dla 
basenów leczniczych. Podchloryn sodu powinien być 
dodawany do wody basenowej w postaci roztworu l 7 

2%(ml m) w ilości około 1,0 7 2,0 g/ m1 w czasie rów
nym czasowi eksploatacji basenu. 

W przypadku stosowania chloru do dezynfekcj i wód 
basenowych stężenie chloru u7.ytccznego na odpływie 
wody z niecki powinno odpowiadać wymaga niom 
wg 3.2. 1. 

3.4.4. Kontrola jakości wody uzdatnianej powinna być 
przeprowadza na zgodnie z i nstrukcją opracowaną d la 
danej stacji uzda tnia nia . Instrukcja ta powinna uwzględ
niać wymagania niniejszej normy zgodnie z ta bl. 2. 

Tablica 2 

Wyma- Wykonanic 
Rod;aj badań ga n1a badań 

W" ,... wg 

Pobicranie próbki do badań - BN-74/ 9561 -02 

Pomiar tempera tury J .2.4 PN-77/ C-045X4 

Badania przezroczystości J .2. 1 PN-7 l / C-04583/ 10 

Badania wartości p H - PN-76/ C -04540/06 
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cd. tahl. 2 

Rod;aj hadati 

O znaczanic h;.~ktcrii co lt typu k

~a lm· l!" 

OttlaCr411lic wska i.nik:t cult 

Oznacr•tniL· ilnśL· i haktn11 na a .'-!a-

1-/l' od:iyWl'/.Yil1 

Otnao;~ nil' sk ładni~<'>\\ s\l'"i't w h 

wody 

Badania zawartPśc· i L·hlnru uży

l l'CYnc~P do de· ;vnkkcji 

Wyma- Wykonanie· 

~iłlll~ badań 

W_;.! wg 

:t2.2 PN-75/ ( ·-04(> 15/0:l 

.1.2.2 PN-75/ C-04h 15/ 0:l 

.ł.2.2 PN-751< '-04615/ 0:l 

.1.2.3 BN-X7/ 9567- IUOI 

3.2. 1 PN-74/ C-04600/ 14 

4. STACJA UZDATNIANIA 

4.1. Czas pracy i wydajności. Stacja uzdatniania po
winna pracować w :-;posóh ciągły przez 24 h na doh~,:. 
Optymalną g.od7i tlOW<J wydajność stacji uzdatniania 
(Q h) w m '/h eohl io~t si t; ze wzoru 

Qh = g11 · F 

w którvm: 
g ;, - wskaźnik przewałowywania liczony w odnie

sieniu lk• lustra wody w basenie m1/ m2/ h ; wy

tlost on: 
dla basenów z wod~J o tempnaturze 2X -7-

JO"C g" c-= 0,65-0,70 m1/ m2/ h, 
dl<1 basenów z wod<j o tcmpcratur7c 30°C 
i w yiszcj g,, = l ,00 m '1 m2/ h , 

F - powintchn i<t lu st r:~ wody w basenie m~ . 

4.2. Procesy technologiczne stacji uzdatniania. W sta 
cji uzdatniania powtn11y być przcprowadzCinL· nastt;pują

CL' procesy technologio.ne: 
- usuwanil' wody puwicrt.chniowcj do zbio rników 

przckwowych w ilc•śc i 30 -7- 50°;(, wydajności stacji 
U7.datniani;t, 

usuw:111ic drobnyc h z.a nicczys:tcze t'l tn\.'chanicz
nych w lapaczach wiosów i wlókien, 

- filtrnwaniv wodv wspoma~anc ewentualnie przez 
koagulacji,:, 

pPdgrznva nic wnd y, 
- dczynkk e ja chemiczna lub rizyuna , 
- rc~ubcja odczynu wody. 

4.3. Podstawowe urządzenia technologiczne. Stacja 
uz<.btniania powinna sk łatbć sit; 1. nast~,:pujących urzą

d /.l'll kc h nolo:,•,iun y<.:h: 
a) liltrów. 
b) t.hiorników pr7.clcwowych , 
c) ł;tpaczy włosów i włókien. 
d) pomp cyrkulacyj nych, 
L') zhiornikóv.. i do1owników reagentów, 
l) uri:JJ;eń dezynkkcyjnych. 

g) podt!rzewau.y W<idy. 

Dobór urządzct1 technologicznych ustala projektant 
w oparctu o nlnteJSZ<! normc; . 

4.4. Filtry. Zaleca si.; stosowanic zbiorników ciśnie
niowych ze zło7.ami piaskowo-żwirowymi . Dopuszcza 
sic; równic7. filtry ZL' 7.inżami inncg.o typu zapewniają
cymi odpowiedni;) skuteczność procesu filtracji . Mini
malna wysokość warstwy ctyn ncj zloi.a z piasku kwa r
cowego o śrL·dnicy ziarL'It O,X -7- 1.4 mm powinna wyno
sić l ,O -7- 1.2 m . Maksymalna prt;dkość l'iltracji w zło
żach ko nwencjonaln ych powinna wynosić: 

a) w przypiidku filtracji wody do picia i na potrzeby 
gospodarcze - !5.0 -7- 20 m/ h . 

h) w pr7.ypadku wody morskiej i wód leczniczych-
10,0 -7- !5,0 m/h . 

W przypadku płukania zlóż filtracyjnych wył:teznic 

wod<l, intensywność płukania powinm1 zapewniać spęcz
nicnic złoża w granicach 25 -7- S()(fc. •. Pr~·dkość płukania 

powinna wynosić 40 -7- 50 m/h. W prt.ypadku płukania 
mieszanin'} wodno-powietrin:) koleiność czynności po
winna być nastt;puj:)ca: 

c) przepłukiwanie powil'lrZL'Ill z pn;dkością 60 m/ h 
w ciąg.u 2 min. 

d) przepłukiwanie mics7~t nin'-! wodno-powietr7n'-!. w 
tym powietrzem 1 prt;dknści<l óO m/ h p rzu okres 5 min 
o raz wod:1 IOJ) 7 15.0 m/ h - w ci<)gu 5 min. 

c) przepłukiwanie wod;! z pr~,:dk ości:J 30 -7- 40 m/ h 

w ci4gu 3 -7- 5 min. 
W przypadku l"iltracji wód mineralnych zbiorniki po

winny być wykt-.1Jat1L' 7. matcriał(l\v odpornych na koro
z jt; lub 711hczpieoonL' powlokami ochronnymi przo 
g.umowanic, chonitow;1nie, 7~1hezpieczone przez powt<l
ki epoksydowe d ostosow<lne do czynników wystt,:pują

cych w wodzie basenowej. 

5. UTRZYMANIE HIGIENY 

Mycie i dezynfekcja niecki basenowej. ha li i zaplecza 
powinny być wykonane przez personel zgodnie z in
strukcją opracowan;! dla każdego obiektu. Instrukcja 
ta powinna /.awicrać nastt;-puj<)Cl' inl'ormacjc: 

- sposób przcprowad711nia kontroli jakośc i wody 
w niecce basenowej Z)!odnic z 3.4.4, 

- c?J;stot liwość mycia i dezynfekcji niet:ki oraz po
mieszczeń basenowyc h, 

sposób przeprowadzania m ycia i dezynfekcji. 
- zalecane środki czystościowe i dezynfekcyjne, 
- wskazówki dotyu<)Cl' stosowanych urządzeń hi-

gienicznych. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

D o is tnicj<Jcyeh u7drowiskowych basenów, które nte 
spełniaj:} wymo_!.!ÓW l'unkcjonalno-tcchnicznych normy 
ustunawia się ohowiązek rcali7acji jej wymagań w cz.asie 
nic przckracz.ającym 5 lat od czasu o publikowania 
normy. 

KONIFC 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Medycyny Uzdro- · PN-85/C-0457~11)2 Woda i śc ieki. Batłania zapPtrJd)(lwania tlenu 
wiskPwc:j, Poznań. i zawartości wt;gla orga nio .nc:l,!o. Oznac:wnic chemicznego zapo

trzebowania tlenu (ChZT) llll'toth) nadmanganianow;J 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-80/ 9568-02 PN-71/C-045X:V 10 Woda i śc ieki. Badania m~tności i przczrooy-

a ) W/.SiTrzono i LIZllpdniono wymaga nia dotyczące wszystkich 
)1ll lllil'S'l.l"ZC:fi związa nych l. funkcjo nowaniem basenÓW leczniczych, 

b) uwpdniono parametry technologiczne: związane z U1datnia 
ni c:m wbd leczniczych , również z z<Jwart ością składników swoistych 
nie trwal ych, . 

c) wprowad~:onn wymagania dotyczące doboru -procesów tC:dlllo
ln;?il'lnyl'll. 

d l wprowadzono wymagan ia dotycz<)cc: konst rukcji niecek basl' 
tmwych w raz z wytyonymi icb wyposażenia. 

c) wprowadzono wymagania związa ne z urw.:homicnicm i kon
t roi;) pracy stacj i uzdatnian ia, 

n ok reślono szczegółowe wymagan i<~ dot yczące podstawowych 
urz'!dJ:et1 tcchnologiL"Z!l ych . 

;,! ) wprnwad zono obowiqzek dezynfekcji wody również w tzw. 
nbiegach otwartych . 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-71>/ C-04540/ 06 Woda i ścieki. Badan ia wartości pH, kwasowości 

i Jasadnwości. Omao;tnie wartośc i pH metodą koloryme tryczną 

stośc· i. Oznaczanic przL"Zr<KJystości metndą płytki wwrcnwej 
PN-74/ C-04600/14 Woda i śc1t·ki. Badania t.awartości chloru 'i .ie!!n 

zwiijzków oraz ;r.apot rzcbowa nia chloru . Oznauanic dwutknku 

ch lo ru metod<) knlorymct ry<.:Jil:.J <ll'l'otolidynowo-arscn inową 

PN-75/C-046 15/0:ł Woda i ściek i . Badania mikrohin logianc. 07na-

c;r;tnie liahy bakterii 111l' tmi;J płytkow:j 

PN-85/ C-!14036 Ch lo r ciekły 
PN-87 / 60 l 6-53 Podchloryn sndPwy techn iuny 
BN-70/ 621 0-02 Wytyczne przl·clwwywa nia <.:hl·mi~a li(> w stoso wanych 

w oczyszu;tlniach ścieków 
BN-74/ 9560-05 Wody lecznicze. Podział. nazwy i określenia 
BN-76/ 9563-01 Insta lacje wody lco.niczcj . Wymagania podstawowe 

Pozostałe normy zwiąntnc - wg ta bl. 2. 
Rozporządzcn ic Ministra Zdrowia i Opieki Spokonl·j 'l dnia 31 maja 

1977 r. w sprawie warunków. jakim pnwinna odpowiadać wodu 
do picia i na po trzeby !!Ospodarcze (Dz. U. nr IX. p<>Z. 72 z d nia 
15 czerwca 1977 r.). 

4. Autorzy projektu normy - dr inż . Jerzy Kotowsk i, prof. dr i nż. 
Andrzej Madeyski - Instytut Medycyny Uzdrnwiskowej . Zak ład 

Balneotechniki , Warswwa . 


