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THE POSSIBILITY OF WATER SAVING IN SWIMMING POOLS 

The permanent increase of prices of water supply and sewage outlet should draw our 
attention to decreasing costs. Investors and managers of swimming pools, where some 
new water technology is applied can expect considerable money savings. The retention 
and reusing rainwater, the reusing back-wash filter sewage, the usage installation for 
water saving, the changing of swimmers’ bad habits and elimination of leaks in water 
installations – there are only examples for economizing water and wastewater manage-
ment in swimming pools. This paper presents possibility of water saving in swimming 
pools with using above-mentioned ways. 

1. Wprowadzenie 

Kryte p ywalnie nale  do najdro szych obiektów rekreacyjno-sportowych zarówno pod 
wzgl dem inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym. Inwestorzy coraz cz ciej zainteresowani 
s  technicznymi i technologicznymi rozwi zaniami projektowymi wp ywaj cymi na obni-
anie kosztów realizacji i eksploatacji obiektów basenowych. 

Poniewa  baseny to obiekty wysoce „wodoch onne” istotne obni enie kosztów eksplo-
atacyjnych uzyska  mo na poprzez racjonalizacj  gospodarki wodno- ciekowej, której 
podstaw  jest system zamkni tego obiegu z czynnym przelewem, wymagaj cy uzupe niania
wod  wodoci gow .

Inwestorzy i zarz dzaj cy p ywalniami, w których wprowadzi si  kilka prostych rozwi -
za  s u cych w a ciwemu gospodarowaniu wod  i ciekami mog  spodziewa  si  sporych 
oszcz dno ci.

Oszcz dno ci w zakresie zu ycia wody i odprowadzania cieków mo na osi gn  poprzez: 
wprowadzenie systemów retencjonowania i wykorzystania wód deszczowych, 
wprowadzenie systemów odzysku i zagospodarowania wód nadosadowych z wód 
pop ucznych powsta ych w wyniku p ukania filtrów basenowych [7, 8, 9], 
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stosowanie urz dze  oszcz dzaj cych wod  (regulatory ci nienia, baterie elektroniczne, 
czasowe i z termostatami, elektroniczne sp uczki wc), 
zmian  z ych nawyków osób korzystaj cych z p ywalni,
eliminacj  wszelkich nieszczelno ci w systemie instalacji wodoci gowej.

2. Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach 
wodoci gowych

Du e powierzchnie po aci dachowych w krytych p ywalniach i du e utwardzone po-
wierzchnie parkingowe wokó  nich stwarzaj  mo liwo  wykorzystania wód opadowych. 
Wody te po zgromadzeniu w zbiornikach retencyjnych i wst pnym oczyszczeniu mo na
wykorzysta  np. do sp ukiwania misek ust powych i pisuarów, co przynosi korzy ci w 
postaci mniejszych wydatków na stale rosn ce op aty za wod  i cieki [3].

Wody deszczowe doprowadza si  z wpustów dachowych lub rynien pionami i pozio-
mami do zbiornika wody deszczowej. Wody mog  by  zgromadzone w zbiorniku, w 
podbaseniu lub pod powierzchni  terenu, o pojemno ci dostosowanej do obliczeniowego 
sp ywu. Przed zbiornikiem lub w jego cz ci powinien by  zabudowany osadnik np. cyrku-
lacyjny do podczyszczania wód deszczowych. Zbiornik powinien by  wyposa ony w 
przelew i spust oraz w azy rewizyjne i wentylacj  (rys. 1).

Woda deszczowa mo e by  pompowana za pomoc  zestawu pompowego do wydzielo-
nej instalacji zasilaj cej sp uczki misek ust powych i pisuary. Pompownia powinna by
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym i wyposa ona w sterownik oraz przetwornic
cz stotliwo ci najlepiej z dwoma pompami. Wydajno  i wysoko  podnoszenia zestawu 
powinna by  dostosowana do wymaga  dla wydzielonej instalacji do sp ukiwania.

Do dezynfekcji wody mo na zastosowa  lamp  niskoci nieniow  UV przy za o eniu
dawki UV= 400J/m2 i przy transmisji T=80% dla maksymalnego przep ywu w instalacji 
sp ukuj cej. W pomieszczeniu powinna by  temperatura w zakresie t=10- 30oC.

Dla zabezpieczenia dop ywu wody w okresie bezdeszczowym nale y zaprojektowa
po czenie uk adu pompowego z instalacj  wody zimnej poprzez zespó  steruj cy pozio-
mem wody w zbiorniku i z zaworem antyska eniowym typu BA.

Istnieje równie  mo liwo  gospodarczego wykorzystania wód deszczowych zbieranych 
z utwardzonych powierzchni terenu (np. z parkingów). Po ich przep ywie przez osadnik i 
separator koalescencyjny zgromadzone w zbiorniku mog  by  wykorzystane gospodarczo.
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Rys. 1.  Schemat instalacji do wykorzystania wody opadowej [3] 

Fig. 1.  The scheme of installation for rainwater reusing [3] 

3. Wody pop uczne – ilo , jako , mo liwo ci
zagospodarowania

Wykorzystanie wód nadosadowych z wód pop ucznych odprowadzanych z filtracyjnych 
instalacji basenowych, np. do nawadniania terenów wokó  obiektów basenowych, zraszania 
boisk i kortów tenisowych, mycia ulic oraz wykonywania lizgawek i lodowisk w okresie 
zimowym pozwoli na obni enie kosztów eksploatacyjnych tych obiektów i przynajmniej 
cz ciowe odci enie systemu kanalizacji sanitarnej [5, 6, 7, 8, 9]. 

Wyniki bada , przeprowadzone dla 9 obiektów basenowych (B1, B2, B2M, B3, B4, B5 
– baseny du e i B6, B7, B8, B9 – baseny ma e), przedstawiaj ce ilo  i jako  wód po-
p ucznych odprowadzanych z filtracyjnych systemów basenowych mog  stanowi  podsta-
w  do okre lenia mo liwo ci ich odzyskiwania i zagospodarowania [6, 7, 9]. 

Ilo  wód pop ucznych odprowadzanych z filtracyjnych instalacji basenowych zale y
przede wszystkim od sposobu oczyszczania wody basenowej, technologicznej sprawno ci
stacji oczyszczania oraz od liczby osób korzystaj cych z k pieli. Dodatkowo parametrami 
wp ywaj cymi na ilo  wód pop ucznych s : liczba filtrów obs uguj cych obieg basenowy, 
powierzchnia filtracyjna, wysoko  i rodzaj poszczególnych warstw filtracyjnych, pr dko
i wydajno  filtracji oraz sposób p ukania filtra i czas trwania cyklu filtracyjnego. 

Przyjmuj c ilo  wody potrzebn  do p ukania filtrów za równowa n  ilo ci powstaj -
cych pop uczyn dla typowego basenu sportowo-rekreacyjnego (12 m × 25 m) otrzymujemy 
rocznie od 2880 do 4320 m3 wód pop ucznych.
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W tabeli 1 przedstawiono rednie roczne ilo ci wody dostarczanej (wed ug wskaza
wodomierzy) i pop uczyn w badanych basenach oraz procentowy udzia  ilo ci wód po-
p ucznych w ca kowitej ilo ci cieków sanitarnych odprowadzanych z obiektów baseno-
wych.

Analiza ilo ci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków z badanych basenów po-
zwala przypuszcza , e gospodarka wodno- ciekowa w basenach uwzgl dniaj ca zagospo-
darowanie wód powstaj cych w wyniku p ukania z ó  filtracyjnych przyczyni si  do obni-
enia kosztów eksploatacji tych e obiektów. 

Tab. 1. Ilo ci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków z badanych basenów 

Tab. 1.  The water and waste water quantity from tested swimming pools 

* woda uzupe niaj ca obiegi basenowe i zu ywana na cele bytowo-gospodarcze i sanitarne
** cieki bytowo-gospodarcze i sanitarne odprowadzane z toalet, umywalek i natrysków oraz powsta e w wy-

niku prac porz dkowych w pomieszczeniach natryskowych i szatniowych; 
***B2M – basen B2 po modernizacji uk adu oczyszczania wody; 

Analiza ilo ci wody wodoci gowej dostarczanej do analizowanych obiegów baseno-
wych oraz ilo ci wód pop ucznych odprowadzanych do systemów miejskiej kanalizacji 
sanitarnej pozwoli a okre li  mo liwo ci redukcji kosztów odprowadzania cieków z 
badanych basenów. Najni sz  mo liwo  redukcji kosztów wykazano w basenach z wysok
frekwencj  (B4 – 23,6%, B6 – 14,3%) czyli tam, gdzie woda wodoci gowa w du ych
ilo ciach zasila a natryski i uzupe nia a straty powsta e w wyniku rozchlapywania oraz w 
basenie z du  liczb  wodnych atrakcji (B3 – 35,6%). W pozosta ych basenach zagospoda-
rowanie wód pop ucznych mog oby dawa  redukcj  kosztów odprowadzania cieków w 
granicach od 39,0% w basenie B1 do 73,3% w basenie B2M. Nie zawsze jednak ilo  wód 
pop ucznych stanowi wyznacznik op acalno ci ich zagospodarowania, czasem jest nim cena 
za 1 m3 odprowadzanych cieków.

Analiza warto ci badanych wska ników fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych ja-
ko ci wód pop ucznych odprowadzanych z rozpatrywanych instalacji basenowych (pH, 
temperatura, barwa, m tno , azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, fosforany, 
elazo ogólne, tlen rozpuszczony, ChZTCr, utlenialno  z próbki s czonej, BZT5, chlor 

wolny, zwi zany i ca kowity, chlorki, siarczany, twardo  ogólna, glin ogólny, substancje 

Ilo  wód 
popucznych 

[m3/rok]

Ilo  pozostaych cieków 

sanitarnych **  [m3/rok]

B1 9360 3648 5712 39,0
B2 10944 7776 3168 71,1

B2M 4680 3432 1248 73,3
B3 15120 5388 9732 35,6
B4 14520 3432 11088 23,6
B5 8208 3828 4380 46,6
B6 4356 624 3732 14,3
B7 6300 2880 3420 45,7
B8 6840 3432 3408 50,2
B9 6960 3432 3528 49,3

Udzia wód popucznych w 
cakowitej ilo ci cieków 

sanitarnych [%]

cieki sanitarne [m3/rok]

BASEN
Ilo  wody 

dostarczanej* 

[m3/rok]
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rozpuszczone, zawiesiny ogólne i mineralne oraz miano bakterii grupy coli, NPL bakterii 
grupy coli w 100 cm3, miano bakterii grupy coli typu ka owego, NPL bakterii typu fekalne-
go w 100 cm3, gronkowce, liczba kolonii bakterii w 1 cm3 w temperaturze 37oC i liczba 
kolonii bakterii w 1 cm3 w temperaturze 22oC) wykaza a, e wody te nie mog  by  w 
sposób bezpo redni zagospodarowane np. do nawadniania terenów zielonych ze wzgl du na 
ilo  zawiesin ogólnych oraz warto ci wska ników chemicznego i biochemicznego zapo-
trzebowania na tlen . 

Warto ci mediany dla zawiesin ogólnych w badanych wodach pop ucznych waha y si
od 84 mg/dm3 w basenie B5 do 1086 mg/dm3 w basenie B6, podczas gdy dopuszczalna 
ilo  zawiesin dla cieków odprowadzanych do wód i ziemi wynosi 35 mg/dm3 [4]. 

Analiza parametrów jako ci wód nadosadowych po dwugodzinnym czasie sedymentacji 
w leju Imhoffa wykaza a redukcj  ilo ci zawiesin od 69,0% w basenie B5 do 96,3% w 
basenie B6 (tabela 2).W rezultacie, w wodzie nadosadowej pozostawa o od 15 mg/dm3 (B1) 
do 46 mg/dm3 (B4) zawiesin ogólnych (z wyj tkiem B2).

Gwarancj  wysokiej sprawno ci sedymentacji zawiesin z wód pop ucznych jest prawi-
d owe przeprowadzanie koagulacji wody w obiegu basenowym oraz przestrzeganie zasad 
eksploatacji filtrów basenowych. 

Sedymentacja pozwoli a tak e na obni enie warto ci wska nika ChZTCr w granicach od 
47,6% w basenie B2 i 55,2% w B9 do 96,6% w basenie B3 oraz redukcj  warto ci wska -
nika BZT5 w granicach od 50,8% - B4 do 86,7% - B3 (tabela 2).

Na ogó  mo na stwierdzi  przydatno  wód nadosadowych odprowadzanych z bada-
nych instalacji basenowych do dalszego zagospodarowania. 

Tab. 2  Sprawno  procesu sedymentacji dla badanych wód pop ucznych*

Tab. 2  The efficiency of sedimentation process for tested filter backwash water 

* Podane warto ci s  warto ciami median 

Dok adna analiza redukcji kosztów odprowadzania cieków pozwoli projektantom i za-
rz dzaj cym obiektami basenowymi na podejmowanie decyzji o w czaniu do uk adu
technologicznego basenów, odstojników wód pop ucznych i zagospodarowaniu wody 
nadosadowej.

BASEN B1 B2 B2M B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
Zawies.og. [mg/dm3] 117 96 165 419 202 84 1086 100 345 128
Zawies.og.sedym. [mg/dm3] 15 57 32 20 46 26 40 20 17 34
Redukcja  zawies.og. [%] 87.2 40.6 80.6 95.2 77.2 69.0 96.3 80.0 95.1 73.4
ChZTCr [mgO2/dm3] 89 82 115 320 138 129 180 90 274 67
ChZTCr sedym. [mgO2/dm3] 33 43 32 11 29 12 49 32 16 30
Redukcja  ChZTCr [%] 62.9 47.6 72.2 96.6 79.0 90.7 72.8 64.4 94.2 55.2
BZT5 [mgO2/dm3] 8.5 8.4 20.8 60.0 23.4 22.0 19.3 8.0 27.2 20.0
BZT5sedym. [mgO2/dm3] - - 8.0 8.0 11.5 6.0 7.9 - 6.0 9.6
Redukcja  BZT5 [%] - - 61.5 86.7 50.8 72.7 59.1 - 77.9 52.0
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4. Urz dzenia oszcz dzaj ce wod

Oszcz dno  zu ycia wody mo na osi gn  poprzez zmian  z ych nawyków lub stosu-
j c ró ne urz dzenia oszcz dzaj ce wod  i eliminacj  wszelkich nieszczelno ci. Wiele 
instalacji ciep ej wody powoduje jej nadmierne zu ycie. Stare baterie umywalek i natry-
sków umo liwiaj  maksymalny przep yw wody rz du 15-20 dm3/min. Zw ki niskoprze-
p ywowe osi gaj ce maksymalny przep yw wody do 6-8 dm3 daj  si  montowa  na wszyst-
kich starych bateriach, a koszt ich zakupu i monta u zwraca si  cz sto po up ywie jednego 
miesi ca. Wraz ze zmniejszeniem strumienia wody powinno si  montowa  napowietrzacze 
- perlatory. Zwi ksza to obj to  strugi wody i poprawia efekt sp ukiwania nawet przy 
ma ym przep ywie wody. Podobny efekt daje si  uzyska  w przypadku natrysków. G owice
natrysków powinny by  wyposa one w odcinacze dop ywu wody, które pozwalaj  oszcz -
dzi  do 50% wody. Raz wyregulowana temperatura wody jest utrzymywana pomimo jej 
ca kowitego odci cia, np. w czasie namydlania cia a. Przy powtórnym w czeniu wody 
unika si  strat na powtórn  regulacj  temperatury. Je li instalujemy nowe urz dzenia warto 
jest zainstalowa  takie, które daj  si  obs ugiwa  jedn  r k , a najlepiej jeszcze sterowane 
elektronicznie (czasowe i z termostatami). Tak sterowana bateria dzia a jak odcinacz prze-
p ywu wody. Urz dzenia jednor czne s  prostsze i szybsze w obs udze i pozwalaj  zmniej-
szy  straty wody. Zastosowanie rozwi za  takich redukuje zu ycie wody nawet o ponad 
50% i przek ada si  bezpo rednio na wysoko  rachunków za wod  i energi  [1, 2]. 

4.1. Regulatory ci nienia

Wyst puj ce nadwy ki ci nienia w instalacjach wodoci gowych powoduj  wzrost wy-
dajno ci zainstalowanej armatury wyp ywowej i to znacznie powy ej potrzeb u ytkowni-
ków okre lonych funkcj  danego przyboru sanitarnego. Konsekwencj  wy szych, od 
wymaganych, warto ci ci nienia jest istotny wzrost zu ycia wody - okre lony na poziomie 
15% ÷ 20%. 

Regulatory ci nienia montowane w instalacjach zimnej i ciep ej wody przed w z em sa-
nitarnym d awi  nadwy ki ci nienia wylotowego i ograniczaj  wydajno  zainstalowanej 
armatury wyp ywowej. Prowadzi to wprost do ogólnego zmniejszenia zu ycia wody i co 
cenniejsze, zmniejszenia tego nie odczuwaj  u ytkownicy instalacji. 

Zastosowanie regulatorów ci nienia bezpo redniego dzia ania powoduje równie , e
wszystkie kondygnacje danego budynku staj  si  równoprawne w dostawie wody. 

W aktualnie eksploatowanych instalacjach wodoci gowych, w których ze wzgl dów
techniczno - ekonomicznych nie jest mo liwe stosowanie regulatorów ci nienia, nale y
stosowa  redukcj  ci nienia zasilania krytej p ywalni do minimalnej wymaganej warto ci na 
jego przy czu wodoci gowym przy pomocy regulatorów ci nienia dla przy czy. Stosowa-
nie regulatorów ci nienia umo liwia racjonalizacj  zu ycia wody bez wiedzy i bezpo red-
nich dzia a  oszcz dno ciowych u ytkownika i zmniejszenie strat poprzez ograniczenie 
maksymalnej wydajno ci odbiorników wody w instalacjach. 
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4.2. Baterie natryskowe 

Baterie elektroniczne s  najnowocze niejszym rozwi zaniem dla u ytkownika, tak e dla 
osób niepe nosprawnych. Aby uruchomi  bateri  elektroniczn  nie trzeba jej w ogóle 
dotyka . K piel pod natryskiem powoduje zu ycie wody w ilo ci 30- 60 dm3. Czasowe – 
samozamykaj ce baterie natryskowe z funkcj  termostatyczn  (najcz ciej w wersji pod-
tynkowej) stanowi  dzi  podstawowy standard w nowych obiektach publicznych. Gwaran-
cja sta ej temperatury (+38°C) oraz czasowe ograniczenie wyp ywu wody (ustawiane 
fabrycznie) przy relatywnie umiarkowanej cenie zakupu, zadecydowa y o jej wielkim 
powodzeniu.

Elektroniczne natryski s  jednym z najlepszych sposobów zmniejszenia zu ycia wody, a 
tak e znacznego ograniczenia wydatków. Nale y pami ta , e koszty podgrzania wody s  w 
Polsce ni sze ni  w krajach Unii zaledwie o 28%. Od dawna na wiatowym rynku w ród
inwestorów zarysowa a si  wyra na tendencja montowania w nowych i modernizowanych 
obiektach nietradycyjnych baterii natryskowych. Stwierdzono, e czasoch onna regulacja 
temperatury wody przez manipulacj  kurkami wody ciep ej i zimnej kosztuje zbyt du o i 
dlatego od ko ca lat 80 tradycyjna bateria jest zast powana przez samoreguluj cy mecha-
nizm baterii termostatycznej. Porównanie zu ycia wody przy zastosowaniu natrysku trady-
cyjnego i natrysku czasowego przedstawiono na rys. 2. 

Rys. 2.  Porównanie zu ycia wody przy zastosowaniu natrysku tradycyjnego i czasowego 

Fig. 2.  The comparison of water consumption with traditional and temporary shower using 
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Elektroniczny natrysk jest to najnowsza generacja baterii. Wraz z naszym pojawieniem 
si  pod prysznicem tryska woda o temperaturze zaprogramowanej na mieszaczu central-
nym. U ycie mieszacza centralnego i w efekcie brak mo liwo ci indywidualnego doboru 
temperatury wody wcale nie jest dyskomfortem dla u ytkownika. Takie rozwi zanie jest 
najcz ciej stosowane w miejscach publicznych – krytych p ywalniach. Urz dzenia w tych 
miejscach powinny by  higieniczne i “wandaloodporne”. W automatach natryskowych 
niczego nie mo na urwa , oderwa , ukr ci  – nie ma te  miejsc kontaktu r k osób korzysta-
j cych z natrysku. Podczas monta u automatów elektronicznych konieczna jest wyj tkowa
staranno  i fachowo  – podstawowe elementy sk adowe b d  pod glazur  lub schowane w 
cianie. Elektroniczny natrysk uruchamiany jest automatycznie przez detekcj  obecno  do 

60 cm. Natomiast automatyczne zamkni cie nast puje w 2 sekundy po odej ciu u ytkowni-
ka. Na yczenie mo na otworzy  – zamkn  dop yw wody poprzez zbli enie si  do detekto-
ra na odleg o  10 cm.

Natryski z zaworem czasowym s  polecane do intensywnego u ywania w krytych p y-
walniach. Posiadaj  mechanizm, który nie ulega rozregulowaniu, s  wykonane z surowców 
odpornych na osad i korozj . Charakteryzuj  si atwo ci  uruchamiania poprzez naci ni -
cie przycisku, natomiast zamkni cie jest automatyczne czasowe po 30 sekundach. 

4.3. Baterie umywalkowe 

Baterie elektroniczne umywalkowe (sztorcowe lub na cienne) uruchamiaj  si  samo-
czynnie, gdy d onie pojawi  si  w polu dzia ania fotokomórki zainstalowanej w korpusie 
baterii. Fotooptyczny sensor (czujnik podczerwieni) uruchamia automatycznie zawór 
elektromagnetyczny wody. Woda wyp ywaj ca ma oczywi cie sta  temperatur :

- zimn  – gdy do zaworu zapewnimy jeden dop yw, tj. wody zimnej,
- sta , nieregulowan  (u ytkownik nie ma mo liwo ci zmiany temperatury, któr  regu-

luje centralny mieszacz), wtedy równie  do zaworu prowadzi jeden dop yw,
- sta , regulowan  – gdy do zaworu prowadz  dwa dop ywy – wody zimnej i ciep ej, a 

regulacji temperatury dokonujemy d wigni  na baterii. 
W przypadku baterii sztorcowych transformator jest wbudowany bezpo rednio w bateri

umywalkow  lub znajduje si  pod umywalk , czasem w obudowie podtynkowej.
Kolejnym rozwi zaniem s  baterie umywalkowe z automatycznym zamkni ciem cza-

sowym, które zapobiegaj  kontaktowi z bateri  po sp ukaniu r k a ich otwarcie nast puje
przez naci ni cie przycisku pokr t a. Jest tak e mo liwo  indywidualnego doboru tempera-
tury wody za pomoc  pokr t a . 

Porównanie zu ycia wody przy zastosowaniu baterii umywalkowej tradycyjnej i czaso-
wej przedstawiono na rys. 3. 
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Rys. 3.  Porównanie zu ycia wody przy zastosowaniu baterii tradycyjnej i czasowej 

Fig. 3.  The comparison of water consumption with traditional and temporary taps using 

4.4. Sp uczka wc do misek ust powych

Wizyta w toalecie publicznej kojarzy si  wielu osobom z niezbyt przyjemnym dotyka-
niem przycisków, poci ganiem za r czki, d wignie itp. Rozwi zania te odchodz  jednak do 
lamusa. Sfer  higieny osobistej przejmuj  urz dzenia, które dzia aj  “niewidzialnie” – bez 
naszego manualnego udzia u. Wyeliminowanie kontaktu r k z urz dzeniami, dzi ki zasto-
sowaniu automatycznego mechanizmu sp ukuj cego, gwarantuje pe n  higien . Mo emy
dostrzec jedyny widoczny na zewn trz element sp uczki elektronicznej – “magiczne oko” 
detektora obecno ci. Pozosta e jej cz ci schowane s  pod glazur  – za ciank  techniczn .

Wyró niamy sp uczki: uruchamiane automatycznie – najcz ciej po 7 sekundach od 
momentu oddalenia si  u ytkownika z pola detekcji podczerwieni  – jest to wariant najpo-
pularniejszy oraz uruchamiane na yczenie przez przybli enie d oni do detektora obecno ci
(w czenie sp ukiwania nast puje natychmiast i trwa ono przez 7 sekund). 

Elektroniczne sp uczki wc stosowane s  dzi  powszechnie w toaletach krytych p ywalni.
Najbardziej zaawansowane technologicznie kabiny wc ze zintegrowanymi systemami 

elektronicznymi wyposa ane s  w automatyczne funkcje dodatkowe tj.: uruchomienie 
wentylacji mechanicznej, dozowanie rodka dezynfekuj cego wraz z dezodorantem, susze-
nie miski strumieniem gor cego powietrza, antywandalow , samoczynn  blokad  wyp ywu
wody w przypadku zak ócenia cyklu pracy urz dzenia na skutek np. zaklejenia oka detekto-
ra gum  do ucia, uruchomienie alarmu w recepcji – dy urce, gdy czas pobytu u ytkownika
przed u a si  ponad norm .
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Kolejnym rozwi zaniem s  sp uczki mechaniczne WC z zamkni ciem czasowym auto-
matycznym, których uruchomienie nast puje przez naci ni cie przycisku. 

4.5. Sp ukiwanie pisuarów 

Samoczynne, elektroniczne sp ukiwanie stanowisk pisuarowych jest dzisiaj bardzo po-
pularne. Cz sto s  stosowane sp ukiwania zbiorowe w zestawach – sekcjach pisuarów.

Detektor fal podczerwonych dzia a podobnie, jak w wersjach sp ukiwania wc – stoso-
wane s  jednak inne nastawy czasowe oraz periodyczne sp ukiwanie w przypadku d u szej,
kilkugodzinnej nieobecno ci u ytkowników (czas sp ukiwania – 7 sekund). W nowych 
rozwi zaniach czas sp ukiwania wst pnego zwykle wynosi 2 sekundy a zasadniczego od 3 
do 12 sekund.

Do najnowocze niejszych rozwi za  nale  systemy sp ukiwania uruchamiane dzi ki
detekcji cieczy, które s  zainstalowane w odp ywie pisuaru – niewidoczne i spe niaj ce w 
100% wymogi “antywandalizmu”. 

Kolejnym rozwi zaniem sp ukiwania pisuarów jest zastosowanie baterii czasowej z za-
mkni ciem automatycznym. Charakteryzuje j  wysok  odporno ci  na wandalizm oraz 
specjalne rozwi zanie techniczne do intensywnego u ywania w obiektach publicznych. 
Otwarcie wyp ywu wody nast puje przez naci ni cie przycisku, po 7 sekundach zamyka si
on automatycznie. 

5. Podsumowanie 

Wykorzystanie wody deszczowej do sp ukiwania misek ust powych, pisuarów, prac po-
rz dkowych i podlewania zieleni w znacznym stopniu obni a zapotrzebowanie na wod
wodoci gow  dla potrzeb krytej p ywalni.

Wody pop uczne po wst pnym oczyszczeniu mog  by  równie  zagospodarowane w 
rejonie krytej p ywalni i poza ni .

Zastosowanie regulatorów ci nienia zmniejsza zu ycie wody wodoci gowej bez inge-
rencji u ytkownika urz dze  czerpalnych poprzez wyregulowanie ponadnormatywnego 
ci nienia panuj cego w przewodach doprowadzaj cych wod . D awienie nadwy ek ci nie-
nia zabezpiecza równie  instalacj  przed uderzeniami hydraulicznymi, wyd u aj c tym 
samym ywotno  urz dze  sanitarnych. 

Zastosowanie baterii z ogranicznikiem maksymalnego wyp ywu w istniej cych urz -
dzeniach czerpalnych ogranicza efektywnie zu ycie wody ciep ej i zimnej. Stosuj c w 
krytych p ywalniach armatur  ograniczaj c  zu ycie wody tj. elektronicznych baterii, 
natrysków, sp uczek czy te  armatury czasowej mo na przyczyni  si  do ograniczenia 
kosztów zwi zanych ze zu yciem wody, ilo ci  wytworzonych cieków, a tak e zu yciem
energii.

Zawory regulacji temperatury i baterie termostatyczne pe ni  funkcj  zarówno zabezpie-
czaj ce przed oparzeniem u ytkownika, jak i poprzez ograniczenie (do wymaganego 
poziomu) temperatury ciep ej wody w instalacjach ciep ej wody u ytkowej ograniczaj
zu ycie energii (woda gor ca jest mieszana z wod  zimn  ju  po opuszczeniu urz dzenia
grzewczego). Zawór mieszaj cy zwi ksza ilo  dost pnej ciep ej wody u ytkowej, optyma-
lizuj c sposób mieszania wody gor cej z zimn  do zadanej temperatury. W zwi zku z tym 
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wszystkie przypadki marnotrawstwa wody gor cej b d  dotyczy  wody zmieszanej, o 
obni onej temperaturze, a wi c ta szej.

Sukces ka dego urz dzenia energo- lub wodo - oszcz dnego zale y przede wszystkim 
od jego op acalno ci. Aby okre li  wielko  zaoszcz dzonych kosztów nale y podda
analizie koszty eksploatacji porównywalnych urz dze , a wi c koszty energii, konserwacji i 
koszty kapita owe. Rentowno  tego rodzaju urz dze  i instalacji z nimi wspó pracuj cych
zale y od wysoko ci uzyskanych efektów w porównaniu do kosztów inwestycyjnych i 
eksploatacyjnych.

Nale y podkre li , e opisane powy ej sposoby zmniejszania poboru wody, zu ycia
energii i ograniczenia zrzutu cieków wp ywaj  wprost na ochron  i popraw  stanu rodo-
wiska naturalnego. 
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