
Ochrona drabin basenowych przed korozją stali

Do ochrony drabin basenowych należy stosować anody protektorowe, np:
https://wszystkodobasenow.pl/anoda-antykorozyjna-do-drabinek-basenowych

Montuje się je  łatwo i zatrzymują procesy korozji całej zanurzonej części drabiny.
Korozja w basenach jest bardziej powszechna, gdy instalowane są urządzenia do wytwarzania chloru z soli, 
ponieważ obecność soli w wodzie sprawia, że jest ona bardziej przewodząca i ułatwia korozję. Jest to bardzo 
powszechna rdza w drabinkach basenowych (pomimo stali nierdzewnej A-316L), zwłaszcza w spawach, 
śrubach i szczelinach styku ze stopniami.
To zniszczenie metalowych elementów znajdujących się w basenie jest przyczyną powstawania niewielkich 
plam rdzy na ścianach i dnie niecki basenu. Ponieważ woda jest traktowana solą lub chlorkiem sodu (NaCl), 
plamy rdzy pojawiają się szybciej.
W większości przypadków te plamy nie są spowodowane wadą jakościową produktu. Jest to proces degradacji 
zwany Korozją Galwaniczną, który występuje zawsze, gdy stykają się 2 różne metale, a następnie poprzez 
różnicę potencjałów generują prąd elektryczny, który w słonej wodzie (chlorowanie solne) działajak elektrolit 
ułatwiający przewodzenie elektronów. Jego zachowanie sprawia, że mniej szlachetny metal staje się anodą i 
traci elektrony, podczas gdy metal szlachetniejszy staje się katodą, uzyskując ładuneK ujemny poprzez 
przyciąganie wolnych elektronów. W konsekwencji mniej szlachetny metal staje się tlenkiem, a wraz z 
postępującą reakcją katoda zostaje pokryta warstwą uwalnianą przez cząsteczki metalu anodowego.
Z tego powodu zaleca się instalację protektorowej anody cynkowej w celu ochrony drabin. Całe utlenianie 
przejdzie przez przewodnik elektryczny do anody protektorowej, zapobiegając degradacji metalowych 
elementów basenu i odrywając cząsteczki tlenku, które generują plamy, które są trudne do leczenia i 
czyszczenia.
Aby zabezpieczyć metalowe elementy i zapobiec korozji w basenach, podczas montażu anod należy spełnić 
kilka czynników:
• Chronione elementy metalowe muszą być zanurzone. Ochrona anody nie działa w przypadku elementów 
ponad lustrem wody. Tak więc za pomocą ochrony anodowej możemy zapobiec korozji drabinki basenowej 
jedynie w jej zanurzonej części.
• Elementy metalowe, które mają być chronione, muszą mieć bezpośredni kontakt elektryczny z anodą, 
wówczas w celu ochrony różnych elementów musimy podłączyć anodę do każdego elementu.
Konserwacja
Dzięki temu innowacyjnemu akcesorium gwarantujemy doskonałe zachowanie korozyjne przez około 14/16 
miesięcy , a po tym okresie użytkownik musi wymienić akcesorium, odkręcając śrubę w miejscu 
zainstalowania anody i wymieniając na nową anodę , do nowego użytku.

https://wszystkodobasenow.pl/anoda-antykorozyjna-do-drabinek-basenowych


Przykłady urządzeń ze stali 
nierdzewnej 316L, które 
zostały uszkodzone przez 
wodę powodującą korozję i/ 
lub problemy z uziemieniem. 
Nie są to wady produkcyjne 
ani materiałowe, dlatego nie 
są objęte gwarancją.

Korozja urządzeń i części metalowych 
w basenach
Chociaż większość urządzeń, drabin itp. w basenach jest wykonana ze stali nierdzewnej, utlenianie jest nadal 
możliwe. Istnieją dwie ważne przyczyny korozji:

1. Niewystarczające uziemienie wody w basenie (korodowanie basenowe)
2. Korozyjne właściwości wody basenowej

Uziemienie
Każdy basen musi być uziemiony niezależnie (tzn. nie do sieci 
elektrycznej). Dotyczy to w szczególności basenów z włókna 
szklanego/poliestru, basenów z elektrolizą solną oraz basenów z 
częściami ze stali nierdzewnej (drabinki basenowe, urządzenia 
UV-C itp.). Specjalny zestaw uziemiający zapewnia 
odprowadzenie różnic potencjałów wytworzonych przez 
elektryczność statyczną. Zapobiega to powstawaniu osadów i/lub 
utlenianiu się basenu, części lub wyposażenia technicznego.

Pompa
Dopływ z basenu

Uziemienie niezależne

Korozyjne właściwości wody basenowej
Woda kranowa używana do (ponownego) 
napełniania basenów ma zwykle stały i znany 
skład. Poprzez dodanie produktów chemicznych 
do dezynfekcji, regulacji pH oraz przez 
podgrzewanie i poruszanie wody ten skład się 
zmienia. Woda w basenie może stać się korozyjna 
(rozpuszczać wapń) i powoli rozpuszczać istniejące 
wapno (w betonie i w fugach między płytkami). 
Metale (drabiny, grzejniki, urządzenia UV-C itp.) 
również mogą być narażone.

I odwrotnie, woda może mieć również właściwości 
wytrącania wapnia, które mogą powodować 
zmętnienie wody i pokrycie ścian i podłogi nalotem 
kamienia.

Aby określić, czy woda jest obojętna, żrąca czy 
wytrącająca wapń, można skorzystać z tzw. 
„wskaźnika nasycenia Langeliera". Wskaźnik 
nasycenia Langelier (LSI) to obliczona liczba 
używana do przewidywania stabilności węglanu

Sól
W przypadku urządzeń ze stali nierdzewnej 316 
(takich jak lampy UV-C) maksymalne stężenie soli 
wynosi 5 gramów/litr w przypadku systemów 
elektrolizy soli.

□
Zacisk uziemienia

12,5 mm

Uziemienie
6mm2 "

Zacisk siodłowy
Odpływ do basenu

Miedziana
elektroda uziemiająca 
012,5 mm 
L = 1,5 m

wapnia w wodzie. Wskazuje, czy woda będzie 
wytrącać, rozpuszczać lub utrzymywać w 
równowadze węglan wapnia. LSI jest wyrażony jako 
różnica między rzeczywistym pH systemu a pH 
nasycenia.

Wzór jest następujący: pH + TF + AF + CF -12,1

pH Zmierzona wartość pH wody
TF Wpływ temperatury wody we wzorze
AF Wpływ zasadowości we wzorze

(mierzony jako wodorowęglan HCO3 - lub jako 
węglan wapsnia CaCO3)

CF Wpływ twardości wapnia (mierzonej jako węglan 
wapnia)



Tabela czynników
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• Wartości poniżej -0,3 wskazują na wodę korozyjną.
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Przykłady Przykłady Przykłady

pH+TF + AF + CF -12,1
(7,4 + 0,7 + 2,2 + 1,8) -12,1 = 0,0
Woda jest w równowadze, korekta nie jest 
konieczna

PARAMETR WARTOŚĆ POMIAROWA CZYNNIK
Wartość pH 7,4 7,4
Temperatura 28 0,7
Zasadowość całk. 150mg/l CaCO3 2,2
Twardość wapniowa 150mg/l CaCO3 1,8

Suma czynników 12,1

pH + TF + AF + CF-12,1
(7,8+ 0,7+ 2,3 + 1,7)-12,1 =0,4
Woda wytrąca wapno, konieczna jest korekta

PARAMETR WARTOŚĆ POMIAROWA CZYNNIK
Wartość pH 7,8 7,8
Temperatura 29 0,7
Zasadowość całk. 195mg/l 2,3
Twardość wapniowa 127mg/l 1,7

Suma czynników 12,5

pH + TF + AF + CF-12,1
(7,1 +0,7 + 2+ 1,8) -12,1 =-0,5
Woda jest korozyjna, konieczna jest korekta

PARAMETR WARTOŚĆ POMIAROWA CZYNNIK
Wartość pH 7,1 7,1
Temperatura 30 0,7
Zasadowość całk. 100mg/l 2
Twardość wapniowa 150mg/l 1,8

Suma czynników 11,6

Korekta w przypadku zbyt niskiego wskaźnika nasycenia 
W przypadku ujemnego wskaźnika nasycenia 
poniżej -0,3 zalecana jest korekta. Należy zwiększyć 
wskaźnik nasycenia. Można to osiągnąć zwiększając 
sumę czynników, zwiększając wartość jednego lub 
więcej parametrów.

Wartości pomiarowe to
• Wartość pH maksymalnie 7.6
• Zasadowość do maks. 300 mg CaCO/l
• Twardość wapniowa do maks. 200 CaCO/l

Wartość pH
Jako krótkotrwałe rozwiązanie podwyższenia 
wartości pH można zastosować sodę lub sodę 
kaustyczną. Dla dobrego wyniku dezynfekcji 
najlepsza jest wartość pH między 7,1 a 7,3.

Zasadowość
Zwiększenie zasadowości można osiągnąć poprzez 
zwiększenie zawartości wodorowęglanów w 
wodzie za pomocą wodorowęglanu sodu. W 
przypadku zbyt niskiej zawartości 
wodorowęglanów może to być spowodowane 
niską zawartością HCO3 lub regularną utratą 
związków kwasu węglowego w wyniku ruchu 
wody lub gejzerów powietrznych, należy dodać 
roztwór wodorowęglanu sodu poprzez system 
dozowania.

Twardość wapniowa
Woda kranowa o niskiej twardości często nie zawiera 
związków kwasu węglowego, poza niską zawartością 
związków wapnia i magnezu. W rezultacie może 
wystąpić ujemny wskaźnik nasycenia. Stężenie 
związków wapnia w wodzie można zwiększyć 
dodając do wody chlorek wapnia.

Korekta zbyt wysokiego wskaźnika nasycenia
W przypadku dodatniej zawartości nasycenia 
większej niż +0,3 wskaźnik nasycenia należy obniżyć 
do wartości preferowanej. W przeciwieństwie do 
wzrostu współczynnika nasycenia, możliwość 
redukcji jest bardziej ograniczona. Redukcja 
zawartości HCO3 jest możliwa dzięki intensywnemu 
napowietrzaniu w połączeniu z automatyczną 
korekcją pH. Redukcja twardości wapniowej jest 
możliwa tylko poprzez całkowite lub częściowe 
zmiękczanie wody za pomocą zmiękczacza wody.

W przypadku wyjątkowo niskich wartości dla 
wodorowęglanu istnieje niebezpieczeństwo, że 
wartość pH spadnie poniżej 5,0. W przypadku takiej 
wartości „chlor" w wodzie będzie częściowo 
dostępny jako chlor gazowy. Chlor gazowy w 
wodzie może prowadzić do poważnych zatruć!


