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  : محاسبات حجم آب استخر

لذا ابتدا ابعاد استخر را در . براي طراحی تاسیسات استخر محاسبه حجم آب در استخرها می باشد قدم اول

متر موجود است بر  1.50و ارتفاع متوسط  5در  7.5استخر تفریحی به ابعاد . جدول  زیر مشخص می کنیم

  )استخر مستطیل شکل. (همین اساس حجم آب استخر و دبی آن محاسبه می گردد

 نوع استخر (Gal)حجم استخر  (M3)حجم استخر  ارتفاع  مساحت استخر

37.5 m2 1.5 m 56.25 m3 14850  تفریحی 

 

لذا براي اینکه حجم آب محاسبه گردد مساحت بدست آمده طبق تصویر باال در میانگین ارتفاع استخر ضرب و 

براي طراحی استخر قدم دوم . ضرب می گردد تا حجم آب برحسب گالن بدست بیاید 264حاصل در عدد 

  .محاسبه دبی مدار تصفیه استخر می باشد که از جدول زیر استفاده خواهیم کرد

  آب) گردش (دفعات تعویض   استخرنوع 

  ساعت یک بار 6هر   استخر عمومی

  )ساعت  24بار در  4( 

  ساعت یک بار 4هر   استخر آموزشی و تمرینی

  )ساعت  24بار در  6( 

  ساعت یک بار 2هر   استخر کودکان

  )ساعت  24بار در  12( 

  ساعت یک بار 1هر   حوضچه آب سرد

  )ساعت  24بار در  24( 

  ساعت یک بار 0.5هر   )جکوزي (درمانی استخر 

  )ساعت  24بار در  48( 
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سطح فیلتر را د بر مبناي دبی و شدت جریان مجاز، بای محاسبات و انتخاب فیلتر شنی می باشد، که قدم سوم

  .بدست آیدو قطر فیلتر  محاسبه

جریان  تکه در شد هرچه حداکثر مقدار شدت جریان در واحد سطح فیلتر کوچکتر باشد، به معنی آن است

امروزه دیگر کمتر از . مساوي، سطح فیلتر بیشتري بر دستیابی به کیفیت مطلوب آب مورد نیاز خواهد بود

 فایبرگالس استفاده می شود که نسبتفیلترهاي شنی فلزي استفاده می گردد و بیشتر از فیلترهاي شنی با بدنه 

ا گذر خواهد که همین عامل باعث کوچکتر شدن ابعاد به فیلترهاي فلزي شدت جریان عبوري بیشتري از آنه

  .دستگاه خواهد شد
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  : لوله هاي توزیع آب استخر، جکوزي و مدار جت نازل

به طور کلی  .بعد از محاسبه دبی پمپ مدار تصفیه و جکوزي به توزیع آب در استخر و جکوزي خواهیم پرداخت

  :دو روش اصلی توزیع آب دراستخرها وجود دارد

 اسکیمر+ مکش از کف  -توزیع از دیواره  

  گریل دور تا دور(مکش از سطح  - توزیع از کف( 

  
  خروج آب اسکیمر به منبع باالنس

در این پروژه به واسطه شرایطی اجرایی و کمبود فضا، روش توزیع از دیواره به همراه مکش از کف و اسکیمر 

می گردد، پیشنهاد می گردد خروجی آب اسکیمر به یک  در صورتی که از اسکیمر استفاده .استفاده شده است

لیتري در پروژه هاي کوچک متصل گردد تا هیچگاه پمپ مدار تصفیه هوا نکشد  300تا  200مخزن باالنس 

مکش پمپ مدار تصفیه توامان هم از عمیق ترین قسمت کاسه استخر و هم مخزن باالنس اسکیمر صورت می (

  ).گیرد
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متر مربع می باشد، طبق استاندارد می توان حداقل یک اسکیمر  37.5سطح استخر  در این پروژه مساحت

 .استفاده گردد، که در این پروژه از دو اسکیمر در مقابل نازل هاي ورودي به استخر استفاده شده است

  

کیمر قرار از دو اسکیمر در راستاي طولی استخر استفاده شده است، نازل هاي ورودي آب به استخر در مقابل اس

موقعیت . می گیرد تا با ایجاد یه حرکت طولی در راستاي استخر به لحاظ سطحی نیز راندمان تصفیه باالتر برود

باید بیش  11203دریچه هاي خط مکش نیز در عمیق ترین قسمت کاسه استخر می باشد که طبق استاندارد 

 .از یک دریچه مکش در استخرها قرار داشته باشد
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  : مدار توزیع آب جکوزي

  در جکوزي دو مدار وجود دارد، مدار تصفیه و مدار جت نازل

دبی مدار جت نیز . دبی مدار تصفیه طبق آنچه که قبال محاسبه شد براساس نرخ تعویض آب به دست می آید

نفر ساخته  4ه در این پروژه براي استفاد. براساس تعداد نازل هاي مورد استفاده براي هر نفر محاسبه می گردد

نازل قرار دارد،  4نازل و رینگ باال  4نازل استفاده می گردد، روي رینگ پایین  2شده است و براي هر نفر 

  .گالن بر دقیقه در نظر گرفته می شود 15باتوجه به جت نازل هاي عرف در بازار دبی هر جت 

دقیقه بر روي رینگ باال و روي رینگ پایین گالن بر  60لذا با ضرب تعداد نازل روي هر رینگ در دبی هر نازل، 

باتوجه به اینکه جکوزي داراي مقطع گرد می باشد، از رینگ مدور استیل . نیز همین دبی را خواهیم داشت

  . استفاده می گردد، با دبی هر رینگ سایز لوله ورودي به رینگ زده می شود

بر  متر 0.5(روي خط مکش داشته باشیم سرعت خط تخلیه جکوزي نیز باید به گونه ي سایز گردد که حداقل 

از دو دریچه مکش استفاده گردد تا با بسته شدن  ي با قظر بزرگترلذا توصیه می گردد در جکوزي ها) ثانیه

  . قسمتی از دریچه توسط افراد استفاده کننده، قدرت مکش زیاد نگردد

، در جکوزي ها نیز )باالتر از فضاي نشیمن سانتمتر 30(ورودي آب تصفیه از سکوي دوم وارد جکوزي می گردد 

توصیه می گردد به جهت توزیع مناسب آب و باالتر بردن کیفیت کاریی به روش سرریزي اجرا گردد، در این 

پروژه نیز به روش سرریزي اجرا خواهد شد، بدین شکل که آب از دور تا دور جکوزي وارد گریل می گردد، سپس 

  .می گردداز گریل وارد مخزن باالنس 

. که مشاهده می کنید، خط سبز رنگ آبی که وارد گریل می شود را به مخزن تعادل هدایت می کندهمانطور 

سانتیمتري از کف  90خط آبی رنگ نیز از مدار تصفیه و گرمایش جکوزي می باشد که از سکوي باال در تراز 

صورت مجزا اجرا جت جکوزي هر کدام به خط مکش مدار تصفیه و مدار .تمام شده وارد دیواره جکوزي می شود

  ).استخري می باشد UPVCکلیه لوله از جنس (و سایز می گردند 
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دو روش براي مکش یا تخلیه سطحی آب در جکوزي ها وجود دارد، در پروژه هایی که امکان نصب گریل دور تا 

بازدهی مناسبی نداشته و اغلب چربی این روش در عمل (دور جکوزي وجود ندارد از اسکیمر استفاده می کنند 

  ).دور اسکیمر جمع خواهد شد

روش بسیار مناسب در جکوزي ها روش سر ریزي می باشد که در این پروژه همین روش مورد استفاده قرار 

گرفته است، الزمه استفاده از این روش در نظر گرفتن منبع باالنس می باشد که اغلب در پروژه هاي مسکونی و 

  .لیتر در نظر گرفته می شود 1000سایز منبع باالنس ویالیی 

  

  لوله هاي تصفیه، جت نازل و مکش جکوزي
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  سبات مبدل حرارتی استخر و جکوزي محا: قدم چهارم

  :محاسبات مبدل حرارتی استخر و جکوزي 

ی ناشی از براي محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل استخر و جکوزي، باید ظرفیت حرارتی گرمایش آب و اتالف حرارت

تبخیر سطحی آب را محاسبه کرد سپس با مجموع بار با مراجعه به کاتالوگ تولید کننده مبدل نزدیک ترین 

  . مبدل به ظرفیت مورد نظر انتخاب می گردد

  : به شرح ذیل می باشدمحدوده متداول شرایط آسایش حرارتی شناگران Ashraeبراساس  

استخرنوع  دماي هوا  دماي آب رطوبت نسبی   

 استخرهاي تفریحی ( ℉75-85) ℃ 24-29 ( ℉75-85) ℃ 24-29 50-60%

 استخرهاي درمانی ( ℉80-85) ℃ 27-29 ( ℉75-85) ℃ 24-35 50-60%

 استخرهاي قهرمانی ( ℉78-85) ℃ 26-29 ( ℉76-82) ℃ 24-28 50-60%

 استخرهاي غواصی ( ℉80-85) ℃ 27-29 ( ℉80-90) ℃ 27-32 50-60%

 استخرهاي سالمندان ( ℉84-90) ℃ 29-32 ( ℉84-90) ℃ 29-32 50-60%

 استخرهاي هتل ها ( ℉82-84) ℃ 28-29 ( ℉82-86) ℃ 28-30 50-60%

 جکوزي ها  ( ℉80-85) ℃ 27-29 ( ℉97-104) ℃ 36-40 50-60%

 

از دماي آب در نظر  فارنهایت باالتر 4تا  2دماي هوا باید به اندازه به منظور کاهش نرخ تبخیر آب استخر، 

  .در نظر گرفته می شودفارنهایت  104جکوزي و براي فارنهایت  80استخرها  عموما دماي آب براي. گرفته شود

درجه سانتیگراد موجب  30افزایش دماي هوا بیش از  -الزامات عمومی استخر -11203طبق استاندارد ملی 

  .ایش بدن شناگر رخ خواهد دادتبخیرآب روي سطح پوست شده و در نتیجه آن پدیده سرم
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  :افت مسیر لوله کشی

در این پروژه جانمایی موقعیت استخر و موتورخانه در یک تراز می باشد، لذا باتوجه به مسیر لوله کشی دورترین 

متر خواهد بود لذا افت مسیر لوله کشی به شرح ذیل محاسبه  25فاصله از نازل هاي ورودي تا پمپ در حدود 

باتوجه به اینکه استخر به روش توزیع از دیواره و مکش از کف می باشد طوالنی ترین مسیر رفت و .(می گردد

  ).برگشت در نظر گرفته می شود

فوت در هر  3تصفیه براي محاسبه افت فشار مسیر لوله کشی نرخ افت فشار براي سایزینگ لوله هاي سیستم 

  . درصد طول را براي افت فشار اتصاالت در نظر خواهیم گرفت 50فوت در نظر گرفته شده است و  100

HL= (25× 3.28) × 1.5×3/100 =3.69 ft or 1.12 m  

 :افت موگیر پمپ 

H haircature = 2 m   

 . متر خواهد بود 3تا  1عموما افت مبدل  :افت مبدل حرارتی

H heat exchanger = 3 m   

 .فوت در نظرگرفته شده است 30عموما در کاتالوگ هاي مطرح دنیا این افت  :افت فیلترشنی

H sand filter ≈10 m   

 : هد پمپ

H total = ( 1.12+2+3+10 )= 16.12 m or 53 ft   

2 Pump (one is standby) model IML: SE200 
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شد، با تقاطع دبی و هد نزدیک ترین مدل پمپ به پروژه با دبی و هد محاسبه شده وارد منحنی پمپ خواهیم 

همیشه سعی گردد اولین انتخاب براي پمپ هاي استخري پمپ هاي فابریک استخري (مدل مشابه زیر می باشد 

  ).مد نظر قرار گیرد
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کیمر ها وارد آب از اس 1استخر را مشاهده می کنید، ابتدا از مسیر شماره در تصویر زیر فلودیاگرام تصفیه خانه 

از کفشوي هاي کف استخر آب وارد کلکتور خط مکش پمپ  2منبع باالنس اسکیمر شده، سپس از مسیر شماره 

پس از . ارسال می کند 4آب را با فشار به سمت فیلتر شنی شماره  3پمپ تصفیه استخر شماره  .می گردد

). 6شماره (یه شده وارد استخر می شود گرم شده و آب گرم و تصف )5شماره (توسط مبدل حرارتی  ،تصفیه آب

 ) 7شماره (در پایان سیکل گرمایش باید کلر زنی انجام گردد 

  

  استخرتصفیه خانه فلودیاگرام 
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  :محاسبات موتورخانه

در این پروژه جهت گرمایش اتاق ها و پذیرایی از داکت اسپلیت با کویل آبگرم و جهت گرمایش استخر از داکت 

این پروژه داراي طبقه زیر زمین، همکف و طبقه اول می باشد که طبقه اول و .  شده است فنکویل استفاده

و متراژ  آن تهویه می شود متر مربع  150متر مربع می باشد که فقط 250 همکف هر کدام داراي مساحت

  . متر مربع می باشد 100طبقه زیرزمین که گرمایش می شود 

  :بار گرمایش ساختمان 

Q T= (400m2*500BTU/h)=200000 BTU/hr  

  :بار گرمایی آبگرم مصرفی 

   .داد تجهیزات را شمارش خواهیم کردابتدا براساس نقشه هاي معماري تع

  ضریب تقاضا ( GPH)مصرف     تعداد  نوع سرویس

(DF) 

  ضریب ذخیره سازي

(DS)  

  کل مصرف

دستشویی و توالت 

  عمومی

14 2 0.30 1.25 28 

  20 10 2  سینک ظرفشویی

  30 15 2  ماشین ظرفشویی

 180 30 6  دوش

Source: ASHRAE Applications Handbook-Service Water Heating  

258 
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  : به دلیل کمبود فضا در این پروژه از یک دیگ چدنی استفاده خواهیم کرد

  درصد اضافی بعنوان ضریب استهالك سیستم  10اعمال 

  اضافی بعنوان ضریب اطمینان عملکرددرصد  10اعمال 

Q BOILER =654200×1.1×1.1 =791500 BTU/hr or 198000 Kcal/hr 

درصد می باشد، در زمان انتخاب دیگ راندمان دیگ  80تا  70ي چدنی در بازه باتوجه به اینکه راندمان دیگ ها

  .مبناي انتخاب قرار می گیرد

  

همانطور که قبال بدان اشاره کردیم در زمان (می باشد turbo-8نزدیک ترین حالت به ظرفیت گرمایشی مدل 

هزار کیلوکالري  243، دیگ توربو هشت پره داراي ظرفیت اسمی انتخاب باید راندمان دیگ در نظر گرفته شود

هزار  195می باشد، ظرفیت نهایی این دیگ % 80برساعت می باشد، اگر فرض کنیم دیگ چدنی داراي راندمان 

 .)بر ساعت می باشد که بسیار نزدیک به ظرفیت پروژه می باشد کیلوکالري




