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 استخرمطالب کاربردی 

 

 

. است الزم مربوطه دانستن ظرفیت استخر برای تنظیمات شیمیایی دقیق آن و محاسبات 

 :باشند می  استخر حجم محاسبه برای زیر های فرمول

 

 

عمق میانگین در استخری که دارای شیب یکنواخت است برابر است با حاصل جمع عمق  :نکته

 .دو بر حاصل عدد تقسیم و نقطه ترین عمق کم  عمیق ترین نقطه و

وقتی که قرار است حجم استخری با شکل نامتعارف و عمق های متغیر محاسبه شود، باید 

استخر به بخش های هندسی مجزایی تقسیم گردد و هر قسمت به طور جداگانه محاسبه و 

 نتایج بدست آمده با هم جمع شود.
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، حجم آب در دوره بازگشت بر محاسبه می گردد 1از تقسیم حجم آب استخر که در مرحله 

 .آید گردش جهت تصفیه به دست می

 

 از مرتبه یک  جکوزی یا استخر آب کل  تا است الزم که زمانی مدت  مفهوم دوره بازگشت:

 برای و ساعت 8 الی 6 بین عمومی و خصوصی استخرهای برای زمان این که.کند عبور فیلتر

 باشد می ساعت 0.5 جکوزی برای و ساعت 2 کودک استخر

 بخصوص مناسب، بازگشت دوره. دارد بستگی آن خوب بازگشت دوره به آب پاکی میزان 

 آب کافی، بازگشت دوره بدون. است مهم بسیار زیاد، شناگران تعداد با عمومی دراستخرهای

 .ماند نخواهد پاکیزه استخر

 (گالن)m3=264.55 gal متر مکعب 1
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به جدول انتخاب   (gpm) دقیقه بر گالن حسب بر ،2 مرحله از تصفیه دبی پس از تعیین

مراجعه نموده و با در نظر گرفتن سرعت مجاز آب در لوله مکش که می   PVCUلوله های 

باشد و در نظر گرفتن افت فشار مورد نظر خود،  Ft/Sec  ثانیه بر فوت 8 الی 6  بایست بین

 سب را انتخاب می نماییم.منا  PVCUسایز لوله 

 دام به احتمال و  نکته: به دلیل خطر افزایش سرعت آب در کف شوی کف استخر یا جکوزی

کاهش  Ft/Sec 1.6 تا را شوی کف قسمت در مکش سرعت بایستی شناگر سر یا پا افتادن

 داد.

به سایت پدیده استخرپارس مراجعه    PVCUلطفا جهت مشاهده جدول انتخاب لوله های 

 فرمایید.
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تعداد و جانمایی لوله های ورودی آب یا برگشت آب تصفیه شده از فیلتر به سمت استخر 

 دبی تقسیم با  حد اکثر سطح استخر را پوشش دهند. بایستی به گونه ای انتخاب شوند که

 ورودی هر گردش در آب حجم نظر مورد ورودی تعداد به  آمده بدست 2 مرحله از که تصفیه

در  Ft/Sec  10  یعنی آب ورود مجاز سرعت اکثر حد گرفتن نظر در با و آورده دست به را

های ورودی به جدول مراجعه و سایز در حاشیه پله Ft/Sec 1.6 و متر  1.8عمق های کمتر از 

 لوله را انتخاب می کنیم.

به سایت پدیده استخر پارس مراجعه  لطفا جهت مشاهده ورودی های استخر و انتخاب آنها

 فرمایید.

 



 

 5 071-38 38 45 15-پدیده استخر پارس 

 

 

 

حجم آب در گردش از طریق اسکیمر  %70جهت تصفیه بهتر و شفافیت بیشتر آب بهتر است 

از طریق کف شوی کف استخر عبور کند. بنابراین با ضرب حجم آب در گردش  %30و تنها 

gpm  یز سا جدول به مراجعه با سپس. آید می بدست اسکیمر از عبوری آب حجم  0.7در

لوله اسکیمر را انتخاب می کنیم. البته الزم به ذکر است با توجه به اسکیمرهای موجود در 

 .بود نخواهد 1 ½میلیمتر یا  50بازار، سایز لوله اسکیمر هیچگاه کمتر از 

 خواهد بستگی 2 مرحله در شده محاسبه تصفیه دبی  نکته: انتخاب اسکیمر و تعداد آن به

 .داشت

 

 سایت پدیده استخر پارس مراجعه فرمایید.به  لطفا جهت مشاهده و انتخاب اسکیمر
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. باشد می نفر هر ازای به نازل 6 الی 2 از  ابتدا تعداد نازلها را مشخص می کنیم که معموالا 

 10 بین) نازل هر  gpm ضرب با را ها نازل نیاز مورد  خروجی آب کل حجم سپس

رعت مجاز در لوله طبق در تعداد کل نازلها بدست آورده و با در نظر گرفتن س (15gpm  الی

 انتخاب  به جدول مراجعه و قطر مناسب لوله را 4و  3استانداردهای گفته شده در مراحل 

 .کنیم می

نکته: به دلیل خطر افزایش سرعت آب در کف شوی کف جکوزی و احتمال به دام افتادن پا 

. جهت کاهش داد Ft/Sec 1.6یا سر شناگر بایستی سرعت مکش در قسمت کف شوی را تا 

کاهش سرعت در قسمت کف شوی می توان از کف شوی مخصوص و یا تعداد لوله های مکش 

 مناسب استفاده نمود.

   

 سایت پدیده استخر پارس مراجعه فرمایید. به لطفا جهت مشاهده و انتخاب نازل جکوزی
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سبه محا هد و دوم مرحله از آمده بدست  تصفیه دبی برای انتخاب پمپ بایستی با توجه به

 شده در همین مرحله به نمودار مشخصات پمپ مراجعه نمود.

                       هـد پمـپ استخــر/جکوزی =

افت فشار در لوله های رفـت و بــرگـشت+ افت فشار در اتصاالت+ افت فشار در 

 حرارتی های مبدل در فشار افت فیلتر+

 سایت پدیده استخر پارس مراجعه فرمایید. به لطفا جهت مشاهده و انتخاب پمپ تصفیه
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 فیلتر مشخصات جداول به 2به دست آمده از مراحله  gpm با در نظر گرفتن دبی تصفیه

 .نمایید انتخاب را مناسب فیلتر و نموده مراجعه موجود های

 سایت پدیده استخر پارس مراجعه فرمایید.به لطفا جهت مشاهده و انتخاب فیلتر 
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 محاسبه هد و 6 مرحله از آمده بدست دبی به توجه با بایستی  برای انتخای پمپ نازل جکوزی

 به  .نمود انتخاب را مناسب پمپ و نموده مراجعه پمپ مشخصات نمودار به 8 مرحله از شده

 ووات در نظر می گیرند.کیل  0.9 الی  0.7 بین نازل هر ازای به را پمپ توان تجربی صورت

 متر ستون آب است 20اتمسفر یا  2حداقل فشار خروجی حدود 

جکوزی نازل هـد پمـپ =                        

 خروجی فشار حاقل +  افت فشار در لوله های رفـت و بــرگـشت + افت فشار در اتصاالت

تجهیزات سایر فشار افت+  نازل   

 

سایت پدیده استخر پارس مراجعه  به پ جت نازل جکوزیلطفا جهت مشاهده و انتخاب پم

 فرمایید.

 

 


