
 

 1 071 - 38 38 45 15 – پارس استخر پدیده

 

 و کفشوی نازل ورودی،خروجیمطالب کاربردی در خصوص 

 

 : ها ورودی

 

وظيفه ورودی ها، توزیع آب در استخر است به گونه ای که کلر آزاد باقی مانده در سراسر 

آب استخر به اندازه کافی باشد . در تعيين محل این ورودی ها باید دقت نمود که در گوشه 

حت پوشش آب ورودی قرار های استخر مناطق مرده ایجاد نگردد.)منظور مناطقی هستند که ت

 .(  نمی گيرند

متری از گوشه های استخر و به گونه ای تعبيه  5/1همين منظور باید ور ودی ها را در فاصله 

نمود که آب به طور مماس بر دیواره مجاور جریان یافته و یك گردش مارپيچی حاصل آید تا 

اید یك ورودی آب در هر تخليه آب ورودی با آب موجود سریع تر صورت گيرد . همچنين ب

 .(  تورفتگی مربوط به پله ها )در استخر کودکان، معلوالن و ... قرار داده شود

سانتی متر پایين تر از موقعيت  30ورودی های تعبيه شده در دیواره های استخر باید حدود 

طراحی شده برای سطح آب استخر باشد. ورودی های آب طراحی شده در کف استخر باید با 

واصل یكنواخت و با حداکثر قرار داده شوند . به نحوی که فاصله ردیف ه ای ورودی آب از ف

 . متر باشد 5/4هر دیواره

متر باشد ، باید حتما ورودی آب از کف استخر نيز  18در هر استخری که عرض آن بيشتر از 

ها نباید تعبيه شود .کليه ورودی های کف باید با سطح کف استخر همتراز باشد . ورودی 

 .آنقدر شدت و تالطم داشته باشد که در کف یا دیو اره استخر برای شناگران ایجاد خطر نماید
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شدت جریان از هر ورودی باید براساس ميزان آب مورد نياز برای گردش در هر منطقه 

استخر تعيين گردد. به عنوان مثال چنانچه بخشی از استخر برای شيرجه مورد استفاده قرار 

رد و در همان زمان بخشی دیگری به تمرین شناگران مبتدی اختصاص دارد، به راحتی می گي

می توان دریافت که تعداد شناگران در بخش تمرین مبتدیها بيشتر از بخش دیگر است و از 

این رو آب در این قسمت سریع تر آلوده می شود و باید زودتر تعویض گردد. این مستلزم 

 .ی آب از ورود یهای این بخش از استخر استجریان یافتن مقدار بيشتر

جهت حصول اطمينان از جریان مطلوب آب در هر بخش استخر، باید روی هر ورودی شيرهایی 

 .نصب نمود

برای این کار می توان از ورودی قابل تنظيم به جای شير استفاده نمود. قطر لوله در سيستم 

 .ایه شده محاسبه و اجرا نمودلوله کشی استخرها را می توان مطابق اطالعات ار

 

 تصویر دو نمونه ورودی آب

رار می گيرند اما برخی از تصویر سمت چپ معموال جهت نازلهای جكوزی مورد استفاده ق

 .مجریان استخر جهت ورودی استخر نيز مورد استفاده قرار می دهند

 دنده دارای چپ سمت تصویر ولی باشد می 1 4/1"  این ورودی درارای یك قسمت دنده

 .باشد می 2" های

یده سانت مانده به آخر دنده بر 5/2نكته: درصورتی اضافه بودن دنده ها می توان آنها را تا 

 .و کوتاه کرد
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 ورودی آب استخر

  

  کنترل ميزان ورودی  

به طور روزانه باید آزمون هایی انجام گيرد تا ميزان آب ورودی ها مطابق با الگوی طراحی 

 .شده برای سيستم گردش آب استخر تنظيم گردد
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 : خروجی ها  

 

 

شی باید در کف استخر و در عميق ترین نقاط حداقل دو سيستم اصلی تخليه آب با خروجی مك

سانتی متر کارگذاشته شود تا امكان گردش مداوم و تخليه آب استخر  90و با حداقل فاصله 

ساعت فراهم شود . در استخرهای آبگرم چنانچه امكان رعایت  8تا  4ظرف مدت نسبتا کوتاه 

فاصله ممكن در نظر گرفته سانتی متر وجود نداشته باشد باید حداکثر  90حداقل فاصله 

  .شود

 

 درپوش یا توری
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 د.باش ضدگرداب توری یا درپوش یك دارای باید استخر آب تخليه سيستم  اصلی   خروجی

 نماید تضمين تا باشد بزرگ کافی اندازه به باید کند می عبور آن از آب که قسمتی مساحت

 8/45 از آب عبور سرعت که

دا پهنا متر سانتی  3 از بيشتر نباید درپوش باز فضاهای.نشود بيشتر ثانيه بر متر سانتی

 شود می استفاده استخر کف آب خروجی پوشش برای که ای شبكه یا درپوش .باشند شته

 نباید

بدن که باشد ای اندازه به ابعادش و باشد شدن برداشته قابل ویژه ابزار از استفاده بدون

 .بپوشاند را آن همه نتواند شناگران

 

 ند نمونه درپوش )کفشوی( استخرچتصاویر 
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