
TASISAT SOFTWORE 

 بھ نام خدا
جکوزی و استخر اجرای و طراحی در نوین آوریھای فن: موضوع   

مھندس رضا کریمی : کارشناس   
:فیلتراسیون  سیستم  

:فیلتراسیون  کنترلی شیرآالت و کنترل سیستم  

 را فیلتر بکواش کار زمانبندی برنامھ یک اساس بر اپراتور عمومی استخرھای مخصوصا ھا استخر در معمول طور بھ
میده انجام  

٠٫٥ از استخر کدورت علت ھر بھ کھ مواقعی در میشھ سبب مسئلھ این  NTU اینکار بره باالتر ھست مجاز حداکثر کھ 
نشھ انجام  

. ندارند  فیلتر روی سنج فشار بھ کاری خیلی اپراتورھا معموال عالوه بھ  

با شیرآالت بھ مجھز شنی فیلترھای از استفاده میشھ، استفاده بزرگ استخرھای در و دنیا در امروز کھ سیستمی  

Actuator ھای 

ھست ھیدرولیکی یا پنوماتیکی  
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جالبھ بسیار تصفیھ راندمان باالرفتن دلیل بھ سیستم این خروجی

 

ھست پنوماتیکی شیرآالت با کشی لولھ یک نمونھ این  

 

با شیر یک ھم این  Actuator است ھیدرولیکی  
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ھست موقع بی بکواش دلیل بھ آب اتالف از پرھیز سیستم این دیکر حسن  

دارد وجود استخرھا در دیگری متنوع راھکارھای بکواش، دلیل بھ آب رفت ھدر از جلوگیری خصوص در  

: میگیرد قرار فیلتر و پمپ بین خانگی استخرھای در سیکلون مولتی سیستم این مثال برای  

 

 ّآب بکواش بھ نیاز کاھش سبب ضمنا. میشود شستھ آب لیتر ٢٠ با و میاورد در توده صورت بھ را معلق ذرات دستگاه این
 میگردد

نیست عمومی استخرھای مناسب کھ مشخصھ و میشھ تولید اینج ٣ تا سیستم این  

 قرار خاک و گرد ھای توفان و باد وزش معرض در کھ روبازی استخرھای در یا کرد؟ باید چھ عمومی استخرھای در پس
 دارند؟

نیست مجاز شنی فیلتر از صرف استفاده زیاد، خیلی ھای دبی در یا ھای باال   TSS  اصوال در 

  ھست زیاد بکواش از رھیزپ مسئلھ این علت

بگیرید نظر در رو مال دبی آبنمای پروژه مثال برای  
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ھست مکعب متر ١٦٧٠٠٠ استخر حجم) مال دبی(  پروژه این در ! 

داره ساعت در مترمکعب ٧٠٠٠ معادل دبی روز، در بار ١ تصفیھ  Turn Over این عدد با توجھ بھ 

ھست اینجا جالب نکتھ چند : 

 تصفیھ دبی بگیریم نظر در ساعت ٦ را تصفیھ زمان و بکنیم رفتار پروژه این با استخر مثل بخواھیم اگر اینکھ اول
بود خواھد ساعت در مترمکعب ٢٨٠٠٠  

بره باال لیتر در گرم میلی ١٥٠٠ تا آب    TSS  سبب شن طوفانھای عراق، جنوب مثال یا دبی مثل جایی در اینکھ دوم 
کھ  شد خواھند   

شنا استخر برابر ٣٠ تا ٢٥ معلق مواد یعنی این  

میشھ استفاده فیلتراسیون از قبل ساز رالل سیستم یک از موارد این در  

 میباشد ساعت بر متر ساده طور بھ یا مربع متر بر ساعت بر مترمکعب ٥٠ تا ٥ بین تصفیھ نرمال سرعت شنی فیلتر در
گرفت نظر در ساعت بر متر ١٤ میشھ دائمی شرایط در کھ  

برد باال ساعت بر متر ١٥٠ تا میتوان را سرعت سیستمھا این در  

 بستھ کننده منعقد یا پلیمر از استفاده برای ما دست سریع گرفتگی ترساز دلیل بھ فشار، تحت شنی فیترھای در عالوه بھ
داد انجام راحت خیال با را کار این میشھ سیستمھا این در ولی ھست  

ھست سیستم این نمونھ این  

 

داره وجود باز فضای در معب متر ٢١٠٠٠ حجم بھ استخری آنتالیا چاالس مردان ھتل در مثال  

کرد تصفیھ مترمکعبی ٥٠٠ استخر یک مثل نمیشود دیگر را استخر این  

:ھست  استخرھا در ھا آناالیزر از استفاده  
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ھست استخر آب شیمیایی کردن باالنس استخرھا ھمیشکی مشکالت از یکی  

 

 

 صورت در و کرده گیری اندازه لحظھ ھر در را استخر وپی اچ آب باقیمانده کلر میزان میفرمایید مالحظھ کھ ھایی سیستم
 ثابت لحظھ ھر در استخر ّآ شیمیایی کیفیت ترتیب این بھ. میکنند خاموش یا روشن را کلر یا اسید تزریق پمپھای لزوم

  .میماند

ھستند گونھ دو باقیمانده کلر میزان گیری اندازه سیستمھای : 
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دارند ھم مناسبی قیمت کھ ھستند آمپرومتریک نوع از اول گونھ  

 

نوع دیگر مدل  ion selective دارند باالتری قیمت و دقت کھ ھستند  

میکنند برآورده رو ما انتطار مورد دقت و نیاز آمپرومتریک سنسورھای ھا استخر در اصوال . 

 خطاھای از پرھیز و بردار بھره خاطر اطمینان سبب بزرگ استخرھای مخصوصا استخرھا در تجھیزات این از استفاده
میشھ اپراتور  

 گذشتھ کار این. میکنند جمع جکوزی کنار دیوار روی را جکوزی نازلھای ھوای ھای لولھ سنتی صورت بھ جکوزیھا در
میکند مکش را ناچیزی ھوای ، نازلھا توسط ھوا مکش دلیل بھ صدا ایجاد ار  

 متمرکز جکوزی کنار رینگ یا کلکتور یک صورت بھ آب مانند نیز نازلھا ھوای تر، مدرن جکوزیھای و سیستمھا در
 میشھ

صورت بھ ھوا ھا، لولھ ھمھ شدن جمع از بعد  forced میشھ تزریق کلکتور بھ بلوور یک توسط و  

 احساس بدنشون روی و نازل خروجی در ھوا زیاد حجم وجود دلیل بھ جکوزی داخل نقرات میشھ سبب ھوا این تزریق
باشند داشتھ بھتری  
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کرد خواھد کار کمتری صدای با ھم جکوزی صمنا  

 رفتن باال نتیجھ در و لولھ داخل سیال سرعت افزایبش و ھا لولھ سایز نادرست انتحاب دلیل بھ میتونھ جکوزی صدای البتھ
باشھ ھم سیال ماخ عدد  

ھست ھوا نازلھای بحث جکوزی مورد در دیگھ مھم نکتھ یک  

دارند عھده بھ رو ھوا تزریق نقش صرفا نارلھا از زیادی تعداد مدرن جکوزیھای در  

داره ماساژ برای بھتری رفتار گرفت، نظر در پذیر تراکم سیال رو اون میشھ اینکھ دلیل بھ ھوا . 

 سبب میتونھ جکوزی آب نازل فسار افزایش صورتیکھ در بشھ ناراحتی ایجاد باعث نمیتونھ بدن بھ ھوا برخورد بھ عالوه
.شود  کنندگان استفاده برای مزاحمت و ناراحتی  

 


