
 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

  
ISIRI 

 1-13192 مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران 13192- 1

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st. Edition  چاپ اول

   
  
 

تصفيه و  -آب مورد استفاده در شناگاه ها
  گندزدايي

  كليالزامات  -1قسمت
 
  
  
  

Water used in bathing facilities - Treatment 
and disinfection 

Part 1: General requirements 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ICS:11.080.10;97.220.10 

 



 ب 

  

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به يرانا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، صـرف م توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي ةكميت در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  سـتاندارد ا عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران عتيصن تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  يمنيا و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  گندزداييو  تصفيه - آب مورد استفاده در شناگاه ها «

  »كليالزامات  -قسمت اول
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  غالمي ، ميترا

  )دكتراي بهداشت محيط ( 
  

دانشكده  –دانشگاه علوم پزشكي ايران 
  بهداشت

   :دبير
  دوچشمه ، مهدي

  )فوق ليسانس مهندسي محيط زيست ( 
  

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    )ترتيب حروف الفباءاسامي به : (اعضاء
  آقابيگي ، بهروز

  )ليسانس مكانيك ( 
  

  اطهري نيا ، معصومه
  )فوق ليسانس بيولوژي (
  

  پناهي ، فرهاد
  )فوق ليسانس مهندسي محيط زيست (
  

  دانشمند ايراني ، كوروش
  )فوق ليسانس شيمي (
  

  داورزني ، ساره
  )ليسانس تغذيه ( 
  

  دوچشمه ، زهرا
  )ليسانس صنايع غذايي ( 
  

  شكرالهي ، فتانه
  )فوق ليسانس صنايع غذايي (
  
 
 
  

  شركت مهندسي مطالعاتي ايمن آب
  
  

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  
  

  ب و فاضالب استان گيالنشركت آ
  
  

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  
  

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  
  

  شركت مهندسي مطالعاتي ايمن آب
  
  

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  
  
 
  



 د 

  

  شقاقي ، غالمرضا
  )فوق ليسانس مهندسي محيط زيست(
  

  پور ، زهره ضرغام
  )فوق ليسانس ميكروبيولوژي (
  

  عطايي ، مجيد
  )فوق ليسانس مهندسي محيط زيست (
  

  فداي وطن ، صديقه
  )دكتراي داروسازي ( 
  

  قرباني ، داود
  )ليسانس بهداشت ( 
  

  قرباني ، پدرام
  )ليسانس ميكروبيولوژي ( 
  

  كاظمي ، محمد
  )فوق ليسانس عمران محيط زيست (
  

  نوربخش ، رويا
  )فوق ليسانس سم شناسي (
  

  مهرپور ، رامش
  )استاندارد و كنترل كيفيت  –ليسانس صنايع (

 –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  مركز سالمت محيط كار

  
  تهران هرششركت آب و فاضالب 

  
  

  شركت پترو ايران
  
  

  داروسازي كيش مديفارم
  
  

  شركت مهندسي مطالعاتي ايمن آب
  
  

دانشگاه  - آزمايشگاه هاي كنترل غذا و دارو
  كيش

  
  شركت آب و فاضالب استان گيالن

  
  

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  
  

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  پيش گفتار
 ويسن پيش كه " يكلالزامات  -قسمت اول گندزداييتصفيه و  -آب مورد استفاده در شناگاه ها " استاندارد

اسـتاندارد   ملـي  كميتـة  اجـالس  هفتصـد و دومـين   در و شـده  تـدوين  و تهيـه مربوط  هاي دركميسيون آن
 قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  اسـتناد  به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 15/4/89 مورخ شيميايي و پليمر

 عنـوان  بـه  ، 1371 مـاه  بهمـن  مصـوب  ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
  

1- DIN 19643-1, 1997-04 : Treatment and disinfection of water used in bathing facilities,  

Part 1: General requirements 
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  گندزداييتصفيه و  - ه در شناگاه هادآب مورد استفا

  كليالزامات  -قسمت اول
  
  هدف   1

راي تامين تامين آب با كيفيت باال جهت حوضچه يا استخر بتعيين راهنما براي هدف از تدوين اين استاندارد 
بهداشت، ايمني و جنبه ظاهري آن ها به منظور پيشگيري از به مخاطره انداختن سالمتي انسان به خصـوص  

  .مي باشد 1در نتيجه حضور ميكروارگانيسم هاي بيماريزا
  
  دامنه كاربرد   2

) مصـنوعي شامل آب شور ( 5، آب شور4، آب چشمه3، آب معدني2شامل آب دريا ،اين استاندارد براي انواع آب
  .كاربرد دارد مورد استفاده در شناگاه هاي عمومي 6و آب گرم

  .اين استاندارد براي آب مورد استفاه در حمام هاي خانگي كاربرد ندارد
  
  مراجع الزامي  3

. ها ارجـاع داده شـده اسـت    مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
در صورتي كه به مدركي بـا ذكـر   . شود مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي بدين ترتيب آن

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايـران   تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
همواره آخرين تجديدنظر و ها ارجاع داد شده است،  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن اصالحيه
  :استفاده از مراجع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي است

  ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي –آب آشاميدني  : 1053استاندارد ملي ايران   3-1

  وژيويژگي هاي ميكروبيول –آب آشاميدني  : 1011 استاندارد ملي ايران  3-2

  فهرست الفبايي و موضوعي -واژه نامه –آب :  5711-1استاندارد ملي ايران   3-3

ويژگي هاي ميكروبيولوژي –آب استخرهاي شنا :  9412استاندارد ملي ايران   3-4

                                                 
1 - Pathogens 
2 - Sea water 
3 -  Mineral Water 
4 - Spa Water 
5 - Brine 
6 - Thermal Water 
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3-5 DIN 1988-1: Drinking water supply systems-General (DVGW Code of practice) 

3-6 DIN 1988-2: Drinking water supply systems- Material, components, appliances, 

design and installation (DVGW Code of practice) 

Supplement 1 to 

3-7 DIN 1988-3: Drinking water supply systems- Pipe sizing (DVGW Code of practice) 

3-8 DIN 1988-4: Drinking water supply systems- Protection of drinking water and 

drinking water quality control (DVGW Code of practice) 

3-9 DIN 1988-5: Drinking water supply systems- Pressure boosting and reduction 

(DVGW Code of practice) 

3-10 DIN 1988-6: Drinking water quality systems- Fire fighting and fire protection 

installations (DVGW Code of practice) 

3-11 DIN 1988-7: Drinking water supply systems- Measure to prevent corrosion and scale 

formation (DVGW Code of practice) 

3-12 DIN 1988-8: Drinking water supply system- Operation (DVGW code of practice) 

3-13 DIN 2605-1: steel butt-welding pipe fiting- Elbows and bends with reduced pressure 

factor 

3-14 DIN 2605-2: steel butt-welding pipe fiting- Elbows and bends for use at full service 

pressure  

3-15 DIN 2632: PN 10 welding neck flanges 

3-16 DIN 4109: Sound insulation in buildings-Requirements and tasting 

3-17 DIN 8061: Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes-General quality 

requirements and testing   

3-18 DIN 8062: Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes- Dimensions 

3-19 DIN 8074: High-density polyethylene (HDPE) pipes- Dimensions 

3-20 DIN 8077: Polypropylene (PP) pipes- Dimensions 

3-21 DIN 8078: Types 1 to 3 Polypropylene (PP) pipes- General quality requirements and 

testing 

3-22 DIN 17440: Technical delivery conditions for stainless steel plate, hot rolled strip, and 

bars for pressure purposes, drawn wire and forgimgs 

3-23 DIN 19532: Unplasticized polyvinil chloride (PVC-U) pipes for drinking water supply 

systems- Pipes, fittings and joint assemblies (DVGW code of practice) 

3-24 DIN 19605: Fixed-bed filters for water treatment- Design and component 
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3-25 DIN 19606: Chlorine feed systems for use in water treatment- Design and operation 

3-26 DIN 19624: Precoat filters for water treatment 

3-27 DIN 19627: Ozone generators for use in water treatment 

3-28 DIN 19643-2: Treatment and disinfection of water for bathing facilities- Combined 

adsorption , coagulation , filteration and chlorination method 

3-29 DIN 19643-3: Treatment and disinfection of water for bathing facilities – Combined 

coagulation , filtration, ozonization , sorption filtration and chlorination method 

3-30 DIN 28051: Design of metallic components designed to receive organic coatings and 

linings for use in process engineering 

3-31 DIN 28055-2: Organic lining for application to metallic components for use in process 

engineering - Testing 

3-32 DIN 30675-1: External corrosion protection of buried pipes- Corrosion protection 

systems for steel pipes 

3-33 DIN 30676: Design and application of cathodic corrosion protection of exernal 

surfaces  

3-34 DIN 38402-19: German standard methos for the examination of water, waste water 

and sludge- general information (group A)- Sampling of water used in bathingfacilities(A 19) 

3-35 DIN 50927: Design and application of electronical corrosion protection of the internal 

surfaces of vessels , containers and pipes 

3-36 DIN EN 900: chemical used for treatment of water intended for human consumption- 

Calcium hyperchlorite for treating water for human consumption 

3-37 DIN EN 901: Chemical used for treatment of water intended for human consumption- 

Sodium hyperchlorite for treating water for human consumption 

3-38 DIN EN1069-1: Water slides with a heigh of 2 m and over- Safety requirements and 

testing methods 

3-39 DIN EN 1069-2: Water slides wih a height of 2 m and over- Instructions 

3-40 DIN EN 27027: Water quality- Determination of turbidity ( ISO 7027:1990) 

3-41 DIN EN ISO 12944-3 Corrosion protection of steel atructures by protective pain 

systems- Part 3: Design considerations (ISO 12944-3:1998) 

3-42  ISO 6107-1, 1996: Water quality-Vocabulary- Part 1 

3-43  ISO 10523, 1994: Water quality – Determination of pH 
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  اصول آزمون  4
. ، تعـادلي بـين آب پـاك و آلـوده ايجـاد مـي كنـد        تصـفيه مـورد نيـاز   اين استاندارد با فرآيندهاي مختلـف  

ميكروارگانيسم هاي منتقل شده توسط شناگران و محيط اطراف از طريـق افـزودن عامـل گنـدزداي اكسـيد      
در  سـودوموناس آئروژينـوزا   عدد 104، كاهش سطح گندزدايي مشخص شده در اينجا. كننده از بين مي روند

   .است s30مدت  
بـه منظـور حـذف ميكروارگانيسـم هـا،      . غلظت گندزدا بيش از مقدار مورد نياز در اسـتخر آب ممنـوع اسـت   

ناخالصي هاي كلوئيدي يا محلول آبي ايجاد شده توسط شناگران و ساير آلودگي هاي ايجـاد شـده از محـيط    
فرآيندهاي تصفيه شامل انعقاد، صاف سازي، اكسيداسيون، جذب . تتصفيه آب ضروري اس ،اطراف مانند غبار

براي رعايت  ،نظر به اينكه انجام يك سري فرآيندها، نياز به افزودن مواد شيميايي دارد. و گندزدايي مي باشد
قوانين حفاظت محيط زيست استفاده از مواد شيميايي، با در نظر گرفتن نوع، كيفيت و كميت آن ها بايد مد 

  .ظر قرار گيرندن
كاربر جهت راهبري مناسب، نياز به برگه هاي اطالعاتي محتوي كليه اطالعات مواد شيميايي و آمـاده سـازي   

  .آن ها از طريق تامين كنندگان محصول دارد
غلظتي از مـواد كـه   . در آب استخرهاي شنا نيز بايد ميزان گندزدا و باقيمانده آن در آب مورد توجه قرار گيرد

  .يند تصفيه حذف نمي شوند توسط تعويض آب تا حد قابل قبولي حذف مي شوندطي فرآ
با روش هاي تصفيه آب بيان شده و كنترل ميزان جريان آب مي توان از نگهداري كيفيـت آب در حـد بـاال و    

  .وجود وضعيت بهداشتي تاسيسات شناگاه ها اطمينان حاصل كرد
  
  تعاريف  و اصطالحات  5

  :مي رود رطالحات و تعاريف زير به كادر اين استاندارد اص
  
5-1    

  1تصفيه آب
   .حصول اطمينان از كيفيت آب جهت تناسب با اهداف و برآورده شدن نيازمندي هاي خاص

  
5-2    

  2اثربخشي تصفيه آب
  استفاده از پرمنگنات پتاسيم بـه عنـوان اكسـيد كننـده بـراي آب خـام و آب تصـفيه شـده بـا فـرض اينكـه           

  .فيزيكي و ميكروبيولوژي برآورده شود شيميايي، الزامات
 
 

                                                 
1- Water treatment 
1- Effectiveness of water treatment 
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5-3    
  1جريان استخر

جريان در استخر طي آبرساني و تخليه آب كه سبب اختالط كافي و در نهايت اطمينان از پخش ماده گندزدا 
  .در كل استخر و از بين رفتن آالينده ها مي گردد

  
5-4    

  2آب استخر
  .به آب موجود در استخر شنا گفته مي شود

  
5-5    

  K ( 3( فاكتور ظرفيت بارگذاري 
  .گفته مي شود نسبت بار آلودگي اسمي به  جريان حجميبه 
  
5-6    

  4گندزدايي
  .گفته مي شود ميكروارگانيسم هاي خاص توسط گندزداهاي اكسيد كننده به از بين بردن

  
5-7    

  5آب صافي شده
  .گفته مي شود اضافه كردن ماده گندزداقبل از  صافيآب خروجي از به 
  
5-8    

  6آب پركننده
  .گفته مي شود آب مورد استفاده براي پركردن ابتدايي جهت باال آمدن آب استخربه 
  
  
  
  

                                                 
1- Pool flow 
2- Pool water 
3- Load capacity factor , K 
4- Disinfection 
5- Filtrate 
6- Filling water 
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5-9    
  1پارامترهاي كمكي

و براي آب محتوي  يـد و   pHكلر آزاد، كلر تركيبي، پتانسيل توليد اكسيژن، ميزان پارامترهاي كمكي شامل 
  .دنشمي با هالوژن هاي تركيبي و آزاد اين برميد

  
5-10    

  ) N(  2بار آلودگي اسمي
معـادل ظرفيـت بـار و     .تعداد شناگران در ساعت كه به عنوان مبنايي جهت طراحي استخر بـه كـار مـي رود   

  .جريان  مي باشد
  
5-11    

  ) a(  3مساحت آب به ازاء هر نفر
  .مي باشد به ازاء هر نفر مساحت آب تئوريكي اختصاص داده شده

  
5-12    

  )  n( 4فراواني مخصوص
  .جابجايي شناگران در ساعت مي باشد

  
5-13    

  5آب ذخيره
  .آب تصفيه شده از طريق افزودن ماده گندزدا مي باشد

  
5-14    

  6پايداري
  .مدت زمان الزم جهت حذف آلودگي ها از استخر مي باشد

 
 
  

                                                 
1- Auxiliary parameters 
2- Rated pollution load , N 
3- Water area per person , a 
4- Specific frequency , n 
5- Supply water 
6- Retention 
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5-15    
  1آب خام

  .آب ورودي واحد تصفيه مي باشد
  
5-16    

  2مايع لجن
  .معكوس صافيها مي باشدپساب حاصل از شستشوي 

  
5-17    

  3)مرده ( آب متورم 
  مقداري از آب استخر كه در اثر تغييرات سطح آب به سمت سرريز جريان مي يابد

  
5-18    

  4استخر يا حوضچه
  .كه چندين فرد به صورت همزمان يا پي در پي درون آن قرار دارندآبگير با يك جريان پيوسته آب 

  
5-19    

  5استخروسايل شناگاه ها يا 
  مجموعه استخر يا شناگاه و اتصاالت مربوط بـه آن و تجهيـزات فنـي بـراي تصـفيه آب اسـتخر و يـا شـناگاه         

  .مي باشد
  
5-20    

  6آب شستشوي معكوس
  .ها مي باشد آب مورد استفاده جهت شستشوي معكوس صافي

 
 
 
 
  

                                                 
1- Raw water 
2- Sludge liquor 
3 - Swell Water 
4 - Pool or bath 
5 - Swimming or bathing facility 
6 - Backwashing water 
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5-21    
  1آب سرريز

  .رريز مي شودبخشي از آب كه به صورت دائم از كناره هاي باالي استخر س
  
5-22    

  2روش تركيبي
  .تركيبي ازفرآيندهاي تصفيه و گندزدايي آب مي باشد

  
5-23    

  3دبي
  .حجم آب عبوري از يك سطح مقطع خاص در واحد زمان مي باشد

   
5-24    

  4آالينده ها
  .آب استخر مي شوند واردمواد آلي و غير آلي و ميكروارگانيسم هايي كه 

  
  
  الزامات كيفيت آب  6
  كليات  6-1

در  .بايد مطـابق اسـتاندارد انجـام شـوند    فاضالب و لجن  براي انجام آزمايش هاي آب،روش هاي تعيين شده 
  .برخي موارد روش هاي ديگري از آزمايش هاي براي آب دريا و آب معدني كاربرد دارند

  .انجام گيرد DIN 38402-19نمونه برداري بايد مطابق با استاندارد 
  
  
  پركنندهالزامات آب   6-2

اين الزامات در مـورد آب دريـا و   . مقرر شده براي آب آشاميدني را تامين نمايد كليآب پركننده بايد الزامات 
در صورتي كه در مورد آبي كـه رسـما بـه    . آب شور محتوي امالح معدني بي ضرر نيز در نظر گرفته مي شود

امالحـي كـه در   . نظر گرفتـه مـي شـود    عنوان آب چشمه طبقه بندي شده است اجزاء طبيعي قابل قبول در
در برخي از نمونه ها در صورتي . تصفيه آب مشكل ايجاد مي كنند، در واحدهاي جداگانه اي بايد حذف شوند

                                                 
1 - Overflow water 
2 - Combined method 
3 -  Flow , Q  
4 - Pollutants 
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كه آب محتوي مقادير باالتر از حد غلظت معمولي تركيبات هيوميك باشد، يا از مقادير زير تجاوز نمايد بايـد  
  .در واحد جداگانه اي تصفيه شود

  )mg/l 1/0  )mmol/m3 8/1 :آهن
  )mg/l 05/0  )mmol/m3 9/0: منگنز 
  )mg/l 2 )mmol/m3 110: آمونيوم

  )mg/l 005/0 )mmol/m3 16/0: پلي فسفات به صورت فسفر 
  
  الزامات آب استخر و آب تصفيه شده  6-3
  الزامات ميكروبيولوژي  6-3-1

  .باشد 9412مطابق با استاندارد ملي ايران  بايدالزامات ميكروبيولوژي آب استخر و آب تصفيه شده 
  

  الزامات فيزيكوشيميايي 2- 6-3
  .مي باشد 2الزامات فيزيكوشيميايي آب استخر و آب تصفيه شده طبق جدول شماره 

  
  خالصه الزامات فيزيكوشيميايي -  2جدول 

  واحد  موارد  رديف
  آب استخر  آب تصفيه شده

  حداكثر  حداقل  حداكثر  حداقل
 =436nm 1/m -  4/0  -  5/0ناي ضريب جذب طيفي در بر مب( رنگ   1

 FNU1 -  2/0 -  5/0  )اندازه گيري شود  DIN EN 27027مطابق استاندارد ( كدورت   2

 -  -   -  -  شفافيت آب  3

4  

pH2  
  آب شيرين       4-1
 آب دريا       4-2

  
  
 

  
-  

  
5/6  
5/6  

  
6/7  
8/7  

  
5/6  
5/6  

  
6/7  
8/7  

 mmol/m3  3غلظت نيترات آب پركننده  5

 mg/litيا 
-  -  -  

322   

mmol/m3 
20mg/lit 

6  

آب پركننــده كــه  IIبــه  VIIقابليــت اكسيداســيون منگنــز     6-1
  4شرح داده شده است  O2تحت عنوان محتوي 

مصــرف پرمنگنــات پتاســيم آب پركننــده كــه تحــت عنــوان    6-2
  محتوي پرمنگنات پتاسيم شرح داده شده است

mg/lit 
  
  

mg/lit 

  

  
-  

  
  
  

  
-  

  
  
-  

  
75/0  

  
  
3  

7  
  Redox 5پتانسيل 

  در آب شيرين  7-1
  3/7تا  5/6بين  pHبراي   7-1-1

 
 
 

  
  
-  

  
  
-  

  
  
750  

  
  
-  
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  6/7تا  3/7بين  pHبراي   7-1-2
  
  در آب دريا  7-2
  3/7تا  5/6بين  pHبراي  7-2-1
  8/7تا  3/7بين  pHبراي   7-2-2
  
  

mv 
mv  

 
  

mv 
mv 
 

-  
  
  
-  
-  

-  
  
  
-  
-  

770  
  
  
700  
720  

-  
  
  
-  
-  

8  
  

كلريـد   mg/lit 5000 براي آب محتوي بيش از Redox 5پتانسيل 
  يا يد برميد mg/lit5/0و براي آب محتوي بيش از 

mv      حد مجاز بايد بر اساس تجربه
  تخمين زده شود

9  

  كلر آزاد
  داغاستخرها به غير از حوضچه هاي گردابي  9-1
  حوضچه هاي گردابي داغ  9-2
  mg/lit 

  
3/0  

  
7/0  

  
اس بر اس
  نياز
  

بر اساس 
  نياز

  
36
/0  

  
76
/0   

  
6 6/0   

  
16   

  mg/lit -  2/0  -  2/0  )10و 9و 7( كلر تركيبي   10
mg/lit  -  -  -  028  هالوفرم ها شرح داده شده تحت عنوان محتوي كلرفرم  11

/0   
  
1  FNU      :  واحد نفلومتري فرمازينFormazine nephelometric unit  
 .اختصاص داده شده باشد DIN 19643ات سختگيرانه تري در قسمت هاي ديگر از سري استاندارد ممكن است اقدام        2

 .براي آب استخر تصفيه شده با ازن كاربرد ندارد        3

بـه هـر حـال قابليـت     اگـر  . بـه عنـوان مبنـا اسـتفاده شـود     بايـد  كمتر  مقدارشده كمتراز آب پركننده استخر باشد  تصفيهاگر قابليت اكسيد شدن آب         4
اگر تصفيه بـا  ..  مقدار مبنا در نظر گرفته شودباشد اين مورد بايد به عنوان  mg/lit 2  kmnO4يا كمتر از  mg/lit5/0 O2اكسيداسيون آب پركننده كمتر از 

 .بايد دو برابر شود مقدارهاازن انجام شود 

و اندازه گيري پيوسته را داشته باشد بايد به منظـور انـدازه گيـري پتانسـيل      mv20زه گيري با دقت يك ابزار دقيق اندازه گيري و  ثبات كه قابليت اندا       5
Redox حدود ( اگر مقادير از حد مقدار  . نصب گرددmv 50  (هنگام گزارش اندازه گيري ها الكترود مرجـع  . كمتر شود، راهبري واحد تصفيه بايد چك شود

 .اده شوديا تبديل ايجاد شده بايد توضيح د

در اين نمونه ها علت اين نيـاز بايـد بررسـي    .  تحت شرايط خاص راهبري شايد غلظت هاي باالتري براي برآورده كردن الزامات ميكروبيولوژي الزم باشد       6
 .تجاوز نمايد mg/lit 2/1به هر حال غلظت كلرين در آب نبايد از . شده و راه حلي براي آن فراهم شود 

  .م هاي موجودي كه اين الزامات را  برآورده نمي كنند بايد مطابق استاندارد جهت بهبود شرايط اقدام كنندسيست      7

 .ي شودبراي تاسيسات روباز به علت نياز آن ها به مقدار بيشتر ماده گندزدا جهت رعايت الزامات بهداشتي ، اجازه استفاده غلظت باالتري داده م      8

 .يا كمتر كه جريان پركننده پيوسته دارند كاربرد ندارد m32هاي غوطه وري آب سرد با حجم براي حوضچه       9

 .در مورد آب محتوي برميد و يد، برم يا يد آزاد و تركيبي بايد مانند كلر بيان شود    10

  
  
 لزامات طراحي و ساختا  7

 كليات  7-1

مـورد نيـاز، اطمينـان     تضـمين كيفيـت آب  طراحي و ساخت تاسيسات بايد نسبت به عملكرد صحيح واحد و 
  در اينجـا  . ق اين امر مستلزم ارتباط و همكاري نزديك آرشيتكت و متخصـص ايـن امـر مـي باشـد     تحق. دهد
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مي بايست كليه قوانين و مقررات مربوط به سازمان نظام مهندسي، شركت آب وفاضـالب، سـازمان حفاظـت    
  .ر گيردمحيط زيست و وزارت بهداشت و درمان مد نظر قرا

  
 طراحي استخر يا حوضچه  7-2

طراحي شوند كه كليه الزامات هيدروليكي مربوط بـه آن هـا بـرآورده     به گونه اياستخرها و حوضچه ها بايد 
  .شود

 
 مخازن متعادل ساز آب  7-3

. مخازن متعادل ساز آب بايد رو بسـته يـا سرپوشـيده باشـند، قابليـت تخليـه داشـته و داراي سـرريز باشـند         
ين اين مخازن بايد داراي دريچه تخليه در محل مناسب جهت تخليه كامـل بـوده و جهـت شستشـوي     همچن

جهت ايجاد شيب كافي در لولـه ورودي، ارتفـاع مخـازن بايـد در     . دوره اي دسترسي به داخل آن آسان باشد
  .ارتفاع زير سطح آب استخر باشد

 
 1سطوح تماس  7-4

مانند پوشـش اسـتخر، روكـش هـاي اسـتخر، صـفحات       ( گيرند سطوحي كه در معرض تماس با آب قرار مي 
تـاثير    2نبايـد بركيفيـت آب شـرح داده شـده در جـدول       )لغزشي آب و تجهيزات مشابه، مصالح ساختماني

همچنين نبايد تحت تاثير واكنش هاي فيزيكوشيميايي با آب قرار گرفته، و يا اينكه ميكروارگانيسـم  . بگذارند
  .ا روي آن ها اجازه رشد پيدا كنند و مانع تصفيه آب شوندها  و فيتوپالنكتون ه

  .استفاده از مصالح چوبي  يا پوشش هاي ساخته شده از چوب يا الياف از تمام انواع آن مجاز نمي باشد :يادآوري 
 
 اتاق هاي تجهيزات فني 7-5

  كليات   7-5-1
ي تاسيسـات شـنا مـي باشـد، طراحـي      از آنجا كه اندازه و تجهيز اين اتاق ها تحت تـاثير كـاربري ارگونـوميك   

  .تاسيسات با در نظر گرفتن نيازهاي راهبري مشكل مي باشد
درنظر گرفتن اندازه يا بزرگي ورودي هاي دسترسي، مسيرهاي حمل و نقل و ورودي هاي ساختمان و داخـل  

  رما وماشـين آالت بايـد در مقابـل سـ    . آن ها براي مقاصد نگهداري، تعمير و نصب تجهيـزات ضـروري اسـت   
  .يخ زدگي محافظت شوند، به خصوص تجهيزاتي كه در محيط خارج ساختمان قرار دارند

اتاق هاي تجهيزات بايد به اندازه كافي تهويه شوند و زهكشهاي كف در انطباق با الزامـات روش هـاي تصـفيه    
محاسـبه و طراحـي    روشنايي اتاق بايد بر اساس نيازهاي كاركنان واحـد . وگندزدايي بايد در نظر گرفته شوند

  .گردد
كليه مقررات ايمني به خصوص مسيرهاي فرار و نور اضطراري بايد مطابق بـا قـوانين اداره كـار كشـور لحـاظ      

  .گردد

                                                 
1 - Contact surface 
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  اتاق سيستم صاف سازي   7-5-2

بسته به نوع صافي بايد مناسب باشد به طـوري   ،مساحت كف و ارتفاع اتاق تميز مورد نياز براي نصب و مونتاژ
ارتفـاع الزم بـراي   . جهت تعميرات و نگهداري و بازرسي  سيستم براي فرد راهبر تامين گرددكه فضاي كافي 

كـه دو متـر ارتفـاع دارنـد،       DIN 19605هاي استوانه اي شكل  مطابق با استاندارد  درمورد صافياتاق تميز 
  :محاسبه شود  1فرمول شماره  طبق

  
  1فرمول شماره 

9.26.0  DH  
  
  

  :آن كه در 
  

H   متر  بر حسبارتفاع اتاق تميز)m( 

D    متر بر حسب صافيقطر )m(  
  

  .براي صافي با ارتفاع بيشتر، اتاق با ارتفاع باالتر الزم است
ات براي راهبـر  صافي هاي فوالدي بايد از تمامي جه. بايد رعايت شود  cm 60فاصله   سقفاز باالي صافي تا 

. قابل دسترس باشند، به گونه اي كه انجام عمليات تعمير و نگهداري در دور تا دور صافي امكـان پـذير باشـد   
فضاي كاربري براي پرسنل و تجهيزات مورد نياز كار در نزديك صافي بايد در نظر گرفته شود به گونه اي كـه  

  .اجزاء صافي قابليت نصب و جداشدن را داشته باشند
ارتفاع مورد نياز اتاق شامل فضاي مورد نيـاز نگهـداري و    DIN 19624مطابق استاندارد  ر برخي صافي هاد

   :محاسبه مي شود 2طبق فرمول شماره تعميرات در باالي هوزينگ صافي 
  

  2فرمول شماره 
  

1.3.  DfH  

  
  :كه در آن 

  
f  =فاكتوري است كه :  

  7/0 برابر است با m 6/1تا  m 75/0بين   D براي
  4/0 برابر است با m 3/2تا  m 6/1بين  Dبراي 
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  .مي باشد 1 طبق فرمول شماره Dو  Hو براي 
  

الت صـافي سيسـتم آبرسـاني، بايـد بـر اسـاس طراحـي        فضاي فراهم شده براي پمپ ها، لوله كشـي و شـيرآ  
بـه  . (هاي روباز بايد از ساير اتاق هاي تجهيـزات جداسـازي شـود    صافي. هيدروليكي بهينه در نظر گفته شود
  )عنوان مثال با ديوارهاي شيشه اي 

   
  1اتاق تغذيه شيميايي   7-5-3

دن مواد شيميايي و تجهيزات كمكي در براي نصب و راه اندازي تجهيزات تغذيه كننده  شيميايي و ذخيره كر
  .كنار اتاقي كه صافي نصب مي شود بايد فضاي كافي تدارك ديده شود

  
  2تجهيزات گندزدايي و اتاق هاي توليد ازن   7-5-4

  .باشد  DIN 19627تجهيزات گندزدايي و اتاق هاي توليد ازن بايد مطابق با استاندارد
  
  3)پايش(اتاق تجهيزات نظارت  7-5-5

احت شش متر مربع با يك شير برداشت آب و داراي سـينك آزمايشـگاهي بـراي نظـارت بـر      يك اتاق به مس
  .راهبري كل سيستم بايد در نظر گرفته شود

  
  4كارگاه تعميرات     7-5-6

  .يك اتاق براي انجام كارهاي تعمير و نگهداري و انبار قطعات يدكي بايد در نظر گرفته شود
  
  الزامات استخرها و حوضچه ها 8
  كليات 8-1
فقط براي استخرها و حوضچه هاي طراحي شده مطابق با ايـن اسـتاندارد    اين استانداردمات بيان شده در الزا

  .كاربرد دارد به جزء مواردي كه در بخش هاي زير اختصاصا اشاره شده است
  .تجاوز كند C 32 درجه حرارت آب استخر نبايد از: يادآوري  

  
 5استخرهاي مخصوص شيرجه زدن 2- 8

 . عمق داشته باشند m 4/3ص شيرجه زدن بايد حداقل استخرهاي مخصو

  
                                                 

1- Chemical feeder room 
2 - Disinfection equipment and ozone generator room 
3 - Monitoring equipment room 
4 - Repairs workshop 
5 - Diving pools 
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 1استخرهاي شنا 3- 8

  .داشته باشند m 35/1استخرهاي مخصوص شنا بايد عمقي بيش از 
 
 2استخرهاي با عمق متغير 4- 8

استخرهاي با عمق متغير بايد استخرهايي با كف كاذب باشند به گونه اي كه ارتفاع آن ها قابـل تغييـر باشـد    
  .آب در كل يا در برخي از قسمت هاي استخر بنا به نوع استفاده بتواند تغيير كند كه بدين ترتيب عمق

 
 3استخرهاي موج مصنوعي 5- 8

يا باال بردن سـطح آب و ذخيـره   ) زيرين ( در استخرهاي موج مصنوعي تغيير عمق از طريق تخليه از راه آب 
د محتـوي آب تصـفيه شـده اي    هر قسمت از استخر شامل حوضچه موج، بايـ . حجم تفاضلي امكان پذير است

اگر يك تانك متعادل كننده براي تغييـر در سـطح آب   . باشد كه به صورت پيوسته در سراسر آن جريان دارد
تجاوز كند الزم است كه آب تصفيه شـده در   min20استخر استفاده شود يا اگر زمان بين تغيير سطح آب از 

  . سراسر آن جريان داده شود
  .رد نبايد غلظت كلر از حد مورد نياز آب استخر پايين تر باشددرتمام موا: يادآوري

  
 4استخرهاي افراد مبتدي 6- 8

 .باشدداشته  m 35/1تا  m 6/0عمقي بين استخرهاي افراد مبتدي بايد 

 
 5استخرهاي با گردش آب يا سيستم تزريق هوا 7- 8

بـه منظـور   ( شـود   براي راهبري سيستم هاي گردش آب فقط بايد آب استخر يـا آب تصـفيه شـده اسـتفاده    
  )استفاده در نازل ها، حباب سازها و سرجت ها 

لوله هاي انتقال دهنده هوا و آب  كه ممكن است در تماس بـا آب تصـفيه شـده يـا آب اسـتخر باشـند بايـد        
  .قابليت شسته شدن با آب استخر و آب تصفيه شده را داشته باشند

هوا كه مي تواننـد همزمـان هـر يـك بـه صـورت       تاسيسات داراي سيستم گردش آب يا سيستم هاي تزريق 
بايد در مساحتي كه جهت اسـتفاده آن هـا در   ) براي مثال آبشارها و فواره هاي آّب ( جداگانه  استفاده شوند 

 .باشند m 8/0نظر گرفته شده داراي عرض 

 
 
 
 

                                                 
1 - Swimming pools 
2 - Variable depth pools 
3 - Artificial wave pool  
4 - Pools for nonswimmers 
5 - Pool with water circulation or air injection systems 
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 1استخرهاي داراي سرسره آبي و سرسره هاي آبي داراي مساحت خروجي كم عمق 8- 8

احي شده براي سرسره آبي بايد حداقل عمقي معـادل يـك متـر داشـته باشـند و مسـاحت آن       استخرهاي طر
اگـر  . براي راهبري سرسره آّبي فقط بايد آب استخر يا آب تصفيه شده استفاده شـود . باشد m4  ×m6حداقل 

ه هـا  اين چنين سرسره هايي با يك استخر پيوسته نباشند فقط بايد از آب تصفيه شده براي راهبـري سرسـر  
و اگر سرسره ها در انتهاي يك استخر قرار داشته باشند براي راهبـري آن هـا مـي تـوان از آب     . استفاده نمود

  .استخر استفاده نمود
  
 2استخرهاي كودكان 9- 8

لوله هاي آب يا فواره ها و مانند آن ها بايد بـا آب  . تجاوز كند m6/0در استخرهاي كودكان عمق آب نبايد از 
  .راهبري شوند) بيش از آب موجود در استخر (  تصفيه شده بيشتري

  
 3پا شويه ها 10- 8

باشـند، عمـق   ) تشـتكي (اگر به شكل مستطيل يـا گـرد    .باشد m15/0تا  m1/0پاشويه ها بايد بين عمق آب 
اين حوضچه ها بايد در محلي قرار گيرنـد كـه شـناگران هنگـام رفـتن بـه       . باشد m15/0مركزي آن ها بايد  
  .نصب سرريز لزومي ندارد. ر از ميان آن باشنداستخر مجبور به عبو

  
 4استخرهاي مقياس كوچك 11- 8

 m296بايـد مسـاحتي كمتـر از    ) كه براي افراد مبتدي در نظر گرفته مي شـود  ( استخرهاي مقياس كوچك 
اضافه كردن جريان آب تـازه، مـواد گنـدزدايي    . داشته باشند و ممكن است براي بار آلودگي كم طراحي شوند

  .كمك مي نمايداز آلودگي حفظ بهداشت و پيشگيري  بهز را در سطح مناسب نگه داشته و مورد نيا
  
 5داغ حوضچه هاي گردابي 12- 8

 كليات   8-12-1

حوضچه هاي گردابي داغ، استخرهاي با جريان پيوسته هستند كه در درون آن هـا آب داغ از طريـق تزريـق    
اين حوضچه ها مي تواننـد همزمـان   . گردد هوا به داخل فضاي فراهم شده براي شناگران به حباب تبديل مي

درجـه حـرارت   . چند شناگر را در خود جاي دهند يا اينكه شناگران يكي پس از ديگري از آن استفاده نمايند
حوضچه هاي گردابي داغ ممكن اسـت بـه سيسـتم تصـفيه تاسيسـات اسـتخر       . باشد C 37آب  بايد حدود 

درحالـت اول جريـان آن هـا    . در آن مجموعـه راهبـري شـوند    متصل باشد يا اينكه به وسيله واحدي مستقل
  .است m3150حداقل  vاز حجم استخر شنا باشد كه v×10ممكن است معادل 

                                                 
1 - Pools with water slides and water slides having a shallow exit area 
2 - Paddling pools 
3 - Foot baths 
4 - Small-scale pools 
5 - Hot whirlpool baths 
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 1) براي دسترسي محدود( حوضچه هاي گردابي  8-12-2

حوضچه هاي گردابي داغ براي دسترسي محدود بايـد بـه گونـه اي جانمـايي شـوند كـه شـناگران بـه سـاير          
 50رسي نداشته باشند يا به تسهيالتي دسترسي داشته باشند كـه بـار آلـودگي مجـاز تـا      تسهيالت شنا دست

بايد نشيمنگاه هاي مشخصي كه قابل تشخيص براي استفاده كنندگان باشـند  . شناگر در ساعت داشته باشند
يـد  حجـم اسـتخر نبا  . بايد در نظر گرفته شـود  m34/0نصب شود و به ازاي هر نشيمنگاه حجم استخر معادل 

  .و عمق آب نبايد بيش از يك متر باشدm36/1كمتر از 
  .آمده است 3استخر برا ي حوضچه هاي گردابي با تعداد نشيمنگاه مشخص در جدول شماره  حجم

  
  )با دسترسي محدود(استخر براي حوضچه هاي گردابي داغ  حجم - 3جدول 

  كالس  تعداد نشيمنگاه ، متر مكعبvحجم ،
 سميارزش ا حدود مجاز خطا

2/0-  6/1  4  1  
1/0±  2  5  2  
1/0±  4/2  6  3  
1/0±  4/0  ×P  4  10تا  6باالتر از  

  .بينابيني كالس باالتر در نظر گرفته شود حجمبراي  - يادآوري
  

   
  
  2 )براي دسترسي آزاد( حوضچه هاي گردابي داغ  8-12-3

در زمـان   كـه ر داده شوند حوضچه هاي گردابي داغ با دسترسي آزاد ممكن است در تاسيسات استخر شنا قرا
باشـد،   m34ها نبايد كمتر از حوضچه حجم كل اين گونه . دسترس آن ها باشداستخر در در  شناگران حضور

  .و عمق آن نبايد بيشتر از يك متر باشد m36/1يك نفره نبايد كمتر از  حوضچهحجم آب 
اي حوضچه گردابي داغ بـه ازاي هـر   بر m32/1شناگر در ساعت تجاوز كند، حجم  50اگر بار آلودگي اسمي از 

  .شناگر در ساعت براي كليه استخرها جهت جلوگيري از باال رفتن آلودگي بايد در نظر گرفته شود
  
 3استخرهاي تمرين 13- 8

  .و بايد مجهز به چند واحد تصفيه ازجمله ازن زني باشند دباش m35/1استخرهاي تمرين نبايد بيش از عمق 
 
  

                                                 
1- Hot whirlpool baths (for restricted access ) 
2- Ho whirlpool bath ( for open access)  
3 - Exercise pools 
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 1حوضچه هاي درماني 14- 8

  بـراي مثـال   ( هاي درماني بـراي افـرادي كـه مخـاطرات عفـوني دارنـد در نظـر گرفتـه مـي شـود            حوضچه 
  ).بيمارستان ها و اماكن مشابه 

 بيشتر باشد و استخر بايد جهـت الزامـات مـورد نيـاز درمـاني       m35/1نبايد از حوضچه هاي درماني عمق آب 

ط بايـد بـه تعـدادي از فرآينـدهاي تصـفيه از      حوضچه هاي درماني فق. براي بيماران طراحي شود) پزشكي ( 
 Cواحد تصفيه بايد براي آب تا درجه حـرارت  . متصل باشند DIN 19643-3طبق استاندارد  جمله ازن زني 

  .طراحي شود  35
  
 2حوضچه هاي داغ 15- 8

  .باشد C 35بيشتر شود و درجه حرارت آب بايد حدود  m35/1عمق آب در حوضچه هاي داغ نبايد از 
  
 3هاي آب سرد مخصوص غوطه ورياستخر 16- 8

بيشـتر  بوده و مساحت آن نبايد  m 5/1تا  m1/1استخرهاي آب سرد مخصوص غوطه وري بايد بين عمق آب 
ثـابتي از آب پركننـده در    ننباشد مي تواند با جريـا  m32استخرهايي كه حجم آن ها بيش از . باشد m210از 

ولي جهـت تـامين كلـر آزاد بـه     . باشد C 15بايد بيش از اما درجه حرارت آب ن. هنگام استفاده راهبري شود
آب جـايگزين بايـد از   . بايد كلر به ميزان كافي به آب پركننده افزوده شـود   mg/lit6/0تا  mg/lit 3/0  ميزان

  از يــك ســمت اســتخر خــارج شــده و توســط آبــي كــه از كــف وارد       حــداقل طريــق يــك ســرريز   
ر به سيسـتم آب آشـاميدني متصـل باشـد، كيفيـت آن  بايـد بـا        در صورتيكه استخ. مي گردد جايگزين شود

  .مطابقت داشته باشد 1011و  1053 هاي ملي ايران به شماره هاياستاندارد
  .بايد به واحد تصفيه متصل باشند m32استخرهاي غوطه وري آب سرد با حجم بيش از : يادآوري 

   
 4استخرهاي مخصوص راه رفتن 17- 8

باشد و ممكن است با آب پركننده تغذيـه   cm40 تا cm 35 رفتن بايد بيناستخرهاي مخصوص راه عمق آب 
بـه  . كلر آزاد بايد به آب پركننده افـزوده شـود    mg/lit6/0تا  mg/lit 3/0 كلر كافي جهت تامين ميزان. شوند

امـا بـراي اسـتخرهايي كـه در حـرارت بـاالتر       . بيشتر باشـد  C 15صورت طبيعي درجه حرارت آب نبايد از 
  .در اين استخرها احتياجي به سرريز نيست. به كار برده شود 15-8بند  طبقبري مي شوند راه
 
 
 
  

                                                 
1 - Therapeutic baths 
2 - Hot baths 
3 - Cold-water plunge pools 
4 - Treading pools 
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  جريان و بار آلودگي اسمي 9
بر اساس تعداد شناگراني كه در يك ساعت از استخر اسـتفاده مـي كننـد     Nبار آلودگي اسمي يك استخر ، 

  :مي شود اسبهمح 3طبق فرمول شماره تعريف مي شود و 
  

  3فرمول شماره 
  

a

nA
N

.
   

  
  

  :كه در آن 
A   متر مربع  بر حسبمساحت آب استخر)m2 (  
n   ر حسبب) به جدول يك مراجعه كنيد( فركانس ويژه h-1 

 a    متر مربع ر حسبفرد بمساحت طراحي آب به ازاء هر)m2 (  
، بـار  1، حوضچه هاي درماني و حوضچه هـاي اليـه اي  )آزاد ( براي حوضچه هاي گردابي داغ با دسترسي باز 

  :مي شود محاسبه 4طبق فرمول شماره آلودگي اسمي 
   

  4فرمول شماره 
RQN .  

  :كه در آن 
  

Q   متر مكعب در ساعت ر حسبب) دبي(ميزان جريان  
R  ر حسبفاكتور ظرفيت بار ب m-3  
  

 5بـق فرمـول شـماره    طبراي حوضچه هاي گردابي داغ در مكان هاي با دسترسي محدود، بار آلودگي اسمي 
  :مي شود محاسبه

  
  5فرمول شماره 

  
pnN .  

:كه در آن   

 

                                                 
1- Padding pool  
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p   هـر جايگـاه از نظـر حجمـي معـادل      . اسـت ) محل نشستن افراد ( تعداد نشيمنگاه هاm3 4/0   از حجـم
     .حوضچه است

13  hn  
  

  .بار آلودگي اسمي تاسيسات استخر مجموعه اي از بارهاي آلودگي كليه حوضچه ها و استخرهاي آن است
پيوسته در واحد زمان از ميان حوضچه عبور مي كند و مقـدار آن  جريان عبارت است از حجم آبي كه به طور 

و بـراي حوضـچه هـاي تمرينـي     ) مبتدي ( حداقل براي شيرجه، شنا كردن و حوضچه هاي افراد غير شناگر 
  :محاسبه مي شود 6طبق فرمول شماره 

  
  
  

  6فرمول شماره 
  

K

nA

K

N
Q

.
  

 pباال با دخالت فاكتور  فرمولهاي جريان جداگانه ارائه شده در  براي سيستم هاي گردش آب اضافي، كانال
hبه صورت  

m
K

13    به ازاء هر جايگاه افزايش داده شود كه توسط هوا يا آب در زمان يكسان ذخيره سازي
  .مي شود

 Kردن ماندگاري آالينده هـا مقـدار ضـريب    به منظور نگهداري يك ظرفيت كافي گندزدايي و براي محدود ك
  .به ازاء هر متر مكعب تجاوز نمايد 6/0نبايد از 

حداقل ميزان آب براي طراحي حوضچه هاي گردابي داغ با دسترسي محدود بايد بر مبناي دو متر مكعب آب 
زاء هـر شـناگر   به ا m3 4/0مشخصات فني حجم حوضچه با مقدار . تصفيه شده ذخيره به ازاء پنج شناگر باشد

  .آمده است 4در جدول شماره 
حداقل جريان براي حوضچه هاي گردابي داغ با دسترسي باز، حوضـچه هـاي درمـاني، اسـتخرهاي اليـه اي،      

آورده شـده   4حوضچه هاي پاشويه، حوضچه هاي داغ و استخرهاي غوطه وري در آب سرد در جدول شماره 
  .است

  امال باالرونـده، بـار آلـودگي حجمـي و جريـان بايـد هماننـد        براي حوضچه هاي بـا عمـق متغيـر بـا كـف كـ      
  . محاسبه گردد) مبتدي(حوضچه هاي افراد غير شناگر 

براي مثال حوضچه هـاي مـوج مصـنوعي،    ( براي استخرهايي كه دو يا بيش از دو منطقه عمق متفاوت دارند 
ار آلودگي اسمي و جريـان بايـد از   ب) حوضچه هاي با عمق متغير با كف هاي قابل باال آمدن به صورت جزئي 

  .آن فضاهايي از استخر طراحي شوند كه اعماق متفاوتي دارند
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جريان بايد همانند استخرهاي مخصوص شـناگران طراحـي شـود و بـا ضـريب       ،براي استخرهاي آب سطحي
m3/h 35  اگر نتيجه محاسبات كمتر از . افزايش يابد 1اليهبه ازاء هرm3/h 60 بايد به عنـوان   بود، آخرين رقم

  .جريان انتخاب شود
  

  DIN EN 1069-2و   DIN EN 1069-1جريـان سيسـتم چرخشـي اسـتخرهاي آب سـطحي در اسـتاندارد       
  .توضيح داده شده است

  .شرح داده شده است 4پارامترهاي مربوط به انواع حوضچه ها و استخرها در جدول شماره 
  

  فرد، با آلودگي اسمي و جريانعمق آب، مساحت آب به ازاء هر  -4ه رجدول شما
  عمق آب   نوع استخر

  )متر( 
 مساحت آب به ازاء هر فرد 

  )مترمربع ( 
  بار آلودگي

N درh-1 

 Qو )دبي(جريان

  متر مكعب در ساعت
A  5/4  ≤40/3  استخر شيرجه

hm


.

222/0
2

  
K

A

hm


.

222/0
2

  

35/1  5/4  A  استخر شنا
hm


.

222/0
2

  
K

A

hm


.

222/0
2

  

A  7/2  6/0-35/1  )مبتدي(استخرغيرشناگران
hm


.

37/0
2

  
K

A

hm


.

37/0
2

  

A  7/2  3/0-80/1  استخرهاي با عمق متغير 
hm


.

37/0
2

  
K

A

hm


.

37/0
2

  

  -  -  1-35/1  استخرهاي آب سطحي
K

A

hm


.

37/0
2

  

  3/0- 6/0  اليه اي استخرهاي
-  VK

h
..

2  
V

h
.

2  

3/0≤  
K

A

hm


.

3/0
2

  

V  -  -  1/0-15/0  حوضچه هاي پاشويه
h

.
1  

A  12  ≥35/1  استخرهاي با مقياس كوچك
hm


.

083/0
2

  V
h

.
25/0  

ــي دا   ــاي گردابـ ــچه هـ غ حوضـ
P  يك جايگاه نشيمن  ≥1  )دسترسي محدود(

h
.

3  V
h

.
15  

ــي داغ    ــاي گردابـ ــچه هـ حوضـ
با سيستم تصـفيه  ) دسترسي باز(

  -  ≥1  مجزا

VK
h

..
20  V

h
.

20  

ــي داغ    ــاي گردابـ ــچه هـ حوضـ
با سيسـتم تصـفيه   )دسترسي باز(

  متصل
VK

h
..

10  V
h

.
10  

                                                 
1-slide 
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A  4  ≥35/1  استخرهاي تمرين
hm


.

5/0
2

  
K

A

hm


.

5/0
2

  

VK  4  ≥35/1  استخرهاي درماني
h

..
1  V

h
.

1  

 m2حوضچه داغ بـا مسـاحت تـا    
20      35/1≤  -  

VK
h

..
2  V

h
.

2  

حوضــچه داغ بــا مســاحت بــاالي 
m220   A

hm


.

5/0
2

  
K

A

hm


.

5/0
2

  

V  -  -  1/1-35/1  استخرهاي غوطه وري آب سرد
h

.
1  

مقدار مجاز بـراي اسـتخرهاي بـا    
  -  -  -  سيستم هاي جريان آب يا هوا

K

P

h
.

3  

  35  -  -  -  ازاء هر اساليد افزوده شود بايد به
  : يادآوري

 فرمولباالي دو ، جريان بايد بر مبناي  nبراي  -1
ka

nA

K

N
Q

.

.
 افزايش يابد.  

2- V =متر مكعب رحسبحجم استخر ب  
  
  
  1سيستم هيدروليكي  10
  كليات  10-1

از . در مراحل تصفيه، ضدعفوني و گردش آب استخر مي باشـد هدف از سيستم هيدروليكي تامين جريان آب 
آنجا كه ته نشيني جامدات در استخرهاي شنا اجتناب ناپذير است، اين رسوبات بايد حداقل دو بـار در هفتـه   

  .زدوده شوند
  
  2جريان آب حوضچه يا استخر 10-2

استخر توزيع شـود و از طريـق    ورودي هاي آب و اتصاالت بايد به گونه اي قرار گيرند كه آب از باالي ورودي
تعبيه سرريزهايي در تمام جهت هاي استخر، براي تميـز  . يك جريان سرريز در اطراف كناره ها زهكشي شود

  در ورودي هايي كه مـوج هـاي مصـنوعي بـا جريـان كامـل ايجـاد        . كردن مناطق نزديك سطح ضروري است
ي غوطه وري آب سـرد بـا حجـم كمتـر از دو متـر      براي استخرها. مي كنند نيازي به اين نوع سرريزها نيست
و حوضچه هاي پاشـويي   3براي حوضچه هاي مربوط به راه رفتن. مكعب يك سرريز در يك سمت كافي است

  جايي كه ورودي هـا در كـف حوضـچه يـا اسـتخر قـرار       ( همچنين جريان عمودي حوض . سرريز الزم نيست
گونه اي باشد كه يك ورودي به ازاء هر هشت متر مربع از سطح تعداد و توزيع ورودي ها بايد به )  مي گيرند 

                                                 
1 - Hydraulic system 
2 - Flow of pool or bath water 
3 - Treading 
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يـا هـر سـطح مربـع بـه طـول        m2/3براي مثال براي هر منطقه دايره اي شكل با شعاع . ( وجود داشته باشد
m8/2 .(  

  جايي كه ورودي ها در خطوط مستقيم در كف حوضچه يا استخر قرار مي گيرنـد بايـد ترتيـب قـرار گـرفتن      
در هـر سـمت از خـط ورودي هـا برقـرار       m6/1نه اي باشد كه جريان آب در يك منطقه تا باالي آن ها به گو

وجود داشـته باشـد و ورودي هـا      m26باشد بايد يك ورودي حدود  m35/1جايي كه عمق آب كمتر از . شود
ودي هـا  مناطقي كـه توسـط ور  . بايد به گونه اي توزيع شوند كه فضايي را كه پوشش مي دهند پيوسته باشد

اين موضوع اختصاصا به استخرهاي غير مسـتطيلي مربـوط   . تجاوز نمايد m24پوشش داده نمي شوند نبايد از 
ورودي )  جايي كه ورودي ها در كناره ها قرار داده مـي شـوند   ( براي حوضچه هاي با جريان افقي . مي شود

ار داده شوند به گونـه اي كـه فضـايي كـه     ها بايد در هر يك از كناره هاي بلندتر و به صورت يكي در ميان قر
ورودي ها بايد در يك سطحي حدود نيمه بـين سـطح   . اشغال مي كنند بيش از يك سوم عرض استخر نشود

باالي  cm50آب و كف استخر  در دو رده قرار داده شوند، در مورد استخرهاي شيرجه رده پاييني بايد حدود 
   b02/0كافي آب استخر و آب تصفيه شده، فشار حـداقل  معـادل    براي دستيابي به اختالط. كف استخر باشد

 )b توزيع آب تصفيه شده تا حـد  . در ورودي بايد رعايت شود) متر مي باشد  ر حسبمعادل عرض استخر و ب
  . امكان بايد يكنواخت باشد

اگـر  . ر گيرنـد آب مـورد اسـتفاده قـرا    /ورودي ها همچنين مي توانند براي ورود هـوا يـا مخلـوط هـوا       دهانه
تجهيزات ايجاد حباب خاموش شود يك دهم از جريان مربوط به حوضـچه هـاي گردابـي داغ بايـد از طريـق      

  .دهانه ورودي در منطقه نشيمن تغذيه شود
  
  1لبه سرريز 10-3

سرريز بايد يك لبه مناسب در طول هر چهار . جريان يكنواخت و مداوم بايد كل ورودي سرريز را پوشش دهد
  ).mm2 حدود. (ا حوضچه داشته باشد و نسبت به جريان افقي باشدي طرف استخر

  
   2سرريز و شبكه 10-4

سرريز براي جمع آوري آب جابجا شده توسط شناگران و امواج به كار مي رود و ممكن است همچنـين بـراي   
طراحي مقطع عرضـي آن و زهكـش بايـد بـر اسـاس عملكـرد اختصاصـي آن        . انتقال و ذخيره آب به كار رود

در صورتي كه سرريز براي انتقال آب هم استفاده شود بايد بـر مبنـاي اصـول محاسـبات بـراي      . گيرد صورت
  .طراحي شود 3جريان هاي روباز

به عالوه مقـدار فـوق العـاده اي    . برش عرضي محاسبه شده براي جبران سطوح مشترك بايد اضافه شود %50
  .داشتن ظرفيت ايجاد شود بايد براي نگه

                                                 
1 - Overflow rim 
2 - Overflow and Grating 

  .ان استفاده شودجهت تخمين جري   Gaukler and stricklerو  Mainingفرمول جريان روباز مي تواند مطابق روش  -3
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شكل هندسي . ناره استخر به سرريز بايد به گونه اي باشد كه از يك سرريز آزاد اجتناب شودزهكشي آب از ك
در اسـتخرهاي سرپوشـيده   . سرريز بايد از جريان پيوسته آب به مساحت احاطه كننده استخر جلوگيري كنـد 

وني بـراي پاكسـازي و ضـدعف   . ممكن است آب از مناطق احاطه شده استخر به سمت سرريزها زهكشي شـود 
، زهكشـي مسـتقيم بـه    1سرريزها و مناطق مربوط به آن در استخر يا حوضچه، بايد با يك سيسـتم تعويضـي  

  .سيستم شبكه فاضالب عمومي را فراهم كرد
مورد استفاده قرار مي گيـرد، مقطـع عرضـي دقيـق بـر مبنـاي جريـان هـاي          2هنگامي كه پوشش شبكه اي

  .)بيشتر باشد  mm8اي بين ميله هاي شبكه نبايد از براي مثال فض. ( مشخص شده بايد تعيين گردد
يـك  . در مورد حوضچه هاي گردابي داغ ، آب نبايد از محيط اطراف حوضچه به سمت سـرريز زهكشـي شـود   

  .سرريز آزاد در انتهاي كناره حوضچه مجاز است
  
   3مخازن متعادل كننده آب 10-5

وده ثابـت بايـد مخـزن متعـادل كننـده بـراي       براي اطمينان از ميزان سرريز  آب از سطح استخر دريك محد
مقادير آب ذخيره شده در مخزن متعادل كننده بايد معادل . تنظيم نوسانات، در سيستم آبرساني تعبيه گردد

باشـد البتـه در    و همچنـين آب شستشـوي معكـوس   ) اليه سطحي( 4آب جابجا شده، آب خارج شده از سطح
  .صورتي آب شستشوي معكوس از اين مخزن تامين گردد

  :شود محاسبه 7طبق فرمول شماره  Vحجم قابل استفاده مخزن، 
  

  7فرمول شماره 
  

Rwv VVVV   

a

A
Vv  075.0  

 FR AV  6  
L

Q

w AV
144.0

10052.0
  

  :كه در آن
vV  متر مكعب رحسبحجم آب جابجا شده توسط شناگران ب  
wV  متر مكعب برحسب) اليه سطحي( حجم آب خارج شده سطحي  
RV   متر مكعب برحسبذخيره آب براي شستشوي معكوس صافي ها  
A   ربعمتر م برحسبمساحت سطح آب استخر  
a    متر مربع برحسبمساحت آب به ازاي هر فرد  

                                                 
1 - Switchover 
2 - Cover grating 
3 - Water balancing tanks 
4 - Swell water 
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L    متر برحسبطول حاشيه سرريز  
FA   متر مربع برحسبمساحت سطح مقطع صافي 

Q   دبي بر حسب متر مكعب بر ساعت   
  

آب خـام ذخيـره جهـت    . بايد جهت اطمينان از ايجاد جريان يكنواخت طراحي شـوند مخازن متعادل ساز آب 
  .اين آب بايد گندزدايي شود. شستشوي معكوس ممكن است در يك مخزن جداگانه اي نگهداري شود

  .در مورد حوضچه هاي گردابي داغ، حجم موثر مخزن بايد حداقل دو برابر حجم حوضچه باشد
  
  جايگزيني آب پركننده 10-6

از آب حوضچه به ازاي هر شناگر بايد توسط آب پركننده، بـه صـورت مـداوم يـا يكبـار در روز       lit30قل حدا
محاسبه جايگزيني آب با استفاده از آب جايگزين شده در نتيجه شستشوي معكوس در حـين  . جايگزين شود

. واند صـورت گيـرد  صاف سازي و در صورت امكان حجم آب مورد نياز براي راهبري واحدهاي ازن و كلر مي ت
در مورد حوضچه هاي گردابي داغ كه سيستم هاي تصفيه آب مختص به خود دارند، جايگزيني آب پركننـده  

  .دليل اين امر زهكشي روزانه آن مي باشد. ضروري نيست
  
  قسمت هايي از حوضچه يا استخر كه مي توانند باعث نقص هيدروليكي شوند 10-7

تيغه هاي استخر در فرم تاشـونده يـا ديـواره هـاي بـاال رونـده يـا         (كف كاذب  قابل تنظيم، در صورت نصب 
محاسبات اختصاصي براي تامين ايمني جريان در طـول اسـتخر بايـد انجـام     ) سكوهاي شيرجه جابجا شونده

شـوند   1استخرهايي كه كف هاي كاذب دارند يا  آن هايي كه قابليت تغيير در ارتفاع را دارند، بايد ثابـت . شود
هايي براي قـرار گـرفتن    گودال ،اگر در كف. ت روي آن ها به وسيله تجهيزات مناسب پاكسازي شوندتا رسوبا

هاي استخرهاي قابل تنظيم تعبيه مي شوند بايد از عبور آب تصفيه شده  از ميان اين گودال ها اطمينان  تيغه
  .حاصل كرد

 
  2سيستم تصفيه آب  11
  كليات   11-1

  . ن يك واحد طراحي شودسيستم تصفيه آب بايد به عنوا
انتخاب مواد مناسب و محاسبات، براي فراهم نمودن حفاظت از خوردگي فعال يا غيرفعال از خورنـدگي آب و  

مجموعه هاي نصب شده كه در تماس بـا آب هسـتند   . تاثيرات خوردگي طي  فرآيند بايد در نظر گرفته شود
  .سم شناسي را رعايت كنند بايد الزامات مرتبط با بهداشت، باكتريولوژي و ايمني

                                                 
1 - Fitt 
2 - Water treatment system 
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) پالك يا دستورالعمل نصب شده ( صافي ها، تغذيه كننده هاي شيميايي و ماشين آالت بايد داراي برچسبي 
خطـوط  . باشند كه معرف كارايي آن ها است و در صورت لزوم حاوي دستورالعمل راهبري آن هـا نيـز باشـند   

  .دلوله براي مشخص كردن جهت جريان عالمت گذاري شون
  كتابچــه راهنمــاي راهبــري، مشخصــات و نقشــه هــاي مربــوط بــه سيســتم تصــفيه آب بايــد در برگيرنــده   

  . كاربري، سرويس و نگهداري سيستم باشند برايي يراهنمايي ها
نصاب دستگاه حداقل سه روز پس از نصب از هنگامي كه تجهيزات در فاز راهبـري قـرار مـي گيرنـد بايـد از       

  .هد و يك برنامه زمانبندي تعميرات براي استفاده كاربر تهيه نمايدها بازرسي انجام د آن
  
  صافي ها        11-2
  كليات        11-2-1

اي ثابت قابل رويت باشند كه سطح يا اليـه جداگانـه هـر يـك از مـواد       صافي ها بايد داراي يك دريچه شيشه
  .صافي درطي صاف سازي و شستشوي معكوس قابل رويت باشند

براي طراحي ضخامت ديواره مخـازن فـوالدي و عدسـي     DIN 28051استاندارد  طبقشخصات فني  رعايت م
  .سر و انتهايي الزامي است

به روش انتخاب شده جهت حفاظت از خوردگي بايد امكان جدا نمودن لوله هاي آب تصـفيه نشـده و    ا توجهب
  .و فراهم باشدلوله هاي آب لجن همراه با قيف تغذيه و نصب آن ها از طريق آدم ر

  .كليه اتصاالت داخل صافي ها بايد از مواد ضد خوردگي ساخته شده باشند
هاي بتني بايد از مواد غيرقابل نفوذ در مقابل آب و مقـاوم در مقابـل خـوردگي شـيميايي      محفظه هاي صافي

  . ساخته شوند
  
  1صافي هاي بستر ثابت     11-2-2

  .را برآورده كند  DIN 19605 الزامات استاندارد طراحي و ساخت صافي هاي بستر ثابت بايد 
يك سيستم كنترل اتوماتيك شامل يك برنامه قابل تغيير شستشوي معكوس بـراي اتصـاالت و ماشـين آالت    
مي باشد و به كمك آن بايد اطمينان حاصل گردد كه هنگام ايجاد مشكل در حين شستشوي معكوس بـراي  

مقدار . فرآيند شستشوي معكوس نبايد قطع گردد. آب جلوگيري گرددسيستم برق از غوطه ور شدن سازه در 
آب مورد نياز هنگام شروع شستشوي معكوس بايد در دسترس باشد و فاضالب توليد شده بتواند بـدون پـس   

  . شستشوي معكوس انجام شود  2-4-14براي اجتناب از آلودگي صافي بايد طبق بند . زهكشي شود 2زدن
در اين روش به صورت دائمي از بين نروند، انجام عمل گندزدايي  لژيونال نموفيالو  ژينوزاسودوموناس آئرواگر 

  :به شرح زير ضروري است
 
 

                                                 
1 - Fixed-bed filters 
2 - Back flow 
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  گندزدايي صافي ها توسط كلر -الف
، صـافي بايـد توسـط آب كلـردار     )توسط آب محتوي هوا يا آب تنها ( پس از انجام كامل شستشوي معكوس 

ط تزريق يا از طريق ورودي تغذيه صافي به آن اضافه شود و بعد از مشاهده كلر از طريق نقا mg/lit10حدود 
محلول گندزدا بايد به داخل مخـزن  .  خاموش شوند min20تا  min15كلر در خروجي، پمپ ها بايد به مدت 
  .به فاضالب رو ريخته شود) H2O2به عنوان مثال ( متعادل كننده و يا پس از حذف كلر

ــر     ــرم كل ــك گ ــذف ي ــراي ح ــه ب ــا   ml  1 ب ــول ml2/1 ت ــا  H2O2  %35محل ــابق ب ــتاندارد  مط   اس
 DIN 19643-3 نياز مي باشد.  

  
  شستشوي معكوس صافي ها با آب ازن دار -ب

  .مراجعه كنيد DIN 19643-3به استاندارد براي شستشوي معكوس صافي ها 
  
   Precoatصافي هاي     11-2-3

يـك سيسـتم كنتـرل    . باشـد را  DIN 19642امات اسـتاندارد  الزمطابق با طراحي و ساخت اين صافي ها بايد 
اتوماتيك بايد در برگيرنده يك برنامه قابل تغيير براي تخليه و زهكشي مواد آلوده  كننده صافي، پوشش زني 

  .و عمليات صافي ها باشد 1مجدد، تخليه
  
  2ماشين آالت و لوازم جانبي 11-3
  پمپ ها   11-3-1

يد مقاوم در مقابل خوردگي باشند، پمپ ها بايد جريان مورد نيـاز بـراي   جنس مواد تشكيل دهنده پمپ ها با
صاف سازي و شستشوي معكوس را تا حد امكان فراهم نمايند كه اين امر با انتخاب پمپ بـا كـارايي مناسـب    

  ارزيــابي هــاي هزينــه ممكــن اســت منجــر بــه انتخــاب پمــپ هــاي متفــاوتي بــراي . قابــل دســتيابي اســت
  .ي معكوس شودصاف سازي و شستشو
بـا   4همچنين نياز به يك شير يكطرفه. بايد در ورودي محل هاي تغذيه آّب نصب شوند 3شيرهاي قطع كننده

براي ايـن منظـور در خـط    . پمپ ها بايد از فشارهاي وارد شده در امان باشند. تنظيم كننده جريان مي باشد
.  ايمن سازي شوند 5در مقابل نيروهاي برشي خطوط لوله پالستيكي بايد. فشار بايد نقاط ثابتي مشخص شوند

در صورتي كه يك خط مكش پمپ، مستقيما به استخر يا حوضچه متصل مي شـود، بايـد محاسـباتي جهـت     
  .حفاظت شناگران در مقابل نيروهاي فشاري انجام گيرد

ل خشك كـار  گير و همچنين در مقاب پمپ ها بايد در مقابل جامدات موجود در آب پمپاژ به كمك يك آشغال
  .كردن محافظت شوند

                                                 
1- Bleeding  
2 - Bleeding 
3 - Shut off valves 
4 - Check valve 
5 - Shear loading 
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براي كنترل صدا به استاندارد . نبايد به داخل قسمت مكش پمپ وارد شودهوا در داخل مخزن متعادل كننده 
DIN 4109 مراجعه كنيد.  

  .براي محاسبه ساعات كاربري بايد ابزارهاي اندازه گيري نصب شود
  
  1دمنده هوا 2- 11-3

آب، اين دمنده ها بايد به يك سـيفون در قسـمت تحـت فشـار     براي حفاظت دمنده هاي هوا در مقابل ورود 
باشـد،   2به يك وسيله اتوماتيك براي زهكشي كردن آب متـراكم شـده  مجهز سيفون بايد . ها متصل گردند آن

  .نصب شودبايد شير اطمينان نيز 
  .ابزارهاي محاسبه صدا ضروري مي باشند - 1يادآوري 
  .  اتساع فوق العاده بايد از مواد مقاوم در برابر حرارت استفاده شودبراي خط لوله با قابليت  - 2يادآوري 
  .هواي تخليه شده بايد فاقد روغن باشد - 3يادآوري 
  .نصب شوندبايد ابزارهاي الزم براي شمارش ساعات كاري  - 4يادآوري 

  
  3گير آشغال 11-4

ايـد نصـب شـوند، در مـورد     گيري مكانيكي به تناسـب انـدازه و طراحـي واحـد تصـفيه آب ب      ابزارهاي آشغال
گيـر در نظـر گرفتـه      براي افزايش مواد نگهداشته شـده توسـط آشـغال    5،  بايد فضاي اضافي4استخرهاي روباز

  .شود
  
  و لوازم جانبي 6لوله كشي  11-5
 ها لوله اندازه   1- 11-5

  .اندازه لوله ها بايد بر اساس نيازمندي هاي هيدروليكي و با محاسبه هزينه راهبري انتخاب شود
. اي در نظر گرفته شود كه از گرفتن هـوا جلـوگيري شـود    الت لوله پساب حاصل از سرريز،  بايد به اندازهاتصا

حجم اين لوله در برگيرنده .  مخلوط آب و هوا توسط لوله اي از سرريز به مخزن متعادل ساز هدايت مي شود
شير تخليه اتوماتيـك سيسـتم   . آب تورم ، محاسبه جريان موجود و قسمت عبور جريان سرريز مي باشد %50

  .پذير باشد كشي بايد امكان همچنين تخليه آب كامل سيستم لوله. كشي بايد بسيار مطمئن باشد لوله
 
 
 
 
  

                                                 
1 - Air fan 
2 - Condensed water 
3 - Screen 
4 - Outdoor pools 
5 - Allowance 
6 - Pipe work 
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  1جنس لوله ها         11-5-2
هاي هيدروليكي و نوع محيط خورنده مورد نظر، به منظور اهداف آبرساني آب آشاميدني  به نيازمندي با توجه

  :اتصاالت مناسب مي تواند از ليست زير انتخاب گرددجنس لوله و 
  
  پالستيكي  11-5-2-1

   DIN 19532 و   DIN 8061   ، DIN 8062 استاندارد هاي  مطابق با PVC-Uلوله هاي  -الف
   DIN 8074استاندارد  مطابق با HDPEلوله هاي  -ب

   DIN 8077و  DIN 8078استانداردهاي  مطابق با PPلوله هاي  -ج
  
  فوالدي      11-5-2-2

   DIN 17440استاندارد   مطابق بالوله هاي فوالدي  -الف
  DIN 2605-2يا  DIN 2605-1  استاندارد  مطابق بازانو و اتصاالت  -ت

  DIN 2632استاندارد   مطابق بااتصاالت جوشي  -ث

  
ت، بايـد كـامال بـا    فراهم نمودن حفاظت سطحي داخلي و خارجي صحيح كاربردي، طراحي لوله هـا و اتصـاال  

  .مطابقت داشته باشد DIN 28051استاندارد 
  .اندازه فشار بايد با نيازمندي هاي مربوطه مطابقت داشته باشد

  
 شيرآالت 11-5-3

  .استفاده شود 2بايد از شيرآالت ضد خوردگي، فشار پايين
  
 لوله آب پركننده 11-6

يـك شـير   . دارد  DIN 1988 اسـتاندارد  طبـق لوله آب پركننده، يك خروجي آزاد بـه مخـزن متعـادل سـاز     
بايـد   3همچنين يك دستگاه حفاظت. اتوماتيك غيرحساس به فشار بايد براي پركردن مجدد آب استفاده شود

  .نصب شود
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 - Pipe material 
2- Low pressure  
3 - Overfill 
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 دستگاه هاي نمونه برداري و ابزار سنجش 11-7

 وسايل اندازه گيري   11-7-3

ستشوي معكوس صافي ها آماده وسايل بايد براي هر استخر يا حوضچه براي اندازه گيري جريان، راهبري و ش
در مورد دستگاه هايي كه فقط داراي يك صافي در يك استخر هستند داشتن يك فلومتر صـافي  . شده باشند

  .فلومترهاي القاي مغناطيسي مناسب ترين هستند .كافي به نظر مي رسد
  .پمپ هاي گردش آب بايد داراي يك فشارسنج باشند -1يادآوري 
  .آب بايد در محل لوله آب پركننده نصب گردديك كنتور  -2يادآوري 

   
 شيرهاي نمونه برداري آب 11-7-4

شير نمونه برداري قابل استريل شدن با شعله، همراه با واشرهاي فلزي و نازل هاي آزمايشگاهي فلزي يا شـير  
  :توپي  استنلس استيل زنگ نزن بايد در محل هاي زير نصب شوند

  ورودي و خروجي صافي -
 ساني آب تصفيه شده به استخردر مسير لوله آبر -

 در مسير لوله آب خام -

 در باال دست و پايين دست هر مرحله از روش هاي تصفيه تركيبي -

 در لوله  آب پركننده در نقطه بالفاصله  قبل از ورود آب به مخزن متعادل ساز -

ه ها بايد مقاوم در برابر براي نمونه برداري و آناليز آب در لوله هاي انتقال آب و نقاط نمونه برداري، جنس لول
  .اين لوله ها بايد حتي االمكان كوتاه باشند. خوردگي بوده و سبب آلودگي آب نگردند

  
  1حفاظت در برابر خوردگي 11-8
 كليات 1- 11-8

  آب استخر شنا، به خصوص در نقاطي كه كلـر، منعقـد كننـده هـا، اسـيد يـا محلـول قليـايي بـه آب اضـافه           
ريا و آب معدني بسته به تركيبات آن هـا مـي تواننـد خورنـده تـر      آب د. شوند، سبب خوردگي مي گردندمي 

معيارهاي حفاظتي در نظر گرفته شده بايد بـا محـدوده تركيـب سـاختاري و خصوصـيات آب عبـوري       .باشند
  .متناسب باشند

كه در نظر گرفته مي شود، به عوامل اكسيد كننده، كلريدها و مواد صافي با پايه  اي حساسيت هر جنس لوله
  .بني بايد محاسبه شودكر

  .حفاظت خوردگي فعال و غير فعال ممكن است به همراه هم استفاده شوند
 
 
 
 

                                                 
1 - Corrosion protection 
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 1حفاظت خوردگي فعال     2- 11-8

حفاظت خوردگي كاتدي با استفاده از آندهاي موثر رايج براي حفاظت محفظه هاي فوالدي يك روش اثبـات  
هاي بي اثر كه بـا تيتـانيوم پوشـش داده شـده انـد      عموما آند. شده است و حتي مي توانند با ازن به كار روند

دستگاه هايي براي جلوگيري از تشكيل گازهاي خطرناك بايد توسط يك متخصص مجرب . استفاده مي شوند
  .نصب شوند

،  DIN 30675-1براي ساير جنبه هاي طراحي سيستم هاي حفاظت خوردگي مـي تـوان بـه اسـتانداردهاي     
DIN 30676  وDIN 50927 ه كردمراجع.  

  
 2حفاظت خوردگي غيرفعال  3- 11-8

  اسـتاندادهاي  مطـابق بـا  خوردگي غير فعال شامل حفاظت تركيبات در معرض خطر با پوشش يا آستركشـي  
DIN 28051  وDIN EN ISO 12944-3 مطابق بـا اسـتانداردهاي   سطوحي كه بايد حفاظت شوند . مي باشد

DIN EN ISO 11944-4   وDIN 28055-2 ي دارند نياز به آماده ساز  
از آنجا كه انجام اين عمل در ساختمان ميسر نمي باشد، شيرآالت و لوله ها بايد قبـل از اسـتفاده پوشـش يـا     

  .آستر خورده باشند و سپس براي نصب آماده شوند
بنـابراين بايـد   . سطوح تماس بين سيستم حفاظت خوردگي و مواد درزگيري اليي نياز به توجـه ويـژه دارنـد   

  .ود كه مواد درزگير با سيستم حفاظت خوردگي سازگار هستنداطمينان حاصل ش
  
  نظارت بر سيستم حفاظت خوردگي 11-9

  .حفاظت خوردگي بايد سالي يكبار توسط راهبر دستگاه كنترل شود
  

  گندزدايي 12
 كليات   12-1

بـه  مـاده گنـدزدا بايـد    . گندزدايي آب استخر نياز به نصب تجهيزات گندزدايي توضيح داده شده در زيـر دارد 
در هـر  . صورت پيوسته از طريق دوزينگ پمپ ها يا به وسيله شيرهاي كنترل به آب تصفيه شده اضافه گردد

حوضچه يا استخر يك واحد كنترل تغذيه اتوماتيـك جهـت تعيـين و ثبـت پارامترهـاي كلـر آزاد، پتانسـيل        
Redox  و مقدارpH بايد نصب شود.  

غوطه وري آب سرد كه حجمي كمتر از دو متر مكعب دارند يـا  واحد كنترل تغذيه اتوماتيك براي استخرهاي 
  .براي استخرهاي راه رفتن نيز بايد نصب شوند

 
 
  

                                                 
1 - Active corrosion protection 
2 - Passive corrosion protection 
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 گندزداها   12-2

 كليات     12-2-1

  .مواد گندزداي زير براي آب استخرها بايد استفاده شوند DIN 19643استاندارد  طبق
  

 گاز كلر كپسول شده   12-2-2

 
محلول نمكـي  ( الكتروليز محلول كلريد سديم  گاز كلر توليد شده در محل استفاده به روش 3- 12-2

 يا اسيد هيپوكلريك) معمولي، آب دريا يا آب شور

  
 pHهيدروكسـيد سـديم و    g/lit12كلر و حدود  g/lit150محلول هيپوكلريت سديم، داراي  4- 12-2

در طي عمل ذخيره سازي، غلظت كلرين كاهش مي يابد و منجر به كاهش روزانه كلر حدود يك .  11حدود 
 .مي شود C20در ليتر در  گرم

  
توليـد شـده در محـل     DIN EN 901اسـتاندارد   طبـق  NaOCl2محلول هيپوكلريت سديم  5- 12-2

غلظت محلـول  ). محلول نمكي معمولي، آب دريا يا آب شور( استفاده به روش الكتروليز محلول كلريد سديم 
 .كلر باشد g/lit  8تا g/lit 2تغذيه بايد بين

  
بـه شـكل گرانـول يـا قـرص        ، DIN EN 900استاندارد  طبق CaOCl2هيپوكلريت كلسيم  6- 12-2

 .آب باشد 10%تا  5%هيپوكلريت كلسيم و  65%نبايد كمتر از مقدار آن 

  
  كلرزن ها  12-3
 كليات   12-3-1

  .كلرزن ها بايد براي حداكثر ظرفيت مورد نياز طراحي شوند
  :ظرفيت كلرزن ها بايد بر پايه معيارهاي زير باشد

  كلر براي آب صافي شده حوضچه ها يا استخرهاي سرپوشيده gr/m3 2اوي بيشتر يا مس
  كلر براي آب صافي شده حوضچه ها يا استخرهاي روباز gr/m310بيشتر يا مساوي 

در صـورت بـروز   . كلر بايد به صورت ذخيره نگهداري شود تا از انقطاع كلرزني جلـوگيري شـود   از مقدار كافي
  .بايد سيستم را خاموش كند اي دم وجود كلر، سيگنال اخطار دهندهاختالل در تجهيزات به خاطر ع

  
 كلرزن هاي استفاده كننده از كلرين 12-3-2

ــتاندارد        ــده در اسـ ــان شـ ــات بيـ ــا الزامـ ــابق بـ ــد مطـ ــا بايـ ــرزن هـ ــب كلـ ــاخت و نصـ ــي، سـ   طراحـ
DIN EN 19606 از اتـاق  ايمني بايد  براي تامين. استفاده شود) كندهم(بايد از كلرزن هاي تحت خالء .  باشد

  .براي كپسول هاي گاز كلر مجهز به اتصاالت مخصوص استفاده شود ييمجزا
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بـه  ( سيستم سوئيچ اتوماتيك براي محفظه هاي كلر بايد در نظر گرفته شود تا از هر گونه اختالل در كلرزني 
  .اجتناب گردد) ويژه زماني كه محفظه هاي كلر خالي مي شوند

 pHهيدروكلريك در آب تشكيل مي شود و اسيديته حاصل باعث افت ميزان در نتيجه افزودن گاز كلر، اسيد 
در صورت پايين بودن اسـيديته، محلـول كلـر     pHبراي اجتناب از هرگونه افت ناخواسته در ميزان . مي گردد

براي مثال سنگ مرمر با خلوص . ( بايد از طريق مجراي واكنش كه با كربنات كلسيم پرشده است تزريق شود
  )يا سنگ آهك ژوراسيك باال 

  
 كلرزن هاي توليد كننده گاز كلر در محل 12-3-3

. در كلرزن هايي كه گاز كلر را در محل توليد مي كنند، محفظه الكتروليز توسط يك پرده تفكيك شده اسـت 
. محلول هيدروكسيد توليد شده مجددا استفاده شده، يا خارج مي گـردد و تنهـا گـاز كلـر اضـافه مـي گـردد       

بوده و داراي مراحلـي بـراي جلـوگيري از     هاو محل چنين كلرزن هايي بايد مطابق استانداردطراحي، ساخت 
  .نشت هيدروژن توليد شده از محفظه باشد

  
 كلرزن هاي استفاده كننده از محلول هيپوكلريت سديم 12-3-4

ظـروف  محلول هيپوكلريت سديم بايد به وسيله دزينگ پمپ از مخازن اختالط يا مخازن تغذيه كننـده يـا از   
محلول هاي رقيق  به دليل تمايل محلول هاي كلر به تجزيه شدن بهتر است. آماده تجاري به آب افزوده شود

  . جهت مخلوط كردن شوند اي سيلهوبه مجهز مخازن اختالط بايد . شود اضافه
ممكن را افزايش مي دهد كه  pHبايد در نظر داشت كه افزودن هيپوكلريت سديم ميزان  pHدر زمان تنظيم 

  .است تاثير عكس بر روي عمل انعقاد و گندزدايي داشته باشد
  

 كلرزن هاي توليد كننده هيپوكلريت سديم در محل 12-3-5

  طراحـي، سـاخت و مكـان چنـين     . كلـر باشـد   gr/lit8تا   gr/lit2  غلظت محلول هيپوكلريت سديم بايد بين
يـدروژن توليـد شـده از كلـرزن نشـت      كلرزن هايي بايد مطابق استاندارد بوده و اطمينان حاصل شـود كـه ه  

  . نخواهد كرد
را افزايش مي دهـد كـه ممكـن اسـت تـاثير       pHبايد در نظر داشت كه افزودن هيپوكلريت سديم ميزان  pHدر زمان تنظيم  -يادآوري 

  .عكس بر روي عمل انعقاد و گندزدايي داشته باشد
 

 كلرزن هاي استفاده كننده از محلول هيپوكلريت كلسيم 12-3-6

كننده ها بايد به طور پيوسته و با كنترل اتوماتيك كلر را اضافه كننـد و سيسـتمي بـراي جلـوگيري از      تغذيه
  .مسدود شدن لوله هاي تغذيه كننده و شيرآالت داشته باشند
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 كنترل دز 12-4

  نمونه برداري آب مورد آزمايش   12-4-1
داشت شود و بايد از كوتـاهترين راه  زير سطح آب استخر يا حوضچه بر cm20آب مورد آزمايش بايد از حدود 

بايـد در  در صورت لزوم تدابير مناسبي جهت حذف خطرات گاز براي تست در سنسـور  . به سنسور انتقال يابد
  .شود نظر گرفته

در استخرهاي با موج مصنوعي، زماني كه ماشين توليد موج در حال كار است آب مورد آزمايش بايد از نقطـه  
  .ودمناسب ديگري برداشت ش

  
 اندازه گيري ميزان كلر  12-4-2

برابر بيشتر از حـد بـاالي ميـزان كلـر آزاد باشـد و حـداكثر        5/1دامنه اندازه گيري سيستم اندازه گيري بايد 
  .كلر نباشد mg/lit  05/0خطاي آن بيشتر از 

زمان  باشد،  به طوري كه min 5/0بيش از  زمان رسيدن آب مورد آزمايش از استخر به سنسور مربوطه نبايد
  .باشدن min1اندازه گيري سيستم بيش از 

  .و دماي روي سيگنال آزمايش بايد در نظر گرفته شوند pHسنسورهاي آمپرمتري براي تاثير ميزان 
  

 دستگاه كنترل دز 12-4-3

بايد نصب گردد تا   2جدول شماره  9بند مطابق ابزار كنترل براي اطمينان از ميزان كلر موجود درآب استخر 
عملكرد كنتـرل كننـده بايـد بـا     . ان كلر موجود در آب نسبت به نقطه مورد نظر به حداقل برسدتغييرات ميز

  اســتفاده از كنتــرل كننــده، كنتــرل دز مــورد نظــر را آســان . سيســتم كنتــرل ميــزان كلــر هماهنــگ باشــد
  .مي كند

  
  روش هاي تركيبي براي تصفيه آب  13

محـدوديت   DIN 19643استاندارد  مطابق باي تركيبي الزامات كيفيت آب بايد از طريق به كار بردن روش ها
ها يا جنبه هاي ويژه كه در مورد برخي از انواع استخرها يا حوضچه ها وجـود دارد، در ايـن اسـتاندارد مـورد     

  .توجه قرار گيرند
  

  .باشدm3 1 ×6/0نبايد بيش از  Kميزان  -يادآوري
  

ن حاصـل شـود كـه الزامـات بيـان شـده در ايـن        ، بايـد اطمينـا  در صورت به كار بردن روش هاي اختصاصي
برآورده شده است و هيچ ماده اي به كار نرفته است كه در غلظت هـاي مصـرفي    6استاندارد به خصوص بند 
  .براي سالمتي مضر باشد
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  راهبري شناگاه ها 14
 كليات   14-1

ي شـرايط بهداشـتي   يك روش مناسب براي راهبري و پايش منظم، حتي در روش هاي خودكار، براي برقـرار 
  .مورد نياز مي باشد

، افـزودن   2جدول شماره  مطابق با. دستگاه هاي تصفيه مانند كلرزن ها بايد به صورت پيوسته راهبري شوند
  .غير ضروري مي باشد اماكن سرپوشيدههرگونه منعقد كننده و پودر كربن فعال در 

دستورالعمل راهبري و دستورالعمل سازنده تجهيزات بايد مـورد مطالعـه   . تاسيسات نصب شده بايد به طور منظم سرويس شوند -يادآوري
  .قرار گيرد

  
 تميز كردن   14-2

 كليات  14-2-1

  .كليه عمليات تميز كردن بايد در يك گزارش روزانه ثبت شوند
  

 استخرها و حوضچه ها   14-2-2

هـر دو هفتـه يكبـار بـا      )ديواره هـا  (كف استخرها و حوضچه ها بايد حداقل دو بار در هفته و كناره هاي آن 
استخر يا حوضچه بايد حـداقل سـالي يكبـار تخليـه و كـف و      . استفاده از وسايل مكنده و برس ها تميز شوند

  .و ضدعفوني شوند) با تراشيدن يا استفاده از تجهيزات تميز كننده با فشار باال ( ديواره هاي آن كامال تميز 
ا آب تصفيه شده احتمال تداخل دارد، اين بـاقي مانـده هـا بايـد از     از آنجا كه باقي مانده عوامل تميز كننده ب

  .طريق آبكشي خارج شوند
  

 استخرهاي مخصوص قايق راني     14-2-2-1

، اسـتخر بـه طـور متنـاوب بـه      الزم استخيلي باال باشد، ) برگ، شن وغيره (اگر بار روزانه يا آلودگي استخر 
  .پرشده و مورد استفاده قرار گيرد و مجددا شود داخل فاضالب، تخليه، تميز و گندزدايي

  
 حوضچه هاي گردابي داغ 14-2-2-2

به وسـيله  ( حوضچه هاي گردابي داغ به همراه سرريز آن بايد تخليه يا در صورت لزوم حداقل يكبار در هفته 
، )باز كردن راه آب خروجي كف، خالي كردن كانال هاي هوا، باز كردن لوله آب خام جهت تخليه به فاضـالب  

براي جلوگيري از وارد شدن عوامل پاك كننده به آب تصفيه شده، حوضچه، سرريز و . عفوني شوندتميز و ضد
  .مجاري هوا بايد توسط آّب كامال آبكشي شوند

 
 پاشويه ها 14-2-2-3

  .آب پاشويه ها بايد هر روز در زمان تعطيل شدن، به فاضالب تخليه شده، تميز و مجددا پر شوند
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 استخرهاي شيرجه آب سرد 14-2-2-4

شيرجه آب سرد كه بدون اتصال به سيستم تصفيه راهبري مي شوند بايد قبل از باز شدن مجدد ،  استخرهاي
  .به طور روزانه، تخليه، تميز، گندزدايي و مجددا پر شوند

 
 استخرهاي پياده روي 14-2-2-5

اليـه هـاي شـن    . اين استخرها بايد هر روز در زمان تعطيلي تخليه شده، تميز، گندزدايي و مجددا پـر شـوند  
  .نين بايد روزانه تميز و ضدعفوني شوندهمچ

 
 استخرهاي داغ، استخرهاي ورزش و حوضچه هاي درماني 14-2-2-6

  .بايد هر دو ماه يكبار تخليه، تميز، گندزدايي و مجددا پر شوند m220اين استخرها با سطح آب بيش از 
  

 سرريزها 14-2-3

وش و خروجـي سـرريزها بـه    تيب كه پمپ سيركوالسـيون خـام  رسرريزها هفته اي يكبار تميز شوند، به اين ت
توصــيه مــي شــود پمــپ . فاضــالب يــا سيســتم سيركوالســيون حوضــچه هــا يــا اســتخر اتصــال داده شــوند

شبكه روي سرريز بايد زمان تميـز  . سيركوالسيون با حالت مناسب به شيرهاي تميز كننده سرريز اتصال يابند
س از اتمام تميز كردن سرريز، شبكه ها و پ. كردن سطح دروني، نگهدارنده شبكه و خود سرريز برداشته شوند

  .لوله هاي تخليه آب و قبل از راه اندازي مجدد سيستم سيركوالسيون بايد آن ها كامال آبكشي شوند
  

 مخزن تنظيم آب 14-2-4

  . خالي، تميز، گنـدزدايي و كـامال آبكشـي شـوند    بايد مخازن تنظيم آب يا در صورت لزوم حداقل سالي دوبار 
  ) .ردابي داغ، چهار بار در سالبراي حوضچه هاي گ( 
 

 آزمايش كردن تاسيسات 14-3

آن ها بايد به صورت چشمي كنترل شـوند ، ذخيـره هـاي مـواد شـيميايي در       قبل از شروع به كار تاسيسات
تغذيه كننده ها بايد كنترل شوند، و در صورت نياز به پركردن مجدد و سطوح مواد شيميايي تغذيه كننده ها 

مقدار كلر تركيبي و كلـر آزاد در  . روزانه و تعيين مقدار سفارش مصرف روزانه ثبت شوند بايد در كتابچه ثبت
  .آب و هفته اي يكبار ميزان اسيديته بايد اندازه گيري شوند pHآب استخر، ميزان 

اگـر ميـزان   . بايد با ميزان خوانده شده سيستم اندازه گيري و كنترل مقايسه شود pHمقدار كلر آزاد و ميزان 
  .دماي آب استخر نيز بايد پايش شود. ن ها با هم يكسان نباشد بايد آن ها كاليبره شوندآ
   

 شستشوي معكوس صافي   14-4

 كليات 1- 14-4

  .راهبري شستشوي معكوس صافي بايد ماهي يكبار پايش شود
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 صافي هاي تك اليه و چند اليه 14-4-2

قبـل از اينكـه مرحلـه     .صـافي هـا را شستشـو دهيـد    حـداقل دوبـار در هفتـه    به منظور اطمينان و بهداشت 
يـا در مـورد   . شستشوي معكوس شروع شود، آب بايد از صافي تخليه و لجن آن بايد به فاضـالب انتقـال يابـد   

. سطح صافي بايد با هوا تخليه شـوند تجمع يافته در مواد قبل از شروع شستشوي صافي هاي چند اليه  صافي
  .بايد به فشار اتمسفر برسد فشار در فضاي باالي بستر صافي، هنگام شستشوي معكوس

شستشوي معكوس نبايد گسيخته شود و حجم آب شستشوي معكوس بايد هنگام شروع اين چرخـه موجـود   
تـاثير درجـه حـرارت آب بايـد در نـرخ      . آب هنگام شستشوي معكوس آب پركننده نبايد افـزوده شـود  . باشد

  .شستشوي معكوس محاسبه گردد
ام رسيد، بسـتر صـافي بايـد هـوادهي شـود ، سـطح آن بايـد كـامال         وقتي كه عمل شستشوي معكوس به اتم
  .هاي چند اليه ، اليه جدا شده بايد در محل خود قرار گيرد يكنواخت و صاف گردد و در مورد صافي

پس از هر فرآيند شستشوي معكوس، افت فشار صافي يا معادل يك صافي استفاده نشده باشـد در غيـر ايـن    
  .تكرار شود صورت شستشوي معكوس بايد

  . بعد از انجام كامل شستشوي معكوس ، آب صاف شده ابتدايي بايد به سيستم فاضالب تخليه گردد
 

 صافي هاي پوششي 14-4-3

مـواد  . سطوح صافي هاي پوششي بايد به وسيله آبكشي يـا پاشـش آب حـداقل هفتـه اي دوبـار تميـز شـوند       
  .پوششي استفاده شده بايد دور ريخته شوند

 
 ركنندهاضافه كردن آب پ 14-5

. به ازاي هر شناگر در طول زمان استفاده يا يكبار در روز به آب استخر اضافه شـود  lit30آب تازه بايد حداقل 
  در مورد حوضچه هاي گردابي داغ داراي سيستم تصفيه مستقل و سيستم هايي كـه بـه طـور روزانـه تخليـه     

  .مي گردند ، ضروري نيست
ستشوي معكـوس صـافي، همچنـين حجـم آب مـورد نيـاز جهـت        حجم آب مورد نياز اتالف شده از طريق ش

  .راهبري كلرزن ممكن است در هنگام تعيين آب مورد نياز، محاسبه گردند
حجم آب سرد برج سيستم تزريق ازن نيز ممكن است در آب تغذيه كننده مخـزن متعـادل كننـده محاسـبه     

  .شود
ه خوانده شود و در دفتر ثبت گزارشات روزانـه  حجم مشخص آب تغذيه ، بايد به وسيله كنتور به صورت روزان

  .وارد شود
 
 
 
 
  

 تعمير و نگهداري و پايش داخلي    14-6
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 كليات    14-6-1

به منظور داشتن مديريت رضايت بخش در مورد مسئوليت هـاي سـالمتي، كاركنـان راهبـري بايدتاسيسـات      
  .هيه نماينداستخر يا حوضچه را راهبري و نگهداري كرده  و كتابچه راهنما براي نگهداري ت

  
 تهيه كتابچه ثبت گزارش روزانه  14-6-2

  .در كتابچه ثبت گزارشات بايد وارد گردد  5ه راطالعات شرح داده شده در جدول شما
اگـر    .بايد روزانه يكبار چك شود pHتجهيزات ابزار دقيق مورد استفاده براي تعيين پيوسته كلر آزاد و ميزان 

خاصـي    1متريك تعيين شده باشند، بـراي انـدازه گيـري بايـد از لولـه هـاي      كلر آزاد و كل كلر به صورت فتو
  . استفاده شود

  داده هايي كه بايد در كتابچه سوابق وارد شوند – 5جدول 
  بعد از استفاده  هنگام استفاده  قبل از استفاده واحد اطالعات راهبري رديف

  +  -  - d-1  تعداد كل شناگران در روز  1
  +  -  - m3/d  شده در روز آب پركننده اضافه  2
  -  -  + m3/h  جريان در استخرهاي اختصاصي  3
  +  -  - h/d  ساعات كاربري پمپ هاي گردش آب  4
درجه حرارت آب در حوضچه هاي   5

  اختصاصي 
C +  -  -  

زمان شستشوي معكوس يا انجام پوشش   6
  دهي صافي

H,min +  

  ماهيانه    پايش شستشوي معكوس صافي
  +    امصرف افزودني ه  7

  + kg/d  گندزداها - الف
  + kg/d  ساير افزودني هاي مورد نياز -ب

  +  -  +  -  در هر استخر pHمقدار   8
  +  +  + mg/lit  1كلر آزاد در هر استخر  9
  +  +  + mg/lit  كلر تركيبي در هر استخر  10
  يكبار در هفته mmol  آب خام ورودي KS4,3اسيديته   11
  +  -  + mv  در هر استخر Redoxپتانسيل   12
زمان (هر گونه نقص   13

/ محاسبات انجام شده /راهبري/استارت
  1)زمان پايان 

H,min   

      1زمان بندي تميز كردن  14
با سيستم ( حوضچه ها و استخرها 

  )تخليه 
  يكبار در سال  

  دو بار در هفته    كف استخر
  هر دو هفته يكبار     ديواره هاي استخر

                                                 
1 - Cuvettes 
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  -    روش هاي اختصاصي براي 
د صورت نياز ( استخرهاي قايق راني 

  )براي تخليه 
  يكبار در روز  

حوضچه هاي گردابي داغ با سيستم 
  )داراي تخليه ( تصفيه جداگانه

  يكبار در روز  

حوضچه هاي گردابي داغ با سيستم 
  )داراي تخليه ( تصفيه متصل 

  هر هفته  

  يكبار در روز    )داراي تخليه ( پاشويه ها 
داراي ( خرهاي غوطه وري آب سرد است

 20با حجم مساوي يا كمتر از ) تخليه 
  مترمكعب

  يكبار در روز  

  يكبار در روز    )داراي تخليه ( استخرهاي پياده روي 
) داراي تخليه ( استخرهاي آب داغ 

استخرهاي تمرين و استخرهاي درماني 
  متر مكعب 20با حجم كمتر از 

  هر دو ماه يكبار  

  هر هفته    سرريز
  دو بار در سال    )داراي تخليه ( مخازن متعادل كننده 

مخازن متعادل كننده آب براي حوضچه 
  )داراي تخليه ( هاي گردابي داغ 

  هر سه ماه يكبار  

  را ببينيد  2جدول شماره  -1

  
 

 بازرسي و مراقبت دستگاه ها ، ماشين آالت و تجهيزات 14-6-2

و تجهيزات، نيروي انساني راهبر بايـد فعاليـت نگهـداري و بازرسـي را بـه       به دليل نيازهاي ويژه ماشين آالت
  .صورت روزانه با مالحظه راهنماي راهبري سازنده تجهيزات انجام دهد

 
 سرويس و نگهداري     14-6-3

سـرويس و نگهـداري سيسـتم هـاي تصـفيه آب و      به منظور حصول اطمينان از يـك راهبـري مطلـوب بايـد     
  .صص محول گرددبه يك شركت متخگندزدايي 

بـه عـالوه در   . سيستم، تعمير و بـازبيني گردنـد   1سيستم هاي تصفيه بايد به صورت ساليانه با خاموش كردن
  :حين كار بايد توجهات ويژه اي به موارد زيرمبذول شود

   2از طريق ورودي آدم رو باال) هاي شني  در صافي( بررسي صحت عملكرد فرآيند شستشوي معكوس  -الف
  ، سرويس مجدد صافي بر اساس تنظيم مصالح بستر) مقدار و شرايط ( 3ل مصالح بستر صافيكنتر -ب

                                                 
1 - Shut down 
2 - Upper manhole open 
3 - Filter packing 
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  precoatجداكردن و شستشوي اجزاء صافي در مورد صافي  -پ
و شـير آالت   ) از جمله پمپ ها، دمنده ها، مبدل هـاي حرارتـي  ( سرويس كليه ماشين آالت و تجهيزات  -ت

  مطابق دستور سازنده
  به صورتي شبيه به حالت در حال كار و كنترل تجهيزات ايمني 1هاي ولتاژ باال آزمايش كليد -ث
  بررسي اجزاي سيستم از نظر فرسودگي و خوردگي -ج

گيـري، كنتـرل و    اعمال زير بر روي تغذيه كننده هاي شيميايي و تجهيزات گندزدايي شامل تجهيزات انـدازه 
  .ثبت بايد هر شش ماه يكبار انجام شود

هرنـوع   2ي ايمني كلرزن و نگهداري سابقه ثبت شده از آزمايشات استحكام در مقابل عـدم نشـتي  بررس -الف
  لوله گاز انعطاف پذير و اتصاالت آن

  سرويس تغذيه كننده ها به خصوص جدا كردن و نظافت نقاط تزريق -ب
  تبررسي كليدهاي الكتريكي ولتاژ باالي مربوط به تجهيزات اندازه گيري ، كنترل و ثب -پ
  

 الزامات اضافي براي كاربري حوضچه هاي گردابي داغ با سيستم تصفيه جداگانه 14-7

  :براي اطمينان از كاربري مطلوب حوضچه هاي گردابي داغ انجام رويه هاي زير الزامي است
سيستم تصفيه بايد فورا پر شود پس از شستشـوي معكـوس روزانـه صـافي و شستشـوي اسـتخر و در        -الف

آن تنظيم گرديـده اسـت    pHسيستم تصفيه ، سيستم تزريق كلر، به طوري كه قبال آماده وهنگام راه اندازي 
  .بايد راه اندازي شود

  .كليه تاسيسات و تجهيزات بايد در زمان مناسب انجام گيرد 3آزمايش كارايي -ب
سـرويس  و در صـورت نيـاز مجـددا تعميـر و     . در مخازن تغذيه كننده بايد كنترل شود 4ذخيره مواد واكنشگر

غلظـت كلـر   . و ارقام سطوح ظروف بايد در كتابچه ثبت سوابق براي تعيين مصرف روزانه نگهداري شود. شود
بايـد  )  KS4,3(  3/4آب خـام تـا    pHو اسيد مورد نيـاز بـراي تنظـيم     pHآزاد تركيبي در آب استخر ، ميزان 

. وسط سيستم هاي كنترل مقايسه شودبا مقدار نمايش داده شده ت pHتعيين شود و غلظت كلر آزاد و مقدار 
و در . دمـاي آب اسـتخر بايـد بررسـي شـود     . در هنگام نياز تجهيزات ابزار دقيق بايد كاليبره و بررسي شـوند 

  .صورت نياز سيستم تزريق منعقد كننده بايد روشن شود
  .بق ثبت شوددر كتابچه سوا 2-6-14جلسات دوره شنا به عالوه ورودي ها بايد بر اساس بند  5متوسط -پ
 
 
  

 1از كار اندازي و راه اندازي مجدد 14-8

                                                 
1 - Switchgear 
2 - Leak tightness 
3 - Performance test 
4 - Reagents 
5 - Halfway 



40 

  

 كليات   14-8-1

راهنمايي هاي ارائه شده در راهنماي كاربري سازنده به منظور خاموش كردن و راه اندازي مجدد  بايد حتمـا  
  .مالحظه گردد

  
 استخر هواي آزاد 14-8-2

وش و پـس از  در انتهاي فصل، سيستم هاي تصفيه آب و گندزدايي بايد توسط شركت هـاي متخصـص خـام   
به عـالوه توجهـات   . گذشت دوره زماني مورد نظر مجددا در فصل بعدي بررسي ، گندزدايي و راه اندازي شود

  :ويژه زير نيز ضروري است 
  .بخش هايي از سيستم كه در معرض يخ زدگي قرار دارند بايد به طور كامل تخليه گرددآب موجود در  -الف
  .دمات حاصل از يخ زدگي حفاظت شوندتجهيزات موجود بايد در مقابل ص -ب
  )تخليه شوند(سرريزها بايد به شبكه فاضالب اتصال يابند  -پ
قبل از راه اندازي مجدد استخرها بايـد تخليـه شـوند و كـف و ديوارهـا و سـرريزها بايـد كـامال تميـز و           -ت

  .گندزدايي شوند
 

 حوضچه هاي گردابي 14-8-3

يد از خاموش كردن هاي كوتاه مـدت حوضـچه هـاي گردابـي     به منظور جلوگيري از آلودگي هاي ميكروبي با
  :هنگام خاموش كردن طوالني مدت آن ها  رعايت موارد زير الزامي است. اجتناب شود

تخليه كامل استخر ، مجاري هوا ، مخزن متعادل كننده آب و لوله ها و همچنين حفاظت الكترودهـاي   -الف
  راهنماي سازنده شيشه اي و لوله هاي آزمايش كلر با مالحظه 

  آبكشي پمپ هاي تغذيه كننده -ب
   mg/lit50 تا   mg/lit 30 هاي شني با محلول كلر پركردن صافي -پ
تـا    mg/lit1  (يك يا دو روز قبل از بازگشايي مجـدد تجهيـزات بايـد غلظـت بـاالتر از حـد نرمـال كلـر          -ت

mg/lit2 بايد راه اندازي شود.  
 

 توجهات ويژه 14-9

  بار جزيي   14-9-1
نبايد كمتـر از  . ( م بسته بودن استخر مثال در طول شب جريان مي تواند تا كاربري بار جزيي كاهش يابدهنگا

  :در صورتي كه شرايط زير لحاظ گردد) جريان عادي باشد  %50
بـا الزامـاتي    Redoxو پتانسـيل   pHدر پايان ساعات كاري روزانه، مقادير كلر آزاد، كلر تركيبي ، مقدار  -الف

  .شرح داده شده است مطابقت داشته باشد 2و  1ول ااصا در جدكه اختص

                                                                                                                                                         
1 - shutdown and re-commissioning 
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بايد به صورت اتوماتيك ) بار كامل ( 1زمان كاربري بار جزئي بايد محدود شود و بازگشت به حالت عادي -ب
  . عمليات بار جزئي بايد به صورت دستي شروع شود. انجام گيرد

  
  2رشد جلبكي   14-9-2

اسـتخرها مـي شـوند، يكـي از راه آب پركننـده اسـتخر و ديگـري از طريـق         فسفات ها به دو طريق وارد آب 
در صورتي كه سيستم منعقد كننده درست كار كند فسفات داخل آب رسوب خواهد كرد كه منـتج  . شناگران

در صورت كاربري صحيح سيستم صاف سازي رشد جلبكـي در  . به حذف مواد مغذي براي جلبك ها مي شود
د و جريان آب عادي خواهد بود در صورتي كه رشـد جلبكـي اتفـاق بيفتـد بايـد از كـار       آب اتفاق نخواهد افتا

  .كردن درست سيستم منعقد كننده اطمينان حاصل شود
  

  راهبري سيستم گردش آب اضافه  14-9-3
  :براي راهبري سيستم هاي اضافي كه با آب استخر پر شده اند موارد زير بايد مورد مالحظه قرار گيرند

  .، يك ساعت قبل از زمان بازشدن استخر، روشن شوند min15بايد به مدت  سيستم ها  -الف
  .در طي ساعات استفاده سيستم هاي اضافي بايد براي دقايقي حداقل يك بار در هر ساعت روشن شوند -ب
  .سيستم هاي گردش آب اضافي كه براي مدت طوالني استفاده نمي شوند بايد تخليه شوند -پ
  

  پيشگيري از حادثه 14-9-4
 .نگام راهبري واحد تصفيه آب و تغذيه كننده هاي شيميايي بايد تمام نكات ايمني را مورد مالحظه قرار داده

  
  پايش كيفيت آب هنگام راهبري 15
  بررسي هاي متناوب    15-1

  .استخرها بايد دردوره هاي منظمي بررسي شوند/ كيفيت آب حوضچه ها
  براي تاسيسات سرپوشيده يكبار در ماه -الف
  اسيسات روباز حداقل سه بار در هر فصل و حداقل دو بار در هر ماه در شرايط آب و هوايي خوببراي ت -ب
  

  نمونه برداري و نقاط نمونه برداري     15-2
  .مراجعه كنيد  DIN 38402-19استاندارد  بهنمونه برداري براي 

  
  آب خام          1- 15-2

  .تصفيه بايد نمونه برداري شود از لوله هاي آب خام يا از كانال آب خام قبل از ورود به سيستم

                                                 
1  -  Switching back 

2 - Algal growth 
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  آب تصفيه شده     2- 15-2
  .از لوله آب تصفيه شده قبل از ورود آب به حوضچه يا استخر بايد نمونه برداري شود

  آب صاف شده 3- 15-2
بايد نمونه برداري ) قبل از ورود به سيستم گندزدايي( از لوله آب صاف شده در باالدست نقطه تزريق گندزدا 

  شوند 
  آب پركننده     4- 15-2
  .ز لوله آب پر كننده قبل از ورود به مخزن متعادل كننده بايد نمونه برداري شودا

 استخر/آب حوضچه 5- 15-2

  .زير سطح آب كنار استخر بايد نمونه برداري شود cm 50از 
  

  محدوده آزمايش 15-3
  .نشان داده شود 7و  6محدوده آزمايشات انجام شده بايد مانند فرم ثبت نمونه برداري زير و به صورت جدول 

  
  ثبت نمونه برداري

  ) : ............................شماره نمونه ( شناسايي نمونه 
  ) : .............................روز، ماه، سال، زمان در روز (زمان نمونه برداري 

  ) : ..................................نام و آدرس ( تاسيسات شناگاه 
  ) : .........................را ببينيد  8 ندب( حوضچه / طراحي و نوع استخر 

  متر مكعب          ............. استخر / متر مربع          حجم حوضچه ...........  مساحت سطح آب 
  متر مكعب در ساعت...... ... جريان آب 

  
  مواد افزوده شده

  نام شيميايي نام تجاري  نوع
      منعقد كننده

      گندزدا
     pHمقدار  عامل تنظيم

      ساير مواد افزوده شده
  

  ..........تعداد شناگران در روز بايد قبل از نمونه برداري كنترل گردد
  :اطالعات اضافي براي استخرهاي روباز 

  درجه سلسيوس........ درجه حرارت هوا .................  شرايط آب و هوايي در روز بازديد 
  درجه سلسيوس........ درجه حرارت هوا .................  شرايط آب و هوايي در روز قبلي 
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  محدوده آزمايش هنگام راهبري كيفيت آب براي تمامي فرآيندهاي تركيبي -6جدول 
  

  آب آب تصفيه شده آب پركننده موارد مورد بررسي زير بند
  استخر/حوضچه

  آب خام

  -  × × × ºC1±ºC36 1 درسودوموناس آئروژينوزا 5-3-1-1
  -   ×  × × ºC 1 ±ºC36 1 در اشريشياكلي 5-3-1-2
  -   × ºC 1±ºC36 1 × 2 ×  3 در لژيونالنموفيال 5-3-1-3
درCFUشمارش كلني ميكروبي 5-3-1-4

 ºC 2 ± ºC 20  
1 × ×  ×   -  

در)CFU(شمارش كلي ميكروبي 5-3-1-5
 ºC 1 ± ºC 36  

× × ×  -  

  -  ×  -  -  شفافيت 5-3-2-3
  -   ×  -  -  درجه حرارت آب -
 × pH -  -  ×   4ميزان  5-3-2-4

  -   ×  -  ×  غلظت نيترات 5-3-2-5
  -  ×  × ×  قابليت اكسيد شدن 5-3-2-6
  -  ×  -  - Redoxپتانسيل  5-3-2-7
  -  × × -  كلر آزاد  5-3-2-9
  -  ×  × -  كلر تركيبي 5-3-2-10
  -  ×  × 5 -  هالوفرم ها 5-3-2-11
  -  ×  -  -  6محتويات آلومينيوم -
  -  ×  -  -  7يات آهنمحتو -
 
  .ب پركننده ، فقط هنگاميكه از منبع آب عمومي تامين نمي شوند آزمايش شوندآاين پارامترها الزم است  در  -1
  يا باالتر C º 23استخر با درجه حرارت/ آب فيلتر شده حوضچه  -2
  يا باالتر C º 23و درجه حرارت آب فرم آئروسل در حوضچه هاي گردابي داغ و حوضچه هاي داراي سيستم گردش آب اضافي  -3
  فقط  براي تركيب روش هاي كه درگير منعقدسازي هستند-4
  .بايد در آب فيلتر شده محاسبه شود -5
  .فقط بايد هنگامي كه تركيبات حاوي آلومينيوم اضافه مي شود، كنترل گردد -6
  .اضافه مي شود، كنترل گردد آهنفقط بايد هنگامي كه تركيبات حاوي  -7
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  بررسي هاي اضافي هنگام استفاده از روش هاي تركيبي خاص و بررسي هاي ويژه -7جدول 
  

  نقطه نمونه برداري  روش استفاده شده يا موضوع بررسي  پارامترهاي چك شده
پايين دست فيلتر كربن فعال، باال دست   .هر روشي كه براي ازن زني استفاده مي شود  غلظت ازن

  كلريناتور
  آب استخر  روش كلر و دي اكسيد كلر  يتمحتواي كلر

  استخر/ آب پركننده و آب حوضچه  ارزيابي افزايش در غلظت نمك و خوردگي آب  محتواي كلريد
  استخر/ آب پركننده و آب حوضچه  ارزيابي منعقد كننده و رشد جلبكي  محتواي فسفات
ي ارزيابي قابليت تهاجمي آب به بتن اگر از افزودني ها  محتواي سولفات

  مربوطه استفاده مي شوند
  استخر/ آب پركننده و آب حوضچه

  
 

  


