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محاسبه بارگرمایش در استخر و جكوزی

محاسبه بار شناگران در استخر جكوزی:
هاكضیون تؼذاد ًفشاتی كِ اص استخش جكَصی دس یك فاصلِ صهاًی یك ساػتِ استفادُ هی كٌٌذ تاس ضٌاگش دس جكَصی هی تاضذ
صهاى یكثاس سیشكَالسیَى توام آب جكَصی تشای تصفیِ تستگی تِ تاس ضٌاگشاى داضتِ ٍتصَست صیش دسًظشگشفتِ هی ضَد
 -1تشای تاس سٌگیي ّش10دقیقِ
 -2تشای تاس هتَسط ّش 20دقیقِ
 -3تشای تاس سثك ّش  30دقیقِ
كافیست حجن یا ظشفیت استخش جكَصی سا تش صهاى یكثاس سیشكَالسیَى تقسین ًوائین.
تشای صهاى سیشكَالسیَى 15ٍ10دقیقِ ای  ،تشای ّش ًفش 8گالي تش دقیقِ دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
تشای صهاى سیشكَالسیَى 30ٍ20دقیقِ ای  ،تشای ّش ًفش 67/6گالي تش دقیقِ دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
تا استفادُ اص دٍ هقذاس  67/6ٍ8هی تَاى تاس ضٌاگش سا تؼییي كشد .
تاسیسات جكوزی ومحاسبه ظرفیت دستگاهها:
ّواًگًَِ كِ دس قسوت ّای قثلی تَضیح دادُ ضذ جكَصی ّا تِ دٍ دستِ ی یك ًفشُ ٍ چٌذًفشُ تقسین هی ضًَذ.جكَصی یك
ًفشُ هاًٌذ ٍاى حوام تَدُ ٍ جْت تاهیي فطاس هَسد ًیاص جت ّا اص یك پوپ استفادُ هی كٌذ.تذیْی است دس ایي حالت پس اص ّش
تاس هصشف  ،آب جكَصی تخلیِ هی ضَد كِ تؼضی اص ایي ًَع جكَصی ّا هجْض تِ الوٌت حشاستی جْت گشم كشدى آب ًیض
ّستٌذ.اجضای سیستن تصفیِ جكَصی ّای چٌذ ًفشُ تجْیضات استخشّای كَچك هی تاضذ.

پمپ تصفیه:
پوپ تصفیِ دس سیستن جكَصی هاًٌذ كاس پوپ تصفیِ استخش هی تاضذ آب سا اص كف جكَصی گشفتِ ٍپس اص ػثَس اص صافی اٍلیِ
تِ سوت صافیْای اصلی ّذایت هی كٌذ پوپ تصفیِ جكَصی تایذ جَاتگَی افت فطاس ًاضی اص )(Hair Intercepotorهَگیش
صافی ّا ٍافت هسیش تاضذ ًٍیض هقذاسحجن آب دس گشدش جكَصی( دتی تصفیِ) سا تاهیي ًوایذ.
صافی:
توٌظَس تصفیِ آب دس سیستن تصفیِ جكَصی تِ صافی ًیاص است.آب تَسط پوپ اص صافی ػثَس كشدُ ٍپس اص گشفتِ ضذى رسات آى
اگش احتیاج تاضذ اص هثذل حشاستی ػثَس هی كٌذ ٍهجذدا ٍاسد حَضچِ جكَصی هی ضَد.دس ساػت تصفیِ جكَصی تِ خاطش تالطن
آب ٍافضایص رسات هؼلق حذاكثش دس ّش ًین ساػت (30دقیقِ) كل آب سا تَسط فیلتشّا تصفیِ هی كٌین.
مثال:اگش ظشفیت استخش جكَصی
 gal 1200تاضذ.
دتی ٍّذ پوپ سیستن تصفیِ ٍ سطح فیلتش ضٌی سا هحاسثِ كٌیذ.
دس صَستیكِ فاصلِ حَضچِ تا هَتَسخاًِ
ft 300تاضذ.
با توجه به اینكه برای هر 51دقیقه كل آب را بایذ تصفیه كنیم بنابرایه:
دتی پوپ=)1200/15=80(gpm
تلفات لَلِ كطی=300*75/.
22.5ft=7m
دس صَستیكِ  30فَت افت فیلتش ٍ  12فَت افت هثذل ٍهَگیش ٍاتصاالت سا دس ًظش تگیشین ّ ،ذ پوپ تشاتش خَاّذ ضذ تا
ّذپوپ==22/5+30+12
 ft 64/5یا 20m
تا قطش هكص  3ایٌچ ٍقطش )ٍّ21(mذ )(gpmیا ًٍ(m3/h) 97قطِ كاس(hp) 22پوپ هذل( )40-250تا دٍس ٍ 1450قذست4
ساًص  2 2/1ایٌچ تشای تصفیِ حَضچِ جكَصی هٌاسة هی تاضذ.
بار شناگر در هر لحظه برابر است با:
ًفش8/80 ; 10
دس ًظش گشفتِ ضذُ  ،لزا سطح ًْایی فیلتش تشاتش )(gpmتا تَجِ تِ ایٌكِ هیضاى گزس آب دس ّش فَت هشتغ اص سطح فیلتش ضٌی4
است تا:
6.75ft2 = 27/4

