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 – 1تعريف
1 –1

الحمامات الخاصة

Residential pool

وىى الحمامات الخاصة باستعمال العائمة وضيوفيا سواء الثابت منيا أو المتنقل وال يقل
عمق المياه بيا عن 06سم ومسطح سطح المياه ال يقل عن  42متر مربع وحجم المياه
عن  00.66متر مكعب .
 2-1الحمامات العامة

Public pool

وىى جميع الحمامات فيما عدا الحمامات الخاصة وىى الحمامات التى تستعمل بواسطة
مجموعة أشخاص مثل حمامات السباحة بالمدارس والنوادى والمعسكرات وحمامات الفنادق
والموتيالت باالضافة الى الحمامات المخصصة لمعالج الطبيعى والتمرينات العالجية سواء
الحمامات المكشوفة أو المغطاه .
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 – 2االشتراطات والمتطمبات الخاصة بحمامات السباحة
 1-2مقدمة
يتم تحديد شكل الحمام وسعتو حسب الغرض المصمم من أجمو وال يوجد أى شكل ممزم فى
تنفيذه .
ويجب أن يتم تشييد حوض حمام السباحة من مواد غير سامة وغير ضارة بالبيئة .
 2-2سعة وشكل الحمام
 جميع الحمامات العامة يجب أن ال يقل عمق المياه فى الجزء غير عميق عن 06سم وفى
الحمامات المخصصة لمسباقات الرسمية ال يقل العمق عن  0.60متر .
 يجب تحديد خط األمان فى كل حمام بواسطة عالمات ممونة عائمة ال تزيد المسافة بين
كل منيا عن  0.0متر ويتم شد بجانبى الحمام بواسطة خطاف ليفصل بين الجزء غير
العميق والجزء العميق وعمى مسافة 06سم من جية الجزء غير العميق قبل بداية االنحدار
الى الجزء العميق أو بأى عالمات أخرى واضحة .
 ىناك جداول لتحديد المساحة لكل فرد فى الحمامات طبقا لنوع نشاط الحمام (مرفق صورة
الجدول ).
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التوصيات المقترحة لمسطح إشغال الفرد لمحمام
نوع النشاط

حمامات مغطاه

حمامات مكشوفة

مسطح المياه فى الجزء الضحل

0.40م/ 4فرد

0..0م/ 4فرد

( عمق من  6.06إلى  0.46متر )
حمامات ترفييية

0.0م/ 4فرد

 4.40م/ 4فرد

حمامات تعميم المبتدئين

..06م/ 4فرد

 2.66م/ 4فرد

(عمق المياه حتى  0.0متر)
حمامات ترفييية لممستوى المتقدم

4.40م/ 4فرد

4.76م/ 4فرد

حمامات الغطس فى حدود

00.70م/ 4فرد

00.66م/ 4فرد

 3-2الميول فى أرضية حوض الحمام
يجب أن يكون االنحدار فى أرضية الحمام منتظم وال تزيد نسبة الميل فى األرضية فى
الجزء غير العميق نحو الجزء العميق عن  06: 0كما يجب أن ال يزيد االنحدار من أول
نقطة تغبير االنحدار من الجزء غير العميق الى الجزء العميق عن . . : 0

 4-2منطقة الغطس
 يجب أن ال تكون ىناك حواجز أو أى عوائق تمتد من جوانب الحمام أو األرضية .
 من المفضل أن يكون ىناك حمام مستقل لتمرينات الغطس .
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 5-2الممشى حول الحمام واألسطح المجاورة .
 يجب أن يستمر الممشى حول كامل دائر حوض الحمام وبعرض ال يقل عمل يمى :
 بالنسبة لمحمامات الخاصة بالنوادى والمدارس  4.26متر –  ..0متر . بالنسبة لمحمامات الخاصة بالفنادق والغير مستعممة لمجميور ال تقل عن  0.4متر . يجب عمل ميل فى الممشى حول حوض الحمام واألسطح المجاورة .
 6-2اإلضاءة تحت المياه
 عند استعمال إضاءة تحت المياه فإن شدة اإلضاءة تكون فى ىذه الحدود ( حوالى 0.2
إلى  00.4وات لكل متر مربع) من سطح مياه حوض الحمام .
 عند استعمال الحمام فى المسابقات الرسمية فإن اإلضاءة تركب عمى الحوائط الجانبية
الطولية فقط لحوض الحمام وال تركب فى الحوائط النيائية .

 – 3تغذية حوض الحمام بالمياه
 يجب أن تكون المياه المستعممة تفى باالشتراطات المطموبة والمحددة بمعرفة الييئات الصحية .
 1-3فتحات دخول وسحب المياه من والى حوض الحمام .
 يوجد نوعان من فتحات دخول المياه الى حوض حمام السباحة فيى إما أن تكون :
أ -من النوع الذى يركب بقاع الحمام ). (floor inlets
ب -من النوع الذى يركب بحوائط الحمام الجانبية )(wall inlets
وطبقا لمشركات المنتجة يوجد أشكال كثيرة ليذه المداخل .
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 يتم تحديد عدد فتحات دخول المياه عمى أساس فتحة واحدة عمى األقل لكل  40متر
مربع (  476قدم مربع)
 يجب فى حالة وجود فتحات بقاع الحمام لسحب المياه الى الطممبات والمرشحات أال
تزيد المسافة بين المحور والمحور لكل فتحة عن  0متر ويجب أن تكون ىناك فتحة
عمى األقل عمى مسافة ال تزيد  2.0متر من حائطى جوانب الحمام .
 2-3دورة الترشيح وأنواع المرشحات
 جميع الحمامات الحديثة يتم حاليا تصميميا بنظام دورة المياه والترشيح المستمر حيث يتم
سحب المياه من خارج الحمام ومرورىا خالل المرشحات ثم اعادتيا مرة أخرى الى حوض
الحمام مع تعقيميا قبل دخوليا مرة أخرى الى حوض الحمام وتتم ىذه الدورة بواسطة
الطممبات ويتم شرح أجزاء الدورة فيما بعد .


يتم تحديد معدل التصرف حسب حجم مياه الحمام وعدد مرات دورة مياه الحمام بالكامل
خالل المرشحات فى اليوم والتى يجب أن ال تقل أبداً عن ثالث مرات فى اليوم أى مرة
كل  0ساعات .



 ىناك عوامل كثيرة يجب أن تؤخذ فى الحسبان عند تحديد فترة دورة مياه الحمام مثل :
 استخدامات الحمام كثافة المستحمين حمامات مغطاه أو مكشوفة -المنطقة المحيطة بالحمام ومدى تموثيا باألتربة وتواجد األشجار .
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 فى جميع الحاالت التى تستعمل فييا مرشحات ضغط فإنو يجب تركيب مصفاه مناسبة قبل
طممبات السحب لحجز المواد الصمبة والشعر أو النسيج وأوراق الشجر وخالفو .
 ىناك أنواع كثيرة من المرشحات يتم استخداميا فى حمامات السباحة ولكن أشيرىا فالتر
الضغط الرممية من النوع ) (rapid sand filterانظر شكل ( )0والتى تعمل بمعدل
ترشيح من  0-.جالون  /دقيقة  /قدم مربع من مسطح الترشيح .
 يجب أن يكون المرشح مصمم ليتحمل ضغط تشغيل ال يقل عن  4.0كجم/سم. 4
 معدل التصرف لممرشحات الرممية يجب أال يزيد عن  00.0جالون  /دقيقة  /قدم مربع لكل
من الحمامات الخاصة والعامة .

شكل ()1
مرشحات رممية
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 3-3مكونات نظام دورة المياه المستمرة .
 1-3-3خزان المياه المزاحة

)(surge tanks

من األىمية القصوى عند تحديد فترة دورة مياه حمام السباحة عمل خزان المياه المزاحة لتجميع
المياه المزاحة عند نزول المستحمين الى حوض الحمام وعممياً يمكن حساب حجم خزان المياه
المزاحة عمى أساس :
 جالون واحد أمريكى لكل قدم مربع من مساحة سطح مياه حوض الحمام (  26لتر لكل متر
مربع من المساحة السطحية لمحمام ).
 كمية المياه الالزمة لغسيل المرشحات ) (filters back washوىى تعادل  06دقائق من جممة
تصرف المرشحات .
 حجم يعادل حاصل ضرب مسطح الحمام × ارتفاع 0سم
 اضافة نسبة حوالى  %46من البنود السابقة
 2-3-3المدخل

)(inlet

 من المفضل دخول المياه من مداخل بالقاع لضمان توزيع منتظم لممياه من القاع إلى أعمى .
 3-3-3مخارج الصرف

) (main drain

 يجب أن يكون ىناك مخرج أو نقطة صرف واحدة أو أكثر فى أوطى نقطة بقاع الحمام ومن
المفضل أن يكون ىناك عدد ( )4فتحة عمى األقل والمسافة بينيما من ..0-4.2متر وال تزيد
عن 0متر .
 يجب أن يكون الغطاء جيد التثبيت فوق الفتحة وبوزن كاف لمنع إمكانية رفعة بواسطة أرجل
المستحمين .
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 4-3-3الفائض )(over flows
تعتبر الفائدة األساسية لمفائض ىى عممية كسح مستمر لسطح مياه الحمام .
-

من الضرورى أن تكون حافة الفائض فى منسوب سطح مياه الحمام .

-

يجب توصيل الفائض الى خزان الفائض )(surge tank

 5-3-3الطممبات

)(pumps

 تعتبر الطممبات ىى القمب النابض بالنسبة لنظام دورة المياه المستمرة والطممبات الطاردة
المركزية ىى الطممبات الشائعة االستعمال بأنواعيا المختمفة أو الرأسية انظر الشكل ()4
ومن أنواع الطممبات المستخدمة :
سحب عادى

سحب مزدوج

End suction

-

Double suction

-

Split casing

-

Close coupled

-

جسم منفصل

مدمجة الجسم

من المفضل أن تكون سرعة المياه فى مواسير السحب  0.0متر  /ثانية وفى مواسير الطرد
4متر /ثانية
 6-3-3المواسير

)(pipes

 يجب اختيار نوعية المواسير بعناية نظ اًر لتعرضيا الى عوامل مؤثرة .
 ال يشكل الضغط أىمية حيث أن الضغوط داخل المنظومة تتراوح بين  6.7الى  4.0كجم/سم4

 تختبر المواسير المستخدمة فى التعقيم والترشيح عمى ضغط من  0.4 – 2.4كجم/سم 4لمدة
ساعتين عمى األقل .
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طممبات رأسية

طممبات طاردة مركزية
شكل ( ) 2
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 – 4نظام النظافة )(cleaning system
جميع حمامات السباحة تتجمع فييا األتربة وأوراق األشجار التى تأتى بيا الرياح واألمطار وأجسام
المستحمين وىذه األتربة والمخمفات تظل عالقة بالمياه ويتم ازالتيا عند مرورىا عمى المرشحات إال أن
كمية منيا ترسب فى القاع عمى أرضية الحمام وبالتالى ال يتم سحبيا فى بعض األحيان مع دورة
المياه إلى المرشحات وبذلك فإنو يمزم إزالتيا وسحبيا بواسطة مكنسة الشفط أو بواسطة الفرش أو
بواسطة كشطيا من السطح .
وتتكون مكنسة الشفط من رأس تتحرك فوق أرضية قاع الحمام بواسطة قائم طويل أو حبل جر
ويتصل بالرأس خرطوم شفط عائم والطرف األخر لمخرطوم بمخارج شفط موصل بماسورة الى طممبات
السحب أو متصل بطممبة نقالى .

- 13 -

 – 5عممية تعقيم مياه حمام السباحة
 1-5مقدمة
يجب أن ترشح وتعالج المياه المطموبة لحمام السباحة كيميائياً لتكون مأمونة تماماً من حيث الطعم
والرائحة والتأثير الضار عمى الصحة والجسم .
 2-5مواد وطرق التعقيم
أ – الكمور والبرومين واأليودين
ىى المواد األكثر شيوعاً فى االستعمال لتعقيم وفتك البكتريا والجراثيم وفى حاالت خاصة
تستخدم طرق أخرى لتعقيم مياه حمام السباحة وأىميا غاز األوزون  O3وىذا يتم إنتاجو
بواسطة جياز توليد غاز األوزون )(ozonator
ب – كالسيوم هايبوكموريت .
مادة صمبة وسيمة التداول عن غاز الكمور ولكنيا قابمة لالشتعال وتضاف عن طريق
مضخات أو يدوياً .
جـ  -صوديوم هايبوكموريت .
نفس خصائص المادة السابقة ولكنيا تتميز بأنيا غير قابمة لالشتعال وفى األسواق االقميم
تعتبر أقل سع اًر من الكالسيوم ىايبوكموريت .
د – التعقيم باألشعة فوق البنفسجية .
يمكن قتل البكتريا الموجودة بمياه الحمام بتمرير المياه داخل أنبوبة طويمة
بداخميا ) (ultraviolet lampsوتعتمد ىذه الطريقة عمى قوة وعمر الممبة والمدة التى
تتعرض خالليا المياه لألشعة ويستعمل التعقيم بواسطة األشعة فوق البنفسجية فى الحمامات
الخاصة الصغيرة فقط وال تستعمل فى الحمامات العامة إلرتفاع التكمفة .
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 3-5الطريقة التى يتم بها التعقيم
 يتم اضافة المواد السابقة لمتعقيم فتبدأ فى مياجمة البكتريا والمواد العضوية األخرى الموجودة
بالمياه حيث تؤكسد أو تحرق .
 أما اذا ما أضفيت كمية أكثر من الالزم من مواد التعقيم فيتبقى جزء فى المياه ويمكن قياسو
حين ذلك ويتم التحكم بناء عمييا فى حقن المواد المعقمة لممياه .
 طبقا الشتراطات الجمعيات الصحية فإنو يجب أن تكون ىناك كمية متبقية من الكمورين الحر
من  0.0 : 0جزء فى المميون وال تزيد عن  .جزء من المميون .
 4-5الرقم الهيدروجينى لمياه حمام السباحة )(PH
 الرقم الييدروجينى ىوالذى يحدد درجة حمضية المياه ويتدرج من  0إلى  02والرقم
الييدروجينى لممياه المقطرة ىو  7وبالنسبة لألحماض من  7إلى . 0
 يجب أن يكون الرقم الييدروجينى لمياه حمام السباحة فى حدود ( )7.0-7.4أى يجب أن
تكون مائمة قميالً لمقموية حتى تمنع أى إحمرار لعيون المستحمين
 يتم رفع الـ  PHباضافة بيكربونات الصوديوم )(soda ash
 5-5القضاء عمى الطحالب
 تتكون الطحالب بسبب وجود الشمس والبكتريا وتركيز  PHالعالى والكمور العالى .
 يمكن التحكم فى الطحالب بضبط الجرعات الالزمة لمكمور واألس الييدروجينى .
 فى حالة ترسب الطحالب عمى الجدران يجب تفريغ الحمام تماماً وتنظيف الجدران بالمواد
الكيماوية الالزمة .
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 – 6عممية تسخين مياه حمام السباحة
 1-6مقدمة
انتشرت فى السنوات األخيرة استعمال سخانات المياه لتسخين مياه حمامات السباحة بشكل
واسع  ،حيث أصبحت أغمب حمامات السباحة المغطاه مزودة بسخانات لممياه نظ اًر ألن
الحمامات المغطاه مصممة لتستعمل طوال أشير السنة وبذلك فإن عممية تسخين المياه
أصبحت من الضروريات الالزمة لراحة المستحمين كما أنو بالنسبة لمحمامات المكشوفة
المستخدمة لمجميور أصبحت عممية تسخين مياه الحمام عممية استثمارية تتيح إستغالل
واستعمال الحمام فى جميع أشير السنة بما فى ذلك األشير الباردة كما أنيا أعطت الفرصة
لمفرق الرياضية فى التدريب فى جميع األوقات دون توقف والسخانات المستخدمة فى حمامات
السباحة تعمل فى تشغيميا أنواع الوقود المختمفة مثل الغاز الطبيعى والبوتاجاز والسوالر
وباإلضافة الى ما يعمل بالكيرباء أو بالطاقة الشمسية ويتوقف اختيار نوع الوقود حسب
المتوافر فى المنطقة والتكاليف وحجم الحمام ويتم تركيب السخانات عمى خط الراجع الى
الحمام بين المرشحات والدخول الى حوض السباحة  ،ىذا فى حالة وجود تسخين مركزى
بالمبنى مثل غاليات لممياه أو غاليات بخار فإنو فى ىذه الحالة تكون ىناك فرصة لتسخين
مياه الحمام بسخانات التبادل الحرارى ) ( heat exchangerوالتى يمكنيا إستقبال المياه
الساخنة أو البخار من الغاليات الرئيسية بالمبنى وىذه السخانات التى تعمل بطريقة التبادل
الحرارى تعتبر أرخص كثي اًر عن السخانات التى تقوم بتسخين المياه مباشرة بواسطة السخانات
الخاصة بيا ) (direct-fired heatersسواء من حيث تكاليف التشغيل أو التكاليف
اإلبتدائية .
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 2-6أسس حساب حجم سخانات مياه حمام السباحة :
تعتمد حساب حجم سخانات مياه حوض السباحة عمى عدة عوامل منيا الفاقد الحرارى من
مسطح مياه الحمام  ،فرق درجات الح اررة بين درجة ح اررة مياه الحمام ودرجة ح اررة الجو
المحيط  ،وسرعة الرياح وكذلك حجم مياه الحمام .
ولممحافظة عمى درجة ح اررة مياه الحمام فإنو يجب تعويض الفاقد الحرارى كما يجب أن تكون
قدرة السخانات كافية لتسخين حجم مياه حوض السباحة ورفع درجة ح اررتو من درجة ح اررة
المياه عند ملء الحمام الى درجة الح اررة المرغوبة وفى المعتاد فإن قدرة السخانات يجب أن
تكون كافية لرفع درجة ح اررة مياه حمام السباحة الى درجة الح اررة المرغوبة فى مدة  42ساعة
بالحمامات الصغيرة و(من  20الى  40ساعة) لمحمامات الكبيرة وفى حالة حمامات السباحة
الخاصة الصغيرة يمكن تقميل ىذه المدة من ( 06إلى  42ساعة ) وأغمب الشركات صانعة
السخانات قامت بإعداد جداول خاصة بيا لتحديد قدرة السخان معتمدة عمى فرق درجات
الح اررة المطموب رفعيا ( الفرق بين متوسط درجة ح اررة الجو المحيط بحمام السباحة فى أبرد
أيام السنة ودرجة ح اررة مياه الحمام المطموبة) ومساحة سطح حمام السباحة وحجم مياىو .
ىذا ويمكن الحصول من الشركات صانعة السخانات عمى جميع البيانات واالرشادات الفنية
الالزمة والتى تساعد عمى اختيار أنسب السخانات وطريقة التشغيل المثمى .
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 طرق حساب قدرة الغاليات لحمامات السباحة3 – 6
There are two formulas for calculating boiler capacity

First method
Based Sizing Formula (Initial Raising Of Water Temperature)
BTUH = Gallons of water x 8.34 x temp. rise ÷ hours to heat pool
Gallons of Water = Pool volume with CU.Ft (width x length x avg. depth) x 7.48 (gal. per cu. ft.)
Example If we take Swimming pool temperature =27 °C = 80.6 °F

while

Inlet temperature =15 °C =59 °F
Temperature raise = 80.6-59 =21.6

°F

Gallons of Water = Pool (width x length x avg. depth) x 7.48
= (25 x50 x2.2 x3.28 3 ) x7.48
=725,865 gal.
BTUH = Gallons of water x 8.34 x temp. rise ÷ hours to heat pool
=725,865 x 8.34 x 21.6 ÷ 40
=3,269,005 BTUH

(1)

Second method
Heat Loss from Pool Surface (Maintaining Water Temperature)
There are two ways
First way (ASHRE equation)
(BTUh) heat loss from pool surface = pool surface area (ft²) x temp.raise (Fº) x12
Note: 1ºF temp difference needs 1 hr
Second way
BURNHAM heating home team
There are experimental table as following
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BTUH/ Sq. Ft. =210
BTUH= area (ft2) x210
BTUH = 25 x50 x 3.282x 210 = 2,824,080 BTUH (2)
)أقصي فقد حرارى هن سطح الحوام (عند ثباث درجت حرارة الحوام عند الدرجت الوطلوبت
Take max. Value from eq. (1), (2), SO in this case boiler capacity recommended is
3,269,005 BTUH
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6-4 Case study:

:ًوىزج الىهوي للتىضيح
االفتراضى
االفتراضى

BTU/hr

(Computation pool) حوام التسابق:أوال
481858000 هراجعت تصوين الغاليت الوىردة بسعت

BTU/hr

(Diving pool) حوام الغطس:ثاًيا
186748000 هراجعت تصوين الغاليت الوىردة بسعت

(Computation pool) حوام التسابق:أوال
:هواصفت الغاليت الووردة والتي تعول
Model: SPWV 125-2 Hot water boiler
4,185,000 BTU/hr
:وبوراجعت الرسوهاث الواردة هن الوشروع أتضح االتي

Data given:
1234-

Dimension = (50*25*2.2 Avg. depth) m3
boiler capacity =4,185,000 BTU/hr
power =125 HP
inlet temperature =15 °C =59 °F

Limitation:
1. swimming pool temperature (25- 27) °C (for example)
2. hour to heating pool is (48-96) hr for large swimming pool

Design review:
If we take Swimming pool temperature =27 °C = 80.6 °F
Inlet temperature =15 °C =59 °F
Temperature raise = 80.6-59 =21.6 °F

while

A-For computation pool: Pool (50 x 25x 2.2 avg. depth) m3
With initial pool water of 60°F=15 °C to be raised to 82.2°F=27 °C
Gallons of water = (50 x 25 x 2.2 x (3.28)3) x 7.48 = 732463.2 Gallons
BTUH= Gallons of water x 8.34 x temp. rise ÷ hours to heat pool
BTU= Gallons of water x 8.34 x temp. rise
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BTU=732463.2 x 8.34 x (82.2-60) = 134163695.3
If We Have Boiler with capacity 4,184,000 Btuh
Hours to heat pool=BOILLER CAPACITY (BTU)/ BTUH
Hours to heat pool= 134163695.3/ 4,184,000
=32.06 hr

Which is accepted (for large swimming pools heating take 48-96 hr??)
From calculation:
The hours needed to raise temperature difference for swimming pool is 35 hr at
least in case of using existing boiler 4,185,000 BTU/hr which is acceptable.
(Diving pool) حوام الغطس:ثاًيا
:هواصفت الغاليت الووردة والتي تعول
Model: SPWV 50 hp Hot water boiler
1,600,000 BTU/hr
:وبوراجعت الرسوهاث الواردة هن الوشروع أتضح االتي

Data given:
5678-

Dimension = (16.85*15.28*5) m3
boiler capacity =1,600,000 BTU/hr
power =50 HP
inlet temperature =15 °C =59 °F

Limitation :
3. swimming pool temperature (25- 27)

°C

(for example)

4. hour to heating pool is (48-96) hr for large swimming pool

Design review:
If we take Swimming pool temperature =27 °C = 80.6 °F

while

Inlet temperature =15 °C =59 °F
Temperature raise = 80.6-59 =21.6

°F

B-For diving pool: Pool (15.28 x 16.85 x 5) m3
With initial pool water of 60°F=15 °C to be raised to 82.2°F=27 °C
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Gallons of water = (15.28 x 16.85 x 5 x (3.28)3) x 7.48 = 339794 Gallons
BTUH= Gallons of water x 8.34 x temp. rise ÷ hours to heat pool
BTU= Gallons of water x 8.34 x temp. rise
BTU=339794 x 8.34 x (82.2-60) = 62912279
If We Have Boiler with 1,600,000 BTUH
Hours to heat pool= BOILLER CAPACITY (BTU)/ BTUH
Hours to heat pool= 62912279/1,600,000
=39 hr
Which is accepted (for large swimming pools heating take 48-96 hr)
From calculation:
The hours needed to raise temperature difference for swimming pool is 40 hr at least in case of
using existing boiler 1,600,000 BTU/hr which is acceptable .
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ًظام التسخيي :
 طريقت التسخيي الغير هباشرة .يتن التسخيي بىاسطت  shell and tube heat exchangerويور هاء حوام السباحت فى الـ  Tubeوالواء الساخي أو البخار
الٌاشىء هي الغاليت فى ) (shellتتكرر الذورة دوريا
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 مثال محمول-7
المطموب تحديد مواصفات المعدات الالزمة لحمام السباحة اآلتى بياناتو وكذا أقطار
. المواسير بين ىذه المعدات

1 – Design data
Length

50

meters

Width

25

meters

Depth

1.1 m to 1.8 m

Total pool
Water volume

1970

mt³

Turnover time

4.00 hrs

Circulation rate

492.5

No. of filter

four

Filtrates capacity

125

m³/hr

m³/hr

) يوضح مخطط السريان لحمام السباحة.( شكل
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 – 2تحديد مواصفات الفمتر

من خالل الكود المصرى نجد أن الفالتر المستخدمة فى حمامات السباحة يجب أال يزيد معامل

السطحى بيا عن  26متر مكعب/متر مربع/ساعة .

=

متر مربع

مساحة الفالتر
حجم الحمام
معدل التدفق =

=

ساعة

0476
2

دورة تنقية وتسخين مياه حمام

=

زمن التغيير )(turnover rate

متر مكعب
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السباحة

معامل التحميل السطحى =

معدل التدفق )(circulation rate

متر مكعب/ساعة

= 244.0

متر مكعب /ساعة

معدل التدفق

مساحة الفالتر =

معامل التحميل السطحى
244.0

مساحة الفالتر =
فى حالة استخدام عدد  2فالتر
مساحة الفمتر الواحد =

26

04..
2

=  04..متر مربع

=  ..0متر مربع

قطر الفمتر الواحد =  4متر

 -3تحديد خزان التعويض -:
يتم تصميم الخزان كما يمى
حجم الخزان =  26 [ × 064لتر  xمساحة الحمام (متر مربع)  06 +دقائق ( غسيل الفالتر ) +
0سم × مساحة الحمام (متر مربع) ]

= ( 064

+ 2×040 ×06 + 40 × 06 × 26
0666

=  070متر مكعب

06

) 40 × 06 × 0
066
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 -4حساب أقطار المواسير -:

يتم حساب اقطار المواسير بناء عمى المعادلة االتية

مساحة مقطع الماسوره =

متر مكعب /ثانية

معدل التدفق فى الماسوره

متر  /ثانية

سرعة المائع القياسيو

يتم فرض سرعة المائع القياسية كما يمى
 -0سرعة المائع الغير مضغوط ( بالجاذبيو ) <  0متر /ثانية .
 -4سرعة المائع فى خط سحب المضخات <  0.0متر /ثانية .
 -.سرعة المائع فى خط طرد المضخات <  4متر  /ثانية .
بناء عمى ماسبق يتم عمل الجدول التالى -:
السرعة

قطر

السرعة

المطموبو

الماسورة

الفعمية

متر مكعب/ساعو

متر /ثانية

مم

متر /ثانية

الشبكة الرئيسية

040

0.060

466

0.060

لم يتم فرض السرعة ولكن حسابيا

0

خط السحب من الشبكة الرئيسية

040

0.0

466

0.060

يمكن ترتيبيا  "7إن توفر

4

ماسورة سحب الطممبات المجمعة

066

0.0

266

0..0

عمى أساس سمك  46مم

.

ماسورة سحب الطممبة

040

0.0

466

0.060

يمكن تركيبيا  "7إن توفر

2

ماسورة طرد الطممبة

040

4.6

006

0.40

مطابقة

0

ماسورة طرد الطممبات المجمعة

066

4.6

.66

0.40

مطابقة

0

ماسورة دخول الفالتر المجمعة

066

4.66

.66

0.40

مطابقة

7

ماسورة دخول الفمتر

040

4.66

006

0.40

مطابقة

0

ماسورة خروج الفمتر

040

4.66

006

0.40

مطابقة

4

ماسورة خروج الفالترالمجمعة

066

4.6

.66

0.40

نفس ماسورة دخول حمام السباحة

06

فائض حمام السباحة

406

0.6

.66

0.40

مطابقة

00

خط السحب من خزان التعويض

066

0.0

266

0..0

مطابقة

04

خط سحب مياه غسيل الحمام

06

0.0

006

0.0

يمكن تركيبيا  "0إن توفر

رقم

الخط

إسم الخط

معدل التدفق

- 29 -

مالحظات

0.

خط سحب طممبة التفريغ

06

0.0

006

0.0

يمكن تركيبيا  "0إن توفر

02

خط طرد طممبة التفريغ

06

4.6

066

4.6

مطابقة

00

دخول فمتر مياه غسيل الحمام

06

4.6

066

4.6

مطابقة

00

خروج فمتر مياه غسيل الحمام

06

4.6

066

4.6

مطابقة

07

خط غسيل فمتر مياه غسيل الحمام

046

0.0

466

0.0

يمكن تركيبيا  "7إن توفر

00

تغذية خزان التعويض من الشبكة

440.4

4.6

466

4.6

فى ىذا الحالة تم حساب التدفق

04

صرف خزان التعويض

40

0.6

066

0.6

تم فرض تدفق الصرف

46

فائض خزان التعويض

06

0.6

006

6.0

تم فرض تدفق الفائض

40

طرد بيارة الصرف

.6

4.6

06

0.40

مطابقة

44

صرف ممشى حول الحمام

06

0.6

006

0.6

تم الحصول عمى التدفق من قسم الصحى

4.

غسيل الفالتر الرئيسية

040

4.6

006

0.40

مطابقة

42

صرف حمام السباحة

040

4.6

006

0.40

مطابقة

 - 5تحديد مواصفات الطممبات :
يتم اختيار الطممبات عمى اساس نوعية تتحمل مياه حمامات السباحة والبنود التصميمية االتية -:
-0

معدل التدفق طبقاً لمعدل التدفق المطموب لدورة حمام السباحة .

-4

الضغط يتغمب عمى الفقد فى الضغط داخل الفالتر وخطوط المواسير والفرق االستاتيكى فى
المستويات .

-.

عمود السحب الموجب (  ) NPSHيتم التغمب عميو باالتى .
 الطممبات تحضير ذاتى .
 غرفة المعدات اسفل خزان السحب .

-2

يراعى االبعاد المتاحة داخل غرفة المعدات وكذا درجات الح اررة داخل الغرفة حيث انو من

الممكن ان يكون نظام التسخين داخل ىذه الغرفة ايضاً .
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 -6تحديد الكيماويات المستخدمة

كما ىو موضح بشكل (  )2ىناك بندين أساسين فى حمامات السباحة البد من التحكم فييم كما يمى .

* نسبة الكمور -:
البد من قياس الكمور ووجود نظام حقن كمور او محمول كمور لمتحكم فى ثبات ىذه النسبة حقن الكمور اليقل
عن  0جزء فى المميون

= نسبة الحقن ×

معدل تدفق الكمور

جرام

= متر مكعب
=

معدل التدفق
مترمكعب

×

ساعة

جرام

ساعو

= 4066 =066 ×0

جرام/ساعة

=  4.0كيمو جرام  /ساعة .

فى حالة إستخدام محمول كمور عمى سبيل المثال ىيدروكسيد صوديوم تكون نسبة الكمور فى
ىيدروكسيد الصوديوم = . % .4

معدل تدفق ىيدروكسيد الصوديوم =  7.000 = 6..4 / 4.0كيمو جرام  /ساعة
وعممياً يستخدم نسبة تركيز  % 06من محمول ىيدروكسيد الصوديوم

معدل تدفق محمول ىيدروكسيد الصوديوم =  70.00 = 6.0 / 7.000لتر /ساعة .

 األس الهيدروجين .

طبقاً لمحسابات السابقة مع إضافة المادة الكيمائية حيث ان كل مركب كيميائى لو تأثير معين عمى

األس الييدروجين لذلك يتم تجييز مضخة حقن التقل عن  066لتر  /ساعو لحقن المحمول أو

المحاليل المطموبو لضبط االس الييدروجين ويتم التحكم فى الجرعة طبقاً لألتى :
 -0ضبط المضخة حيث انيا البد ان تكون متغيرة السرعة .

 -4تغير تركيز المحمول بعد ضبط المضخة عمى سرعة معينة .
 -.زمن الحقن .
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