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 خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 تحقيقـات  و اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
) رسـمي  (ملـي  اسـتانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران

 مؤسـسات  و مراكـز  نظـران  صـاحب  *مؤسـسه  كارشناسـان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شـرايط  بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و صادركنندگان كنندگان،مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  اسـتانداردهاي  نويس پيش .دشو مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد
 پيـشنهادها  و نظرها دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران
  .شود مي منتشر و چاپ ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در

 كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
 استانداردهايي ترتيب، بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 كـه  مربـوط  اسـتاندارد  ملـي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد رد شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه
 المللـي  بـين  كميـسيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعـضاي  از ايـران  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 غذايي كدكس كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي نبي سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 5(CAC) كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره ليبينالمل استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از

 كننـدگان،  مـصرف  از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 بعضي اجراي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

 اجبـاري  اسـتاندارد،  عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از
-درجـه  و صـادراتي  كاالهـاي  استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد
 زمينـة  در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بندي

 مراكـز  و هـا  آزمايـشگاه  محيطـي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره،
 صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را ساتمؤس و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي (كاليبراسيون

 .كنـد  مـي  نظـارت  آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران
 براي كاربردي يقاتتحق انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي (كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج
 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

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 
  »  الزامات عمومي- استخرهاي شنا  «

 
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  نصيري، مسعود
  )ليسانس مكانيك(
  

   سازمان نظام مهندسي

    :دبير
  باقوت، بهنام

  )تالورژيفوق ليسانس م(
  

  مشاور موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    : اعضاء
  سيد جمال الدين افقه،

  )فوق ليسانس مديريت( 
  

  سازمان ورزش و تندرستي شهرداري تهران

  اجاق، حشمت اله
  ) تربيت بدنيليسانس(
  

  فدراسيون شنا

  بني مهد، سيد محمد
  )فوق ليسانس معماري( 
  

   مدارس كشورو تجهيز، توسعه سازمان نوسازي

  بيناي مطلق، پروين
  )فوق ليسانس بهسازي(
  

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

  بيگدلي، محمدرضا
  )سرهنگ بازنشسته( 
  

  مجموعه ورزشي پاسداران

  هرامب پازوكي،
  )فوق ليسانس تربيت بدني( 
  

  فدراسيون شنا
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  تدين، آرش
  )عمرانفوق ليسانس (
  

   سازمان نظام مهندسي

  خاتمي، مهدي
  )ليسانس مكانيك( 
  

  استخر آليس

  حسيني، سيد جالل
  )ليسانس مكانيك( 
  

   سازمان نظام مهندسي

  خمجاني، حبيب
  )تربيت بدنيليسانس  (
  

  فدراسيون نجات غريق

  خورسندي،علي
  )فوق ليسانس مكانيك(
  

  انجمن مهندسان مكانيك

  جهانگيري، غالمرضا
  )تربيت بدني  ليسانس(
  

  هيئت شناي استان تهران

  خيري، حسين
  )ليسانس عمران( 
  

  مجموعه ورزشي انقالب

  روحي، نادر
  )ليسانس علوم اجتمايي(
  

  مجموعه ورزشي سبز

  زماني نژاد، امير
  )فوق ليسانس متالورژي( 
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  سادات موسوي حجازي، مينو
  )اشتبهد ليسانس( 
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
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  شقاقي، غالمرضا
  )فوق ليسانس محيط زيست(
  

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

  شنتيا، عليرضا
  )ليسانس مكانيك(
  

  مجموعه ورزشي آزادي

  شوقي، زينال
  )ليسانس حقوق قضايي(
  

   تهرانسازمان ورزش و تندرستي شهرداري

  طهماسبي، محمد علي
  )ليسانس الكترونيك( 
  

  استخر زرافشان

  ظهور رحمتي، الله
  )ي اطالعاتيهافوق ليسانس مديريت سيستم(
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  عدل، سوگند
  )معماريليسانس (
  

  شركت توسعه و نگه داري اماكن ورزشي

  فرزانه، عبدالرضا
  )ليسانس تربيت بدني(
  

  مجموعه ورزشي انقالب

  قاسمي اصل، رامين
  )ليسانس مكانيك( 
  

   سازمان نظام مهندسي

  كامجو، بهزاد
  )ليسانس تربيت بدني( 
  

  سازمان ورزش و تندرستي شهرداري تهران

  كرم نژاد، حسين
  )تربيت بدنيليسانس  (
   

  فدراسيون شنا
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  مخبر، علي محمد
  )ليسانس تربيت بدني(
  

  درستي شهرداري تهرانسازمان ورزش و تن

  مرادي شهپر، فرهاد
  )پزشك( 
  

  فدراسيون شنا

  مسعودي، اميد
  )فوق ليسانس عمران( 
  

  سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

  ملكي، منصور
  )ليسانس تربيت بدني(
  

  مجموعه ورزشي پاسداران

  ولدخواني، منصور
  )تربيت بدنيليسانس  (

  استخر قصر موج
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 صفحه فهرست

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي
  د  استاندارد تدوين فني كميسيون
  ع  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد  1
  1  مراجع الزامي   2
  3  تعاريف و اصطالحات   3
  3   استخر شنا     3-1
  4  )مسكوني( استخر خصوصي  3-2
  4  استخر عمومي   3-3
  4  استخر آموزشي خردساالن  3-4
  4  فريحياستخر شناي ت  3-5
  4  استخر سرسره دار  3-6
  5  )موج افكن (سازاستخر موج   3-7
  5  اي و مسابقات استخر شناي حرفه  3-8
  5  استخر شيرجه  3-9
  5  استخرهاي چند منظوره    3-10
  6   )طبيعي( استخر آبگرم  3-11
  6  ناستخر معلوال  3-12
  6  استخر كف متحرك      3-13
  6  استخر واترپلو    3-14
  6  استخر غواصي  3-15
  6  )شناي موزون (استخر شناي گروهي و نمايشي  3-16
  7  ارگان صادر كننده مجوز       3-17
  7  مسئول يا صاحب امتياز      3-18
  7  مدير استخر           3-19
  7  مسئول فني استخر    3-20
  7  منجي غريق    3-21
  7  ناظر يا كارمند    3-22
  7  اجراي قانون     4
  7   و پروانه رسميهامجوز     4-1
  8  ارايه اطالعات فني     4-2
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 صفحه فهرست

  8  كليات      4-2-1
  8  گزارش طراحي پايه   4-2-2
  9  نقشه ها  و مشخصات  4-2-3
  9  گواهي تاييد ساخت    4-3
  9  كتابچه راهنما        4-4
  10  خطرات سالمت عمومي    4-5
  10  مجوز بهره برداري  5
  11  ن حادثه، بيماري و صدمهگزارش نمود     6
  11  تاييديه نقشه ها  7
  11  مقررات فني و ساختماني  8
  11   كاسه استخر   8-1
  12  نازك كاري داخل استخر    8-1-1
  14  رنگ آميزي    8-1-1-1
  14  هاي سرريز آب كاسه استخر سيستم    8-1-2
  14  سرريزهاي توكار        8-1-2-1
  16  هم سطح يا حاشيه  سرريزهاي          8-1-2-2
  16     )كف گير(اي  سرريزهاي نقطه     8-1-2-3
  16   تعداد كف گير ها  8-1-2-3-1
  17   دبي جريان  8-1-2-3-2
  17  كنترل  8-1-2-3-3
  18  استخر) محوطه(حاشيه      8-2
  18  لبه استخر            8-3
  19  لبه استراحت پا            8-4
  19  وازم دور استخرتجهيزات و ل         8-5
  20  نشانه گذاري استخر          8-6
  20  هاي شنا ها در سالن درها و پنجره         8-7
  22  هاي شنا سقف و ديوار هاي سالن          8-8
  23  هاي شناور  طناب       8-9
  23  سكوهاي شروع       8-10
  23  هاي راهنما در برگشت شناي پشت پرچم         8-11
  24   ها و پلكان هاي استخر باننرد           8-12
  24  صفحه هاي برگشت  8-13
  24  چراغ هاي زير آب  8-14
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 صفحه فهرست

  25  فضاهاي جنبي مورد نياز          8-15
  25  رختكن، دوش، سرويس هاي بهداشتي        8-16
  25  كليات           8-16-1
  26  شرايط دوش ها           8-16-2
  26  مكان رختكن            8-16-3
  26  طراحي رختكن        8-16-3-1
  27  حوضچه ضدعفوني كردن پا  8-16-4
  27  لباس و حوله              8-16-5
  27  مفروش كردن           8-16-6
  27  محوطه تماشاگران            8-17
  27  بوفه يا محل سرو غذا         8-18
  27  حصار كشي       8-19
  28  ها جانمايي و ارتباط فضايي سالن        8-20
  28  جايگاه تماشاچيان          8-21
  28  مالحظات محيطي ويژه ورزش شنا        8-22
  28  نور           8-22-1
  30  روشنايي اضطراري       8-22-1-1
  31  دما           8-22-2
  31  رطوبت           8-22-3
  31  ان هواسرعت جري           8-22-4
  31  اكوستيك           8-22-5
  32  گندزدايي و تصفيه آب استخر  9
  33  ويژگيهاي آب استخر          9-1
  33   آب باكتريولوژيكيويژگيهاي  9-1-1
  33   آب فيزيكي و شيمياييويژگيهاي  9-1-2
  33  آب استخر) ضدعفوني كردن( گندزدايي          9-2
  33  واد ضد عفوني كنندهدستگاه تزريق م       9-2-1
  33  ساختار تجهيزات ضدعفوني كننده     9-2-2
  34  تعمير و نگه داري     9-2-3
  34  بهره برداري        9-2-4
  35  محافظ ها       9-2-5
  35  ظرفيت ضدعفوني كردن       9-2-6
  35  كلر زني            9-2-7
  36  گاز كلر        1 -9-2-7
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 صفحه فهرست

  36  محل قرار گيري تجهيزات      9-2-7-1-1
  36  تهويه      9-2-7-1-2
  37  درب اتاق نگه داري گاز كلر      9-2-7-1-3
  37  سيلندرهاي گاز كلر      9-2-7-1-4
  38  محل تزريق كلر      9-2-7-1-5
  38  برگشت جريان      9-2-7-1-6
  38  شرايط تزريق          9-2-7-1-7
  38  دستگاه تنفس        9-2-7-1-8
  38  شناسايي نشتي      9-2-7-1-9
  38  عاليم هشدار دهنده    9-2-7-1-10
  38  دستورالعمل ها    9-2-7-1-11
  38  هيپو كلريت        9-2-7-2
  O3(  39(ازن            9-2-8
  39        برومين        9-2-9
  40   هاي ديگرمواد و روش          9-2-10
  40  فيلتراسيون            9-3
  40  كليات فيلتراسيون            9-3-1
  40  )شني(اي  فيلتر ماسه       9-3-2
  42  )ميتوديات(فيلترهاي خاك سيليسي          9-3-3
  44  فيلتر هاي كارتريجي          9-3-4
 45   ذغاليفيلتر           9-3-5
 45  فيلتراسيونساير روشهاي          9-3-6
 45  دستگاه خالء ساز         9-3-7
  45  ) آلوم(مواد منعقد كننده          9-3-8
  46  رقيق سازي يا تزريق آب تازه         9-3-9

  46  گردش آب در استخر  10
  46  كليات            10-1
  46  نرخ گردش آب          10-2
  48  سيستم گردش آب          10-3
  48  )صافي(موگير          10-4
 49  ها پمپ          10-5
 49  لوله ها            10-6
  49  مواد       10-6-1
  50  سرعت گردش آب       10-6-2
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 صفحه فهرست

  50  كدگذاري رنگي لوله ها        10-6-3
  50  نصب سيستم فاضالب          10-7
  50  لوله كشي             10-8
  51   گيري جريانكنترل و اندازه         10-9
  51  اندازه گيري جريان           10-9-1
  51  تنظيم جريان            10-9-2
  51  هاي آب ورودي          10-10
  52  كنترل ميزان ورودي         10-10-1
  52  خروجي ها             10-11
  52  درپوش يا توري          10-11-1
  52  سرريز استخر      10-12
  pH  52 تنظيم ميزان    11
  CO2  53گاز          11-1
  53  كليات         11-1-1
  54  قطع سيستم تزريق       11-1-2
  54  تنظيم ميزان قليائيت     12
  55  ي شنا استخرها در )SI( شاخص حد اشباع  13
  56  شرايط بهينه         13-1
 56   و كلر آزاد pHاندازه گيري ميزان         14
 57  تهويه استخر  15
 57  سيستم تهويه          15-1
  57  تعويض هواي فضاي پيراموني كاسه استخر و ديگر فضاهاي استخرميزان          15-2
  58   سيستم تاسيسات برقي سالن هاي شنا  16
  58  هاي برقي سيستم         16-1
  58  سيستم روشنايي        16-2
  60  يسات برقي استخرهاي شناضوابط طراحي و اجراي تاس       16-3
  60  منطقه بندي استخرهاي شنا       16-3-1
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  پيش گفتار
  

 تدوين و تهيه مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه  "الزامات عمومي -ي شنااستخرها " استاندارد    
 مـورد  29/11/87  مـورخ مهندسي پزشـكي  اسـتاندارد  ملي كميتة اجالس دويست و پانزدهمين در و شده

 و اسـتاندارد  مقـررات مؤسـسة   و قـوانين  اصـالح  قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،است رفتهگ قرار تصويب
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي    
ايـن   تكميـل  و اصـالح  بـراي  كـه  پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنـابراين، بايـد   .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي     
  
 ترجمه طهمورث نورايي و كاظم -  جانسون.رالف ال:  تاليف-راهنماي مراقبت و نگه داري استخركتاب  - 1

  .، ناشر انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان1379سعيدي،  چاپ اول 
علي پورلطيفي و زهره مشكي باف مقدم، چاپ : تاليف - )استانداردها( ي شناي عمومياستخرهاالگوي  كتاب - 2

  .فدراسيون نجات غريق جمهوري اسالمي ايران: ، ناشر1387اول پائيز 
علي پورلطيفي و زهره مشكي باف  :تاليف - ، راهنماي حرفه اياستخرهامديريت ساخت و نگهداري  كتاب - 3

  .فدراسيون نجات غريق جمهوري اسالمي ايران: ، ناشر1387پائيز چاپ اول  مقدم،
موازين فني ورزشگاههاي كشور، : 1373، سال  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور132-2 نشريه شماره - 4

   .و معيارهاي طراحي مراكز ورزشيمقررات 
  .2008، سال FINA  اطالعات فني و تخصصي فدراسيون جهاني شنا - 5
، 1381 چاپ سوممهندس علي اكبر مهر آئين، :  تاليف-، بهسازي و بهداشت آب استخرراهنماي تصفيه كتاب - 6

  .فدراسيون نجات غريق جمهوري اسالمي ايران: ناشر
  

7-New York State Department of Helth, Statutory Authority: Public Health Law No.225,  
Chapter 1, Subpart 6-1, Nov. 2000: Swimming Pool. 
 
8-Alberta Regulations, Public Health Act, 293/2006: Pool Standards- for the Swimming Pool, 
Wading Pool and Water Spray Park Regulation. 
 
9-Technical Manual, Swimming Pool- Operation and Maintenance, Headquarter, Department of 
Army, 28 february 1986 
 



 ع 
  

10-Sport England, Initial Publication: March 2008, Web: http://www.sportengland.org/ 
 
11-WHO, 2008, Guidelines for safe recreational water environments. Volume 2, swimming pool 
and similar environments. 
 
12-Swimming Pool Operators Manual, March, 2007, The Nebraska Department of Health and 
Human Services,in partnership with: Lincoln Lancaster County Health Department & Douglas 
County Health Department &Central District Health Department.  
 
13-Swimming Pool Operators Manual, April 2001, Collier County Health Department, 
Environmental Health & Engineering section. Chapter 64E-9 of the Florida Administrative Code 
(FAC). 
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 الزامات عمومي - ي شنااستخرها
 
 

   و دامنه كاربردهدف       1
ي شـنا جهـت اطمينـان    اسـتخرها ويژگي ها و مشخصات عمـومي  ارايه تدوين اين استاندارد     هدف از      

ايـن اسـتاندارد    . حاصل كردن از شرايط بهداشتي، سالمتي و ايمني محيط هاي عمـومي شـنا مـي باشـد                 
  :شامل مي شود سرپوشيده و رو باز در دو حالتي ذيل را استخرها

  ي آموزشي خردساالن استخرها -1
  .....)  سرسره دار، موج دار و ( ي شناي تفريحياستخرها -2
  استخر شناي حرفه اي و مسابقات -3
  ي آبگرماستخرها -4
  ن استخر معلوال-5
  استخر كف متحرك -6

  
 اسـتخرها  اما با اين وجود بهتر اسـت ايـن   ،ستخرهاي زير كاربرد ندارده شده در اين استاندارد در مورد ا      الزامات اراي  -يادآوري  

ي خـارج از  اسـتخرها . نيز الزامات فني اين استاندارد را به منظور حفظ سالمتي، بهداشت و افزايش كارايي مد نظـر قـرار دهنـد        
  :دامنه اين استاندارد عبارتند از

  .فاده مالك و يا اعضاء خانواده مورد استفاده قرار مي گيرد براي استكه صرفاً) مسكوني (خصوصياستخرهاي شناي  -1
  . تحت نظارت يك پزشك و يا بيمارستان مي باشدكه مستقيماً) طبيعي ( استخرهاي آبگرم -2
 براي آب درماني و يا حرارت دهي و آرامش بخشي به پوست مورد اسـتفاده            يا استخرهاي كوچكي كه صرفاً      حوضچه ها  -3

  . قرار مي گيرند
 همانند استخرهاي شنايي كه بصورت      . استخرهاي شنايي كه به صورت موقت و يا غير دائمي طراحي و ساخته شده اند               -4

  .موقت در اردوگاههاي تفريحي برپا مي شوند
   . استخرهاي آكواريومي-5

  
  مراجع الزامي          2

 .به آنها ارجـاع داده شـده اسـت        ايران   ملي    الزامي زيرحاوي مقرراتي است كه درمتن اين استاندارد        مدارك    
  . اين استـانـدارد محسوب مي شوند بدين ترتيب آن مقـررات جزيي از

اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعـدي آن     در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد،          
ريخ انتشار به آن ها ارجـاع داده شـده          درمورد مداركي كه بدون ذكر تا      . مورد نظر اين استاندارد نيست     مدرك
  .همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر استاست، 

  :الزامي است استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد
ــه شــماره     2-1 ــران ب        : اول  قــسمت-تجهيــزات اســتخر شــنا :1388 ســال 11202 -1اســتاندارد ملــي اي

   .ايمني و روش هاي آزمونالزامات عمومي 
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   : دوم   قـسمت  - تجهيـزات اسـتخر شـنا      :1388 سـال    11202 -2     استاندارد ملـي ايـران بـه شـماره                2-2
  . و خم هاي دستگيرهپلكان هاها،  الزامات تكميلي ايمني و روشهاي آزمون نردبان

  :سـوم    قـسمت  -ر شـنا  تجهيـزات اسـتخ    :1388 سـال    11202 -3 استاندارد ملي ايران بـه شـماره              2-3
  .الزامات تكميلي ايمني و روشهاي آزمون براي اتصاالت مورد استفاده در سيستم گردش آب استخر

 : قـسمت چهـارم    -تجهيـزات اسـتخر شـنا      :1388 سـال    11202 -4 استاندارد ملي ايران به شـماره             2-4
  .الزامات تكميلي ايمني و روشهاي آزمون سكوي شروع

 : قـسمت پـنجم    -تجهيـزات اسـتخر شـنا      :1388 سـال    11202 -5 د ملي ايران به شـماره         استاندار     2-5
  .طناب هاي شناور الزامات تكميلي ايمني و روشهاي آزمون

:  قـسمت شـشم    -تجهيـزات اسـتخر شـنا      :1388 سـال    11202 -6 استاندارد ملي ايران به شـماره              2-6
   .برگشتصفحه هاي الزامات تكميلي ايمني و روشهاي آزمون 

  : هفـتم    قـسمت  - تجهيـزات اسـتخر شـنا      :1388 سـال    11202 -7  استاندارد ملي ايران بـه شـماره            2-7
  . دروازه واترپلوالزامات تكميلي ايمني و روشهاي آزمون

مشخصات رنگ براي استخر هاي شنا و سـاير سـطوح   : 1358 سال 307 استاندارد ملي ايران به شماره       2-8
  .بتوني و ساختماني

  ياسـتخرها آيين كار اصول طراحـي و اجـراء سـقف           : 1377 سال   4577 استاندارد ملي ايران به شماره       2-9
  .سرپوشيده

آيين كار اصول طراحي و اجراء و بهداشت ديوار هاي          : 1377 سال   4579 استاندارد ملي ايران به شماره     2-10
  .ي سر پوشيدهاستخرها

هـاي    ين كار طراحي ايمني و ضـوابط فنـي سـالن          يآ: 1357 سال   4576 استاندارد ملي ايران به شماره      2-11
  .سرپوشيده شنا براي معلولين جسمي حركتي

آيـين كـار سيـستم مكـانيكي و گنـدزدايي آب             :1377 سـال    4575 استاندارد ملي ايـران بـه شـماره         2-12
  .ي شناي سرپوشيدهاستخرها

 نمونه برداري از آب براي آزمون هاي        –فيت آب   كي :1385 سال   4208 استاندارد ملي ايران به شماره      2-13
   . آيين كار–بيولوژيكي 

ها در آب بـه روش چنـد           جستجو و شمارش كليفرم    :1357 سال   3759 استاندارد ملي ايران به شماره      2-14
  .اي لوله

جستجو و شمارش اسـترپتوكك هـاي مـدفوعي در          : 1374 سال   3620 استاندارد ملي ايران به شماره      2-15
  . به روش صافي غشائيآب

  .روش شناسايي و شمارش پزودوموناس آيروژينواز :1370 سال 3140 استاندارد ملي ايران به شماره  2-16
  

2-17 IEC 60364-7-702: 1997, Electrical installation of buildings-Part 7: Requirments for 
Special Installations or Locations-Section 702: Swimming Pools and Other Basins. 
2-18 IEC 60364-4-41: 1996, Electrical installation of buildings-Part 4: Protection for Safety-
Chapter 41: Protection Against Electic Shock. 
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2-19 BS EN 1069-1: 2000, Water Slides of 2m Height and More-Part 1:Seafty Requirments 
and Test Methods. 
2-20 BS EN 1069-2: 2000, Water Slides of 2m Height and More-Part 2: Instruments. 

  
  تعاريف  و اصطالحات       3
  :بكار مي رودزير  در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف    
3-1          
    1استخر شنا 
آبتني كـردن، شـنا كـردن،       : به مجموعه اي از ابنيه، لوازم، تجهيزات و امكانات اطالق مي شود كه با هدف                  

 از وسـايل و مـواد       ،بنيـه ايـن مجموعـه     ا . ايجاد شـده اسـت     شيرجه زدن، آموزش شنا و ديگر مقاصد تفريحي       
ده است كه مي تـوان آن را         ساخته ش   و مقاوم   سيمان، آجر، فلز و ساير مواد غير قابل نفوذ         :معمول بنايي نظير  

  . و يا عمومي طراحي و اجرا نمود)مسكوني( خصوصيبه صورت 
 تقسيم بندي )يا درماني و  تفريحي،اي آموزشي، تمريني، مسابقه(استخرهاي شنا برحسب نوع فعاليت     

ريزي و طراحي مدنظر قرار   كه بايد از ابتداي برنامهخواهند بودهايي   داراي ويژگيبر همين اساس شده و
هاي  و يا چند منظوره كه امكان فعاليت) ويژه يك نوع فعاليت(استخرها ممكن است يك منظوره . گيرد

و » پيوسته « همچنين ممكن است به صورت مجموعه استخرها. كند، در نظر گرفته شود مختلف را فراهم مي
 و يا مشابه و T و Z و Lهايي مانند  اي كه استخرهاي پيوسته در شكل طراحي شود به گونه»  ناپيوسته «

. شود  از چند استخر يك منظوره در جوار هم در نظر گرفته مي اياستخرهاي ناپيوسته به صورت مجموعه
كند و در صورت نياز هر  ر يك پارچه امكان تفكيك را به راحتي فراهم مياستخرهاي پيوسته با وجود ظاه

  .نمايد ميه يبخش، عملكرد استخر يك منظوره را نيز ارا
 شود كه در هر دو ساختهباز نيز رو يا/ با توجه به شرح فوق استخرهاي شنا ممكن است سرپوشيده و     

  .گردد هاي فوق نيز مي حالت شامل ويژگي
باز با وجود هزينه كمتر ساخت و نگهداري نسبت به استخرهاي سرپوشيده و با وجود رورهاي استخ     

تري را فراهم  برداري از طبيعت آزاد، گل و گياه و آفتاب كه شرايط محيطي بسيار مطلوب و جذاب بهره
 كه دوره كوتاه اي آورد، ولي در عمل كارايي الزم را در مقايسه با استخرهاي سرپوشيده ندارد، به گونه مي
  :شود برداري در طول سال سبب پيامدهاي زير مي بهره
  رها شدن كليه تاسيسات استخر در بيشترين ايام سال -
 توجهي به تامين پرسنل دائم و موظف بي -
 نبود سيستم مشخص حفاظت و نگهداري از تاسيسات -
 نبود نظام مديريت واحد و پايدار -

                                                 
1- Swimming Pool  
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باز در داخل يك مجموعه ورزشي و يا در جوار استخرهاي ورشود استخرهاي  از اين رو توصيه مي   
برداري به  هاي سبك و جمع شو زمان بهره سرپوشيده در نظر گرفته شود و يا با استفاده از سيستم سقف

  .سرتاسر سال افزايش پيدا كند
3-2     
   1)مسكوني( خصوصياستخر  

 واحـد مـسكوني و يـا مهمانـان          3 و حـداكثر     ه اعـضاء خـانواد    ، براي استفاده مالـك       استخري است كه صرفاً   
  .اين استخر كاربرد عمومي ندارد. مورد استفاده قرار مي گيردشخصي 

3-3       
  استخر عمومي  

 قـشر خاصـي از افـراد         يا ارايه خدمات به عموم افراد جامعـه و يـا                هرگونه استخري كه با هدف انتفاع مالي      
 موسسات، سازمان هـا يـا       ياستخرها و    با مالكيت شخصي    عمومي همانند استخرهاي . ساخته مي شود  جامعه  

 يـا مجتمـع هـاي        هـا  ي نظـامي، پالژهـا، كمـپ      امراكز دولتي و خصوصي، مدارس، مهد كودك هـا، پادگانهـ          
  . و موارد مشابه، متل هامسكوني، هتل ها

3-4         
   2آموزشي خردساالناستخر 

 جهت شنا و آموزش ي كم عمقي هستند كه صرفاًاستخرها ، مخصوص خردساالن آموزشياستخرهاي    
 فقط به منظور استخرهاحضور افراد بزرگسال در اين . افراد كم سن و سال مورد استفاده قرار مي گيرند

.  ممنوع استها بنابراين شنا كردن افراد بزرگسال در اين استخر.مراقبت و يا آموزش افراد خردسال مي باشد
  . آورده شده است1-21در بند الزامات خاص اين استخرها 

3-5            
   استخر شناي تفريحي

و ممكن است در مكانهاي   براي تفريح و سرگرمي مورد استفاد قرار مي گيرند صرفاً  استخرهاي تفريحي   
 از نظر ابعاد و اندازه تابع استخرهااين  .ساخته شوندمختلفي نظير هتل ها و مراكز تفريحي عمومي نيز 

هاي  از اين رو استخرهاي تفريحي در شكل. باشد و معيارهاي خاصي به جز ميزان عمق آب نميضوابط 
الزامات خاص اين استخرها در بند . شود مختلف با تجهيزات وسايل تفريحي گوناگون طراحي و احداث مي

  . آورده شده است21-2
3-6             

     3استخر سرسره دار
 4ستخري اطالق مي شود كه داراي يك يا چند سرسره معمولي، تونلي   يك استخر سرسره دار به ا  
 .و يا با شيب تند به انضمام تجهيزات مربوط به گردش آب و نيز عمليات شيميايي مختص آن باشد) داالني(

                                                 
1-Homeowner Swimming Pool 
2-Wading Pool 
3-White Water Slide 
4-Flume 
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الزامات خاص اين استخرها در  .ي شناي تفريحي را دارا مي باشنداستخرها اغلب همان ضوابط استخرهااين 
  . آورده شده است2-2-21بند 

3-7             
  )موج افكن (1سازاستخر موج 

يي اطالق مي شود كه داراي طرح و شكل ويژه اي بوده و با استفاده از يك دستگاه موج ساز در استخرهابه    
  . آورده شده است3-2-21الزامات خاص اين استخرها در بند  . موج ايجاد مي گردد به طور مصنوييآن ها

3-8              
 اي و مسابقات استخر شناي حرفه

 مقررات و ضوابط حاكم . و نيز شناي حرفه اي كاربرد دارد)ملي يا بين المللي( راي مسابقات باستخرهااين     
اي است كه استفاده از اين گونه  شود به گونه بر استخرهايي كه براي انجام مسابقات در نظر گرفته مي

آورده  3- 21الزامات خاص اين استخرها در بند  .پذير است اي آبي كمتر امكانه استخرها براي ساير ورزش
  .شده است

3-9          
  استخر شيرجه

در اين ورزش  .هاي ورزش آبي شيرجه است كه بسيار استثنايي و تخصصي است    يكي از زيباترين رشته
 متر مي باشند به درون 10 تا 1 از شناگران از سكوها و يا تخته هاي شيرجه اي كه داراي ارتفاعات مختلف

اي كه آرامش و   موفقيت اين ورزش در گرو ميزان تمركز شيرجه رونده است، به گونه.زنند آب شيرجه مي
از اين . نظم فضا و محيط مطمئن كمك بزرگي در اجراي حركات سريع و پيچيده شيرجه رونده خواهد كرد

  .شود بسته و قابل كنترل برگزار ميرو ورزش شيرجه به خصوص مسابقات آن در فضاي 
آيد كه در همه حالت  به اجراء در مي 3 و يا سكوهاي ثابت2هاي پرشي     شيرجه به دو صورت از روي تخته

  . آورده شده است4-21الزامات خاص استخرهاي شيرجه در بند . نياز به فضاي بزرگ، ايمن و اختصاصي دارد
هاي پرشي تا   ايت عمق و فضاي الزم و تامين نظارت كامل فقط مجاز به نصب تخته استخرهاي شناي عمومي با رع-يادآوري

هاي پرشي وجود  باشند، مشروط به اينكه در صورت ازدحام و عدم كنترل امكان خارج كردن تخته مي متر از سطح آب 3ارتفاع 
  .داشته باشد

  
3-10       

 استخرهاي چند منظوره
هاي  اي و تمريني امكان برگزاري ساير ورزش   با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخرهاي مسابقه    

گيري از  اي كه رعايت عمق و شيب مجاز در كف استخرها و بهره به گونه. شود آبي تا حدود زيادي فراهم مي
آن به استخرهاي چند منظوره به هاي شناور، قابليت بسيار خوبي براي افزايش كارآيي و تبديل  تقسيم كننده

  . آورده شده است5-21 در بنداستخرهابرخي از اطالعات كاربردي اين  .وجود خواهد آورد
                                                 

1-Wave Pool 
2-Springboard  
3-Platform  
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3-11            
   1)طبيعي( استخر آبگرم

اين استخرها داراي .  طراحي شده است2    به استخرهايي اطالق مي شود كه با هدف درمان و آرامش بخشي
ش سيكلي آب، آب گرم، آب سرد، حمام آب معدني، سيستم تزريق هوا درون آب، ايجاد پاش: امكاناتي نظير

م طبيعي كم عمق بوده و براي شنا كردن و شيرجه زدن مناسب استخرهاي آبگر. دنباشمي ...... حباب و 
  . آورده شده است6- 21الزامات خاص اين استخرها در بند  .نيستند

3-12            
   نمعلوالاستخر 

شامل استخرهايي است كه داراي شكل و طرح ويژه بوده و براي استفاده افرادي كه ناتوان جسمي هستند    
  . آورده شده است7-21الزامات خاص اين استخرها در بند  .مورد استفاده قرار مي گيرد

3-13            
   3استخر كف متحرك

يك سيستم هيدروليك كف استخر قادر به باال يي اطالق مي شود كه در آنها با استفاده از استخرهابه    
 عموماً چند منظوره استخرهااين  .آمدن بوده و داراي سيستم خود تميز كننده از طريق پاشش آب مي باشد

آورده شده  8-21 در بند الزامات خاص اين استخرها  . براي استفاده افراد معلول بكار مي روندعموماًبوده و 
  ..است

3-14       
  واترپلواستخر 

.  استطراحي و تجهيز شدهواترپلو استخر واترپلو استخري است كه براي مسابقات رسمي و يا غير رسمي    
   ي سرپوشيده انجام استخرهارپلو اغلب در اتبازي و. از جمله مشكلترين ورزشهاي تيمي آبي است واترپلو

   . رعايت نمايد نيز را9-21بايد الزامات ارايه شده در بند  استخر واترپلو .مي شود
3-15         

  غواصي استخر
   استخر غواصي، استخري است كه به دليل شرايط خاص تمرينات غواصي بايد داراي ابعاد، اندازه ها و 

      . آورده شده است10- 21تجهيزات خاصي باشد كه الزامات خاص آنها در بند 
3-16       

 )شناي موزون(  4 شناي گروهي و نمايشياستخر
هاي آبي است  هاي نوين و موفق در ورزش شود يكي از رشته شناي گروهي كه به صورت نمايشي برگزار مي   

يي با مشخصات ابعادي خاص مي باشد استخرهاد  اين ورزش نيازمن.كه طرفداران زيادي در بين جوانان دارد
  . آورده شده است11- 21كه اطالعات آن در بند

                                                 
1-Spa Pool 
2-Relaxation 
3-Movable Bottom Pool 
4- Synchronized Swimming 
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3-17           
   1نده مجوزارگان صادر كن

 و  ي شـنا را از نظـر فنـي        اسـتخرها مسئوليت مميزي و صدور مجوز نهايي بهره بـرداري از           ارگاني است كه       
  . خواهد داشتمطابق با الزامات اين استاندارد

 3-18          
  مسئول يا صاحب امتياز

   صـادر   او بـه نـام  نونيي قـا ول يا صاحب امتياز استخر فردي است كه مالك استخر بوده و كليه مجوزها           ئمس  
  . ممكن است صاحب امتياز همان مدير استخر باشد.شودمي 

3-19          
   استخر مدير

 هاي معتبر از ارگان ذيصالح مربوطه بوده و مـسئوليت نظـارت             به فردي اطالق مي گردد كه داراي گواهي           
   .بر كليه امور اجرايي استخر بر عهده او مي باشد

3-20         
  استخر ل فني مسئو

گواهي معتبر از ارگـان ذيـصالح بـوده و مـسئوليت كليـه امـور فنـي،        به شخصي اطالق مي شود كه داراي       
  .بهداشتي و كيفي استخر را بر عهده دارد

3-21        
   2 غريقمنجي

و مـسئوليت نظـارت بـر رفتـار و          معتبر از فدراسيون نجات غريـق بـوده         شخصي است كه داراي گواهينامه         
  .كنترل شناگران و حفاظت از جان آنها را در محيط استخر بر عهده دارد

3-22        
  يا كارمندناظر 

 به فردي اطالق مي شود كه داراي مـسئوليت هـاي تعريـف شـده اي نظيـر كنتـرل تعـداد                       يا كارمند     ناظر
، ارايـه   يح از وسـايل   شناگران، كنترل شستشوي كامل شناگران به هنگام ورود به استخر، كنترل استفاده صح            

   .مي باشند... و اطالعات الزم 
  
  اجراي قانون        4
   و پروانه رسميهامجوز      4-1
 راه اندازي يك استخر شنا بدون دريافت  مجوز رسمي تخلف محسوب شده و به همين دليل ارگان صـادر                     -1

 را صادر نموده و واحد مربوطـه را   تواند دستور توقف بهره برداري استخر     يكننده مجوز در صورت صالحديد م     
   . با همكاري ارگانهاي ذيصالح بسته نگه دارد،ي الزمهاتا اخذ مجوز

                                                 
1-Permit Issuing Official 
2-Supervising Lifeguard 
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 كـاربرد دارد    اسـتخرها  حسب مورد برخي از قوانين مربوط بـه الزامـات سـالمت و بهداشـت در خـصوص                    -2
ري بـراي سـالمتي     ، لذا در جايي كه به هـر دليـل خطـ           )همانند زمان هاي ظهور يك اپيدمي در يك منطقه        (

 شود، بايد توسط نصب پالكارد فعاليت هاي استخر متوقف شده و تا زمان بـر طـرف نمـودن         شناساييعمومي  
استفاده مي شود بايد پالكارد در تمامي        زماني كه از پالكارد   . مشكل از بهره برداري آن جلوگيري به عمل آيد        

 .ه در معرض ديـد كليـه مـراجعين مـي باشـد            ورودي هاي اصلي استخر نصب شود و اطمينان حاصل گردد ك          
  .پالكارد ها نبايد توسط هيچ فردي كه داراي مجوز نيست جابجا شود

  بـا  ،پس از دريافت ايراد بايد در مهلت زماني تعيين شده توسط ارگان صادر كننـده مجـوز                استخر  مسئول   -3
طر در كار استخر بـراي سـالمت        شواهد و قرائن مستدل نسبت به دفاع از عملكرد خود و توجيه عدم وجود خ              

 فعاليت استخر براي مدت زمان مشخـصي كـه از طـرف ارگـان صـادر                 در غير اين صورت   . عمومي اقدام نمايد  
  .كننده مجوز تعيين مي شود لغو مي گردد

 استخر مسئول  كتبي ر كننده مجوز و يا موسسه معرفي شده از جانب آن پس از دريافت دفاعيه              د ارگان صا  -4
دام نمـوده و    قتجهيزات مورد بحث ا   تاسيسات و    ،نسبت به بازرسي از ساختمانها    دت زمان مشخص    طي م  بايد

مشخص نمايد كه آيا خطر برطرف شده است يا خير و در صورت مثبت بودن نتيجه در اسرع وقت نسبت بـه                      
  . اقدام نمايدهارفع توقيف و برداشتن پالكارد

  اطالعات فني          ارايه4-2
  كليات      4-2-1

تمـامي  .  مربوط به ابنيه و تاسيسات بايد توسط فرد صالحيت دار داراي مجوز تهيه شود              اطالعات فني    كليه  
 و مقـررات اعـالم شـده از          ملي ساختمان  مقررات  مرتبط مانند  الزامات قوانين و مقررات   سازه ها بايد مطابق با      

ه، مشخصات و گزارشات مهندسي، قبل و بعد از         بهتر است نقشه هاي اولي    . باشد 1 ساير ارگانهاي ذيصالح   يسو
جهت بررسي و اظهـار نظـر ارايـه         ) شهرداري يا سازمان نظام مهندسي    (نهايي شدن به ارگان ذيصالح مربوطه       

 و گزارش هاي ارايه شده براي تاييد اوليه بايد حاوي آن دسته از اطالعات باشد كـه                  نقشه ها، مشخصات  . شود
و  اسـتاندارد ه و يا بهبودهايي كه مد نظر است مطابق الزامات ارايه شده در اين         نشان دهد استخر پيشنهاد شد    

  .خواهد بودديگر قوانين الزامي 
         گزارش طراحي پايه4-2-2
  آن   مساحت استخر و ظرفيت-1
   فيلتراسيون مشخصات دبي جريان آب، نرخ گردش و-2
  ) اد مراجعينحداكثر و متوسط تعد ( استخرشناگر ظرفيت  پيش بيني -3
، pH ميـزان قليائيـت،      نظيـر   از نظر خواص فيزيكي و شـيميايي        منبع تامين آب، شرايط كمي و كيفي آن        -4

  . و كيفيت ميكروبيولوژيكي آبيونهاي آهن و منگنز
، تجهيزات گردش آب و تجهيزات تزريق مـواد شـيميايي        )تصفيه آب ( فيلتراسيون    سيستم  تشريح جزئيات  -5

  .مورد نياز

                                                 
 . همانند مقررات اعالم شده از طرف سازمان بهينه سازي مصرف انرژي در خصوص روشهاي كاهش مصرف انرژي-1
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  . و تجهيزات گردش آبسيستمميزان افت فشار در : اسبات هيدروليكي شامل مح-6
 منحني هاي عملكرد پمپ ها كه نشان مي دهد پمپ هاي طراحي شده براي گـردش آب بطـور مناسـب                      -7

  . آب را به گردش در مي آورند
           نقشه ها  و مشخصات 4-2-3

   نقشه جانمايي عمومي -الف
   .سازندهتجهيزات پيشنهادي و نام و آدرس يال و ظرفيت مدل، شماره سر ، نام-1
  . و جهت تابش نور آفتاب مقياس نقشه، نقطه شمال و جهت غالب وزش باد-2
  . طراح مجموعهينء مهندس نام، آدرس، نشان يا مهر حرفه اي و امضا-3
ازه هـاي موجـود و      پوگرافي و چيدمان و محـل قرارگيـري سـ         و يك پالت از نقشه همراه با جزئياتي نظير ت         -4

 به انضمام اعالم محلي كه استخر در آن وجود دارد و يـا قـرار اسـت در آن سـاخته                      ،آنچه در طرح وجود دارد    
  .شود
   نقشه هاي جزئيات -ب

  :    كليه نقشه هاي مربوط به جزئيات طرح در يك مقياس مناسب و با محتويات زير بايد آماده شود
 نظيـر   سـازه هـا   مناسـب   ) برش هـاي  (اندازه ها، ارتفاع و سطح مقطع هاي        ابعاد،    مربوط به   جزئيات كامل  -1

   ..... .و اتصاالت، نردبان ها، سكوهاي شيرجه، مجاري ورودي و خروجي آب، روشنايي
  . تاسيسات مربوط به آب و سيستم هاي گردش آبجزئيات كد ارتفاعي دياگرام هاي شماتيك، نقشه و -2
  .اتصاالت دقيق لوله ها و  ابعاد و اندازه ها و موقعيت-3
  . و ديگر تاسيسات مربوطهفاضالب، مجراهاي فاضالبطرح و گنجايش انبار -4
ي عمـق،   ها طرح و شيب حاشيه استخر، نشان دهنده ابعاد و موقعيت شير هاي مخصوص شستشو، نشانگر               -5

  . و مناطقي كه بايد روشن باشدفاضالبمجراهاي 
         گواهي تاييد ساخت4-3

ول يا صاحب امتياز استخر بايد قبل از بهره برداري و استفاده عمومي از استخر گواهي تاييد سـاخت را                مسئ
گـواهي  .  متخصص، رسيده باشد   يناين گواهي بايد به امضاء مهندس     . به ارگان صادر كننده مجوز تسليم نمايد      

  . شده، ساخته شده است كه استخر شنا و كليه تجهيزات آن مطابق نقشه هاي تاييدتاييد نمايدبايد 
          كتابچه راهنما         4-4

كتابچه راهنمـا بايـد شـامل كليـه دسـتورالعمل هـاي             .     هر استخر شنا بايد داراي يك كتابچه راهنما باشد        
، نگه داري مـواد شـيميايي، نگـه داري          گندزداييفيلتراسيون،  : مربوط به نحوه انجام امور اجرايي استخر نظير       

 و ديگر تجهيزات موجود و همچنين شامل كليه نقشه هـا، تـصاوير،              ها، پمپ هاي گاز كلر، كار با فيلتر     هاسيلندر
نمودارها، دستورالعمل هاي كاري و چك ليست هـاي الزم جهـت نـصب و راه انـدازي و تعميـر و نگـه داري                         

  .باشد و بازرسي هاي ادواري تجهيزات
 شـرح   غريـق،  منجيـان ربوط به بكـارگيري پرسـنل، نـاظران،          بايد كليه الزامات م    همچنين در كتابچه فوق      

  . روش هاي امداد و نجات و ديگر امور مربوط به استخر درج شده باشدوظايف،
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   خطرات سالمت عمومي      4-5
ي زير به عنوان خطري براي سـالمتي عمـومي محـسوب            هاهر يك از تخلفات و انحرافات ارايه شده در بند            

ه معرفي شده از طرف آن بايد در اسرع وقت نسبت بـه             سارگان صادر كننده مجوز و يا موس      شده كه بنابر اين     
  .اقدام نمايدبستن استخر و رفع تخلف 

  .آورده شده است 1-20 استخر مطابق آنچه در بند منجيان غريقتخلف در بكارگيري از  -1
 نمودن بخش هاي مختلـف اسـتخر         تخلف در اجراي حداقل الزامات مورد نياز براي گندزدايي و ضدعفوني           -2

  .مطابق با آنچه در قسمت هاي مختلف اين استاندارد به آنها اشاره شده است
  . تخلف در عملكرد مداوم فيلتراسيون استخر و تجهيزات گندزدايي-3
  .2/7 يا كمتر از )بروم با گندزداييدر ( 8 بيشتر از يا ،) با كلرگندزداييدر (8/7بيشتر از  pH ميزان -4
  . استخرودني  از آبهاي آلوده و يا تاييد نشده براي تامين آب آشاميهاستفاد -5
   .ر از لبه استخر مت6 عبور سيم هاي برق افقي با فاصله اي كمتر از -6
   . متر از لبه استخر3از شده در ارتفاعي كمتر نوجود مدارهاي الكتريكي محافظت  -7
  . شده است آورده1-16 و 1-22-8 هايآنچه در بند مطابق طراريضروشنايي ا روشنايي و تخلف درتعبيه-8
  . در محوطه استخرنجات غريق عدم وجود تمامي تجهيزات -9

  .كف استخر قابل رويت نباشد ،به دليل كدر بودن شرايطي كه -10
  ).نابجا(  عدم وجود عالمت مناسب نشان دهنده عمق استخر و يا نصب اشتباه-11
  .الب و فيلتراسيون استخرض آب شرب و آب استخر و يا ميان سيستم فا اتصال سيستم لوله كشي-12
 عدم تعبيه وسايل و شرايط الزم به منظور جلوگيري از دسترسي افراد به داخل اسـتخر در سـاعاتي كـه                      -13

  .است  دهي و يا خارج از سرويساستخر بسته
  .مواد شيميايي در آب استخرگيري نادرست يا بكار  استفاده از مواد شيميايي فاقد تاييديه و-14
  .الب در استخرض شكستگي و يا عدم وجود شبكه فا-15
  . شلوغي بيش از ظرفيت استخر به گونه اي كه منجر به نظارت ضعيف و نادرست بر شناگران شود-16
  . وجود شيشه و يا اجسام نوك تيز و برنده در داخل و اطراف محوطه استخر-17
  .)حصالذيبه تشخيص مرجع ( كننده سالمتي افراد باشدهرگونه موردي كه تهديد  -18

        ساير تخلفات 4-6 
 اين استاندارد نيز مي تواند منجـر بـه جريمـه و يـا تـوبيخ                  مختلف  ساير تخلفات ارايه شده در بخش هاي          

  .شوداستخرصاحب امتياز 
   

          مجوز بهره برداري5
بـدون صـدور مجـوز رسـمي مرجـع       .... ومدرسه، دانشگاه، هتل    ،  ، ارگان، شركت، شهرك   ه، موسس فردهيچ      

در صـورت    . موضوع اين استاندارد نمي باشـند       عمومي صالحيت دار مجاز به بهره برداري از استخرهاي شناي        
ي صدور مجـوز از طـرف ارگـان صـادر كننـده             انياز ممكن است الزامات تكميلي بهداشتي و ايمني ديگري بر         

  . صادر شده بايد در محل مناسب و قابل رويت نصب شودگواهي. مجوز اعالم گردد
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          گزارش نمودن حادثه، بيماري و صدمه6
 مـديريت يك گزارش كامل از هرگونه بيماري، آسيب و يا هرگونه حادثه رخ داده در اسـتخر بايـد بوسـيله                        

همچنـين بايـد     .گرددسال  ارمهلت زماني تعيين شده توسط ارگان صادر كننده مجوز،            در استخر تهيه شده و   
ايـن گـزارش بايـد حـاوي كليـه           .شرحي از حادثه در دفترچه ثبت وقايع و رخدادهاي استخر نيز نوشته شود            

، نياز به احياء يـا بهـوش آوردن غريـق، نيـاز بـه               فوت:  حوادثي نظير  ،جزئيات حوادث رخ داده در استخر باشد      
  . هرگونه بيماري كه در نتيجه كيفيت آب بروز نموده باشداعزام حادثه ديده به بيمارستان يا مراكز درماني و

  
         تاييديه نقشه ها7

 بدون هماهنگي و تاييد نقشه هـا        نبايد.... ياگروهها و  و هيچ ارگان، موسسه، شركت، مدرسه، فرد يا افراد        -الف
حتي در جهـت    (غييراتي   اقدام به ساخت و بهره برداري از استخر نموده و يا ت            ،توسط ارگان صادر كننده مجوز    

تمامي نقشه ها و طرح ها بايد توسط فردي كه داراي صالحيت بوده و مجوز اين فعاليت را                  . انجام دهد ) بهبود
  .دارا مي باشد، انجام گيرد

  
         مقررات فني و ساختماني8
           كاسه استخر  8-1

مين از نظر مكانيك خاك، تغييرات طبقات     طراحي كاسه استخر براساس سيستم سازه متناسب با شرايط ز
 و با تاييد مراجع ذيصالح و هاي زيرزميني و با مالحظه كليه عوامل موضعي و ذيربط زمين، سفره آب

كاسه  مختلف سازه هاي  سيستم2 و 1هاي  شكل .شود انجام ميآزمايشگاههاي معتبر و داراي صالحيت 
  .دهد استخرها را نشان مي
ر بايد مقاومت الزم را به عنوان پي با توجه به تغييرات فشار در داخل و خارج استخر    كف و بدنه استخ

  استخرهاي داخل زمين . تامين نمايد و مصالح به كار رفته نيز بايد متناسب با شرايط فوق انتخاب و اجرا شود

  
   استخر كاسه و كانال هدايت سرريزساختمان ديواره: 1شكل  



 12 
  

  
   استخرها كاسهارهساختمان ديو: 2شكل  

  
 و 5 با سيمان تيپ هاي بتني مسلح و يا صفحات بتن پيش ساخته  با صفحات بتن مسلح درجا، بلوكمعموالً
كاري رطوبتي از سمت بيرون و  شود، كه عايق  ميطراحي 1اي اي صفحه ، براساس سيستم سازه350عيار 

  . باشد روكش حفاظتي از سمت داخل كاسه استخر ضروري مي
در استخرهاي بتني  يش بيني درزهاي انبساط و درزهاي ساختمان از اهميت زيادي برخوردار است مگرپ    

 الزامات كامل تر مربوط به درزهاي انبساط در .كوچك و يكپارچه كه ضرورت به درز انبساط نخواهد داشت
   . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آورده شده است132-2نشريه 

  زك كاري داخل استخر        نا8-1-1
 اي كه در اثر صاف پوشيده شود، به گونهكامالً  نرم و  نسبتاً مقاوم،   سطوح داخلي كاسه استخر بايد با مصالح

آسيب نبيند، به سهولت تميز شود و در تماس و ساير يون هاي ضدعفوني كننده موجود درآب كلر تماس با 
ديگر الزامات مهم نازك كاري داخل كاسه استخر اين است كه از . با بدن شناگران ايمني الزم فراهم باشد

. سطوح نازك كاري شده بايد بدون شكستگي و فرورفتگي بوده و از ايجاد گوشه و لبه هاي تيز اجتناب شود
  .  و نادرست را نشان مي دهنددرست نمونه ايي از نازك كاري 4 و 3اشكال 

                                                 
1-Shell Construction 
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     مختلف با قابليت هاي متفاوت موجودهاي ها در گروهبه طور كلي مصالح پوششي داخل كاسه استخر   
  . آورده شده استالفد كه برخي از اطالعات آنها در پيوست نمي باش

  
   نمونه اي از، استخر كاسهنازك كاري داخل: 3شكل 

   اجراي درست و نادرست ايجاد لبه در كاسه استخر 

  
   كاسه استخر، نمونه اي ازنازك كاري داخل: 4شكل 

  جراي درست و نادرست پر كردن درز كاشي ها ا
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       رنگ آميزي8-1-1-1
 و اجراي دقيق آن رنگ بندي مناسبانتخاب .  در استخرها است هاي مهمكاري آميزي يكي از نازك رنگ     

بهترين رنگ مورد استفاده در . مطابق مشخصات فني خاص، نماي مطلوب و دلخواه را تامين خواهد كرد
در استخرهاي روباز رنگ سفيد به علت تابش . يژه در استخرهاي سرپوشيده رنگ سفيد استاستخرها به و

تر و خشك شدن سطح (هاي محافظ پوست و همچنين خالي ماندن احتمالي استخر  آفتاب و انواع روغن
با توجه به اين . ممكن است پس از مدت كوتاهي رنگ سفيد تبديل به رنگ كرم و يا سفيد چرك بشود) رنگ

آميزي استخر به رنگ آبي، شفافيت و جالي   داراي رنگ آبي است، رنگكه آب زالل و تميز نيز ظاهراً
از اين رو رنگ سفيد متمايل به آبي يا آبي كم رنگ به طور . بيشتري به آب و فضاي استخر خواهد بخشيد

اي  انند سبز و زرد و قهوهها م هاي تيره و ساير رنگ شود و از رنگ كلي براي كليه استخرها ترجيح داده مي
 مشخصات رنگ هاي مورد استفاده در استخر هاي شنا بايد بر طبق استاندارد ملي ايران به .بايد پرهيز كرد

  . باشد1358 سال 307شماره 

  استخر كاسهآب  1هاي سرريز  سيستم            8-1-2
معلق و نيز كف هاي ايجاد شده بر سطح  اجسام  مداوم از اهداف مهم تعبيه سرريز آب استخر جمع آوري    

همچنين حذف و يا كاهش قابل مالحظه موج يا تالطم ايجاد شده بر روي سطح آب از ديگر . آب مي باشد
 طراحي و ،اهداف اصلي تعبيه سرريزهاي آب مي باشد كه در تمامي سرريزهايي كه در اطراف كاسه استخر

از نكات مهم ديگر كه در طراحي و ساخت  . داده شودساخته مي شود بايد نكات مذكور مد نظر قرار
ه به هيچ وجه ك نوع طراحي سرريز مي باشد ،ي پيرامون استخر بايد حتماً مورد توجه قرار گيردهاسرريز

       ملي ايران به شماره  در اين خصوص بايد الزامات استاندارد.نبايد دست يا پاي شناگران در آن گيركند
  .رعايت گردد1388 سال 11202 - 1

  :شود  و اجرا مييحاهاي زير طر  به صورتارهاي سرريز استخر از نظر ساخت  در حال حاضر سيستم    
 Recessed Overflow   سرريز توكار -
 Rim flow Construction سرريزهاي هم سطح              -
 Surface  Skimmers  اي  سرريزهاي نقطه-

  
  . تاييد گردد،ساير طرحهاي كاربردي براي سرريزهاي اطراف استخر بايد توسط ارگان صادر كننده مجوز -يادآوري

  
       سرريزهاي توكار      8-1-2-1
استخر اجرا كاسه  از بتن، دور تا دور طراحي و به صورت درجا و معموالً 5 مشابه شكل  سرريزهاي توكار    

شود كه فاصله لبه استخر تا  ر طراحي اين نوع سرريزها، براي راحتي و ايمني شناگران توصيه ميد. شود مي
 سرريز بايد به بيشترين اندازه ممكن عمق كانال و عرضسطح آب به حداقل ممكن كاهش يابد، از اين رو، 

  .  زيادي خواهد بوداًاجراي چنين سرريزي نياز به نظارت و دقت بيشتر و مستلزم هزينه نسبت. افزايش يابد

                                                 
1-Overflow System 
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سرريز توكار . ايجاد سطح آب ساكن و بدون موج در استخرهاي مسابقه از اهميت بسياري برخوردار است    
در غير اين صورت آب سرريز بايد به . گير مناسبي براي استخرها خواهد بود با آبروي گود و پهن نيز موج

 سرريزها بايد شيب مناسبي به سمت مجراي .د هدايت و مجدد به داخل سيستم پمپ شو1مخزن تاخيري
  . خروجي داشته باشند تا آب وارد شده به آن بدون توقف به سيستم تصفيه و گردش آب استخر منتقل گردد

  
   توكارسرريز: 5شكل  

  
 بايد عالوه بر 6   در استخرهايي كه در آنها سرريزهايي از نوع سرريز توكار نصب مي گردد، مطابق شكل  

ل انتقال سرريز آب استخر به سيستم تصفيه، يك كانال ديگر نيز در حاشيه و كنار لبه استخر با درپوش كانا
پالستيكي مناسب ايجاد نمود تا آب هاي ناشي از خروج شناگران و يا شيرجه آنها و نيز  آب حاصل از 

 داخل كاسه استخر شستشوي حاشيه استخر از طريق آن وارد سيستم تصفيه شده تا از ورود مجدد آب به
  .جلوگيري گردد

  
   تو كار به انضمام كانال انتقال آب حاشيه استخرسرريز: 6شكل 

  
                                                 

1-Surge Tank 
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   سرريزهاي هم سطح يا حاشيه                                                  8-1-2-2
وزشي مورد  استخرهاي تفريحي و آمابتدا در مي شودطراحي  7 شكل مشابه   كهسيستم سرريز هم سطح    

هاي بارزسازي خط پايان اين نوع  گرفت در صورتي كه در حال حاضر با استفاده از سيستم استفاده قرار مي
باشد، برگزاري مسابقات در آن نيز به نحو  استخرها ضمن اينكه مناسب آموزش، تمرين و تفريح شناگران مي

  .بسيار مطلوبي امكان پذير شده است

  
   هم سطحسرريز: 7شكل  

  
سيستم سرريز هم سطح با كانال سرتاسري و پر ظرفيت، جذب موج و تالطم آب استخر را به راحتي     

سيستم سرريز هم سطح مناسب . كند، كه از امتيازات مهم اين سيستم بايد به حساب آورد امكان پذير مي
ي سطحي حاشيه  از طرف ديگر توسط اين سيستم امكان جمع آوري آب ها.باشد استخرهاي سرپوشيده مي

  .استخر نيز به راحتي وجود داشته و از برگشت آن به كاسه استخر جلوگيري مي شود
                                                                    )1كف گير( اي  سرريزهاي نقطه           8-1-2-3

 در استخرهاي كوچك و يا  معموالًد، طراحي و ساخته مي شون8 شكل  كه مشابه اي سرريزهاي نقطه    
اين نوع سرريزها ويژگي جذب موج ندارد و داراي ظرفيت . شود خانگي به صورت مستقل كار گذاشته مي

 با اي براي گردش مناسب آب و پاكسازي آن در استخرهاي حداكثر كارآيي سرريزهاي نقطه. باشد محدود مي
 بنابر .آيد  در حد استخرهاي خانگي و كوچك به حساب ميباشد كه  متر مربع مي150حداكثر مساحت كاسه 

متر مربع 150 ي عمومي و با مساحت كاسه بيشتر ازاستخرهااين از اين سيستم نبايد به تنهايي براي 
  .استفاده شود

   ها   تعداد كف گير8-1-2-3-1
 متـر مربـع يـك       36زاء هر   ي نقطه اي يا كف گيرها استفاده مي شود، به ا          هايي كه از سر ريز    استخرهادر       

بـه   به تناسب نوع طراحي استخر و يا نحـوه اسـتفاده از آن               گاهي اوقات ممكن است   . ف گير مورد نياز است    ك

                                                 
1- Skimmer  
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كف گيرها بايد در محلي قـرار داده         .يك كف گير اضافي به منظور انجام مطلوب عمليات كف گيري نياز باشد            
  .و يا حداقل گردش، كف زدايي كندشود كه بطور موثري تمامي سطح آب را بدون تداخل 

  
  نقطه اي يا كف گيرسرريز:  8 شكل 

         دبي جريان8-1-2-3-2
.  ليتر بر دقيقـه كـار كنـد        113     كف گيرها بايد به گونه اي طراحي شوند كه با حداقل نرخ عبوري جريان               

 متناسب بـا جريـان آب       نرخ گردش آب استخر نيز متناسب با مجموع نرخ جريان هاي كف گيرها و همچنين              
مطـابق   بايد حداقل نرخ گـردش آب را         همچنين  . عبوري از سيستم اصلي فاضالب محاسبه و تعيين مي شود         

  . نمايدامين ت2-10د با بن
      كنترل  8-1-2-3-3

كه به طور اتوماتيك كف گير را تنظيم نمايد و   باشند1 يكطرفهمتحرك بايد داراي يك دريچه ها    كف گير
 سانتي متري باالتر از 10ور آزاد و مداوم اين كار را در حالت ها و شرايط مختلف و در يك محدوده به ط

 از قبل از اينكه با پمپ مكنده دستگاه برخورد نمايد تمامي آب كف گيري شده بايد. سطح آب انجام دهد
كف گيري بايد داراي يك هر دستگاه .  و يا توري جابجا شونده و قابل شستشو عبور داده شودسبددرون يك 

       همچنين دستگاههاي كف گير بايد شامل يك وسيله براي جلوگيري از . سيستم كنترل جريان باشد
  .گير افتادن هوا داخل لوله مكش باشد

                                                 
1 -Weir 
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يابد ولي گردش ناهماهنگ آب، عدم جذب موج،  با افزايش تعداد سرريزها ظرفيت پاكسازي نيز افزايش مي  
هاي بازديد سرريزها در حاشيه استخر و  علت تكرار واحدها و ناايمني سيستم دريچههزينه مضاعف به 

  .باشد همچنين دوام كم قطعات آبرو از نقاط ضعف اين سيستم مي
  استخر)محوطه(          حاشيه8-2

 در استخرهاي روباز نسبت .بيشتر از استخرهاي سرپوشيده است      مساحت حاشيه استخرهاي روباز
در . كند  برحسب ميزان تراكم جمعيت شناگر تغيير مي4:1 تا 3:1 حاشيه به مساحت استخر از مساحت

ل قاب درصد 50 است كه در استخرهاي سرپوشيده اين مقدار تا  متر4 حاشيهاستخرهاي روباز حداقل عرض 
بايد  ها يرجهتخته ش.  استخرهاي روباز بايد آفتاب گير و مشرف به آب باشدحاشيه. متر 2 يعني استكاهش 

 و 2بايد حداقل گيرد نصب شود و در پشت آنها  در حاشيه استخر و در سمتي كه پشت به آفتاب قرار مي
 در جايي كه سرسره نصب شده .متر فضا به ترتيب براي استخرهاي روباز و سرپوشيده در نظر گرفته شود4

به ) ملي يا بين المللي( ي مسابقهاستخرهادر  .متر باشد2سرسره بايد حداقل  از پشت حاشيهاست، عرض 
تناسب تجهيزات و ابعاد استخر ميزان حاشيه استخر بيشتر از مقادير فوق مي باشد، به طورمثال حداقل 

  .  متر مي باشد6 تا 4حاشيه پيشنهادي براي استخرهاي طراحي شده براي مسابقات بين المللي 
 را پوشش m2 37عبيه شود كه هر مجرا يك مساحت  بايد به گونه اي ت حاشيه استخرمجراي تخليه آب    

 با مجراي استخرمجراي خروج آب محوطه .  متر از هم فاصله داشته باشند8دهد و مجراها نبايد بيشتر از 
   .خروجي آب آشاميدني و يا سيستم گردش آب استخر نبايد به هم وصل باشند

 متر از حاشيه استخر به سمت 5/1سرريز روباز استفاده شود، نبايد بيش از    اگر در حاشيه استخر از سيستم 
ود داشته باشد تا بوسيله آن در محوطه استخر بايد يك شيلنگ آب وج .سيستم سرريز شيب داشته باشد

  .ن در صورت نياز اطراف استخر را شستبتوا
اي كه كليه   كنترل زياد دارد به گونه انتخاب مصالح و اجراي كف سازي حاشيه استخرها نياز به دقت و   

مراحل اجرا، شامل آماده سازي خاك، زيرسازي، قشر مقاومتي و روسازي بايد مطابق مشخصات فني عمومي 
 درصد به سمت خارج 2حاشيه استخر نياز به شيب ماليم حدود . و خاص هر كدام از مصالح مورد نظر باشد
 و مطابق با الزامات غزنده و مناسب براي راه رفتن با پاي برهنهاستخر دارد و پوشش نهايي آن بايد غير ل

هاي  حاشيه استخرها بايد قابل شستشو با محلول.  باشد1388 سال 11202 -1استاندارد ملي ايران به شماره 
  . به طور روزانه باشدمجازضدعفوني كننده 

نوع الستيك براي پوشش حاشيه هايي از  هاي جديد مانند پلي پروپيلن، وينيل و يا پوشش     روكش
هاي مورد نياز از نظر آكوستيك، تنوع  استخرها به خصوص استخرهاي سرپوشيده عالوه بر تامين خصوصيت

  .رنگ و مرمت داراي امتياز برتر است
           لبه استخر8-3

هاي تيز ساخته  گوشه    لبه استخر بايد از مصالح بسيار محكم و با دوام به صورت پيوسته و بدون شكاف و يا 
سازه اصلي لبه استخر . باز مقاوم دربرابر يخبندان باشدرولبه استخرها بايد غير لغزنده و در استخرهاي . شود

  . معموال از بتن درجا يا قطعات پيش ساخته بتني و يا گاهي مصالح سنگي است
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، كاشي و يا سنگ پالك باشد كه ، فايبركالس1هاي استخر ممكن است از جنس وينيل    مصالح پوششي لبه
  .باشد هر يك برحسب مشخصات خاص خود در شرايط محيطي و كاربردي مناسب قابل انتخاب مي

      لبه استراحت پا4 -8
 متر است لبه اي ايجاد گردد تا امكان 8/1 مي شود در قسمت هايي از استخر كه عمق آب بيشتر از توصيه   

در صورت تعبيه اين لبه فاصله آن از سطح . دن پاي شناگران بر روي آن و ايستادن وجود داشته باشدقرار دا
  . متر باشد2/1آب نبايد كمتر از 

        تجهيزات و لوازم دور استخر8-5
يا برج هاي  تخته  مانند نرده و پله استخر، سكوهاي استارت، متنوعيدر استخرهاي شنا لوازم و تجهيزات   
، شرايط  كه نحوه چيدماندارد وجود  مورد نيازو ساير وسايل  و تجهيزات واترپلوطناب هاي شناور رجه،شي

  . كاربري وسايل و زيبايي استخر اهميت زيادي داردايمني شناگران،  آنها در شيوه استفاده از و ساخت 
. عه استخرها خواهد بخشيدهاي شيرجه چشم انداز جاذبي به مجمو طراحي مناسب و استقرار بجاي برج     
مندان به اين ورزش قرار  اي مورد توجه عالقه امروزه به طور فزاينده)  متر10 و 5/7( بلند 2هاي شيرجه برج

 مطابق هاي اسكلت فلزي با باالبرهاي برقي شود از سيستم هاي شيرجه توصيه مي در طراحي برج. گرفته است
طراحي و اجراي برج بايد با جزئيات دقيق و . روندگان استفاده شودبراي انتقال شيرجه  14با الزامات جدول  

با ظرافت كامل انجام شود تا با كمترين اشغال فضا امكان ديد و منظر بيشتري براي تماشاچيان و شيرجه 
  . روندگان فراهم گردد

 و طناب هاي شناور در استخرهاي شنا كليه لوازم و تجهيزات مانند نرده و پله استخر، سكوهاي استارت،    
 اتصال .دهد اي از اين نوع اتصاالت را نشان مي  نمونه9كل  ش .تجهيزات واترپلو نياز به سيستم اتصال دارند

شود و يا به صورت  هايي كه با بدنه استخر يكجا در نظر گرفته مي  دائمي باشد، مانند پله ياممكن است ثابت و
شود براي تامين  توصيه مي. ، تجهيزات واترپلو و غيره هاي شناورطنابموقت باشد، مانند اتصاالت مربوط به 

اي  اتصال موقت پيش از بتن ريزي غالف يا پايه فلزي ضد زنگ در محل مورد نظر كار گذاشته شود به گونه
  .كه با بتن ريزي و انجام نازك كاري غالف و يا پايه هم سطح و تراز اطراف خود قرار گيرد

استاندارد ملي ايران به شماره  ايمني، روش نصب و ميزان تحمل بار سازه ها بايد مطابق الزامات مربوط به   
هاي اتصال بايد در صورت عدم استفاده با درپوش  كليه حفره . و اجرا شودطراحي 1388 سال 11202 - 1

 اين امر بايد  بسته و آب بندي شود، به ويژه در استخرهاي روباز كه براي جلوگيري از يخبندانمناسب كامالً
  . قرار گيرد مورد توجه كامالً

                                                 
1-Vinyl  

   . استه ارائه شد4-21 و 1-2-21هاي شيرجه در بندهاي  ختهسكوها و ت ابعاد و اندازه انواع -2
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  نمونه اي از اتصاالت تجهيزات استخر:  9شكل  

  
          نشانه گذاري استخر8-6

هاي مورد نياز بر روي حاشيه، ديوار و كف استخرها بايد با ذكر جزئيات مربوط به شكل و اندازه      كليه نشانه
. ارائه شوددر كتابچه راهنماي استخر  نقشه  بصورتنصب آنو همچنين مشخصات مربوط به جنس و روش 

هاي ايمني و همچنين عالئم   حاوي اطالعات مربوط به اندازه عمق، تغيير شيب، توصيهها معموالً اين نشانه
يت و باشد كه بايد كليه آنها خوانا و قابل رو هاي آبي مانند شيرجه، واترپلو، غواصي و غيره مي مربوط به ورزش

ها با توجه به  نشانهتوصيه مي شود رنگ . ها بايد هم سطح كف يا ديواره كار گذاشته شود نشانه. وام باشدباد
 1-19ند  در بهاي شنا استخرعمق گذاري  نشانه الزامات شرح كامل.رنگ روشن استخرها سياه رنگ باشد

  .آورده شده است
  هاي شنا ها در سالن  درها و پنجره      8-7
  مطابق بابايدهاي شنا  ها با توجه به شرايط ويژه محيطي سالن را و انتخاب مصالح درها و پنجرهطراحي، اج   

  : بر اين اساس توجه به موارد ذيل الزامي است.انجام شود 4578  استاندارد ملي ايران به شمارهالزامات
هايي در  باعث تنش استخر گرمايش فضاهاي داخلي و اختالف دما بين فضاهاي داخل و خارج:  دما- الف

  . پيش بيني تامين مقاومت الزم صورت گيرد به هنگام ساختشود كه بايد ها مي ساختمان، درها و پنجره



 21 
  

ها عامل بسيار مهمي  رطوبت بيش از اندازه فضاهاي داخلي به خصوص در سالن استخر و دوش:  رطوبت-ب
  .باشد در انتخاب مصالح و طرح و اجراي جزئيات مي

آيد و  ها در زمره فضاهاي تر به حساب مي ها و توالت هاي استخر و فضاهاي جنبي مانند دوش سالن:  آب-پ
  .ها بايد در برابر آب مقاوم باشد از اين رو كليه درها و پنجره

هاي شنا و فضاهاي جنبي آن به علت وجود مواد ضدعفوني كننده مانند تركيبات  در سالن:  مواد شيميايي-ت
  .ها در برابر خورندگي ناشي از اين نوع مواد شيميايي مقاوم باشد ايد كليه درها و پنجرهكلر و مشابه آن، ب

  :  شرايط بهداشتي-ث
ها در فضاهاي تر بايد به طور كامل فراهم  امكان شستشو با آب تحت فشار و نظافت درها و پنجره -

 .باشد
را شود كه محل تجمع گرد و غبار و اي انتخاب و اج ها و مقاطع آن بايد به گونه جزئيات درها و پنجره -

 .كثافت نباشد
اي   تائيد شده باشد، به گونهيهاي مصرفي از نوع مرغوب، غير سمي و از نظر بهداشت ها و رنگ روكش -

 .كه در اثر دما و رطوبت تركيبات آن تجزيه نشود
  : شرايط فني و اجرايي-ج

بيني شده در برابر تغييرات درجه هاي پيش  ها و روكش در فضاهاي تر و مرطوب بايد كليه رنگ -
 . و قابل شستشو باشد بودهحرارت و رطوبت مقاوم

 .هاي مورد استفاده بايد در برابر تغييرات درجه حرارت و رطوبت مقاوم باشد  چسب،در مصالح چوبي -
 .ها باشد  درها و پنجره كاري بايد متصل به سازه سيستم لوله -
 .ظ مضاعف در زير در باشدا داراي حفدر فضاهاي تر و مرطوب بايد كليه درها -
 .ها بايد از نوع ضد زنگ باشد كليه يراق آالت و لوازم اتصال و لوله -
هاي دوجداره به كار  شود براي جلوگيري از تعريق، شيشه در فضاهاي مرطوب و بخار آلود توصيه مي -

 .د داشته باشدها وجو برده شود و يك جريان هواي گرم و يا حداقل كوران هوا روي سطوح شيشه
  :شرايط انتخاب مصالح -چ

ها و درها بايد در برابر تغييرات درجه حرارت و  كليه مصالح چوبي مورد استفاده در پنجره: چوب -
.  مورد تائيد قرار گرفته باشد توسط مهندس طراحرطوبت مقاوم باشد و عمليات مقاوم سازي آن

اي بايد تكرار   رطوبت دارد كه به صورت دورههاي مقاوم  نياز به پوشش و روكشمصالح چوبي مضافاً
 .شود

 متناسب با شرايط ،PVCهاي رنگي و يا مواد نايلوني و يا  هاي فوالدي بايد با محافظ چهارچوب :فوالد -
نوع مصالح بايد تائيد شده و اجرا آن مطابق با مشخصات فني خاص انجام . ويژه محيط پوشش شود

ها  شود مگر در صورتي كه ابتدا پروفيل ر فضاهاي تر توصيه نميهاي فوالدي د كاربرد چهارچوب.شود
 رنگ رويه مطابق مشخصات فني خاص زده ،گالوانيزه بشود و پس از رنگ آستري سه تا چهار اليه

هاي فوالدي ضروري است و تجديد رنگ آميزي   براي كليه درها و پنجرهمداومكنترل و مراقبت . شود
  . گيرداي بايد انجام به صورت دوره
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حداقل هزينه . ترين مصالح براي استخرها است فوالد ضدزنگ تائيد شده از مناسب :فوالد ضدزنگ -
 .كند نگهداري و عمر طوالني اين مصالح را با وجود هزينه اوليه زياد قابل توجيه مي

ها هاي اين نوع فضا  در زمره مصالح مناسب براي پنجره1آلومينيم به صورت ساده و رنگي: آلومينيم -
و كثيف شدن آن ) به علت ضريب تبادل حرارت زياد(نقطه ضعف آلومينيم در تعريق سريع . است

 .باشد است كه با نظافت مرتب و رعايت شرايط محيطي قابل اغماض مي
.  ساخته شده است2 از ماده كلرايد پلي وينيلاين مواد انواع مختلف دارد كه اكثراً: مواد پالستيكي -

شده از اين مواد ممكن است ساده و يا در ابعاد بزرگ به صورت مسلح با هاي ساخته  چهارچوب
 .اين مواد داراي مقاومت بسيار در شرايط سخت محيطي است. ميلگردي فوالدي در داخل آن باشد

  هاي شنا  سالنيها و ديوار سقف       8-8
و با سقف كاذب  ) ن سقف كاذببدو(هاي ورزشي به دو صورت، نمايان  هاي استخر مانند سالن سقف سالن     

  .شود  طراحي و اجرا مي4577مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 
  :هاي مطلوب زير با دارا بودن ويژگي، هاي كاذب  سقف- الف
 .هاي تاسيساتي در نصب و استقرار تجهيزات و كانال -
 .در محافظت و پوشش سازه بام -
 .در حفاظت گرمايش سالن -
 .براي زير سقفدر ايجاد نماي زيبا  -
 .در جذب سر و صدا، نيازمند توجه ويژه است -

 زياد داراي نقاط ضعفي است كه بايد با دقت و رعايت كامل مقررات ويژه طراحي و صرفنظر از هزينه نسبتاً
برداري به  ها با وجود خطر تعريق، مسائل ثانوي كه ممكن است در زمان بهره در اين گونه سالن. اجرا شود

امكان بازرسي . هاي پيشگيري از آن در نظر گرفته شود ايد به طور مشخصي پيش بيني شود و راهوجود آيد ب
و كنترل مرتب داخل سقف كاذب، تهويه و تخليه مطلوب و امكان تنظيم درجه حرارت از عوامل اصلي مقابله 

از ) 10شكل (به طور مثال، دميدن هواي خشك و گرم با فشار زياد به داخل سقف . با اين پديده است
  .شود  بسيار مناسبي است كه مانع ورود بخار آب و در نتيجه مانع تعريق و شبنم ميهاي روش

  
  دميدن هواي خشك و گرم با فشار زياد جهت : 10شكل  

  ي كاذبجلوگيري از تعريق در محل سقف ها

                                                 
1-Anodized 
2-Unplasticised Polyvinyl Chloride (UPVC) 
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 سالن بايد با توجه در اين روش پيش بيني ميزان تخليه هواي گرم و خشك از داخل سقف كاذب به سمت   

  .برداري انجام شود اي كه با حداقل مصرف انرژي بيشترين بهره به مالحظات اقتصادي انجام شود به گونه
شود حتي   زياد اجراي سقف كاذب توصيه ميبا توجه به شرايط ويژه و هزينه نسبتاً :هاي نمايان  سقف-ب

شود و سازه سقف به صورت نمايان طرح و اجرا هاي استخر بدون سقف كاذب در نظر گرفته  االمكان سالن
باشد و تعميرات و  در اين سيستم امكان بازرسي و كنترل به راحتي با مشاهده مستقيم امكان پذير مي. گردد

  .نگهداري نيز با هزينه كمتري انجام خواهد شد
  :هاي استخر بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد به طور كلي در كليه انواع سقف

 پيش بيني سد بخار در سمت گرم سقف -
 ممانعت از ورود آب باران و رطوبت فضاي خارج و امكان تخليه بخار آب به بيرون -
 تهويه داخل سقف -
 دميدن هواي گرم و خشك و تحت فشار به سمت سقف و ممانعت از ورود هواي مرطوب به داخل آن -
 .روشن و شفاف باشد ر بايدرنگ آميزي زير سقف با توجه به انعكاس آن به داخل آب استخ -
ي سالن هاي استخر هاالزامات مربوط به استحكام، پايداري و نيز شرايط ايمني، بهداشت و اجراء ديوار -

  . ارايه شده است كه بايد در طراحي مد نظر قرار گيرد4579شنا در استاندارد ملي ايران به شماره 
 هاي شناور  طناب     8-9
 تعدادي  واز يك رشته طنابي مختلف در استخر هاير شنا و يا جدا كننده فضا نشان دهنده مسهر خط      

 بايد ي نشانگر خط سير شناها طناب. شود شود كه از يك انتها به انتهاي ديگر كشيده مي شناور تشكيل مي
 قطر يا . استخر بسته شودپايانيهاي   ديوارهدر به قالبهاي حامي تورفتهدر تمام طول استخر امتداد يافته و 

در بين هر دو خط نبايد بيش از يك رشته طناب وجود .  سانتيمتر باشد15 تا 5ابعاد اين شناورها بايد از 
 سال 11202-5استاندارد ملي ايران به شماره   باساير الزامات طناب هاي شناور بايد مطابق. داشته باشد

  .باشد1388
 سكوهاي شروع     8-10
 75 تا 50بلندي سكو از سطح آب بايد از . كم بوده و حالت فنري نداشته باشد بايد محشروعسكوهاي       

 .اي پوشيده شده باشد  بوده و با ماده غير لغزندهمربع سانتيمتر50×50سطح سكو بايد حداقل . سانتيمتر باشد
ر آن را كه شناگر بتواند در هنگام استارت رو به جلو، قسمت جلو يا كنا سكو بايد چنان ساخته شده باشد

 .بگيرد
 متري ديواره انتهايي بايد 5 تا 1اگر در استخر سكوهاي استارت نصب شده باشد، عمق آب در فاصله        

 11202 -4استاندارد ملي ايران به شماره   مطابق باساير الزامات سكوهاي شروع بايد. متر باشد20/1حداقل
  . باشد1388سال 

 شت شناي پشتهاي راهنما در برگ پرچم       8-11
رود بايد در عرض استخر  كه به عنوان راهنماي برگشت و پايان شناي پشت به كار مي دار هاي پرچم  طناب  

 متر و حداكثر 8/1 متري ديواره انتهايي طوري آويزان شود كه ارتفاع آن تا سطح آب حداقل 5و در فاصله 
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اين عالئم . شود هاي انتهايي استخر نصب مي ه متري ديوار15عالئم مخصوصي نيز در فاصله .  متر باشد5/2
  . نصب شود مسير شنابايد در هر دو طرف استخر بوده و در صورت امكان بر روي طناب هر خط

 استخر و پلكان هاي  بان هانرد         8-12
بق بـا   مطـا بايـد   اسـتخر   ها، خم هاي دستگيره و پلكان هاي فلـزي           نردبانالزامات و شرايط مورد نياز براي          

         بـراي تـامين اتـصاالت موقـت بايـد پـيش از            . باشـد  1388 سـال    11202 -2استاندارد ملي ايران به شـماره       
اي كه با بتن ريزي و انجام  بتن ريزي، غالف يا پايه فلزي ضدزنگ در محل مورد نظر كار گذاشته شود به گونه      

  .گيردنازك كاري غالف و يا پايه هم سطح و تراز اطراف خود قرار 
در صورتي كه   .  يا نردبان قرار داده شود     كاندر محل هاي عميق و كم عمق بايد حداقل يك پل          :  محل نصب  -1

  . تعبيه شودكان متر باشد بايد در هر طرف استخر يك نردبان يا پل10عرض استخر بيش از 
ردبان بايد زبـر باشـد بـه        ها بايد از جنس مواد زنگ نزن ساخته شود و تمامي پله هاي ن              نردبان: ها  نردبان -2

تمامي نرده ها بايد به گونه اي طراحي شوند كه شناگر           . نحوي كه سر خوردن شناگر تا حد امكان كاهش يابد         
 300 متـر و     ميلـي  230 بايد برابر و بـين       پله ارتفاع بين هر     .را از آب خارج نمايد     بتواند با گرفتن دست، خود    

 ميلي متر و حداقل     600ثر عرض  ميلي متر و حداك    450قل داراي عرض   نردبان ها بايد حدا    پله.  متر باشد  ميلي
 25 ميلي متر و يا بين       8 تا   0بايد بين     از ديوار استخر   بان فاصله بين هر نرد    . باشد  ميلي متر  50  يا قطر  پاخور

  . ميلي متر باشد140تا 
در ديواره هاي اسـتخر     يي كه خارج شدن شناگران توسط پله هايي كه          استخرهادر  :  پله هاي خروج از آب     -3

به صورت تورفتگي ايجاد شده است انجام مي شود، پله ها بايد به گونه اي طراحي شده باشند كه به وضوح و                      
  . متر باشدميلي 350 متر و حداقل عرض پله ميلي 125گام هر پله بايد حداقل .روشني قابل رويت باشند

باشد هركدام از آنها بايد داراي يك دستگيره باشـند كـه            در حالتي كه نردبان يا پله تعبيه شده          : دستگيره -4
 ميلي متر داشـته     950 تا   750دستگيره ها بايد ارتفاعي بين       .اين دستگيره تا بيرون استخر امتداد يافته باشد       

  .باشد
. در حالتي كه از پلكان استفاده شود، پلكان بايد در گوشه استخر و به صورت اريب قـرار داده شـود                    :  پلكان -5

 بايـد   )پـاخور  (  محل قرار گيري پـا     حداقل عمق  .پلكان بايد داراي دستگيره بوده و پله هاي آن بايد زبر باشد           
 . متـر اسـت    ميلي 940 عرض مورد قبول حداقل      . متر باشد  ميلي 250 متر و حداكثر ارتفاع هر پله        ميلي 250

  . رعايت گردد1388 سال 11202 -2استاندارد ملي ايران به شماره الزامات تكميلي بايد مطابق با 
  صفحه هاي برگشت        8-13

 براي تـشخيص    صفحه هاي برگشت  از  يي كه لبه هاي كاسه استخر با حاشيه استخر همتراز است            استخرهادر  
 11202 -6استاندارد ملي ايران به شـماره       ده مي شود كه الزامات آن  بايد مطابق          اابتدا يا انتهاي استخر استف    

  .گرددرعايت 1388سال 
 هاي زير آب         چراغ8-14

جيان غريق  منهاي زير آب منجر به ايجاد يك فضاي مطبوع تر در استخر شده و امكان نظارت                     وجود چراغ 
  متـري از سـطح آب   6/0 و حداقل در فاصله ها بايد فقط در ديواره كاسه استخر اين چراغ. را افزايش مي دهد 

  .تعبيه شوند
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 جنبي مورد نياز فضاهاي        8-15
  : ي جنبي مورد نياز در كنار استخرهاي روباز يا سرپوشيده عبارتند ازافضاه    

 هاي جداگانه براي داوران، مربيان و ورزشكاران ها و رختكن ها، دوش فضاي سرويس -
 فضاهاي استراحت و تجديد قوا -
 فضاي آفتابگيري در استخرهاي روباز -
 امدادگرانهاي اوليه و استقرار  هاي كمك اتاق -
 فضاي اداري و تجهيزات ارتباط جمعي -

   سرويس هاي بهداشتي ،، دوش     رختكن8-16
        كليات       8-16-1
 اتاق تعويض   تعداد مناسبي  ارايه شده است، هر مجموعه استخر شنا بايد داراي            يك مطابق آنچه در جدول        

همچنين متناسب با آن    . باشد دوش    و روشويي،  التتو: نظير و نگه داري لباس و نيز امكانات مناسب بهداشتي        
، كاغذ توالت و يا خشك كننده الكتريكي و سطل بايد در محيط اطـراف       ، تن و سر   آينه، مايع شستشوي دست   

 اسـتفاده از    .استخر و با فاصله مناسب از آن نصب شود تا امكان رعايت بهداشت شناگران به راحتي فراهم آيد                 
 بهداشتي خانم ها بايد در محل سرويس        نوارهمچنين ظرف مناسبي براي      .استوع  صابون در روشويي ها ممن    

  .هاي بهداشتي وجود داشت باشد
كـف زمـين   . تميز بوده و عاري از ترك و يا هرگونه حفره اي باشد           وار و كف محل دوش گرفتن بايد كامالً          دي

شـده و عـاري از هرگونـه مـواد زايـد و              آبكشي   سرويس هاي بهداشتي قبل از شروع به كار استخر بايد كامالً          
تمامي تجهيزات و ملحقات محل دوش گرفتن بايد در تمامي اوقات استفاده شناگران در شـرايط                . اضافي باشد 

تمامي سرويس هاي بهداشتي و اتاق هـاي تعـويض لبـاس بايـد داراي سيـستم                 .  تميز و بهداشتي باشد    كامالً
  . كار كندتهويه بوده و اين سيستم همواره به درستي

  
  

  تعداد امكانات بهداشتي در انواع استخرهاي شنا: 1جدول  
  حداقل تعداد مورد نياز  تجهيزات بهداشتي

در استخرهاي    ساعته4سانس    ساعته3سانس    ساعته2سانس 
 5به ازاء هر   سانسي

  شناگر يك عدد
 7به ازاء هر 

  شناگر يك عدد
 10به ازاء هر 

  ناگر يك عددش
  دوش

مجهز به آب 
در استخرهاي   سرد و گرم

   شناگر يك عدد10به ازاء هر   زمان آزاد

   عدد2 شناگر يك عدد و حداقل 40به ازاء هر   مجهز به آب سرد و گرم توالت
   عدد2 شناگر يك عدد و حداقل 75به ازاء هر    مجهز به آب سرد و گرمروشويي

   عدد3شناگر يك عدد و حداقل  75به ازاء هر   رختكناطاقك 
قفسه نگه داري لباس و لوازم 

  به تعداد ظرفيت شناگر  )راقفل د( شخصي 
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           شرايط دوش ها        8-16-2
 درجـه   43 درجه سلسيوس و حداكثر درجه حرارت        32دوشها بايد داراي آب گرم با حداقل درجه حرارت              

همچنين حداقل دبي آب خروجي سر دوشي ها بايد            . سلسيوس باشد 
min
lit7/5 به منظور جلـوگيري از     .  باشد

 مصرف كنندگان بايد از شيرهاي ترموستاتيك و يـا شـيرمخلوط هـايي اسـتفاده شـود كـه بـه                آسيب ديدگي 
روشني وضعيت آب سرد و گرم بر روي آنها مشخص گرديده است و همواره كاركرد صحيح و مناسب آنها بايد                 

  .1 از منابعي تامين شود كه حداقل غلظت مجاز كلر را داشته باشد آب دوش ها بايد.تحت كنترل باشد
تـن در محـل وجـود         تميز بوده و صابون يا مايع شستـشوي سـر و            پرده هاي محل دوش گرفتن بايد كامالً        

   متـر مربـع    يـك  بوده و حداقل ابعاد اتاقك هـا         2 درصد دوشها بايد داراي اتاقك     50 حداقل تعداد    .داشته باشد 
 هـا ش ها بايد در محلي قرار داشته باشند كه شناگران قبل از ورود به آب استخر، امكان استفاده از آن                    دو .باشد

  .را داشته باشند
          رختكن       مكان      8-16-3

ل آن عبـور    خـ ن براي ورود به استخر در ابتـدا از دا         ااتاق رختكن بايد در محلي قرار داشته باشد كه شناگر             
 و  توالت(تكن بايد به گونه اي باشد كه در ابتدا رختكن، سپس سرويس بهداشتي              خيب قرارگيري ر  ترت. نمايند

  .و بعد از آن دوش ها و محل ضدعفوني كردن پاها قرار داشته باشد) روشويي
        رختكن      طراحي   8-16-3-1
 بايد  هاعداد اين اطاقك  ت.  باشد رختكن بايد مجهز به اطاقك هاي تعويض لباس به ابعاد حداقل يك متر مربع                

همچنـين بايـد از      .كف اتاق رختكن بايد سطحي صاف و بدون شيب داشته باشـد            . باشد يكمطابق با جدول      
          موادي ساخته شده باشد كـه آب و رطوبـت در آن نفـوذ نكنـد، بـه راحتـي پـاك شـود و بـا حـداقل شـيب                              

اسـتفاده از فـرش يـا موكـت در محوطـه دوش يـا               . نمايد سانتي متري آب را به خروجي فاضالب منتقل          6/0
محل اتصال ديواره ها و كف بايد به صورت مقعر و صاف بوده و فاقد               .  ممنوع مي باشد   سرويس بهداشتي كامالً  

همچنين بايد از مواد غير قابل نفوذ در برابر آب و رطوبـت سـاخته شـده                  .هرگونه ترك، حفره، يا شكاف باشد     
 سـانتي   25 كه بين اتاقك هاي رختكن قرار داده مي شود بايد حـداقل              )جداكننده هايي (يپارتيشن هاي . باشد

با پوششي مناسب نظير كاشـي  متر باالتر از سطح زمين قرار بگيرد و يا بر روي يك سكوي سيماني يا آجري                 
 بايد بر روي يك   ي نگه داري لباس ها نيز     قفسه ها .  سانتي متر قرار داده شوند     10 با ارتفاع حداقل     يا سراميك 

 سانتي متر قرار گرفته باشند و بـه  10سطح سيماني يا آجري كامال محكم و غير قابل تحرك با حداقل ارتفاع       
تمـامي قفـسه هـاي      . طور كامال محكم به آن متصل گردند به نحوي كه قفسه ها بدون حركت و ثابت باشـند                 

  . نمايدلباس بايد داراي منافذي باشند كه هوا در داخل آنها گردش
  
  

                                                 
از آنجايي كه گرماي آب موجب باز شدن منافذ پوست مي شود، لذا در صورتي كه ميزان كلر آب بيش از حد مجاز باشد، اثرات منفي كلر بر پوست را   -1

 .همچنين تركيب كلر با بخار آب مي تواند منجر به تشكيل مواد خطرناك براي سيستم تنفسي شود. افزايش مي دهد
  . اتاقك هايي كه در سه طرف داراي ديواره ثابت بوده و از يك طرف داراي پرده ضد آب مي باشد نيز مورد قبول است-2
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          حوضچه ضد عفوني كردن پا      8-16-4
    در محل ورود شناگران به استخر و نيز در محل خـروج از سـرويس هـاي بهداشـتي بايـد حوضـچه هـاي                         

ناظران استخر نيز بايد به دقت كنترل نمايند كه كليه شناگران قبـل             . ضدعفوني كننده پا قرار داده شده باشد      
ميزان غلظت كلر بايـد  .  درحوضچه مذكور قرار دهند     ثانيه 20حداقل  پاهاي خود را به مدت      از ورود به استخر     

ppm 10باشد .  
           لباس و حوله       8-16-5 

 اسـتفاده    بويژه لباس هاي شـناي مـشترك       ي شنا ترجيح داده مي شود كه از وسايل مشترك         استخرهادر      
،  داده مي شود، پس از هر بـار اسـتفاده           در اختيار شناگران قرار    يك استخر حوله   نگردد ولي در صورتي كه در     

 ، شستـشو  كـامالً مـورد تاييـد ارگـان صـادر كننـده مجـوز             مطابق با الزامات و اصـول بهداشـتي         حوله ها بايد    
  .شوندو خشك ضدعفوني 

  مفروش كردن         8-16-6
ه داراي تاييديـه اي باشـد كـه نـشان     مگر فرش هايي ك    .فرش كردن استخر و محوطه آن ممنوع مي باشد            

اين فرش ها نبايد جـاذب آب        .دهد آن فرش الزامات و استانداردهاي الزم براي سالمتي افراد را دارا مي باشد             
  .بوده و خطر ليز خوردن شناگران بر روي آنها وجود داشته باشد

  محوطه تماشاگران          8-17
ستخر سكوي مخصوص تماشاگران سـاخته شـده اسـت، محـدوده            در مجموعه هايي كه در اطراف محوطه ا          

  . قابل تشخيص از محدوده شنا تفكيك گرددمرز تماشاگران بايد با يك 
  بوفه يا محل سرو غذا       8-18
بوده و داراي تاييديـه هـاي الزم از   بوفه يا محل سرو غذا و تنقالت بايد به طور كامل از محوطه استخر جدا      

  .اشدارگان ذيربط ب
       حصار كشي8-19

 يمانعديوار يا  ، بايد داراي حصارخردساالني روباز و بويژه استخر  استخرهاي شنا از جمله     استخرهاتمامي      
مـانع يـا    .  اسـتخر جلـوگيري نمايـد      نـاظر سال به محوطه استخر بدون اجازه         كه از ورود افراد كم سن و       باشد

  :را باشدحصار مربوطه حداقل بايد شرايط زير را دا
  . سانتي متر باشد -5 سانتي متر با رواداري 120 بايد يا مانع  حداقل ارتفاع حصار-1
  . سانتي متر بيشتر شود10 در جايي كه از نرده استفاده مي شود فاصله ميان نرده ها نبايد از -2
خـالي نبايـد    استفاده مي شـود، فاصـله ميـان فـضاهاي      يا مشبك در جايي كه از حصار هاي نوع زنجيري   -3

  . سانتي متر شود5/3بيشتر از 
  . آنها وجود نداشته باشدو باال رفتن از  گذاردن پا محل حصارها بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه -4
 كيلو گرمـي كـه از   70 حصارها بايد چنان طراحي و ساخته شده باشند كه قادر باشند در برابر يك نيروي              -5

 سـاخته   بايـد از مـوادي    حصار  .  مقاومت نمايد  شود تيرك نگه دارنده حصار وارد       بيرون حصار به وسط و باالي     
  .دون پارگي تحمل نمايد اينچ را ب12 پوند بر50 فشار،ك هاقادر باشد در هر نقطه اي از ميان تير كه شود

   .درب هاي ورودي حصار بايد به صورت خودكار بسته شده و قفل شود -7
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  .      متري از زمين قرار داشته باشد1ه دستگيره درب بايد در فاصل -8
 مي تواند به عنوان حصار به حساب آيد، با اين شرايط كـه              ساختمان جانبي يك ديوار   ي روباز   استخرهادر   -9

  . يعني داراي در ورودي نباشدامكان دسترسي مستقيم از آن ديوار به استخر وجود نداشته باشد
 بايد قفل بـوده و از دسترسـي افـراد           است منجي غريق قد ناظر يا     ورودي استخر در صورتي كه استخر فا       -10

  .غير مسئول جلوگيري شود
 ها       جانمايي و ارتباط فضايي سالن8-20

هاي راحت و آسان فضاهاي  هاي آبي عالوه بر در نظر گرفتن ارتباطات و دسترسي در يك مجموعه ورزش    
ارتباطي به استخرهاي شنا، شيرجه و تمرين كودكان بايد مختلف با يكديگر، بايد توجه داشت كه راههاي 

همچنين ورودي تماشاچيان و شناگران بايد به طور جداگانه طراحي . حتما از حوضچه ضدعفوني عبور كند
  .)11شكل  (گردد 

.   ورودي شناگران به استخر شنا بايد در محلي قرار داشته باشد كه استخر داراي حداقل عمق مي باشد
  . متر است2/1استخر نبايد در محلي قرار داده شود كه عمق استخر بيشتر از ورودي 

 
  رتباط فضايي سالن استخراشماتيك : 11شكل  

  
 تماشاچيان        جايگاه 8-21

در استخرهاي . باشد هاي آبي استفاده از طرفين استخر مي بهترين محل براي تماشاي مسابقات و نمايش     
بان بوده يا در جهت مناسبي نسبت به نور خورشيد ساخته  تماشاچيان بايد داراي سايهروباز محل قرارگيري 

  .شود
   شنا مالحظات محيطي ويژه ورزش     8-22
 نور         8-22-1

 طبيعي، مصنوعي و يا تركيبي :ي نظيرهاي مختلف به صورتممكن است استخرهاي سرپوشيده  نورگيري     
هاي استخر داراي جذابيت خاصي خواهد بود  ه از روشنايي طبيعي در سالناستفاد.  انجام شوداز هر دو

از اين رو براي مقابله با تابش . كنندگي آن جلوگيري شود مشروط بر آن كه از انعكاس مستقيم و خيره
 استفاده تيره رنگهاي  ها و شيشه ها، كركره  مانند انواع پردهيه ايمستقيم آفتاب به ناچار از وسايل ثانو

 و ي روبازي كه شبها نيز مورد استفاده قرار مي گيرنداستخرهابراي استخرهاي سرپوشيده و يا . شود مي
 بايد روشنايي همچنين درصورتي كه به هر دليل روشنايي طبيعي روز، نور كافي را براي استخر تامين ننمايد،
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اشد كه كف استخر بدون سيستم روشنايي بايد به گونه اي طراحي و نصب شده ب.  شودتعبيهمصنوعي 
  .دهد را نشان ميطبيعي هاي مختلف نورگيري   نمونه12شكل  . انعكاس نور قابل رويت باشد

 
  نورپردازي طبيعي سالنها: 12شكل  

   روشهاي ممانعت از انعكاس مستقيم نور آفتاب3 ، داراي انعكاس مستقيم آفتاب2و1 
  
باشد كه كمترين مزاحمت را براي  تفاده از روشنايي روز ميهاي اس نورگيري از سقف يكي از بهترين روش     

 درجه نسبت به 50شناگران و تماشاچيان ايجاد خواهد كرد، مشروط بر اين كه تابش آفتاب با زاويه حداكثر 
  .)13شكل  (ود سطح افق وارد محوطه سالن شنا ش

  

  
   درجه50تابش آفتاب از سقف سالن با زاويه حداكثر : 13شكل  

  
   .ممنوع مي باشد از نور طبيعي با تابش مستقيم  استفادهاي و رسمي به طور كلي در استخرهاي مسابقه -ياد آوري   
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گيرد و  در استخرهاي روباز با توجه به اين كه سمت شمال هميشه در معرض تابش نور آفتاب قرار مي   

 شنا و طراحي جايگاه تماشاچيان با ها و طرف شرق بعدازظهرها آفتابگير است، زمان مسابقه سمت غرب صبح
اي باشد كه از نور آفتاب  همچنين محل استقرار استخر بايد به گونه. گردد رعايت موارد باال پيش بيني مي

 شرايط بهينه ساخت استخرهاي شناي روباز را ارايه 14چيدمان ارايه شده در شكل  . مند گردد بيشتري بهره
   .مي نمايد

  
  ي بهينه استخرهاي شناي روبازجهت گير:  14شكل  

  
  :روشنايي مورد نياز مناطق مختلف استخر به شرح ذيل است    

البته تحت شرايطي كه كف استخر  . لوكس باشد323 روشنايي باالي سطح آب بايد حداقل:   سطح آب- 1
 باالي تر يك مدر غير اين صورت حداقل روشنايي.  آمده است داشته باشد2روشنايي معادل آنچه در بند 

  . لوكس باشد600سطح آب بايد 
 وات 1/0شود، ميزان روشنايي آن نبايد كمتر از  استخر المپ كار گذاشته ديوارههنگامي كه در :  زير آب- 2 

  . وات بر فوت مربع باشد5/0بر متر مربع يا 
تـامين  ي شناي مخصوص مـسابقه      استخرها لوكس بايد در محوطه      600حداقل روشنايي   :   محوطه استخر  -3

  .شود
هاي استخر شـنا، شـدت نـور در بـاالي سـكوهاي                در صورت استفاده از نور مصنوعي براي روشنايي سالن         -4

هاي مخصوص برگزاري مـسابقات شـيرجه         در سالن .  لوكس باشد  600كمتر از   استارت و انتهاي برگشت نبايد      
 در مـسابقات    . لـوكس باشـد    600بر  نيز حداقل روشنايي در سطحي معادل يك متر باالتر از سطح آب بايد برا             

  . لوكس بايد تعبيه شود1500المپيك در تمامي محوطه استخر ميزان روشنايي 
  روشنايي اضطراري      8-22-1-1
ي روبازي كه شنا كردن در شب نيز در آنها انجام مي شود و يـا                استخرهاي سرپوشيده و يا     استخرهاتمامي     

 بايد به يك سيستم روشـنايي اضـطراري نيـز مجهـز           ،برخوردار نيستند يي كه نور طبيعي كافي      استخرهاكليه  
  . باشند
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 دما            8-22-2
 اما نبايد بيشتر از  دو درجه باالتر از دماي آب باشديك تادرجه حرارت هواي استخرهاي سرپوشيده بايد     

       2 طابق جدولهاي مختلف مخر است و هواي محيطدماي مناسب براي آب. 1 درجه سلسيوس شود30
   .باشد مي

  ي سرپوشيدهاستخرهادرجه حرارت آب و هواي محيط  : 2جدول 

  دماي آب  نوع استخر
  )درجه سلسيوس ( 

  دماي هوا 
  )درجه سلسيوس(

  29 تا 27  28 تا 26  ي تفريحياستخرها
  30 تا 29  35 تا 29  ي درمانياستخرها

  30 تا 29  32 تا 29  استخرهاي خردساالن
  30 تا 27  28 تا 25   شنامسابقهي استخرها

  29 تا 27  27 تا 25  استخرهاي شناي موزون
  30 تا 28  32 تا 27  استخرهاي شيرجه

  29 تا 27  27 تا 25  استخر واترپلو
  30 تا 29  40 تا 36  ي آبگرماستخرها

    
  
            رطوبت 8-22-3
  .كنترل گرددصد در60 تا 50 ميزان رطوبت در محوطه استخر بايد در محدوده     
   سرعت جريان هوا         8-22-4

    سرعت جريان هوا در محوطه و اطراف استخر بايد حداكثر يك متر بر ثانيه و در اطراف جايگاه تماشاچيان 
  . متر بر ثانيه باشد3/0بايد حداكثر 

     اكوستيك     8-22-5
 در صورتي كه بيشتر از حد ده است، اين ميزانهاي شنا همواره مسئله ساز بو ميزان سر و صدا در سالن    

.  گردد)در استخرهاي روباز( تواند از لذت شناگران بكاهد و باعث مزاحمت همسايگان  مياستاندارد باشد
. موضوع اخير را بايد در جانمايي محل سالن استخر و شكل ظاهري سالن مورد مالحظه دقيق قرار داد

اي و آب واقع در ترازهاي پائين،  ت، صاف و بدون منفذ، سطوح شيشههاي سخ فضاهاي بزرگ با نازك كاري
هاي مناسبي براي صدا هستند و بنابراين پيش بيني فضاها يا سطوح جذب كننده يا  همه منعكس كننده

هاي فوقاني و سقف سالن  تواند در ديواره مصالح جاذب صدا مي. ها الزامي است كاهنده صدا در اين نوع مكان
در خصوص طراحي و  .اين مواد بايد در برابر تخريب ناشي از مواد شيميايي و رطوبت مقاوم باشد. دقرار گير

  . مقررات ملي ساختمان رعايت گردد18بايد مبحث سيستم هاي آكوستيك ء اجرا
 

                                                 
ح پوست شده و در نتيجه آن پديده سردايش بدن شناگر اتفاق       درجه سلسيوس موجب تبخير آب روي سط30 افزايش دماي محيط به بيش از -1

 .مي افتد
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 گندزدايي و تصفيه آب استخر         9
فيت بايد بسيار شبيه به استاندارد به لحاظ كي اما ،رسد اگر چه به مصرف شرب نميي شنا استخرهاآب     

اتفاقي آن موجب خورده شدن بدن انسان و يا با تماس آب آشاميدني باشد چرا كه در صورت آلوده بودن و 
 در مواردي كه آب داراي باقيمانده مواد گندزداي فعال مانند كلر شود و خصوصاً انتقال بيماري به انسان مي

  . شود بيماري مي باعث ايجاد ،به مقدار كافي نيست
زاي ديگر نيز در  هاي بيماري  ميكرو ارگانيسم،)1شياكليياشر( هاي نشانگر آلودگي مدفوعي عالوه بر باكتري   

، 3هاي مدفوعي ، استرپتوكك2 سودوموناس آئروژينوزا:ها شامل  اين ميكرو ارگانيسم.شوند آب آلوده ديده مي
به خصوص (هاي مختلف چشم، گوش و پوست  ر ايجاد عفونتباشد كه مورد اخي  مي4مايكوباكتريوم مارينوم

 بانتامآ، 5االمليايكند، ژيارد مي) در افراد آسيب پذير و بيماراني كه سيستم دفاعي بدنشان تضعيف شده است
وجود . يابد  به انسان انتقال مي، از طريق بلعيدن آب آلوده به كيست معموال7ً و باالنتيديوم كلي6هيستوليتيكا

 نيز در آب باعث ايجاد بيماري كشنده مننگوانسفاليت و عفونت ريوي 9 نگلريا فلوري و 8هاي آكانتاموبا گونه
هاي  فيلتر نسبت به فرايند كلر زني مقاوم است و عدم كاركرد صحيح 10ست كريپتوسپوريديومياوس .شود مي

  .شود مي) از طريق بلعيدن آب آلوده به اوسيست(تصفيه باعث شيوع گاسترو آنتريت شديد 
از طريق پوست به انسان انتقال  11زاي انساني نيز به صورت سركر هاي مختلف شيستوزوماي بيماري گونه    
عامل خارش پاي (13و شيستوزومابويس)عامل بيالرزيوس مثانه(12يابد مانند شيستوزوما هماتوبيوم مي

  .)شناگران
ماري هاي بسياري نظير حصبه، شبه حصبه،  در هر صورت عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي مي تواند بي

ده از آب نناسهال، عفونت هاي گوش و حلق و بيني و يا حتي بيماريهاي مقاربتي را به شخص استفاده ك
  .آلوده استخر منتقل نمايد

آب استخر را در سطح بهداشتي قابل قبولي نگه مي توان ،  و صحيحبا گندزدايي و زالل سازي دائمي    
 و تصفيه گندزدايي برخي اطالعات و الزامات مورد استفاده در 4575تاندارد ملي ايران به شماره  در اس.داشت

آب هاي استخر شنا آورده شده است كه در جهت تكميل الزامات اين استاندارد و موارد مطرح شده در اين 
  .بخش مي تواند مورد استفاده قرار گيرد

  

                                                 
1 - Esherichia coli 
2 - Pseudomonas aeruginosa 
3 - Faecal strsptococct 
4 - Mycobacterium marinum   
5  - Giardia lamblia  
6 - Entamoeba histolytica 
7 - Balantidium coli 
8 - Acanthamoeba S.P.P 
9 - Naegleria fowleri 
10 - Cryptosporidium occyst   
11 - Cercaria 
12 - Schistosoma haematobium 
13 - Faecal  streptococci 
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 آب استخر ويژگيهاي        9-1
 شيميايي ، فيزيكي وي شنا بايد ويژگيها و الزامات باكتريولوژيكياستخرهاصفيه و گندزدايي آب در ت    

  . استخر شنا مد نظر قرار گيرد آب براي 2-1-9 و 1-1-9 مطابق بند هاي يمناسب
  . انجام گيرد1385  سال4208 بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره الزم انجام آزمونهاي براي  نمونه برداري -يادآوري 

  
  ويژگيهاي باكتريولوژيكي آب       9-1-1

  . باشد3 مطابق جدول  بايدي شنااستخرها آب يكيويژگي هاي باكتريولوژ    
  هاي باكتريولوژيكي آب استخرهاي شنا ويژگي : 3جدول 

  )WHO  و نشريه سازمان جهاني بهداشت9412برگرفته از استاندارد ملي ايران به شماره ( 
  روش آزمون  حد مجاز   نوع باكتري ديفر

  3759  استاندارد ملي ايران به شماره  ليتر  ميلي100 در 1 كمتر از  1هاي گرماپاي كل كليفرم  1
  5859  استاندارد ملي ايران به شماره   ميلي ليتر100 در 1كمتر از   2لژيونال  2
  5271   ملي ايران به شمارهاستاندارد  ليتر  در هر ميلي200كمتر از  3هاي هتروتروف باكتري  3
  8869  استاندارد ملي ايران به شماره  ليتر  ميلي در هر100 كمتر از  سودوموناس آئروژينوزا  4
  5-   ميلي ليتر100 در 50كمتر از   4استافيلوكوكوس  5

  
  ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب        9-1-2
  . باشد4جدول  بايد مطابق استخرهاي شنا  آب شيميايي  فيزيكي ومشخصاتبراي الزامي معيارهاي   
  آب استخر) ضدعفوني كردن(         گندزدايي9-2

   استخرهاي شنا بايد به گونه اي طراحي گردند كه آب آنها بطور مستمر توسط مواد شيميايي و يا روشـهاي                  
واد شـيميايي اصـلي     مناسب ديگر مورد عمليات ضدعفوني كردن قرار بگيرد و ترجيحاً فرايند كنترل ميزان مـ              

  .آن نيز به صورت خودكار انجام شود
      دستگاه تزريق مواد ضد عفوني كننده    9-2-1

    يك دستگاه خودكار كه عمليات تزريق افزودني هاي الزم  جهت ضدعفوني كردن آب را انجام مي دهـد و                    
  .شدبه راحتي قابل تنظيم شدن مي باشد، بايد در مجموعه استخر قرار داشته با

   ساختار تجهيزات ضدعفوني كننده   9-2-2
    تزريق كننده هاي دستگاه ضدعفوني كننده بايد ساختاري كامالً محكم داشـته و از مـوادي سـاخته شـده                    
باشد كه در برابر سايش و خوردگي و اثرات شيميايي ناشي از محلول ها و بخـارات ضـدعفوني كننـده مقـاوم                       

  .تحت تاثير استفاده مداوم و مستمر از كار بيافتدهمچنين نبايد به راحتي . باشد
  

                                                 
1 -Coliform 
2 -Legionella 
3- Heterotrophic 
4 - Staphylococcus  

  ده در تا تدوين استاندارد ملي، آزمون استافيلوكوكوس مطابق با دستورالعمل ارايه ش-5
  . انجام شودstandard methods for microbiological analysis:  مرجع
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   استخرهاي شنا فيزيكي و شيميايي آبهاي ويژگي : 4جدول 
  حدود مجاز  ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي

    براي استخرهايي كه با
  8/7 تا 2/7  كلرگندزدايي مي شوند

pH   براي استخرهايي كه با برومين و
  8 تا 2/7  .ساير روشها گندزدايي مي شوند

  )ppm 4/0(گرم در ليتر  ميلي4/0حداكثر   كلرين تركيبي
  )در صورتي كه از كلر جهت گندزدايي استفاده شود(

  )ppm 3-1(گرم در ليتر  ميلي3تا 1  كلرين آزاد
  )در صورتي كه از كلر جهت گندزدايي استفاده شود( 

  )ppm 5-2(گرم در ليتر  ميلي5تا 2  برومين باقي مانده
  )ين جهت گندزدايي استفاده شودبرومتي كه از در صور( 

  )ppm 12/0(گرم در ليتر  ميلي12/0حداكثر   غلظت ازن
  )در صورتي كه از ازن جهت گندزدايي استفاده شود( 

  )ppm 2/0(  ميلي گرم در ليتر2/0حداكثر   1)THM(تري هالومتان

  )ppm 10(  ميلي گرم بر ليتر10حداكثر   پرمنگنات پتاسيم

  ) ppm 120-80( ميلي گرم در ليتر 120 تا 80بين   يت قليائ

  )ppm 250-180( ميلي گرم در ليتر 250 تا 180بين  سختي

  ) ppm 800( ميلي گرم بر ليتر 800حداكثر   2(TDS) اجسام معلق 

   )ppm 1(   ميلي گرم بر ليتر1حداكثر   3سولفات مس

  NTU4 5/0حداكثر   كدر بودن آب

  مام عمق براي كل استخرديد قائم در ت  شفافيت

  
  
   تعمير و نگه داري   9-2-3

    تزريق كننده هاي مواد ضدعفوني كننده بايد به راحتي قابليت تميز شدن، تعويض، نصب و تعميـر مجـدد                   
  .را داشته باشند

    بهره برداري    9-2-4
 سيـستم را بـه       هـاي  نوع طراحي و ساخت سيستم ضدعفوني كننده آب بايد به گونه اي باشد كـه توقـف                    

  . حداقل زمان ممكن كاهش دهد، بويژه هنگام قرار دادن مواد شيميايي و افزودني هاي مورد نياز در آن

                                                 
  . الزامي است اما قوياً توصيه مي شود در ساير استخرها نيز حدود آن رعايت گرددFINA اين شاخص تنها براي استخرهاي منطبق با الزامات -1

2-Total Dissolved Solid   
  .از سولفات مس استفاده شود در صورتي كه براي حذف جلبك ها  -3

4- Nephlometric Turbidity Unit  ( واحد سنجش تيرگي سياالت) 
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  محافظ ها     9-2-5
ي باشد تا در صورت بروز هرگونـه اخـتالل،   يعفوني كننده بايد داراي محافظ هادتزريق كننده هاي مواد ض       

ني كننده به استخر شنا، سيستم لوله كـشي         ووطه امكان ورود مواد ضدعف    حادثه و يا شكست در تجهيزات مرب      
  . و از برگشت جريان مواد ضدعفوني كننده جلوگيري نمايداستخر و يا محوطه آن وجود نداشته باشد

  ظرفيت ضدعفوني كردن     9-2-6
عفوني كردن استخر را تـا      تزريق كننده هاي مواد ضدعفوني كننده بايد قادر باشند مواد مورد نياز براي ضد                
 1 اشباعي تا در شرايط خاص جهت ضدعفوني نمودن          ميلي گرم بر ليتر كلر يا مواد مشابه آن تامين نمايد           10

  .استخر مورد استفاده قرار گيرد
  

  نبايد هيچ شـناگري در     ، ساعت به طول مي انجامد     4 تا   1كه عموماً    2اشباعيدر طول مدت زمان ضد عفوني كردن         -يادآوري
 ميلـي   20نيازمند افزايش كلر باقي مانده تـا        و در حالت هاي بسيار خاص       گاهي اوقات   اشباعي  ضد عفوني كردن    . آب وارد شود  

  .گرم بر ليتر نيز مي باشد
  
   كلر زني         9-2-7

ي كارآيي گاز كلر برا. است) Cl2(رود كلرين  اي متداول براي گندزدايي به كار مي  كه به گونه    ماده اي
كلرزني به علت اثرات ذرات اين فرآورده است كه پس از افزودن مقدار معيني از آن به آب ميكرو 

  :كلر زني عمدتاً به دو منظور انجام مي شود. سازد هاي مضر را نابود مي ارگانيسم
  .گندزدايي آب كه منجر به كشتن باكتريها و ميكروارگانيزم هاي مضر آن مي شود - 1
جر به تخريب و از بين بردن جلبكها، چربي هاي بدن، گرد و غبارها و ديگر اكسيداسيون آب كه من - 2

 .موادي مي شود كه عامل اصلي تغيير رنگ، بو و مزه آب هستند
  
باشد و از سوي ديگر با اجزا  ها و دستگاه تنفسي مي از يك سو داراي خطراتي براي چشمكلر  كه از آنجايي   

رساند و همچنين داراي بو و مزه  تركيب شده به آن صدمه و آسيب ميآن  و ديگر تجهيزات  استخراي سازه
   .نامطبوعي است، بايد با كمال دقت مورد استفاده قرارگيرد

  
 با توجه به اثرات سويي كه گاز كلر بر سيستم تنفسي شناگران بويژه شناگران خردسال دارد، در استخرهاي -1 يادآوري

ويه به منظور تخليه هواي داخل سالن كه حاوي مقادير زيادي گاز كلر متصاعد شده از سرپوشيده بايد از تجهيزات مناسب ته
   .آب استخر مي باشد، استفاده شود

   
 :اين مشتقات عبارتنداز.  مشتقات كلر نيز در گندزدايي آب مورد استفاده قرار مي گيرند،رل  عالوه بر گاز ك

  .هيپوكلريت كلسيم و هيپوكلريت سديم

                                                 
1 -Shock Dosing 

  . ضد عفوني كردن اشباعي را  فوق كلرينه سازي نيز مي نامند-2
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 واحد كلرزني در سيستم 2 توصيه مي شود به طور همزمان  به اهميت گندزدايي آب عموماًبا توجه    
گندزدايي استخر تعبيه شود تا در صورت بروز اشكال و نياز به تعمير يك واحد، واحد ديگر وارد سيستم 

لر به ، به علت متالشي شدن كسرپوشيده استخرهاي نسبت به روباز براي استخرهاي زنيمقدار كلر. شود
   . بيشتر است بار10 تا 5،  و جريان هواي آزادنور آفتابوسيله 

  
. آن فوق العاده خطرناك است مستقيم گازكلر نه منفجر شونده است و نه قابل اشتعال اما بسيار سمي است و تنفس - هشدار

  .اين گاز مانند اكسيژن مي تواند باعث احتراق برخي از اجسام شود
  

يي استخرها. ممنوع مي باشد  ) و يا هر پايدار كننده ديگر كلر      (  از تركيبات كلردار با پايه اسيد سيانوريك         استفاده - 2 يادآوري
كه در آنها تركيبات سيانوري يافت شود و يا مشخص شود كه از اين تركيبات استفاده مي نمايند بايـد فـوراً پلمـپ شـده و تـا                             

  .ر زدوده نشود نبايد استخر مجدد راه اندازي شودزماني كه اين تركيبات و اثرات آنها از محيط استخ
  

  .مشخصه فوق براي هر نوع استخر و براي هر كاربردي الزامي مي باشد - 3 يادآوري
  
  گاز كلر        1 -9-2-7

  براي  نشان داده شده است،      15 كه شماتيكي از تجهيزات تزريق آن در شكل        هنگامي كه از گاز كلر فشرده         
  :موارد زير بايد رعايت گرددب استخر استفاده مي شود، ضدعفوني كردن آ

  محل قرار گيري تجهيزات        9-2-7-1-1
محل اين اتاق بايد    . اتاق تزريق گاز كلر بايد در محل مناسبي با فاصله الزم از محوطه استخر مستقر گردد                    

يا اتاق پرسنل   محوطه شناگران   با اين فرض كه هواي متحرك به        ( در جهت حركت باد يا هواي متحرك باشد       
ايـن اتـاق هـا       .محل انبار گاز كلر و محل نگه داري تجهيزات تزريق كلر بايد مجزا از هم باشـد                ). قل نشود منت

 قرار دادن گاز كلر و تجهيزات مربوطه در اتـاق هـاي زيـرين اسـتخر                 .بايد در همان طبقه و يا طبقه باال باشد        
 متر مربع و حداقل ارتفـاع سـقف اتـاق نگـه             5/1اي هر سيلندر گاز كلر      حداقل فضاي الزم بر   .ممنوع مي باشد  
 ماسك مخصوص گاز كلـر      2در هر اتاق نگه داري سيلندر گاز كلر بايد حداقل            . متر است  5/2داري سيلندرها   

  .وجود داشته باشد
  تهويه       9-2-7-1-2

م كانال انتقال هوا از كف اتاق باشد كه هـوا            تهويه به انضما   هواكش اتاق نگه داري گاز كلر بايد داراي يك             
 هـواكش .  بايد در نزديكي سقف تعبيه شـود  نيزيك هواكش. را به نقطه امني در خارج از محوطه تخليه نمايد       

 در محـل    هواكش اضافي همچنين بايد يك    . تهويه بايد به ازاء هر يك دقيقه يكبار هواي اتاق را تعويض نمايد            
  .ز كلر كار گذاشته شودنگه داري سيلندر هاي گا

  
 بايد در محلي خارج از محل نگه داري سيلندرهاي گاز كلر نيـز كارگذاشـته شـود تـا در موقـع بـروز                         هواكشكليد   -يادآوري  

  .حادثه بتوان هواي محل نگه داري سيلندرها را بدون ورود به محوطه آن تخليه نمود
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  تخر با كنترل دستي شماتيك تجهيزات تزريق گاز كلر به آب اس- 15شكل  

  
  درب اتاق نگه داري گاز كلر       9-2-7-1-3

درب بايـد بـه طـور مـستقيم بـه            . نبايد به سمت محوطه استخر شنا باز شود        ركلگاز  درب اتاق نگه داري         
درب اتـاق بايـد داراي يـك شيـشه نـشكن جهـت بازرسـي اتـاق و                   . سمت خارج از ساختمان استخر باز شود      

خودكار جهت تشخيص و اعالم نشت گاز كلر باشد و بايـد قـادر باشـد بـه                  تگاه اعالم خطر  دسهمچنين داراي   
  . بند قبل دستور راه اندازي دهداضافي هواكش

  ي گاز كلر هاسيلندر       9-2-7-1-4
يي كه در حال ها سيلندر.تمامي سيلندرهاي گاز كلر بايد به طور محكم در جاي خود قرار داده شده باشند           

.  گرم قادر بـه نـشان دادن وزن باشـد          200 حداقل   ده مي باشند بايد بر روي يك ترازو باشند كه با دقت           استفا
 در معـرض نـور خورشـيد قـرار          هاسـيلندر كه  ي گاز كلر بايد داراي شرايطي باشد        هامحل قرار گيري سيلندر   

محـل نگـه داري       .دوجـود داشـته باشـ      منـاطق داغ      يـا   نبايـد لولـه و     ها سيلندر  در نزديكي   همچنين .نگيرند
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  بويژه شناگران و افراد استفاده كننـده از امكانـات اسـتخر     ، بايد غير قابل دسترس توسط عموم افراد       هاسيلندر
  .باشد

  محل تزريق كلر      9-2-7-1-5
كلر انجام گيـرد، مگـر اينكـه از روش    گاز همان اتاق نگه داري  عمل مخلوط شدن كلر و آب استخر بايد در        

  . نوع خالئي استفاده شودتزريق كلر
   برگشت جريان       9-2-7-1-6

دستگاه تزريق كلر بايد به روشي طراحي و ساخته شود كه به هيچ وجه امكان بازگشت آب يـا رطوبـت بـه                          
  .داخل سيلندر گاز كلر وجود نداشته باشد

         شرايط تزريق    9-2-7-1-7
  .ز عملكرد نرمال دستگاه انجام شودتزريق گاز كلر به هيچ وجه نبايد خارج ا   
    دستگاه تنفس       9-2-7-1-8

دستگاه تنفس  . يك دستگاه تنفس با الزامات و تاييديه هاي ارگان ذيصالح بايد در محل وجود داشته باشد                   
  .بايد در يك كابينت مجزا و خارج از اتاق نگه داري گاز كلر قرار داده شود

  شتيشناسايي ن       9-2-7-1-9
  . براي تشخيص نشتي بايد در محل نگه داري گاز كلر وجود داشته باشدكيك ظرف آمونيا    
         عاليم هشدار دهنده9-2-7-1-10

عاليم هشدار دهنده الزم در خصوص نحوه استفاده از تجهيزات و نكـات ايمنـي بايـد در محـل نگـه داري                          
  .ي گاز كلر نصب گرددهاسيلندر

   دستورالعمل ها      9-2-7-1-11
  .دستورالعمل هاي نحوه استفاده و نيز شيوه عملكرد در صورت بروز حادثه بايد در محل وجود داشته باشد    

  يتهيپو كلر      9-2-7-2
  : الزامات ذيل بايد مد نظر قرار بگيرد، استفاده مي شوديتهنگامي كه از روش تزريق هيپوكلر    

 بايد بدون وقفه و تحت هر شرايط فشاري سيـستم گـردش آب و بـدون                 تي در اين روش، تزريق هيپوكلر      -1
  .قطع پمپ مكشي گردش آب انجام گيرد

 تـانكر   2 سديم براي عمل ضـدعفوني كـردن اسـتفاده گـردد بايـد از                ت در صورتي كه از محلول هيپوكلري      -2
از آنجايي كه    .تفاده شود  كه هر كدام حداقل مقدار ذخيره يك روز را داشته باشند، اس            ذخيره محلول به نحوي   

هيپوكلريت سديم به آساني تجزيه شده و اثرش را از دست مي دهد بايد در جاي تاريـك و خنـك نگـه داري         
شيميايي بايد به وضوح داراي برچـسب نـشان دهنـده محتـواي آنهـا               نگه داري اين ماده     تمامي ظروف   . شود

  . باشند
 آب استخر استفاده مي شود، مراقبت هاي ويژه اي بايد يگندزداي جهت كلسيم كلريتوهيپزماني كه از   -3

تا از احتمال بروز آتش و يا خطر انفجار اجتناب  جهت جابجايي و اختالط مواد شيميايي بكارگرفته شود
 ح خشك و باالتر از سط بايد از محلي استفاده شود كه كامالًكلسيم كلريتوبراي نگه داري مخازن هيپ .گردد

ضمن اينكه در اختالط ميان مواد شيميايي و . ره بايد از مواد پاكيزه و خالص استفاده شودهموا. زمين باشد
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.  خودداري نمودختن آب داخل مواد شيميايي بايد جداًياز ر آب بايد مواد شيميايي را داخل آب ريخت،
د بايد به طور دستورالعمل هاي بكار گيري تجهيزات و مواد شيميايي كه توسط سازنده دستگاه ارايه مي شو

  .دقيق رعايت گرديده و فقط توسط افراد آموزش ديده بكار گرفته شود
  )O3( 1 ازن        9-2-8
ق ازن تنها زماني مورد تاييد است كه به عنوان يك مكمل براي روشهاي ضدعفوني               استفاده از روش تزري         

ز بهره گرفته شود بايد الزامات و قـوانين   ي روش ن  زماني كه از اين   . كردن با كلر يا بروم مورد استفاده قرار گيرد        
  :زير رعايت گردد

 ميزان غلظت ازن در آب استخر نبايد از          -1
l

mg 12/0  استفاده از اين روش و تزريـق آن در آب           . بيشتر شود
ميلـي گـرم   1/0  از   طه استخر بيشتر  حونبايد منجر به اين مطلب شود كه ميزان گاز ازن در اتاق تجهيزات و م              

 بايد هـواي موجـود      روزانهمان نصب و راه اندازي دستگاه تزريق ازن و نيز به صورت             زدر  .  گردد )ppm(بر ليتر 
 سانتي متري از سطح آب استخر و نيز هواي موجود در اتاق عمليات توليد و تزريـق ازن نمونـه                     15در فاصله   

  .ات مذكور اطمينان حاصل شودبرداري و آزمايش شود تا از تطابق شرايط با الزام
  . در قسمت باالي منطقه تخليه دستگاه ازن بايد سيستم خالء قرار داده شود-2
 به همين منظور بايد از تجهيـزات        . برگشت آب به داخل دستگاه توليد ازن به هيچ وجه نبايد اتفاق بيافتد             -3

  .الزم بهره گرفته شود
شدار دهنده وجود داشته باشـد كـه در صـورت نـشت ازن، بـه         در محل تزريق گاز ازن بايد يك سيستم ه         -4

  .صورت خودكار عمل نمايد
    برومين    9-2-9
  :زماني كه از برومين براي گندزدايي آب استخر استفاده مي شود بايد موارد زير رعايت گردد     
  . برومين بايد به صورت مداوم به يك بستر تزريق گردد-1
2- pHنگه داشته شود8 تا 2/7ابين مكربنات كلسيم ط آب استخر بايد توس .  
 برومين باقي مانده در آب در سراسر استخر بايد  يون غلظت-3

l
mg 5- 2 باشد .  

 استفاده شود ميـزان غلظـت يـون         گندزدايي در صورتي كه در كنار استفاده از برومين از گاز ازن نيز براي               -4
بايد  برومين باقي مانده در آب 

l
mg 20- 15باشد .  

هـم    dimethylhydantoin به عنوان منبع تامين برومين استفاده شـود بايـد ميـزان    BCDMH2 اگر از -5
كنترل شود و ميزان آن از 

l
mg200افزايش نيابد  .  

ود كه مطابق با الزامات ارايه شده در  دستگاهي تزريق شتوسط قرص ها يا تكه هاي جامد برومين بايد - 4
   .باشد 2-9بند 

  

                                                 
1 - Ozone 
2 - Bromo-3Chloro-5.5Dimethylhydantoin 
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.  فوق العاده خطرناك است و تقريباً به تمامي سطوح صدمه مي زند و به شدت پوست را مي سوزاندبروم آماده سازي -هشدار
برداري از تجهيزات  بنابر اين براي بهره .بخارات حاصل از شيشه درباز مي تواند به چشم ها و غشاء هاي مخاطي آسيب برساند

  .و مواد ضمن رعايت كليه نكات ايمني بايد از  افراد متخصص استفاده شود
  
   ديگر و روش هاي        مواد9-2-10

از پرتو ماوراء بنفش و همچنين يون نقره نيز جهت ضدعفوني كردن استخر عالوه بر روش هاي فوق امروزه    
باشد كه مانع از عبور  هاي نانومتري ميفيلترتفاده از  اسر،روش جديدتهمچنين  .شود ميآب استفاده 

 در خصوص .شود كه اندازه آنها بزرگتر از نانومتر است مولكولهاي آلي زيستي و ديگر مولكولهاي آلي بزرگ مي
در  تايديه هاي الزم بايد از ارگان صادر كننده مجوز و ،روشهاي مندرج در اين بند و ساير روشهاي گندزدايي

  .ساير ارگان هاي ذيصالح نظير وزارت بهداشت اخذ گرددوم صورت لز
  فيلتراسيون          9-3
   كليات فيلتراسيون         9-3-1

 بحث ،ترين مباحثي كه بايد در طراحي تاسيسات استخر در نظر داشت يكي از مهمترين و حساس     
اگر تصفيه آب استخر به صورت صحيح در اهميت اين موضوع بايد گفت كه . باشد فيلتراسيون آب استخر مي

هايي همچون   به منظور جداكردن آلودگيها فيلتر. غير ممكن خواهد بوداستخر استفاده از ،انجام نگيرد
  .گيرند ها مورد استفاده قرار مي ها و بعضي باكتري ميكرو ارگانيسم

توان به عنوان آب  شود را مي ي اولين بخش از آبي كه از استخر بيرون كشيده م    در فرايند فيلتراسيون،
به لحاظ اختالط دائمي آب تميز ورودي و آب كثيف باقيمانده در استخر، هر .  كثيف در نظر گرفتكامالً

در .  خواهد بود از نسبت كمتري آب كثيف و مقدار بيشتري آب تميزتركيبيبخش بعدي آب خارج شده 
 بعد از دو بار گردش در 63%د، درصد تصفيه آب شو  ميفيلترانتهاي يك بار گردش كامل، وقتي كه آب 

باشد  بعد از سه بار گردش افزايش درصد تصفيه اندك مي.  خواهد بود95% و بعد از سه بار گردش 86%حدود 
 اما اين تحت شرايطي است كه شود دهد كه با سه بار گردش، آب به نحو مطلوبي تصفيه مي كه اين نشان مي

به صورت ايده آل عمل نموده و مواد جاذب و نگه دارنده ذرات معلق آب نو كليه تجهيزات و دستگاهها 
، اسيونفيلترسيستم براساس راندمان مطلوب  بنابر اين در شرايط واقعي جهت دستيابي به نتيجه. باشند

      . يابدبه تعداد مورد نياز ادامهبايد  گردش آب 
  )شني(اي   فيلتر ماسه    9-3-2

 از  فيلتـر مـاده    .ي شـنا مـي باشـند      اسـتخرها  بـراي    هافيلترنوع   زان ترين و متداول ترين     ار فيلترهاي شني    
  سـانتي متـر    90 حـداقل    ارتفـاع  به   )شن (هاي مناسبي از ماسه الك شده با خرده كوارتز و خرده سنگ             اندازه

  ميلـي متـر بـا ضـريب        4/0آيـد كـه انـدازه ذرات ماسـه            نتيجه مطلوب زماني بدسـت مـي      . گردد تشكيل مي 
در .  باشد، ماسه بايد از خاك رس، مواد ارگانيك و مواد قابـل انحـالل تـشكيل شـود                  75/1يكنواختي حداكثر   

 فيلتـر، از    1 ايجاد نمود تا هنگام پس شـويي        سانتي متر  45 فاصله آزاد تقريباً  باالي سطح بستر ماسه بايد يك       
ا هنگام تـصفيه از بـاال بـه پـايين و            جهت جريان آب در آنه    .  جلوگيري شود  فيلتراز حد ماده    بيش  هدر رفتن   

                                                 
1 -Backwash 
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اي فقط براي جدا كردن مواد         ماسه فيلتربدون يك ماده منعقد كننده      . هنگام پس شويي از پايين به باال است       
 جهت فيلتر ماسه   ،اما در صورت اضافه كردن يك ماده منعقد كننده        . جامد درشت از آب در گردش موثر است       

 دسـتگاههاي فيلتـر شـني در دو         به طور كلي  . ها بسيار موثر خواهد شد      جدا كردن مواد جامد معلق و باكتري      
ي شنا عمدتاً نوع تحت فشار كـاربرد        استخرهانوع ثقلي و تحت فشار ساخته مي شود كه در تصفيه خانه هاي              

 اي از    نمونـه  16شـكل    .مـي شـوند   بنـدي      به دو دسته افقي و قـائم تقـسيم         تحت فشار  شني   هاي   فيلتر .دارد
  .مذكور را نشان مي دهدي هافيلتر
  :ي شني توجه به موارد زير الزامي استهادر خصوص فيلتر     
 3 نبايد نرخ فيلتـر كـردن آنهـا بيـشتر از               ،كار مي كنند  ي فشار ثقل    ي ماسه اي كه بر مبنا     هافيلتردر   - الف
2mيا  (  دقيقه بر فوت مربع    -گالن

lit 123  تحـت  ( ماسه اي با قابليت فيلتـر مـضاعف          يهافيلتر. باشد)  در دقيقه
2mيا(  دقيقه بر فوت مربع    -  گالن 15مي توانند با نرخ فيلتراسيون      ) فشار يا خالء  

lit 613     ر كنند ا ك )  در دقيقه. 
 دقيقـه بـر     -گالن 3بيشتر از     نرخ فيلتراسيون نبايد     نيز    با عملكرد سريع   1ي شني چند محفظه اي    هادر فيلتر 

2mيا  ( فوت مربع 
lit 123 ي شني چند محفظه اي با عملكرد فوق سريع نـرخ فيلتـر   هادر فيلتر. باشد)  در دقيقه

2m يا(   دقيقه بر فوت مربع-گالن 5 كردن نبايد از 
lit 204 به ازاء سطح مقطع فيلتر بيشتر شود ) در دقيقه.  

در صورت نياز براي خارج كردن هواي جمع شـده          .  بايد به صورت روزانه باز شوند      اهي تخليه فيلتر  ها شير -ب
  . را به دفعات بيشتري در طول روز باز نمودهادر فيلتر بايد شير

2m تـا    490 ( دقيقه بر فـوت مربـع      -  گالن 15 تا   12ي شني بايد با دبي      ها فيلتر -پ
lit 613     و يـا    )  در دقيقـه 

  . شودپس شوييچه سازنده پيشنهاد نموده است بق آنمطا
  

                                                 
1-Multiple cell 
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   تحت فشار با عملكرد دستي افقي و عموديي شنيها نمونه اي از فيلتر-16شكل  

  

 )1ميتوديات( فيلترهاي خاك سيليسي       9-3-3
. ميكروسكوپيدريايي  و جانداران  عبارت است از پودر فسيل باقيمانده از گياهانفيلتردر اين فيلترها ماده     

. هاي متعددي كه به طور عمودي و از يك صفحه چند بخشي آويزانند اين فيلترها متشكل است از استوانه
اكسيد آلومينيوم و ساير مواد خنثي است ) آلياژي از نيكل، مس، آهن و منگنز(ها از مونل  جنس اين استوانه
نگهداشته  فيلتر ميتودياتها پوشش خاك اند و روي آن هاي تنگ يك غربال، بافته شده كه ميان سوراخ

  .)17شكل  ( شود مي
  

                                                 
1 -Diatomite 
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  ميتوشماتيك فيلتر ديات: 17شكل  

  
ها آنقدر كوچك و ريزند كه ميكرو  ميتوديات. نشاند     آب در گردش، خاك را روي المنت فيلتر مي

عقد كننده يا قليا، از آب جدا  را بدون نياز به افزودن ماده من ميكرون5 تا 3ي با ابعاد ها ها و باكتري ارگانيسم
  تا 82يا (  بر فوت مربع دقيقه- گالن4 تا 2بين دياتوميت شدت جريان آب درگذر از فيلتر خاك . كند مي

2m
lit 164شود كه فشار  جهت جريان آب در اين فيلتر از پايين به باال است و اين موجب مي. است ) در دقيقه

وقتي كه . هاي فيلتر را در جاي خود نگه دارد اي المنت هاي استوانه شكيل شده روي غربالآب، اليه رسوبي ت
اين امر چنانچه استخر كار مداوم يعني . شود، بخش عمده اليه رسوبي فيلتر خواهد افتاد جريان متوقف مي

هايي در گردش آب  هاما اگر الزام باشد به صورت تناوبي وقف. كند  ساعته داشته باشد، مسئله ايجاد نمي24
و نصب يك پمپ كوچك در سيستم تداوم جريان آب در فيلتر حفظ ) باي پس(بر  ايجاد گردد، مسير ميان

پس شويي اين نوع فيلتر نيازي به آب اضافي ندارد . ها در جاي خود خواهد ماند شده و لذا اليه رسوبي المنت
اين فشار اضافي با . ها، جدا شوند ه بر روي غربال المنت تا اجرام باقيماندافزايش داده شود فشار بايدو تنها 

تعبيه يك شير سريع بند در خط پس شويي و استفاده از ضربه قوچ حاصله از باز و بسته كردن اين شير 
. شوند و لذا بايد جايگزين گردند ها شسته مي  از روي المنتفيلترضمن پس شويي، ماده . تامين خواهد شد

يد در يك چاهك باز تخليه گرديده و از آنجا تحت نيروي ثقل يا توسط يك پمپ به جريان آب پس شو با
  . را نشان مي دهدهاروش پس شويي اين فيلتر18 شكل  .يك مجراي باز فاضالب ريخته شوند

اين فيلترها به لحاظ .  براي استخرهاي شنا مشهود استدياتوميتمزاياي استفاده از فيلترهاي خاك      
 شدت جريان مجاز و اين واقعيت كه مساحت فيلتر همان مساحت سطح المنت عمودي است، به بيشتر بودن

اي به سطح نشيمني معادل سطحي كه  اين در حالي است كه فيلترهاي ماسه. سطح نشيمن كمتري نياز دارد
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ميت، وم دياتها و قلياها از سيست  حذف منعقد كنندهمضافاً. شود، نيازمندند با شدت جريان كمتر محاسبه مي
  .نياز به كنترل شيميايي و وسايل اضافي را كاهش داده و از مشكالت نگهداري سيستم خواهد كاست

  

  
  ميتو فيلتر ديات عمليات پس شوييشماتيك: 18شكل  

  
  ي كارتريجيهافيلتر       9-3-4 

 و بودهالياف پلي استر  حاوي استوانه اي شكل است كه فيلتر 4 يا 3اين نوع فيلتر داراي يك محفظه با     
  .ندك ميكرون از آب جدا مي 10 تا 5ذرات ريز موجود در آب را به اندازه 

ي كارتريجي نبايد بيشتر از دبي ارايه شـده در طراحـي اوليـه و يـا بيـشتر از                    ها دبي آب عبوري از فيلتر     -الف
2m( دقيقه بر فوت مربع- گالن 375/0

lit  3/15شود) در دقيقه .  
همـواره   .ي كارتريجي بايد مطابق با دستورالعمل هاي ارايه شده توسط سـازنده باشـد        ها تميز كردن فيلتر   -ب

  . تعويض گرددداشته باشد تا در صورت نياز فوراً در محل وجود هابايد يك دست كامل از كارتريج اين فيلتر
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               1 ذغاليفيلتر         9-3-5
ذغال فعال با . باشد  براي حذف بو و طعم آب، جذب عوامل مولد بو و طعم ميهاي مناسب يكي از روش   

نوع ذغال فعال، دما و . خاصيت جذب سطحي باالي خود قادر است، طعم و بوي ناخوشايند آب را حذف كند
pHغال هاي ذ  ذغالي متشكل از اليهفيلتر. باشد   آب، از جمله عوامل موثر بر كارايي و بازدهي ذغال فعال مي

 كه عامل ايجاد بو و طعم -  قادر است، تركيبات فنلي و كلر آزاد آب را فيلتراين . باشد اي مي فعال دانه
براي .  ذغالي هر شش ماه يك بار شستشو و احياء گرددفيلترشود  توصيه مي . جذب كند-باشند نامطبوع مي

 دقيقه با بخار آب 30 الي 20 مدت هاي ذغال به ، دانهفيلتراين منظور كافي است پس از شستشوي معكوس 
 ذغالي مدت زيادي بدون استفاده رها شده باشد، بايد با آب فيلتردر صورتي كه . كم فشار شستشو داده شود
  .هاي ذغال فعال زدوده شوند ها و ديگر عوامل بيولوژيكي از سطح دانه كلردار شسته شود تا باكتري

         ساير روشهاي فيلتراسيون9-3-6
آن توسط مرجع صادر كننده استفاده از روشهاي ديگر فيلتراسيون در صورتي مجاز خواهد بود كه عملكرد     

  .مجوز مورد تاييد قرار گيرد
         دستگاه خالء ساز9-3-7

جاروي مكشي كه در ديواره استخر استفاده ي شنا بايد داراي يك سيستم تامين خالء براي استخرها  كليه 
با استفاده از اين سيستم امكان جاروب نمودن كليه اجسام معلق و غير معلق  . ود باشدكارگذاشته مي ش

 20خروجي هاي سيستم تامين خالء نبايد بيش از  .نسبتاً درشت از داخل كاسه استخر وجود خواهد داشت
  .سانتي متر پايين تر از سطح آب استخر قرار گرفته باشد

  )مآلو(مواد منعقد كننده        9-3-8 
 به داخل آب استخر ن آبد نموكه قبل از فيلتراي است  ماده منعقد كننده ،سولفات آلومينيوم يا آلوم   

شود تا مواد معلق آب را منعقد نموده و آنها را به اجزاي بزرگتري كه به راحتي توسط فيلتر جذب  تزريق مي
 در اثر وجود مواد قليايي آب، يك ماده وقتي ماده منعقد كننده به آب اضافه شود،.  نمايدتبديل ،گردد مي

  .شود رسوبي غير قابل انحالل ژله مانند موسوم به فالك تشكيل مي
ها را به خود جذب كرده و به   شامل مواد ارگانيك، تركيبات رنگي و باكتريشوندهفالك، مواد خوب تقسيم    

 آب زالل و تميز از فيلتر خارج ند و نتيجتاًك اي فيلتر، اين فالك را از آب جدا مي  ماسهبستراندازد،  دام مي
 براي انجام واكنش شيميايي بايد وقت قائل شد، يمعينزمان مدت شود كه  توجه بايد به اين نكته .شود مي

علت كدر شدن آب . در غير اين صورت ممكن است فالك در داخل استخر تشكيل گرديده و آب را كدر نمايد
استخر اين است كه آب در حالت معمولي مقداري يونيزه است و يون منفي به علت ورود آلوم به داخل آب 

دهد كه اين ماده   با آلومينيوم تشكيل يك رسوب كلوييدي يا همان فالك را مي ذيلآن مطابق واكنش
شود  ماند و لذا از باال و بيرون استخر كدر ديده مي شود و به صورت معلق در آب استخر باقي مي نشين نمي ته
اي تنظيم شده باشد كه آلوم داخل لوله، قبل   سولفات به گونه تزريقه همين خاطر است كه بايد دبي پمپو ب

                                                 
1- Carbon Active Filter 
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از رسيدن به فيلتر واكنش كامل انجام دهد و مقدار اضافي آلوم جهت عبور به فيلتر و بعد از آن به داخل آب 
  .استخر باقي نماند

  

        رسوب كلوييدي
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آلوم  . به مخزن مكش وارد شود كه فرصت الزم براي تشكيل فالك موجود باشدبگونه اي بنابراين آلوم بايد  

pHاسيدي بوده و با تركيب قليايي داخل آب استخر واكنش يآورد، چرا كه تركيب  آب استخر را پايين مي 
محدوده  صورت گيرد تا از pHلذا پس از تزريق آلوم بايد كنترل دقيقي در خصوص  .دهد شيميايي صورت مي

  .مجاز خارج نگردد
 داي را كه استفاده از آلوم ايجا توان اسيديته  به جاي ماسه ميفيلتربا استفاده از كلسيت به عنوان ماده    
رود و  ل مي به تدريج تحلي،كند  آلوم را خنثي مياسيديتهكلسيت همچنان كه خاصيت . كند، خنثي نمود مي

  .  اضافه نمودفيلتركلسيت به هاي تازه   دانهاز اين رو بايد مرتباً
  1       رقيق سازي يا تزريق آب تازه9-3-9

از طرفي همواره بخشي     به طور كلي تصفيه كردن نمي تواند همه آالينده هاي آب استخر را حذف نمايد، 
از چرخه سيستم گردش  ، فاضالب حاشيه استخر طريق مجرايتبخير و نيز خروج ازاز آب استخر به دليل 

 ليتر آب تازه در روز به سيستم 30به همين دليل الزامي است به ازاء هر شناگر حداقل . خارج مي شودآب 
  .گردش آب استخر افزوده شود

  
   گردش آب در استخر        10
    كليات         10-1

 موثر اي پيوسته و سيستم گردش آب در استخر اين است كه آب آلوده به گونهطراحي و ساخت هدف از       
به ميزان مشخصي از استخر بيرون كشيده شده و به سمت مركز گندزدايي برده شده و سرانجام پس از 

 گندزدايي و زالل  و مورد نيازتصفيه بار ديگر به استخر برگردانده شود تا بدين ترتيب ميزان پيش بيني شده
 و ترتيب مناسب برداشت 2ش آبكارآيي سيستم گردش آب به گزينه ميزان گرد. بودن آب استخر بدست آيد

 نمونه اي از تجهيزات و 20 و 19در اشكال  .آب آلوده و بازگرداندن آب تصفيه شده به استخر بستگي دارد
  . است اي از جانمايي تاسيسات و نحوه عملكرد آنها ارايه شدههملحقات سيستم گردش آب و نيز نمون

             نرخ گردش آب10-2
ميزان گردش آب در يك استخر عنصري اساسي در تعيين ابعاد تجهيزات تصفيه آب  بديهي است كه     

اين . دهد ها را تحت تاثير قرار مي  و هزينه و ظرفيت دستگاهبوده) ها و غيره فيلترها،  پمپ ها،  مانند لوله(

                                                 
1- Make Up 
2- Turnover Rate 
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ز آن اثري اما مهمتر ا. مطلب بايد از همان ابتداي طراحي استخر به كمك كارشناسان مربوطه مشخص گردد
 آب گردش براي زمان بايد براي طراحي اوليه .است كه بر ميزان گندزدايي و زالل شدن آب خواهد گذاشت

  . استفاده نمود 5  جدولهاي  از داده)  عبور كندفيلتريعني مدت زمان الزم براي اين كه كل آب استخر از (
اي  ايي شده در كاسه استخر داراي اهميت ويژههاي تخليه آب آلوده يا ورود آب گندزد محل اتصال دريچه     

 آلودگي در سطح و در عمق آب ،گيرد است زيرا در بخش كم عمق استخر، كه بيشتر مورد استفاده قرار مي
ها را در اين بخش از استخر  اي باشند كه تمركز آلودگي  بايد به گونه و مجاريبنابراين اتصاالت. بيشتر است
  در بخش)  شده و تصفيهگندزدايي( مورد استفاده قرار مي گيرد، ورود آب تازه اً كه عمدتروشي. كاهش دهد

  
  نرخ گردش آب انواع استخرهاي شنا : 5جدول  

  گردش زمانحداكثر مدت  انواع استخر
  آب

   ساعت1استخر كودكان         
  ساعت5/1  استخرهاي آموزشي

   ساعت3استخرهاي تفريحي      
   ساعت6  قهاستخرهاي مساب

   ساعت5/0   استخر آبگرم          
   ساعت5/0   استخرهاي درماني      
   ساعت6استخرهاي شيرجه      

  

  
   مورد استفاده داخل و اطراف كاسه استخر به منظور گردش آبتجهيزات : 19شكل  
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  شماتيكي از سيستم گردش آب و تجهيزات مربوطه : 20شكل  

  
 تخليه واقع در بخش مجراياستخر و تخليه آب آلوده از طريق كانال سرريز سراسري و از طريق كم عمق 

  .عميق استخر است
شود   مستقر در وسط و موازي ضلع طولي استخر وارد ميمجاريدر استخرهاي سرپر، آب زالل از طريق     

ميق و از طريق كانال سرريز صورت  واقع در بخش عمجرا و دريچه هايدر حالي كه تخليه آب آلوده از طريق 
  .گيرد مي
هاي ورودي يا خروجي آب بايد دقت كافي گردد تا امكان هر نوع دست كاري يا  در نصب دريچه         

آل و  آسيب رساني عمدي را از شناگران سلب نمايد و ترتيب اتخاذ شده بايد بهترين سازش بين الزامات ايده
  .رقرار سازدزالل بودن و گندزدايي آب را ب

   سيستم گردش آب             10-3
كشي   لولهكه حدفاصل تجهيزات ميگرددمجموعه اي از تاسيسات و شامل  سيستم گردش آب استخر    

ها، فيلترها و تجهيزات  ها، گرمكن در اين فاصله موگير، پمپ.  آب استخر را در بر مي گيردورودي تا خروجي
 و گير آب، دستگاههاي مبدل حرارتي ، تجهيزات سختيآلوم زنيهيزات تزريق مواد ضدعفوني كننده، تج

اي انتخاب گردند كه افت فشار آب در مسير  اين تجهيزات بايد به گونه. گردند نصب ميتجهيزات فيلتراسيون 
 روز، از قانون  شبانهدر تعيين سرعت گردش يا تعداد دفعات تعويض آب استخر در. گردش، حداقل باشد

  . شود والي استفاده ميترقيق مت
  )صافي(موگير              10-4 

 كار آن گرفتن مو، پارچه و ساير مواد خارجي  پيش بيني شود كه)صافي(ها بايد يك موگير     براي پمپ     
البته فيلترها نيز قادر به گرفتن مو و پارچه از آب . معلق در آب قبل از ورود به دهانه مكش پمپ است

با تعبيه موگير قبل از پمپ . د ولي تميز كردن آنها از اين گونه مواد خارجي دشوارتر استجرياني هستن
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اين امر از . هاي بلند مو و پارچه را پيش از اينكه وارد پوسته پمپ شوند از آب جدا نمود توان رشته مي
  .نمايد هاي مو و پارچه به دور پروانه پمپ جلوگيري مي پيچيدن رشته
اي نصب شده است كه  يل شده از يك غربال سبدي شكل قابل برداشت و نظافت كه به گونه     موگير تشك

هاي آن از  بايد غير قابل خوردگي بوده و قطر سوراخ اين صافي يا غربال . كند آب از سمت داخل آن عبور مي
ساحت مقطع  برابر م10ها بايد حدود  هاي اين سوراخ همچنين مجموع مساحت.  بيشتر نباشد ميليمتر2/3

با چنين مساحتي افت فشار كاهش يافته و طول مدت كاركرد موگير قبل از نياز به تميز . لوله ورودي باشد
بايد در طرفين موگير شيرهايي نصب شوند تا هنگام نظافت آن، مانع جريان يافتن . گردد كردن آن افزون مي

  .آب به درون غربال گردند
 بيرون آورده و تميز نمود بدين معني شده باشد كه بتوان غربال آن را سريعاًاي طراحي     بايد موگير به گونه

   .كه پوسته موگير بايد با حداقل پيچ و مهره محكم شود و يا از نوع يوغي شكل باشند
در سيستم هايي كه صافي بر روي بخش مكنده پمپ قرار داده شده است، نيازي به نصب صـافي در مـسير                        

  .تخليه آب نيست
 ها  پمپ          10-5
     پمپ گردش آب بايد داراي ظرفيت مناسبي متناسب با الزامات طراحي استخر و نيز داراي فيلتر        

اي، دو  تك مرحلهي وژيهاي سانتريف ها براي اين نوع كار مداوم، پمپ ترين پمپ مناسب . باشدپس شويي
  .باشند كي ميمكشي، با محفظه دو پارچه افقي و موتور محرك الكتري

هاي داخل فونداسيون بايد  پيچ. بايد برنزي بوده و روي پايه بتني نصب، تراز و محكم شوند پمپ  جنس    
گردد، با دست بسته شوند و سپس به پايه  هنگامي كه پمپ به وسيله فاصله پركن يا گوه در محل مستقر مي

ون محكم شده و تراز بودن پمپ مورد بررسي هاي فونداسي بعد از سفت شدن دوغاب، پيچ. ريزي شود دوغاب
  .شود هرگونه ناترازي پمپ با قرار دادن فاصله پركن يا گوه در زيرپمپ يا موتور اصالح مي. گيرد مجدد قرار مي

چنانچه پمپ در محلي نصب شود كه الزم باشد سر و صداي ناشي از ارتعاش پمپ محدود گردد سراسر     
اين فونداسيون بتني بايد با چنان ابعادي . اي قرار داده شود لشتك چوب پنبهفونداسيون پمپ بايد روي با

  .ساخته شود كه وزن آن حداقل دو برابر وزن پمپ باشد
ايـن وضـعيت   . بايد تـا حـد ممكـن نزديـك اسـتخر و زيـر خـط سـطح آب اسـتخر نـصب گـردد                     پمپ مي    

 مورد استفاده  پمپ.دهد پمپ را اطمينان مي   هاي    وري دائمي پره    ترين حالت نصب پمپ بوده و غوطه        اقتصادي
يك گيج كه نشان  .اب گردد انتخSelf primingد از نوع در صورتي كه باالي شيب هيدروليك نصب شود، باي

دهنده ميزان فشار و خالء باشد بايد بر روي قسمتي كه عمل مكش را انجام دهد نصب گردد و همچنين يك                     
  .پمپ كه آب تخليه مي شود قرار داده شودگيج ديگر بايد بر روي قسمت ديگر 

    لوله ها          10-6
    مواد     10-6-1
لوله ها و اتصاالت سيستم گردش آب بايد از جنس مواد غير سمي، مقاوم در برابر خوردگي و قادر به      

پالستيك،   براي سيستم گردش آب استخر عموماًمواد قابل قبول .كاركردن در شرايط فشار سيستم باشد
  .ضدزنگ، آلومينيوم، چدن و ديگر مواد سازگار براي تامين آب مي باشد مس، فوالد
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   سرعت گردش آب    10-6-2
ابعاد لوله ها، اتصاالت و شيرهاي تعبيه شده در سيستم گردش آب بايد به گونه اي طراحي و ساخته شده   

 بر ثانيه ليتر 85يه و تحت جريان ثقلي از  بر ثانليتر 170باشند كه سرعت گردش آب تحت شرايط مكش از 
  .بيشتر نشود

   لوله ها        كدگذاري رنگي10-6-3
  . باشند6رنگي مطابق با جدول  تمامي لوله هاي در معرض ديد بايد داراي كدهاي     
  

  كد رنگي لوله هاي در معرض ديد:  6جدول  
  كد رنگ  شبكه مواد زائد  كد رنگ  شبكه آب 

  قهوه اي تيره  فاضالب ناشي از فيلتراسيون  آبي تيره    شربآبخطوط جابجايي 
  خاكستري تيره  فاضالب   شفاف   آب فيلتر شده 

  قهوه اي روشن  ر خمجراي آب خروجي است  سبز زيتوني  لوله بازگشت كف يا آب هاي سطحي
  كد رنگ  موارد ديگر  مشكي  مجراي اصلي فاضالب

  بز تيرهس  هواي فشرده   نارنجي  آلوممجراي انتقال 
  قرمز  گاز  زرد  )محلول/ گاز ( كلر

      سفيد   بي كربنات سديم  
      صورتي  اسيد

  
در جايي كه دو رنگ كنار هم از وضوح و قابليت تشخيص مطلوبي جهت تمايز بين آنهـا برخـوردار نباشـد،                         

تي متر ترسـيم    ن سا 75 سانتي متري با قابليت تمايز رنگ باال بايد بر روي لوله ها به طول حداقل                 15يك نوار   
  . و همچنين جهت حركت سيال درون لوله بايد بر روي آن نشان داده شود» مايع « يا » گاز  «نام. شود

  الب ض فاسيستم  نصب         10-7
الب ضـ تمامي تجهيزات و شبكه لوله كشي بايد بـه گونـه اي طراحـي و سـاخته شـود كـه عمـل دفـع فا                              

تمامي لوله ها بايد به طـور       . ب و شيرهاي تخليه يا روشهاي ديگر انجام شود        الضبطوركامل از طريق مجراي فا    
كامل و مستمر توسط نگه دارنده هاي مناسب نگه داري شوند تا از هرگونه خم شدن و آويزان شدن لولـه هـا                       

 شـيب    بـه سـمت پمـپ      كامالًو  بايد در يك جهت     ) مكنده آب   ( تمامي لوله هاي مكش    .جلوگيري بعمل آيد  
  .ه باشندداشت

             لوله كشي10-8
 د كـه  نا طراحي و ساخته شـو     ن مكشي سيستم تخليه آب بايد بر اين مب         هاي جيو انشعابي از خر    هاي      لوله

 شـده   معـين در مـدت زمـان      ر سيستم گردش آب اسـتخر را        د درصد آب موجود     100د  ن قادر باش  در مجموع 
هر لوله مكشي اصلي به سـمت        . متر بر ثانيه بيشتر شود     8/1سرعت مكش در داخل لوله نبايد از         .انتقال دهد 

 درصـد از كـل      30 حداقل   .پمپ بايد به شيري مجهز باشد كه امكان كنترل جريان تخليه كلي را فراهم نمايد              
  .آب گردشي بايد از طريق سيستم تخليه اصلي عبور نمايد
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         كنترل و اندازه گيري جريان  10-9
   گيري جريان  ه        انداز10-9-1
بـراي انـدازه گيـري نـرخ         . متر بر ثانيه باشد    4يك از مجاري ورودي آب بايد حداكثر          جريان آب در هر    نرخ  

نمايد بايـد در سيـستم گـردش آب         مي  يك وسيله كه بطور دائم نرخ عبور جريان را اندازه گيري            جريان آب،   
 خريان بايد در جايي قـرار داده شـود كـه بتـوان نـر              ي شني ابزار اندازه گيري ج     هادر فيلتر . وجود داشته باشد  

 برابـر نـرخ     5/1نشانگر يا وسيله اندازه گيري بايد قادر باشدتا          ابزار .را نيز اندازه گيري نمود     پس شويي    جريان
همچنين نشانگر بايد داراي يك محـدوده  .  درصد جريان واقعي نمايش دهد10جريان طراحي شده را با دقت       

داد براي نرخ جريان هاي پيش بيني شده باشد و نيز بايـد در محـل مناسـبي نـصب شـده                      مناسب خواندن اع  
  .يرات مورد نياز را فراهم كنديباشد كه امكان قرائت اعداد و همچنين تغ

          تنظيم جريان   10-9-2
در شرايطي  . بايد در مسير سيستم گردش آب قرار داده شود         آب       يك ابزار خودكار براي تنظيم نرخ جريان      

بايد هر واحد بطور جداگانـه داراي ابـزار         ،  ي چند تايي استفاده مي شود     هاكه از پمپ هاي چندتايي و يا فيلتر       
  .خودكار تنظيم جريان باشد

 هاي آب ورودي        10-10
بـه   اسـتخر    آب در سراسـر     كلر آزاد بـاقي مانـده     اي كه     ها، توزيع آب در استخر است به گونه          ورودي وظيفه   

در تعيـين   . تعبيه گردند  متر   6و با حداكثر فاصله      ها بايد روي چهار وجه استخر        اين ورودي  .اندازه كافي باشد  
منظـور منـاطقي    . (هاي اسـتخر منـاطق مـرده ايجـاد نگـردد            ها بايد دقت نمود كه در گوشه        محل اين ورودي  

 متـري از    5/1فاصله  ها را در    ودي ور به همين منظور بايد   ). گيرند  هستند كه تحت پوشش آب ورودي قرار نمي       
اي تعبيه نمود كه آب به طور مماس بر ديواره مجاور جريان يافته و يـك گـردش                    هاي استخر و به گونه      گوشه

 يك ورودي آب در     همچنين بايد  .تر صورت گيرد    مارپيچي حاصل آيد تا تخليه آب ورودي با آب موجود سريع          
  . قرار داده شود...) معلوالن و ،ودكاندر استخر ك (هر تورفتگي مربوط به پله ها

 سانتي متر پايين تر از موقعيت طراحي شـده بـراي   80ورودي هاي تعبيه شده در ديواره هاي استخر بايد           
      ورودي هاي آب طراحي شده در كف استخر بايـد بـا فواصـل يكنواخـت و بـا حـداكثر                     سطح آب استخر باشد   

در هر استخري    .باشد قرار داده شوند   متر   5/4اي ورودي آب از هر ديواره        متر و به نحوي كه فاصله رديف ه        6
كليه ورودي هاي كف . استخر نيز تعبيه شود   ف ورودي آب از ك     بايد حتماً  ، متر باشد  18كه عرض آن بيشتر از      

اره ورودي ها نبايد آنقدر شدت و تالطم داشته باشد كه در كف يـا ديـو               . بايد با سطح كف استخر همتراز باشد      
  .استخر براي شناگران ايجاد خطر نمايد

شدت جريان از هر ورودي بايد براساس ميزان آب مورد نياز براي گردش در هر منطقه استخر تعيين     
گيرد و در همان زمان  به عنوان مثال چنانچه بخشي از استخر براي شيرجه مورد استفاده قرار مي. گردد

توان دريافت كه تعداد شناگران در  ي اختصاص دارد، به راحتي ميبخشي ديگري به تمرين شناگران مبتد
شود و بايد  تر آلوده مي رو آب در اين قسمت سريعها بيشتر از بخش ديگر است و از اين  بخش تمرين مبتدي
. هاي اين بخش از استخر است اين مستلزم جريان يافتن مقدار بيشتري آب از ورودي. زودتر تعويض گردد

. اطمينان از جريان مطلوب آب در هر بخش استخر، بايد روي هر ورودي شيرهايي نصب نمودجهت حصول 
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قطر لوله در سيستم لوله كشي . توان از ورودي قابل تنظيم به جاي شير استفاده نمود براي اين كار مي
  . محاسبه و اجرا نمودباستخرها را مي توان مطابق اطالعات ارايه شده در پيوست 

       كنترل ميزان ورودي             10-10-1
ورودي ها مطـابق بـا الگـوي طراحـي شـده بـراي       آب آزمون هايي انجام گيرد تا ميزان  بايد      به طور روزانه    

  .سيستم گردش آب استخر تنظيم گردد
        خروجي ها       10-11

 عميـق تـرين نقـاط و بـا              حداقل دو سيستم اصلي تخليه آب با خروجي مكشي بايد در كـف اسـتخر و در                
  تا امكان گردش مداوم و تخليه آب استخر ظـرف مـدت نـسبتاً               سانتي متر كارگذاشته شود    90حداقل فاصله   

 سـانتي متـر   90ي آبگرم چنانچه امكـان رعايـت حـداقل فاصـله     استخرهادر .  ساعت فراهم شود  8 تا   4كوتاه  
  .شودوجود نداشته باشد بايد حداكثر فاصله ممكن در نظر گرفته 

            درپوش يا توري   10-11-1
مساحت  .خروجي اصلي سيستم تخليه آب استخر بايد داراي يك درپوش يا توري ضدگرداب باشد      

 45قسمتي كه آب از آن عبور مي كند بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا تضمين نمايد كه سرعت عبور آب از 
درپوش  .دن سانتي متر پهنا داشته باش8/3ي باز درپوش نبايد بيشتر از هافضا .سانتي متر بر ثانيه بيشتر نشود

شش خروجي آب كف استخر استفاده مي شود نبايد بدون استفاده از ابزار ويژه قابل ويا شبكه اي كه براي پ
 مورد آزمون هاي .اي باشد كه بدن شناگران نتواند همه آن را بپوشاند  و ابعادش به اندازهبرداشته شدن باشد

انجام  1388 سال 11202 -3 استاندارد ملي ايران به شماره بايد مطابق  جهت صحه گذاري درپوش ها نياز
  .گيرد

   سرريز استخر    10-12
 بايد دور تا دور استخر تعبيه شده و شكل و اندازه آنها چنان باشد كه شناگران زماني كه از آنها به سرريزها   

 همچنين بايد بتواند سرريزها. كنند نتوانند پا يا بازوي خود را در آنها داخل كنند عنوان دستگيره استفاده مي
داشته و از برگشت آنها به داخل استخر در اثر موج  شوند نگه اجرام شناور در آب استخر را كه به آن وارد مي

 دور سرريزها وداخل  در متر 5/4 تا 3 به فواصل سرريزهاهاي  خروجي . اگهاني آب ورودي، جلوگيري نمايندن
الزامات و . بندي شوند ها شيب  بايد به سمت اين خروجيسرريزها. گردند تا دور محيط استخر تعبيه مي

  .ه گرديده است اراي2- 1- 8ند  در بسرريزهامشروح اطالعات مربوط به 
  

  pH  ميزان          تنظيم11
ذاري و كـاركرد صـحيح عمليـات گنـدزدايي،           زيـادي بـر ميـزان اثرگـ        تاثير در آب استخر شنا      pHميزان       

داليـل اصـلي    . احساس رضايتمندي شناگران، ميزان شفافيت آب و يا حتي طول عمر تجهيزات خواهد داشت             
  .ورده شده است آ21 در شكل 8/71 تا 2/7در محدوده pH الزام كنترل ميزان 

                                                 
 و در استخر هايي كه گندزدايي بـا بـروم و يـا سـاير     8/7 برابر  pH در خصوص استخر هايي كه گندزدايي با كلر انجام مي شود، حداكثر ميزان مجاز-1

  . مي باشد8 برابر pHروش ها انجام مي شود، حداكثر ميزان 
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   pHداليل اصلي نياز به كنترل ميزان : 21شكل  

  
ي شنا بايد تجهيزاتي وجود داشته باشد كه توسط آن تجهيزات بتوان مواد شـيميايي               ستخرهاادر تمامي         

روشهاي افزودن مواد شيميايي به آب بايد داراي        . ستخر اضافه نمود   به آب ا   pHمناسبي را براي تنظيم ميزان      
ايي به آب را به گونه      شيمي اين دستورالعمل ها بايد نحوه افزودن مواد      . دستورالعمل هاي مناسب و ايمن باشد     

اي تشريح نمايد كه شناگران را از بروز هرگونه خطر يا حادثه ناشي از تماس با مواد شيميايي غليظ محافظت                    
مواد شيميايي را از طريق آب استخر       يكنواخت  توزيع   و   همچنين اين دستورالعمل ها بايد روش صحيح      . نمايد

 در آب استخر بايد از طريق انجام آزمـون هـاي الزم بـر روي                 صحت و ايمني توزيع مواد شيميايي      .بيان نمايد 
  .ورود شناگران به تاييد برسد آب قبل از

و  )NaHCO3( بـي كربنـات سـديم   آب استخر جوش شيرين يا به   pH در اغلب موارد براي افزايش ميزان    
      اضـافه   ) NaHSO4( يـا بـي سـولفات سـديم        )HCl( 1مورياتيـك   به آب اسـتخر اسـيد      pHبراي كاهش ميزان    

  . وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره مي شودCO2اما روش هاي ديگر نيز همچون تزريق گاز . مي كنند
 CO2       گاز 11-1
  كليات       11-1-1

  : استفاده مي شود بايد موارد زير رعايت گرددpH براي كنترل ميزان CO2در جايي كه از تزريق گاز     
 در همـان نقطـه   دش آب بـه آب اضـافه شـود كـه معمـوالً     يد در همان نقطه اي از سيستم گر       با CO2 گاز   -1

طول لوله هاي سيستم گردش آب بايد بـه انـدازه كـافي بلنـد               .   اضافه مي شوند    pHمحلولهاي تنظيم كننده    
  . با آب در تماس باشدCO2 ، ثانيه قبل از رسيدن آب به استخر5باشد تا حداقل 

 بايد به خوبي  نگه داري و محافظت شوند و به درستي به يـك جـاي مطمـئن متـصل                      CO2 سيلندر هاي    -2
  .سيلندرها نبايد در دسترس عموم افراد باشند. شوند تا از تخريب و آسيب ديدن آنها جلوگيري شود

                                                 
1-Muriatic Acid 
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 كار بهره برداري   . بايد مطابق دستورالعمل سازنده عمل شود      CO2ي گاز   ها براي نصب و راه اندازي سيلندر      -3
  . بايد توسط افراد متخصص كه از قبل معرفي شده اند، انجام شودCO2از واحد گاز 

چنانچـه بـه داليـل مختلـف        .  بايد خارج از ساختمانهاي مسكوني نگـه داري شـوند          CO2ي گاز   ها سيلندر -4
 بايد اتاق نگه داري سـيلندرها داراي سيـستم تهويـه مناسـب              ، داخل ساختمان نگه داري مي شوند      هاسيلندر

يك سيستم تهويه مكانيكي بـا نـرخ خـروج و           .  همچنين بايد يك هواكش در نزديكي سقف نصب گردد         .باشد
كانـال مكـش هـوا بايـد در     . ي تعبيـه شـود  ها دقيقه در محل نگه داري سـيلندر     3تعويض هواي يكبار در هر      

واي خروجي بايد از    ه. نزديكي كف و تا حد امكان به دور از درب ورودي محل مكش هواي تازه قرار داده شود                 
 كـه هـواي     طريق يك لوله با حداقل قطر يك اينچ به محوطه خارج از سـاختمان منتقـل شـود بـه گونـه اي                      

  . به داخل هيچ يك از اتاق ها و سالن هاي ديگر وارد نشودخروجي به هيچ وجه مجددا
   قطع سيستم تزريق     11-1-2
ده مواد شيميايي در زماني كه سيستم گردش آب كار          يك وسيله خودكار جهت غير فعال كردن تزريق كنن           

  .نمي كند بايد در نظر گرفته شده و در محل كارگذاشته شود
  

   قليائيت ميزان          تنظيم12
 pHدر اغلب موارد ميزان قليائيت بـا ميـزان          .  است pH     قليائيت در واقع ميزان مقاومت آب در برابر تغيير          

 هـا و   بـي كربنـات   كربنات هـا، با اندازه گيري مقدار مواد قليائي موجود در آب نظير        قليائيت  . اشتباه مي شود  
ميزان قليائيت آب اثـرات متنـوعي را بـر          .   آب مي باشد    +H ميزان يون    pH تعيين مي شود اما      هيدروكسيدها

  .ست آورده شده ا22شكل   عمده اثرات ميزان قليائيت در .محتواي شيميايي و فيزيكي آب خواهد داشت

  
  داليل اصلي نياز به كنترل ميزان قليائيت: 22شكل  
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براي افزايش دادن ميزان قليائيت بايد بـه آب اسـتخر           .   شود  ppm80   ميزان قليائيت نبايد هيچگاه كمتر از       
 )HCl ( مورياتيكاضافه كرد و براي كاهش دادن ميزان قليائيت بايد از اسيد) NaHCO3 ( بي كربنات سديم

  .مود ناستفاده
  

  ي شنا   استخرها در )1SI(   شاخص حد اشباع    13
  و فاكتور درجـه حـرارت بـه انـضمام     pHي شنا معادل حاصل جمع ميزان استخرها    شاخص حد اشباع در  

  :مطابق معادله زير.  مي باشد1/12 ثابت دفاكتور سختي آب و نيز فاكتور ميزان قليائي بودن آب، منهاي عد
  

SI = pH + TF+CF+AF – 12.1  
     .است  ±5/0بهترين شاخص حد اشباع عدد صفر با رواداري 

 CaCO3   در شرايطي كه شاخص حد اشباع عدد مثبتي شود، بدين معني است كه آب استخر از تركيب 
ه ها شود، اشباع شده است كه ممكن است منجر به رسوب يك اليه محافظ و يا يك پوسته مقاوم بر روي لول

  . شيرهاي ورودي آب و نيز پمپ ها،ي فلزيهابويژه روي فيلتر
 CaCO3   در حالتي كه شاخص حد اشباع عدد منفي شود، بدين معني است كه آب استخر فاقد تركيب 

  .بوده و در نتيجه ممكن است موجب خوردگي تاسيسات گردد
سختي كلسيم و   فاكتور- ارت، سختي كلسيم فاكتور درجه حر-  ميان درجه حرارت  ارتباط7جدول      در 

  .  آورده شده است قليائيت،فاكتور -همچنين مجموع قليائيت 
  

  ي درجه حرارت، سختي و قليائيتهافاكتور: 7جدول  
  درجه حرارت 

  فارنهايت سلسيوس
 فاكتور
  حرارت

TF 

سختي 
 كلسيم

   سختيفاكتور
CF   

مجموع 
 قليائيت

 فاكتور
  قليائيت

AF 
0  32  0/0  5  3/0  5  7/0  
77/2  37  1/0  25  0/1  25  4/1  
77/7  46  2/0  50  3/1  50  7/1  
66/11  53  3/0  75  5/1  75  9/1  
55/15  60  4/0  100  6/1  100  0/2  
88/18  66  5/0  150  8/1  150  2/2  
4/24  76  6/0  200  9/1  200  3/2  
88/28  84  7/0  300  1/2  300  5/2  
4/34  94  8/0  400  2/2  400  6/2  
5/40  105  9/0  800  5/2  800  9/2  
5/53  128  0/1  1000  6/2  1000  0/3  

  

                                                 
1 - Saturation Index 
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  : مثال 
، مجموع سختيسلسيوس درجه 20شرايطي را در نظر بگيريد كه در آن درجه حرارت    

lit
mg 200 مجموع ،

قليائيت
lit
mg 20 8/7 وpH= در نتيجه :  

52/0 TF= ⇒درجه سلسيوس20درجه حرارت ⇒  فارنهايت68رجه حرارت  د  
1سختي كلسيم  = 7/0  ×  200  = 140 

lit
mg ⇒CF = 76/1  

20قليائيت  ⇒AF= 22/1  
⇒SI = 8/7  + 52/0  + 76/1  + 22/1  – 1/12  = (–) 8/0  

  .درنتيجه آب استخر خورنده مي باشد
  

   .شاخص حد اشباع بايد اندكي در جهت مثبت و در محدوده رواداري اشاره شده نگه داشته شود -يادآوري 
  

   شرايط بهينه      13-1
  : از استشرايط بهينه عبارت  
-  pH:  2/7 8/7 الي  
   سلسيوس درجه29 الي 25:   دما-
   ميلي گرم بر ليتر120 الي 80:  مجموع قليائيت-
   ميلي گرم بر ليتر 250 الي 180:  سختي كلسيم- 
  +5/0  الي   -5/0:   شاخص حد اشباع-

 به   بر شاخص حد اشباع،    تنظيم نمودن هر يك از عوامل موثر      كسب اطالعات بيشتر در خصوص نحوه       براي     
  راجعه نماييد مپ تپيوس

  
    كلر آزادو pHاندازه گيري ميزان       14
كيت سنجش در يك  بايد ،آب pH  وبه منظور اندازه گيري ميزان مواد ضدعفوني كننده باقي مانده در آب    

ور بايد معرف شـيميايي مناسـبي بكـار         كبراي انجام هر يك از آزمون هاي مذ       . محل استخر وجود داشته باشد    
با نمونه هاي آزمون بـه منظـور يـك مقايـسه دقيـق و نتيجـه گيـري                   استانداردهاي رنگ مرتبط     .گرفته شود 

استانداردهاي رنگ تهيـه شـده      . از نمونه هاي آزمون  بايد تهيه شده و در محل استخر نگه داري شود               صحيح
بايد از نوعي انتخاب شده باشند كه به نسبت معقولي داراي پايداري بوده و به راحتي و در حد فاصـل زمـاني                       

ي الكتريكـي يـا الكترونيكـي بـراي         هاعالوه بر كيت آزمون ممكن است از ديگر ابزار         .نها محو نشود   رنگ آ  ،كم
  . استفاده شودpHتشخيص 

                                                 
  . به پيوست پ مراجعه نماييد7/0  در خصوص دليل استفاده از ضريب -1
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با حداقل محدوده هـاي     ) فنيلن دي آمين   - فسفر -دي اتيل  (DPDيك كيت     :كيت اندازه گيري كلر آزاد     -1
اگر از معـرف    .  كلر آزاد در محل وجود داشته باشد        بايد براي اندازه گيري    3 و   2،  5/1،  1،  8/0،  6/0،  4/0،  2/0

 اسـتفاده از سـاير      . از مقياسهاي مناسب ديگري نيز بهـره گرفتـه شـود           استفاده مي شود بايد حتماً     هاي ديگر 
  .روشها و تجهيزات به شرط پوشش دادن محدوده هاي فوق و تاييد مراجع ذيصالح مجاز مي باشد

 2/0 با دقـت انـدازه گيـري         2/8 تا   8/6 با مقياسهاي از     pHاندازه گري   يك كيت     : pH كيت اندازه گيري     -2
  .واحد بايد تهيه گرديده و در محل استخر موجود باشد

  
   استخر تهويه    15
  1سيستم تهويه       15-1
براي فضاي پيراموني كاسه استخر به دليل ميزان باالي بايد در استخرها، سيستم مكانيكي تهويه، نه تنها     

فضاهاي وابسته به استخر از قبيل ديگر  بلكه براي ،گردد رطوبت و مواد شيميايي موجود پيش بيني 
  .شود درنظرگرفته  بايد  نيزساير فضاهاي موجود نظافت و ،هاي شست و شو ها، مكان ها، دوش كن رخت

  استخرتعويض هواي فضاي پيراموني كاسه استخر و ديگر فضاهاي  ميزان     15-2
باشد و از ديگر سو جهت  ويض هوا از يك سو براي جايگزيني اكسيژن جذب شده طي فرايند تنفس ميتع    

و موارد  بوهاي بدن انسان ، پخش شدهآببخار ، ،گازهاي متصاعد شده از مواد شيمياييتخليه گاز كربنيك
 هوا برسد، براي انسان  درصد حجم6 تا 5اگر ميزان گازكربنيك موجود در هوا به . آيد به كار ميمشابه ديگر 

 درصد گاز كربنيك در هواي محيط، براي هر انسان، مقدار 5/0جهت حفظ ميزان  .خطر آفرين خواهد بود
 بوهاي بدن انسان خطرناك وجود. استهوا الزم ) برحسب نوع فعاليتش( متر مكعب در ساعت 11 تا 2/2

و رطوبت، ممكن است محيطي مساعد براي رشد باشد ولي نامطبوع است و افزون بر آن در تركيب با دما  نمي
 همچنين وجود گازهاي منتشر شده در فضاي استخر نظير گاز كلر عالوه بر اثرات .ميكروب به وجود آورد

  .دگي زيادي كه بر تاسيسات خواهد داشت، سالمت شناگران را نيز تحت تاثير قرار مي دهدنخور
  :ستخر را مي توان به شرح زير خالصه نمودسيستم تهويه اموارد استفاده   به طور كلي، 

  و گازهاي مضرجلوگيري از انتشار قابل مالحظه بوهاي نامطبوع  - 1
 جلوگيري از پديده تعريق يا كاهش اساسي آن - 2
 برطرف كردن رطوبت - 3
  تامين هواي تازه جهت تنفس حاضرين - 4

  .نمايد ضا مشخص مي را در مورد شمار تعويض هوا در ساعت برحسب نوع فضرورياطالعات  8  جدول    
 نزديك يكديگر تعبيه شود زيرا  نبايد   محل نصب دريچه ورودي هواي تازه و دريچه هواي استخر در سقف

در بايد ها، دريچه را  كن در رخت. گردد اي نوعي جريان كوچك هوا بين اين دو دريچه ايجاد مي به گونه
ها و  راندن بوهاي نامطبوع متصاعد شده از جوراب تا بدين ترتيب به بيرون نمودارتفاعي نزديك كف تعبيه 

تعبيه دريچه تخليه در چنين ارتفاعي، معموال به بهبود جريان هوا كمك . هاي پاها كمك كند ديگر پوشش
                                                 

1-Ventilation 
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هاي عمدي باشد و  كاري اي انتخاب شود كه دور از دسترسي خراب نمايد ولي محل دقيق آن بايد به گونه مي
  .ز خللي وارد نياوردبه روند شست و شوي كف ني

 اما در طول مدت زماني كه از استخر ، ساعته انجام شود24     عمل تهويه در استخرهاي شنا بايد به صورت 
  .توان ميزان آن را كاهش داد شود مي استفاده نمي

  
  ر حسب نوع فضا تعويض هوا ب:8 جدول 

  )حجم در ساعت( ميزان تعويض هوا  نوع فضا
  3  دفتر

  10  رگآشپزخانه بز
  8  استخر
  4  رستوران

  4  كن رخت
  5  توالت

  
  

         سيستم تاسيسات برقي سالن هاي شنا16
  هاي برقي  سيستم      16-1
  :هاي برقي استخرهاي شنا شامل موارد زير است به طور كلي سيستم    
 .كندسيستم روشنايي مصنوعي با شدت نور كافي به نحوي كه يك محيط ايمن و مطبوع را تامين  -
هاي گرمايش، سرمايش و تهويه كه  سيستم برق رساني به تجهيزات موتوري مورد لزوم براي سيستم -

 .گيرد به منظور حفظ شرايط محيط مورد استفاده قرار مي
 )پخش صدا، اينتركام و غيره(هاي صوتي و مخابراتي  سيستم -
 سيستم اعالم و اطفاء حريق و تاسيسات مربوط به آن -
 و تصفيه آب و تجهيزات سرويس و نگهداري استخرهاي گردش  سيستم -
   سيستم روشنايي     16-2
  :در طراحي و اجراي سيستم روشنايي استخرهاي شنا موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد    

 روشنايي و ديگر شبكه هاي الكتريكي تعبيه شده در استخر بايد توسط يك سيستم قطع كننـده خودكـار                -1
اين سيستم ممكن است در قسمت ورودي استخر تعبيه شود تـا از سـالمت شـناگران    . شود محافظت  1جريان

  .محافظت نمايد
 بـاالي اسـتخر و ديگـر    اي هرگونه خرابي يا اشكال در سيستم الكتريكي شامل چراغ هاي زير آب، المپ ه       -2

  .چراغها بايد به سرعت رفع نقص شده و تعمير شود

                                                 
1-Ground fault circuit  
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ر سيستم هاي هشدار دهنده و يا سيستم هاي صوتي نبايد به هـيچ وجـه           وسايل الكتريكي قابل حمل نظي     -3
  .در دسترس شناگران باشد

 پنجره ها، شيشه ها و  المپ هاي تعبيه شده در محيط استخر بايد به گونه اي طراحي و نصب شده باشد                       -4
. ب اسـتخر اجتنـاب شـود   كه از ايجاد روشنايي زننده يا خيره كننده و يا انعكاس بيش از اندازه نور در سطح آ      

  . باشد1-22-8 تابش مجاز بايد مطابق با بندسطح روشنايي و 
ايـستاده در كنـار     ) نـاظر (  چراغهاي تعبيه شده در زير آب  بايد شرايطي را فراهم نمايند كه يـك بيننـده                 -5

  .استخر قادر باشد قسمت هاي مختلف داخل استخر و كف آن را به وضوح مشاهده نمايد
و شـنا در شـب      )  آن كـافي نيـست     و يا تعداد  (  استخر تعبيه نشده است      ديوارهطي كه چراغي در      در شراي  -6

چراغهاي موجود در فضاي بيرون آب بايد قادر باشند تا شرايطي           ) ي سرپوشيده   استخرهايا در   (مجاز مي باشد  
ف داخل استخر و كـف      ستاده در كنار استخر بتواند قسمت هاي مختل       اي) ناظر( را فراهم نمايند كه يك بيننده     
  ).1-22-8 مطابق شرايط بند( آن را به وضوح مشاهده نمايد

 يك اپراتور يا تكنسين كه دوره هاي الزم را در ارتباط با فنون سيستم هاي الكتريكي گذرانده اسـت بايـد                      -7
  .در استخر حضور داشته باشد

وز كار در شـب را دارا هـستند و يـا         ي رو بازي كه مج    استخرها چراغ هاي اضطراري مناسبي بايد در محل         -8
خصوصي كه در آنها نور طبيعـي   كوچك و يا    ي  استخرهادر خصوص   . ي سر پوشيده تعبيه شده باشد     استخرها

 قابل حمل در اطراف استخر وجود داشته باشد، با اين قابليـت  اضطراريوجود ندارد نيز بايد حداقل يك چراغ   
  .نمايدد را از استخر فراهم كه امكان خروج افرا

  . متري لبه استخر عبور كرده باشد6ونه سيم برقي نبايد از ارتفاع كمتر از گ هيچ-9
 بنابراين در .باشد  مي1 به 2/1ها  ها به ارتفاع سقف استخر براي برخي چراغ  نسبت فواصل نصب چراغ-10

. ها خواهد بود مركز چراغ متر از مركز تا 2/7 فواصل نصب برابر با ، متر باشد6مواردي كه ارتفاع سقف استخر 
  . متر است2/7 تا 4/5 بين مناسب فاصله

 در پيرامون استخر ي رو بازهاي مورد استفاده در سيستم روشنايي استخرهاي شنا  به طور كلي، چراغ-11
هايي باشد كه براي انتشار نور در  ها بايد داراي نور نامتقارن و مجهز به حباب اين گونه چراغ. شود نصب مي

  . آب طراحي شده باشدسطح
 منابع روشنايي باال سري بايد به نحوي استقرار يابد كه موجب انعكاس خيرگي در سطح آب و اختالل -12

  .در ديد نشود
شود بايد داراي روشنايي كافي و  ها، نردبان و مانند آن كه براي سكوها و دايو شيرجه به كار برده مي  پله-13

  .ايمن باشد
هاي دسترسي براي سرويس، نگهداري و تعويض  ه هاي روشنايي استخرهاي شنا بايد را  در طراحي چراغ-14

  .ها پيش بيني شود چراغ
   . لوكس در نظر گرفته شود323كن بايد  رخت شدت روشنايي براي مناطق -15
ي  تمامي اتاق هاي نگه داري تجهيزات و مواد شيميايي بايد داراي روشنايي مصنوعي با حـداقل روشـناي                  -16

  . لوكس باشند تا مواد و تجهيزات درون آنها به راحتي قابل رويت باشند323
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 وات 4/1 تا 1ها در استخرهاي شنا بايد برابر با   متوسط بار الكتريكي براي روشنايي محل استقرار دوش-17
  .در نظر گرفته شود)  وات در هر متر مربع15 تا 11(در هر فوت مربع 

  جراي تاسيسات برقي استخرهاي شنا ضوابط طراحي و ا    16-3
         كميسيون  انداردت براساس اس بايداستخرهاي شنابه طور كلي ضوابط طراحي و اجراي تاسيسات برقي   

انجام شود كه برخي از نكات مهم آن  1997 سال 60364-7-702 به شماره )IEC(بين المللي الكتروتكنيك 
  .يد مطابق اطالعات ارايه شده  در استاندارد فوق الذكر باشدساير الزامات با. در ادامه آورده شده

   منطقه بندي استخرهاي شنا    16-3-1
ير تقسيم  به شرح ز23 شكل  مطابقاستخرهاي شنا از نظر تاسيسات برقي به سه منطقه صفر، يك و دو،    

  :شده است
    :منطقه صفر -
  . استخر است كاسهمنطقه صفر شامل 

   :منطقه يك  -
  كاسهمنطقه حجمي است كه سطح جانبي آن يك صفحه عمودي است در فاصله دو متر از لبه با ديواره 

 در روييشود، و سطح  استخر و سطح زيرين آن عبارت از كف يا سطحي است كه به وسيله افراد اشغال مي
 متر و 5/1به طول  و امثال آن سكو يا تخته شيرجهفضاي اطراف .  متر از كف مزبور قرار دارد5/2ارتفاع 
  .شود  متر از كف هر يك نيز جزء منطقه يك محسوب مي5/2ارتفاع 

  :منطقه دو -
منطقه حجمي است كه سطح آن از يك سو به سطح جانبي خارجي منطقه يك و از سوي ديگر با فاصله   
 افراد شود، سطح زيرين به كف با سطحي كه به وسيله  متر به سطحي موازي با سطح اول محدود مي5/1

  .باشد  متر باالتر از كف مي5/2رين يشود و سطح ز اشغال مي
  
  

  
  منطقه بندي استخر شنا از نظر تاسيسات برقي: 23شكل  
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   انتخاب و نصب تجهيزات برقي       16-3-2
 درجه حفاظت لوازم و تجهيزات برقي      16-3-2-1
رهاي شنا بايد حداقل داراي درجه حفاظت كليه تجهيزات برقي مورد مصرف در مناطق سه گانه استخ   

  :تعيين شده زير باشد
  )حفاظت در برابر فرو رفتن نامحدود در آب(    IPX81  )0(منطقه صفر  -

  
  )حفاظت در برابر پاشيده شدن آب(  IPX4  )1(منطقه يك  -

IPX2  2(منطقه دو  -  ) درجه15حفاظت در برابرقطرات آب با انحراف (براي داخل محوطه استخر(  
IPX4   حفاظت در برابرپاشيده شدن آب(براي داخل محوطه استخر(  

  
  سيستم سيم كشي    16-3-2-2
 5 سيستم سيم كشي روكار و همچنين سيستم سيم كشي توكار كه عمق نصب آن در ديوار از - الف

وشش فلزي ، بدون پ1996 سال IEC 60364-4-41استاندارد 413.2  بند نباشد بايد مطابق سانتيمتر متجاوز 
هاي چند   و يا از كابلهاي غير فلزي هاي تك رشته در لوله در اين سيستم ممكن است از كابل. انجام شود

  .رشته با پوشش عايق استفاده شود
 در مناطق صفر و يك، سيستم سيم كشي بايد براي تغذيه لوازم و وسايل برقي واقع در همان مناطق -ب

  .محدود شود
  . و يك، استفاده از جعبه تقسيم انشعاب برق مجاز نخواهد بود در مناطق حجمي صفر-پ
  وسايل كليدي و لوازم مربوط     16-3-2-3
  . در مناطق صفر و يك نصب هيچ يك از وسايل كليدي و لوازم مربوط به آن مجاز نخواهد بود- الف
  : در منطقه دو نصب پريزهاي زير مجاز است- ب
 زولهپريزهاي مجهز به ترانسفورمرهاي اي -
 )SELV( پريزهاي ايمني با ولتاژ بسيار پايين -
 .ميلي آمپر30 از كمتر  با جريان باقيمانده2پريزهاي مجهز به وسايل حفاظتي جريان باقيمانده -
 ساير لوازم و تجهيزات برقي   16-3-2-4
 هاي مخصوص نصب در زير آب،  لوازم و تجهيزات برقي مورد مصرف در منطقه صفر از قبيل چراغ- الف
  . ولت باشد12هاي تخليه يا گردش آب و مانند آن بايد حداكثر داراي ولتاژ اسمي  پمپ
 لوازم و تجهيزات برقي مورد مصرف در منطقه يك بايد با ولتاژ بسيار كم كار كند و يا در صورتي كه از -ب

  . باشد II3 نوع نصب ثابت باشد بايد از نوع كالس
                                                 

1-International Protection 
2-Residual Current 

  .  مشخص شده استت اين نوع تجهيزات با عالم. شود كه داراي عايق بندي مضاعف و يا تقويت شده باشد  تجهيزاتي را شامل مي-3
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  : بايد شامل يكي از موارد زير باشد2در منطقه  تجهيزات و وسايل برقي مورد مصرف -پ
 .SELVيا گروه  IIتجهيزات از نوع كالس  -
اي كه از   باشد و به وسيله وسايل حفاظتي جريان باقيمانده با جريان باقيماندهIتجهيزات از نوع كالس  -

 . ميلي آمپر تجاوز نكند حفاظت شود30
 .تجهيزات به وسيله ترانسفرمر ايزوله تغذيه شود -
 مورد استفاده قرار گيرد مشروط بر 2 واحدهاي حرارتي قابل نصب در كف ممكن است در مناطق يك و -ت

 1اين كه واحدهاي مزبور به وسيله يك شبكه تور يا پوشش فلزي اتصال زمين شده به سيستم هم پتانسيل
  .مكمل متصل گردد

   حفاظت در برابر برق گرفتگي   16-3-3
گيرد صرفنظر از مقدار ولتاژ اسمي، حفاظت در برابر   بسيار كم مورد استفاده قرار مي در مواردي كه ولتاژ- الف

  :زير حاصل شودموارد  وسيلهتماس مستقيم بايد به 
 را تامين كند، ياIP2X  هايي كه حداقل حفاظت ايجاد موانع و پوشش -
 .مين شود ولت براي مدت يك دقيقه تا500عايق بندي الزم به نحوي كه مقاومت در برابر  -
باشد و همچنين بدنه  بدنه فلزي كليه تجهيزات برقي كه حامل جريان برق نمي:  پيوند هم پتانسيل مكمل-ب

هاي آب و در صورت امكان اجزاء فلزي اصلي تقويت بتن بنا، كه در  فلزي تجهيزات فلزي غير برقي مانند لوله
  .اظتي اتصال زمين به يكديگر پيوند داده شودهاي حف  موجود است، بايد به وسيله هادي2مناطق صفر، يك و 

 ولت تجاوز نكند 12 به وسيله ولتاژ بسيار كم كه مقدار آن از اد حفاظت در منطقه صفر بايد صرفاً ايج-پ
اقدامات حفاظتي به وسيله ايجاد موانع، خارج . تامين شود و منبع ايمني بايد خارج از منطقه مزبور نصب شود

  .و مانند آن  در منطقه صفر مجاز نخواهد بوداز دسترس قرار دادن 
  . متر از لبه استخر ممنوع مي باشد3 وجود مدارهاي الكتريكي محافظت نشده در ارتفاعي كمتر از -ت
  

           بهره برداري  از استخر 17
مجـوز      بهره برداري از استخر براي اولين بار تنها پس از صدور مجوز قـانوني توسـط مرجـع صـادر كننـده                       

امكان پذير بوده و  براي هر زمان ديگركه قرار است مورد استفاده شناگران قرار گيرد بايد مـوارد ذيـل تحـت                       
  :نظارت مديريت استخر مورد تاييد و بازرسي قرار گيرد

كليه تجهيزات و دستگاههاي استخر بايد مطابق با نقشه ها، دستورالعمل ها و مشخصه هاي تاييد شـده                   -الف
  .ان صادر كننده مجوز، مورد بهره برداري قرار گيردتوسط ارگ

 هر استخر شنايي در تمامي اوقاتي كه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد كليه روشهاي ايمني و بهداشـتي                    - ب
كليه تجهيزات مرتبط به تهويه هـوا،گردش       . را مطابق دستورالعمل هاي اجرايي و مقررات الزامي رعايت نمايد         

  . و ضد عفوني نمودن آن بايد دائماً در حال كار و بهره برداري باشدآب، فيلتراسيون

                                                 
1-Equipotential Bonding 
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 ،pH بايد در دوره هاي زماني مشخص، اطالعات مربـوط بـه گنـدزدايي، تـصفيه، ميـزان                   9 مطابق جدول    -پ
مشخصات شيميايي و فيزيكـي و رخ دادهـاي درون اسـتخر توسـط مـسئول فنـي و نـاظران اسـتخر ثبـت و                        

  .نگهداري شود
  ي شنااستخرها در نگه داري مورد نياز جهت ثبت و  موارد: 9جدول  

  دوره زماني  مواردي كه بايد آزمايش شده و يا ثبت گردد  رديف
   ساعت يكبار4قبل از شروع به كار استخر و هر   گندزداييصحت عملكرد سيستم   1
   ساعت يكبار4قبل از شروع به كار استخر و هر   صحت عملكرد سيستم تصفيه  2
   ساعت يكبار6قبل از شروع به كار استخر و هر   ت عملكرد سيستم هاي تهويهصح  3
   ساعت يكبار6قبل از شروع به كار استخر و هر   صحت عملكرد سيستم هاي گردش آب  4
   ساعت يكبار6قبل از شروع به كار استخر و هر   درجه حرارت آب  5
   ساعت يكبار6به كار استخر و هر قبل از شروع   )در استخرهاي سرپوشيده(درجه حرارت هوا   6
   ساعت يكبار2در هر سانس و يا هر   تعداد كل شناگران  7
   ساعت يكبار2در هر سانس و يا هر   تعداد منجيان غريق  8
   بار در روزpH 3ميزان   9
   بار در روز3  ميزان كلر تركيبي  10
   بار در روز3  ميزان كلر آزاد  11
   بار در روز3  ) صورتي كه از بروم استفاده شوددر(ميزان بروم باقي مانده   12
  بصورت روزانه  )در صورتي كه از ازن استفاده شود(ميزان ازن در هوا   13
  بصورت روزانه  )در صورتي كه از ازن استفاده شود(ميزان ازن در آب   14
   بار در روز3  ميزان شفافيت آب  15
  بصورت هفتگي  ميزان قليائيت  16
  بصورت هفتگي  لسيمميزان سختي ك  17
  بصورت هفتگي TDSميزان   18
  بصورت هفتگي  عدد انديس اشباع  19
  بصورت هفتگي  *هاي باكتريولوژيكي ويژگي  20
  بصورت روزانه  ميزان روشنايي مناطق مختلف استخر  21
  بصورت روزانه  .....)دوش، روشويي و ( صحت عملكرد تجهيزات و لوازم بهداشتي  22

  ايمني تجهيزات اطراف استخرصحت عملكرد و   23
  بصورت روزانه  ....)نردباتها، پلكانها، سرسره ها، تخته هاي شيرجه و ( 

  )در صورت استفاده ( بصورت روزانه   مقدار مواد شيميايي مصرفي  24
  )در صورت انجام ( بصورت روزانه   گزارش تعميرات انجام شده  25
  )در صورت رخداد ( زانه بصورت رو  گزارش صدمات يا رخ دادهاي جاني  26

  .باكتري لژيونال هر سه ماه يكبار اندازه گيري مي شود*  
در صورتي كه روش گندزدايي مورد استفاده در استخر با روش هاي فوق الـذكر متفـاوت باشـد، فاكتورهـاي الزامـي همـان روش بايـد در                              -يادآوري

  .محدوده زماني معين، بازرسي و ثبت گردد

  
          مـاه  12 هاي ثبت شده بايد در فرم هـا و برگـه هـاي معتبـر و بـراي مـدت زمـان حـداقل                           كليه فعاليت  -ت

  .تمامي برگه ها يا  فرم هاي ثبت بايد توسط فرد مسئول و مورد تاييد امضا شده باشد. نگه داري شوند
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ر در  تمامي استخرهايي كه توسط گاز كلر گندزدايي مي شوند بايد تحـت سرپرسـتي يـك متـصدي مـاه             -ث
  .خصوص نحوه استفاده از تجهيزات تزريق گاز كلر و آشنا به كيفيت آب باشند

  
 بكارگيري افراد آموزش ديده و متخصص ،در خصوص ساير روشهاي گندزدايي نيز به تناسب نوع روش مورد استفاده -يادآوري

  .الزامي است
  
ه اطـراف آن كـه احتمـال نـشتي يـا       هرگونه ترك در ديوار، كف، سيستم سر ريز آب كنار استخر و محوط    -ج

  .را داشته باشد بايد فوراً برطرف گردد) رانش(ريزش 
  .دن باشمطابقت داشته  1-19ند  با الزامات بو شدهبه وضوح توسط شناگران ديده بايد  نشانگرهاي عمق -چ
 شـود    متر مـي   5/1طناب هاي شناور بايد در محل هاي شكست شيب يا در محلي كه عمق آب بيشتر از                   -ح

 واضح بايد در نقاط شكست شـيب كـف          از يك رنگ كامالً   )  اينچي 4(  سانتي متري    10نصب شده و يك نوار      
  . باشد و به وضوح قابل رويت متر مي شود، ترسيم شده5/1استخر و يا در محلي كه عمق آب بيشتر از 

هـر گونـه    . ظـارت باشـد    شبكه اصلي فاضالب استخر بايد در تمامي نقاط به طور مداوم تحـت كنتـرل و ن                 -خ
  .شكستگي يا تخريب در هر نقطه اي از شبكه فاضالب بايد قبل از راه اندازي استخر تعمير و تصحيح گردد

 ورودي هاي آب استخر بايد يك گردش آب يكنواخت را سرتاسر استخر فراهم نمـوده و فراينـد تـصفيه و                      -د
  .تخليه پسماندهاي استخر را به طور كامل انجام دهد

يستم سر ريز آب بايد سالم بوده و به درستي عمل نمايد تا توسط آن بتوان بطور مداوم اجسام شناور بر                      س -ذ
  .روي آب و نيز آب هاي سطحي را تخليه نمود

سـبد هـاي كـف      .  خروجي هاي سرريزهاي نقطه اي بايد كامالً سالم بوده و عملكرد درستي داشته باشـند               -ر
  .ز شوندگيرها بايد روزانه بازبيني و تمي

در تمام مدت زمان استفاده شناگران به داليل زير بايد در يـك سـطح معـين نگـه داري                      سطح آب استخر   -ز
  :شود
  . كف گيري و پاك سازي مناسب تمامي سطح آب استخر •
  . ثابت نگه داشتن عمق مورد نياز در محل هايي كه براي شيرجه زدن تعبيه شده اند •

محـيط  .  متر بايد فاقد هرگونه مانع يا مـسدود كننـده اي باشـد   5/1صله  محيط اطراف استخر حداقل به فا -ژ
وجود هرگونه  . اطراف استخر بايد تميز بوده و عاري از هرگونه گودال، چاله، شيار و يا آبراه بدون پوشش باشد                 

  .ظرف شيشه اي در داخل استخر و يا محيط اطراف آن ممنوع مي باشد
 به صورت روزانه از طريق يك سيستم خالء يا بـرس زنـي تميـز شـده و                    ته استخر و ديواره هاي آن بايد       -س

نردبـان هـا، نـرده هـا، تجهيـزات      . هرگونه جسم خارجي قابل رويت و يا قابل ته نشين شدن از آن خارج شود     
 لوازم حفاظت از جان، سرسره ها و ديگر لوازم وتجهيزات موجود در محيط استخر بايد      ،مربوط به شيرجه زدن   

الزامـات مربـوط بـه      .  نگه داري و مراقبت شده و تعميرات آنها در اسرع وقت و به درستي انجام شود                به خوبي 
        اسـتاندارد ملـي ايـران بـه شـماره          نصب و راه اندازي كليه تجهيزات اطراف و داخل اسـتخر بايـد بـا الزامـات                  

  . مطابقت داشته باشد1388 سال 11202 -1
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حتماً از آب لوله كـشي      بايد   است   ب آشاميدني، دستشويي، توالت و دوش ها      منبع آبي كه تامين كننده آ      -ش
  ).1053ملي ايران به شماره مطابق استاندارد (شهر استفاده شود 

تمامي آب هاي زائد و پسماند استخر و محيط اطراف آن  بايـد بـه روشـي كـه امكـان بازگـشت و ورود                           -ص
  .تخليه شوددوباره به استخر را نداشته باشد از محيط آن 

كليه زباله ها، فضوالت و پسماندها بايد با روش بهداشتي جمع آوري، حمـل و از محـيط اسـتخر خـارج                       -ض
  .شوند

 تعداد شناگراني كه در هر مرحله وارد استخر مي شوند و نيز ميزان تجمع آنها در مناطق مختلف اسـتخر                     -ط
  . كنترل شود18د بايد به دقت و بر اساس الزامات بن

ش گرفتن و شستن تن و بدن شناگران با آب و صـابون و عبـور از حوضـچه كلـر قبـل از ورود بـه آب                      دو -ظ
  .استخر بايد كامالً تحت كنترل و نظارت باشد

 ناظر استخر بايد با كنترل تك تك افرادي كـه بـه اسـتخر وارد مـي شـوند، از ورود شـناگراني كـه داراي                           -ع
  .مي باشند، جلوگيري نمايد) ري مسرييا آثار و عالئم يك بيما( بيماري مسري 

  .  مراقبت و نظارت كامل بر حضور دائمي و موثر منجيان غريق انجام شود-غ
 آورده شـده  4-19 از موجود و سالم بودن كليه لوازم نجات غريق در اطراف استخر مطـابق آنچـه در بنـد                    -ف

  .اطمينان حاصل شود است،
يز دستورالعمل هاي استفاده از تجهيزات و مكانهاي خاص به درستي            كليه تابلوها، عالئم هشدار دهنده و ن       -ق

  . و در جاي مناسب نصب شده باشد
ده شـده    آور 5-19بنـد   مطابق آنچـه در      كليه لوازم، تجهيزات و داروهاي مرتبط با اتاق كمك هاي اوليه،             -ك

  .سالم بوده و در دسترس مسئولين مربوطه قرار داشته باشد است
  
  اكثر مجاز تعداد شناگر         حد18 

   با توجه به اينكه افزايش بيش از ظرفيت شناگران در استخرهاي شنا تبعات بـسيار خطرنـاكي در خـصوص               
بايـد بـه     احتمال بروز حوادث مختلف و نيز افزايش ميزان آلودگي آب و محيط خواهد داشت، لذا موارد ذيـل                 

  :طور جدي مورد توجه قرا گيرد
گران در استخر شنا كه مجاز است در هر بار به استخر شنا وارد شوند نبايـد از ظرفيـت                     حداكثر تعداد شنا   -1

  .طراحي شده استخر فزوني يابد
  . مدير استخر بايد در قبال شناگراني كه بيشتر از حد ظرفيت وارد استخر شده اند پاسخگو باشد-2 
  : قابل رويت باشد بايد نصب گردد تابلويي با اطالعات ذيل، در محوطه استخر و در جايي كه كامالً-3

حداكثر مجاز تعداد شناگراني كه مي توانند در هر سانس وارد استخر شـوند بـر روي آن نوشـته شـده          •
باشد و در استخرهايي كه سانسي نمي باشند، حداكثر تعداد شـناگراني كـه در مـدت زمـان اسـتفاده از                      

  . استخرمي توانند در محيط استخر حضور داشته باشند
  .اعاتي كه استخر باز است و امكان استفاده از آن وجود دارد در آن درج شده باشدس •
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 .» ورود به محوطه استخر و شنا كردن ممنوع مي باشد منجيدر صورت عدم حضور«  :ذكر اين جمله •
 5/1به منظور تنظيم نمودن نحوه استفاده شناگران از محوطه استخر، آن قسمت هايي كه عمق كمتـر از                    -4

         : عبـارت   بـا   متر دارنـد بايـد     5/1و آن قسمت هايي كه عمق بيشتر از          » كم عمق  «  : دارند بايد با عبارت    متر
   .مشخص شوند » عميق «

   طراحي ظرفيت شناگر    18-1
   منطقه كم عمق-1

 متر مربـع پـيش بينـي شـده          5/4    براي هر شناگر در منطقه كم عمق بايد محدوده اي به مساحت حداقل              
  .باشد

   منطقه عميق-2
 متـر مربـع پـيش بينـي شـده           25/2    براي هر شناگر در منطقه عميق بايد محدوده اي به مساحت حداقل             

  .باشد
   منطقه شيرجه زدن -3

ايـن  .  متر مربع از مساحت اسـتخر پـيش بينـي شـده باشـد              5/27    در اطراف هر تخته شيرجه بايد حداقل        
  . كه براي شناي شناگران مجاز مي باشدمحدوده جداي از آن محدوده اي است

   استخر آبگرم-4
  . متر مربع مي باشد9/0    در استخر آبگرم حداقل فضاي مورد نياز براي هر شناگر 

  
  . متر مربع از مساحت استخر در نظر گرفته مي شود3 به عنوان يك كليد راهنما، براي هر شناگر حدوداً -يادآوري 

  
          الزامات ايمني19
    1       نشانه گذاري عمق آب19-1
          محل نشانه گذاري19-1-1

  عمق آب در قسمت هاي مختلف استخر بايد به وضوح بر روي ديوار باالي هر قسمت و يا توسط يك تابلو                        
همچنـين  . محل انتقال از عمق كم به منطقه عميق نصب شود           محوطه و در نقاط عميق و كم عمق و         كناردر  

فاصله تابلوهاي مورد اشاره تا لبه استخر نبايد        .  سانتي متري بايد يك تابلو نصب گردد       60فزايش عمق   در هر ا  
  .  متر باشد5/7بيشتر از 

در جايي كه امكان عالمـت گـذاري        .  گيرد مدر دو انتهاي آن انجا     عالمت گذاري ها بايد در دو طرف استخر و        
 بايد از روشهاي ديگري جهت نشانه گذاري اسـتفاده   ،ندارددر كنار استخر وجود      و   عمق بر روي ديوار عمودي    

نـشانه گـذاري در     . در روشهاي ديگر نيز الزام قابل رويت بودن نشانه توسط شناگران بايد رعايـت گـردد               . شود
اطراف استخر بايد از وضوح كامل برخوردار بوده و از تمام جهاتي كه شناگران امكان عبور از كنار آن را دارنـد                  

                                                 
  . زبانه باشند، زبان اول فارسي و زبان دوم انگليسي2 توصيه  مي شود در صورت امكان كليه تابلو ها و عالئم هشدار دهنده -1



 67 
  

عمق آب بايـد    . همچنين نشانه ها بايد از جنس بادوامي ساخته شده و به صورت دائمي نصب شود              . ودديده ش 
  .  متري از ديواره استخر اندازه گيري شود1در نقطه اي به فاصله 

       ابعاد نشانه گذاري عمق19-1-2
.  سـانتي متـر باشـد   20    به منظور نشانه گذاري عمق بايد از ارقامي اسـتفاده شـود كـه حـداقل ارتفـاع آن          

همچنين در ادامه ارقام بايد عباراتي آورده شود كه بيانگر واحد اندازه گيري عمق بوده و به وضوح نشان دهـد       
  . كه ارقام ارايه شده مربوط به عمق آب استخر مي باشد

        تابلو هاي هشدار دهنده  19-2
وجود دارد  ......  حوضچه آبگرم و     ، سرسره ،رجه  در محل هايي كه تجهيزات خاصي نظير تخته و يا سكوي شي           

عالوه بر اين   . بايد نكات هشدار دهنده مربوط به نحوه استفاده از وسايل و امكانات در نزديكي آنها نصب گردد                
ي  سانتي متر وجود داشـته باشـد كـه حـاو           60×90در محوطه استخر بايد تابلو هشدار دهنده با حداقل ابعاد         

تابلو هـشدار دهنـده بايـد شـامل      . باشد) در صورت نياز     ( 1CPRراهنمايي هاي ايمني و نيز روش درخواست        
  :موارد زير باشد

بايد در زمان استفاده از استخر درمحوطـه اسـتخر          )  سال 18سن باالي   (  نفر فرد بزرگسال     2حداقل   •
 .باشدوجود داشته باشند و حداقل يك نفر بايد در اطراف استخر مستقر 

 سال بايد در تمام اوقات استفاده از استخر با والـدين و يـا افـراد    14كمتر از كودكان و يا افراد با سن       •
  .يمني و رفتار آن ها پاسخگو هستند، همراهي شوندبزرگسالي كه در قبال ا

متـر   5/2 در قسمت هايي از استخر كه عمق كمتـر از    ،»  شيرجه نزنيد  –قسمت كم عمق     « : عبارت •
 .ددار

 .CPRروش فراخوان پرسنل  •
  .دويدن در محوطه استخر ممنوع مي باشد •
 . خودداري نماييداز شوخي كردن  با ديگران جداً •
  .محل نصب تلفن رايگان و شماره هاي اضطراري براي تماس و درخواست كمك •

          صندلي منجيان غريق   19-3
اسـتخر  ) محوطـه (متر مربع مي باشد بايد در حاشيه       185    در تمامي استخرهايي كه مساحت آنها بيشتر از         

.  متر مربع بايد يك صندلي مرتفع اضافه شـود         300به ازاء هر     .قرار داده شود  صندلي هاي مرتفع نجات غريق      
 و يا نورهاي خيره كننده ديگر منجر بـه كـاهش           صندلي ها بايد در محلي نصب شود كه بازتابش نور خورشيد          

 اي باشد كه فرد ناظر بدون هيچ مشكلي قـادر بـه ديـدن تمـامي                 لي بايد به گونه   صند. ديد نجات غريق نشود   
  . محوطه استخر و سطح آب آن باشد

        لوازم نجات  19-4
 بايد كامالً قابل دسترس بوده و در اطراف  شده است،  آورده 24كل   كه برخي ازآنها در ش         لوازم نجات الزامي  
  :ستخرها حداقل لوازم نجات مورد نياز عبارتند از  در تمامي ا.استخر قرار داده شود

                                                 
1-Cardiopulmonary resuscitation 
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 ميلي متر و بـه      3/6 سانتي متر كه به يك طناب يا بند با حداقل قطر             45 با حداقل قطر     1 يك تيوب نجات   -1
  .، بسته شده باشد)هر كدام كه كوچكتر است( متر 5/16 برابر عرض استخر و يا 5/1طول حداقل 

  
  كنار استخر لوازم نجات  برخي از:24شكل  

  
  . متر5/3 متر و يا عصاي نجات با حداقل طول دسته 5 يك تيرك يا چوب بلند با حداقل طول -2
  .  2شناوريك تخته  -3
 سانتي متر همراه با تـسمه هـايي بـه    40 متر و حداقل عرض 2با طول   ) تخته حمل مصدوم  ( يك برانكارد    -4

 ).غريق(منظور جلوگيري از تحرك فرد آسيب ديده 
          اتاق و جعبه كمك هاي اوليه   19-5

 ،  كليه استخرهاي شنا بايد يك اتاق كمك هاي اوليه كه براي مراقبت هاي ويژه و اضطراري مجهز شده است        
يك جعبه   .اتاق كمك هاي اوليه بايد در اطراف استخر قرار گرفته و دسترسي به آن آسان باشد               . داشته باشند 

گر وسايل و تجهيزات الزم براي امداد رسـاني و انجـام امـور اوليـه نجـات  فـرد              كمك هاي اوليه به انضمام دي     
، آتـل و    CPRتخت، كپسول و تجهيزات اكسيژن، دستكش يكبار مصرف، ماسك مخصوص           : حادثه ديده نظير  

جعبه كمك هاي اوليه نيز بايد از جمله جعبه هـاي           . بايد در محل اتاق كمك هاي اوليه وجود داشته باشد         ..... 
                                                 

1-Rescue Tube 
2- Flutter Board 
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بانداژ، گاز استريل، قيچي، محلول ضـد عفـوني كننـده،           : مك هاي اوليه استاندارد بوده و حاوي اقالمي نظير        ك
  .باشد...... گوشي، دستگاه فشار سنج و

 
گونه اي باشد كه خروج برانكارد حامل مصدوم از استخر به راحتـي    طراحي استخر و مناطق مختلف آن بايد به  -يادآوري مهم 
  .ن ممكن انجام شودو در حداقل زما

  
         درب خروج اضطراري    19-6

تمـامي درب هـاي خـروج       .    حداقل يك درب خروج اضطراري بايد در محوطه استخر شنا تعبيه شده باشـد             
  .اضطراري بايد به وضوح عالمت گذاري شده و به هيچ وجه نبايد توسط مانعي مسدود شود

         تلفن رايگان    19-7
در كنـار آن بايـد شـماره هـاي          . رايگان با دسترسي آسان بايد در اطراف استخر نصب شده باشد              يك تلفن   

  .نصب شده باشد........  اورژانس، پليس و ،ضروري نظير آتش نشاني
         بروشور اطالعاتي   19-8

ك استفاده كنندگان      يكي از ناظران استخر بايد يك بروشور اطالعاتي و يا برگه اطالعاتي را در اختيار تك ت                
تنها شناگران و يا استفاده كنندگاني كه اين بروشورها به          . از وسايل، تجهيزات و امكانات استخر شنا قرار دهد        

بروشور اطالعاتي بايد حـاوي     . دست آنها تحويل داده شده است، حق استفاده از امكانات شنا را خواهند داشت             
  :اطالعات زير باشد

بايد در محوطه استخر حـضور      )  سال 18باالي  (  نفر شناگر بزرگسال     2حداقل  هرگز تنها شنا نكنيد،      •
 .داشته باشند

 سـال بايـد توسـط والـدين و يـا فـرد              14 درصد نيست، بنابر اين افراد زير        100در اين مكان نظارت      •
 .ديگري كه مسئوليت ايمني و رفتاري آنها را بپذيرد همراهي شوند

. استخر را با خبر نموده و در اسرع وقت درخواست كمك نماييـد            در شرايط اضطراري، منجيان غريق       •
 ......طراري جهت درخواست كمك عبارتند از ضتلفن هاي ا. قرار دارد........ يك تلفن رايگان در محل 

 .از امكانات استخر شنا در زمانهاي مجاز كه استخر مشغول كار مي باشد استفاده نماييد •
گران در صورت ابتال به هرگونه بيماري مسري قبل از كسب مجـوز             به منظور حفظ سالمت خود و دي       •

 .از پزشك از استخر استفاده نكنيد
 .در صورت استفاده از قرص هاي خواب آور و مسكن هاي قوي از شنا كردن جداً خودداري كنيد •
 .استدويدن در محوطه استخر ممنوع  •
 .دداري نماييداز شوخي كردن با ديگران در محوطه استخر و در آب جداً خو •
 .به عالئم هشدار دهنده در اطراف استخر و تجهيزات دقت نماييد •
 .نظافت استخر را رعايت نماييد •
پس از استفاده از سرويس هـاي بهداشـتي حتمـاً از حوضـچه كلـر عبـور                  به هنگام ورود به استخر و        •

 .نماييد
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 و نيـز    ن باالو مشكالت تنفسي   ، افراد داراي فشار خو    ورود افراد مسن داراي بيماري هاي قلبي عروقي        •
 ).درصورتي كه استخر داراي حوضچه آبگرم باشد(  است به حوضچه هاي آبگرم ممنوع زنان باردار

 . و ساير موارد به صالحديد مديريت استخر •
        نظارت 20
       منجيان غريق20-1

  .ه ريزي و كنترل شودبرنام 10   در استخرهاي شنا حداقل تعداد منجيان غريق بايد بر اساس جدول 
  

  ي شناي عمومياستخرها تعداد منجيان غريق در -10جدول  
  مساحت استخر

  )متر مربع( 
  در حالتي كه كمتر از( حداقل تعداد منجي

  ) درصد ظرفيت استخر اشغال شده باشد50 
  در حالتي كه بيش از(حداقل تعداد منجي 

 ) درصد ظرفيت استخر اشغال شده باشد50 
  1  1  75تا 

  2  1  200 تا75از 
  3  2  312 تا 200از 
  4  3  545 تا 312از 
  5  4  850 تا 545از 
  6  5  1300 تا 850از 

  
  :    در بكار گيري منجيان غريق توجه به موارد زير الزامي است

 سطح نظارتي مورد نياز براي هر استخر ممكن است بر اساس نـوع طراحـي اسـتخر، نـوع اسـباب و لـوازم         -1
شـناگران،  ) فرهنگ رفتاري ( نحوه استفاده از تخته شيرجه و سرسره ها، ادب و احترام           د در آن،  تفريحي موجو 

در چنين شـرايطي ممكـن اسـت تعـداد          . امكان مصرف مواد مخدر و يا الكل و ديگر شرايط خاص، تغيير يابد            
  .منجيان غريق به صالحديد و تاييد ارگان صادر كننده مجوز افزايش يابد

يان غريق استخر بايد در كنار استخر مستقر شـده باشـند بـه گونـه اي كـه امكـان نظـارت                        منجي يا منج   -2
فرد يا افرادي كه در حال انجام وظيفه هستند بايد متعهـد گردنـد كـه                . مستقيم بر روي شناگران فراهم باشد     

  . تنها فعاليت هايي را انجام دهند كه در راستاي نظارت مستقيم بر شناگران باشد
 ايستگاه نظارتي وجود داشـته باشـد بـه          3خرهايي كه داراي امكان توليد موج هستند، بايد حداقل           در است  -3

 عدد از اين ايستگاه ها امكان قطع سريع دسـتگاه مـوج سـاز را از روي صـندلي غريـق                      2گونه اي كه حداقل     
  .نجات داشته باشند

كپي گواهينامه و يـا ديگـر       . پاسخگو باشد  مديريت استخر بايد در قبال گواهينامه دار بودن منجيان غريق            -4
 بايد در داخل استخر موجود باشد و امكان دسترسي ارگان صادر            منجيان غريق مدارك نشان دهنده صالحيت     

  .كننده مجوز در هر زماني به آنها وجود داشته باشد
ـ             سال 14سن كمتر از     كودكان يا افراد با      -3-خ ا والـدين، همراهـان      بايد در تمام اوقـات اسـتفاده از اسـتخر ب

صالحيت دار و يا بزرگساالن واجد شرايط كه در خصوص حفظ ايمني و رفتار آن ها پاسخگو باشند، همراهـي            
  .شوند
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        برنامه ايمني 20-2
   مديريت استخر بايد برنامه ها و دستورالعمل هاي مكتوب ايمني را مستند نموده، به روز كرده و مورد اجـرا                    

رنامه ها شامل دستورالعمل هاي نظارت روزانه براستخر و شناگران، پيـشگيري از مـصدوميت،               اين ب . قرار دهد 
. واكنش سريع در مواقع اضطراري، تامين كمك هاي اوليه و نحوه درخواست كمك از مراكز امدادي مي باشـد    

ريـق و نـاظران     مديريت استخر بايد اطمينان حاصل نمايد كه برنامه هاي ايمني به درستي به كليه منجيان غ               
برنامه ايمني بايد توسط ارگان صادركننده مجوز، مـورد تاييـد قـرار             . استخر آموزش داده شده و اجرا مي شود       

  .گرفته و مستندات آن در محل استخر نگه داري شود
  

   الزامات تكميلي انواع  استخر هاي شنا         21
  لي   الزامات تكمي-  استخر آموزشي خردساالن         21-1
 سانتي متر بوده 90 عمق حداكثر سانتي متر و 60حداقل عمق  داراي ي آموزشي خردساالن بايد استخرها   

براي ورود به اين استخر پيش بيني پله . ساخته شود 25 متر مطابق شكل  20 تا 13 متر و طول7عرض و با 
 خط شنا در طول استخر با عالئم ايجاد دو. شود متر براي كودكان مبتدي توصيه مي13تا  7با عرض حداقل 

اي به عرض  ش بيني حاشيههمچنين پي. راهنما در كف كمك موثري در پيشرفت روند آموزشي خواهد داشت
 سازي مناسب و غير لغزنده در دور استخر امكان نرمش و آمادگي جسماني شناگران خردسال و  متر با كف2

 حاشيه استخر امكان كنترل و نظارت ضمناً. هد ساختهاي نظري براي آنها را فراهم خوا همچنين آموزش
15 شيب كف استخر نبايد از .مربيان بر شناي خردساالن را در داخل آب تسهيل خواهد كرد

 بيشتر شود، اما 1

20به طور كلي شيب 
  .تخرها مي باشد ساير الزامات مطابق الزامات عمومي اس. ترجيح داده مي شود1

  
  ابعاد واندازه هاي استخر شناي خردساالن: 25شكل  
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    الزامات تكميلي-          استخر شناي تفريحي 21-2
ناحيه عميق در .  متر عمق دارد7/1كمتر از )  درصد80تا (در چنين استخرهايي بخش بزرگي از سطح آب    

و نصب وسايل بازي مانند ) متر 3 ارتفاعحداكثر تا (هاي شيرجه كوتاه  اين نوع استخرها مناسب نصب تخته
كف استخرهاي تفريحي بايد داراي شيب . باشد  مكانيكي و ورزش غواصي ميسازهايانواع سرسره، نصب موج 

  . تجاوز نكند درصد7ماليم بوده و از 
باز براي روتر در استخرهاي  م4و  متر در استخرهاي سرپوشيده 2 به عرض حداقل حاشيه اي   پيش بيني 

  . ساير الزامات مطابق الزامات عمومي استخرها مي باشد.باشد  ضروري ميمنجياناستراحت شناگران و نظارت 
         الزامات ابعادي استخرهاي تفريحي با تخته شيرجه 21-2-1

    حداقل ابعاد استخرهاي شناي تفريحي و متعلقات مربوطه در شرايطي كـه  بـراي اسـتخر تختـه شـيرجه                     
يي كه براي مـسابقات شـيرجه طراحـي و          استخرها.  مي باشد  11و جدول      26 مطابق شكل تعبيه شده باشد،    

  .، تاييديه دريافت نمايند14جدول  و 29شكل  ساخته  مي شوند بايد مطابق با 
  .است ع متر ممنو3ي شناي تفريحي استفاده از سكوها و تخته هاي شيرجه با ارتفاع بيش از استخرها در -1يادآوري 
ساير مناطق استخر جدا گـردد تـا بـه هنگـام شـيرجه زدن                 منطقه مخصوص شيرجه زدن بايد با روش مناسب از         -2يادآوري  

  . درون آب نشود و حادثهموجب برخورد با شناگران
ط  متر مي باشد ممنـوع اسـت، بجـز در شـراي            5/2از  يي كه عمق آنها كمتر      استخرهاشيرجه در كليه     نصب تخته    - 3يادآوري

  . و با نظارت كامل مربي و منجي غريقتمرين و يا مسابقه

  
  رجهعاد واندازه هاي استخر شناي عمومي و تفريحي داراي تخته شياب: 26شكل  

  )11ابعاد و اندازه پارامترها بر اساس جدول  (
  

  عمومي و تفريحيابعاد و اندازه هاي استخر شناي : 11جدول  
  )ابعاد بر حسب متر ( 26كل  داراي تخته شيرجه با توجه به ش 

حداكثر ارتفاع تخته   حداقل ابعاد استخر
  شيرجه از سطح آب

حداكثر طول 
  عرض D L1 L2  تخته شيرجه

  6/6  3/3  8/0  6/2  3/3  60/0تا ارتفاع 
  6/6  3/3  8/0  8/2  3/3  66/0 تا 60/0
  6/6  3/3  1  3  3/3  76/0 تا 66/0

  6/6  3/3  3/1  6/3  4  1 تا 76/0
1  3/5  6/3  3/1  6/6  6/6  

  8  6/6  2  4  3/5  3 تا 1
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همچنين در نـصب چنـد تختـه        .    در نصب تخته شيرجه بايد محدوديت هاي ابعادي زير در نظر گرفته شود            

  .شيرجه در كنار هم نيز بايد حداقل عرض استخر به تناسب تعداد تخته ها افزايش يابد
  . متر3 ديواره كناره استخر حداقل فاصله تا: متر و كمتر1براي تخته هاي با ارتفاع  •
  . متر66/3حداقل فاصله تا ديواره كناره استخر :  متر 3براي تخته هاي با ارتفاع  •
 . متر مي باشد3حداقل فاصله ميان تخته هاي شيرجه  •

   الزامات تكميلي-          استخرهاي سرسره دار21-2-2
  .لزامات عمومي اين استاندارد برآورده نمايد استخر سرسره دار بايد الزامات زير را عالوه بر ديگر ا   
        نظارت   21-2-2-1
 ايمني مورد نيـاز   سرسره ها مستقر شوند و مطابق الزامات         ناظران استخر بايد يكي در باال و يكي در پايين            -1

 . نمايندعمل
  : در استفاده از سرسره هاي آبي بايد ممنوعيت هاي زير در نظر گرفته شود-2

  .دن چند نفر با هم و توقف در داالن ها و سرسره ها ممنوع مي باشد  سر خور-
  .  ايستادن و زانو زدن در داالن ها و سرسره ها ممنوع مي باشد-
  .  سر خوردن تنها در وضعيتي كه پاها رو به جلو قرار دارند بايد انجام شود-
  .است سر خوردن در وضعيتي كه كودك در بغل فرد بزرگسال مي باشد ممنوع -

  . يك تابلو هشدار دهنده كه موارد فوق بر روي آن قيد گرديده است بايد در محل نصب گردد-3
         عمق آب  21-2-2-2

اين عمق بايد دقيقاً    . متر باشد 3/1به آب مي رسد بايد    ) داالني(   حداقل عمق آب در محلي كه سرسره تونلي         
  . متر امتداد داشته باشد3روبروي سرسره تونلي قرار داشته و حداقل به طول 

       فاصه بين خروجي سرسره ها21-2-2-3
    فاصله بين كناره خروجي سرسره معمولي و تونلي از هم و از كناره خروجي سرسره هاي شـيب تنـد بايـد                      

 متـر  8/1 متر و فاصله ميان خروجي هاي سرسره هاي شيب تند نسبت به يكـديگر بايـد حـداقل       5/1حداقل  
  .باشد

      پمپ ذخيره 21-2-2-4
    براي هر يك از ورودي هاي سرسره هاي استخر بايد يك پمپ ذخيره تعبيه شده باشد تا در شرايط خاص                    

. پمپ ذخيره بايد آب مورد نيـاز را از حوضـچه اسـتخر تعبيـه نمايـد      . آب را بر روي سطح سرسره پمپ نمايد       
ريان تركيبي تمامي فيلترها و پمپ هاي سرسره         برابر  نرخ ج    2حداقل ظرفيت پمپاژ پمپ ذخيره بايد معادل        

  .باشد
      ايمني طراحي سرسره ها21-2-2-5
 سرسره ها بايد به گونه اي طراحي شده باشند كه استفاده كنندگان از آن به هيچ وجه هنگام سر خوردن                     -پ

سبي باشـند كـه   كليه سرسره هايي كه در اطراف استخر كار گذاشته شده انـد بايـد داراي برچـ                 .پرتاب نشوند 
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طراحي سرسره هـا بايـد      . نشان دهد الزامات ايمني مربوط به شناگران و استفاده كنندگان را تضمين مي كند             
  . باشد BS EN 1069-2 و  BS EN 1069-1مطابق با استانداردهاي 

        نرخ گردش آب 21-2-2-6
تراسـيون و گـردش آب را در دوره              سيستم فيلتراسيون و گردش آب استخرهاي سرسره دار بايد عمل فيل          

  .زماني حداكثر يكساعته انجام دهد
   الزامات تكميلي  -      استخرهاي موج ساز 21-2-3

   استخرهاي موج ساز بايد داراي آنچنان طراحي و ساختاري باشد كه عملكرد آن و همچنين بكـار گيـري از                   
استخر موج ساز بايـد الزامـات        . بهداشتي باشد  آن بدون هيچگونه خطري براي استفاده كنندگان بوده و كامالً         
  .زير را عالوه بر ديگر الزامات عمومي اين استاندارد برآورده نمايد

      سيستم گردش آب    21-2-3-1
 2    سيستم گردش آب و فيلتراسيون آب بايد قادر باشد كه كل آب موجـود در ايـن اسـتخر را حـداقل هـر        

 سـاعت   24بايد در تمام مـدت      سيستم فيلتراسيون   . ش درآورده و فيلتر نمايد    ساعت يكبار بطور كامل به گرد     
  . يك روز بطور مداوم كار كند

      سر ريز آب     21-2-3-2
    يك سيستم سرريز آب سرتاسري در اطراف استخر براي جمع آوري آبهاي سرريز شده بايد وجـود داشـته                   

  . سانتي متر است حذف شود60آب كمتر از اين آبرو ممكن است در محل هايي كه عمق . باشد
       كليد قطع سيستم موج ساز     21-2-3-3

   در استخرهاي موج ساز بايد در كنار استخر و در نزديكي محل قرارگيري منجيان غريق كليدي نصب گردد                  
ود داشته كه در مواقع ضروري امكان قطع سريع سيستم موج ساز توسط منجيان غريق و يا ناظران استخر وج             

  .باشد
  الزامات تكميلي-اي و مسابقات          استخر شناي حرفه21-3  

استخرهاي شناي حرفه اي و مسابقات عالوه برالزامات عمومي ارايه شده در اين استاندارد، بايد الزامات اين                    
  .بخش را نيز رعايت نمايند

 بايد هاي حرفه اي مسابقات شنا طول استخر با توجه به فواصل استاندارد و رسمي در مسابقات شنا،    
  . متر براي برگزاري مسابقات ترجيح داده شده است50 كه طول ، باشد50 يا 25مضربي از 

عرض خطوط شنا براي مسابقات . شود       عرض استخرهاي مسابقه با توجه به تعداد خطوط شنا تعيين مي
خطوط در مسابقات داخلي . شود  متر پيش بيني مي5/2 تا جهاني و المپيك متر و براي مسابقات 2داخلي 

،  خطي6اي كه براي يك استخر  شود، به گونه شناي كناري با فاصله نيم متر از لبه استخر در نظر گرفته مي
رود و در اين   خط براي مقاصد تمريني به كار مي6استخرهاي كمتر از .  متر مورد نياز است13برابرعرضي 

يابد كه در اين صورت   سانتيمتر كاهش مي25خطوط شناي كناري از لبه استخر به نوع استخرها فاصله 
  . متر عرض خواهد بود5/10 خطي داراي 5 متر عرض و استخر 5/8 خطي داراي 4استخر 

 متر 5/2 خط شنا هر يك به عرض 8 متر طول با 50    استخرهاي ويژه مسابقات رسمي و بين المللي داراي 
 خواهد  متر مربع50×21هاي كناري استخر، ابعاد كلي به   از لبهفاصله نيم متريتساب دو باشد كه با اح مي
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 خط شنا 8 متر طول با 50 اما در استخرهاي مخصوص مسابقات قهرماني جهان و المپيك داراي .رسيد
اين  متر است بنابر 5/2 از لبه هاي كناري استخر 8 و 1فاصله دو خط .  متر مي باشد5/2هريك به عرض 

ي حرفه اي و  نسبت طول به عرض استخرها27 شكل .  خواهد بود مربعمتر 50×25ابعاد كلي استخر 
  .دهد را نشان ميمسابقه 

            عمق استخرهاي مسابقه21-3-1
 اطالعات كاملي از عمق انواع استخرهاي شناي مخصوص مسابقه و تمرينات حرفه اي آورده 12در جدول     

  .شده است
            رواداري طول 21-3-2

  متر است و از صفحات الكتريكي لمسي براي داوري50 يا 25   در استخرهاي مسابقه اي كه طول آنها 
 سانتي متر باالي سطح 30استفاده مي شود، بايد اطمينان حاصل كرد كه فاصله بين دو صفحه الكتريكي از 

  .سانتي متر است+ 3متر با حداكثر رواداري  50 و 25 سانتي متر زير سطح آب به ترتيب 80آب تا 

  
  ي شناي حرفه اي و مسابقاتاستخرهانسبت طول به عرض : 27شكل  

  )12توضيحات مطابق جدول ( 
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  ي شناي حرفه اي و مسابقاتاستخرهامشخصات ابعادي : 12جدول  
  شماره
  طول  نوع استخر  *استخر

)m(   
  عرض

) m(   

  تعداد
 خطوط 
  شنا

  عرض 
  خط شنا

)m(  

  فاصله خطوط از 
   )m(لبه استخر 

  عمق
)m(   

  6/0-9/0  كاربرد ندارد  0/2  2  7  10 - 20  استخر مسابقه افراد مبتدي  1
  20   متر20استخر مسابقه عمومي   2  4  5/8
5/10  5  

0/2  25/0  0/1-8/0  

3  5/8  4  
4  5/10  5  
5  

  25   متر25استخر مسابقه عمومي 
5/12  6  

  9/0 -25/1حداقل   25/0  0/2
  0/1-0/2مرجح 

  0/1 -80/1حداقل   5/0  0/2  6  13  ** 01/25  استخر مسابقه قانوني  6

  80/1  5/0  0/2  8  17  ** 01/25  استخر قهرماني مسافت كوتاه  7

  0/1 -80/1حداقل   5/0  0/2  4 - 8  10 - 17  50  استخر مسابقه آموزشي  8
  21  ** 02/50  )1نوع (استخر مسابقه كشوري   8  25/2  19

8  
5/2  

  0/1 -80/1حداقل   5/0
  0/2مرجح 

  2/0حداقل   5/2  8  21  ** 02/50  )2نوع ( استخر مسابقه كشوري   8
  5/0مرجح 

  35/1حداقل 
  0/2مرجح 

  0/2حداقل   5/2  5/2  8  25  ** 02/50  استخر مسابقه بين المللي  9

  . مي باشد27 شماره استخرها ير اساس شماره هاي ارايه شده در شكل * 
براي خطوط (  متر 4/2و )  متر2براي خطوط شنا با عرض ( متر 9/1عرض استاندارد براي صفحات زمان سنج  . سنج مي باشد1يزان طول ارايه شده با پيش بيني نصب صفحات زمانم** 

  . صفحات زمان سنج سفارشي مورد استفاده قرار مي گيرد،25/2براي خطوط شنا با عرض . مي باشد) 5/2شنا با عرض 

  
            ساير مشخصات عمومي 21-3-3

 درجه داشته و از جنس محكم ساخته شود و تا 90    ديواره هاي استخر بايد با سطح آب و خط شنا زاويه 
 سانتي متري زير آب غير لغزنده باشد تا شناگران را قادر سازد در برگشت، عمل تماس وفشار به 80عمق 

  .ديواره را بدون ايراد انجام دهند
عمق اين لبه ها نبايد .     وجود لبه هاي مخصوص قرار دادن پا و استراحت در ديواره هاي استخر مجاز است

  . سانتي متر ساخته شود15 تا 10 متري زير سطح آب كمتر باشد و پهناي آنها بايد بين 2/1از عمق 
شبكه مشبك و يا حفاظ مناسب    وجود آبراه يا موج گير در اطراف ديواره مجاز مي باشد، اما بايد با يك 

 سطح متري باالي سانتي 30پوشانده شده و به گونه اي نصب شده باشد كه امكان اتصال صفحات لمسي در 
  .آب وجود داشته باشد

در محل پايان، يك خط .  متري از ديواره انتهايي استخر پايان يابد2   خطوط كف استخر بايد در فاصله 
       كه پهناي آن به اندازه پهناي خطوط طولي استخر  شود متر رسم ميعرضي جدا كننده به طول يك 

 آورده شده 13 و جدول  28كليه اطالعات ابعادي مربوط به خطوط كف و ديواره استخر در شكل  . مي باشد
  .است

                                                 
1 - Timming Pad 
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   اتمسابقحرفه اي و   شناي استخرهاي خطوط نشانگركف و ديواره  مشخصات: 28شكل 

  )13دول توضيحات مطابق ج( 
  

  28 بر اساس شكل ي شناي حرفه اي و مسابقاتاستخرها  نشانگرهاي خطوط شناي مشخصات ابعاد:13جدول 
  )m( ،مقادير  پارامتر  مشخصات

  1 50  25  25  -  طول استخر
  25، 21  25، 21، 19، 18، 17  17 ،13 ،5/10 ،5/8  -  عرض استخر 

  A 2/0  25/0  25/0  )در كف و ديواره پاياني( عرض نشانگرهاي خطوط راهنما
  B 5/0  5/0  5/0  طول نشانگر نقطه پايان در ديواره پاياني

  C 3/0  3/0  3/0  عمق مركز نشانگر نقطه پاياني در ديواره پاياني
  D 8/0  0/1  0/1  طول بخش انتهايي نشانگرهاي خطوط راهنماي كف 

  -  E  0/2  0/2 2  ) متر5/8 -17در استخرهاي با عرض ( عرض خطوط شناي مسابقه
  -  E 125/2  125/2  )متر 18در استخرهاي با عرض ( عرض خطوط شناي مسابقه
  -  E 125/2  25/2  )متر 19در استخرهاي با عرض ( عرض خطوط شناي مسابقه
  E -  5/2  5/2  )متر 21- 25در استخرهاي با عرض( عرض خطوط شناي مسابقه

  F 0/2  0/2  0/2  انيفاصله بخش انتهايي نشانگرهاي خطوط راهنماي كف تا ديواره پاي
  -  -  G 4  ) متر5/8در استخرهاي با عرض  ( تعدادخطوط شنا 
  -  -  G 5  ) متر5/10در استخرهاي با عرض  ( تعدادخطوط شنا 
  G 8  8  8  ) متر25 -17در استخرهاي با عرض( تعدادخطوط شنا 

  -  -  H 25/0  ) متر5/8 -5/10در استخرهاي با عرض ( حاشيه خارجي خطوط شنا 
  H 50/0  50/0  50/0  ) متر13 -21در استخرهاي با عرض ( ه خارجي خطوط شنا حاشي

  H -  50/2  50/2  ) متر25در استخرهاي با عرض ( حاشيه خارجي خطوط شنا 
  J 90/1 3  40/2 3  40/2  صفحه لمسي

   .مي باشد -05/0 الي+ 05/0 و  داراي رواداري  A، B، C ، D ، Fابعاد * 
  .FINA مطابق الزامات -1
  . متر، براي اهداف آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد17 متر در استخرهاي با عرض 2 خطوط شناي با عرض -2
  .بايد به سازنده سفارش داده شود) 25/2 يا 125/2يعني (  متر 5/2و 2 صفحات لمسي براي خطوط شناي با عرض هاي غير از -3
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  الزامات تكميلي -        استخر شيرجه21-4
 FINA1ي شيرجه براساس ضوابط نهاد بين المللي و رسمياستخرهاها و مشخصات مربوط به  اد و اندازه   ابع

  .باشد  مي14 و جدول 29شرح شكل به 
ه شده است، توصيه ي براي ورزش شيرجه ارا14ها و مشخصاتي كه در جدول   اندازه     با توجه به ابعاد و

اين استخرها ممكن است در جوار استخرهاي شنا و . زار شودشود اين ورزش در استخرهاي اختصاصي برگ مي
  .هاي گوناگون مستقر شود با تركيب

 به 2   الزم به يادآوري است كه سطح آب استخرهاي شيرجه در زير برج شيرجه بايد موج دار و متحرك باشد
آن شيرجه رونده اي كه از باالي برج، فاصله تا سطح آب به راحتي قابل تشخيص باشد كه براساس  گونه

بدنه داخلي استخر نيز از زير . تري از ترتيب حركات، سرعت عمليات و فرود نهايي به دست آورد برآورد دقيق
  .گذاري شود يابي سريع شيرجه رونده بايد نشانه آب براي جهت

وري همچنين بسيار ضر.  لوكس مي باشد600 متري از سطح آب استخرها 1حداقل نور مورد نياز در فاصله 
  .است كه از انعكاس نور در آب به سمت شيرجه روها اجتناب شود

  
  

  
   مناسب براي شيرجه مطابق با مشخصاتاي استخر شنيابعادشاخص هاي : 29شكل 

  14 و جدول  FINA  توسط ارايه شده
  

                                                 
1- Federation Internationale de Natation Amateur 

 . شود  براي ايجاد موج يا حركت در سطح آب از تجهيزاتي مانند آب پاش و يا حباب هواساز استفاده مي-2
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  اطالعات تكميلي-     استخرهاي چند منظوره21-5
در اينجا برخي اطالعات . خرهاي چند منظوره مطابق الزامات عمومي اين استاندارد است الزامات است   

  .ي چند منظوره آورده شده استتكميلي استخرها
مقدار كه   را نشان مي دهدمقاطع استخرهاي چند منظورهمثالي از برخي  30مقاطع ارائه شده در شكل      

  .باشد  مي درصد در طول استخر7 كمتر از هاشيب مجاز آن
دهد كه با تنظيم كف و استفاده از تقسيم   متري مسابقه را نشان مي50 مقطع يك استخر 31    شكل  

در اين استخر . هاي شناور يك نمونه بسيار موفق از استخرهاي چند منظوره را به وجود آورده است كننده
ي تخته شنا و شناي تفريحي تامين عالوه بر برگزاري مسابقات رسمي امكان آموزش واترپلو، شيرجه از رو

  .شده است
  

  
   شيب مجاز و ميزاني چند منظوره و تعداداستخرها مقاطع: 30شكل 
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   متري مسابقه مناسب براي استفاده چند منظوره50يك استخر : 31شكل 

  
   الزامات تكميلي-           استخر آبگرم21-6
، بايد الزامات اين بخش را نيز رعايـت          در اين استاندارد    شده  ارايه  عمومي ي آبگرم عالوه برالزامات   استخرها    

  .نمايند
       درجه حرارت آب استخر 21-6-1

براي كنترل درجه حرارت آب بايـد        . درجه سلسيوس است   40ي آبگرم   استخرها    حداكثر درجه حرارت آب     
 محل استخر تعبيه شود تـا       يك سيستم هشداردهنده بايد در     .از يك كنترل كننده ترموستاتيك استفاده شود      

 درجه سلسيوس گرم تر شد توسط زنگ يـا بـوق شـناگران را از                40در صورتي كه آب استخر به هر دليلي از          
 دقيقـه نيازمنـد     15يك زمان سنج دستي بايد در محل نصب گردد به طوري كه هـر               . اين موضوع آگاه نمايد   

  .دقيقه بايد يك زنگ را به صدا درآورد 15اين زمان سنج پس از اتمام زمان . تنظيم مجدد باشد
   مشخصات شيميايي آب     21-6-2

ي آبگرم هر هفتـه     استخرها  ضمن اينكه  ،باشد 4جدول  ي آبگرم بايد مطابق     استخرهامشخصات شيميايي آب    
يكبار بايد تا حد

l
mg10  شود)فوق كلرينه(  يا ماده ضدعفوني كننده ديگر اشباعكلرتوسط  .  

    تعويض آب    21-6-3
 تـصفيه       در زمانهاي مورد نياز و به تشخيص مسئول مربوطه استخر آبگرم بايد تخليه شده و آب آن كـامالً    

  . هفته يكبار بايد اين عمليات انجام شود2 هر حال هر در اما ،شود
          ابعاد طراحي           21-6-4
 ،شـنا :  متر است، مگر اينكه با اهـداف خـاص ديگـري نظيـر             2/1م  ي آبگر استخرها حداكثر عمق آب در      -الف

  . ساخته باشدديگرفعاليت هاي آموزش و يا 
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 60 حداكثر عمق آب محل هايي كه براي نشستن افراد در داخل يا كناره اي اسـتخر تعبيـه شـده اسـت                        -ب
  .سانتي متر مي باشد

د دستگيره هاي مناسبي در ديـواره اسـتخر          متر است باي   1 در تمامي قسمت هايي از استخر كه عمق آن           -پ
  .يك و يا تركيبي از روشهاي زير مي تواند براي دستگيره ها مورد استفاده قرار گيرد. تعبيه شود

 ايجاد يك لبه مناسب به نحوي كه ضد ليز خوردن بوده و به راحتي توسط دست گرفته شود  و دورتـا                       -1-پ
  .ي متر از سطح آب امتداد داشته باشد سانت30 عمقدور ديواره استخر با حداكثر 

  . كه بتوان بر روي آن نشست با عمق مناسب تعبيه پله يا لبه هايي-2-پ
 سانتي متر بـوده و محكـم بـه ديـواره اسـتخر      30 آن از سطح آب     عمق يك نرده در جايي كه حداكثر        -3-پ

  .وصل شده باشد
         پله ها           21-6-5

  :طابق بند هاي زير باشد   طراحي پله ها بايد م
  . سانتي متر داشته باشد30 سانتي متر و حداقل عرض 25 هر پله بايد در جهت افق عمقي به اندازه -الف
در شرايطي كـه آخـرين پلـه        .  سانتي متر باشد   30 سانتي متر و بيشتر از       18 ارتفاع هر پله نبايد كمتر از        -ب

  . سانتي متر نيز افزايش داده شود35رتفاع پله تا براي نشستن شناگران طراحي شده است ممكن است ا
  . سطح پله ها بايد سطحي ضد سر خوردن باشد-پ
 كامل باشد بـه گونـه اي كـه امكـان وارد      يا دستگيره هر سري از پله ها بايد به طور مجزا داراي يك نرده    -ت

  .پله را پوشش دهدشدن و خارج شدن شناگران به داخل استخر را به راحتي فراهم نموده و سرتاسر 
  . ممكن است بخشي از پله ها به عنوان صندلي، نيمكت و يا محل نشستن افراد مورد استفاده قرار گيرد-ث
           ها         نردبان  21-6-6

  .اشند ب12-8 بندالزامات ارايه شده در  ها بايد مطابق با باننرد   
           پله هاي تورفته            21-6-7
  شند با12-8 ند بايد مطابق با الزامات ارايه شده در ب در ديواره استخرپله هاي تورفته    
         محوطه اطراف استخر 21-6-8
د، بـا ايـن تفـاوت كـه در خـصوص             باشـ  2-8ند  بايد مطابق با الزامات ارايه شده در ب       محوطه اطراف استخر       

قـرار دادن   .  استخر مـستثني شـود     درصد اطراف  50ي آبگرم ممكن است وجود محوطه اطراف براي         استخرها
  .           سانتي متري لبه استخر ممنوع مي باشد90ميز و صندلي در فاصله كمتر از 

         سيستم هاي گردش آب   21-6-9
 دقيقـه يكبـار كـل آب اسـتخر را در           30    تجهيزات نصب شده براي عمليات گردش آب بايد قادر باشد هـر             

 4آب را حـداقل بـراي مـدت    ) تيرگي ( همچنين بايد قادر باشد ميزان كدر بودن  .در آورد سيستم به گردش    
  . حفظ نمايدNTU 5/0ساعت در شرايطي كه استخر با حداكثر ظرفيت خود كار مي كند در عدد 

       فيلتر ها 21-6-10
 را دار بوده و تحت شـرايط  اه     فيلترها بايد به گونه اي طراحي و نصب شده باشند كه الزامات عمومي فيلتر            

  . برآورده نمايدار 9-6-21بند الزامات ،ي آبگرم كه شرايط سخت و مشكلتري مي باشداستخرها كاري
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           پمپ ها و صافي ها  21-6-11
  .د باشن 5-10 و 4-10هاي ت بند   پمپ ها و صافي ها بايد مطابق با الزاما

           سيستم دمش هوا  21-6-12
 سيستم دمش هوا بايد در محل تعبيه شود تا از ايجاد شوك هاي الكتريكي خطرنـاك در محـيط كـه                          يك

 نبايد به گونه اي باشند كه اجسام        مجاري دمش هوا  . ممكن است بر اثر رطوبت زياد رخ دهد، جلوگيري نمايد         
  .آلوده را به داخل استخر منتقل نمايند

        ايمني21-6-13
 متر مربع كه جمالت هشدار دهنده زيـر بـرروي آن نوشـته              يكنده با حداقل مساحت        يك تابلو هشدار ده   

  . در ديد شناگران باشد نصب گرددشده است بايد در محل استخر به نحوي كه كامالً
  :هشدار 

 ورود افراد مسن و افردي كه داراي مشكالت قلبي، ديابت، فشار خون باال يا پايين مـي باشـند بـه اسـتخر            -1
  .منوع مي باشدآبگرم م

  . داراي همراه يا ناظر باشند كودكان بايد حتماً-2
 منقـبض كننـده     يهـا  دارو  استفاده از استخر در شرايطي كه از داروهاي ضدانعقاد خون، آنتي هيستامين،            -3

  . گشادكننده عروق، خواب آور، مسكن قوي يا آرام بخش استفاده شده است، ممنوع مي باشد،1عروق
حداكثر زمـان بـاقي مانـدن    . را رعايت نماييد يا قرار گرفتن در آب    مناسب براي شنا كردن     محدوده زماني  -4

 دقيقه مي باشد، سپس دوش گرفته و اجازه دهيد بدنتان خنك شود و پس از آن در صورت تمايل                    10در آب   
معرض آب گـرم    توجه داشته باشيد كه قرار گرفتن زياد در         . براي مدت زمان كوتاه ديگري به استخر بازگرديد       
  . احتمال عقيم شدن نيز وجود دارد همچنين،منجر به حالت تهوع، گيج شدن و يا غش مي شود

  . دويدن و شوخي كردن ممنوع مي باشد-6
  . كشيدن سيگار ممنوع مي باشد-7
  . شماره هاي اضطراري پليس، آتش نشاني، آمبوالنس و بيمارستان در تابلو قيد گردد-8

       الزامات تكميلي-صوص معلوالن       استخر مخ21-7
بايد به گونـه اي طراحـي و سـاخته شـده باشـد كـه                ) ناتوان جسمي (اسباب و لوازم مخصوص افراد معلول          

توالت، محـل دوش    ( هيچگونه خطري معلوالن را به هنگام ورود به استخر و خروج از آن و مكانهاي بهداشتي                 
مي سطوح بايد عاري از لبه هاي تيز باشند و امكان ليز خوردن روي               تما .تهديد ننمايد )  ...گيري، رخت كن و     

فضاي پاركينگ ها، محلهاي :  كليه ابزار، لوازم و وسايل موجود در محوطه استخر نظير     .آنها وجود نداشته باشد   
، عالئـم هـشدار    بهداشـتي يعبور و مرور، شيب ها و گذرگاهها، تجهيزات آب آشاميدني، تلفـن، سـرويس هـا           

 و 4576در اسـتاندارد ملـي ايـران بـه شـماره       شده ارايهبايد مطابق با الزامات و مقررات ....  و  و راهنما  دهنده
ن بايـد الزامـات     استخر مخصوص معلوال  . ذيربط باشد  هاي   از سوي ارگان يا سازمان    ديگر مقررات تعيين شده     

  . اين استاندارد برآورده نمايد عموميزير را عالوه بر ديگر الزامات

                                                 
1-Vasoconstrictors 
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         عمق آب     21-7-1
  . مي باشد سانتي متر 150 سانتي متر و حداكثر 60ن ي مخصوص معلوالاستخرهاحداقل عمق آب     
        ورودي استخر      21-7-2

  ارتفـاع مجمـوع   .   ورودي استخر براي افراد ناتوان جسمي بايد در قسمت كم عمق استخر تعبيه شـده باشـد    
 استفاده ،به عنوان يك گزينه جايگزين.  متر باشدميلي 450آب استخر بايد حداكثر     پله هاي ورودي به داخل      

   .استماليم نيز مورد قبول  دار با شيب  شيب سطحاز باالبر و يا
  

در جاهايي كه از پله يا سطوح شيب دار متحرك استفاده مي شود، بخش هاي زيرين سطوح شيب دار و يا پله هاي                        -يادآوري
  . دسترس ساير شناگران خارج باشدمتحرك بايد از

  
       پله ها و نرده ها         21-7-3

 متـر   ميلـي  450 تـا    350 هر پله بايد     پاخور متر بوده و پهناي      ميلي 145   گام يا ارتفاع هر پله بايد حداكثر        
 متـر  ميلي 800 راه پله با ارتفاع )دستگيره(يك نرده. وجود داشته باشد نيز باشد تا امكان نشستن بر روي آن   

يك نرده به ارتفـاع     .  متر بيرون زدگي داشته باشد، بايد تعبيه شود        ميلي 450بطوري كه از ابتدا و انتهاي پله        
 متـري بـا هـدف ورود و         ميلـي  150همچنين يك نـرده     .  متر بايد براي كودكان كار گذاشته شود       ميلي 550

  .د در كنار پله ها وجود داشته باشدخروج اشخاصي كه امكان ايستادن براي آنها وجود ندارد باي
         ويلچرها         21-7-4

     در شرايطي كه فرد ناتوان جسمي بايد با ويلچر به داخل استخر منتقل شود، ويلچر بايد ايمـن بـوده و در                      
همچنين بايد به گونه اي طراحي شده باشد كـه امكـان اسـتفاده آن در داخـل اسـتخر                    . برابر آب مقاوم باشد   
  .وجود داشته باشد

        سيستم فيلتراسيون و گردش آب           21-7-5
سيـستم فيلتراسـيون و گـردش آب         را ندارند  كنترل ادرار خود     توانايين   از آنجايي كه گاهي اوقات معلوال         

تم سيـس .  يكبار فيلتر نموده و بـه طـور كامـل بـه گـردش درآورد                ساعت 2آب استخر را هر     قادر باشد تا    بايد  
  . ساعت بطور كامل كار كند24فيلتراسيون و گردش آب بايد در 

    الزامات تكميلي- ي با كف متحركاستخرها          21-8
يي كه كف استخر با استفاده از يك سيستم هيدروليك قابليت باال آمدن را دارا مي باشـد، كـل                    استخرهادر    

اسـتخرهاي بـا كـف       .ه داراي شرايط مناسبي داشـته باشـد        ايمن بوده و از نظر تعمير و نگ        مجموعه بايد كامالً  
  . اين استاندارد برآورده نمايد عموميمتحرك بايد الزامات زير را عالوه بر ديگر الزامات

          ورودي آب    21-8-1
 اين امكان وجود داشته باشـد       يي تعبيه شود به گونه اي كه      استخرها   يك سيستم پاشش آب بايد در چنين        

 ارتفـاع مختلـف     2دو مجموعه كامل از ورودي هاي آب كـه در           . مامي استخر به طور خودكار تميز شود       ت كه  
قرار داده شده است بايد در محل استخر تعبيه شده باشد، به گونه اي كه اختالط مناسـبي را در تمـام مـدت                        

  .اد نمايدزمان، چه هنگامي كه كف استخر پايين است، چه هنگامي كه كف استخر باال است، ايج
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   حركت كف استخر          21-8-2
   حركت كف استخر بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه به هنگام حركت حداقل آشفتگي يا تالطـم را در                     

  . فراهم آورديآب ايجاد نمايد به طوري كه شرايط ايمني را براي ورود، خروج و شناي افراد با ناتواني جسم
  هنده عمق     عالئم نشان د      21-8-3

 تنها قابل دسترس براي متـصديان اسـتخر         كه  نشان دهنده عمق استخر     ديجيتالي نشانگرپنل      يك تابلو يا    
يت ديده شـدن توسـط تمـامي شـناگران     ل بايد در محل استخر قرار داده شود به طوري كه به وضوح قاب     ،باشد

يك عالمت هشدار دهنده با متني      . ا نشان دهد   اين پنل در هر لحظه بايد عمق واقعي آب ر          .وجود داشته باشد  
 تـا زمـاني كـه    نيز بايد در محل استخر وجود داشته باشـد  » شيرجه نزنيد « :كه بر روي آن نوشته شده است      

كف استخر باال آورده شده و عمق آب از حداقل مورد نياز براي شيرجه زدن كمتر شده است، در معرض ديـد                      
   .قرار داده شود

   تخته شيرجه          21-8-4
   در شرايطي كه كف استخر باال آورده شده است و عمق آب ديگر مناسب براي شـيرجه زدن نيـست، تختـه            
شنا بايد به سمت پهلو چرخانده شده و با يك وسيله مناسب بسته شود و اجازه استفاده آن به هيچ وجـه بـه                        

  .شناگران داده نشود
  و گردش آب      سيستم فيلتراسيون             21-8-5
 يكبـار بـه طـور كامـل فيلتـر       ساعت2سيستم فيلتراسيون و گردش آب بايد قادر باشد تا آب استخر را هر      

  .نموده و چرخش دهد و همچنين اين سيستم بايد در تمام مدت زمان شبانه روز اين عمل را انجام دهد
    سكوي شروع            21-8-6

بايد مطابق با الزامات ارگانهـا و سـازمانهاي ذيـصالح بـراي        ) تعبيه شده باشد  در صورتي كه    (    سكوي شروع   
 در جايي نصب مي شوند كه حداقل عمق آب در آن            هااين سكو . معلوالن جسمي طراحي و ساخته شده باشد      

  . و فقط بايد تحت نظارت مورد استفاده قرار گيرنداين سكوها حتماً.  متر باشد8/1محل ها 
   الزامات تكميلي- واترپلو     استخر21-9

     استخرهاي واترپلو عالوه بر الزامات عمومي استخرهاي شنا بايد الزامات تكميلي اين بند را نيز رعايت 
  .نمايد

   متر10-20 متر و عرض آن  20-30ايد  طول زمين ببراي مسابقات رسمي، المپيك و جهاني در رده مردان 
 متر 8/1به طور كلي عمق آب در هيچ نقطه اي نبايد از .  متر است20×25 ددر مسابقات بانوان اين ابعا. باشد

 ابعاد و جانمايي زمين بازي واترپلو را نشان 32شكل .  متر استفاده شود2 بايد از عمق كمتر باشد و ترجيحاً
  .دهد مي

ته شود، كه  متر در نظر گرف20×8   براي برگزاري مسابقات داخلي و تمرينات حداقل سطح آب ممكن است 
  . متر امكان كاهش دارد5/1در اين صورت عمق آب تا 

نور مورد نياز براي .  سلسيوس باشد درجه26±1آب بايد در محدوده     در اين استخرها درجه حرارت 
  .د لوكس مي باش1500 لوكس و براي مسابقات جهاني و المپيك 600  در مسابقات داخلياستخر واترپلو
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بايد مطابق با الزامات ارايه شده در       الزامات مربوط به طراحي، ساخت و نصب دروازه هاي واترپلو 
   ..باشد  1388 سال 11202 - 7استاندارد ملي ايران به شماره 

  
   ابعاد استخر شناي مناسب براي واترپلو : 32شكل  

  
   الزامات تكميلي-       استخر غواصي21-10

ي غواصي عالوه بر الزامات عمومي استخرهاي شنا بايد الزامات تكميلي اين بند را نيز رعايت     استخر ها
 مربع متر5×6/3باشد كه نيازمند فضايي با ابعاد   نفر يا كمتر مي5 شامل گروه تمرين غواصي معموالً .نمايند

 تا 5/3رينات تغيير فشار  متر و براي تم5/1باشد، عمق آب براي تمرينات ساده حداقل   مي33مطابق شكل  
  .باشد از اين رو استخرهاي شيرجه براي اين ورزش بسيار مناسب مي.  متر بايد افزايش پيدا كند5/5

هاي  شود نياز به فضاي خاص نگهداري و پركردن كپسول    استخرهايي كه در آن تمرينات غواصي انجام مي
هاي آماده و تجهيزات  هاي خالي و محل كپسول تنفسي خواهد داشت كه شامل كمپرسور خانه، محل كپسول

كمپرسورخانه به علت سر و صداي زياد و رعايت ايمني بايد در داخل فضايي با عايق بندي . باشد غواصي مي



 87 
  

 متر مربع است كه با افزايش تعداد غواصان  15فضاي مورد نياز اين عملكرد حدود . كافي در نظر گرفته شود
   .باشد  افزايش مي متر مربع نيز قابل45به 
  
   

  
  ابعاد استخر شناي مناسب براي غواصي  : 33شكل  

  
  الزامات تكميلي  -      استخر شناي گروهي و نمايشي21-11

  استخر مخصوص شناي گروهي و نمايشي بايد الزامات زير را عالوه بر ديگر الزامات عمومي اين استاندارد 
 انجام مي شود كه الزامات هر يك 2 و روتين1دو بخش فيگوردر اين ورزش دسته جمعي . برآورده نمايد
  :عبارت است از

                                                 
1 - Figure 
2 - Routine 
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     نياز مي باشد كه بايد نزديك ديواره استخر بوده و طولمربع متر10×3 در بخش فيگور به دو منطقه - 1
 متر 3يكي از اين مناطق بايد حداقل عمق .  متر از آن 5/1متر آن موازي ديواره استخر و با حداكثر فاصله 10

  .  متر داشته باشد5/2و منطقه ديگر حداقل عمق 
 12×12كه از اين منطقه يك ناحيه . نياز مي باشدمربع  متر12×25 در بخش روتين حداقل يك منطقه - 2

  . متر عمق داشته باشد8/1 ولي بقيه مي تواند ، متر عمق داشته باشد5/2 آن بايد حداقل يمربع متر
 متري ممكن 2/1 عمق نواحي كنار ديواره استخر تا فاصله ، متر است2تر از  در مناطقي كه عمق آب بيش- 3

  . متر بوده و از آنجا به بعد به سمت منطقه عميق شيب دشته باشد2است 
  .كيفيت آب استخر بايد به حدي باال و شفاف باشد كه كف استخر به وضوح قابل رويت باشد - 4
  . باشد درجه سلسيوس27 تا 25 دماي آب بايد بين - 5
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  پيوست الف
  )اطالعاتي( 

  برخي از انواع مصالح پوششي داخل كاسه استخرها 
  
  
  

  1هاي محافظتي مصنوعي      روكش1-الف
 به شرح زير خالصه  عمده ترين آنهاباشد كه هاي مختلف مي ها بسيار متنوع و با كارآيي     اين نوع روكش

  :شود مي
 ميليمتر، ضمن تامين عايق رطوبتي الزم 10با ضخامت حداقل اين روكش در دو اليه : 2 روكش اپوكسي- 1

  .دهد هاي داخل استخر را به طور مناسبي پوشش مي ها و لوله براي بتن، كليه فرورفتگي
پوشاند  ها به آساني روي اغلب مصالح ساختماني را مي اين نوع روكش: 4 و هاليپالون3هاي نئوپيرن  روكش- 2

  . سال دوام خواهد داشت10 تا 5 ميليمتر از 50ها در ضخامت  اين روكش. دكن و روي نواقص را مسدود مي
و ساير تركيبات مشابه، همه از : 8، پلي يورتين7، پلي ايزوپرن6، پلي سولفيد5هاي پلي ونيل كلرايد روكش- 3

هاي فوق يك نوع تركيب بارز در   از ميان روكش. باشد هاي پرضخامت و مطلوب شناگران مي نوع روكش
تواند جايگزين كاشي   كه به راحتي ميكاربرد دارد پلي يورتين پلي استر 9تخرهاي شنا با نام آليفاتيكاس

اين .  سال دوام دارد20 تا 15 ميليمتر ضخامت مقاومتي معادل كاشي و حدود 15اين روكش با . شود
  .داردوجود  آبي  هاي مختلف رنگ طيف معروف است كه در رنگ سفيد و10روكش به نام پرسالن

كاري  ها با تنوع بيشتري نسبت به ساير مصالح نازك هاي حفاظتي در گروه رنگ پوشش: هاي رنگي پوشش- 4
 ارزان ولي با دوام كمتر است  نسبتاً،باشد مي» الستيك«هايي كه داراي پايه  در اين گروه، رنگ. وجود دارد

  .باشد سوء شيميايي مي بدون بو و بدون اثرات 11هايي از نوع التكس كه از آن ميان، رنگ
  
       كاشي كاري2-الف   

   كاشي كاري، به عنوان يك نازك كاري زيبا، پردوام و تا حدودي سنتي به ويژه در استخرهاي سرپوشيده 
هزينه زياد، زمان طوالني و دقت و حوصله براي نصب كاشي، استفاده . هنوز از موقعيت خاصي برخوردار است

                                                 
1-Synthetic 
2-Epoxy 
3-Neoprene 
4-Hypalon 
5-Polyvinyl Chloride 
6-Polysulphide 
7-Polyisoprene 
8-Polyyurethane 
9-Aliphatic 
10-Porecelaincote-S-P 
11-Latex 
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انتخاب مناسب كاشي و دقت در اجراي آن تا حدود زيادي مانع نفوذ . دود كرده استاز اين نوع مصالح را مح
در كاشي كاري بايد توجه داشت كه نماي كار مسطح و بدون شكستگي . شود آب و رطوبت به بدنه استخر مي

وام هاي خاص كنج، گوشه و لبه استفاده شود تا ضمن تامين د و فرورفتگي باشد و در موارد الزم از كاشي
كاشي مورد استفاده در استخر بايد از بهترين نوع . بيشتر امكان نظافت و حفظ بهداشت به راحتي فراهم باشد

  . هاي سراميكي لعابي براق و كامال مسطح و مقاوم در مقابل تغييرات درجه حرارت و امالح آب باشد كاشي
  

             اندودكاري 3-الف
هاي   ارزان و پردوام براي جدارهفني تائيد شده اجرا شود، پوششي نسبتاً اندودكاري اگر مطابق مشخصات    

هاي ضروري مانند مواد   از سيمان سفيد و افزودنياندودها معموالً .استخر خواهد بودكاسه داخلي و كف 
فيد و در مخلوط اندود استفاده از ماسه سيليسي س. باشد هاي اندود مي مقاوم به نفوذ آب و انواع تقويت كننده

گرد سنگ آهك يا مرمر سفيد به اضافه رنگ سيماني آبي به مقدار معين نماي مطلوبي از نظر تاللو آب و 
 آن در زير آب مطابق 1زيرسازي مناسب با دو قشر رويه و عمل آوردن. زيبايي محيط به وجود خواهد آورد

 اندود سيماني با تركيب فوق به .مشخصات فني تائيد شده، دوام و استحكام الزم را به وجود خواهد آورد
هاي داخل استخر بسيار مفيد و موثر خواهد   مواد آهكي مضاعف، از نظر تامين بهداشت جداره وجودسبب
  .بود
هاي اسيدي قوي  شود براي نظافت استخر از مصرف محلول  براي افزايش دوام اندودكاري توصيه مي    

بايد از تجمع مواد پوسيدني . ه شودبه حداكثر ممكن رسانداجتناب شود و در عوض دفعات نظافت و شستشو 
اي كه  شود جلوگيري نمود، به گونه مانند فلزات و مواد آلي كه توسط باد وارد استخرهاي رو باز مي

  .استخرهاي روباز در فصول نامساعد بايد پوشيده و حفاظت شود
  

  هاي تركيبي      نازك كاري4-الف
 استخر و همچنين هزينه و تنوع نماسازي، معموالًكاسه هاي  ي مستقل كف و ديوارهها  با توجه به ويژگي    

 استخرها توصيه  كاسهكاري كف به طور مثال كاشي. باشد هاي تركيبي اجتناب ناپذير مي نازك كاري
. شود  استفاده مي3 و يا اپوكسي2شود و از اندود سيماني و يا مصالح مصنوعي مانند موزائيك الستيكي نمي

هاي اپوكسي و يا  موزائيك. ها نيز ممكن است برحسب سليقه تا نيمه و يا كامل انجام شود كاشي كاري جداره
باشد كه بهتر است با اندود كاري و يا  از مصالح مناسب نازك كاري در كف استخرها مي هاي الستيكي فرش

  .هاي محافظتي مصنوعي تركيب شود با روكش

                                                 
1-Curing 
2-Rubber Tile 
3-Epoxy Terrazo 
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  پيوست ب
  )اطالعاتي( 

  به قطر لوله در استخر هاي شنامحاس
  
  
رساند بر مبناي دبي آب در هر لوله و نرخ فشاري  ها مي قطر لوله در سيستم لوله كشي كه آب را به ورودي   

ها نسبتاً كم و افت فشارها  گردد، زيرا فواصل بين ورودي ت طول لوله تعيين مي فو1000 فوت بر 50معادل 
شود، لذا براي استخري كه شدت   در نظر گرفته ميgpm 15از هر ورودي عموماً شدت جريان آب . متعادلند

  . ورودي مورد نياز خواهد بود17 تعداد  باشد تقريباgpm 250ًجريان آب در آن 
هر يك از انواع .  تعيين گردد1-  ب جدولهاي مندرج در ها بايد بر مبناي ظرفيت هاي بين ورودي    قطر لوله

جدول (ها مورد استفاده قرار داد  توان براي لوله كشي بين ورودي را مي) برنجي، مسيگالوانيزه، (مختلف لوله 
ي لوله آهني گالوانيزه ياما لوله آهني گالوانيزه از مطلوبيت كمتري برخوردار است در چنين كاربردها) 21-ب

م باشد كه استخر  الزها ظاهر گشته و نتيجتاً  در وروديزند و ممكن است زنگ آهن در مدت كوتاهي زنگ مي
  .در فواصل كوتاهتري تميز گردد

ها با  ها با زمين در تماس باشند، بايد روي لوله     چنانچه لوله كشي از زير سطح زمين انجام گيرد و لوله
هزينه اوليه اين كار در مقايسه با هزينه حفاري زمين و جايگزيني . كاري شود پوششي از قير به خوبي عايق

  .بسيار كمتر استهاي كهنه  لوله
  

  هاي خروجي رفيت لولهظ :1-بجدول 
  اندازه قطر لوله
   برحسب اينچ

  دبي
   برحسب گالن بر دقيقه

4  150  

5  260  

6  420  

8  900  

10  1590  

12  2500  

  
  

                                                 
 فوت لوله، 100 فوت به ازاي هر 50 با فرض افت 2-ب فوت لوله و در جدول 100 فوت به ازاي هر 25 با فرض افت 1-باينكه در جدول  توضيح -1

اين جدول بر اساس شرايط متوسط تدوين . دهد بي حمل آب را براي قطرهاي مختلف لوله خروجي ارائه مي ظرفيت نس2-بجدول .تنظيم شده است
 . كند  تغيير ميگرديده است زيرا جريان واقعي بر حسب عمق استخر و نوع سرپوش مشبك خروجي
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  هاي ورودي بر حسب گالن بر دقيقه  ظرفيت نسبي لوله:2-بجدول 

اندازه قطر لوله 
  برحسب اينچ

  گالوانيزه
)100 =C(  

  نجبر
)130 =C(  B Tube  K Tube 

4
11  13  16  21  12  

2
11  19  24  33  19  

2  35  48  59  42  

2
12  61  81  103  75  

3  100  136  173  121  
4  220  278  338  258  
5  400  520  588  420  
6  625  870  935  720  
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  پپيوست 
  )عاتياطال( 

  ي موثر بر انديس اشباعهاروش تصحيح متغييرمثال عملي 
  
  
   pHتنظيم ميزان       1-پ
  . اضافه كنيد )Na2CO3 ( به آب استخر جوش شيرين يا كربنات سديم،pH براي افزايش -1
  .اضافه كنيد) NaHCO3  (يا بي كربنات سديم  و )HCl( مورياتيك  اسيد،pH براي كاهش -2

  .دا مد نظر قرار دهير11ندوارد مندرج در ب م،pHدر تنظيم 
  
    تنظيم ميزان قليائيت     2-پ
 گـرم              680 ليتـر،    38000ليتـر قليائيـت يـك اسـتخر بـا حجـم تقريبـي                 ميلي گرم بـر    10 براي افزايش    -1

  .يا جوش شيرين به آب اضافه نماييد) NaHCO3 ( بي كربنات سديم 
 را بـه حـدود      )HCl(مورياتيك   ميلي گرم بر ليتر، حدودا نيم ليتر اسيد          12  براي كاهش ميزان قليائيت تا     -2

  ).NaHSO4  سديم  ليتر بي سولفات7/4يا  و(   ليتر آب استخر اضافه نماييد16000
  . مد نظر قرار دهيدرا12ر بنددر تنظيم ميزان قليائيت، موارد مندرج د

  
  تنظيم سختي         3-پ

 11بـراي كـاهش    . درصد مجموع سختي آب در نظر گرفتـه مـي شـود           70عموال       سختي ناشي از كلسيم م    
 ليتـر از آب اسـتخر   38000را بـه  )CaCl2 ( گـرم كلريـد كلـسيم   450 ،ميلي گرم بر ليتر از ميزان سختي آب      

همچنين براي رقيق كردن آب از افزودن آب        . كلريد كلسيم را كم كم به آب استخر اضافه نماييد         . اضافه نمايد 
  . بهره بگيريد)ب نرمآ( سبك

  
  
  
  


