
سیستم نوین لولھ کشی استخر و جکوزی

PVC-Uبا لولھ، اتصاالت و شیرآالت 

چرا انتخاب مصالح درست در سیستم لولھ کشی استخر و جکوزی مھم است؟

جواب سوال با ارائھ استاندارد شرایط شیمیایی و فیزیکی آب استخر، جکوزی و دشواری نگھداری آن شفاف خواھد شد.
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مقدمھ

ھ ھمیشھ انتخاب درست مصالح در تاسیسات منجر بھ افزایش ایمنی،بھداشت، آسایش و دوام خواھد شد. استخرھای شنا، جکوزی و بھ طور کلی مجموع
تفریحی با رعایت اصول قید شده در اختیار مردم قرار دھند نیز، از این قضیھ پیروی می کنند.ھایی کھ بایستی آب را جھت استفاده درمانی یا 

در مقایسھ با سیستمھای لولھ PVC-Uدر این مقالھ بھ بررسی نوع و جنس سیستم لولھ کشی این مجموعھ ھا پرداختھ و با مقایسھ سیستم لولھ کشی نوین 
ار می گیرند پرداختھ شده است.کشی غیر استاندارد کھ مورد استفاده قر



حال یک سوال دیگر مطرح می شود. فکر می کنید چھ تعداد از استخرھای عمومی یا بھ طور خاص خصوصی تمام استانداردھای قید شده 
و رعایت می کنند؟ حتی اگر ھم این استانداردھا نیز رعایت گردد آب استخرھا باز ھم کلر دارند  و این آب بسیار تخریب برای آب را بررسی

گر خواھد بود اگر مصالح درست انتخاب نگردد!
آب PHطور مثال اگر البتھ تخریب مصالح و تجھیزات استخرھایی کھ استاندارد کیفیت آب را رعایت نمی کنند چندین برابر خواھد بود. بھ 

استخر کم یا زیاد شود خرندگی و رسوب افزایش می یابد. سختی نیز باعث رسوب می گردد و تمام اینھا بر شفافیت آب و تخریب سازه استخر 
نیز تاثیر دارند.

در یک نگاهPVC-Uمزایای سیستم لولھ کشی نوین 

مقاوم در برابر کلر و مواد شیمیایی -
می باشد. مقاومت پایین فلزات در برابر کلر باعث خورده شدن آنھا و در PVCUمزیتھای برابر مواد شیمیایی و خوردگی ازمقاومت در 

خود باعث کوتاه شدن عمر این سیستم ھا و تجھیزات آنھا می شود.رباعث خشک شدن شکننده تر شدن می شود، کھ این امPPپلیمرھایی مانند 

زنگ زدگیعدم رسوب گیری و -
در استخرھا و محل ھایی مانند جکوزی کھ آب گرم در آن جریان دارد ، بھ مرور زمان رسوب زیادی کھ حاصل از امالح و مواد ضد عفونی 
می باشد در اتصاالت و شیرآالت تشکیل می شود.این مشکل کھ در کل سیستم ھای لولھ کشی فلزی (گالوانیزه و استیل) بھ وفور مشاھده می 

حل شدهPVCUفشار در جریان آب و از کار افتادن شیر آالت خواھد شد. در حالیکھ مشکل فوق در سیستم ھای لولھ کشی شود، باعث افت 
است.

نصب سریع، آسان و کم ھزینھ-
نصب سریع و آسان با ھزینھ ھای نصب پایین تر در مقایسھ با سایر سیستمھا لولھ کشی استخر، ھمچنین زیبایی و ھماھنگی این 

ھا بر خالف فلزات (گالوانیزه و استیل) و پلیمرھای دیگر از جملھ پلی اتیلن و پلی پروپیلن، کھ نیاز بھ ساپورت کردن برای سیستم
نسبت بھ سیستم ھای PVCUنمای بھتر دارندو حجم بیشتری برای فضایموتور خانھ و تاسیسات می گیرند. از دیگر علل برتری 

لولھ کشی مشابھ است.



تحمل فشار باال-
مطابق با استانداردھای روز دنیا-

PVC-Uمعرفی سیستم لولھ کشی نوین 

با پیشرفت در صنعت و ورود تکنولوژیھای نوین در صنعت آب و فاضالب امروزه در کشورھای پیشرفتھ اروپایی، سیستم جدید و استاندارد 
صورت می گیرد. از آنجایی کھ اکثر PVCUآلمان و با استفاده از لولھ، اتصاالت و شیر آالت DINلولھ کشی استخرھا بر اساس استاندارد 

تولید می شود، لذا لولھ کشی این سیستم ھا با PVCUاستخر مانند شیر آالت نصب شده بر روی فیلترھا و پمپ ھا از جنس تجھیرات جدید
اتصاالت فلزی (گالوانیزه و استیل) و سایر پلیمرھای (پلی اتیلن و پلی پروپیلن) توجیھ پذیر نبوده و ھماھنگی سیستم لولھ کشی را درنصب

د.تجھیزات بر ھم خواھد ز

PVC-Uتصویر لولھ کشی موتورخانھ استخر با لولھ و اتصاالت 

تنوع در طرح و نوع اتصاالت و شیر آالت

عالوه بر تنوع در طرح و مدل (بیش PVCUاتصاالت و شیرآالت 
مدل) در دو نوع رزوه ای و چسبی با قابلیت تحمل فشار ١٠٠از 
بار تولید می شود، کھ امکان ھماھنگی و نصب با سایر ١۶

دھد.این تجھیزات و ھمچنین لولھ و اتصاالت با انواع آلیاژھا را می
در حالی است کھ در ھیچ یک از سیستم ھای لولھ کشی پلیمری 

)PP,PE.این تنوع و ھماھنگی وجود ندارد (

شیرآالت مھره ماسوره ای با امکان نصب آسان و آب بندی بھتر

عالوه بر قابلیت باز و بستھ شدن PVCUشیرآالت مھره ماسوره ای 
ی آسان و مطمئن را فراھم می کند.آسان، حتی با دست امکان آب بند

در صورتیکھ در سیستم ھای فلزی (گالوانیزه و استیل) این امکان وجود 
ندارد.

ھمچنین در سیستم ھای لولھ کشی فلزی استخر، لولھ کش بر روی فیلتر 
شیر فلکھ مجزا می باشد کھ این امر ھا مجبور بھ بستن مھره ماسوره و

در ھنگام باز و بستھ کردن می تواند سبب آسیب رساندن بھ تجھیزات از 
جملھ فیلترھا و پمپ ھا و ھزینھ باالتر شود.در حالیکھ 

بھ علت باز و بستھ شدن آسان و وجود PVCUسیستم ھای لولھ کشی 
شی آالت مھره ماسوره ای این مشکالت بوجود نخواھد آمد.



)PVC-U(مشخصات پی.وی.سی سخت

) با اضافھ کردن مواد افزودنی شامل تثبیت کننده ھا و روغنھای روان سازبھ پی وی سی و حذف عناصر نرم PVC-Uپی وی سی سخت (
در صنعت در حال گسترش است و PVC-Uکننده از پی وی سی تشکیل می شود.امروزه مصرف و کاربردھای سیستم ھای لولھ کشی 

ولھ کشی و موتور خانھ استخر کاربرد دارد.در زمینھ سیستم ھای لPVC-Uعملکرد باالی لولھ و اتصاالت 
) است. در این دما PSI 22706اتمسفر (١۶+ درجھ سانتیگراد، ٢۵تا - ٢٠در دمای PVC-Uفشار قابل تحمل لولھ ھا، اتصاالت و شیرآالت 

+ درجھ سانتیگراد نیز ۶٠+ تا ٢۵سال برآورد می شود.ضمن اینکھ در دماھای باالتر از ۵٠بیش از PVC-Uطول عمر سیستم لولھ کشی 
مقاومت الزم را دارد.

نگاھی بھ سیستمھای لولھ کشی مرسوم در ایران.

ری اشتباه محصوالت با این موضوع را باید در نظر گرفت کھ ھر محصول برای کاربرد خاص خود طراحی و ساختھ شده است لذا بھ کارگی
کارایی متفاوت برای تمامی تاسیساتھا حتما ان تاسیسات را معوب خواھد کرد.

سیستمھای لولھ کشی کھ از گذشتھ تا کنون در استخر و جکوزی استفاده می شده است عبارت اند از:

PEپلی اتیلن- 

(سبز)PPپلی پروپیلن- 

فلزی (گالوانیزه)- 

PEX/AL/PEXپنج الیھ- 

قرار می البتھ این نوع لولھ ھا تنھا در کاسھ استخر و جکوزی استفاده می شده است و در موتورخانھ تنھا پنج الیھ و یا گالوانیزه مورد استفاده 
گرفتھ است.



جھت استفاده در سیستم لولھ کشی استخرPEمعایب پلی اتیلن

پیوند مولکولی پلی اتیلن

تحمل دمای پایین-
درجھ سانتی گراد نیز می رسد و یا ممکن است سیستم کنترل تثبیت ۴٠در سیستمھای لولھ کشی جکوزی گاھی دمای آب ورودی بھ 

درجھ نیز برسد. پلی اتیلن بھ دلیل عدم تحمل دمای باال بسیار ۶٠دمای مبدل استخر خراب شود و دما بھ دمای حد اکثر مبدل حدود 
خواھد بود.آسیب پذیر

عدم آب بندی مطمئن-
اتصاالت پلی اتیلن بھ دو روش جوشی و کوپلی می باشد . نوع جوشی بسیار مطمئن تر می باشد البتھ در صورت اجرای صحیح. بھ 

دلیل افزایش طول زیاد پلی اتیلن در مقابل دما و فشار باالی سیستم لولھ کشی جکوزی این سیستمھا در نقطھ اتصال ضعیف می 
با بتن بنابراین آب بندی لولھ ھا مخصوصا لولھ ھای مکش استخر کھ از بتن کف عبور می کنند باشند. بھ دلیل عدم سازگاری پلیمر

با کمک "وال کراس" یا حلقھ آب بند حل شده است.PVC-Uبسیار مشکل است. این مشکل در سیستم لولھ کشی نوین 
عدم امکان اجرای شیب در لولھ ھا-

ت موتورخانھ دارای شیب باشد کھ با توجھ بھ خمھای موجود در پلی اتیلن کھ بر اثر گاھی اوقات نیاز است سیستم لولھ کشی بھ سم
حلقھ بودن لولھ ھا در زمان بستھ بندی می باشد بھ صورت آسان امکان پذیر نمی باشد.

عدم امکان استفاده در موتورخانھ ھای استخر و جکوزی-
استخر و جکوزی امکان استفاده از محصوالت پلی اتیلن وجود نداردبھ دلیل تنوع بسیار اتصاالت و شیرآالت در موتورخانھ 



جھت استفاده در سیستم لولھ کشی استخرPPمعایب پلی پروپیلن 

عدم امکان استفاده در موتورخانھ ھای استخر و جکوزی-
جکوزی امکان استفاده از محصوالت پلی اتیلن وجود ندارد.بھ دلیل تنوع بسیار اتصاالت و شیرآالت در موتورخانھ استخر و 

ین امر در زمان جوش اتصال بھ لولھ در سیستم لولھ کشی پلی پروپیلن ھمیشھ امکان قی کردن مواد مذاب لولھ و اتصال بھ سمت داخل وجود دارد کھ ا- 
در سایزھای کوچکتر این خطر بیشتر است.خود باعث افت فشار خواھد شد و

می لیمتر می باشد. ١١٠میلیمتر نیز کامال سفارشی م حد اکثر ٧۵میلیمتر مشکل و سایزھای بیش از ۵٠تامین لولھ و اتصاالت سایز باالی - 

در صورت نیاز بھ تغییرات پس از اجرا بسیار دشوار می توان تغییرات را انجام داد.- 

مناسب در مقاطع عبور لولھ از بتن در لولھ کشی استخر و جکوزیعدم آب بندی - 

ھمانطور کھ در شکل روبھ رو 
مشخص است پس از اجرای لولھ کشی 
پلی پروپیلن و تست آن در موتورخانھ 

دیگر نمی توان مدار تاسیسات داخل 
موتورخانھ را با لولھ و اتصاالت پلی 

ی پروپیلن ادامھ داد و راحی جز اجرا
لولھ و اتصاالت کالوانیزه و با پنج الیھ 

نیست.

تنوع اتصاالت کم جھت اجرای لولھ - 
کشی استخر و جکوزی

 -
بھ طور مثال در تصویر بعد مشاھده 
می کنید مجری در قسمتھایی مجبور 

شده بھ استفاده از اتصاالت گالوانیزه 
است.



معایب فلزی (گالوانیزه) جھت استفاده در سیستم لولھ کشی استخر-

ورود زنگار بھ داخل فیلترکاھش راندمان فیلتر بھ دلیل - 
افزایش مصرف کلر و مواد تثبیت کننده آب استخربھ دلیل ورود زنگار بھ آب استخر - 
گرفتگی نازلھای جکوزی بھ دلیل ورود زنگار و تکھ ھای کنده شده فلز زنگ زده از جداد داخلی لولھ. - 

رسوب بسیار باال.- 

استتصویر نمونھ ای از لولھ فلزی کھ رسوب گرفتھ 

اجرای سخت و پر کار در موتورخانھ بھ دلیل نوع اتصاالت و روش آب بندی- 

عمر بسیار کوتاه بھ دلیل خوردگی و - 
زنگ زدگی.

عدم تناسخ جنس لولھ و اتصاالت فلزی با جنس - 
قطعات بھ کار رفتھ در قسمت ورودی و 

خروجی پمپ و فیلتر ھا می باشد.
از این رو احتمال شکستھ شدن دھانھ ھای ورود و 

ھمخانی گام رزوه خروج فیلتر و پمپ بھ دلیل عدم 
ھا بسیار زیاد می باشد.



جھت استفاده در سیستم لولھ کشی استخرپنج الیھمعایب 

میلیمتر و تراکم اتصاالت در موتورخانھ٣٢قیمت باال خصوصا در سایزھای باالی - 
تنوع اتصال پایین - 
می لیمتر ١١٠میلیمتر نیز کامال سفارشی و حد اکثر ٧۵میلیمتر مشکل و سایزھای بیش از ٣٢تامین لولھ و اتصاالت سایز باالی - 

می باشد. 
باز ھم در برخی نقاط سیستم ناچار بھ استفاده از اتصاالت فلزی خواھیم شد.- 
ورودی و خروجی پمپ و فیلتر ھا می باشد.عدم تناسخ جنس اتصاالت فلزی با جنس قطعات بھ کار رفتھ در قسمت - 
عدم آب بندی مناسب در مقاطع عبور لولھ از بتن در لولھ کشی استخر و جکوزی- 

کالم آخر:
ومطرح شدن با ورود تکنولوژی ھای نوین در صنعت آب و فاضالب و آسیاییاروپایی وامروزه در تمام کشورھای صنعتی و پیشرفتھ 

،سیستم لولھ کشی تصفیھ خانھ استخر ھا و  انتقال آب آشامیدنی آلمانDINاستاندارد 
.صورت می گیردPVC-Uبوسیلھ لولھ اتصاالت و شیرآالت 

،لذا لولھ کشی تولید می شودPVC-Uاز آنجایی کھ اکثر تجھیزات جدید استخر مانند شرآالت نصب شده بر روی فیلترھا و پمپ ھا از جنس 
پروپیلن) توجیھ پذیر نبوده ھماھنگی سیستم لولھ کشی را در فلزی(گالوانیزه و استیل) و سایر پلیمرھا(پلی اتیلن و پلیاین سیستم ھا با اتصاالت 

نصب تجھیزات برھم خواھد زد.

تصفیھ خانھ ھای استخر و سایر لولھ کشی ھا با پیشرفت جھانی ھمگام شده و کارایی و اثر بخشی تاسیساتجریانمو مشاورانبا امید آنکھ 
پروژه ھای خود را  باال برده و ھمواره با تغییرات تکنولوژی پیش روند.


