
 

 نامهای پرشروسل:

 - ( vessels ) وسل

 -(Pressure vessels) پرشر وسل

 - ( Membrane Housing Pressure Vessels) هوزینگ ممبران

 -پوسته ممبران

 -محفظه ممبران

  شرح پرشروسل تولید طراحان تصفیه:

توان تحمل فشار باال را دارد و وظیفه نگهداری و محافظت از ممبران  ای است از جنس فایبرگالس یا استیل کهمحفظه

ممبران است. در دو انتهای آن  شده و ساختار آن متناسب با شکلاندازه ممبران ساختهعهده دارد. پرشر وسل به ا بهر

که ممبران طوریورود و خروج آب به ممبران در آن طراحی گردیده است به ای به نام درب وجود دارد که مجراهایقطعه

گرددبت در داخل ممبران میبند نموده و سبب ایجاد فشار مثسادگی آببه را  

:اجزاء پرشر وسل تولید طراحان تصفیه  

 -Gap درب )کپ( وسل Housing پوسته وسل

ها وسلاورینگ  O-Ring- 

 -Victaulic Clamps بست ویکتالیک وسل

 سایزهای پرشر وسل تولید طراحان تصفیه:

  قطر پرشروسل: 

:شودخت میپرشر وسل ازنظر سایز قطر داخلی در سه سایز زیرسا  

اینچ : مخصوص ممبران چهار اینچ 4پرشر وسل   

 (Pressure vessels) پرشر وسل تولیدات طراحان تصفیه

 



اینچ : مخصوص ممبران هشت اینچ 8پرشر وسل   

 طول پرشروسل:

سایز طول بر اساس حداکثر تعداد ممبرانی که در آن قرار می گیرد به  تولیدات پرشر وسل طراحان تصفیه ازنظر     

.به شرح زیر تقسیم بندی می شود صورت عرف  

  پرشر وسل تک ممبران ) وسل تک المان)            

  پرشر وسل دو ممبران ) وسل دو المان)

  پرشر وسل سه ممبران) وسل سه المان)           

  پرشر وسل چهار ممبران) وسل چهار المان)           

           ( المان پنج وسل)  پرشر وسل پنج ممبران   

           ( المان شش وسل)  رانپرشر وسل شش ممب   

 پرشر وسل هفت ممبران ) وسل هفت المان)           

 وضعیت ورود و خروج آب به پرشروسل تولید شرکت طراحان تصفیه: 

 پرشروسل را می توان از نظر محل ورود سیال به دو گروه تقسیم بندی کرد

  (ورودی از کنار) Side Port وسل ساید پورت      

 (ورودی از انتها) End Port وسل اند پورت      

 شرح فنی پرشر وسل های طراحان تصفیه ::

پی اس آی می باشد.0711پی اس آی و حداکثر  57حداقل فشار کاری پرشروسل تولید شرکت طراحان تصفیه   

درجه فارنهایت 091سانتی گراد و حداکثر  6درجه فارنهایت معادل 01حداقل دمای پرشروسل تولید طراحان تصفیه 

است01الی 3محدوده تحمل پ هاش  درجه سانتی گراد است پرشروسل ها دارای استاندارد هستندو85معادل  
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:کاربرد پرشر وسل های طراحان تصفیه  

  صنعت خودرو     

  فرآیندهای صنعتی به ویژه در صنعت تولید نیرو     

  بهداشت و درمان     

  تصفیه ی آب شهری و آب شیرین کن      

  نمک زدایی از آب دریا      

  تصفیه آب صنعتی      

  صنعت داروسازی      

  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی      

 صنایع الکترونیکی      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


