
 

 

 

 الف: نصب بدنه وسل

بر انجام  عالوههای خاص  در این قسمت با چگونگی نصب وسل آشنا خواهید شد. برای دستگاه 

 .این مراحل باید اقدامات دیگری را هم انجام دهید

  :نکات نصب وسل

جانبی و گران قیمت مانند وسل را در جایی نصب کنید که اگر نشتی آب اتفاق افتاد قطعات -1

 . قطعات الکترونیکی آسیب نبینند

فضای کافی برای انجام تعمیرات در اطراف وسل در نظر بگیرید. همیشه ممبران ها را از سمت -2

 .آب ورودی در وسل جاگذاری و از سمت دیگر خارج کنید

 :مراحل ذکرشده در انبساط وسل و شرایط نصب را انجام دهید-3 

 توجه

 کشی وارد وسل ها را طوری روی شاسی دستگاه نصب کنید که حداقل فشار را به سیستم لوله 

صورت مرتب و در یک راستا روی شاسی بگذارید تا در هنگام تعمیرات با مشکل  کنند. آنها را به

 .مواجه نشوید

ببندید.  هوسل را روی بالشتک بگذارید و با کمربند به سوراخهایی که از قبل روی شاسی ایجادشد-4

تا  4المان نیاز به بستن کمربند در وسط وسل نیست اما برای وسل های  3تا  1برای وسل های 

های مهندسی مربوطه موجود  المان باید در وسط وسل کمربند بسته شود این ابعاد در نقشه 8

 .است

 راهنمای نصب پرشر وسل

 



 ودی وکشی را باهم تراز و متصل کنید. دقت کنید که پورت آب ور وسل و منی فولدهای لوله5-

باید  کشی آب غلیظ شده از تمام جهات در یک راستا باشند. فاصله بین وسل و منی فولدهای لوله

 میلیمتر باشد.. کوپلینگ های ویکتالیک را بدون استفاده از چسب ببندید و محکم کنید. پس 3

 .دآنها را محکم کنی اتصاالتازاین که وسل و منی فولدهای لولهکشی را تراز کردید میتوانید 

 هشدار

 طالعاتاوسل را خیلی محکم نبندید چون ممکن است انبساط باعث خرابی وسل بشود. برای کسب 

ه ها را خیلی سفت نکنید. این کار ب کنید. پیچ مالحظهبیشتر بخش انبساط وسل و شرایط نصب را 

 .وسل آسیب میرساند

 .با کمک کمربندها، وسل را به شاسی ببندید-6

ام تعمیرات در دو طرف وسل در نظر بگیرید. ممبران ها در جهت جریان فضای کافی برای انج-7

 .آب جاگذاری و از جای خود خارج کنید

 .ای کمربند را با دست سفت کنید پیچ را در سوراخ روی شاسی دستگاه بگذارید و مهرهه-8

 .آب ورودی وسل را متصل کنیدلوله کشی -9

 3111اینچ بر پوند معادل  25-51گشتاور )کنید  ا را فقط یک دور دیگر سفت با کمک آچار پیچه-11

توجه: از کمربند فقط برای بستن وسل به شاسی استفاده کنید استفاده از کمربند  )کیلوگرم 7122تا 

نقل وسل و سایر قطعات مجاز نیست. با توجه به شیوه حمل وسل، فاصله جابجایی  و برای حمل

برای مهار کردن وسل استفاده کنید. از حرکت  و طراحی دستگاه تصفیه باید از تجهیزات مناسب

 .ونقل جلوگیری کنید وسل و شاسی دستگاه در هنگام حمل

 ب:جاگزاری ممبران

بررسی کنید که سطح داخلی وسل دارای خراشیدگی و آلودگی نباشد. وجود خراش و یا رسوب -1

ردگی و عوامل بندی سر وسل و ممبران ها را با مشکل مواجه کند. رسوبات، خو ممکن است آب

 .کنید خارجی مانند لوبریکانت های اضافی را از سطح وسل پاک



 .وسل را با آب بشویید تا تمام گردوخاک و آلودگی آن از بین برود.2

 و فاضالبرینگ او سر آن پالستیکی ویژه قسمت  بررسی کنید که سطح خارجی ممبران به-3

است سطح داخلی وسل آسیب ببیند. اگر اورینگ ایکس آلوده نباشد. در غیر این صورت ممکن 

 .راحتی از بین نرفت، با سازنده ممبران تماس بگیرید آلودگی به

درصد آب و گلیسیرین شستشو دهید. برای  51سطح داخلی وسل را با آب تمیز و یا محلول -4

جاگذاری  این کار پارچه نرمی را در محلول فروببرید و داخل ممبران را چرب کنید. با انجام این کار،

های استاندارد  رینگتوجه: اوتر انجام میشود و خطر خراشیدگی وسل کاهش مییابد.  ممبران راحت

 .هستند و بهتر است به لوبریکانت های نفتی آغشته نشوند EPDM از جنس

اولین ممبران را از سمت ورودی آب در داخل وسل قرار دهید. چند اینچ از ممبران را از وسل .-5

 .تر انجام شود ارید تا متصل کردن ممبران بعدی راحتبیرون بگذ

صرف چرب کنید. میزان م مثل گلیسیریناز لوبریکانت غیرنفتی  الیه نازکیورینگ ممبران را با ا-6

رینگ شود. برای جلوگیری از آلوده که فقط باعث براق شدن او اندازهای باشد لوبریکانت باید به

 .کنید شدن ممبران باید گلیسیرین اضافی را پاک

 .های داخلی ممبران ها را وصل کنید رابط-7

 .ممبران بعدی را به رابط ممبران جاگذاری شده در داخل وسل متصل کنید-8

 توجه

 .مواظب باشید که ممبران اولی زیاد در داخل وسل فرو نرود چون درآوردن آن سخت است

چند اینچ از ممبران دوم بیرون از  هر دو ممبران را با فشار در داخل وسل جاگذاری کنید و فقط.-9

 .وسل باقی بماند. برای جاگذاری ممبران های بعدی همین مراحل را تکرار کنید

که آخرین ممبران در داخل وسل قرار گرفت فاصله بین اولین ممبران و شیار نگهدارنده  وقتی-11

 متر باشد میلی 171باید 

 هشدار



ده ش کمک آداپتور ابتدا و انتها به پورت آب تصفیهشده ممبران را با  آب تصفیه پالستیکیلوله 

فشار قرار میدهید سر آن به  که وسل را تحت کپ  متصل کنید. در غیر این صورت وقتی سر وسل

 .بیرون پرتاب میشود

 ممبران تصاالتابستن 

 اورینگ آداپتور را در جای خودش قرار دهید.

 آداپتور را به لوله پالستیکی آب تصفیه شده ممبران وصل کنید.

 فاصله موجود بین ممبران و قطعات کپ وسل را به حداقل برسانید.

فاصله قطعات کپ وسل و ABS قبل ازاینکه وسل را تحت فشار قرار دهید با کمک واشر های

.آن جلوگیری می کند دیدنکار از حرکت ممبران و در نتیجه صدمه  را کم کنیداینآن ممبران   

 فاصله زیاد در داخل وسل ممکن است باعث خرابی ممبران شود.

 نصب سروسل:

.مرحله اول: بررسی سطح داخلی وسل  

بررسی کنید که سطح داخلی وسل دارای خوردگی، رسوب و یا عوامل خارجی نباشد. در صورت  

:واردی طبق مراحل زیر عمل کنیدمشاهده چنین م  

های دو طرف وسل را با محلول آب و صابون تمیز کنیدمتر از سطح داخلی لبهمیلی 311الف:   

 ب: با استفاده از آب تمیز رسوبات داخل وسل را شستشو دهید

خورده نباشد. این عوامل باعث نشتی آب بررسی کنید که سطح داخلی وسل خراشیده و ترک

.کنند را سریعاً تعویض کنیدها نشتی میل هایی که آب از آنشوند. وسمی  

 



های پورت آب ورودی/ غلیظ شده سالم باشدرینگی کنید که سطح داخلی و بیرونی اوبررس   

 توجه:

ها مشکلی را رینگهای آب ورودی/ آب غلیظ شده و اواگر هنگام بررسی داخل وسل، پورت

یدمشاهده کردید با کارشناسان تماس بگیر  

: رهشدا   

. دیده را تعمیر نکنیدوجه وسل صدمههیچبه  

 مرحله دوم: مونتاژ سر وسل

.شده را در شیارش قرار دهیداورینگ داخلی پورت آب تصفیه  

.اورینگ ایکس را در شیار بیرون قرار دهید   

شده وصل کنیدکن( را به پورت آب تصفیهپخشرانش )آب یمخروط .  

 هشدار: 

شده وصل کنید. در غیر این صورت کن( را به پورت آب تصفیهپخشرانش )آب یحتماً مخروط 

.ممکن است خسارت شدید مالی و جانی اتفاق بیفتد  

.مخروطی در سمت خروجی آب غلیظ شده ) پساب ( وسل قرار می گیرد  

  

بندی و چرب کردن سر وسلمرحله سوم: آب  

گونه آلودگی و یا نازکی از لوبریکانت چرب شده و هیچهرینگ سر وسل با الیدقت کنید که او

.گردوخاک وجود ندارد  

 



متر از سطح داخلی وسل را چرب کنیدمیلی 171های سر وسل و رینگسپس تمامی او . . 

 توجه:

T1897  از لوبریکانت های غیرنفتی مانند گلیسیرین و یا لوبریکانت های سیلیکونی استفاده کنید.  

شود که کار باز کردن و مونتاژ کردن سر وسل به سهولت انجام لوبریکانت های سیلیکونی باعث می

.کندشود. گلیسیرین هم لوبریکانت پرمصرفی است که ممبران را آلوده نمی  

ازحد موردنیاز چرب نکنیدها را بیشاورینگ <<      

  

 توجه :

شده را پورت آب تصفیه در بعضی موارد خاص بهتر است قبل از مونتاژ سر وسل، درپوش

 سر جایش ببندید

  مرحله چهارم: نصب سر وسل 

دارنده بگذردرینگ از شیار نگهکه اور داخل وسل بگذارید تا اینآرامی دسر وسل را به    

با فشار دو دست و یا ضربه چکش پالستیکی سر وسل را در جای خود ثابت کنید. در این حالت  .

.دارنده نمایان شودباید شیار نگه  

  

 هشدار:

طور صحیح در شیار خود قرار بگیرد. در غیر این صورت ممکن است سر وسل به دارنده باید بهنگه

.روند فرو وسل شیار داخل در باید ممکن حد تا هادارندهنگه بیرون پرتاب شود.  

  



دارندهمرحله پنجم: جاگذاری نگه  

توانید از کردن شیار میشکشیار مربوطه را ازنظر تمیز بودن و نداشتن رسوب بررسی کنید. برای خ

 فشار باد و یا پارچه تمیز استفاده کنید

دارنده کپ را با گلیسیرین چرب کنید تا از تشکیل رسوب نمک در آن قسمت جلوگیری شود. پیچ نگه

دارنده کپ را در شیار قرار دهیدنگه ها تا حد ممکن باید در داخل شیار وسل فرو رونددارندهنگه .  

  

شدهکشی آب تصفیهوصل کردن لوله مرحله ششم:   

شده وصل کنیدکشی منی فولد را به پورت آب تصفیهلوله  

: رهشدا   

.شودشده را خیلی سفت نکنید چون باعث ترک خوردن آن میاتصاالت پورت آب تصفیه  

.فشار قرار دادن وسلهای قبل از تحتمرحله هفتم: بررسی  

.های زیر را انجام دهیدوسل، بررسی فشار قرار دادنشود که قبل از تحتتوصیه می  

 الف: سر وسل

شودبررسی کنید که سر وسل ازنظر ظاهری سالم است و خرابی یا خوردگی در آن مشاهده نمی .  

دارنده در جای خود قرار داردنگه .  

 آداپتورهای ممبران در جای خود قرار دارند .

  

 ب: ممبران



اری شده استبررسی کنید که ممبران در داخل وسل جاگذ .  

کن( در محل خروجی آب قرار داردپخشمخروط رانش )آب .  

کشیج: اتصاالت لوله  

کشی دارای او رینگ هستندبررسی کنید که اتصاالت لوله  

فشار قرار دادن وسلمرحله هشتم: تحت  

های سازنده ممبران توانید وسل را طبق دستورالعملهای فوق میپس از انجام بررسی .

قرار دهیدفشار تحت  

فشار قرار دهید تا هوای داخل آن خارج شودتدریج تحتوسل را به .  

فشار قرار دهیدآرامی تحتکه آسیبی به ممبران و قطعات وسل وارد نشود وسل را بهبرای این .  

  

: رهشدا   

 فشارتحت را وسل ندارند قرار خود جای در دارندهنگه تا زمانی که مطمئن نشدید ممبران و 

.ریدنگذا  

 د: جدا کردن سر وسل

 مرحله اول: تخلیه فشار داخل وسل

.دستگاه تصفیه را خاموش و فشار داخل وسل را طبق دستورالعمل سازنده دستگاه تخلیه کنید  

.شدهکشی پورت آب تصفیهمرحله دوم: باز کردن اتصاالت لوله  

.شده را باز کنیدکشی پورت آب تصفیهاتصاالت لوله  

.مرحله سوم: بررسی کپ های دو طرف وسل  



بررسی کنید که کپ های وسل خوردگی ندارند. در صورت مشاهده عالئم خوردگی کارهای زیر را 

:انجام دهید  

کنیدالف: رسوبات را پاک  

 ب: وسل را با آب تمیز بشویید تا رسوبات پاک شوند

دارندهمرحله چهارم: جدا کردن نگه  

کنید از آچار شش گوش ) آلن ( برای باز کردن استفاده کنید. نگهدارنده ها  پیچ نگهدارنده ها را باز

را تک تک خارج کنید. با چند ضربه چکشی الستیکی بر روی کپ می توانید به آزاد شدن نگهدارنده 

ها کمک کنید،مواظب باشید که به وسل ضربه وارد نکنید و از آن به عنوان تکیه گاه پیچ گوشتی 

.شود می آن دیدگی  که این کار باعث آسیب استفاده نکنید  

: هتوج   

بندی کپ وسل آن را به داخل هل دهید و ضربات ممکن است مجبور شوید برای باز کردن آب

 آرامی را به آن وارد کنید

 مرحله پنجم: جدا کردن سر وسل ) کپ)

گردد که سبب های غیر متعارف استفاده نکار استفاده شود. از روشاز آچار کپ کش برای این .

.آسیب به افراد و دستگاه می گردد  

 تمام قطعات سر وسل را خارج کنید .

 

 

 

  


