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  زی تجه نیکه ا دیاما ندان دیباش دهیشما هم بارها انواع اجکتور را د دیشا
پرکاربرد در صنعت   اریبس زات یاز تجه ی ک ی اجکتورها .است Ejector کی

 .روند ی بکار م  ی مختلف یهستند که در حوزه ها

متنوع آن  یانواع و کاربردها  ز،یتجه  نی ا ی به معرف م یدار ی سع  نجایا در
 .میبپرداز

 

 ست؟یاجکتور چ  1#

 

  ایتراکم  ،ییجابه جا یبرا ی ل یوسا ی به طور کل (Ejector) اجکتورها
اغلب   زات یتجه  نی ا .و جامدات هستند االت یاختالط گازها، بخارات، س
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استفاده آن ها در  نیشتر یب شوند و ی مطبوع استفاده م  هی تهو یبرا
 .سردخانه ها است

توان گفت که با   ی م  شود و ی استفاده م ی مختلف  ع یاجکتور در صنا  انواع
متفاوت   یدستگاه ها یی را در کارا یپر رنگ اریکه دارند، نقش بس یعملکرد

 .کند  ی م  فایا ی صنعت 

امر  نیهم شوند و ی ساخته م  ی معموال از فلزات و مواد متنوع  اجکتورها
 .متفاوت باشد گریکدیآن ها با  یی شود تا کارا ی باعث م

تا با انواع اجکتور و کاربرد آن ها  دیبا ما همراه باش مطلب نی ادامه ا در
 .دیآشنا شو

  نیو مهم تر  نیاول که دیبدان دیبا دیبا اجکتورها بهتر آشنا شو نکهیا یبرا
 .خال است جادی کاربرد اجکتورها، ا

تحت خأل   ریو تبخ ریکه خأل وجود داشته باشد، امکان تقط یی مکان ها در
انتقال و   یتوان از آن ها برا ی م   زیموارد ن ی برخ در  و دیآ ی به وجود م 
 .و هوا استفاده کرد گرید عات ی ما ایپمپاژ آب 

و حذف  طیمح هیموارد استفاده از اجکتورها، تهو  نی از مهم تر گرید  ی کی
  کیآلوده از  یهوا هیتخل یبرا باشد که ی م  االت یذرات آلوده موجود در س

 ی استفاده م  التوریونت ای هی دستگاه تهو کیبسته مانند تانکر از  طیمح
 .شود
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به صورت چند   ایساعته  24را دارند که به صورت  تیقابل نی ا اجکتورها
خطا به کار خود ادامه   بیضر ن یکمتر با در حال کار باشند و یمرحله ا

 .دهند

شود،   ی که در آن استفاده م  ی ت اجکتورها به صنع تیقابل نیاز ا استفاده
 .دارد ی بستگ

شده است که در ادامه آن ها را  ل یتشک ی اجکتور از قطعات متفاوت انواع
 .میکن ی م  ی معرف 

 د ی بازد سرپوش •
 افشاننده  •
 بخار ی صاف •
 افشاننده  سرپوش •
 بخار آب  یورود •
 ی ورود سرپوش •
 افشاننده  یورود •
 )اجکتور(  ی خروج ی خرطوم  ایفشار به سرعت  مبدل •
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 انواع اجکتور یطبقه بند  2#

 

محرک،   الیبه عنوان س ی الیدر آن ها از چه س نکهیبر اساس ا  اجکتورها
بخار،  یاجکتورها شوند که ی م  میشود، به سه دسته تقس ی استفاده م 
 .هوا هستند یو اجکتورها یند یفرآ عات یما  ریسا ایآب  یاجکتورها

خود را دارند که در ادامه مقاله به اجکتورها کاربرد خاص  نیکدام از ا هر
 .می کن ی آن ها اشاره م
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 انواع اجکتور بخار  1-2#

خأل  جادیا زات ی تجه نی تر نهیو کم هز نی از مطمئن تر ی کیبخار  اجکتور
 .مختلف کاربرد دارد  ع ی صنا در است که

  24به صورت  اغلب  داشته و ی نییپا  اریبس یخطا بی اجکتورها ضر نیا
بوده و   یی باال ار یعمر بس ینوع اجکتور دارا نیا .ساعته در حال کار هستند

 .ندارد ریبه تعم ازین

سمت وارد اجکتور   کیاست که هوا از  یاجکتورها به طور  نیا عملکرد
اتفاق   نیکه ا ی زمان  .ردیگ ی بخار قرار م ی اصل انیاز آن در جر بعد شده و

  شود و ی م  جادی محفظه باشد، خأل ا کی اجکتور  ی دهد، اگر خروج ی رخ م
 .شود ی از آن خارج م ادیاجکتور باز باشد، بخار با فشار ز ی خروج اگر
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 انواع اجکتور آب  2-2#

  ی سرعت آب در خروج شیفشار و افزا شیافزا یآب برا یاجکتورها
بارز استفاده از اجکتور آب شلنگ   یاز نمونه ها ی کی .شوند ی استفاده م 

که فشار آب آن ها  دیا دهید د،یبه کارواش رفته باش اگر .کارواش است
 .است ادیز اریبس

آب کمتر و  از کنند تا ی شلنگ از اجکتور آب استفاده م  ی ها در خروج آن
  نیاز کوچک تر  ی کی مورد  نیا .کردن بهره ببرند زیتم  یبرا یشتر یفشار ب

 .ده از انواع اجکتور آب استموارد استفا

وارد اجکتور   ی اصل انیاست که آب در جر ی اجکتورها به صورت نیا عملکرد
روبه رو شده که باعث  کیبار اریلوله بس کیبا هوا و  ی خروج در شده و

 .شود ی فشار آب م  شیافزا
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 انواع اجکتور هوا 3-2#

خأل  دیان تولکنند و کارش ی بخار کار م یاجکتورها مانند اجکتورها نیا
 .است

بزرگ  یاجکتورها در بخار به اتمسفر است که لیاجکتورها تبد نی ا فهیوظ
استفاده   لنسریاز سا دیکند که در آن با ی م دیرا تول یاد ی ز یکار صدا نیا

 .کرد

مهم  اریاست که آن ها را بس دیو تبر رینوع اجکتورها تقط نی مهم ا کاربرد
شوند و دستگاه  ی استفاده م ی مختلف ع ی اجکتورها در صنا نیا .کرده است

 میبزرگ و حج اریشوند، بس ی اجکتور در آن ها استفاده م نیکه ا یی ها
 .هستند
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 کاربرد انواع اجکتور  3#

کدام از آن ها   هر دارند که ی شد، اجکتورها انواع مختلف انیکه ب همانطور
 .کاربرد خاص خود را دارند

همه   یکاربردها م،یکن ی م  ی ادامه به شما معرف که در  یی کاربرها
مشترک  گریکدیاز آن ها با  ی برخ هوا، بخار و آب است که یاجکتورها

 .نوع اجکتور است کیفقط مختص به  گرید ی برخ  بوده و

 .در همه آن ها وجود دارد ریطور مثال تقط به

 ن یکندانسور تورب یی هوازدا  •
 تنباکو  یی زدا  رطوبت •
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 ک یدر صنعت پالست لمیف دیتول •
 اوره  دیتول •
 اکسترودر  یی زدا گاز •
 خشک کردن  یندهایفرآ •
 یاز روغن خوراک یی زدا بو •
 فوالد  یی زدا گاز •
 ییایمیش ع یصنا •
 آب  یساز  نیریش •
 تحت خأل ریتقط •
 یعیگاز طب یو فرآور  استخراج •

 

 یان یپا سخن

  و میکرد ی معرف ی مطلب انواع اجکتور را به شما کاربران گرام  نیا در
در   ی پرکاربرد صنعت زات ی تجه نی ا یرا درباره طبقه بند ید یمف ی اطالعات

 .میشما قرار داد اریاخت

مرتبط با آن ها  ع یاز صنا یار یچرخ بس یکاربرد زات یتجه نی وجود ا بدون
به وجود   ی راکز صنعت از م یار یبس دی توان گفت چرخه تول  ی م  چرخد و ی نم

 .وابسته است زات یتجه نیا
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و   ی کم ممکن است دچار خراب ی لیدارند و خ یادیاغلب عمر ز اجکتورها
از آن ها  گریکه خراب شوند، بهتر است که د  ی صورت  در نقص شوند اما

 . دیاجکتور نو اقدام کن کی دیخر یاستفاده نشود و برا 


