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جسم به روش  کی یکردن و زدودن گرد و غبار از رو زیاوقات تم ی گاه
کاربرد بلوئز  میبدان دیکه با  نجاستیا و ستیمعمول ممکن ن یها
 ست؟ یچ

 به شوند، ی شناخته م زیفن ها و دمنده ها که با نام بلوئر ن کمپرسورها،
از  ی برخ یبرا و رند یگ ی مختلف مورد استفاده قرار م  ع یطور گسترده در صنا 

  نیبا ا یی آشنا یبرا .شده است یخاص استفاده از آن ها ضرور  یکاربردها
 .دیو با ما همراه باش دیمقاله را از دست نده نی ا زیتجه

 

 ست؟ی بلوئر چ 1#

هوا را  دنیهمان دم ایساطع کردن  فهیوظ هستند که یزاتب ی ها تجه دمنده
مادر  ع یاز صنا یار یبس یبرا کنند و  ی کم فراهم م ای ادی با فشار ز طیدر مح

درک بهتر عملکرد دمنده   یبرا .خواهد بود یضرور  اریاستفاده از آن ها بس
 کی گفت که   دیبا کند، ی و چگونه کار م  ستیکه بلوئر چ نیو دانستن ا

 انی جر مکد،  ی همان فن در مرکز دمنده وجود دارد که هوا را م ایپروانه 
 جادیا ی کینام یفشار د کی جهیدهد و در نت ی از هوا را شکل م ی چ یمارپ

از دمنده خارج  یمنحن ریمس کی قی کند از طر ی را مجبور م هوا کند که ی م
 .شود
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 ست؟ یانواع بلوئر چ 2# 

ها، اندازه و   غهی ت  ی موتور، نوع طراح تیهوا بسته به ظرف یها دمنده
 :آن ها عبارتند از نیتر  مهم شوند که ی م  میتقس ی کاربرد به انواع مختلف

 روتس بلوئر  1-2#

اگر   اما هوا است؛ ی دمندگ  زات ینوع تجه نیگونه که اشاره شد کار ا همان
همان   ایهوا  دنیکار مک ی بر دمندگ  عالوه که دیهست یبلوئر  دیبه دنبال خر

حجم   نیچن هم .است ی مدل انتخاب مناسب نی انجام دهد، ا زیرا ن ومیکو 
 در .دهند ی تا چند هزار متر معکب را هم پوشش م ادیز زانیبه م ی هواده 
 .صحبت شد ست،یکه روتس بلوئر چ نی مورد ا
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ها   یی توانا یمدل دارا  نیکه ا نیا ل یدل به گفت که دیمورد کاربرد آن با در
شود.   ی استفاده م  ی مختلف  ع یاز آن در صنا اغلب است، ی هواده  یباال برا

 :مثل

 و فاضالب  آب •
 یپرورش ماه  یاستخرها •
 یمرتبط با بسته بند  ع یصنا •
 فوالد  ع یصنا •
 ی دساز یاس •
 کن ها  خشک •

 ...و
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 چنل بلوئر  دیسا 2-2#

چنل رو به رو   د یبلوئر با مدل سا دیخر یدر هنگام مراجعه به بازار برا دیشا
استفاده  یچه موارد یو برا ستیمدل بلوئر چ  نیکه ا  نی مورد ا در .دیشو

 تیقابل یدارا ی گفت که مانند مدل روتس عالوه بر دمندگ  دیبا شود، ی م
و دو  یمرحله ا  کیتفاوت که به دو صورت  نیا با .هوا هستند  ی مکندگ 

 .دشو ی از آن ها استفاده م  یمرحله ا

  شود که ی م ادی  زیخالء ن یمدل با عنوان پمپ ها نیمختلف از ا ع یصنا در
 لیدل به .ردی گ ی کم فشار و کم عمق مورد استفاده قرار م  ی هواده  یبرا

بزرگ چون  اریبس ع ی مدل در صنا  نی از ا ی کم تر در حجم هواده یی توانا 
 یکاربرد ها گر یمختلف د  ع یصنا  یبرا اما شود؛ ی فوالد و آب استفاده نم

 :دارد. از جمله یادیز

 یدنیو آشام  یی مواد غذا دیتول  ع یصنا •
 یبند بسته •
 ینساج •
 ک یپالست •
 یپزشک یفناور  •
 ی کاغذساز  •
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 فن بلوئر و اسکرو بلوئر  3-2#

 ی فن بلوئرها م   به و انواع آن کدامند، ستیکه بلوئر چ ن یا ی ادامه بررس  در
 یدارا تنها روند و ی به شمار م زات ینوع تجه نیا گرید  یکه مدل ها میرس

 .هوا هستند ی دمندگ  یی توانا 

اما فشار   ردیگ ی صورت م  ادیمدل دمنده در حجم ز نیهوا با ا یی به جا جا
 مدل که ذکر شد، اسکرو بلوئرها قرار دارند که نیمقابل ا در .ندارند یی باال
به  االت یخالف فن بلوئرها، خروج س بر .دمنده و هم مکنده هوا هستند هم

در  لیدل نیهم  به .ردیگ ی صورت م  یی نوع دمنده با فشار باال نی کمک ا
 .هستند یبزرگ هم کاربرد ع یصنا
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 ست؟ یکاربرد بلوئر چ 3#

 ی ک یالکتر لهیوس کی  گفت که دیبا  ستیئر چکه کاربرد بلو نیپاسخ به ا در
دفع گرد و غبار و... از هر   یبرا ع یخانه ها و صنا در ساده و موثر است که

و لوازم  لی وسا یبرا نیچن هم .شود ی استفاده م  یا لهیسطح و وس
  نیا شوند، ی نم  زیدارند و با پارچه تم ی فیکه قطعات ظر  ی ک یالکترون

 .ردیگ  ی مورد استفاده قرار م اریبس زات یتجه

خشک در   یتوان به جمع کردن راحت تر برگ ها ی آن م یکاربردها گرید از
  ی کاربرد قابل توجه ریدر موارد ز نیچن هم .سطح شهر اشاره کرد ایباغ 

 :دارند

 ینساج •
 معادن  •
 ینجار  •
 یکیقطعات الکتر   دیتول یها کارخانه •
 یچوب لوازم •
 ...و •

  یی انجام کار ها یالزم برا یکارآمد در وقت و انرژ دستگاه با دوام و  نیا
 .کند ی م  یی صرفه جو ،یر یکردن و غبارگ زی چون تم
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بلوئر و استفاده از آن ها    دی خر  ینکات مهم برا 4#
 چست؟

 رسد که ی م  ی نوبت به ذکر نکات ست،یبلوئر چ میاز آن که متوجه شد بعد
بزرگ   ع یصنا ایخانه، کارگاه کوچک  ی را برا ی زاتی تجه نیچن دیقصد خر اگر
 .دیداشته باش یا ژهیانتخاب به آن ها توجه و نی ح دیبا د،یدار

  یبرا یادیز نهیتا متحمل هز  دیخود را مشخص کن  از یدمنده مورد ن نوع
 یی توانا .مد نظر شما را نداشته باشد  یی دستگاه کارا   بعد و دینشو  دیخر

 ازیدمنده ن کیکه فقط به  دیو مشخص کن دیریآن را در نظر بگ ی دمندگ 
 .دی خواه ی م زیهوا ن مکنده ای دیدار
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مکنده به  دیگفته شده از خر ی از مدل ها ی کی دیصورت با خر نیا در
  ژهی کننده آن هم توجه و دیبرند تول به  .شد دیخواه ازین ی صورت جداگانه ب 

 دیخود را انجام ده دیخر ی گارانت ی معتبر و دارا یبرندها از .دیداشته باش
 .دیقطعات دچار مشکل نشو نیتأم  ای ریتعم یتا برا

  د،یاز آن استفاده کن نهیبه شکل به دیکه بتوان نیا یبلوئر برا دیاز خر بعد
 یروغن کار  از .که مسدود نباشد دیکن ی را به طور کامل بررس محفظه

  نیشود که ا ی هر دو باعث م ادیز ایکم   روغن .دیمناسب بلوئر مطمئن شو
 یبرا .شود ی خراب شدن آن م باعث نداشته باشد و یدستگاه عمر چندان

  شیفشار را افزا جیاست که به تدر ازیبه حداکثر قدرت بلوئر ن دنیرس
 .دیده

 یان یپا سخن

و انواع آن صحبت شد و   ستیکه بلوئر چ نیمطلب در خصوص ا نیا در
گفت که   دیانتها با در .میمختلف اشاره کرد ع یصنا یآن برا  یبه کاربردها

  فیط یسبک بودن، حمل و نقل و نصب آسان دارا لیبه دل لیوسا  نیا
و استفاده از آن   دیخر ینکات گفته شده برا دیبا تنها .کاربرد هستند  ع یوس

 شما به نظر داشته باشد. یارا بر یی کارا نیرا مد نظر داشت تا بهتر


