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آشنایی با پمپ وکیوم اجکتور

پمپ وکیوم اجکتور یکی دیگر از انواع پمپ های مورد نیاز در صنایع گوناگون است

که امروزه نمی توان استفاده از آن را نادیده گرفت. مزایا، موارد استفاده و اجزای

تشکیل دهنده این پمپ وکیوم اجکتور می تواند شما را نسبت به انتظاری که از آن

دارید برای خرید ترغیب کند.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پمپ وکیوم اجکتور 

همه چیز در مورد پمپ وکیوم اجکتور 

پمپ وکیوم اجکتور
اجکتور جت پمپ (eductor-jet pump) از جمله دستگاه هایی است که به خروج گازها از سیستم خأل

می پردازد تا بتواند به تخلیه متراکم در محیطی که فشار باالتری دارد اقدام کند. نکته قابل توجه این

است که در این نوع پمپ از هیچ گونه قطعه متحرکی استفاده نمی شود و به همین دلیل، شما را با

پا�ن ترین هزینه تعمیرات و نگهداری روبه رو می کند که این می تواند یک مزیت فوق العاده برای

خرید و استفاده از پمپ وکیوم اجکتور به شمار آید.

این مدل پمپ از اثر ونتوری  هم استفاده می کند به گونه ای که در نازل همگرا-واگرا به تبدیل فشار

سیال متحرک به انرژی سرعتی می پردازد. همین امر می تواند برای مکش سیال قسمتی کم فشار را به

وجود آورد. این دستگاه برای مکش، تراکم، اختالط گازها، ذرات جامد، انواع مایع و انتقال به کار

می آید. با توجه به این که نحوه تولید هرنوع پمپ می تواند روی قیمت خرید آن تأثیر بگذارد، قیمت

کف کش توان تک و حتی پمپی مانند وکیوم اجکتور را نیز باید به کیفیت تولید این پمپ ها مرتبط

بدانید.
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همه چیز در مورد پمپ وکیوم اجکتور

مزایا پمپ وکیوم اجکتور

شما زمانی به دنبال خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی توان تک هستید، قطعًا با مزایای آن آشنا

شده اید. در مورد مزایای استفاده از وکیوم اجکتور که یکی از پمپ های کاربردی است هم می توان

گفت در طوالنی مدت هزینه تعمیرات خاصی را نمی توانید انتظار داشته باشید؛ زیرا بدون قطعه

متحرک این مدل پمپ به کار خود ادامه می دهد. همین امر باعث می شود تا به نگهداری خاصی در

طوالنی مدت نیازی نداشته باشد.

تنوع در انواع ظرفیت را نیز می توان از جمله دالیل اصلی برای استفاده از پمپ های این چنین در نظر

گرفت. در مورد مصرف انرژی برق نیز باید بدانید که وکیوم اجکتور بدون برق کارایی خود را به

نمایش می گذارد و این می تواند یکی از مزایای اصلی به شمار آید. ماده ثانویه و سیال محرک

هرکدام به صورت مخلوط در ساختار پمپ جای می گیرند.

این نوع پمپ را بدون اینکه به نصب و راه اندازی خاصی نیاز داشته باشد می توانید مورد استفاده

قرار دهید. به هر حال عملکرد ساده و راحت دستگاه همیشه یک مزیت عالی به شمار می آید.این

نکته را نیز به خاطر داشته باشید که در هر موقعیت و مکانی می توانید به نصب پمپ وکیوم اجکتور

بپردازید.

اجزای تشکیل دهنده

همان طور که پمپ کف کش توان تک از اجزای خاصی تشکیل شده است، اجکتور جت پمپ هم از

این قضیه مستثنا نیست. نازل سیال محرک، محفظه مکش و دیفیوزر 3 قسمت اصلی تشکیل

دهنده این پمپ هستند و می توانند اتصاالتی که به سیال محرک و ماده ثانویه مربوط هستند را

کنترل کنند. این نوع پمپ می تواند یک و یا حتی چندمرحله ای تولید و به کار آید. استفاده از

کندانسور داخلی را در مدل های چندمرحله ای نیز نمی توان نادیده گرفت. به این دلیل که کندانسور

داخلی اجازه می دهد که پمپ بتواند فشار مطلق پا�ن تر از یک مرحله را نیز به وجود آورد. معموًال

در ساختار پمپ و�یوم اج�تور می توان این چنین در نظر گرفت که چندین اجکتور به صورت کامًال

موازی در یک مدار جای می گیرند. در این حالت اگر بخشی از سیستم با مشکل مواجه شود،

بخش های دچار مشکل را می توان جدا کرد.

 

کاربرد پمپ وکیوم اجکتور

شما زمانی به برآورد قیمت پمپ کف کش توان تک تمایل نشان می دهید که به این نوع پمپ نیاز

داشته باشید. طبیعتًا باید با موارد استفاده از اجکتور جت پمپ هم آشنا باشید که بتوانید به خرید

این مدل پمپ تمایل بیشتری نشان دهید.

جهت پمپاژ لجن و همچنین آب گل آلود در ساخت و ساز کاربرد ویژه ای دارد. برای حمل و جابجایی

موادی که دانه ریزی دارند که این پمپ می تواند بسیار مناسب باشد. برای خشک کردن، تبخیر و

تغلیط مواد تحت خأل نیز می توان گفت این پمپ حرف های زیادی برای گفتن دارد.

موضوع به همین جا ختم نمی شود؛ چراکه بوگیری، هواگیری و گاز زدایی نیز از جمله موارد استفاده به

شمار می آیند. توجه داشته باشید که برای انجام مکش انواع مایع و در برخی از موارد چه بسا ذرات

جامد نیز این پمپ به کار می آید. تراکم و مکش گازهای کم فشار و همچنین دی سوپر هیت کردن

بخار را نیز به پمپ وکیوم اجکتور بسپارید.

معموًال جهت هوادهی در منطقه ای که اکسیژن کمی وجود دارد مانند معادن و مخزن های بزرگ در

زمان حفاری می توان گفت این پمپ می تواند کارایی قابل قبولی را برجا بگذارد. در حوضچه های

پرورش ماهی و میگو برای تصفیه فاضالب نیز باید از اجکتور جت پمپ استفاده کرد.

انواع پمپ وکیوم اجکتور

پمپ کف کش ایرانی توان تک به سبب کیفیت در تولید توانسته امروزه این چنین جزء محصوالت

پرفروش بازار قرار گیرد. در مورد اجکتور جت پمپ هم می توان گفت که در انواع گوناگونی تولید

شده است که هرکدام را در شرایط خاصی می توان مورد استفاده قرار داد. در دسته بندی جکتـور

بخـار، مایع، گاز می توان به وکیـوم اجکتـور با جت مایع، وکیـوم اجکتـور با جت بخـار و وکیـوم

اجکتـور با جت گاز اشاره کرد. گروه دیگری به نام سیستـم های خأل وکیـوم با اجکتـور هم وجود

دارد. این چنین شما می توانید با توجه به نوع کاربرد خود به خرید انواع گفته شده بپردازید. به هر

حال کارکرد فوق العاده ایمن پمپ وکیوم اجکتور را نباید موضوع کمی در نظر گرفت. به هر حال انواع

گفته شده بدون قطعه متحرکی به کار می آیند و همین امر می تواند استفاده از این مدل ها را در

طوالنی مدت مقرون به صرفه نشان دهد.

کالم اخر

استفاده از پمپ وکیوم اجکتور با توجه به آنچه گفته شد نمی توان نادیده گرفت. امروزه در صنایعی

همچون ساخت و ساز لزوم استفاده از این سیستم را به راحتی می توان احساس کرد. این نکته را به

خاطر داشته باشید که با پیشرفت تکنولوژی شناخت دستگاه های این چنین و مهم تر از همه کسب

اطالعات هرچند مختصر و مفید را نباید فراموش کرد. این چنین می توان یک انتخاب مقرون به

صرفه را در طوالنی مدت تجربه کرد. همان طور که توان تک یکی از برندهای معتبر داخلی برای تولید

پمپ کفش کش به شمار می آید شما نیز باید برندهای معتبری را برای انتخاب اجکتور جت پمپ

مورد بررسی قرار دهید.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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