
 

 

  Liquid Ejector 

 معرفی:  .1
دستگاهی برای مکش، انتقال، تراکم و یا اختالط گازها، بخارات،  اجکتور

را بازی می کند کمپرسور  مایعات و حتی ذرات جامد می باشد و به نوعی کار

ن فشار باال با گذشت (گاز یا مایع)که در آن انرژی پتانسیل یک سیال محرک 

جنبشی تبدیل شده و با کاهش فشار استاتیک می تواند  ، به انرژینازل  از یک

وزر دیفی ماده ثانویه ای را مکش کند. در نتیجه سیال محرک و ماده ثانویه در

 آن در اینکه براساس اجکتورها .با یکدیگر مخلوط شده و متراکم می گردند

 یمتقس دسته سه به شود، می استفاده محرک، سیال عنوان به سیالی چه از ها

 هوا-3بخار،  -2مایع،-1: شوند می

 

 

 افتهی کاهش همگرا نازل از عبور اثر در محرک مایع فشار.  است شده تشکیل شیپوره و مکش محفظه ، نازل قسمت سه از (اداکتورمایع ) اجکتور

 گازها ایرس و هوا مکش و وکیوم ایجاد سبب نازل از خروجی سیال فشار کاهش(.  جنبشی به پتانسیل انرژی تبدیل) یابد می افزایش آن سرعت و

 قیممست ارتباط تولیدی خالء میزان .شود می شده مکش و محرک مایعات همگون و کامل اختالط باعث اداکتور داخل باالی توربوالنس .شود می

  .یابد کاهش آب دمای بایستی خالء افزایش وبرای داشته سیرکوله مایع دمای با

 

 : و مشتریان کاربردها .2

 مایع شکل ها و کاربردهای متعددی دارد که در ادامه به تفکیک آورده می شوند:اجکتور 



 

 

2-1. Liquid Jet Vacuum Pumps 
 ایعم یک وسیله به گازها انواع جابجایی و خالء ایجاد برای اجکتور این

 ارتباط تولیدی خالء میزان.گیرد می قرار استفاده مورد  فشار تحت

 دمای یبایست خالء افزایش برای و داشته سیرکوله مایع دمای با مستقیم

 مکش در ایجاد قابل مطلق فشار حداقل آنکه ضمن. یابد کاهش آب

 جهت. باشدمی  4mbar( محرک سیال دمای گرفتن نظر در بدون)

 نتوامی آن، از مجدد استفادة منظور به محرک مایع اتالف از جلوگیری

 رایب سپراتور یک به صورت این در. نمود استفاده بسته سیکل یک از

 محرک مایع کردن خنک برای حرارتی مبدل یک و گازها، کردن جدا

  مکش جهت و باشد بوده آب محرک مایع که صورتی در بود خواهد نیاز

 .نماید می عمل نیز کندانسور عنوان به خالء تولید ضمن اجکتور حالت این در ، گیرد قرار استفاده مورد آب بخار

 

2-2. Liquid Jet Compressor 
 یعما با  همزمان و شده متراکم زیاد فشار اختالف با محرک، مایع کمک به گاز، یا بخار اجکتور این در

 .گرددمی مخلوط محرک

 :دارد ذیل فرآیندهایی و صنایع در متعددی کاربردهای اجکتور این

 غذایی صنایع 

 آشامیدنی آب تصفیة 

 شیمیایی صنایع 

 فاضالب بیوشیمیایی تصفیة 

 فلوتاسیون 

 

 :از عبارتند خاص کاربردهای همچنین 

 خوراکی روغن به هیدروژن افزودن 

 سنگین آب اسیدزدایی 

 گاز با آشامیدنی آب از زدایینیترات H2 

 فاضالب هوادهی 

 فعال لجن فرآیند 

 آب به عمق در هوادهی 

 



 

 

2-3. Liquid Jet Ventilators 
 استفاده مورد پایین تراکم نسبت با گاز باالی دبی انتقال برای ها جت ونتیالتور

 می mbar 15 حدود آنها در تخلیه و مکش بین فشار افزایش. گیرندمی قرار

 حاوی مکش محیط یا و باشدمی محرک مایع در جوییصرفه به نیاز اگر. باشد

 مخزنی در را محرک مایع توانمی است، شیمیایی مواد سایر یا حالل باز، اسید،

  .کرد استفاده بسته مداری در آن سیرکوله برای پمپ یک از و نمود ذخیره

 کاربردها

 مخازن و انبارها ها،کارگاه از بخار و گاز هوا، مکش 

 دارویی و شیمیایی صنایع 

 هاپاالیشگاه 

 مخازن در نگهداری 

 محرک ایعم عنوان به جاذب یک از استفاده با یا و اجکتور از بعد شده نصب شویندة یا سپراتور یک کمک به مکش محیط تصفیةپیش 

 

2-4. Liquid Jet Scrubbers 
 انجام یا عامل سیال در شدن جذب با مکش، محیط از جامد ذرات و گازها جداسازی برای و کنندمی کار اجکتور مکانیسم اساس بر اسکرابرها

 گازها، جداسازی برای( گرانشی یا مرکز از گریز) سپراتور به مجهز معموال اسکرابر مجموعه. گیرندمی قرار استفاده مورد آن، با شیمیایی واکنش

  .باشندمی سیرکوالسیون پمپ و تغذیه تانک

 کاربردها

 و گاز جریان از غبار و دود بو، ذرات، گازها، جداسازی در گسترده طور به اسکرابرها

 اب شیمیایی واکنش انجام یا و محرک مایع در جذب وسیلة به نظر، مورد محیط یا

 ازیجداس قابلیت راحتی به که هاییگونه از بعضی. گیرندمی قرار استفاده مورد آن،

 ،SO2،  SO3, Cl2، SiF4، HCl از عبارتند دارند را مایع جت اسکرابر توسط

NH3، HF، H2S، HNO3، H2SO4، COCl2، HCN، SOCl2، HBr، 

Br2، F2,، و ذرات گوگرد، یافتة کاهش ترکیبات آلدهیدها،فرم ..... 

 :از عبارتند معمول کاربردهای از تعدادی

 خروجی هوای از سمی گازهای جذب و جداسازی 

 شیمیایی هایآزمایشگاه 

 تجهیزات نظافت و تخلیه کردن، پر تولید، تست، حین در 

 دود جریان پاالیش 

 ارزش با مواد بازیابی 

 شیمیایی محصوالت تولید 

 گازها انتقال 

 گازها کاریخنک و اشباع 



 

 

 بخارات میعان 

 (زدایی غبار) جامد ذرات جداسازی 

 

2-5. Liquid Jet Liquid Pumps (Eductor) 

فاده مورد است یالمناسب از دو س ینسبت جرم یجادا ینمایع تحت فشار  همچن یک یلهبه وس یعاتوانتقال انواع ما ییجابجا یاین اجکتور برا

 .یردگ یقرار م

 کاربردها

 دارویی و شیمیایی صنایع در هاسوسپانسیون و سیاالت اختالط و انتقال 

 انواع چاله ها و مخازن یهو تخل یعاتردن انواع ماک پمپ 

 انتقال آب آلوده، فاضالب و لجن در صنایع ساختمانی و سایر صنایع 

 های شیمیایی و رقیق کردن اسیدها و بازها تا غلظت مشخصهای معین محلولاختالط نسبت 

 های تصفیة آب و فاضالبقلیاها در سایت انتقال و اختالط اسیدها و 

  هاباز زنی روغن یااسید زنی و 

 های ضد شوک و رنگ به گازوییلافزایش عامل 

2-6. Liquid Jet Mixers 

شود. در این اجکتور ها اختالط مؤثری بوده و از آنها برای اختالط و چرخش مایعات استفاده می water jet pumpمیکسرهای جت مایع شبیه 

اختالط بهتر ویسکوزیتة سیال مورد نظر نباید بیش از حد زیاد باشد. در غیر این صورت طور مؤثر  یدهد. براال محرک و مکش رخ میبین سی

ای توان از میکسر جت مایع برهای گریز از مرکز را داشته باشد میشد. به طور کلی اگر سیال مورد نظر قابلیت انتقال توسط پمپ واهدانجام نخ

 ن استفاده نمود.اختالط آ

 کاربردها

 هاتانک و مخازن ها،حوضچه در سیاالت چرخش و اختالط 

2-7. Liquid Jet Solid Pumps 
های قابل جریان مورد استفاده انتقال مایعات حاوی ذرات جامد و گرانول یاین وسایل برا

ها معموال یک قیف جهت تغذیه مادة جامد نصب اجکتور ین. در مکش ایردگ یقرار م

گردد که  بسته به  مادة مورد نظر باید مقادیری آب اضافی در داخل قیف اسپری می

 گردد. یجادشود تا جریان ثابت و روانی ا

 کاربردها

 سه، شن، نمک، کربن فعال، رزین تعویض یونی، کربن جاذب، مواد شیمیایی و دارویی، دوده، گل حفاری، نیمه ما ها،گرانول انتقال

 غذایی له شده و سایر انواع جامداتجامدها مانند مواد 



 

 

 رآکتور مادة با رآکتورها تخلیة و انباشتن  

 رآکتورها به هاافزودنی کردن اضافه 

 ایی زد اسید و زدایی کربور واحدهای

 های تصفیة آب و فاضالبسایت

 آلوده آب تصفبة در گذاررسوب عوامل افزودن 

 فاضالب و

 تصفیة هایسایت تخلیة و نظافت کردن، پر 

 آب

 کشاورزی کاربردهای 

 هاامولسیون تولید 

 غذایی هایفرآورده کردن پمپ 

 قدرت تولید و شیشه صنعت 

 


