
 

 

 Gas Ejector 

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

گازها، بخارات، مایعات و حتی ذرات جامد می باشد و به 

را بازی می کند که در آن انرژی پتانسیل کمپرسور  نوعی کار

 فشار باال با گذشتن از یک (گاز یا مایع)یک سیال محرک 

تبدیل شده و با کاهش فشار جنبشی  ، به انرژینازل 

استاتیک می تواند ماده ثانویه ای را مکش کند. در نتیجه 

دیفیوزر با یکدیگر مخلوط  سیال محرک و ماده ثانویه در

 ها آن در اینکه براساس اجکتورها .شده و متراکم می گردند

 به شود، می استفاده محرک، سیال عنوان به سیالی چه از

 هوا-3بخار،  -2مایع،-1 :شوند می تقسیم دسته سه

 

 عتسر و یافته کاهش همگرا نازل از عبور اثر در محرک گاز فشار.  است شده تشکیل شیپوره و مکش محفظه ، نازل قسمت سه از گاز اجکتور

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

 با مستقیم ارتباط تولیدی خالء میزان .شود می شده مکش و محرک گازهای همگون و کامل اختالط باعث اجکتور داخل باالی توربوالنس .شود

  دارد. گاز دمای

 



 

 

 : و مشتریان کاربردها .2
متراکم  یبه فشار باالتر یمکش یان. جر نماید یخالء م یددر راکتورها تول وسیله ینگرفته و بد یندهابخارات را از فرآ یاو  گاز ، گازها یاجکتورها

 شکل ها و کاربردهای متعددی دارد که در ادامه به تفکیک آورده می شوند:گاز اجکتور  . شود یم

2-1. Gas Jet Vacuum Pumps and Compressors 

و در شرایطی که بخار در دسترس نبوده و یا استفاده از هوا یا گاز  یشودمتراکم نمودن گازها استفاده م یاخالء و یدتول یاز این اجکتورها برا

 Gasو  Gas Jet compressorاجکتورها به دو گروه  ینبا توجه به کاربردها ، ا کنند. یم یدافشرده نسبت به بخار مزیت داشته باشد کاربرد پ

jet vacuum pump شوند. یم یمتقس  

 

 

 

    

Gas jet vacuum pump                                     Gas Jet compressor 

 

 کاربردها

Gas Jet Vacuum Pumps 

 (هاکشتی روی بر مثالً) مرکز از گریز هایپمپ برای اندازراه پمپ عنوان به 

 گاز و نفت نشتی مکش 

 رآکتورها و مخازن لوله، خطوط تخلیة 

 

Gas jet compressors 

 ای در صنایع گاز دارند. بعضی از این کاربردها عبارتند از:این اجکتورها کاربردهای گسترده



 

 

 راکممت لوله خط فشار تا را  حاصل مخلوط و نموده مکش را گاز زیرزمینی منابع از ،(چاه فشار مثالً) فشار تحت طبیعی گاز کمک به 

 .کنندمی

 بازیافت (گاز خطوط فلرFlare با مکش آنها از فشار اتمسفر بوس  )گاز  یله

 گاز سوز.  یزاتتجه یازدر فشار مورد ن یهفشار باال و تخل

  ،اختالط دو نوع گاز طبیعی با ارزش حرارتی متفاوت به نسبتهای معین

برای دستیابی به یک ارزش حرارتی مشخص و ثابت برای مصرف در شبکة 

 گاز

 مخازن )هزاران متر مکعب در هر  نتقال حجم عظیم گاز ذخیره شده درا

 ساعت(

 متراکم ساختن گاز پسماند تولید شده در حین فرآوری گاز طبیعی تا فشار جو 

 مکش و اختالط گاز طبیعی با هوا و یا سایر گازها و انتقال مخلوط به محفظة احتراق 

2-2. Gas jet ventilators 
فشرده  یمحرک در آنها انواع گاز ها یالس .یندنما یبار( جابجا م یلیم 055بخار را با  اختالف فشار کم ) حداکثر  یااجکتورها هوا، گاز و  ینا

 .باشد یمانند هوا م

 کاربردها

 ها و انبارهامکش هوای کهنه، گازهای بدبو و بخارات از کارگاه 

 هوازدایی مخازن واکنش در صنایع شیمیایی 

 هاکشتی تهویة مخازن، مثالً در روی 

 مورد استفاده به عنوان دمندة تحت فشار یا تهویة دودکش برای مشعل دیگ بخار 

 چرخش هوا در صنعت چرم، تنباکو و نساجی 

 
 شود.فشار. هوای محرک از یک دمنده با نسبت تراکم پایین وارد ونتیالتور میای از هوازدایی مخازن واکنش به کمک یک ونتیالتور کمنمونه

 

 



 

 

2-3. Air jet vacuum pump 

باشد.  یمحر ک آن هوا در فشار اتمسفر م یال( بوده که سGas Jet Pump) یاجکتور ها یجت پمپ از سر ینا

 نیشده توسط پمپ ب یدکه خالء تول یمتصل شده و در حالت یوماجکتور به قسمت مکش پمپ وک ینا یخروج

  باشد. یبار م میلی 0 – 15 ینشده در قسمت مکش اجکتور ب یدباشد ،خالء تول یبار  م میلی 05 – 155

 کاربردها

 ینخالء ب  ایجاد  mbar 5 – 40 نیاز باشد 

 بخار محرک در دسترس نباشد 

 هزینة اولیة پایین بیش از مصرف انرژی پایین اهمیت داشته باشد 

 مزایای اجکتور تولید شده در کاراصنعت: .3
Custom and standard design 

Performance Test at shop 

Ability to produce the ejector with different types of materials proportional to corrosive/erosive 

medium or environment 

Effectively handling a wide range of materials 

Quick & easy installation 

Zero vibrations and silent operation 

Reduce or eliminate product damage 

Convey irregular shape solid materials 

Self-cleaning mode of operation 

 

 


