
 Steam Ejector 

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

 بخارات، مایعات و حتی ذرات جامد می باشد و به نوعی کار

را بازی می کند که در آن انرژی پتانسیل یک سیال کمپرسور 

 ، به انرژینازل  فشار باال با گذشتن از یک (گاز یا مایع)محرک 

تبدیل شده و با کاهش فشار استاتیک می تواند ماده جنبشی 

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

 .دیفیوزر با یکدیگر مخلوط شده و متراکم می گردند در

 السی عنوان به سیالی چه از ها آن در اینکه براساس اجکتورها

-1 :شوند می تقسیم دسته سه به شود، می استفاده محرک،

 هوا-3بخار،  -2مایع،

 

فشار پایین  یهای دارابخار جریان یباشد. اجکتورها یاساس کار آنها مشابه سایر اجکتورها م رک بخار آب بوده ومح یالبخار, س یدر اجکتورها

 از خارب اجکتور باشند. یم تولید خأل دهایعلت  انتخاب بسیار مناسبی جهت کاربر ینو به هم یندنماباال را به راحتی جابجا می یو جرم حجم

 می افزایش آن سرعت و یافته کاهش همگرا نازل از عبور اثر در محرک بخار فشار.  است شده تشکیل شیپوره و مکش محفظه ، نازل قسمت سه



 از یخروج سیال فشار کاهش(.  جنبشی به پتانسیل انرژی تبدیل) یابد

 االیب توربوالنس .شود می گازها سایر و هوا مکش و وکیوم ایجاد سبب نازل

 شده مکش و محرک سیاالت همگون و کامل اختالط باعث اجکتور داخل

  .شود می

 

 

 : و مشتریان کاربردها .2

2-1. Steam Jet Vacuum Pumps (Single-Stage) 
ها حدود اجکتور ینا یدیتول. حداکثر خأل یردگیم مورد استفاده قرار خالء یدتول یها همانند اجکتورهای بخار بوده و برااساس کار این پمپ

mbar 100 ش کاه یکه برا یدنمایم یدتول یادیز یاربس یبزرگ، صدا یاجکتور بخار به اتمسفر ،به خصوص در اجکتور ها یباشد. خروجیم

جددا م یزرا ن یبردن صدا ، بخار خروج ینبا نصب مبدل ضمن از ب یاو  در قسمت تخلیة می توان از ونت سایلنسر استفاده نمود یخروج یصدا

 نمود. یرتقط

 کاربردها

 تخلیه پیش یا اندازراه پمپ عنوان به خأل تولید تسریع جهت  

 های خألواپراتورها و محفظها از هوا تخلیة 

 های گریز از مرکزدر پمپ هواگیری 

 تبرید 

 جابجایی گازهای خورنده 

 تقطیر 

 جذب 

 اختالط 

 بندی تحت خألبسته 

 خشک کردن انجمادی 

  شود.فاده میتاس های نیازمند به هم زدن در فرآیندهای تناوبیدر محفظهتولید خأل 

 شود:های زیر دیده میچند نمونه از کاربردهای پمپ خأل در شکل

 



 (Multi-stage steam jet vacuum pumpsای )اجکتورهای بخار چند مرحله .2-2
صل شده مت یکدیگربه  یاز چند مرحله اجکتور که به صورت سر یستیبخار ، با ینسبت تراکم اجکتور ها یتخالء باالو رفع محدود یجادا یبرا

شود. یگفته م  Multi-Stage Steam Ejectorبخار  یمجموعه از اجکتور ها ینگردد. به ا ینتام یازاند استفاده نمود ،تا نسبت تراکم مورد ن

موارد در صورت امکان ، جهت تقطیر بخار  ین.در ایندنمایم یدخالء تول mbar 01/0 یزانمرحله بوده و تا م 6بخار حداکثر  یاجکتورها موعهمج

 در مصرف یاکاهش قابل مالحضه یبترت ینبه ا شود.بعد از کندانسورهای میانی استفاده می به مرحله یاز هر مرحله و کاهش بار ورود یخروج

( و یا کندانسور سطحی Direct Condenserور از نوع تماس مستقیم )منظ ینا یمورد استفاده برا کندانسورهای گردد. یم یجادبخار محرک ا

(Surface Condenser )یاز اجکتور م یبخار خروج یشوند و در صورت محدودیت منابع آب، با توجه به دماآب خنک می یلهبوده که بوس 

 استفاده نمود. یتوان از کندانسورهای هوای

                  

 ای با کندانسورهای میانی تماس مستقیمپمپ خأل چند مرحله                          .ای با کندانسورهای میانی سطحیمرحلهپمپ خأل چند 

وند ضمن شمخلوط می یکدیگرکن و میعانات حاصله با کن در تماس مستقیم با بخار بوده و آب خنکدر کندانسورهای تماس مستقیم، آب خنک

کن تماس بین بخار و آب خنک هرگاه و خنک نمود. یرکولهکن را در یک سیکل بسته ستوان آب خنکدر مصرف آب می جوییآنکه برای صرفه

در صورتیکه تخلیة بخار توسط اجکتور مرحله آخر ،به اتمسفر مطلوب  ینهمچن از کندانسورسطحی استفاده نمود. یستینباشد با یرامکان پذ

ودو   یکمراحل  یاجکتور ها ینالزم به ذکر است که استفاده از کندانسور ب کندانسور نصب نمود.یک پستوان پس از آخرین مرحله نباشد، می

آب خنک کن  یباشد. با توجه به دما یآب خنک کن م یاز اجکتور و دما یبخار خروج یدما یزباشد وعلت آن ن یم یرو دو وسه امکان پذ

(Cooling Waterکه معموال ب )آب خنک کن  یاز دما یشکه ب یز،مراحل ن یناز ا یخروج رتبخا یبوده و دما یگرادانتدرجه س 04تا  22 ین

باشد  یآب خنک کن م یاز اجکتور کمتر از دما یبخار خروج یکه دما 6و  2و  0در مراحل  یبخار وجود دارد ول یرباشد ، لذا امکان تقط یم

 یکه مصرف بخار دارا یموارد در گردد. میاز هر مرحله توسط اجکتور مرحله بعد مکش  یبخار وجود نداشته و بخار خروج یرامکان تقط

مراحل  یاجکتور ها  ی( به جاliquid ring pump)یومدستگاه پمپ وک یکتوان از یو باالتر م یسه مرحله ا یباشد در مجموعه ها یتمحدود

 استفاده نمود.  ییو دو انتها یک

 کاربردها

 ای در موارد زیر دارند:ای کاربرد گستردهمرحله اجکتورهای بخار چند

 اواپراتورها 

 هاکنخشک 

 تقطیر واحدهای 

 جداسازی و تصفیه فرآیندهای 

 انجمادی کردن خشک 



 کندانسیشنپلی 

 گاززدایی 

 بوزدایی واحدهای 

بخار محرک یا میعانات محصول باشد از کن و سیال فرآیند وجود نداشته باشد و یا نیاز به بازیابی هر جا امکان تماس مستقیم بین آب خنک

 شود. کاربردهای معمول عبارتند از تولید خأل برایکندانسورهای سطحی استفاده می

 معدنی روغن تقطیر 

 اوره سنتز 

 تبخیر واحدهای 

 شور آب سازیشیرین 

 اکستروژن فرآیند 

 واحدهای بخار فرآیند

 استرهاپلی کندانسیشنپلی حین در خأل تولید (مثل PET) 

 خاص محصوالت برای خأل تولید 

 بنا بر سفارش هوا مکش ظرفیت : 

 باشد نمی محدودیتی فشار حداکثر برای ولی دارد اجکتور مرحله به بستگی محرک بخار فشار حداقل: محرک بخار فشار. 

 

2-3. Steam Jet Compressors (Thermo-Compressor) 
کاهش  و یندبخار فرا ییگرما ی، جهت استفاده مجدد از انرژ یظمانند تغل یند،فرآ یکفشار بخار حاصل از یشمکش و افزا یاین اجکتور برا      

نک مصرف آب خ یستمراندمان کل س یشبا کاهش مصرف بخار فشار باال ضمن افزا ی. از طرفیردگ یمصرف بخار فشار باال، مورد استفاده قرار م

 باشد.می 24در این اجکتورها  به فشار مکش( یهکم ) نسبت فشار تخل. حداکثر نسبت ترایابد یکاهش م یزکندانسور مجموعه ن درکن 

 كاربردها
 دانست. به این ترتیب، حرارت پمپ حرارتيتوان د. به عبارت دیگر این اجکتورها را مینمواستفاده  گرمايشتوان برای از بخار فشرده شده می

 گیرد.در دمای پایین مورد بازیابی و استفادة مجدد قرار می



 شود:در فرآیندهای زیر استفاده می steam Jet Compressorاز 

 تقطیر 

 تبخیر 

 تبرید 

 تبلور 

 تغلیظ 

 های خوراکی(بوگیری )همانند صنعت روغن 

 گاز زدایی 

 خشک کردن تحت خال 

 بازیابی حرارت از فاضالب فرآیندها 

 شود:ربردهای این اجکتورها در نمودارهای زیر دیده میچند نمونه از کا
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بازیابی حرارت از فاضالب فرآیند به 

به  steam jet compressorکمک 

 عنوان پمپ حرارتی

 

بوگیری روغن خوراکی با بهبود خال به 

 steam jet compressorکمک 

 

 steam jetبلورسازی با 

compressor به عنوان منبع سرمایش 

 

 steam jet compressorاواپراتور با 

 به عنوان پمپ حرارتی
 



2-0. Steam Jet Liquid Ring Vacuum Pumps 
به  یآب ینگر یوماستفاده شده است از پمپ وک یپوسته لوله ا یمراحل از کندانسور ها ینبه باال که در ب یسه مرحله ا های اجکتور مجموعه در

ت شود. عل یگفته م یآب ینگر یومپمپ اجکتور بخار همراه با پمپ وک یبترک ینشود که به ا یمراحل اول و دوم  استفاده م یاجکتورها یجا

ر،  آب داخل پوسته کنداسو یهباشد. این کار عالوه بر کاهش مصرف بخار، با تخل یاستفاده از مزایای هر دو نوع پمپ به طور همزمان م یزاین کار ن

 باشد. یم  mbar 0.01روش   ینسازد.حداکثر فشار مکش با اارومتریک را نیز مرتفع مینیاز به نصب ب

 کاربردها

 خوراکی روغن و غذایی دارویی، شیمیایی، صنایع 

 کاغذ و پالپ صنعت 

 فلزات استخراج 

 کردن خشک صنعت 

 معدنی روغن صنعت 

 قدرت تولید 

 پاالیش 

 تقطیر واحدهای 

 خودرو صنعت 

 هوافضا تکنولوژی 

 زیستی محیط کاربردهاب 

 و فرآیندهایی مانند

 گاززدایی 

 اواپراتورها 

 بوزدایی 

 انجمادی کردنخشک 

 تقطیر 

2-2. Steam Jet Ventilator 

محرک در آن  یالسو  یندنما ی( جابجا مmbar  244بخار را با  اختالف فشار کم ) حداکثر  یاگاز و  یا هوا ،اجکتور ینا

 .باشد یبخار آب م

 کاربردها

 گیرند:اجکتور ها معموالً برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار می ینا

 مکش هوای اضافی، گازهای بد بو و بخارات از محیط کار و انبارها 

 هاتهویة مخازن و ... در روی کشتی 

 های بویلرهای تحت فشار یا ونت دودکش برای مشعلبه عنوان دمنده 

 حرارتی سوزبرای مکش و اختالط گازهای اگزوز از پس 



 ... رنج وسیعی از فرآیندها مثل گاززدایی، خشک کردن و 

 

2-6. Steam Jet Liquid Pumps 
. در یردگ یبه خصوص آب مورد استفاده قرار م  یعاتمکش و پمپاژ ما یشود ، برا یگفته م یز(نSypohn)   یفوناجکتور ها که به آنها س ینا

شود. فشار مکش و باعث کندانس بخار و افزایش فشار مایع در خروجی اجکتور می این اجکتور ها بخار محرک با مایع مکش مخلوط شده که

تور داشته باشد اجک یکمتر یشود هر چه قدر دما یکه مکش م یعیباشند. مادمای مایع، فشار بخار محرک و طراحی اجکتور می تابعفشار تخلیه 

 یل.در حالت کیردگ یانجام م یو مومنتوم آن ، به نحو بهتر یحالت بخار بهتر کندانس شده وانتقال انرژ یندرا یراخواهد داشت ز یراندمان بهتر

عملکرد  C ° 20ضمن آنکه در دمای سیال کمتر از  پایینتر از دمای جوش متناظر با فشار مکش باشد. C ° 30شونده باید  کشدمای سیال م

  کند.اجکتور افت می

 کاربردها

گیرند. همچنین قابلیت باشد، مورد استفاده قرار میانتقال و چرخش آب، بخصوص در مواردی که همزمان نیاز به گرمایش می ها جهت یفونس

 باشند. کاربردهای معمول آنها عبارتند از: یآلود، فاضالب و سوسپانسیون را دارامانتقال سیاالت خورنده، گل

 صنایع شیمیایی و داروسازی 

 سازیصنعت ساختمان و کشتی 

 های سوزآور و سیاالت شیمیایی از جمله اسیدها و بازها، سیاالت صنعت چرم و شیرآهکانتقال محلول 

  انتقال سیاالت چسبناک مثل لجن، فاضالب، مالت 

 چرخش و انتقال سیاالت خورنده و رادیواکتیو 

2-7. Steam Jet Heater 
صورت می باشد . در حالت اول سیال از  2ود. مکش این نوع اجکتور به شاین اجکتور برای گرمایش مستقیم سیاالت در مخازن استفاده می

گردد. در حالت دوم سیال از اطراف اجکتور وارد می شود شود که این مدل برای نصب در بیرون مخزن استفاده میقسمت مکش اجکتور وارد می

بوده،  سیال که نیازمند  گرمایش و سیرکولهی یا در تمام فرآیندهااین اجکتورهگیرد . که این مدل برای نصب داخل مخزن مورد استفاده قرار می

 .دباشایجاد نکند، قابل استفاده می تماس مستقیم بخار و آب مشکلی درصورتی که 

    
 هیترهای مناسب برای نصب در داخل مخزن

           



 هیتر مناسب برای نصب در بیرون مخزن

 

 کاراصنعت:مزایای اجکتور تولید شده در  .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 

 

 

 


