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Gas Jet Vacuum Pumps and Compressors 

 

كتورها براي شرايطي كه بخار در دسترس نباشد و يا هوا يا گاز فشرده نسبت به بخار مزيت داشته باشند مناسب هستند. جاين ا

 باشد.كتورها ميجمشابه ساير ا تجهيزاتمكانسيم اين 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

     

 

 

 

  

 مزايا  
 ساخت نسبتاً آسان 

 عدم وجود قطعات متحرك 

 نياز به نگهداري ناچيز 

 هاي نسبتاً پايينهزينة سرمايه 

 امكان ساخت از انواع مواد از جمله فوالد، استنلس استيل، چدن، برنج، تيتانيوم، تفلون و گرافيت 

 

 

 

 

 كاربردها

Gas Jet Vacuum Pumps 

 ها(هاي گريز از مركز )مثالً بر روي كشتيبراي پمپ اندازبه عنوان پمپ راه 

 مكش نشتي نفت و گاز 

 هاي معين مايعات و انتقال پيوستة مقادير اندك سيالگيري، تركيب نسبتاي در نمونهدر صنايع هسته 

 تخلية خطوط لوله، مخازن و رآكتورها 
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 هاي گريز از مركزمكش پمپ تخلية خط براي تخلية سيفون gas jet vacuum pumpاستفاده از 

 
 براي باال آوردن سياالت gas jet vacuum pump استفاده از 

Gas jet compressors 

 

 اي در صنايع گاز طبيعي دارند. بعضي از اين كاربردها عبارتند از:ين اجكتورها كاربردهاي گستردها

 مخلوط را تا فشار خط لوله  ،رزميني گاز را مكيدهبه كمك گاز طبيعي تحت فشار )مثالً فشار چاه(، از منابع زي

 كنند.متراكم مي

 هاي معين، براي دستيابي به يك ارزش حرارتي اختالط دو نوع گاز طبيعي با ارزش حرارتي متفاوت به نسبت

 مشخص و ثابت براي مصرف در شبكة گاز

 ،كمپرسورهايي كه با بخار گاز مايع )پروپان، بوتان و ...(  در پيك مصرف شبكة گاز، در صورت بروز كمبود گاز طبيعي

 كنند.كنند هوا را از جو مكيده، مخلوطي با خواص مشابه گاز طبيعي توليد ميكار مي
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 فشار بسيار باال وجود دارد كه از  هاي استخراج گاز طبيعي توربوكمپرسورهايي براي انتقال گاز در حجم ودر سايت

كند. اجكتورهايي كه با فشار گاز هاي عبور كننده از پوسته مارپيچ آنها مقادير زيادي گاز نشت ميمحل هوابند شفت

 barو تراكم آن تا  bar 3شوند وظيفة مكش گاز موجود در پوسته در فشار بعد از اين توربوكمپرسورها تحريك مي

 به منظور جلوگيري از نشتي را به عهده دارند. 61

  هزاران متر مكعب گاز ذخيره شده در مخازن در هر ساعتانتقال حجم عظيم 

 متراكم ساختن گاز پسماند توليد شده در حين فرآوري گاز طبيعي تا فشار جو 

 ساير كاربردهاي اين اجكتورها عبارتند از:

 مكش و اختالط گاز طبيعي با گاز خروجي، هوا يا ساير گازها و انتقال مخلوط به محفظة احتراق 

 

 
 تالط گازهاي اتمسفريك گرمايش فرآيند پااليش با گازهاي ناشي از فرآوري )استفاده از گازهاي خروجي مكش و اخ

 شعله(

 توليد قدرت 

 صنايع فرآوري 

 صنعت كاغذ 

 توليد نفت 

 

 نكات نصب

  در موردgas jet compressors به منظور پيشگيري از بازگشت جريان از سمت پرفشار كمپرسور به داخل ،

 ب يك شير يكطرفه بر روي خط مكش ضروريست.مخزن گاز، نص
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