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Liquid Jet Solid Pumps 
 

 

هاي قابل جريان را به كنند و وظيفة انتقال مايعات حاوي ذرات جامد و گرانولاين وسايل بر اساس مكانيسم اجكتور كار مي

عهده دارند. مايع محرك، معموالً آب، با سرعت زياد از خروجي شيپورة محرك وارد محفظة اختالط شده مواد موجود در 

گردد. بسته به نوع مادة مورد نظر بايد مقاديري آب كد. در مكش پمپ يك قيف تغذيه مادة جامد نصب ميممحفظه را مي

 اضافي در داخل قيف اسپري شود تا جريان ثابت و رواني حفظ شود.
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 زايام
 ساده و قابل اطمينان 

 زدگيمقاوم در مقابل خوردگي و زنگ 

 كنترل اتوماتيك 

 نصب آسان 

 هزينة مناسب 

 دم وجود قطعات متحركع 

 ايعدم نياز به نگهداري در صورت شستشوي دوره 

 كاربردها
 ها، ماسه، شن، نمك، كربن فعال، رزين تعويض يوني، كربن جاذب، مواد شيميايي و دارويي، دوده، گل انتقال گرانول

 حفاري، نيمه جامدها مانند مواد غذايي له شده و ساير انواع جامدات

 آكتورها با مادة رآكتورانباشتن و تخلية ر 

 ها به رآكتورهااضافه كردن افزودني 

 هاي تصفية آب و فاضالبواحدهاي كربور زدايي و اسيد زدايي سايت 

 گذار در تصفبة آب آلوده و فاضالبافزودن عوامل رسوب 

 هاي تصفية آبپر كردن، نظافت و تخلية سايت 

 كاربردهاي كشاورزي 

 هاتوليد امولسيون 

 هاي غذاييوردهپمپ كردن فرآ 

 صنعت شيشه و توليد قدرت 

 محدودة عملكرد

  ماكزيمم قطر مجاز دانهmm 8 

 (mm 5/1تا  0/1هاي كروي داراي سطح صاف با ماكزيمم قطر بين در عملكرد عادي )دانه

  برابر حجم مادة مورد نظر 5تا  3حجم مايع محرك: بين 

  برابر فشار تخليه 3تا  5/2فشار مايع محرك: بين 

 حجم مادة مورد نظر 20ب اضافي: %آ 

تر با سطح خشن، گرانش ويژة نسبتاً باال و تمايل به چسبندگي و گلوله شدن، مثل ماسه، دوده و در شرايط سخت )مواد درشت

 هاي چسبناك(لجن

  برابر حجم مادة مورد نظر 10تا  5حجم سيال عامل: بين 

  برابر فشار تخليه 3تا  5/2فشار سيال عامل: بين 

 آب اضافي: در حجم سيال عامل لحاظ شده 

 

 نكات نصب

 گردد.شود و يا پمپ در داخل قيف نصب ميدر مكش پمپ يك قيف تغذية مادة جامد نصب مي 
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 شوند. افزودن آب اضافي باعث جلوگيري از مكش هوا و مواد جامد به كمك آب اضافي به داخل پمپ هدايت مي

 ز دارد.برابر را ني 3افزايش ظرفيت تا 

 گردد.براي موادي كه قابليت جاري شدن خوبي ندارند يك دستگاه شستشوي اضافي در داخل قيف نصب مي 

 بايست حداقل به اندازة قطر اتصاالت پمپ باشد.هاي رابط ميقطر لوله 

 شود بعد از آنها يك شير اختناق نصب شود.ها باالست، پيشنهاد مياز آنجا كه فشار بعد از پمپ 

 شود: مايع محرك به داخل لولة مكش هدايت شده رسوبات يس پمپ با بستن شير اختناق بعد از پمپ انجام ميسرو

 كند.را پاك مي

 

 
 

 

 نمودارهای عملكرد
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 دهد.را برحسب فشار آب محرك نشان مي ”½ 1نمودار شكل زير ظرفيت مكش اجكتور سايز 

 

 
 

 فاده كرد.توان از جدول زير استهاي باالتر ميدر ظرفيت

 

 

  

 

 

توان برحسب فشار آب محرك، نسبت جزء آب را به جرم ماده جامد مشخص نمود. به عبارت با استفاده از نمودار زير نيز مي

 توان مقدار آب مورد نياز را با توجه به فشار آن، معلوم نمود.ديگر مي

 
 

 ”6 ”4 ”3 ”2 ”½ 1 سايز

 18 6 3.5 1.6 2 ضريب
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