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Water Jet Solid Pump 

 

 اجکتور مایع برای کنترل ذرات جامد

 

این اجکتور به کمک آب تحت فشار ذرات جامد قابل جاری شدن )مانند رزین( را جا به جا می  نماییدد  ر ایین اجکتیور فشیار آب 

کتیور محرک ضمن عبور از نازل همگرا کاهش یافته و سرعت آن افزایش م  یابدد با کاهش فشار و ایجا  خالء، ذرات جامید وار  اج

شده و ضمن ترکیب با آب بدون نیاز به پمپ به هر نقطه ای که الزم باشد ارسال م  شوندد معموالً بر حسب نوع ما ه جامد، جهیت 

ایجا  سیال  یکنواخت، مقداری از آب تحت فشار بر روی موا  جامد اسپری م  گر  د این اجکتورهیا بیه ریورت تابیت و متحیرک 

برابر حجم ذرات جامد بو ه و فشار سیال محرک هم  5تا  3جریان حجم  سیال محرک مور  نیاز  ساخته م  شوندد به طور معمول

 استد bar 1.2-1برابر فشار تخلیه م  باشدد حداکثر فشار تخلیه نیز بین  3تا  5/5بین 
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Water Jet Solid Pump 

 ررید  52جهیت اسیپری، حیدو   باشد مقدار آب اضاف  mm 1.2-1اگر سطح ذرات جامد راف، گر  و قطر  انه بندی آنان بین 

ذرات جامد خواهد بو د  ر رورت  که ذرات جامد ناراف و غیر گر  باشند ممکن است جریان حجم  سیال محرک مور  نییاز بیین 

 برابر حجم ذرات جامد باشدد  0-3برابر حجم ذرات جامد بو ه و مقدار آب الزم جهت اسپری نیز حدو   02تا  6

 ارائه شده استد  7مدی که بوسیله این اجکتور قابل حمل است  ر جدول چگال  تعدا ی از موا  جا

 

 سایزهای استاندارد
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Water Jet Solid Pump 

 

 کاربرد

 ارسال موا  جامد ط   و مرحله و ترکیب با موا   یگر 
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