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Gas Jet Vacuum Ejector 

 

 یگازخالء تورهای اجک

 .شوداستفاده میبا اختالف فشار کم  جایی حجم زیادی از گازهاو جابهمتراکم نمودن گازها  ،برای تولید خالء اجکتورهای گاز از

و... و  PVC ،، چدنها از کربن استیل، استنلس استیلبدنه آن .باشدساخت اجکتورهای گاز برحسب کاربرد و بنا بر سفارش می

 باشد. می PVCیا  نازل از جنس استنلس استیل، برنز

 مزایا 

 سرویس و نگهداری آسان  ،نصب -1

 عدم وجود قطعات متحرک و مستهلک شونده  -2

 قابلیت اعتماد و امنیت باال در کاربرد -3

 موجود  قابلیت طراحی طبق سفارش و شرایط -4

 قابلیت ساخت از مواد مختلف  -5

قیمت اولیه مناسب نسبت به سایر تجهیزات  عمر طوالنی و -6

 مشابه 

 نحوه عملکرد 

 اجزاء تشکیل دهنده یک اجکتور گاز عبارتند از :

 (Gas Nozzleنازل گاز ....................)  -1

 (Mixing Conمحفظه اختالط ...................) -2

 (Suction Chamberمحفظه مکش .....................) -3

 (Throatگلوگاه .................................) -4

 (Discharge Conشیپوره تخلیه ...........................) -5
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Gas Jet Vacuum Ejector 

بد به عبارت دیگر یافشار کاهش یافته و سرعت آن افزایش می و در اثر عبور از نازل،( شده 1، وارد نازل )گاز دارای فشار 

 گردد:فشار تبدیل به سرعت می

  ل انرژی پتانسیل به انرژی جنبشیتبدی 

 باشد.( و ورود سیال همراه می3کاهش فشار خروجی از نازل با ایجاد مکش در دهانه ورودی محفظه مکش ) 

یده شده مخلوط شده و با سیال مک (2باشد در قسمت اختالط )گاز خروجی از نازل که دارای سرعت بسیار باالیی می 

نماید. در نتیجه مخلوط دو سیال مکیده شده با سرعتی یکسان به سمت گلویی مقداری از انرژی خود را به آن منتقل می

 نماید.حرکت می

یابد به عبارت ( در اثر ایجاد شوک کاهش یافته و مجددًا فشار آن افزایش می4سرعت مخلوط فوق در قسمت گلویی ) 

 گردد.)عکس عمل نازل (جنبشی مخلوط تبدیل به انرژی پتانسیل میدیگر انرژی 

( جهت تطابق فشار گازهای خروجی از اجکتور با فشار پشت اجکتور، مجدداً مقداری از سرعت گازها 5در قسمت تخلیه ) 

 تبدیل به فشار شده به طوری که فشار خروجی کاماًل منطبق با فشار پشت اجکتور گردد.

 کاربردها 

 ایجاد خالء و مکش در راه اندازی سیفون  -1
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Gas Jet Vacuum Ejector 

 جابه جایی مایعات به سطح باالتر  -2

 

 

 ها در زمان راه اندازی هواگیری پمپ -3
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Gas Jet Vacuum Ejector 

 Flareبازیافت گازهای  -4

 

 اطالعات الزم جهت سفارش 

 نوع سیال مکش -1

 و دبی جریان مکش دما ،فشار -2

 نوع سیال محرک  -3

 فشار و دمای سیال محرک  -4

 فشار تخلیه  -5

 نازل  جنس موردنیاز برای بدنه و -6

 محدودیت ابعادی موجود  -7
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