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مقدمه
از کمپرسورها براي فشرده توانند براي فشرده کردن سیاالت به کار رود. میمتراکم کنندهیاکُمپرِسور

شود. در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرژي مکانیکی فراوانی، کردن گازها استفاده می
سازند. در اثر این عملیات، دماي گازي که سیال را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا فشرده می

کننده فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیستم خنکیابد. معموالً گاز پرشود نیز افزایش میفشرده می
دهند تا دماي گاز دوباره به حد معمولی بازگردد. عبور می

شماي کلی از ورود سیال به قسمت پره هاي در کمپرسور) 1- 1شکل (

ها، برپایه بنديطبقهترین این کنند. در یکی از رایجبندي میهاي گوناگون طبقهکمپرسورها را بر پایه ویژگی
شوند:نحوه انتقال انرژي از کمپرسور به سیال، کمپرسور به دودسته تقسیم می

: در این کمپرسورها انتقال انرژي به سیال به طور دایمی است. کمپرسورهاي دینامیکیالف)
انواع کمپرسورهاي دینامیکی عبارت اند از:

)Centrifugalجریان شعاعی (
)Axialجریان محوري (

شود.هاي باالتر استفاده میبا نرخ پایین و دبیفشارهايدرییکاز کمپرسورهاي دینام
: در این کمپرسورها انتقال انرژي به سیال به صورت متناوب یا پریودیک کمپرسورهاي جابجایی مثبتب)

پذیرد. صورت می
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انواع کمپرسورهاي جابجایی مثبت عبارت اند از:
)Reciprocatingرفت و برگشتی ()1
)Rotaryدوار ()2

به مراتب کمتر از قدرت تراکم این کمپرسورها نسبت به نوع دینامیک بیشتر است. البته دبی این کمپرسورها 
باشد.نوع دینامیک می

موتوردیزلییاالکتروموتور (برقی)تواندنیروي محرکه کمپرسورها بسته به قدرت آنها می
)DieselEngine(.باشد

) کمپرسور محوري1- 2شکل (

کمپرسور دندانه دار
شود که در محفظه دو روتور تشکیل می) از Tooth compressorواحد هواساز در کمپرسور دندانه دار (

کنند. فرایند فشرده سازي از سه مرحله مکش، تراکم و رانش تشکیل تراکم به طرف یکدیگر حرکت می
تدریج کوچک و کوچکتر ه شود، که با حرکت روتورها بشود. در مرحله مکش، هوا وارد محفظه تراکم میمی
باشد، در حالیکه ورودي براي ه یکی از روتورها مسدود میگردد. خروجی هوا در مرحله تراکم به وسیلمی

گیرد که یکی از مکش هواي تازه در قسمت دیگر محفظه تراکم باز است. عمل تخلیه هنگامی صورت می
روتورها کانال را باز کند و بدین ترتیب هواي متراکم شده با نیروي زیادي به بیرون از محفظه تراکم فرستاده 

پذیرند، که این امکان را فراهم و رانش هوا در محفظه تراکم بصورت شعاعی صورت میشود. مراحل مکش
هاي پر کردن هوا را بهبود بخشد. هر دو تر یاتاقان استفاده شود و همچنین ویژگیهاي سادهآورد از طرحمی

شاري که چرخند. حداکثر نسبت فاي هماهنگ شده و بطور همزمان میاین روتورها از طریق چرخ دنده
است. در نتیجه براي فشارهاي باالتر 5/4آید، توسط کمپرسور دندانه دار روغنکاري نشونده بدست می

چندین مرحله دیگر مورد نیاز است.

ايپره
) همانند بسیاري از موتورهاي هواي فشرده دیگر است. Vane compressorاي (اصول کار کمپرسور پره

شوند و بیشتر کمپرسورها از نوع روغن روغنکاري ختگی مخصوص ساخته میها معموالً از آلیاژهاي ریپره
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هاي متحرك شعاعی است به صورت خارج از مرکز در محفظه باشند. یک روتور که داراي پرهشونده می
هاي استاتور ها به واسطه نیروي گریز از مرکز با دیوارهچرخد، پرهکه روتور میشود. وقتیاستاتور نصب می

شود. هوا یابد، هوا به داخل فرستاده میکه فاصله بین روتور و استاتور افزایش مینماید وقتیبرقرار میتماس
یابد. وقتیها همزمان با چرخش کاهش میهاي مختلف کمپرسور حبس شده و حجم این محفظهدر محفظه

شود.گذرند، هوا تخلیه میها از مقابل مجراي خروجی میکه پره

هاي کمپرسورسیستمراندمان 
16باشند (با مصرف کننده انرژي در صنایع مختلف میها، دومین تجهیزات مصرفکمپرسورها بعد از پمپ

هاي درصد آن توسط کمپرسورهاي سیستم7درصد برق موتورهاي صنعتی توسط کمپرسورهاي هوا و 
دهند (به طور ود اختصاص میتبرید) و نیز دومین جایگاه در پتانسیل کاهش مصرف انرژي را نیز به خ

درصد) 17.1متوسط 

کمپرسور اسکرو بدون روغن
باشد. بر این اساس کمپرسورها را کاري شدن، تماس روغن با گاز در محفظه تراکم میمنظور از روغن

(Lubricated)و روغن کاري شوند(Dry or Oil Free)توان به دو دسته خشک یا فاقد روغنمی

خشک، محفظه تراکم از قسمت انتقال قدرت کامالً جدا بوده و لذا عمالً گاز در کمپرسورهاي .کردتقسیم
کننده ندارد. تولید اکسیژن، صنایع غذایی و دارویی، تراکم بسیاري مورد تراکم هیچگونه تماسی با ماده روان

که نسبت به حضور روغن هایی از صنایعی هستنداز گازهاي مورد استفاده در صنایع پتروشیمی و ... نمونه
نظر حداکثر دماي قابل تحمل در محفظه ازباشند. کمپرسورهاي خشکدر گاز مورد تراکم حساس می

تراکم، در مقایسه با کمپرسورهاي روانکاري شونده داراي مزیت هایی می باشند بطوریکه دماي مجاز در آن 
ورهاي روانکاري شونده بیشتر است و به همین درجه سانتیگراد از دماي مجاز در کمپرس70تا 30در حدود 

بینی کرد ولی نسبت به توان پیشخاطر نسبت تراکم باالتري را در هر مرحله از این کمپرسورها می
هاي تعمیر و نگهداري بیشتر، راندمان پایین تري دارند. در کمپرسورهاي اویل اینجکت قیمت باالتر، هزینه

شوند الزم است تا قطعاتی که در معرض سایش قرار دارند از احی میصورت خشک طرکمپرسورهایی که به
.تري در مقابل اصطکاك و عوارض ناشی از آن برخوردار باشندکیفیت مطلوب
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کمپرسور اسکرو بدون روغن) 1- 3شکل (

کمپرسور اسکرو اویل اینجکت

پایان فرآیند تراکم با گاز مورد در کمپرسور اسکرو اویل اینجکت روغن تزریق شده بداخل محفظه تراکم در

تراکم جدا شده و بعد تراکم مخلوط شده و بعد از خارج شدن از محفظه تراکم در یک تله جداکننده، از گاز م

کمپرسور اسکرو اویل اینجکت .شودو فیلتراسیون بداخل محفظه تراکم برگشت داده میاز خنک کاري

گاز مورد تراکم (نظیر هوا) چندان مشکل ساز نباشند، روشی براي مواردي که حضور مقادیر جزئی روغن در

مطلوب می باشد. ولی اگر حضور روغن حتی در مقادیر جزئی قابل قبول نباشد بکارگیري فیلتر هاي 

جداکننده میکروفیلتر اجتناب ناپذیر می باشد. درچنین مواردي اپراتور کمپرسور اسکرو اویل اینجکت 

.میز نگهداشتن فیلتر جدا کننده روغن از گاز نمایندموظفند توجه بیشتري به ت

یکی از ویژگیهاي کمپرسور اسکرو اویل اینجکت (خشک یا روغنی) در این است که فشار خروجی از آن 

چندان به جرم مولکولی گاز مورد تراکم بستگی نخواهد داشت. لذا براي مواردي که درصد ترکیبات سازنده 

حال تغییر می باشد، این کمپرسور اسکرو اویل اینجکت می تواند با راندمان نسبتا گاز مورد تراکم دائما در 

.)ثابتی کار کند (وضعیتی که در کمپرسور هاي گریز ازمرکز می تواند مشکالت زیادي را در پی داشته باشد
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کمپرسورهاي اویل اینجکت) شماي 1- 3شکل (

):1-3شکل (اجراي تشکیل دهنده کمپرسورهاي اویل اینجکت

فیلتر هواي ورودي.1

آنلودر.2

واحد هوا ساز.3

مسیر مخلوط هوا و روغن خروجی از واحد هواساز.4

رسیور جداکننده روغن و هوا.5

مینیموم ولو.6

رادیاتور خنک کننده هوا.7

رطوبت گیر.8

رادیاتور خنک کننده روغن.9

مسیر روغن برگشتی.10

فیلتر روغن.11

ورودي روغن برگشتی به واحد هواساز.12
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جانبی کمپرسورقطعات 
دارد وجودکمپرسورهواي خروجی ازکه در میکرون20جذب قطرات درشت آب وروغنی تا :تله آبگیر

وماتیک شده و هواي یتله آبگیر باعث طوالنی شدن عمر شیرآالت و تجهیزات پن.که شباهت به تله بخار دارد
مسیردرآبگیرتلهبهورودزمانشدهتولیدهوايواقعدرکندمیایجاددرتولید راکیفیتمصرفی با
رطوبتتخلیهمسیربهفشردههوايداخلشدهنشینتهقطراتوگیردمیقرارچرخشوسانتریفیوژ

.یابدمیانتقال

کنند نیاز به کنترل دارندکه با بدلیل اینکه سیستمها با درجه حرارتهاي متفاوت کار میترموستات :
هاي گرم یا سرد کردن عمل کنند بعبارتی ترموستات جهت کنترل درجه حرارت آب ورودي مکانیزم

وچند مرحله اي وجود دارد .اواپراتور استفاده میشود که در انواع یک مرحله اي ، دومرحله اي 

:)Separator Filter، جدا کنندهAir Filter، هواOil Filter( روغنهالترفی

زمان خاموش تاثیر بسزایی دارد بطور مثال درکمپرسورطول عمر کارایی ووکمپرسوراستفاده ازروغن در 
روغن را باید تعویض کرد25000یا 700شدن دستگاه و یا فصل تابستان با توجه به ساعت کاري معمول 

همچنین عدم کیفیت سبب آسیب در حین استارت کمپرسور میشود.

Temperature):سنسور حرارتی sensor)

یامیباشد به این صورت که با افزایش و کاهش دما دستور به قطعوسیله جهت کنترل دما 
باشد.خروجی میداراي یک ورودي ودهدکهمیکمپرسورفعالیت

:فشار کمپرسورسنسور

ترنسمیتر فشار ،فرستنده فشار ، نشان سنسور که به معناي حسگر می باشد به نام هاي مبدل هاي فشار ، 
پیرواثرطریقازفشار،دهنده ي فشار ، پیرو مترومانومتر شناخته می شود که براي سنجش میزان فشار

.شودمیتبدیلالکتریکیسیگنالبهبرقیفشاراثرالکتریکیا
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Exchanger):(Heatمبدل حرارتی

شود که انتقال حرارتی که اطمینان و کاهش انرژي ازمبدل حرارتی استفاده میقابل جهت عملکرد صحیح و
مارپیچوپوستهبصورتمعموالکهمیباشدهم ندارندصورت فیزیکی و تماسی باه از هم جداشده ب

،uمیباشند. …شکل ، حلزونی و.

خنکاري هوا و خنکاري وظیفه رادیاتور در کمپرسور براي دو عمل اساسی یعنی رادیاتور کمپرسور :
روغن است هواي فشرده شده براساس تئوري جنبشی مولکولی دمایش افزایش یافته ، همچنین روغن که 
براي روانکاري و خنکاري استفاده می شود دمایش افزایش یافته که می بایست خنک شود . دو عمل گفته 

توسطسیالن انجام می پذیرد .شده یعنی خنکاري هوا و خنکاري روغن دررادیاتور به صورت همزما
ازفنوجابجائیتوسطحرارتودرآمدهگردشبهاستاسفنجیآلومینیومجنسازکهرادیاتورهايلوله

.شودمیجداسیال

در گروهی از کمپرسور ها براي تولید فشار مورد نیاز از دو واحد هواساز ) :Inter Coolerاینترکولر(
هوا بار 5اولهواسازيواحددرمثالعنوانشودمیاستفادهشدهطراحی) متوالی(سريکه به صورتی 

ازشدهمتراکمهوايمی رسدبار8بهتراکمایندومهواسازيواحدازخروجمتراکم شده و بعد از
دما کاهش ست قبل از تراکم سازي مراحله دوم این انیازکهیافتهافزایشدمایشاولهواسازواحدخروجی

یابد، اینرکولر این عمل را انجام می دهد .

به اثر فشرده شدن هوا براساس تئوري مولکلولی هوا میزان دما افزایش :)After cooler(افترکولر
یافته ، نیاز است دماي هواي متراکم شده پایین بیاید ، این عمل توسط رادیاتور که با عبور سیال از لوله هاي 

آلومینیوم اسفنجی است و فن ، حرارت سیال را گرفته و دما پایین می یابد .آن که از جنس 

یکیو نشستگاه سوپاپ عمل آب بند کردن سوپاپ صورت میگیرد. بین این قطعه):valve(سوپاپ
بصورت صیقلی بوده که باید به این بخش و قسمتی از آنسطحواستسوپاپاجزايپذیرترینآسیباز

نشستگاه که در ارتباط با آن است توجه ویژه اي کرد.

چرخ دنده کمپرسور اسکرو باید از آلیاژ خواصی ): Gear Wheel(چرخ دنده گیربکس کمپرسور
سرعت باال کار کند .مت سخت کاري بر روي آن آبکاري گردد تا بتواند در دماي باال و ستراشیده شود و در ق

بخش متحرکی است که داخل سیلندر قرار گرفته است و در واقع کار انتقال نیرو :)Piston(پیستون
از میل لنگ به پیستون انتقال داده نیروکمپرسور.دررا با استفاده از رابطی بنام شاتون انجام می دهد 
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میشوداز آلیاژ آلومینیوم ساخته میشود و اولین قطعه از موتوراست که شروع به حرکت کرده و انرژي تولید 
میکند.

موتور الکتریکی نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته :)Electromotor(موتور الکتریکی 
وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت یک اثر مغناطیسی کند.را به حرکت مکانیکی تبدیل می 

در یک موتور استوانه اي روتور به قرار می گیرد ، نیرویی بر روي آن ماده از سوي میدان اعمال می شود.
،     دور روتور به روتور اعمال می شوعلت گشتاوري که ناشی از نیرویی است که به فاصله اي معین از مح

.گرددمی

یک موتور احتراق داخلی وسیله است که انرژي محبوس در ):Diesel Engine(موتور دیزل
را به انرژي مکانیکی تبدیل کرده و آنرا LPGهاي فسیلی نظیر بنزین ، گازوئیل و یا نفت ، گاز مایعسوخت

در انتهاي شفت میل لنگ ، خارج از پوسته موتور ، به صورت چرخش صفحه فالیویل در اختیار مصرف 
گذارد.کننده می

باشند. و بیشترین کاربرد این ترین انواع موتورها میترین و پراستفادهموتورهاي احتراق داخلی امروزه گسترده
ها و سایر وسایل نقلیه است. البته در کارهاي ایستا نظیر پمپ کردن آب ها ، کامیوناتومبیلموتورها در 

شود.هوا هم از این موتورها استفاده میکمپرسورهايیا

کوپلینگ گشتاور را بوسیله نیروي کششی بین پیچ هاي شافت پمپ این نوع :)coupling(کوپلینگ 
و موتور منتقل می کند با استفاده از خاصیت انعطاف پذیري که از تغییر طول مواد بین پیچ ها بدست می 

هم محوري صورت می گیرد.آید،

نده ها بوسیله یک توپی نصب شده است که لبه هاي آن دندانه دار است این د2به روي شافت پمپ و موتور 
پوشانده می شود دندانه هاي تکه یا یک تکه باشد و داراي دندانه هاي داخلی است ،2بوش که می تواند

چرخ دنده ها با دندانه هاي داخلی بوش درگیر شده و انتقال گشتاور صورت می گیرد اتصال این دو بوش 
صورت می گیرد.spacerبوسیله 
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مفصل دو

توربوالنت در جریان 
کمپرسورها و اهمیت الیه 

مرزي
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(نوع سانتریفیوژ)  در کمپرسورهاي فشار باال خصوصا آن هایی که داراي هر نوع پره یا پروانه اي باشند
جریان ها بایستی به صورت خاص مورد بررسی قرار گیرد. چرا که هم مسایل مربوط به کاویتاسیون مدنظر 

، فشار ، دما ، تغییرات چگالی ، تغییرات Wakeو هم مسایل مربوط به جریانات الیه مرزي ، .خواهد بود
شکل خود پره ها و غیره در روند کار کمپرسور تاثیر مستقیم دارند.

) شماي محفظه پره کمپرسور سانتریفیوژ2- 1شکل (

کمپرسورها چون عضوي از گروه تجهیزات دوار می باشند، پس همواره مسئله چرخش یک شفت مدنظر قرار 
میگیرد. چرا که عموما در این تجهیزات عالوه بر شفت، الکتروموتور با توان اسمی و عملی تقریبا ثابت و از 

تالش گردید تا این اقالم همه مهمتر پره هایی از جنس هاي مختلف در سیستم حضور دارند. در این بخش 
الیه مرزي  در حالت توربوالنس مورد بررسی قرار بگیرد.و خصوصا جریانات 

در آنالیزهاي دقیقی که هم به صورت عددي (نرم افزار) و هم به صورت تجربی حاصل شد مبرهن این مهم 
باشد.بود که جریانات توربوالنس در کمپرسورها عامل اصلی کاویتاسیون در پره ها می 
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شماي کلی از ورود سیال به قسمت پره هاي در کمپرسور) 2- 2شکل (

شماي یکی از پره هاي موجود در کمپرسور) 2- 3شکل (
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شماي کلی از نحوه دقیق کارکرد کمپرسور) 2- 4شکل (

گردید.در آنالیزي که مدنظر قرار گرفت محل دقیق این پدیده توسط نرم افزار به صورت پویانمایی مشخص 

شماي دقیق از محل وقوع پدیده کاویتاسیون در پره ها) 2-5شکل (
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شماي دقیق از محل وقوع پدیده کاویتاسیون در پره ها) 2- 6شکل (

موارد مهمی که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد شامل: نیروهاي وارده بر پره ها، دما ، فشار و انواع تنش 
موجود می باشد.

با (PV=nRT)کند مطابق با معادله حالت گاز کامل کلی زمانی که کمپرسور شروع به فعالیت میبه طور
افزایش فشار دما نیز افزایش یافته و این افزایش دما در گذر زمان اثر خود را بر  پره ها و راندمان دستگاه 

شرده سازي در نظر گرفته تا خواهد گذاشت. از این رو براي کاهش دماي هوا (سیال) حتما فرآیندي پس از ف
با کاش دماي سیال از بروز آسیب به کل سیستم جلوگیري به عمل آید. همچنین در فرآیند فشرده سازي 

شفت ها و پره ها نیز از روغن کاري یا خنکاري با آب نیز استفادهنیز براي جلوگیري از آسیب دیدگی 
می گردد.

د دلخواه پس از مدتی کار فشار به حن است که در پوسته کمپرسور در رابطه با فشار نکته حائز اهمیت ای
رسیده و این افزایش فشار با اینکه در جهت هدف سیستم است اما در شیوع پدیده کاویتاسیون کامال موثر 

است.
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محاسبه گردش جریان روي تیغه هافرمول ) 2- 7شکل (

نیروي محوري، شفت می توان به نیروهاي وزن سیستم،در رابطه با نیروهاي در نظر گرفته شده در پره ها و
و اجازه نیروي شعاعی ، نیروي گریز، نیروي ممنتوم سیال از مرکز اشاره کرد که همیشه با هم کوپل هستند

برهم خوردن تعادل استاتیکی را به هیچ عنوان به سیستم نمی دهند. خصوصا که تجهیز مورد بررسی دوار 
مادي زیادي دارد. بوده و عموما ارزش 

تنش هاي ایجاد شده در کل سیستم پره ها به دو نوع نرمال و برشی تقسیم می گردد. که البته هم این 
تنش ها ایجاد مشکل نمی کنند و حتی در بعضی جهات صفر نیز می باشند. ولی دترمینان کلی آن ها مثبت 

(پوسته کمرسور) و خود پره ها می باشد.HUBبوده و این یعنی اعمال بار بر روي دیواره 

فشار در آن قسمت و افزایشطبق شکل محل دقیق ایجاد کاویتاسیون در پشت پره ها مشخص گردید که با 
باعث از بین رفتن پره ها می گردد.Wakeایجاد 

نرم افزار نیز با اقدام به حل معادالت سازگاري نموده وK-Eدر حل عددي که انجام گرفت با استفاده از متد 
این روش اقدام به حل کرد.



18

نتایج ذیل از نرم افزار نتیجه گردید:

نمودار گردش برحسب زاویه برخورد) 2- 8شکل (

در پره ها رويWakeجه بیشترین مقدار در65زاویه با توجه به نمودار فوق مشاهده می گردد که در 
درجه می باشد.65می دهد که این نشان گر این است که زاویه بحرانی براي شروع پدیده کاویتاسیون 

ایجاد شده در جلوي پرهWakeشماي ) 2- 9شکل (

شکل و جدول ذیل کامال تنش برشی ایجاد شده در تیغه را به وضوح مشخص می کند.
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شماي تیغه زیر بار تنش برشی) 2- 10شکل (

جدول توزیع تنش برشی ) 2-11شکل (

در این جدول کامال قسمت مورد بارگذاري تنش برشی مشخص گردیده است. حال در شکل ذیل محدوده 
دقیق تحت کاویتاسیون توسط نرم افزار نشان داده می گردد.
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محدوده تحت بیشترین بارگذاري تنش برشی) 2- 12شکل (

چرخش به وضوح مشخص شده است.در شکل ذیل هم محل مرکز ایجاد 

محل مرکز چرخش) 2- 13شکل (
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فصل سوم 

نتیجه گیري
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در جریانات سه بعدي داخل کمپرسور افزایش رینولدز جریان باعث تغییرات چشمگیر فشار و 
زمینه بروز بخار اشباع به تبع دما می گردد. با افزایش دماي جریان و همچنین فشار سیال 

شدت فراهم می گردد. این شرایط به معناي ایجاد کاویتاسیون در جریان سال و اطراف تیغه به 
به دنبال آن خوردگی تیغه ها، شفت و محفظه جریان شده که سبب کاهش راندمان کمپرسور 

می گردد.

البته در این گزارش به وضوح محل بحرانی ایجاد خوردگی توسط کاویتاسیون نمایش داده 
ا در قسمت محدب تیغه توسط نرم افزار و به روش عددي تعیین شده است. این محل دقیق

گردید.

درجه شود که به دنبال 65بیشترین اثر جریان هاي توربوالنس زمانی است که زاویه برخورد 
ایجاد شده بیشتر بوده و این زمینه افزایش فشار و ایجاد بخار اشباع و شروع Wakeآن 

کاویتاسیون را میسر می سازد.

داراي پره هستند ممکن است افاق عت این مشکل فقط در کمپرسورهاي ساتریفیوژ که در صن
فتد که راه کار آن ها به این صورت است که اوال دماي کاري را در محفظه متراکم کننده آنقدر ا

باال نگاه می دارند که به هیچ عنوان قطرات آب یا بخار اشباع تشکیل نگردد و بعد از هر مرحله 
ا با خنک کننده ها سرد می کنند. دوماً جنس خود پره ها و شفت ها را همیشه در هم گاز ر

کمپرسورها از جنس فوالد استنلس استیل می سازند که بحث خوردگی و زنگ زدگی در این 
نوع فوالد بی اهمیت خواهد بود.
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API 672مراجع:
API 617
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ZHANG XIN , HUNG YONG , WANG XUNNIAN , WANG WANGO ,TANG KUM , LI HUAXING - Turbulent Boundary Layer SeparationControl Using Plasma Actuator At Reynolds Number 2,000,000.
JOUN CRASKE , MARTEN VAN REEUWIJK – Robuts And AccurateOpen Boundary Condition For Incompressible Turbulent AndPlumes.
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