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 مقدمه :

 :   (Compressor)یا متراکم کننده  کمپرسور

بززه آن دسززته از  ای برخززوردار اسززت ویززژه  افزززایش فشززار مایعززات و تززراکم گازهززا در صززنعت از اهمیززت 

  ...کمپرسور گفته می شودماشین آالتی که گازها را متراکم می کنند 

باشززدد در برخززی مززی تواننززد بززرای فشززرده کززردن سززیاالت بززه کززار رود و اسززم عامیانززه آن پمزز    مززی

شزده و سزپس بزه     آالت  کمپرسزورها وسزایلی هسزتند کزه توسزط آنهزا هزوا فشزرده        هزا و ماشزین  دسزتگاه 

  .شودفرستاده می سمت قسمت احتراق

شززودد در حقیقززت کمپرسززورها وسززایلی هسززتند ا اسززتفاده مززیاز کمپرسززورها بززرای فشززرده کززردن گازهزز

که بزا صزرا انزرژی مکزانیکی فراوانزی  سزیال را بزا سزرعت بزه درون خزود مکیزده و سزپس آنزرا فشزرده               

یابزدد معمزوالگ گزاز پزر     شزود نیزز افززایش مزی    سازندد در اثر این عملیزات  دمزای گزازی کزه فشزرده مزی      می

دهنزد تزا دمزای گزاز دوبزاره بزه حزد        کننزده عبزور مزی   سیستم خنک فشار خروجی از کمپرسورها را از یک

و عمزومی طراحزی    معمولی بازگرددد انزواع گونزاگونی از کمپرسزور وجزود دارد کزه بزرای مصزارا صزنعتی        

هزا  کزه بزرای وارد کزردن هزوا بزه آکواریزوم مزاهی        انزدد بزد نیسزت بدانیزد کزه حتزی پمز  آکواریزوم        شده

 درسور استشود نیز یک نوع کمپاستفاده می

در دسززتگاههای تهویززه مطبززوع منززدین مززدل کمپرسززور مززورد اسززتفاده قززرار مززی گیززردد از جملززه :      

کمپرسززورهای پیسززتونی  کمپرسززورهای اسززکرال )روتززاری( و کمپرسززورهای اسززکرو که بنززده در ایززن      

 پروژه بصورت خاص به کمپرسورهای اسکرو می پردازمد ان شا اددد مورد توجه قرار بگیردد  
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 مپرسور اسکرو کتعریف  1-1

فاده از دو روتززور کززه ایززن امززر را بززا اسززت کمپرسززور اسززکرو وسززیله ای اسززت بززا قابلیززت جابجززایی مثبززت 

دارای یزک   ویگر حرکزت مزی کننزد انجزام مزی دهزد       بزا تلزورانس کمزی بزر روی یکزد      که پیچی نر و ماده

 .ورودی و یک خروجی است

 

 

 

                                     

 

             

    نرو ماده روتورهای  - 1-1شکل شماره                                                                                               
 

پزی  اصزطاحا بزه ایزن نزوع کمپرسزورها وکمپرسزورهای         با توجه به شباهت رتور این نزوع کمپرسزورها بزه   

هزا بزر اسزاس حزبس شزدن      شزود و نحزوه کزار آن   نیزز گفتزه مزی    Screw Compressor  نوع پیچی یزا 

مرخنزد و بدنزه )سزیلندر( اسزتد     گاز بین لوب های مارپیچی که به صزورت نزر و مزاده در داخزل هزم مزی      

مزر  گوشزت( از مسزیر ورودی تزا خروجزی       هزا باعزث جلزو رانزدن گزاز )مثزل       Screw  حرکزت دورانزی  

شززود انززرژی بیشززتری دریافززت تززر مززیشززود کززه هززر مززه گززاز بززه طززرا خروجززی کمپرسززور نزدیززکمززی

 .کندکند و با کاهش حجم آن فشارش افزایش پیدا میمی

هزایی کزه در قسزمت انتهزایی     هزا توسزط الکتروموتزور و از طریزق مزر  دنزده       Screw  حرکت مرخشی

گزردد رتورهزا در خزاا    شزود و باعزث مزی   بزه رتزور دیگزر منتقزل مزی       Timing Gear محور قزرار دارد 

 Lobe هزای داخلزی بایزد همزواره فاصزله کمزی بزین       جهت همدیگر بچرخنزدد بزرای جلزوگیری از نشزتی    

وجزود داشزته باشزد کزه بزا توجزه        Cylinder کننزد هزا در آن حرکزت مزی    Lobeه هایی کز ها و محفظه

مکزان کزم کزردن ایزن فواصزل بزا دشزواری مواجزه اسزت کزه در بععزی از انزواع             به زیاد بودن طول رتزور ا 

این کمپرسورها بزرای جلزوگیری از تمزاس مسزتقیم قطعزات ثابزت و متحزرج بزا ایجزاد یزک فزیلم نزازج             

شزود از تمزاس و اصزطکاج قطعزات ثابزت و متحزرج       روغن روانکزاری کزه همزراه گزاز وارد کمپرسزور مزی      

 .شودممانعت می

 کمپرسورهای اسکروانواع  2-1

کمپرسورهای اسکرو می توانند از دو پزی  مزارپی  حلزونزی و یزا یزک پزی  تشزکیل شزوندد مزی تواننزد بزا            

 OIL  در دو مززدل ایززن کمپرسززورهامززه بسززته و یززا بسززته باشززندد  الکتروموتززور کززار کننززد)باز( یززا نی 

flood   ویززا غوطززه ور در روغززن OIL free  دشززوند تقسززیم بنززدی مززی  بززدون روغن)خشززک(  یززا 
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کمپرسززورهای اسززکرو در رنززی وسززیعی از کاربردهززا بززه کززار گرفتززه مززی شززوند امززا یکززی از مهمتززرین     

 .استکاربردهای آنها در صنعت تهویه مطبوع و هوای فشرده 

 برش کمپرسور اسکرو  - 2-1شکل شماره                                                                    

 

  Oil Free Compressor   بدون روغن کمپرسورهای 1-2- 1

                                        کمپرسور بدون روغنبرش    - 3-1شکل شماره                                                                         

صورت تک مرحله ای و دو مرحله ای            شان به  شارکاری  ساس ف شک یا بدون روغن بر ا سورهای خ در کمپر

تا میزان  مرحله ای هوا ابتدا در بلوکه کم فشزززار حدود کمتر و در بلوج  پر فشزززار  هسزززتند که در مدل دو 

 درخواستی فشرده می گرددد

شود تا روتورهای مرخ      ستفاده می  شی را که در  در کمپرسورهای مارپیچی خشک از یک مر  دنده بیرونی ا

با یکدیگر و نه با محفظه       جهت عکس یکدیگر حرکت می نمایند   هماهنگ کندد از آنجایی که روتورها نه              

ست در نتیجه هوای     سور تماس پیدا می کنند بنابر این در محفظه تراکم نیازی به روغن کاری نی تراکم کمپر

فشرده شده کاما عاری از روغن استدروتورها و محفظه با دقت بسیار زیادی ساخته می شوند تا نشت روغن         

 برسدداز محفظه تراکم به محفظه ورود هوا به حداقل 

و الکترونیک و  کمپرسزززورهای بدون روغن بدلیل حذا روغن از مرخه تراکم برای صزززنایع دارویی و غذایی 

                                        برد دارنددحساس به روغن کار
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 Oil Compressor  روغنی کمپرسور های  2-2-1

 روغنی برش کمپرسور  -4-1شکل شماره                                           

هززا و ر کمپرسززورهای نززوع روغنززی بززه دلیززل کمتززر بززودن فاصززله بززین قطعززات ثابززت و متحززرج )رتززورد  

کننزد تزا یزک فزیلم روغزن بزین       شزود روغزن تزریزق مزی    سیلندر( به گازی )هوائی( که وارد کمپرسزور مزی  

قطعززات ثابززت و متحززرج بززه وجززود آیززد و از تمززاس قطعززات جلززوگیری کنززد کززه روغززن تزریززق شززده    

هزای جداکننزده روغزن و    توسزط سیسزتم   گزاز یزا هزوای خروجزی    مت خروجزی کمپرسزور از   مجدداگ در قس

روغززن کززاری قطعززات  جهززت  خززود سززیکل اصززلی وارد شززود و مجززدداجززدا مززی  Separator گززاز

  . شودنیاز به اضافه کردن روغن به داخل مخزن می "شود که گاهامی

 

 روش کارکرد کمپرسور اسکرو 3-1

نتیجزه حرکزت پزی  هزای نزری و مزادگی بزر روی هزم و بزه دلیزل تلزورانس کزم  فشزرده                کزردن  فشرده

گزاز  کردن گاز در طول حرکت پی  استد وقتزی پزی  مزی مرخزد گزاز در بزین پزی  هزا تلزه مزی شزود و            

حرکززت پزی  حرکززت کنززدد بززرای درج بهتزر روش کززار کمپرسززور اسززکرو شززکل    امتززدادمجبزور اسززت در  

کززرد کززه پروسززه کمپززرس کززردن کمپرسززور سززیلندر پیسززتونی را بززا    هززای زیززر را مززی تززوان بررسززی  

 .کمپرسور اسکرو مقایسه کرده است

 پیهای نری و مادگی - 5-1شکل شماره                                       

 


