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ترین کمپرسور هوایپرکاربرد(Screw Compressor)کمپرسور اسکرو

کدامند؟کمپرسور اسکروالمان های اصلی یک .فشرده در صنعت است

و معایب و مزایای آن آشنا خواهیم  کمپرسور اسکرودر این مقاله با انواع 

.شد

انواع کمپرسور اسکرو 
:این کمپرسور ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند

اویل اینجکت(Oil inject)

اویل فری(Oil free)

فی کمپرسور اسکرو اویل اینجکت میردر این مقاله به طور مفصل به مع

.پردازیم

اجزای کمپرسور اسکرو اویل اینجکت 
Suction filter

Suction Valve

Compressor Element

Non-return Valve
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Oil Separator

Minimum Pressure Valve

After Cooler

تولید هوای فشرده در کمپرسور اسکرو اویل  
اینجکت 

ذرات و.می شود(Suction Filter)وارد فیلتر هواکشهوای محیط 

فیلتر شده و هوا آماده ی ورود بهآلودگی های موجود در آن جذب این 

میکرون از٥این فیلتر قادر است ذرات را تا سایز .مجرای مکشی می شود

به.نقش به سزایی در کارایی و راندمان کمپرسور اسکرو داردهوا جدا کند و
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ود به زود تعویض کرد؛ در غیر ایناین فیلتر هواکش را باید زطوری که 

باعث به وجود آمدن مشکل در روند صورت این فیلتر مسدود می شود و

(FAD)عمالمکش کمپرسور شده و Free Air Deliveryکه باید کمپرسور

.تحویل دهد کاهش می یابد

چ بعد از فیلتر هواکش   هر موقع وجود داشت کهدر گذشته یک وکیوم سو

اپراتور متوجه بروزافت فشار در سیستم به وجود می آمد، آالرم می داد و

اما امروزه.مشکل در سیستم و یا وجود آلودگی در فیلتر هواکش می شد

میلی ٢٠تا ٤ارد که دارای خروجی سنسور هایی در کمپرسور اسکرو وجود د

الرم می دهد و قادر است درشود، آاگر فیلتر هواکش کیپ آمپر است و

پس اگر فیلتر هواکش.صورت عدم رسیدگی، کمپرسور را خاموش کند

(Suction Filter)به درستی کار نکند، باعث آلوده شدن روغن کمپرسور و
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Air endدر نهایت بههمچنین پس از آن فیلتر روغن مسدود می شود که

.خسارت وارد می کند

Suction Valveوظیفه
یاIntake ValveیاSuction Valveا بعد از عبور از فیلتر هواکش بههو

Unloaderرگذاری یا بار برداری کمپرسور رااین قطعه وظیفه با.می شود

ستی عمل نکند می تواند موجب کاهشبه درSuction Valveاگر.دارد

به موقع بسته نشود، باعث افزایشیا اگرخروجی دبی کمپرسور شود و

این امر ترکیدن مخزن سپراتور را به فشار در کمپرسور اسکرو می شود که

.همراه دارد و به سیستم خسارات جبران ناپذیری وارد می کند

یک.وجود ندارد(Oil Pump)در کمپرسور اسکرو اویل اینجکت، اویل پمپ

بستهUnloaderتی دریچهحتی وق( فشار همیشه در سیستم وجود دارد

وقتی.تا این فشار بتواند سیال روغن را در مسیر اسکرو حرکت دهد) است 

این روغن در سیستم به گردش در می آید، عملیات لوبریکانت و خنک کاری 

.در این سیستم به درستی انجام می شود
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یبه طوردرجه سانتی گراد است،٤٥تا  ٥استاندارد هوای کمپرسور روم بین  

ر ها اجازه زیر بار رفتن کمپرسورکه کمتر یا بیشتر از این دما یاشد، کنترل

.اسکرو را نمی دهند

(Air end)المنت کمپرسور
Air endیاCompressor Elementگذشت واردUnloaderوقتی هوا از

است ائما در این کمپرسور ها در جریاندر این نقطه با روغن که دمی شود و

.مخلوط می شود

Air end قسمت تقسیم می شود٣از لحاظ فشار به:

Low pressure
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Medium Pressure

High Pressure

ی آن نیز باال رفته و هوای فشردهدماAir endکه با فشرده شدن هوا در

.همراه با روغن به وجود می آید

تا روغن آن بهای فشرده جدا کنیم حاال وقت آن رسیده که روغن را از هو

هوای فشرده عاری از روغن در خروجی کمپرسور سیکل کمپرسور برگردد و

.اسکرو داشته باشیم

Non-return Valveهوای فشرده برای وارد شدن به مخزن حتما باید از

گونه است که در صورت قطعی برق وکار این شیر یک طرفه این.عبور کند

مانع برگشت هوای فشردهسرعت بسته شود ویا از کار افتادن سیستم به 

در صورت درست کار نکردن این ولو در کمپرسور اسکرو، .همراه با روغن شود

هم چنین روی فیلتر هواکشآسیب می رساند و(Air end)روغن به ایراند

در این صورت.می پاشد و باعث پس دادن روغن در فیلتر هواکش می شود

کش را تعویض کرد که این امر مستلزم صرف هزینه باید به سرعت فیلتر هوا

.می باشد
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(Oil Separator)اویل سپراتور
Non-returnهوای فشرده در کمپرسور اسکرو اویل اینجکت بعد از عبور از

Valveوارد مخزن جداکننده(Oil Separator)در این مخزن به.می شود

هوای فشرده ه نشین شده ودلیل نیروی گریز از مرکز به وجود آمده روغن ت 

.داغ می خواهد از سپراتور خارج شود

سرد (Oil Cooler)در این مرحله روغن جدا شده و سپس در اویل کولر

.دوباره وارد سیکل تولید هوای فشرده در کمپرسور می شودشده و

(Filter Separator)اما هوای فشرده ای که در حال گذر از فیلتر جداکننده

اگر مقدار روغن بیشتر از .روغن داشته باشدppm٥است، نباید بیشتر از 

از عمده.خارج شده استکمپرسور اسکرو از شرایط ایده آلاین مقدار باشد،

:دالیل وجود روغن در کمپرسور می توان به موارد زیر اشاره کرد
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دمای باالی کمپرسور

نوع روغن استفاده شده در کمپرسور

مناسب نبودن کارتریجOil Separator

آلودگی هوای اطراف کمپرسور

روغن کمپرسور
دلیل استفاده .بهتر است در کمپرسور اسکرو، از روغن سنتتیک استفاده کنید

همچنین با این روغن ها بخارات.از این روغن ها، عمر باالی آن هاست

می شود و باعثروغن کاهش می یابد، دمای کمپرسور تا حد محسوسی کم  

ها گرفتگی در فیلتر روغن نیز بهبا وجود این روغن.رسوب زدایی می شود

.ندرت اتفاق می افتد

این ولو.عبور می کندMinimum Pressure Valveهوا بعد از مخزن از

شود و هم فشار را بین هوا مانع برگشت هوای داخل مخزن به کمپرسور می  

.کمپرسور و خط کنترل می کند
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After Cooler
Minimum Pressure Valveدر کمپرسور اسکرو هوای فشرده بعد از

تمام رطوبتی که در محیط وجود داشته، همراه دمای بسیار باالیی دارد و

ین هوا را برای مصرف کاهش دهیم وباید دمای ا.این هوای فشرده است

ه سانتی گراددرج١٠، )پس خنک کننده (After Coolerبهترین دما بعد از

.باال تر از دمای محیط است

درجه بیشتر شود،١٠جی و محیط از  اگر اختالف دمای بین هوای فشرده خرو

باعث وجود رطوبت در سیستم در مراحل بعدی از عملکرد درایر می کاهد و

خنک کردن هوای فشرده خروجی After Coolerپس وظیفه ی.می شود

.است

اگر این.درجه سانتی گراد است٨٥تا ٧٨دمای ایده آل برای کمپرسور بین  

شد، هم کمپرسور متناسب با ظرفیتششرایط را کمپرسور اسکرو داشته با
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ندانس بعدهم بهترین کبهترین خروجی هوای فشرده را خواهد داشت و

.افتداتفاق می After Coolerاز

انواع اسکرو کمپرسور اویل اینجکت 
به دو(Oil Inject Screw Compressor)کمپرسور اسکرو اویل اینجکت

رتابل آن بیشتر در معادن و نقاطیمدل پ.وجود داردثابت و پرتابلصورت  

شته باشد استفاده می شود و دارای که امکان دسترسی به برق وجود ندا

.موتور دیزلی هستند

دسته می ٣های ثابت کمپرسور اسکرو بر اساس انتقال دور، شامل مدل 

:شود

انتفال دور با تسمه.١

انتفال دور با گیربکس.٢

انتقال دور دایرکت.٣

اما این سیستم بهدر گذشته کمپرسور ها به صورت دور ثابت کار می کردند؛

.منسوخ شده استAir endدلیل باال رفتن هزینه های انرژی و کاهش عمر

و کنترلرها(Inverter)ی امروزه از کمپرسورهای دور متغیر همراه با اینورترول

.برای کنترل دور و فشار استفاده می شود


