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جایگاه و نقش مهم صنعت هوای فشرده بر هیچ صنعت گر و محققی 
کمپرسور، قلب تپنده و مهمترین عضو سیستم یا چرخه  .پوشیده نیست

در این مقاله می خواهیم انواع کمپرسورهای مورد  .هوای فشرده می باشد
ولی در ابتدا، توضیح کوتاهی درباره خود  .استفاده در صنعت را شرح دهیم

 .کمپرسور و روش عملکرد آن خواهیم داد

 کمپرسور چیست؟ 

کمپرسور، یکی از مهمترین ابداعات صنعتی بشریت بوده که کاربرد آن روز 
کاربردهای کمپرسور و به طور صنعت هوای  .به روز گسترش پیدا می کند
ه این موضوع در این صفحه، مجال پرداختن ب  فشرده به قدری زیاد است که

به طور کلی کمپرسور برای فشرده سازی انواع مختلف  .گسترده را نداریم
 .گازها به کار می رود

گیج فشارسنجی )که با شماره یک مشخص شده(  .به شکل زیر نگاه کنید
هرچقدر فشار  .فشار گاز داخل سیلندر را به صورت مدرج نشان می دهد

را بیشتر فشرده کنیم،  2بیشتری به دسته پیستون وارد کنیم و گاز شماره 
 .گیج فشارسنج، فشار بیشتری را نشان می دهد
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در واقع اساس کار  .مکانیزم نشان داده شده، یک کمپرسور ساده می باشد
همه کمپرسورها بر همین اصل استوار است منتها تجهیزات و روش فشرده 

 .سازی آنها با یکدیگر متفاوت است

 تاریخچه کمپرسور 

انقالب صنعتی شروع تغییرات بسیاری بود، نگاه جدید به ابزارهای دمنده و 
روع انقالب سال ها پس از ش  .کاربردهای آن ها نیز از جمله این موارد است

صنعتی، ماشین دمنده هیدرولیکی جان ویکلسون نقش مهمی در تغییر 
آهنگری، معادن فلزی، کارگاه های تولیدی و …  شرایط صنایع مختلفی مثل

 .ایفا کرد و الهام بخش کمپرسورهای مدرن شد

، یک سیستم ریلی بین ایتالیا و فرانسه طراحی شد که یک  1857در سال 
تونل توسط تعداد زیادی از کارگران حفر   .مسیر آن بود  تونل هشت مایلی در

می شد، پس برای اکسیژن رسانی و تهویه هوا از کمپرسورهای هوا به منظور 
 .انتقال هوای تازه به داخل تونل استفاده شد
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همچنین از کمپرسور برای راه اندازی ابزارهای پنوماتیکی مثل دریل و مته 
استفاده از کمپرسور به این شکل   .ده شدبرای حفر و کندن سنگ ها استفا

برای اولین بار رخ داد و این مسئله منجر به کوتاه شدن زمان الزم برای حفر  
  ، ویکتور پاپ اولین کارخانه را با استفاده از 1888در سال  .تونل شد

در این زمان کاربردهای وسیع هوای فشرده و  .کمپرسورها راه اندازی کرد
در قرن بیستم،  .د در حیطه صنایع مختلف آغاز کردکمپرسورها راهی جدی

در نهایت   کمپرسورهای هوا به شکل ها و با کاربردهای متنوع توسعه یافت و
 .به شکل دستگاه های پرکاربرد و جذاب امروزی در آمد

 

 انواع کمپرسور بر اساس عملکرد 

 .در جدول زیر، انواع کمپرسورها بر اساس عملکرد را مشاهده می کنید
دینامیکی و جابه جایی   همانطور که می بینید کمپرسورها به دو دسته اصلی 

 در ادامه، ابتدا کمپرسورهای دینامیکی و .مثبت تقسیم بندی می شوند
 .سپس کمپرسورهای جابه جایی مثبت را بررسی می کنیم
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 انواع کمپرسور دینامیکی 

پرسور برای کمپرس در کمپرسورهای دینامیکی، از پره هایی بر روی محور کم
از خواص و ویژگی های کمپرسورهای دینامیکی   .کردن هوا استفاده می شود

 .نسبت به کمپرسورهای جابه جایی مثبت، می توان به موارد زیر اشاره کرد

 .بازدهی و راندمان باالیی دارند -1
 .توانایی باالیی در انتقال حجم و دبی زیاد دارند -2
 .جاد فشارهای باال دارندتوانایی پایینی در ای  -3

 همانطور که اشاره شد، این کمپرسورها به دو دسته کلی محوری و
ابتدا کمپرسور محوری و سپس کمپرسور   .سانتریفیوژ تقسیم بندی می شوند

 .سانتریفیوژ را بررسی می کنیم
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 کمپرسور محوری 

بدنه کمپرسور   .در شکل زیر، یک مدل کمپرسور محوری را مشاهده می کنید
 .با رنگ آبی کم رنگ مشخص شده و ثابت می باشد

 

 .مشخص شده و به بدنه متصل شده اند 3پره های صورتی رنگ با شماره 
نشان داده شده با چرخش خود، پره های  1محور کمپرسور که با شماره 

مشخص شده اند( را به حرکت در می  2و شماره روتور )که با رنگ قهوه ای 
مکش شده و به سمت  A ، هوا از محدوده1با گردش روتور شماره  .آورند
کمپرسور محوری معموال در  .هدایت شده و کمپرس می شود B  ناحیه

در شکل   .موتورهای جت )که در هواپیماها استفاده می شود( به کار می رود
کمپرسور محوری، در   .اپیما نشان داده شدهزیر، قسمت جلوی یک موتور هو

 .جلوی موتور قرار گرفته است
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در این شکل )شکل باال( پره هایی را مشاهده می کنید که با گردش محور 
این پروسه در شکل زیر    .موتور، هوا را به سمت داخل موتور مکش می کنند

 .، محور مشترک توربین و کمپرسور می باشد1شفت شماره    .نشان داده شده

 

نشان داده شده اند( هوا را  2گردش محور، پره های کمپرسور )با شماره  با
با  3هوا فشرده شده در ناحیه شماره  .به داخل توربین مکش می کنند
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با احتراق مخلوط سوخت و هوا، انرژی رانشی  .سوخت ترکیب می شود
مقداری از این انرژی برای چرخش پره های  .بسیار زیادی تولید می شود

توربین باید بچرخد   .مشخص شده( مصرف می شود  4ن )که با شماره  توربی
 تا کمپرسور را به حرکت در آورد )محور توربین و کمپرسور یکی می باشد(

، باعث رانش کل مجموعه و در 5مابقی این انرژی با خروج از نازل شماره 
اکنون شما را با نوع دوم  .نتیجه رانش هواپیما به سمت جلو می شود

 .سور دینامیکی، یعنی کمپرسور سانتریفیوژ آشنا می کنیمکمپر

 کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز 

کمپرسور محوری، هوا   .این کمپرسور، عملکردی مشابه کمپرسور محوری دارد
ولی کمپرسور سانتریفیوژ،  .را در جهت محور شفت کمپرسور فشرده می کند

خوشبختانه در یک  .رده می کندهوا را در جهت شعاع شفت کمپرسور فش 
اکنون به بررسی  .مقاله جداگانه به بررسی کمپرسور سانتریفیوژ پرداخته ایم

 .کمپرسورهای جابه جایی مثبت می پردازیم

 انواع کمپرسور جابه جایی مثبت 

کمپرسورهای جابه جایی مثبت، با جابه جایی هوا از یک ناحیه پرحجم به 
این  .یک ناحیه کم حجم، باعث مکش هوا و کمپرس کردن آن می شود

 .ه دو نوع کلی روتاری و رفت و برگشتی دسته بندی می شوندکمپرسورها ب

 انواع کمپرسور روتاری 
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 .نوع کلی دسته بندی می شوند 5انواع کمپرسور روتاری به 

 (LOBE COMPRESSOR) ب کمپرسور لو -1
 (SCREW COMPRESSOR) و کمپرسور اسکر  -2
 (VANE COMPRESSOR) ن کمپرسور وا -3
 (LIQUID RING COMPRESSOR) ع کمپرسور رینگ مای -4
 (SCROLL COMPRESSOR) ل کمپرسور اسکرو -5

در تمامی کمپرسورهای نام برده شده، عضوهای چرخشی با چرخش خود، 
این عضوهای چرخشی می توانند پروانه  .هوا را مکش و فشرده می کنند

های چند پره، شفت هایی با شکل و فرم خاص و یا مارپیچ هایی روی بدنه 
خوشبختانه در یک مقاله جداگانه به بررسی کمپرسورهای روتاری  .باشند

 .)روتوری یا دورانی( پرداخته ایم

 انواع کمپرسور رفت و برگشتی 

در کمپرسور رفت و برگشتی، یک عضو، یک مکانیزم یا یک قطعه، با حرکت 
معموال این عضو،   .در جهت محور طولی باعث مکش و کمپرس گاز می شود

با حرکت به سمت عقب، ایجاد خال می کند )یعنی مکش هوا ایجاد می 
با حرکت به سمت جلو، همان هوای مکش شده را کمپرس می کند  کند( و

مکانیزم یاد شده را در سیلندر و پیستون   .و به سمت خروجی هدایت می کند
کمپرسورهای به طور کلی  .ها و کمپرس های دیافراگمی مشاهده می کنید

 .رفت و برگشتی به سه دسته کلی زیر تقسیم می شوند
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 کمپرسور رفت و برگشتی تک اثره  -1
 کمپرسور رفت و برکشتی دو اثره -2
 کمپرسور رفت و برگشتی دیفراگمی -3

در یک مقاله جداگانه، کمپرسورهای رفت و برگشتی تک اثره و دو اثره )یا 
اکنون کمپرسور دیافراگمی را  .ه ایمهمان کمپرسور پیستونی( را بررسی کرد

 .بررسی می کنیم

 کمپرسور دیافراگمی 

ز یک غشای انعطاف پذیر برای مکش هوا استفاده می کمپرسور دیافراگمی ا
این   .شکل زیر، نمایی شماتیک از کمپرسور دیافراگمی را نشان می دهد  .کند

(  2( و کالهک سیلندر )شماره 1کمپرسور از دو عضو ثابت سیلندر )شماره 
 .تشکیل شده

 

( در فضای بین کالهک و سیلندر قرار  3یک غشای انعطاف پذیر )شماره 
در  .را از یکدیگر جدا می کند 4و  5گرفته و محیط )حجم یا فضای( شماره 
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وپاپ یک دو س داخل سیلندر حرکت می کند و 7شکل باال، پیستون شماره 
مکانیزم   .مشخص شده اند بر روی کالهک قرار گرفته اند  6طرفه که با شماره  

لنگی که با خط سبز مشخص شده وظیفه ایجاد حرکت رفت و برگشت برای 
 ، روغن مخصوص5در حجم شماره  .را بر عهده دارد 7پیستون شماره 

 .کمپرسور قرار می گیرد

 روش عملکرد کمپرسور دیافراگمی 

عقب می رود، روغن  1هنگامی که پیستون شماره  .به شکل زیر نگاه کنید
،  3غشای شماره  .، ساکشن )مکش( می شود 2موجود در فضای شماره 

 .همزمان با پیستون و روغن، به سمت عقب مکش می شود

 

هوا از  افزایش پیدا می کند و 4در اثر این مکش، حجم محفظه شماره 
در این   .می شود  4مکش شده و وارد فضای شماره    5سوپاپ ورودی شماره  
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مرحله بعد در شکل زیر  .بسته می ماند 6حالت، سوپاپ خروجی شماره 
( به سمت جلو، روغن محفظه 1با حرکت پیستون )شماره    .نشان داده شده

 .به سمت جلو حرکت می کنند 3و غشای شماره  2شماره 

 

کاهش می یابد و باعث خروج هوا   4در اثر این حرکت، حجم فضای شماره  
در این مرحله )مرحله کمپرس( سوپاپ   .می شود  6از سوپاپ خروجی شماره  

سور در شکل زیر، یک نمونه واقعی کمپر .( بسته می ماند5ورودی )شماره 
 .دیافراگمی که از دو دیافراگم بهره می برد را مشاهده می کنید
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امیدواریم از مطالعه این مقاله   .در این مقاله، انواع کمپرسورها بررسی شدند
 .لذت برده باشید


