
كه مي توان آن را مهم ترين   "كمپرسور"در اين مقاله به يكي از بخش هاي مهم در چرخه چيلر تراكمي به نام 
بخش برشمرد، خواهيم پرداخت. به طور كلي كمپرسور در هر يك از انواع آن كه باشد، وظيفه ي فشرده سازي 

 به منظور آماده سازي براي ورود به كندانسور، جهت تبديل شدن به مايع را را  خروجي از اواپراتور مبرد داغ بخار
انواع  بر عهده دارد. تفاوت كمپرسورها در روش فشرده سازي است كه آنها را از يكديگر متمايز مي سازد.

 كمپرسورهاي مورد استفاده در صنعت تهويه مطبوع بر چهار نوع مي باشد:
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P پيستوني يا 

 
 تبريدي گاز سازي فشرده براي سيلندر درون پيستون برگشت و رفت عمل از برگشتي و رفت كمپرسور
 ايجاد سيلندر درون يك خال نسبي كند، مي حركت پايين سمت به پيستون كه زماني. كند مي استفاده

 سوپاپ است، فشار بيشتر آن پايين به نسبت بيشتر ورودي سوپاپ باالي دركه  خاطراين  به. شود مي
 رسد مي پايين به پيستون اينكه از بعد. شود مي مكيده سيلندر در تبريدي گاز و باز شده ورودي

 درون تبريدي گاز شده و  بسته ورودي سوپاپ. كند مي باال سمت به حركت به شروع آن موقعيت
 سازي فشرده و كند مي حركت كمپرسور در باال سمت به پيستون كه موقعي. افتد مي تله به سيلندر

 و شود مي باز پ سوپاپ فشار از معين نقطه در. يابد مي افزايش آن فشار يابد مي ادامه تبريدي گاز
 موقعيت باالترين به پيستون بار يك. يابد مي جريان سيلندر از خارج به شده فشرده تبريدي بخار داغ

 مي تكرار كمپرسور در دوبارهچرخه  و كند مي حركت پايين سمت به و كرده شروع دوباره رسد مي
 .شود

 
 

                                                           
1 Reciprocating 
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 يك درداخل شده نصب رتورهاي بوسيله گاز دادن حركت براساس اسكرو كمپرسورهاي عملكردي اصول
 هاي پيچ شبيه كمپرسورها نوع اين رتورهاي كه باشد مي صورت بدين كمپرسور طرزكار.  سيلندراست

 سمت به را گاز خود چرخش با و چرخند مي يكديگر داخل در نروماده بصورت هستندكه اي چندراهه
 مي كمپرسور داخل به مستمرگاز ورود و خال ايجاد باعث حركت اين اثر در كه دهند مي حركت جلو
 .شوند مي آن فشار افزايش باعث گاز هاي مولكول بين فاصله كردن كم با و شود

 رتور و شود مي انجام) رتورها(ها ازپيچ يكي روي قدرت انتقال سيستم كمپرسورها، نوع دراين معموال
 نوع اين كار اصول كه گفت توان مي ساده زبان به.  آيد مي در چرخش به راننده رتور توسط ديگر

 .باشد مي معمولي هاي گوشت چرخ مثل كمپرسورها
 ثابت قطعات بين وتماس گيركردن امكان كمپرسورها نوع اين در بدنه و رتور بين كم فاصله دليل به

 .است غيرممكن وگاها بسيارمشكل كمپرسورها نوع اين تعمير دليل همين به وجوددارد ومتحرك
 :شوند مي طراحي نوع دو در كمپرسورها اين
 Oil Free Compressor روغن كمپرسوربدون الف
 Oil Compressor روغني كمپرسورهاي-ب

 هواي به روغن تزريق با متحرك و ثابت قطعات بين اصطكاك كاهش براي روغني نوع دركمپرسورهاي
 قطعات بين ازروغن نازكي فيلم همواره گردد مي باعث)هوا نمودن چرب(كمپرسور به واردشده

 خروجي در فيلترها نصب با و شود انجام بدنه و رتور بين داخلي روانكاري عمليات تا باشد وجودداشته
. اين نوع از گرددميبر روغن اصلي مخزن به و شده جدا مجددا خروجي هواي همراه روغن كمپرسور،

 البته كه بود خواهد باالتري وكارائي عمر طول داراي روغن بدون كمپرسورهاي به نسبت كمپرسورها
 به نسبت آن هاي هزينه نيز روغن وجداكردن تزريق هاي سيستم به نياز و اوليه هاي هزينه ازلحاظ

 .باالتراست قبلي كمپرسورهاي

                                                           
2 Screw 
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تن تبريد،  5000تا  50اين نوع كمپرسورها براي استفاده در سيستم هاي با ظرفيت باال از طيف  
طراحي شده است. اين كمپرسورها بر اساس نيروهاي گريز از مركز كار مي كند. بخار داغ به درون يك 

به متصل به شفت مركزي هاي شعاعي  محفظه نزديك به مركز كمپرسور كه در آنجا يك ديسك با تيغه
موجب حركت به سمت بيرون مي گردد. اين كار  مكيده مي شود.سرعت در حال چرخش مي باشد، 

زياد مي گردد. اين كار موجب يك اختالف فشار بخار با گذر از روي اين مجموعه ديسك هاي گردان 
فشاري ميگردد كه سبب ساز حركت بخار به سمت بيرون خواهد بود. كمپرسورهاي گريزا از مركز شبيه 

 به يك توربين بخار كار ميكند. 
كمپرسورهاي گريز از مركز مزاياي بسيار ساده اي دارد. اين نوع از كمپرسور، شير، پيستون و سيلندر 

ها قطعات پوششي آن، نوعي ياتاقان مي باشد. بازدهي اين كمپرسورها، با سرعت زياد ميگردد. ندارد. تن
 براي كاركرد در سرعت هاي باال، طراحي مي گردد.به همين دليل، اين كمپرسورها 
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 به مربوط آن بازده بر مختلف عوامل تاثير و مركز از گريز كمپرسورهاي عملكرد تشريح در مهم نكات از يكي
 سنجيده) RPM( دقيقه در دور با دوران سرعت .است نوك يا خطي سرعت و) اي زاويه سرعت(دوران سرعت



 بر طول واحد با است آن در سيال جايي به جا و پروانه خارجي لبه سرعت به مربوط كه نوك سرعت اما. شود مي
 هاي چرخ قطر با مختلف هاي اتومبيل مثال براي. شود مي بيان ثانيه بر متر يا ثانيه بر فوت مانند زمان واحد

 دو سرعت يا و خطي سرعت بودن يكسان براي قطع طور به اما. باشند داشته يكساني سرعت توانند مي مختلف
 براي نيز كمپرسورها در. بود خواهد متفاوت هريك هاي چرخ دوران تعداد مختلف، هاي چرخ قطر با اتومبيل
 .   است بزرگتر پروانه قطر به نسبت بيشتري دقيقه در دور نيازمند كوچكتر قطر مشخصي، سرعت به رسيدن

 موثر پروانه قطر انتخاب در نيز مبرد نوع و دارد پروانه قطر با هم مستقيمي نسبت كمپرسورها گونه اين ظرفيت
 عمل مثبت فشار در كه R134a به نسبت كند، مي عمل منفي فشار در كه R123 مبرد مثال عنوان به. است
 هستند مبردهايي منفي، فشار مبردهاي از منظور. است پروانه براي بيشتري قطر نيازمند برابر ظرفيت با كند مي
 .است كمپرسور توسط نسبي خال ايجاد مستلزم اواپراتور دماي در ها آن تبخير باال، جوش نقطه دليل به كه

 ،)كيلووات هر ازاي به ساعت در مترمكعب يا تن هر ازاي به دقيقه در مكعب فوت( گاز دبي برابر ظرفيت در
R123  ًاز بيشتر برابر 6 تقريبا R134a استاندارد مطابق. است ARI دبي تبريد، تن هر ازاي به R123 بايد  

8.54 l/sec براي مقدار اين كه حالي در. باشد R134a 1.51   تنها l/secكه است اين معناي به اين و است 
 شش بايد كند مي كار R123 با كه كمپرسوري دهش خط و) پروانه مركز( پروانه چشمي قطر برابر، فشار افت با

 .كند مي كار R134a با كه باشد كمپرسوري پروانه از بزرگتر برابر

 زياد متعدد مراحل در فشار تا شود مي استفاده سري كمپرسور چند از فشار افزايش براي كمپرسور نوع اين در
 كمتر بسيار آن متحرك قطعات و نداشته سوپاپي) اسكرو( پيچي كمپرسورهاي مانند هم كمپرسور نوع اين. شود

 كم فشار و زياد بسيار دبي و سرمايشي بار تامين به نياز كه جايي در و است پيستوني سيلندر كمپرسورهاي از
 گريز كمپرسورهاي در متحرك قطعات يا قطعه تنها. هستند مناسبي گزينه مركز از گريز چيلرهاي باشد، نظر مد
 از ناشي تنها كمپرسور در توان اتالف بنابراين. هستند اصلي شفت به متصل هاي پروانه يا پروانه مركز، از

 .است مبرد سيال اصطكاك و اغتشاش

 ظرفيت بر زيادي بسيار و سريع بسيار تاثير تقطير دماي تغيير مركز از گريز كمپرسور به مجهز چيلرهاي در
 و افزايش با متناسب كنندگي خنك ظرفيت تغيير نيز آمدي و رفت كمپرسورهاي در البته. دارد كنندگي خنك

 تر وسيع و بيشتر بسيار مركز از گريز كمپرسورهاي در تغييرات اين اما شود، مي كم يا زياد تقطير دماي كاهش
 .است
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4 Scroll 



 گازها و مايعات همانند سياالتي تراكم يا پمپاژ براي هم در درگير اسكرال دو از اسكرال كمپرسور يك
 involute/Archimedean( ارشميدس مارپيچ صورت به است ممكن پره هندسه. كند مي استفاده

spiral (باشد تركيبي منحني يا و. 
 

 

 
 بچرخد، كه اين بدون و مركز از خارج صورت به ديگري كه حالي در است، ثابت ها اسكرال از يكي اغلب
 بين در سيال هاي بسته تراكم يا و پمپاژ و افتادن دام به باعث اين كه دهد مي انجام مداري حركت يك

 با اما همزمان صورت به ها اسكرال چرخاندن تراكمي، حركت توليد براي ديگر روش. شود مي ها اسكرال
 يكي كه است صورتي همان به اسكرال دو نسبي حركت حالت اين در. است فاصله داراي چرخش مركز

 .دهد انجام مداري حركت ديگري و باشد ثابت ها آن از
 فنري تعليق به نياز كه طوري به دارند، نرم كاركرد و بودن كوچك به تمايل اسكرال كمپرسورهاي

 كاهش باعث تنها نه كه باشند داشته كوچكي بسيار هاي محفظه تا دهد مي اجازه ها آن به اين. ندارند
 تحمل اسكرال مكانيزم. گردد مي خالي حجم شدن تر كوچك باعث بلكه شود، مي كلي هاي هزينه
 كمپرسورهاي. است آن تجربه مستعد تر بيش زمان همان در اما دارد مايع ورود به نسبت تري بيش



 كاري خنك براي خارجي اتصال هيچ به نياز زيرا دارند، اي ساده پايپينگ طراحي همچنين اسكرال
 .ندارند

 داشته تخليه شير يك است ممكن كاربرد به بسته اما ندارند، مكش ولو هرگز اسكرال كمپرسورهاي
 تبريد همانند باال فشار نسبت با كاربردهاي در ديناميك تخليه شير يك از استفاده. باشند

)refrigeration (ديناميكي تخليه ولو داراي مطبوع تهويه اسكرال يك معمول طور به. است تر متداول 
 بهبود باعث ديناميك تخليه شير يك از استفاده باشد، متغير عملياتي فشار نسبت كه زماني. نيست

 براي كمپرسور اگر حال اين با. شود مي عملياتي شرايط از اي گسترده بازه در اسكرال كمپرسور راندمان
 باشد، نداشته وجود ديناميكي تخليه ولو هيچ اگر باشد، شده طراحي نقطه يك تنها نزديكي در كار

 اضافي تلفات مقداري زيرا برسد؛ خود راندمان بيشينه به نقطه اين اطراف در تواند مي اسكرال كمپرسور
 .دارد وجود تخليه پورت نيز و تخليه ولو به مربوط

 

 
 

  

 اسكرال كمپرسورهاي آيزنتروپيك راندمان شود، انتخاب نامي نقطه نزديكي در كار براي كمپرسور كه زماني
 اسكرال كمپرسورهاي. است (reciprocating compressor) برگشتي و رفت كمپرسورهاي از باالتر اندكي

 با. شود اضافي تلفات ايجاد باعث كه نيستند ديناميك تخليه ولو داراي كه زيرا هستند؛ كارآمدتر مورد اين در
 و رفت كمپرسورهاي با مقايسه در تخليه شير بدون رالاسك كمپرسور راندمان باالتر فشار نسبت در حال اين

 كمپرسورهاي باالي فشار نسبت در كاركرد در كه است كم تراكم تلفات نتيجه اين. يابد مي كاهش برگشتي
 نزديك اسكرال تراكم فرآيند افتاده، دام به سيال پمپاژ در .دهد مي رخ ديناميك تخليه شير بدون مثبت جابجايي

 تخليه و تراكم فرآيندهاي از را آن و كند مي ايجاد حجم يك مكش فرآيند. دارد حجمي راندمان درصد صد به
 سيلندر داخل در را فشرده گاز از كمي حجم يك برگشتي و رفت كمپرسورهاي آن، با مقايسه در. كند مي جدا
 از مانده باقي گاز سپس. كند لمس را سوپاپ يا سرسيلندر كه نيست عملي پيستون براي زيرا گذارند؛ مي باقي

) حجمي راندمان( ظرفيت كاهش. كند مي اشغال را گاز مكش براي شده گرفته نظر در فضاي قبلي، سيكل



 كمپرسورهاي .افتد مي اتفاق تري بيش كاهش باالتر، هاي نسبت در كه دارد تخليه و مكش فشارهاي به بستگي
 متحرك قطعات داراي (reciprocating compressors) برگشتي و رفت كمپرسورهاي به نسبت اسكرال

 سازندگان، از برخي ادعاي طبق. بخشد بهبود را اطمينان قابليت بايد تئوري نظر از به كه هستند تري كم
 .هستند معمولي پيستوني كمپرسورهاي به نسبت تر كم متحرك قطعات درصد 70 داراي اسكرال كمپرسورهاي

 

 


