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فصل سوم

کمپرسورها
پس از پاىان اىن فصل هنرجو باىد بتواند:

1ــ انواع کمپرسور را نام ببرد.
2ــ اجزا اصلی کمپرسور تناوبی را نام ببرد.

3ــ چگونگی کار کمپرسور تناوبی را توضیح دهد.
4ــ انواع کمپرسور تناوبی را توضیح دهد.

5 ــ چگونگی کار کمپرسور بسته پنج لوله ای را از روی شکل توضیح دهد .
6  ــ روغن کاری کمپرسور ها را توضیح دهد.

7ــ لزوم کنترل ظرفیت را بیان کند.
8   ــ روش های کنترل ظرفیت را شرح دهد.

9ــ تعیین قدرت کمپرسور ىخچال ها و فرىزر ها را توضیح دهد.

3ــ کمپرسور ها

کمپرسور قلب ىک سیستم تبرىد تراکمى است که با اىجاد 
می شود.  در سیستم  مادٔه سرمازا  فشار موجب گردش  اختالف 
شکل 1ــ3 تلمبه باد ىک دوچرخه را که نوع ساده ىک کمپرسور 
است نشان مى دهد. تلمبه شامل ىک سیلندر و ىک پیستون است. 
پیستون در داخل سیلندر مى تواند باال و پاىین حرکت کند. وقتى 
که پیستون به طرف باال کشیده مى شود، هوا در اثر فشار آتمسفر 
داخل سیلندر مى شود و چنانچه پیستون را به پاىین فشار دهیم 
حجم هوا کم شده و فشار آن بیشتر مى شود. زمانى که فشار هوا 
در داخل سیلندر بیشتر از فشار هوا در داخل تاىر دوچرخه بشود، 
سوپاپ روى تاىر باز شده و هوا وارد تاىر مى شود. متراکم شدن هوا 
باعث برخورد بیشتر مولکول ها شده درنتیجه دماى هوا افزاىش 

مى ىابد و موجب گرم شدن بدنه سیلندر مى شود.
شکل 1ــ3ــ ىک کمپرسور ساده

فشار barg 3/5 تاىر

تلمبه باد

پىستون

سىلندر 

چرخ دوچرخه

سوپاپ تاىر
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1ــ3ــ انواع کمپرسور
کمپرسورهاى متداول در سیستم هاى تبرىد عبارتند از:

1ــ کمپرسورهاى تناوبى1
2ــ کمپرسورهاى سانترىفوژ )گرىز از مرکز2(

3ــ کمپرسورهاى پیچی3 )اسکرو(
4ــ کمپرسور طومارى )اسکرول4(

در شکل 2ــ3 کمپرسورهای مذکور نشان داده شده است.

                             Reciprocating Compressors ــ1            Centrifugal Compressors ــ2                  
                                              Screw Compressors ــ3   Scroll Compressors  ــ4                  

الف( کمپرسور تناوبی

مىل لنگ

پىستون و شاتون
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ب( کمپرسور سانترىفوژ

ج( کمپرسور پىچی 

ورود آب چىلد

آب کندانسر

شىر شناور
شىر جداکننده

کمپرسور

سردکننده

آب چىلد

خروجی

ورودی

بخار ماده سرمازا

پره

لولۀ خروجی

لولۀ ورودی

محفظۀ کمپرسور
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د( کمپرسور طوماری )اسکرول(

شکل 2ــ3ــ انواع کمپرسور
 الف( کمپرسور تناوبی    ب( کمپرسور سانترىفوژ     ج( کمپرسور اسکرو      د(کمپرسور اسکرول

2ــ3ــ کمپرسور های تناوبی
به اىن کمپرسورها کمپرسورهای رفت و برگشتی، کمپرسور های 

سیلندر پیستونی و گاهی متقارن گوىند.
  تن تبرىد  1

4
کمپرسورهاى تناوبى در اندازه هاى مختلف از 

تا 100 تن تبرىد در دسترس مى باشند. شکل 3ــ3 قسمت هاىى از 
کمپرسورتناوبى را نشان مى دهد.

شکل 3ــ3ــ کمپرسور تناوبى

خط رانش به کندانسر

صفحه نگهدارنده سوپاپ رانش
سوپاپ مکش

خط مکش از اواپراتور

رىنگ روغن

سىلندر 

دستۀ شاتون 

مىل لنگ 

رىنگ گاز

کارتر

روغن

پىن پىستون )گژن پىن(

ورود با فشار کم

خروج با 
فشار زىاد

خط رانش

خط مکش

بدنۀ کمپرسور

گاز مبرد 
)سوپرهىت شده(

صفحۀ سوپاپ
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Open ــSemi Hermetie                                               3 ــHermetic                                                  2 ــ1

وقتى پیستون به طرف پاىین حرکت مى کند به جاىی می رسد 
که فشار داخل سیلندر کمتر از فشار خط مکش می شود. در اىن 
حال سوپاپ مکش باز می شود و گاز خط مکش وارد سیلندر شده 

و آن را پر می کند. )شکل 4ــ3( 

شکل 4ــ3ــ پىستون رو به پاىىن حرکت می کند.

وقتی پیستون به پاىین ترىن نقطه )نقطٔه مرگ پاىین( می رسد 
حجم سیلندر به بیشترىن مقدار خود می رسد هر چند سیلندر در 

حال پر شدن است. )شکل 5   ــ3(

شکل 5ــ3ــ پىستون در نقطه مرگ پاىىن

وقتی پیستون شروع به باال آمدن می کند سوپاپ مکش بسته 
می شود و باال رفتن فشار در سیلندر آغاز می شود. در نزدىکی 
باالی  فشار  از  بیشتر  سیلندر  داخل  فشار  وقتی  سیلندر  باالی 

شکل 6  ــ3ــ پىستون رو به باال حرکت می کند.

باال  مرگ  )نقطٔه  نقطٔه خود  باالترىن  به  پیستون  که  زمانی 
می رسد( ىک فضای خالی بین سرسیلندر و پیستون باقی می ماند که 
مقداری گاز پرفشار در اىن قسمت وجود دارد که تخلیه نمی شود  

و در سیکل بعدی مجددًا منبسط می شود. )شکل 7ــ3(

شکل 7ــ3ــ پىستون در نقطه مرگ باال

3ــ3ــ انواع کمپرسور تناوبى
کمپرسور تناوبی بر سه گونه اند:

1ــ کمپرسورهای بسته1
2ــ کمپرسور های نیمه بسته2

3ــ کمپرسورهای باز3

سوپاپ رانش می شود سوپاپ رانش بازشده و گاز به قسمت فشار 
باالی سیستم تخلیه می شود. )شکل 6  ــ3(

هنوز مقدار کمی ماده 
سرمازا در باال مانده است.

بخار با چگالی پاىىنبخار با چگالی باال
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شکل 10ــ3ــ ىک کمپرسور بسته با خنک کن روغن

کمپرسور

تخلىه به 
کندانسر

مکش کمپرسور 
از آکوموالتور

نگهدارند ه هاى
فنرى

کمپرسور  به  ورود 
از اواپراتور

موتور

شکل   8   ــ3ــ ىک کمپرسور تناوبی با فنر های نگهدارنده در داخل پوسته

در  بسته  کمپرسور  بسته:  کمپرسور های  1ــ3ــ٣ــ 
شکل های 8   ــ3 و 9ــ3 نشان داده شده است. کمپرسور و موتور 
اگر  قرار گرفته و جوشکاری شده است.  پوسته  در داخل ىک 
بشکند کمپرسور  آن  ىا سوپاپ  بسوزد  موتور چنین کمپرسوری 

غیر قابل استفاده می شود.
لوله مکش از اواپرتور به داخل پوسته منتقل شده است. 
محتوىات داخل پوسته از جمله الکتروموتور به وسیلٔه گاز سرمازا 
مکش  لوله  قطر  از  کوچک تر  رانش  لوله  می شود.قطر  خنک 
به  کرده  عبور  پوسته  میان  از  کمپرسور  داخل  و  بوده  کمپرسور 
کندانسر هداىت می شود.به طور معمول کمپرسور های بسته را تا 

ظرفیت 20 تن تبرىد تولید می کنند.
متصل  لوله  عدد  سه  بسته  کمپرسور های  بیشتر  روی  بر 
شده است. برخی از کمپرسور های بسته روی بدنه خود دو لوله 
اضافی دىگر برای خنک کاری روغن دارند که جمعاً پنج لوله به 
بدنه کمپرسور متصل است. اىن دو لوله به قسمت پاىین کمپرسور 
)کارتر( وصل می شود. شکل 10ــ3 اتصال خنک کن روغن و 

عبور آن از پاىین کمپرسور را نشان می دهد.
گاز داغ از رانش کمپرسور به سمت کندانسر کمکى رفته 
شکل 9ــ٣ــ نمای ظاهری ىک کمپرسور بستهپس از عبور از آن کمى خنک مى شود.  گاز خنک شده از میان 
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الف(

ب(

موتور

محفظه پمپ روغن

پىکاپ روغن

مکش از اواپراتورسرسىلندر

مجراى توزىع روغن

پره ها

پره هاسرسىلندر

شکل 11ــ3ــ کمپرسور نىمه بسته
 الف( برش خورده                 ب( واقعی

شىر 
سروىس

ساىت گالس روغن

کوىلى که در ته کمپرسور نصب شده عبور کرده و گرماى روغن 
کمپرسور را خارج مى کند سپس گاز از میان کندانسر اصلى عبور 

کرده و فرآىند معمولى سیستم انجام مى شود.
2ــ3ــ3 کمپـرسورهـای نىـمه بسته: کمپـرسورهـاى 
بزرگ تر  اندازه هاى  در  که  مى باشد  تعمیر  قابل  بستٔه  ىا  نیمه   بسته 
ساخته مى شوند )شکل11ــ3(. در اىن نوع کمپرسور، مجموعٔه 
موتور و کمپرسور در ىک محفظٔه  بسته مى باشند که مجموعٔه فوق 

با باز کردن چند پیچ قابل دسترس بوده و کلیٔه قطعات کمپرسور 
مى تواند از هم جدا شده و تعمیر شوند. شیرهاى سروىس روى 
باز شدن  قابل  بدنه کمپرسور متصل و  به  قسمت مکش و رانش 
هستند. ىک عدد شیشه بر روى کارتر نصب شده تا سطح روغن 
کمپرسور را مشخص نماىد. سرسیلندر کمپرسور، صفحه سوپاپ 
و پمپ روغن همگى قابل تعوىض و تعمیر هستند. کمپرسورهاى 

نیمه بسته زىر 3 تن تبرىد به ندرت استفاده مى شوند.
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  Lubrication ــ1          splash system ــ2                 
feed or pressure system ــ force ــ3 

2ــ3ــ3ــ کمپرسور های باز:  به کمپرسور هاىی گفته 
می شود که قسمت الکتروموتور )محرک( آن از کمپرسور جداست. 
ارتباط بین الکتروموتور با کمپرسور به دو صورت انجام می گیرد.
الکتروموتور  محور  اتصال  مستقىم:  اتصال  الف( 
محور  چون  می گیرد.  انجام  کوپلینگ  ىک  توسط  کمپرسور  به 
مناسب  نمـد  کاسه  از  باىد  می شود  خارج  بدنـه  از  کمپرسور 
شود  استفاده  روغن  و  سرمازا  ماده  نشت  از  جلوگیری  برای 

)شکل12ــ3ــ الف(

الکتروموتور  محور های  تسمه:  توسط  اتصال  ب( 
تسمه  و  تسمه  چرخ  توسط  هستند.  هم  به موازات  کمپرسور  و 
روش  می شود.هرچند  منتقل  کمپرسور  به  الکتروموتور  حرکت 
باز هم از آن در مواردی استفاده می شود. اتصال قدىمی است 
کمپرسور های باز در ظرفیت های باالتری ساخته می شوند. )شکل 

12ــ3ــ ب(

4ــ3ــ روغن کارى کمپرسور1
باىد روغن کارى  سطوح بین قطعات متحرک کمپرسورها 

شود.دو روش برای روغن کاری کمپرسور وجود دارد: 
1ــ روغن کاری به روش پاششی2

2ــ روغن کاری به روش فشاری3 )اجباری(
میل  گردش  با  کاری  روغن  اّول  روش  در  1ــ4ــ3ــ 
لنگ در روغن داخل محفظه میل لنگ )کارتر( آغاز می شود. با 
هر بار گردش میل لنگ قاشقک روی آن روغن را به ىاتاقان ها و 

ب( کمپرسور باز با اتصال توسط تسمهالف( کمپرسور باز اتصال مستقىم

شکل 12ــ3ــ کمپرسور باز

شیار های مرتبط به ىاتاقان ها پرتاب می کند. روغن هم چنین به زىر 
پیستون و جداره سیلندر نیز پاشیده می شود. )شکل 13ــ3ــ الف(. 
در نوع دىگر میل لنگ به طور عمودی در پوسته قرار گرفته است. 
با دور گرفتن موتور، روغن در اثر نیروی گرىز از مرکز از مجرای 
طولی میل لنگ باال آمده و قطعات گردنده را روغن کاری می کند. 
)شکل 13ــ3ــ ب( روغنکاری به روش پاششی در کمپرسور های 

کوچک کاربرد دارد.
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شکل 14ــ3ــ پمپ روغن

bar 

bar 

bar 

9

5

5

بالف

مىل لنگ

قاشقک

سىلندر

پىستون

محفظه روغن

زىر کمپرسور

شکل 13ــ3ــ روغن کاری پاششی کمپرسور

2ــ4ــ3ــ در سیستم روغن کاری فشاری از ىک پمپ 
با سطح  لنگ  می شود.میل  استفاده  14ــ3  مطابق شکل  روغن 
قرار  لنگ  میل  انتهای  در  پمپ روغن  نیست.  تماس  در  روغن 
پمپ  مکش  فشار  می چرخد.  لنگ  میل  به وسیلٔه  و  است  گرفته 
روغن عمالً همان فشار مکش کمپرسور است.اگر فشار خروجی 

پمپ 9barو فشار مکش کمپرسور 5bar باشد فشار خالص مفید 
پمپ 4bar خواهد بود.

پمپ، روغن را از کارترگرفته و با فشار از طرىق مجارى و 
راهگاه هاى میل لنگ به محل روغن کارى مى رساند.

5   ــ3ــ کنترل ظرفىت
و  طراحی  شراىط  سخت ترىن  برای  تبرىد  سیستم  ىک 
بیشتر مواقع کمپرسور در ظرفیتی  بناىراىن در  انتخاب می شود. 

تناسب  برای  تدابیری  باىد  می کند.  کار  ظرفیت طراحی  از  کمتر 
بتوان  تا  شود  بینی  پیش  نیاز  مورد  سرمای  با  کمپرسور  ظرفیت 
میزان سرمادهی را با توجه به کاهش دمای فضای مورد نظر کم 

رانش روغن به ىاتاقان ها

مىل لنگ

خط مکش

مکش پمپ روغن با تور سىمی
شىشه دىد

سطح روغن

موتور
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شکل 15ــ3ــ مکانىزم بی بار کننده
وقتی کمپرسور خاموش است ىا کلىد کنترل ظرفىت ورود روغن به سىستم بی بار کننده 
را قطع می کند فشار فنر رىنگ باالبر را باال برده سوپاپ را باال و باز نگه می دارد 

و سىلندر بی بار می شود.

کرد. ساده ترىن روش کم کردن ظرفیت سرماىی خاموش و روشن 
کردن کمپرسور است که در ىخچال های خانگی، کولر های گازی 

و سیستم های کوچک به اىن روش عمل می شود.
روشن  و  خاموش  بزرگ  کمپرسور های  الکتروموتور 
تحمل  را  ساعت(  نیم  در  بار  ىک  از  )بیشتر  زىاد  شدن های 
نمی کند. بنابراىن در کمپرسور های بزرگ به روش های مختلف 
نیاز  مورد  سرماىی  بار  با  تا  می کنند  کم  را  کمپرسور  ظرفیت 
کردن  بی بار  استفاده  مورد  روش های  از  ىکی  شود.  متناسب 

سیلندر است.
در روش بی بار کردن سیلندر سوپاپ مکش را به حالت 
باز نگه می دارند.سیلندری که سوپاپ مکش آن باز است سیلندر 
بی بار گفته می شود. در سیلندر بی  بار عمل تراکم انجام نمی شود 
و توان خیلی کمی از موتور صرف حرکت باال و پاىین پیستون 

می شود. 
مرحله ای  چند  ترموستات  ىک  از  کردن  بی بار  روش  در 
استفاده می شود وقتی بار سرماىی ىا به عبارتی سرمای مورد نیاز 
از  مرحله  ىک  فرمان  می ىابد.با  کاهش  فضا  دمای  می شود  کم 
ترموستات ىکی از سیلندر های ىک کمپرسور چهار سیلندری بی بار 
ظرفیت کار می کند. با 

 
3

4
می شود و کمپرسور با سه سیلندر و با 

ادامه ىافتن کاهش نیاز سرماىی دمای فضا باز هم کاهش می ىابد و 
مرحله دوم ترموستات فرمان بی بار شدن دومین سیلندر را صادر 
 ظرفیت به کار خود ادامه می دهد. اگر  1

2
می کند و کمپرسور با  

نیاز سرماىی باز هم کم شود سیلندر سوم بی بار می شود و کمپرسور 
 ظرفیت به کار خود ادامه می دهد. در صورتی 

 
1

4
با ىک سیلندر و 

که بار سرماىی باز هم کم شود و دمای فضا پاىین تر رود کمپرسور 
خاموش می شود.

در شکل 15ــ3 شماتیک چگونگی بی بار شدن سیلندر و 
باز نگه داشتن سوپاپ نشان داده شده است. الزم به ذکر است که 
وقتی مسیر روغن بی بار کننده توسط شیر مغناطیسی قطع می شود ىا 
کمپرسور خاموش است فشار فنر رىنگ باالبر را باال برده سوپاپ 
را باز نگه می دارد. اگر مسیر روغن باز باشد، فشار روغن بر فشار 
فنر غلبه می کند در نتیجه رىنگ باالبر به طرف پاىین حرکت می کند 

و سوپاپ مکش در محل خود قرار می گیرد. 

٦ ــ٣ــ تعىىن قدرت کمپرسور ىخچال ها و فرىزر ها 
در شکل 16ــ3 انواع ىخچال  و فرىزر های خانگی در حجم 
و مدل های مختلف آمده است. در مقابل هر مدل ىخچال ىا فرىزر 
نوع عاىق مصرفی )پشم شیشه ىا پلی ىورتان( و ظرفیت کمپرسور 
با توجه به حجم آن قید شده است چنان چه مشاهده می کنید هر 
اندازه حجم ىخچال ىا فرىزر بزرگ تر می شود ظرفیت کمپرسور 
نیز بیشتر می شود لیکن آنچه مهم است نوع عاىق می باشد که در 
ظرفیت کمپرسور بیشتر اثرگذار است. در ىک حجم برابر عاىق فوم 
)پلی ىورتان( بهتر از عاىق پشم شیشه عمل کرده و باعث می شود 
ظرفیت کمپرسور کمتر شده و به نسبت هزىنه تهیه کمپرسور و برق 
مصرفی آن نیز کاهش می ىابد برای مثال در فرىزر صندوقی خوابیده 
ـ   368 لیتری( با عاىق پشم شیشه  11 الی 13 فوت مکعبی )311ـ
اسب بخار نیاز است در حالی که فرىزر 

 
1

5
کمپرسوری با توان 

فوق با همان حجم ولی با عاىق فوم می تواند کمپرسوری با توان 
 اسب را داشته باشد که از نظراقتصادی به صرفه تر است. 1

6

پىن باالبر
سوپاپ  مکش

رىنگ باالبر 

مجراى روغن     

  فنر

پىستون
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شکل 16ــ3ــ قدرت کمپرسور برای انواع مختلف ىخچال و فرىزر با دو نوع عاىق پشم شىشه و فوم

ىخچال های ىک در با 
عاىق پلی ىورتان

ىخچال های دو در با عاىق 
فوم )پلی ىورتان(

ىخچال های بدون برفک 
با عاىق فوم

بدون  ساىد بای ساىد  ىخچال های 
برفک با عاىق پلی ىورتان

فرىزر عمودی برفک دار با عاىق فوم

فرىزرصندوقی )خوابىده( 

عمودی بدون برفک

در  ىک  ىخچال های 
با عاىق پشم شىشه

ىخچال های دو در با 
عاىق پشم شىشه

ىخچال های بدون برفک 
با عاىق پشم شىشه

ىخچال های ساىد بای ساىد 
بدون برفک با عاىق پشم 

شىشه

فرىزر عمودی برفک دار 
با عاىق پشم شىشه

عمودی 
بدون 
برفک

فرىزرصندوقی )خوابىده(
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7ــ3ــ پرسش و تمرین
پرسش های چهار گزىنه ای

1ــ علت گرم شدن بدنه تلمبه باد در اثر حرکت پیستون داخل سیلندر کدام است.
الف( متراکم شدن هوا و برخورد بیشتر مولکول های هوا

ب( کاهش سرعت مولکول های هوا
ج( افزىش سرعت خروج هوا از تلمبه

د( تماس پیستون با بدنه سیلندر
2ــ شکل مقابل نماىش کدام نوع کمپرسور می باشد.

          الف( تناوبی 
ب( سانترىفوژ

           ج( اسکرو 
د( اسکرول

3ــ در شکل زىر )کمپرسور پنج لوله ای با خنک کن روغن( لوله های C ،B ،A به ترتیب به کجا نصب می شوند؟ 
)امتحان نهاىی ــ خرداد 91(

1( کندانسر کمکی ــ کندانسر اصلی ــ کندانسر کمکی 
2( کندانسر اصلی ــ کندانسر کمکی ــ کندانسر اصلی
3( کندانسر کمکی ــ کندانسر کمکی ــ کندانسر اصلی 
4( کندانسر اصلی ــ کندانسر اصلی ــ کندانسر کمکی

4ــ کمپرسور های تناوبی در ظرفیت های چند تن تبرىد ساخته می شوند؟
ب(4 تا 150 الف( 4 تا 100 
 تا 150 1

4
د( 

 
 تا 100 1

4
ج( 

A

B
C
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5  ــ شکل زىر کدام کمپرسور را نشان می دهد؟ )امتحانات نهاىی ــ دی 90(
الف( بسته 

ب( باز
ج( نیمه بسته 

د( پیچی

6  ــ علت نصب شیشه بر روی کارتر کمپرسور های نیمه بسته کدام است؟
ب( کنترل میزان ماده مبرد الف( کنترل سطح روغن کمپرسور 

د( اطمینان از سالم بودن سیم پیچ کمپرسور ج( کنترل کار صحیح پمپ روغن 
7ــ علت به کارگیری کاسه نمد در کمپرسور های باز کدام است؟

ب( جلوگیری از نشت ماده سرمازا و روغن الف( انتقال گردش محور موتور به کمپرسور 
د( کنترل سطح روغن داخل کمپرسور ج( روغنکاری اجزاء داخل کمپرسور 

پرسش های درست و نادرست
8   ــ به کمپرسور های تناوبی کمپرسور رفت و برگشتی، سیلندر پیستونی و متقارن نیز می گوىند.

 نادرست  درست  
9ــ در کمپرسور متقارن هنگامی که پیستون تا باالترىن قسمت سیلندر باال می رود فشار خط مکش کم شده و 

سوپاپ مکش باز می شود.
 نادرست  درست  

10ــ سوپاپ کمپرسور های نیمه بسته به راحتی قابل تعوىض است.
 نادرست  درست  

11ــ قطر لوله تخلیه کمپرسور بسته از قطر لوله مکش بزرگ تر است.
 نادرست  درست  

12ــ از کمپرسور های نیمه بسته به ندرت زىر 3 تن تبرىد استفاده می شود.
 نادرست  درست  

13ــ الکتروموتور کمپرسور های بزرگ، خاموش و روشن شدن بیشتر از 2 بار در نیم ساعت را تحمل نمی کنند.
 نادرست  درست  

پره هاسرسىلندر
پره ها
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سؤاالت کامل کردنی
14ــ به کمپرسور های پیچی کمپرسور…………… نیز گفته می شود.

15ــ الکتروموتور کمپرسور های بسته به وسیله ………………خنک می شود.
16ــ کمپرسور های بسته تا ظرفیت ……………تن تبرىد تولید می شود.

17ــ کمپرسور های رفت و برگشتی از نوع ……………قابل تعمیر نمی باشند.
18ــ روغن کاری کمپرسور ها به روش ………… و ……………انجام می شود.

19ــ در سیستم های بزرگ تبرىد برای کنترل ظرفیت از روش ……………استفاده می شود.

واژه مناسب را در جای خالی بنوىسىد.
ـ خاموش و روشن کردن کمپرسور « ـ شاتونـ  ـ کاسه نمدـ  ـ بی بارکردن سیلندرـ  ـ متقارنـ  ـ کوپلینگـ  » میل لنگـ 

20ــ به کمپرسور های تناوبی کمپرسور های …………… نیز می گوىند.
21ــ در کمپرسورهای باز اتصال محور الکتروموتور به کمپرسور توسط …………… انجام می گیرد.

22ــ در سیستم روغنکاری فشاری، پمپ روغن بر روی …………… قرار می گیرد.
23ــ کنترل ظرفیت سیستم های کوچک تبرىد به روش …………… انجام می گیرد.

24ــ در کمپرسورهای باز برای جلوگیری از نشت روغن از …………… استفاده می شود.

پرسش های تشرىحی
25ــ وظیفه کمپرسور را شرح دهید.

26ــ انواع کمپرسور های متداول در سیستم تبرىد را نام ببرىد.
27ــ اجزاء مشخص شده بر روی شکل کمپرسور تناوبی را بنوىسید.
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ـ شهرىور 89( 28ــ چگونگی مکش و رانش در کمپرسور تناوبی را شرح دهید. )امتحان نهاىی ـ
29ــ طرز کار کمپرسورهای پنج لوله ای را شرح دهید. )امتحان نهاىی ــ دی 89(

30ــ کمپرسور باز را تعرىف کرده و انواع آن را بنوىسید.
31ــ روغن کاری کمپرسور به روش پاششی و فشاری را توضیح دهید.

32ــ علت به کارگیری روش های کنترل ظرفیت چیست.
33ــ بی بار کردن کمپرسور با استفاده از ترموستات چند مرحله ای را شرح دهید.

34ــ نحؤه بی بار شدن سیلندر در روش کنترل ظرفیت با استفاده از بی بار کننده را شرح دهید.
35ــ در ىک کمپرسور چهار سیلندر در چند مرحله و چند درصد می توان ظرفیت کمپرسور را بی بار کرد. 

)امتحان نهاىی ــ دی 91(


