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كمپرسور، صنعت نفت، سياالت تراكم  پذير، تجهيزات دوار

محمدمهدى اميرى*، زهره مهرى  پژوهشگاه صنعت نفت

معرفى و مقايسه كمپرسورهاى فعال در صنعت نفت ايران

كمپرسور تجهيزى است براى باال بردن فشار سياالت تراكم پذير به منظور انتقال از نقطه اى به نقطه ديگر، غلبه بر اصطكاك مسير و يا رساندن 
فشــار به ميزان مورد انتظار در هر فرايند. در صنعت نفت و گاز، از كمپرســور براى انتقال گاز (تأمين فشــار الزم جهت جريان گاز و افت هاى 
مســير)، تأمين فشار مخازن ذخيره تحت فشــار، تزريق گاز به ميدان هاى نفتى به منظور باال بردن ضريب بهره ورى، باال بردن سرعت واكنش ها 

در فرايندهاى شيميايى، تصفيه گاز و تأمين هواى مورد نياز براى تجهيزات ابزار دقيق استفاده مى شود.
 با توجه به گستردگى كمپرسورهاى موجود، شناخت درست و انتخاب صحيح يك كمپرسور ضمن تأمين شرايط فرايندى مورد انتظار، باعث 
كاهش هزينه خريد و كاهش در هزينه تعميرات و نگهدارى آن مى شود. در مقاله حاضر، ضمن معرفى كمپرسورهاى مورد استفاده در صنعت 
نفت، محدوده عملكردى آن ها از نظر اختالف فشــار و شدت جريان بيان شــده و همچنين، ساير محدوديت هاى فنى در به كارگيرى هركدام 
ارائه مى شود.با استفاده از راهكارهاى ارائه شده و انتخاب صحيح كمپرسور،مي توان به كاهش هزينه خريدو افزايش طول عملكرد كمپرسورها 

دست يافت.

مقدمه
كمپرســور تجهيزى اســت براى بــاال بردن 
فشــار، انتقال از نقطه اى به نقطه ديگر، غلبه بر 
اصطكاك مســير و يا رســاندن فشار سياالت 
تراكم پذيــر به ميــزان مــورد انتظــار در هر 
فرايند. براى نمونه، در صنعت نفت و گاز، از 
كمپرسور براى تأمين فشار الزم جهت جريان 
گاز، تأمين فشــار مخازن ذخيره تحت فشار، 
تزريق گاز به ميدان هاى نفتى، باال بردن سرعت 
واكنش ها در فرايندهاى شيميايى، تصفيه گاز 
و تأميــن هواى مورد نياز براى تجهيزات ابزار 
دقيق اســتفاده مى شود. كمپرســورها قادرند 
طيف وســيعى از گازها، از هيدروژن با وزن 

مولكولى 2 تا گازهايى با وزن مولكولي 400 
را متراكم كنند. كمپرسورها براساس مكانيزم 
اعمــال انــرژى بــه گاز، به دو گــروه عمده 
كمپرســورهاى جابجايى مثبت1 و ديناميكى 
تقسيم مى شوند. همچنين مى توان كمپرسورها 
را بــر مبناى جريــان ورودى به صــورت زير 

طبقه بندى كرد:
رفت و برگشتى2جريان غيرپيوسته

دوار يا پيچشى3

جريان پيوسته
جريان شعاعى4

جريان محورى5
جريان مختلط6 ديناميكى

اجكتورها7

عــالوه بر نــوع جريــان، طراحان بر اســاس 
محدوده هاى خاصى كه از نظر نسبت تراكم 
و شــدت جريان گاز در مراجع وجود دارد، 
نوع خاصى از كمپرسور را براى هدف مورد 

نظر انتخاب مى كنند. 
كمپرســورهاى مــورد اســتفاده در صنايــع 
مختلف بايد در شــرايط كارى تعريف شده 
عملكرد بهينه اى داشته باشند. با توجه به اينكه 
عملكرد مفيد يك كمپرســور تنها در بازه ى 
محدودي است و همچنين تحت تأثير عوامل 
ديگرى نيز قــرار دارد، كنتــرل عملكرد آن 
فرايند پيچيده اى است. در جريان هاي جرمي 
باال، رسيدن سرعت ســيال به سرعت صوت 
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8

مقاالت تحليلي-كاربردي

و پديده چوك از جملــه عوامل محدوديت 
اســت[1]. حال آنكــه در جريان هاي جرمي 
پايين، وجود دو نوع ناپايداري سبب محدود 
مي شود[2]  كمپرسور  ناحيه ي عملكرد  شدن 
و [3]. پايــداري در كمپرســورها بــه معنــي 
توانايــي كمپرســور در غلبه بر اغتشاشــاتي 
اســت كــه ممكــن اســت پيرامــون نقطه ي 
عملكرد آن پديد آيد. اين اغتشاشات ممكن 
اســت به صورت اغتشــاش گذرا، در نقطه ي 
عملكرد باشــد. در اين صورت، سيســتم در 
دو حالــت پايــدار خواهــد مانــد: در حالت 
نخست كمپرسور پايدار است، اگر به نقطه ي 
عملكــرد اوليه ي خود بازگــردد و در حالت 
دوم، سيستم پايدار است، اگر از حالت تعادل 
اوليه به حالت تعادل ديگري برســد[4]. براى 
نمونــه،در نيروگاه هاي گازي كــه در آن ها 
اتاق احتــراق و توربين به كمپرســور متصل 
است، حالت نخســت هنگامي اتفاق مي افتد 
كه اجزاي جفت شــده ســبب ايجاد تغييري 
گذرا در جريان جرمي عبوري شوند. حالت 
دوم هنگامي روي مي دهد كه ســرعت يا بار 
گرفته شده از توربين گاز تغيير كند. بنابراين، 
به طــور كلي، عملكــرد پايدار يك سيســتم 
تراكمــي بــه دو عامــل بســتگي دارد: يكي 
منحني مشخصه ي سيستم تراكمي و ديگري 
منحني مشــخصه ي وســايل و سيســتم هاي 
پايين دستي جفت شــده با آن. همان طوركه 
پيــش از اين نيز گفته شــد، عملكــرد پايدار 
يك كمپرســور محوري و يــا گريز از مركز 
در ســرعت هاي باال و پايين محدود اســت، 
زيــرا اجزاي كمپرســور در اين ســرعت ها، 
سبب خفگي و ايجاد شوك در آن مي شوند. 
از طرف ديگر، با كاهــش جريان عبوري از 
كمپرســور، ناپايداري هايي در جريان، مانند 
سانترفيوژ  كمپرســورهاى  در  سرج  پديده ي 

روى مي دهد[5].

1- كمپرسورهاى پيچشى 
كمپرسورهاى  نوع  از  پيچشى  كمپرسورهاى 

جابجايــى مثبــت بــوده و افزايش فشــار در 
آن هــا از طريــق كاهــش حجــم صــورت 
مى گيرد(شــكل-1). عملكرد كمپرسورهاى 
پيچشى با فشــاِر مكِش اتمسفريك از حدود 
3بار (تــك مرحله) تــا حدود 17بــار (چند 
مرحلــه) بــوده و شــدت جريــان ورودى به 
آن از 850 تا 60000 متر مكعب در ســاعت 
است. اين كمپرســورها از لحاظ محدوده ي 
كاربرد مابين كمپرسورهاى رفت و برگشتى 
و سانترفيوژ قرار دارند و داراى قيمت كمترى 
نســبت به آن دو در يك محدوده عملكردى 
مى باشــند. راندمــان ايــن كمپرســورها در 

محدوده 75 تا 85 درصد قرار دارد.
 اين كمپرســورها مي تواننــد گازهاى داراى 
پليمر و قير را فشرده كنند كه در اين شرايط، 
راندمان باالترى نســبت به گاز خالص دارند. 
از كمپرسور پيچشــى براى فشرده كردن گاز 
در يك فرايند، انتقال نيرو، غلبه بر اصطكاك 
در خطوط انتقال گاز، ثابت نگه داشــتن گاز 
در سيســتم هايى كــه احتمال نشــتى در آنها 
وجود دارد و . . . استفاده مى شود. دسته بندى 
كمپرســورهاي پيچشــى در شــكل-2 نشان 
داده شده اســت. در اين دسته از كمپرسورها 
به وسيله محبوس كردن گاز ورودى و كاهش 
حجم آن توســط يك عضــو متراكم كننده، 
فشــار گاز افزايــش مى يابــد. عمــل تراكم 
گاز در كمپرســورهاى رفــت و برگشــتى به 
وسيله پيســتون انجام مى شود، در حالى كه در 
كمپرسورهاى پيچشــى، مارپيچه اى به نام نر8  
ايــن وظيفه را بر عهــده دارد. كار مارپيچه نر 
در كمپرسورهاى پيچشــى دقيقاً مانند وظيفه 
پيســتون در كمپرســورهاى رفت و برگشتى 
اســت. در كمپرســورهاى رفت و برگشتى، 
ظرِف حاوِى گاز، سيلندر است در صورتى كه 
در كمپرسورهاى پيچشى، ظرف حاوى گاز، 
مارپيچه اى است به نام ماده 9. گاز، ابتدا بر روى 
مارپيچه ماده قرار مى گيرد و سپس با شروع به 
كار كمپرســور، حركت از طريق يك موتور 
الكتريكى و يا توربين به مارپيچه نر منتقل شده 

و با چرخش آن، مارپيچه ماده نيز به چرخش 
درمى آيــد. برآمدگى هــاى روي مارپيچه نر 
به تنــاوب درون مارپيچه مــاده حركت كرده 
و به تدريج حجم گاز محبوس شــده موجود 
در شيارها كاهش مى يابد. اين كاهش حجم، 
سبب افزايش فشار گاز مى شود. تراكم گاز تا 
زمانى كه گاز طول مارپيچه را طى كند، ادامه 
يافته و از طريق مجراى خروجى، گاِز متراكم 
شــده خارج مى شــود. هركدام از شــيارهاى 
مارپيچه ى مــاده به ترتيب به مجراى خروجى 
مى رســند و گاز فشرده شده را درون مجراى 
خروجــى تخليــه كــرده و مجــدداً از هواى 
كم فشــار پُر مى شــوند و اين سيكل به تناوب 
تكرار مى گردد. در شكل-3 دو مارپيچه نر و 

ماده نشان داده شده است. 
 مارپيچه ى نــر، ضخيم تر اســت و متصل به 
ماده،  مارپيچــه ى  مى باشــد.  محرك  موتور 
مارپيچه ى نازك تر بوده و با نيروى مارپيچه ى 

نر حركت مى كند.

2- كمپرسور رفت و برگشتى 
كمپرســورهاى رفــت و برگشــتى از نــوع 
كمپرســورهاى جابجايى مثبت هستند كه در 
آن ها تراكم گاز در ســيلندر و از طريق رفت 
و برگشت پيستون انجام مى گيرد(شكل-4). 
كمپرســورهاى رفــت و برگشــتى از جمله 
قديمى تريــن كمپرســورها بــوده و در ميان 
كمپرســورهاى كوچك و متوســط جايگاه 
ويژه اى دارند. در اين گروه از كمپرســورها، 
تراكــم گاز توســط كاهش حجــم صورت 

  1  نمايى از يك كمپرسور پيچشى 
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مى گيرد. كمپرســور رفت و برگشتى، از نظر 
تعداد مورد استفاده در صنعت نفت، نسبت به 
انواع ديگر كمپرســورها در رتبه نخست قرار 
دارد. در شــكل-5 دسته بندى كمپرسورهاى 
رفت و برگشــتى نشان داده شــده است. اين 
كمپرســورها براى تمــام فشــارها از خال تا 
حدود 6500 بار مناســب هســتند و نيز براى 
مقاديــر جريــان از 88 مترمكعب بر ســاعت 
تــا 17000 متر مكعب بر ســاعت به ازاى هر 
ســيلندر طراحى و ســاخته مى شوند. بازدهى 
اين نوع كمپرسور بين 80 تا 90 درصد است 
و براى نسبت هاى تراكم باالتر از 5، بيشترين 
بازدهى را نســبت به ديگر انواع كمپرســور 

دارد.
 على رغــم مزاياى زياد، اين كمپرســورها از 
محدوديت هايــى نيــز برخوردار مى باشــند؛ 
درصورت اســتفاده از كمپرســورهاى رفت 
و برگشتى براى ســرويس با جريان پيوسته با 
حجــم زياد، معموالً بيش از يك كمپرســور 
نيــاز خواهــد بــود. كمپرســورهاى رفت و 
برگشــتى غالباً بــزرگ و گران بها هســتند و 
هزينــه تعميرات و نگهدارى آن ها باالســت. 
اين كمپرســورها بــراى جابجايــى گازهاى 
داراى ذرات جامد، ذرات ساينده و خورنده، 
بــه علت احتمــال نفوذ ذرات بــه فضاى بين 
سيلندر و پيستون، داراى محدوديت مى باشند. 
همچنين، بــا توجه به نيروهاى لرزشــى باال، 
كمپرســورهاى رفــت و برگشــتى نيــاز بــه 
فوندانســيون هاى بزرگى دارند. در اين گروه 
از كمپرســورها، رفت و برگشــت پيســتون، 
عمــل تراكم را انجام مى دهد. در اين حالت، 
موتور، تنهــا در نصف دوره تحــت بار قرار 
دارد و در نيمــه بعدى، بدون بار كار مى كند. 

اين روش كاركرد مى تواند مشــكالتى براى 
موتور ايجاد كند و راندمــان را دركل پايين 
بياورد. براى حل اين مشكل عمل تراكم بايد 
هم در مســير رفت و هم در مســير برگشت 
انجــام گيــرد. روش معمول بــراى اين كار 
استفاده از دو پيســتون در دو جهت مختلف 
 Double ،است، به اين دســته از كمپرسورها
Acting مى گويند. روش كار كمپرسورهاى 

Double Acting بــه ايــن صورت اســت كه 

هنگامى كــه يك پيســتون در حــال تراكم 
اســت، پيســتون ديگر در حال مكش بوده و 
برعكس. كمپرســورهاى چنــد مرحله اى يا 
Double Acting در بين كمپرسورهاى رفت 

و برگشــتى داراى باالتريــن بازدهى بوده و 
انواع مختلفى از اين كمپرسورها با توان هاى 
مختلف ســاخته شده است(شــكل-6). اين 
دســته از كمپرسورها داراى باالترين بازدهى 

و باالترين قيمت در بين كمپرسورها هستند.
در صورتى كه فشــار مــورد نياز بــراى گاز 
خروجى باال باشــد، اســتفاده از يك مرحله 
تراكم ممكن نيست. راه حل پيشنهادى دراين 
مورد، اســتفاده از دو يا چند كمپرسور پشت 
ســر هم اســت به طورى كه خروجِى متراكم 
شده در هركمپرســور وارد كمپرسور بعدى 
شــود. اين روش، معمول بــوده و كاربردى 
اســت اما به دليــل هزينه باالى كمپرســور، 
طراحان ترجيح مى دهنــد تا جايى كه ممكن 
اســت، مراحــل تراكم را در تعــداد كمترى 
كمپرســور قرار دهند. به طور مثال، زمانى كه 
نياز به دو كمپرســور براى انجــام دو مرحله 
تراكم است، دو مرحله را در يك كمپرسور 
قرار داده و به ايــن ترتيب، صرفه جويى قابل 
مالحظــه اى در هزينــه ســاخت كمپرســور 

صــورت مى گيرد. بايد توجه داشــت كه در 
اثر اِعمال فشــار به گاز، دماى آن باال رفته و 
در صورتى كه همين گاز، بدون تغييِر دما وارد 
مرحله بعدى شود، راندمان كارِى كمپرسور 
بســيار كاهش يافته و عالوه بر اين، مى تواند 
مشــكالت ديگرى را نيز در كمپرسور ايجاد 

نمايد. 
به همين دليل الزم اســت بعــد از هر مرحله 
تراكم و قبل از مرحله بعد، دماى گاز به نحوى 
كاهــش يابــد. اســتفاده از خنك كننده هاى 
هوايى10 و مبدل11 براى اين كار مرســوم بوده 

و بسيار مورد استفاده قرار مى گيرند.
 گاز متراكم شده در هر مرحله با خنك شدن 
در اين دســتگاه ها قابليت تراكم تا فشارهاى 
باالتر را نيز پيدا خواهد كرد. كمپرســورهاى 
پيستونى در فشــارهاى و وزن هاى مولكولِى 
متغيــر به راحتــى كار مى كننــد امــا نيــاز به 
تعميرات بيشــتر و زيرســاخت هاى بزرگ و 
پُرهزينه، اســتفاده از اين ماشين ها را محدود 
مى كند. اين كمپرســورها قادرند فشــارهاى 
بــاال را با مقــدار جريان انــدك تأمين كنند. 
بنابراين، كاربرد اصلى اين كمپرسورها براى 
ايجاد فشارهاى خيلى باالست. به طور معمول، 
در بهتريــن حالت، راندمان كمپرســورهاى 
رفت و برگشــتى از بازدهى كمپرســورهاى 
ســانترفيوژ و پيچشى كمتر است. مكش گاز 
و تخليه گاِز متراكم شــده از طريق شيرهاى 
تخليه12 و اصطكاك هاى ايجاد شده از جمله 
عوامل موثر در كاهــش بازدهى در اين نوع 
كمپرسورها مى باشــد. يكى ديگر از عوامل 
پايين بودن بازده اين كمپرســورها، كوچك 
بــودن اندازه آن هاســت. در كمپرســورهاى 
كوچك تر، نســبت بيشترى از انرژى ورودى 

  2  دسته بندى كمپرسورهاى پيچشى 

كمپرسور
ديناميكى

رفت و برگشتى
پالنجرىتك مارپيچه

Vane جابجايى مثبت
دورانى

پيستونى
Lobe Type دو مارپيچه
Lobe Type

  3  دو مارپيچه نر و ماده  
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به كمپرسور، صرف اصطكاك ايجاد شده در 
آن مى شود. به طور كلى، اين نوع كمپرسورها 
قابل استفاده براى انواع سيستم هاى تبريد بوده 
كــه يكى از داليل عمده آن، قابليت كار اين 
نوع از كمپرســورها در فشــارهاى متوســط 
و باالســت. كمپرســورهاى چنــد مرحله اى 
كاربرد بيشترى نسبت به كمپرسورهاى يك 
مرحله اى دارند. بحــث ايجاد حرارت در اثر 
تراكم، از اهميت خاصى برخوردار است كه 
براى رســاندن بازدهى كمپرسور به حد قابل 

قبول، بايد به آن توجه كافى شود.

3- كمپرسور سانترفيوژ 
كمپرســور ســانترفيوژ از نوع كمپرسورهاى 
ديناميكــى اســت و در آن، انتقــال انرژى از 
طريق مجموعه اى از پره هاى دوار به صورت 
تركيبى از فشــار و ســرعت درآمده و تبديل 
بيشــتر سرعت به فشار، بعد از خروج پره هاى 
پروانه در جزء ثابت موسوم به ديفيوزر انجام 
مى پذيرد (شكل-7). كمپرسورهاى سانترفيوژ 
از نظر تعداد مورد استفاده در صنايع، پس از 
كمپرســورهاى رفت و برگشــتى در رديف 
دوم هســتند و راندمــان آن ها بيــن 68 تا 76 
درصد قرار دارد. محدوده ظرفيتشــان 1700 
تا 340000 متر مكعب در ساعت و فشارهاى 
خروجى 0/7 تا 700 بار مى باشــد. حد پايين 
فشــار به نوع تك مرحله يا دمنده و حد باالى 
فشــار به كمپرســورهاى تقويت كننــده و يا 
آلودگى  امكان  مى شود.  منسوب  چند مرحله 
گاز با روغن در آن ها وجود نداشــته و هزينه 
تعميرات و هزينه اوليه براى شــرايط عملياتِى 
مشابه، پايين تر از نوع رفت و برگشتى است. 

اين كمپرســورها نياز به فوندانســيون سنگين 
ندارند و به مدت سه سال يا بيشتر مى توانند به 
طور دائم كار كنند. در شــكل-8 دسته بندى 
كمپرســورهاى ســانترفيوژ نشــان داده شده 

است. 
در توربين هاى گازى مدرن كه بر مبناى چرخه 
برايتون كار مى كنند، از كمپرسور سانترفيوژ 
استفاده مى شود. در موتور خودروهاى ديزل 
و برخى خودروهاى ســوارى از كمپرســور 
سانترفيوژ به عنوان توربوشارژر و سوپر شارژر 
استفاده مى گردد. براى انتقال گاز در خطوط 
لوله و انتقال آن از محل توليد به محل مصرف، 
كمپرسورهاى ســانترفيوژ مورد استفاده قرار 
مى گيرد. در اين موارد، كمپرســورها يك يا 
چند مرحله اى هســتند و به وسيله توربين هاى 
گاز بزرگ به حركــت درمى آيند. ضخامت 
پوسته اين كمپرسورها به علت الزامات موجود 
در استانداردهاى API و يا ASME زياد است 
كه اين مســأله ايمنى تجهيزات در كاركرد را 
تضمين مى كند. پروانه اين كمپرسورها مانند 
پروانه ى اكثر پمپ ها پوشــيده اســت و براى 
راه انــدازى آن ها معموالً به توان چندين هزار 
اسب بخار نياز است. داشتن مشخصات واقعى 
گاز براى طراحى، تست و تحليل عملكرد اين 
كمپرسورها ضرورى اســت. در مجتمع هاى 
پتروشيمى، پااليشگاه ها و مجتمع هاى فرايندى 
گاز طبيعى، از كمپرســورهاى سانترفيوژ چند 
مرحله اى اســتفاده مى شود كه تمامى طبقات 
آن بــر روى يــك محور قــرار دارنــد.  اين 
كمپرسورها داراى محفظه بشكه اى و يا افقى 

هستند.
در ميدان هــاى نفتى، بــراى باال بردن ضريب 

از  گاز،  مجــدد  تزريــق  بــراى  بهــره روى 
كمپرســورهاى سانترفيوژ اســتفاده مى شود. 
براى ايــن منظور نيز از كمپرســورهاى چند 
مرحله اى، تك محوره اســتفاده مى گردد. به 
علت اينكه فشار خروجى اين كمپرسورها به 
700 بار مى رسد، الزم اســت تا آن ها داراى 

محفظه اى بشكه اى شكل باشند. 

4- مسير گاز در كمپرسور دو مرحله اى
در شــكل-9 تصويــر شــماتيك از فراينــد 
فشرده شــدن گاز در يك كمپرسور پيچشى 
دو مرحله اى از نــوع Oil-Flooded به همراه 
مسيرهاى خنك كارى، روغن كارى و برخى 
از سيســتم هاى كنترلى نشان داده شده است. 
در اين كمپرسور ابتدا گاز به جداكننده-1 كه 
به عنوان مخزن آب گيــر عمل مى كند، وارد 
مى شود. در مواردى كه ســيال فرايندى هوا 
باشــد، به جاى مخزن آب گير از خشك كن 

استفاده مى شود.
در ورودى كمپرســورها بــراى جــدا كردن 
آلودگى هاى احتمالــى، چند عدد فيلتر تعبيه 
مى شــود. در كمپرســورهاى چند مرحله اى 
به علــت اينكــه گاز خروجــى از مرحله اول 
حــاوى مقدارى روغن اســت، گاز خروجى 
از مرحله اول ابتدا وارد كولر-1 شــده و پس 
از آن وارد جداكننده- 2 مى شــود. گاز سرد 
شده حاوى مقدارى ميعانات است. بنابراين، 
در مرحله بعد وارد جداكننده -3 مى شــود تا 
ميعانات همراه آن كاهش يابد. اين گاز براى 
فشرده شدن بيشتر وارد مرحله دوم كمپرسور 
شــده و پــس از آن، براى جدا شــدن روغن ِ 
همراه، وارد جداكننده -4 و ســپس كولر -2 

  5   دسته بندى كمپرسورهاى رفت و برگشتى 

كمپرسور

پيستونهاى موازى شعاعىسيلندرهاى متقابل V Type Double Acting Single Acting

ديناميكى

رفت و برگشتى
پالنجرىديافراگمى

فشار باال
فشار خيلى باال Direct Acting

جابجايى مثبت
دورانى

پيستونى

V Type چندمرحله اى

  4  نمايى از يك كمپرسور رفت و برگشتى  
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مى شــود. براى جداســازى ميعانات ناشى از 
سرد شدن، گاز از جداكننده -5 نيز عبور داده 
شده و سپس به ســمت خطوط لوله هدايت 
مى شــود. بايد توجه داشــت در مواردى كه 
كمپرسور از نوع خشك باشد، گاز خروجى 
از هر مرحله مســتقيماً وارد كولر بعد از خود 

مى شود. 

4-1- اتاقك صداگير
به علت سر و صداى زياد كمپرسورها، به ويژه 
كمپرسورهاى پيچشى، در هنگام كاركرد و 
ايجــاد آلودگى صوتى، كمپرســور در يك 

اتاقك صداگير نصب مى شود. 

4-2- شيرهاى هواگيرى و تخليه ميعانات
در مخازن جداســازى كه براى جداســازى 
ميعانــات در نظر گرفته مى شــود، شــيرهاى 

تخليه تعبيه مى شود. 

4-3- سيستم روانكارى
اصطــكاك ايجــاد شــده در برخــورد اجزا 
متحرك و ثابت از جمله در ياتاقان ها ســبب 
فرســودگى اجزا و گرم شدن آن ها مى شود. 
روغــن   ،Oil-Flooded كمپرســورهاى  در 
روانــكارى اغلب از سيســتم روغنــى كه به 
محفظــه كمپرســور تزريق مى شــود، تغذيه 
مى گردد. در اين سيســتم، روغــن از مخزن 
حــاوى آن كه در واقــع جداكننــده گاز و 

روغن اســت، به كولر روغن پمپ مى شــود 
تا دماى آن تا حد مناســبى سرد شود. سپس، 
بــراى تميزى و رفع آلودگى هــاى احتمالى، 
وارد فيلتر شــده و پس از آن، به قسمت هايى 
كه بايد روغنكارى شــود، فرستاده مى شود. 
در برخى موارد، براى آب بندى نيز از روغن 
اســتفاده مى شــود. در اين گونه مــوارد الزم 
است براى روغن، آب بندى سيستمى مشابه با 
سيستم روغن روانكارى در نظر گرفته شود. 

 
4-4- سيستم خنك كارى

در هــر كمپرســور از جمله كمپرســورهاى 
رفت و برگشــتى، براى ســرد كــردن گاز يا 
روغن، سيســتم خنك كارى تعبيه مى شــود. 
براى اين منظور، مسيرهايى براى خنك كننده 
مــورد نياز در كولرهــاى خنك كننده گاز و 
روغن در نظــر گرفته مى شــود. به عالوه در 
كمپرسورهاى رفت و برگشتى، بر اثر فشرده 
شــدن گاز در داخل ســيلندر، دماى سيلندر 
و پيســتون باال مى رود و بــراى خنك كردن 
آن ها نيز اغلب از آب خنك كارى اســتفاده 
مى  شود. اجزا متحرك در داخل سرسيلندر و 
محفظه ميل لنگ بــه دليل وجود اصطكاك 
گرم مى شــوند. در نتيجه، براى خنك كردن 
آن ها نيز مسير آِب خنك كننده ى جدايى در 

نظر گرفته مى شود. 

4-5- سيستم كنترلى
تجهيزات كنترلى يكى از بخش هاى اساســى 
در هر كمپرســور اســت كه كنترل كاركرد 
صحيــح آن را به عهــده دارند. برخــى از اين 
اجزا فقط نشانگرهايى هستند كه مقدار متغير 
مورد نظــر مانند دما، فشــار و شــدت جريان 
را نشــان مى د هد. برخى ديگــر از اين اجزا، 
ابزارهاى كنترلى هســتند كه عالوه بر نشــان 
دادن متغير مــورد نظر، كنترل آن را نيز انجام 

مى دهند.
درپايان، خالصه اى مقايســه اى از مشخصات 

انواع كمپرسورها در جدول-1 آمده است. 

 Double 6  كمپرســور رفــت و برگشــتى  
Acting و يا چند مرحله اى

  7  كمپرسور سانترفيوژ 

  8   دسته بندى كمپرسورهاى سانترفيوژ 
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 جمع بندى
كمپرسور جزو تجهيزات حساس و گران قيمت 
پالن هــاى نفت و گاز اســت و انتخــاب بدون 
مطالعــه آن هــا ســبب وارد آمــدن هزينه هاى 
بســيار مى گردد. در مقاله حاضر ســه گروه از 
كمپرســورها كه در صنعت نفت ايــران مورد 
اســتفاده قرار مى گيرند، معرفى شــدند؛ اين سه 
گــروه عبارتنــد از: كمپرســورهاى مارپيچى، 
كمپرسورهاى رفت و برگشتى و كمپرسورهاى 
سانترفيوژ. براى اين سه دسته، محدوده هاى فشار 
و شــدت جرياِن قابل انتظار بيان شد و همچنين 
محدوديت هاى فنى به كارگيرى هر كدام مقايسه 
گرديــد. در ادامه، انواع مختلف هر كدام از اين 
كمپرســورها ارائه شد كه شــناخت صحيح و 
به كارگيرى مناســب آن ها سبب كاهش هزينه 
راه انــدازى و افزايــش طول عمــر مورد انتظار 
كمپرســور مى گردد. عالوه بر اين، به دليل آنكه 
اكثر كمپرســورهاى صنعت نفت دو مرحله اى 
هستند، مســير گاز در كمپرسورهاى دومرحله 

ارائه و قسمت هاى مختلف آن تشريح گرديد. 

 1    مقايسه انواع كمپرسور

محدوده فشار نوع كمپرسور
(bar) خروجى

محدوده شدت 
جريان

(m3/hr)
محدوده راندمان قيمت

(درصد)
رتبه براساس ميزان 
كاربرى در صنعت نفت

اول80 - 90گران بها88 - 017000 - 6500رفت و برگشتى
دوم68 - 76متوسط1700 - 0/7340000 - 700سانترفيوژ
سوم75 - 85ارزانتر850 - 360000 - 17پيچشى

  9   نمايى از مراحل گردش گاز در يك كمپرسور دو مرحله اى

  
-1 

-1

 
-2

  

-  
جدا كننده-5

جدا كننده-1

ورودى گاز

شير تخليه شير تخليه شير تخليه

كمپرسور
مرحله-2

كمپرسور
موتورمرحله-1

اتاقك صداگير

سيستم روانكارى

خروجى گاز

جداكننده-3 كولر-2
كولر-1

فيلتر

جدا كننده-2 جدا كننده-1
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       پا نويس ها
1. Positive Displacement
2. Reciprocating
3. Screw
4. Centrifugal
5. Axial Flow
6. Mixed Flow

7. Ejectors
8. Male
9. Female
10. Air Cooler
11. Heat Exchanger
12. Discharge Valve


