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کمپرسور باد چیست و چگونه کار می کند؟

در معنای تحت اللفظی کمپرس به معنای فشردگی هوا می باشد. در پاسخ به سوال

کمپرسور باد چیست باید گفت که کمپرسور باد در واقع نوعی از تجهیزات صنعتی

است که در صنایع خرد و کالن مورد استفاده قرار گرفته و چیزی که به عنوان

خروجی از این وسیله مورد انتظار است هوای فشرده می باشد.

در شرح عملکرد یک کمپرسور این گونه گفته می شود که اگر یک محوظه بسته را در

نظر بگیرید که به طور مداوم به آن هوا وارد شود و در مقابل هیچ هوایی از آن

خارج نشود. بدیهی است که رفته رفته فشار هوای داخل محفظه زیاد می شود و در

آخر هوا برای خروج خود از فضایی که در آن محبوس شده دو راه را انجام می دهد:

دانلود PDF این مقالهیک، انفجار ظرف. دو، سوراخ شدن ظرف.

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

کمپرسور باد چیست؟

همه چیز در مورد سوال کمپرسور باد چیست

کمپرسور باد چیست؟
عملکرد یک دستگاه کمپرسور به مانند بک محفظه پر فشار سوراخ شده می ماند و مانند پمپ کف

کش خروجی آن هوای تحت فشار است. کاربرد آن را می توان در باد کردن الستیک خودرو،

رنگ آمیزی خودرو و صنایع مبلمان و هم چنین به عنوان یک ابزار برای باز کردن انواع پیچ ها است که

در این مورد به کمک آچار بکس بادی انجام می شود.

ساختار یک کمپرسور باد

انواع کمپرسور باد

کمپرسور های جا به جایی مثبت

ویژگی های کمپرسور های باد

نتیجه گیری

همه چیز در مورد سوال کمپرسور باد چیست؟

ساختار یک کمپرسور باد

قبل از این که بخواهیم در مورد نحوه عملکرد یک کمپرسور بوانیم بهتر است اول با این نکات آشنا

شویم که ساختار یک کمپرسور باد چیست؟ این وسیله ابزاری است که از یک محفظه و یک پمپ باد

تشکیل شده است. محفظه ها معموًال از جنس فلزی می باشند و موتور این پمپ کف کش ایرانی

می تواند از نوع برقی یا درون سوز باشد.

موتور های درون سوز به موتور هایی که می شود که در اثر واکنش و احتراق سوخت با یک ماده

اکسنده مثل اکسیژن در یک محفظه و تولید ؛ و انبساط گاز هایی با دما و فشار باال سبب به حرکت

در آمدن پیستون های آن می شوند. عالوه بر این، موتور های درون سوز در تولید خودرو و موتور

سیکلت، قایق موتوری و سایر صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

قبل از این ذکر شد که هر محفظه ای با توجه به کوچک یا بزرگ بودن بهترین پمپ کف کش ایرانی،

دارای یک گنجایش مشخص می باشد، برای جلوگیری از تکمیل ظرفیت این محفظه که ممکن است

در اثر فشار زیاد دچار انفجار شود یک شیر کنترل فشار وجود دارد که فشار هوای داخل محفظه را

کنترل می کند، این به این معنی است که از افزایش فشار بیش از حد استاندارد جلوگیری کرده و

زمانی که میزان فشار به مقدار حداکثری برسد موتور دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

انواع کمپرسور باد

حال که با ساختار یک کمپرسور آشنا شدیم و تا حدودی دریافتیم که اساس کار یک کمپرسور باد

چیست، در ادامه با انواع کمپرسور باد بیش تر آشنا می شویم. کمپرسور ها بر اساس نحوه انتقال انرژی

؛ به دو دسته تقسیم می شوند، کمپرسور های جا به جایی مثبت و کمپرسور های دینامیک. تفاوت

آن ها در این است که در انواع دینامیک، دستگاه ها به طور دائمی هوا را فشرده می کند و ا این طریق

انرژی مورد نیاز دستگاه ها و تجهیزات را فراهم می کند اما در نوع کمپرسور جا به جایی مثبت این امر

به طور متناوب انجام می شود. تفاوت انواع کمپرسور باد چیست؟ از دیگر تفاوت های بارز این دو

مدل کمپرسور در نحوه عملکرد به این صورت است که در مدل های کمپرسور جا به جایی مثبت توان

موتور ها برای متراکم کردن و فشرده سازی هوا بیش تر است و از آن ها در دستگاه های پر قدرت با

حجم زیاد استفاده می شود. به طور کلی هر نوع از کمپرسور ها بر اساس نحوه عملکرد و روش

فشرده سازی مختص خود به انواع مختلف دیگر تقسیم بندی می شود.

در مورد کمپرسور های جا به جایی مثبت چه می دانید؟

این کمپرسور ها جزء انواع کمپرسور های باد می باشند که به طور متناوب هوا را متراکم و فشرده کرده

و سبب راه اندازی دستگاه وتجهیزات مورد نیاز می شوند. دو نمونه از متداول ترین مدل های

کمپرسور های جا به جایی مثبت کمپرسور باد رفت و برگشتی (برگشت پذیر) و کمپرسور دورانی ( پیچ

دوار) است.

نحوه عملکرد کمپرسور باد برگشت پذیر به این صورت است که حجم زیادی از هوای محیط را در یه

فضای محبوس شده به وسیله پیستون تحت فشار قرار می دهد و فشار آن را باال می برد به همین

علت به آن ها کمپرسور پیستونی نیز گفته می شود. کاربرد های گسترده ای در دندان پزشکی،

اتومبیل سازی، صنایع کشاورزی و پاالیشگاه های نفت دارند و بر اساس نحوه عملکرو به چهار دسته

تقسیم می شوند. کمپرسور های پیستونی یا تک مرحله ای و دو مرحله ای هستند و یا روغن کاری شده

و غیر روغن کاری شده که به آن کمپرسور خشک یاoil free نیز گفته می شود. هر کدام با توجه به

عملکرد خود کاربرد خاص خود را نیز دارد.

در مقابل کمپرسور های پیچ دوار هستند که عمل فشرده سازی هوا را توسط دو رتور که به صورت نر و

ماده عمل می کنند، انجام می دهند. در نمونه های روغن کاری شده وجود روغن نه تنها از داغ شدن

بیش از حد روتور های و سایر قطعات دستگاه جلوگیری می کند بلکه از اصطحکاک و در نتیجه سرعت

فرسودگی آن میکاهد. برای آشنایی با انواع مختلف پمپ ها، اطالع از بهترین پمپ کف کش ایرانی،

قیمت پمپ کف کش ایرانی و قیمت کف کش می توانید به مجموعه توان تک مراجعه نما�د.

ویژگی های کمپرسور های باد

برای این که بدانیم ویژگی های یک کمپرسور باد چیست در وهله اول باید ویژگی های قطعات و

اجزای تشکیل دهنده آن را دانست. یکی از ویژگی های این دستگاه قدرت موتور های آن می باشد،

میزان توان ؛ و قدرت دستگاه برای فشرده سازی هوا به فعالیت موتور الکتریکی بستگی دارد و از آن

جایی که موتور با حرکت خود باعث حرکت سیلندر ها شده و در ادامه سبب تولید هوای فشرده

می شود بنا بر این توان دستگاه عالوه بر قدرت موتور به تعداد و توان سیلندر ها و پیستون ها بستگی

دارد. ویژگی بعدی که می خواهیم در مورد آن بگو�م حجم مخزن است. مخزن این دستگاه ها فلزی

بوده و گنجایش های مختلفی دارد. این محفظه ها برای فشرده سازی هوا تعبیه شده و ظرفیت آن ها

بر حسب لیتر محاسبه می شود. مشخصه دیگ این مخزن ها میزان تحمل فشار است که آن را بر

حسب بار تع�ن می کنند. یکی از نکات ایمنی در تولید و محاسبه حجم مخزن ها این است که

همیشه ظرفیت مخزن از حداکثر توان تولید دستگاه بیش تر باشد. به این صورت از احتمال انفجار یا

هر اتفاق غیر ایمن دیگری جلوگیری می شود. سوپاپ اطمینان کمپرسور باد چیست؟ یکی دیگر از

موار ؛ ایمنی که در تولید و طراحی کمپرسور ها رعایت و اجرا می شود قرار گرفتن سوپاپ اطمینان

است. وظیفه این جزء زمانی مشخص می شود که با باال رفتن میزان فشار به حد مجاز و تع�ن شده

موتور ها خاموش می شود. هم چنین در برخی از انواع کمپرسور کلیدی برای کنترل حرارت وجود دارد

و وظیفه آن محافظت از موتور است. در شرایطی که بر اثر فعالیت زیاد مقدار حرارت موتور باال رود،

احتمال آسیب به آن وجود دارد. بنا براین با قرار گیری این کلید در صورت افزایش دما، خاموش شدن

موتور به منطور خنک شدن دستگاه اتفاق می افتد. کلید دیگری که در حفظ موارد ایمنی دستگاه

نقش دارد کلید توقف سریع می باشد. کلید توقف سریع این امکان را به کاربر می دهد تا در صورت

بروز هرگونه مشکل با فشردن این کلید فعالیت دستگاه را متوقف کرده و مانع از آسیب به آن شود.

سخن پایانی

به طور کلی نحوه عملکرد کمپرسور ها تا حد زیادی به پمپ کف کش شباهت دارد. در پمپ های کف

کش بر اثر فعالیت یک موتور الکتریکی، یک سیال به نام آب با فشار زیاد انتقال می یابد و در

کمپرسور ها این عمل برای جا به جایی هوا انجام می شود. در نهایت تمامی این پمپ ها کاربرد های

مختلفی در صنایع دارند و کیفیت هر کدام در مطلوب بودن چرخه صنعت تاثیر گذار است. توان تک

به عنوان تولید کننده انواع پمپ کف کش ایرانی محصوالت زیادی را با کیفیت باال به فروش

می رساند.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...

LinkedIn WhatsApp Twitter 

برای اطالع از تخفیف ها عضو خبرنامه ما شوید.
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