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The Centrifugal Compressor 
 
 

 كمپرسورهاي سانتريفيوژ چند مرحله اي 
در  1امروزه كمپرسورهاي گريز از مركز )سانتريفيوژ( كاربرد گسترده اي

صنعت پيدا كرده اند، زيرا اين كمپرسورها داراي قابليت بسيار بااليي براي فشرده 

كردن سيال دارند. اين كمپرسورها در محدوده اي از
h

m3

  101111-1011  

(1111-111،111 ICFM)  فعاليت مي كنند. در فرآيندهاي صنعتي از
كمپرسورهاي سانتريفيوژ براي افزايش فشار گاز براي اهداف مشخصي استفاده مي 

 شود كه عبارتند از:
ايجاد يك جريان هوا اطراف فرايند.در اين مورد از استفاده كمپرسور،  .1

ن در قسمتهايي مانند: سيستم لوله كشي، فشار را براي جريان يافت
 2مبدلهاي حرارتي، مخازن، ولوها، و اتصاالت.

جدا كردن تركيبات سنگين هيدروكربني. هنگامي كه تركيب داراي  .2
فشار باال باشد اجزا تركيب هيدروكربني مي توانند از هم جدا شوند. 
 بوسيله سرد كردن مرحله اي. تركيبات سنگين تر زودتر چگالش مي

 يابند.
ايجاد گازهاي فوق سرد براي يخچال ها. دماي گاز تحت فشار هنگامي  .3

كه وارد فضاي بزرگتري مي شود )همراه با كاهش فشار( كاهش پيدا 
 ميكند.

ايجاد يك نيرو در گاز محصول براي جريان پيدا كردن در سيستم لوله  .4
 كشي.

يفيوژ و اين فصل نگاه مختصري به قسمت هاي مختلف كمپرسورهاي سانتر
نحوه قرارگيري آنها دارد. اطالعاتي در مورد نحوه قرارگيري قطعات براي ايجاد 

 يك تصوير روشن از فرضيات در كمپرسورهاي سانتريفيوژ ضروري است.
اين بخش چگونگي بدست آوردن اندازه و ديگر محاسبات يك كمپرسور 

ه بايد بداند كه اين سانترفيوژ را بر اساس فرضيات معقول نشان مي دهد. پس خوانند
 روابط بدون در نظر گرفتن اطالعات شركت سازنده تنها در حد يك فرضيه هستند.

 3قطعات اصلي 

                                                 
1 extensive 
2 To  cause positive flow through a process. In this case the compressor elevates the pressure sufficiently to 

overcome process pressure drops due to piping, vessels, heat exchangers, valves, and fitting. 



دو قسمت اصلي در كمپرسورهاي سانترفيوژ چند مرحله اي وجود دارد كه 
 عبارتند از:

 گفته مي شود(  4قسمت دوراني )كه به آن مجموعه روتور .1
-1ظه و ديافراگم مي شود.) اشكال كه شامل محف   5قسمت هاي ساكن .2

1 a,b )تصاويري از يك كمپرسور برش خورده است ، 

 

 
 قسمت دوراني )مجموعه روتور( از قسمت هاي زير تشكيل شده است:

، چرخ هاي  8نيز ناميده مي شوند.(، فاصله دهنده ها  0)كه گاهي چرخ  6پروانه ها
،  1-2) شكل هاي  11ده استو يك ديسك سوراخ كه بر روي شافت نصب ش 9تعادل

 ( 1-4و  3-1

                                                                                                                                                 
3 Basic Components 
4 Rotor assembly 
5 Stationary parts 
6 Impellers  
7 Wheels  
8 Sleeves  
9 Balancing drum 
10 Thrust disc mounted on a shaft 



 

 

 
استفاده  11بيشتر كمپرسورهاي چند مرحله اي سانتريفيوژ از پروانه هاي بسته

 ( 1-6و  1-5مي كنند. )شكل هاي 

 

                                                 
11 Closed impeler 



 
 -3،  13روكش -2، 12تيغه ها -1پروانه هاي بسته داراي سه قسمت هستند: 

د بدين وسيله فشار استاتيك . تيغه ها سرعت ذرات گاز را افزايش مي دهن14ديسك
افزايش پيدا مي كند و اضافه شدن انرژي جنبشي موجب افزايش فشار در قسمت هاي 
ثابت كمپرسور مي شود. روكش نيز نقش محدود كردن گاز را دارد و همچنين از 
وارد شدن نيروهاي شعاعي به تيغه ها جلوگيري مي كند. هاب يا ديسك قسمتي از 

افت متصل است. هاب، گاز را محدود كرده و تيغه ها را به پروانه است كه به ش
 حركت در مي آورد.

سازندگان فاصله دهنده ها را بين پروانه ها قرار مي دهند تا پروانه ها را در 
راستاي محور كنار هم قرار دهد. فاصله دهنده ها در نقش يك پوشش سطحي براي 

زها به كار مي رود. اين روكش محافظت شافت از تماس با عمليات فشرده سازي گا
در كمپرسور فشرده شوند. سازندگان مي  15زماني كارآمدتر است كه گازهاي خورنده

توانند فاصله دهنده ها را از يك جنس ارزان ولي مقاوم در مقابل خورندگي تهيه كنند 
و نگران خورندگي شافت نباشند. در نتيجه سازنده مي تواند شافت را از مواد به 

 ارزان با مقاومت باال تهيه كند كه تحمل گشتاورهاي پيچشي باال را داشته باشد.نسبت 
چرخ تعادل يا پيستون متعادل كننده اي محوري است، كه درصد بااليي از نيروي 
محوري روتور را متعادل مي كند. يك طرف چرخ تعادل بايد تحت فشار تخليه قرار داشته باشد 

ا فشار پائين تر متصل باشد. معموالً انتهاي ورودي كمپرسور و طرف ديگر بايد به نقطه اي ب
ميان محور چرخ تعادل قرار دارد. اختالف فشار ايجاد شده هنگام عبور از ميان چرخ تعادل 

ميزان خنثي كردن نيروها توسط چرخ تعادل تابعي  16ايجاد يك حفره مقابل حفره پروانه مي كند.
نيروهاي روتور توسط چرخ  %05ي مي شود كه حدود از مساحت چرخ تعادل است. معموال سع

 تعادل خنثي شود.
ثابت مي شود و در فاصله ميان دو ياتاقان  18ميان ياتاقان هاي محوري 10ديسك محوري

محوري نيرو هاي محوري روتور را جذب مي كند. اين بخش از نيروهاي روتور توسط چرخ 
 تعادل خنثي نمي شوند.

                                                 
12 Blades  
13 Cover  
14 Hub or disk 
15 Corrosive  
16 One end of the balancing drum is essentially at discharge pressure; the other end connects to a lower 

pressure point, normally the inlent end of the compressor, through a balancing drum line. The resultant 

pressure differential across the balancing drum causes a thrust opposite to the impeller thrust. 
17 Thrust disk 



ن روتور در محفظه را مشخص مي كند، همانند جابجايي ديسك محوري محل قرار گرفت
هاي محوري روتور به خاطر نيروي وارد بر پروانه ها به علت ورود گاز با فشار باال كه دليل 

 19آن عبور اين از قسمت هاي ثابت محفظه است.
قسمت هاي ثابت كمپرسور از محفظه، ديافراگم و يك ديافراگم مخصوص كه ديوار 

مي شود تشكيل مي شود. اين قطعات قسمت هاي مختلف عبور گاز در كمپرسور  ورودي ناميده
، كانال هاي 21، زانوهاي بازگشتي21را مشخص مي كنند: كانال ورودي، پخش كننده ها

 .23و حلقه خروجي 22بازگشت
( از قسمتي از كانال ورودي كمپرسور تشكيل 1-0صفحه جلويي ديوار ورودي )شكل 

(. 1-8وار ورودي يكي از دو سطح اولين پخش كننده است ) شكل شده است و صفحه عقبي دي
( يك بخش ثابت است كه از يك قسمت از پخش كننده باالي آن  1-11و  1-9ديافراگم )شكل هاي 

( و قسمتي از  1-12( و تمامي كانال بازگشتي )شكل  1-11و قسمتي از خم بازگرداننده ) شكل 
 . هر پروانه به يك ديافراگم نياز دارد. پخش كننده پائيني آن تشكيل شده است

 

 

                                                                                                                                                 
18 Thrust-bearing 
19 The thrust disk positions the rotor assembly in the casing such that the impellers line up with the gas 

passages in the stationary components. 
20 The diffusers 
21 Return bends 
22 Return channels 
23 The discharge volute 



 

 
هنگامي كه گاز از اولين پروانه عبور كرد وارد پخش كننده مي شود كه به شكل 
مشخصي با افزايش شعاعي سطحي كه گاز در آن جريان دارد سرعت گاز را كاهش مي دهد. 

از تبديل مي شود و نهايتاً اين انرژي جنبشي اضافه شده به گاز بوسيله پروانه به افزايش فشار گ
 افزايش سرعت در پخش كننده كاهش مي يابد. 

بعد از خروج از پخش كننده گاز وارد زانوي بازگشت مي شود كه گاز را به كانال 
بازگشت هدايت مي كند و نهايتاً وارد پروانه بعدي مي شود. كانال هاي بازگشت داراي پروانه 

ي گاز را كه به خاطر حركت شعاعي در پروانه ها ايجاد شده هاي راهنما هستند و حركت چرخش
 از بين مي برند.

(  1-13)شكل   24هنگامي كه گاز از آخرين پخش كننده عبور كرد وارد حلقه خروجي
 و از آنجا وارد سيستم لوله كشي مي كند. 25مي شود كه گاز را مستقيماً وارد نازل خروجي

                                                 
24 Discharge volute 
25 Discharge nozzle 



مهم در ضريب عملكرد هر مرحله از فشرده  نحوه طراحي مجراي ورودي گاز عاملي
 كردن گاز است. 

هر مرحله فشرده سازي به ترتيب شامل مراحل زانوي بازگشت، كانال بازگشت، پروانه 
و پخش كننده است. ضريب عملكرد هر مرحله تنها از توانايي پروانه در افزايش سرعت گاز 

ست جريان نيز در اين ضريب عملكرد موثر تاثير نمي پذيرد بلكه يكنواختي افزايش سطح پائين د
  26است.

 
 20انواع محفظه 

)شكل  28كمپرسورهاي سانترفيوژ با دو نمونه محفظه ساخته مي شوند، محفظه دو نيمه افقي
(. محفظه هاي دو نيمه افقي 1-15)شكل  31يا بشكه اي 29( و محفظه هاي دو نيمه عمودي 14-1

مي شوند و در خط مياني به يكديگر پيچ مي شوند. اين در راستاي محور روتور به دو نيم تقسيم 
تجهيز مي شوند، همانطور كه در   31نوع از محفظه ها معموالً به وسيله يك نازل ورودي از باال

نشان داده شده است حالت دوم، تجهيز محفظه با يك نازل ورودي از پائين است.  1-14شكل 
در كناره محفظه قرار مي  32از دخالت نازل اگرچه بعضي از نازل هاي متوسط براي جلوگيري

گيرند. نازل هايي كه دهانه آنها از پائين محفظه دو نيمه افقي باز مي شود نسبت به پايه 
اگر يك كمپرسور افقي با ورودي نازل از پائين سفارش داده  33نگهدارنده محفظه ارجحيت دارند.

بوسيله يك جرثقيل از باال خارج كرد  شود، مي توان محفظه كمپرسور را باز كرده و روتور را
بدون آنكه سيستم لوله كشي كمپرسور برهم زده شود. در اينحالت فضاي مورد نياز براي پايه 

( محفظه psi 511)  kpa 3511در فشارهاي نزديك  34نگهدارنده كمترين حالت خود است.
 35د، افزايش مي يابد.هاي افقي دچار نشتي مي شوند. در نتيجه پتانسيل گاز خروجي از فرآين

)فشار  36براي فشارهاي باالتر، سازندگان از كمپرسورهاي عمودي يا بشكه اي استفاده مي كنند.
حقيقي كمپرسور به سازنده و اندازه كمپرسور بستگي دارد. فشار ضعيف براي  30ضعيف

 كمپرسورهاي بزرگ كمتر و براي كمپرسورهاي كوچك بيشتر است.(

                                                 
26 But also by the flow pattern entering the impeller and the uniformity of the area increase downstream 
27 Types of casing 
28 Horizontally split casing 
29 Vertically split 
30 Barrel casing 
31 Up-nozzle 
32 Avoid nozzle interference 
33 The down-nozzle horizontally split casing is preferable from a maintenance standpoint 
34 Space requirements for maintenance are there for minimal 
35 Resulting in an increased potential for the escape of process gas. 
36 Above this levels manufacturers will resort to vertically split, or barrel, compressors 
37 Pressure split 



 

 

 
ظه ها روتور در يك سيلندر كامل قرار مي گيرد. خارج كردن روتور از در اين نوع محف

اين محفظه ها بوسيله لغزاندن آن از انتهاي كمپرسور )يا ديافراگم يا محفظه داخلي( به خارج 
( در نتيجه بايد فضاي كافي براي خارج كردن و نگهداري 1-16عملي مي شود.) شكل  38بشكه

يك كمپرسور سانترفيوژ چند تكه را  1-19و  1-18،  1-10ي محل روتور موجود باشد. شكل ها
 به ترتيب در مراحل ساخت، امتحان و نصب در محل نشان مي دهند.

                                                 
38 Barrel  



 

 
 39ترتيب قرارگيري 

راه هاي مختلف براي ترتيب قرارگيري كمپرسورهاي سانترفيوژ موجود است، ابتدائي ترين 
نازل دارد، يك  2( اين پيكربندي تنها 1-21است )شكل  41ترتيب قرارگيري، كمپرسورهاي سري

 ورودي و يك خروجي.
گاز از نازل ورودي وارد شده و از ميان يك يا چند مرحله فشرده سازي عبور مي كند و از ميان 
نازل خروجي وارد سيستم لوله كشي مي شود. وقتي دبي مورد نياز زياد و هد مورد نياز كم باشد 

)  41ور را بوسيله تجهيز آن به جريان دوطرفه كاهش ميدهند.سازندگان معموالً اندازه كمپرس
( در اين پيكر بندي جريان ورودي به دو قسمت مساوي تقسيم مي شود كه هر كدام از 1-21شكل 

ورودي ها در انتهاي كمپرسور قرار دارد. گاز از ميان بيشتر از چهار مرحله فشرده سازي 
و نهايتاً از ميان نازل خروجي در وسط كمپرسور  عبور مي كند و در لوله خروجي جمع مي شود

خارج مي شود.  اين پيكربندي باعث صرفه جويي در هزينه مي شود، قطر بيروني محفظه 
در اين نوع پيكربندي حجم كمپرسور  42كوچكتر از مقدار الزم در حالت يك جريان ورودي است.

فاده از اين نوع محفظه باعث كاهش هر چند، سازندگان با است 43تا حدود نصف كاهش پيدا ميكند.
پتانسيل كار خروجي مي شوند. اين ترتيب قرارگيري باعث كاهش كار خروجي تا نصف حالت 
                                                 
39 Arrangements  
40 Straight-through 
41 When flow requirements are large and head requirements low, the manufacturer can often reduce the 

compressor size by employing the double-flow arrangement 
42 This configuration saves cost, as the out-side diameter of the casing is smaller than would be necessary 

with the single-flow arrangement 
43 In effect, this approach doubles the capacity of the compressor casing 



بيشتر  44كمپرسورهاي سري مي شود. نتايج اين عمل در فصل تخمين كمپرسورهاي سانتريفيوژ
 بررسي مي شود.

 

 

 
ر باال مي رود يك پايه هدف مند براي موقعيت هايي كه حرارت گاز در كمپرسور بسيا

مي تواند حرارت را تخليه كند و در حقيقت با سرد كردن گاز در قسمتي از چرخه فشرده سازي 
باعث افزايش كارايي كمپرسور مي شود. يك راه انجام دادن اين كار استفاده از دو محفظه 

توانند يك كمپرسور با كمپرسور و خنك كننده در ميان آنهاست هر چند سازندگان كمپرسور مي 
( طبق اين ترتيب قرارگيري در واقع دو كمپرسور در 1-22خنك كننده داخلي تهيه كنند. )شكل 

وارد كمپرسور مي شود، از ميان چند مرحله  45يك محفظه قرار دارد. گاز از مجراي ورودي
بعداز فشرده سازي عبور مي كند و از نازل خروجي مياني وارد خنك كننده خارجي مي شود 

خنك شدن بوسيله سيستم لوله كشي گاز را به ميانه محفظه كمپرسور باز مي گرداند جايي كه از 
چند مرحله فشرده سازي ديگر عبور مي كند و نهايتاً گاز وارد نازل خروجي و از آنجا وارد 

 سيستم لوله كشي مي شود.
زودتر از گازهاي با در فرآيندهاي فشرده سازي گازهاي با وزن مولكولي زياد حرارت 

وزن مولكولي كم باال مي رود. در نتيجه اضافه كردن نقاط خنك سازي براي گازهاي سنگين 
گاهي اوقات ضروري است براي اين موارد سازندگان مي توانند از دو خنك كننده داخلي براي 

-23دهند )شكل  خنك كردن گاز استفاده كنند تا بتوانند فرآيند فشرده سازي را در يك محفظه انجام
( )البته بسته به هد مورد نياز از كمپرسور امكان دارد كه اين كار عملي نباشد.( در اين ترتيب  1

 قرارگيري گاز از محفظه كمپرسور در دو ناحيه مياني براي خنك سازي خارج مي شود.
 هر خنك كننده خارجي نيازمند اضافه كردن دو نازل بر روي محفظه است و ديافراگم در
حالتي كه خنك كننده الزم باشد فضاي محوري بيشتري نسبت به ديافراگم معمولي نياز دارد. در 
نتيجه قرار گرفتن قطعات كمپرسور براي خنك سازي داخلي باعث افزايش طول روتور در بين 

 مراكز ياتاقان ها مي شود.

                                                 
44 Centrifugal compressor estimates 
45 Inlet flange 



ند، پس با سرعت بحراني روتور فاصله ماكزيمم بين مركز دو ياتاقان را محدود مي ك
محدوديت فاصله ياتاقان ها، برخورد نازل ها و يا فضاي مورد نياز براي پروانه ها مي تواند 
مشكل ساز باشد اگر تعداد زيادي خنك كننده اضافه شود. پس دو نقطه خنك كننده بيشترين تعداد 

 ممكن خنك كننده در يك كمپرسور تك محفظه اي مي باشد. 
فرآيندهاي يخچال ها نيازمند چند مرحله فشرده سازي مختلف  بعضي از فرآيندها، مانند

و يا جريان  40سازنده ها مي توانند اينكار را با كمپرسورهاي بارگذاري از كنار 46هستند.
 (  1-24انجام دهند )شكل  48كناري

جريان اصلي از نازل ورودي وارد كمپرسور مي شود. در سطح  49در اين ترتيب قرارگيري
ز، جريان گاز ديگري از نازل مياني وارد كمپرسور مي شود، دو جريان با هم فشار مورد نيا

 تركيب شده و وارد مرحله بعد فشرده سازي مي شوند.
(، وقتي كه  1-25سازندگان، جريان هاي كناري را به دو روش تزريق مي كنند )شكل 
زريق شود ولي اگر جريان كناري كوچك باشد جريان كناري ممكن است از ميان هسته ديافراگم ت

جريان اوليه( جريان كناري ممكن است در فضاي يك مرحله  %11جريان زياد باشد )بيشتر از 
 خالي تزريق شود.

روش دوم براي تزريق كارايي بيشتري دارد، در اين روش سازنده مي تواند فشار را 
شانگر جريان و كاهش دهد و تركيب شدن دو جريان را بهتر كنترل كند ) به منحني هايي كه ن

 51توجه كنيد( 1-25سطح ورودي و نحوه تركيب در شكل 
اين شيوه ارزان تر و مهمتر است و طول روتور را به اندازه حالت قبل افزايش نمي 

كمپرسورهايي كه از يك محفظه تشكيل شده اند معموالً مي توانند از سه جريان كناري  51دهد.
محوري مورد نياز براي پروانه ها و فضاي مورد نياز  تشكيل شوند. تنها تداخل نازل ها و فضاي

براي تركيب شدن گازها مي تواند تعداد جريان هاي كناري را محدود كند و در محفظه هايي كه 
داراي خنك كننده هاي داخلي هستند محدوديت اصلي بستگي به سرعت بحراني روتور دارد. 

ها با اين تركيب كمپرسور امكان پذير مي باشد. استخراج گاز از ميانه هاي فرآيند فشرده سازي تن
در اين مورد، مقداري گاز از نازل مياني خارج مي شود و وارد سيستم لوله كشي مي شود و 
مابقي گاز در مراحل بعدي فشرده سازي جريان پيدا مي كند. اين نكته مي تواند جالب باشد كه 

  52ار مي گيرند.بعضي از خنك كننده ها در محل جريان هاي كناري قر
اين تركيب اتفاق مي افتد چون جريان خارج شده از نازل مياني دمايي كمي باالتر از 
دماي اشباع دارد كه بازهم از جريان اصلي خنك تر است و جريان اصلي به خاطر فشرده سازي 

تركيب دو گاز دماي كمتري نسبت به جريان اصلي دارد. در جريان با  53گرم تر مي شود.

                                                 
46 Require several pressure levels from the compressor 
47 Side-load 
48 Side-stream 
49 Arrangement  
50 (note the contoured flow pattern and generous area for side-load entering and mixing in figure 1-25) 
51 The former is less expensive and, more important, does not lengthen the rotor as does the approach 
52 It maybe interesting to note that some cooling takes place in a side-load compressor 
53 The phenomenon occurs because the stream injected at an intermediate nozzle is normally at or slightly 

above the saturation temperature and therefore cooler that the main stream, which was heated by 

compressor 



اي باال جبران نيروي محوري روتور بسيار دشوار مي شود مخصوصاً در جريان هاي فشاره
 54آشفته.

سازندگان مي توانند  مشكل نيروهاي محوري بزرگ روتور را با تركيب پشت به پشت 
وارد  56از فلنج ورودي 55( در اين نوع تركيب، جريان گاز 1-26كمپرسورها حل كنند. )شكل 
چند مرحله فشرده سازي از نازل خروجي مياني خارج مي شود،  مي شود و پس از عبور از

سپس گاز از نازل ورودي كه در انتهاي ديگر كمپرسور است وارد مي شود. ) اين ورود و 
خروج جريان گاز مي تواند در داخل و يا خارج محفظه كمپرسور انجام شود.( بعد از چند مرحله 

در وسط محفظه كمپرسور قرار دارد خارج مي  فشرده سازي، جريان گاز از نازل خروجي كه
شود. در اين نوع تركيب جهت نيمي از پروانه ها به يك جهت و جهت نيمه ديگر در سمت 
مخالف مي باشد. نيروي محوري كه از دو روتور وارد مي شود نيمي از نيروي هم را خنثي مي 

نگامي كه الزم باشد، در دما ه 50كنند، كه به اين شيوه قسمتي از نيروي محوري خنثي مي شود.
و فشار باال، جريان گاز مي تواند از يك خنك كننده خارجي در مابين نازل خروجي مياني و نازل 

 ورودي دوم عبور داده شود.

 
 58كمپرسورهاي سانترفيوژ تك مرحله اي 

در مواردي كه نسبت فشار و بنابراين هد مورد نياز كم باشد كمپرسورهاي سانتريفيوژ تك 
 ( 28-1و  20-1مرحله اي مورد استفاده قرار مي گيرند ) شكل هاي 

كمپرسورهاي تك مرحله اي معموالً براي هدهاي حداكثر تا 
kg

mkN.
45 (

lbm

lbfft 
 15111 )

مورد استفاده قرار مي گيرند. و بعضي سازندگان گنجايش را تا 
kg

mkN.
91 (

lbm

lbfft 
31111 )

 افزايش مي دهند.

براي بدست آوردن مقدار 
kg

mkN.
45 (

lbm

lbfft 
(  بهره وري در استفاده از يك 15111 

كمپرسور تك     مرحله اي براي هد آدياباتيك نسبت فشار براي استفاده هاي هوا تقريباً برابر 
تفاده كمپرسورهاي تك مرحله اي سانترفيوژ در فشارهاي پايين است. بيشتر اس 59است. 1.6

                                                 
54 In high pressure applications, compensation for rotor thrust becomes extremely difficult, especially 

during process upset 
55 Gas process 
56 Suction flange  
57 The thrust from the two rotor halves oppose each other, resulting in partial thrust compensation 
58 The single-stage centrifugal compressor 
59 To gain an appreciation for the use of the single-stage compressor, 150000 ft-lbf/lbm of adiabatic head 

equates to a pressure ratio of approximately 1.6 for air applications 



هرچند، مي توان فرآيندهاي كمپرسورها را در فشارهاي پايين انجام داد ولي اكثراً ترجيح داده 
 مي شود كه در فشارهاي باال به خواسته هاي خود برسند.

ار شبيه پمپ هاي سانترفيوژ كمپرسورهاي سانترفيوژ تك مرحله اي از نظر شكل و طرز كار بسي
تك مرحله اي هستند. پروانه بيرون از فاصله دو ياتاقان شعاعي كه روبروي موتور نصب شده 
اند قرار مي گيرد. )طراحي كمپرسورهاي تك مرحله اي با كمپرسورهاي چند مرحله اي بسيار 

ن مي دهد كه نشا 4-1تا   1-1متفاوت است. توجه به كمپرسورهاي چند مرحله اي شكل هاي 
 تمام پروانه ها در فاصله بين دو ياتاقان قرار دارند.(

پخش كننده و مجراي دايره اي شكل كه سرعت گاز را كاهش مي دهند و انرژي جنبشي 
 را به فشار تبديل مي كنند، قسمت هاي اصلي و جدايي ناپذير بدنه هستند.

راستاي شافت( و در  وارد كمپرسور مي شود )محوري نسبت به 61گاز به طور محوري
اطراف پروانه جريان پيدا مي كند. پروانه فشار استاتيك و انرژي جنبشي گاز را افزايش مي 
دهد، بعد از ترك كردن پروانه گاز از پخش كننده و مجراي مارپيچ اطراف پروانه عبور داده مي 

يش پيدا مي كند. شود كه به خاطر عبور از اين قسمت ها سرعت گاز كم مي شود و فشار آن افزا
و نهايتاً گاز از نازل خروجي عبور داده مي شود كه آنرا با چند درجه انحنا به سمت خارج 

 61كمپرسور قرار مي دهند تا به سيستم لوله كشي منطبق شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 axially 
61 The gas then exits the discharge nozzle, which can be oriented in several angles to match process piping 

considerations  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


