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طبق آخرین تحقیقات و آمار این شرکت می توان 
گفت: که انرژی سیاالت فشرده از هزاران سال 
گونه های  به  بشریت  خدمت  در  همواره  پیش 
مختلف بوده است و انسان برای اولین بار از این 
انرژی جهت شعله ور نمودن آتش استفاده نموده 
همان  که  نئوماتیک  ابزار  ابتدایی ترین  به  یا  و 
بود  شده  طراحی  بازدم  توسط  که  تیرانداز  نی 
می توان اشاره نمود که در این ابزار بسیار ساده از 
انرژی هوای فشرده جهت پرتاب تیر برای شکار 
با گذشت زمان و کشف  استفاده می شده است 
فلزات جهت تغییر حالت و یا ذوب نیاز به ایجاد 

احتراق با دمای بیش از ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد 
هوا  دمیدن  با  مگر  نبود  امکان پذیر  این  و  بوده 
از زمان  انرژی  از این  که تاریخچه به کارگیری 
سیر  و  پیدایش  در  اول  ردیف  در  که  سومریان 
است.  بوده  می باشد  مطرح  دنیا  در  تکنولوژی 
پس از آن سیر تکامل و نیازهای جدید به این 
تا  زمان موجب شد  آن  زندگی  روند  در  انرژی، 
با شکل و طراحی یک ماشین  اولین کمپرسور 
محرک از شکل دمنده های سنتی به کمپرسور 
با موتورهای محرک آبی و ولوهای چوبی توسط 
اختراع  میالدی   ۱۷۶۲ سال  در  اسمیتن  جان 
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ویلکینسن  جان  توسط  آن  از  پس  و  شود 
با  کمپرسور  اولین  میالدی   ۱۷۷۶ سال  در 
سیلندر چدنی و با موتور محرک بخار تولید 
شد و منجر به تحول در تونل سازی، صنایع 
و  نفت  پیدایش  از  پس  گردید.  فلزات  ذوب 
نیاز به پاالیش و تجزیه و ترکیب آن برای 

کمپرسور  نیاز  مجدداً  نفتی  فرآورده های 
برای  جدید  ساختار  با  به طراحی های  منجر 
کمپرسورهای هوا و گاز شد با تنوع مصرف، 
اهمیت آن در صنایع نفتی نیز باال گرفت و 
نظر طراحان و سازندگان زیادی را در سطح 
جهان به خود جلب و به لحاظ نیاز آن در هر 

  آشنایی با توربوماشینها)کمپرسورها(-بخش اول

https://www.instagram.com/kaashaaneh/
https://t.me/kaashaaneh
https://www.facebook.com/kashaneh7
https://www.linkedin.com/in/kaashaaneh/


www.Kaashaaneh.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

کشوری تعداد قابل توجهی از آن بکار گرفته 
شده. کشور ایران نیز از این امر مستثنا نبوده 
و به دلیل اینکه تولید کمپرسورهای صنعتی 
آن  بر  لذا  دارد  سابقه طوالنی  نیز  ایران  در 
شدیم تا تاریخچه کمپرسور در ایران را نیز 

به صورت مختصر شرح دهیم:
تاریخچه کمپرسور در ایران

پس از ورود کمپرسور در صنایع مختلف نفتی 
و بافندگی در ایران که جزو اولین صنایع بکار 
گرفته شده در کشورمان می باشد، از همان 
آغاز سازندگان داخلی با تعمیق و تفکر مبنی 
بر دستیابی به دانش فنی ساخت کمپرسور در 
ایران همت گماشته، از جمله در سال ۱۳۴۰ 
یکی از تولیدکنندگان کمپرسور در ایران به 
نام شرکت بارون موفق به طراحی و ساخت 
کمپرسور با ظرفیت پایین )شکل ۱( گردید 
اولین  برای  کشور  صنعت  تاریخچه  در  که 
 ۱۳۴۳-۶۴۳۰-۴8-۱-۱5 شماره  تحت  بار 
به ثبت رسیده است و این روند کماکان به 
عنوان یک هدف ملی دنبال شد به نحوی 
که در حال حاضر ساخت کمپرسورهای گاز 

دقیقه  بر  مترمکعب   ۱۰۰ ظرفیت  تا  هوا  و 
با   oil free نوع  از  بار   ۶۰۰ تا   ۱ فشار  و 
صد  طراحی  با  و   API استاندارد  رعایت 
به  و  یافته  تحقق  )شکل۲(  بنیادی  صد  در 
منظور ایجاد قابلیت های فنی هر چه بیشتر 
در داخل کشور با هماهنگی شرکت کاالی 
نفت تهران زمینه های مشارکت و همکاری 
اهداف  با  را  )شکل۳(  خارجی  شرکت های 
امر مذکور  به شرح زیر فراهم نموده اند که 
پاسخگوی بخشی از نیازهای صنایع کشور 

خواهد بود.
در  معکوس  مهندسی  تکنولوژی  انتقال   -۱
ساخت قطعات یدکی کمپرسورهای عملیاتی 

و هوای ابزار دقیق.
۲- مدرنیزه نمودن کمپرسورهای قدیمی.

و  مهندسی  طراحی  تکنولوژی  انتقال   -۳
ساخت کمپرسورهای عملیاتی )سانتریفیوژ- 

اسکرو و پیستونی(.
در سال های ۱۳۷۹-۱۳8۲ نیز با حمایت و 
شرکت  مستمر  تالش  همچنین  و  پیگیری 
کاالی نفت تهران و شرکت ملی گاز و سایر 
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وزارت  باتجربه  و  زحمتکش  کارشناسان 
تکنولوژي  انتقال  در  نفت تحوالت جدیدي 
کمپرسور با تأسیس شرکت توریو کمپرسور 
توربو  تکنولوژي  انتقال  هدف  با   )OTC(
)شکل  مگاوات   ۲5 ظرفیت  در  کمپرسور 
ایران  نیاز شرکت ملي گاز  تأمین  ۱( جهت 
گامي دیگر در راستاي پیشرفت دانش فني 
شد.امید  برداشته  ایران  در  ساخت  امکان  و 
که  اقداماتي  و  زحمات  به  توجه  با  است 
آینده نزدیک کشور  صورت گرفته است در 
عزیزمان شاهد تحوالت جدید تکنولوژیکي 
و استقالل صنعتي که بخش عمده و اساسي 
آن را کمپرسورها و پمپ ها تشکیل میدهد 

باشد.      

شکل1

1- شناخت توربوماشین ها
۱-۱- تعریف

کلمه توربوماشین از دو کلمه مجزای 
توربو و ماشین تشکیل شده است. توربو 

کلمه ای است با ریشه یونانی و به فارسی 
می توان آن را ))چرخ مولد(( ترجمه کرد. 
در زبان های آلمانی، انگلیسی و فرانسه 

https://www.instagram.com/kaashaaneh/
https://t.me/kaashaaneh
https://www.facebook.com/kashaneh7
https://www.linkedin.com/in/kaashaaneh/


www.Kaashaaneh.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

عینًا کلمه توربوماشین مصطلح بوده و در 
کتب عملی بکار می رود.

توربوماشین ها، ماشین هایی هستند که 
قسمت اصلی آن ها از یک یا چند چرخ 
)به جای کلمه چرخ از پروانه و یا روتور 

نیز استفاده می شود( تشکیل می شود. 
چرخ و یا چرخ ها بر روی محوری 

محکم شده و با آن دوران می نمایند. 
چرخ خود دارای تعدادی پره است که 
به طور متقارن نسبت به محور دوران 
قرار گرفته اند. سیال به هنگام عبور از 

بین پره ها با چرخ تبادل انرژی می نماید؛ 
یعنی یا انرژی مکانیکی از چرخ به 

سیال منتقل می گردد که در این صورت 
انرژی سیال باال می رود و یا بالعکس 
انرژی موجود در سیال به چرخ منتقل 

شده و چرخ دوران می کند. دسته اول را 
))توربوماشین های توانگیر(( و دسته دوم 
را ))توربوماشین های توان ده(( می نامند. 

منظور از توان در این نام گذاری، توان 
مکانیکی است؛ بنابراین توربوپمپ ها، 

توربو وانتیالتورها، توربو کمپرسورها، 
پروانه کشتی، ملخ هواپیما و یا هلیکوپتر 
جز دسته اول و انواع توربین ها جز دسته 

دوم می باشند.
همان طوری که مالحظه می شود، این 

ماشین ها از نظر کاربری و ساختمان 
داخلی دارای تفاوت های اساسی 

می باشند. لیکن قسمت اصلی همگی 
آن ها از یک یا چند چرخ دوار تشکیل 
می گردد. چنین وجه اشتراکی موجب 
شده است که بتوان مطالعه عمومی 

توربوماشین های مختلف را بر یک مبنا 
استوار کرد و سپس روابط و معادالت 
حاصله را از یک نوع توربوماشین به 
نوع دیگر تعمیم داد. در این کتاب، 

توربوپمپ ها با توجه به گسترش ساخت 
و مصرف آن ها در کشور، به عنوان 

توربوماشین پایه مورد مطالعه قرار گرفته 
است. با این روش زمینه بررسی سایر 

توربوماشین ها در آینده نیز فراهم خواهد 
شد.
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1-2- کاربرد توربوماشین ها ومزایای آن ها
کاربرد  و  تولید  ساخت،  گسترش 
جنگ  از  بعد  عماًل  توربوماشین ها 
که  گردید  آغاز  هنگامی  و  دوم  جهانی 
در  آئرودینامیک،  عمل  پیشرفت های 
به  و  شد  گرفته  بکار  نیز  توربوماشین ها 
سرعت توربوماشین ها با قدرت و راندمان 
پا به عرصه صنعت گذاشتند و عماًل  باال 
از  را  دیگر  ماشین های  موارد  بسیاری  در 
دور خارج نمودند. در مقایسه با ماشین های 
رفت و برگشتی، نبودن سیلندر و پیستون 
و حرکت رفت و آمدی و احتیاج تبدیل آن 
به حرکت دورانی از یک طرف و از طرف 
و  ریخته گری  تکنولوژی  پیشرفت  دیگر 
ماشین کاری و علوم متالورژی باعث شد که 
توربوماشین های  تولید  و  ساخت  امکانات 
توجه  قابل  قدرت های  و  زیاد  دورهای  با 
دامنه  و  آید  وجود  به  کوچک  حجم  در 
به  صنعت  در  توربوماشین ها  از  استفاده 
صنایع  در  یابد.  افزایش  چشمگیری  طور 
مادون  توربوماشین های  هواپیماسازی، 

ماشین های  سرعت  به  صوت  مافوق  و 
سیلندر پیستونی را از رده خارج کردند و به 
کمک این ماشین ها هواپیماهای غول پیکر 
مسافربری و هواپیماهای جنگی با سرعت 
شد.  ساخته  صوت  سرعت  برابر  چندین 
در زمینه تولید برق با ساخت توربین های 
گازی، بخار و آب و تأسیس نیروگاه های 
با ظرفیت چندین صد مگاوات، شبکه های 
برق رسانی در کشورها او شهرها به سرعت 
گسترش یافت و امروزه موتورهای دیزلی 
چند  مقیاس  در  برق  تولید  جهت  فقط 
می گیرند.  قرار  مصرف  مورد  کیلووات 
و  آبیاری  شهری،  آبرسانی  شبکه های  در 
کشاورزی عماًل فقط از توربوپمپ ها برای 
چاه ها  از  آن  آوردن  باال  یا  و  آب  انتقال 
استفاده می شود. در صنایع نفت، پتروشیمی، 
صنایع غذایی، تأسیسات حرارتی و برودتی، 
سیستم های هوای فشرده در کارخانجات 
کمپرسورها  توربو  نیز  معادن  تهویه  و 
طور  به  توربوپمپ ها  و  وانتیالتورها 
می گیرند.  قرار  بهره برداری  مورد  گسترده 
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در صنعت حمل و نقل نیز توربوماشین ها 
توانسته اند در کشتی ها، قایق های موتوری 

و توربوترن ها نقش بسزایی ایفا نمایند.
به طور خالصه کاربرد وسیع توربوماشین ها 

به دلیل مزایای اصلی زیر می باشد:
۱- انتقال قدرت باال در حجم و وزن کم 

در مقایسه با سایر ماشین ها
۲- داشتن راندمان باال

۳- عدم نیاز تبدیل حرکت رفت و آمدی 
به حرکت

قدرت  به  نسبت  ماشین  ارزان  قیمت   -۴
مفید تولید

5- دائمی بودن تبادل انرژی بین ماشین 
و سیال

1-3- تقسیم بندی توربوماشین ها 
دیدگاه های  از  می توان  را  وربوماشین ها 
نوع  چهار  نمود.  تقسیم بندی  مختلف 

تقسیم بندی متداول و معمول است.
الف( مسیر حرکت سیال

ب( تراکم پذیری سیال

ج( طرز تغذیه چرخ
د( جهت تبادل انرژی

الف( مسیر حرکت سیال
متداول ترین روش 

دیدگاه  از  توربوماشین ها  تقسیم بندی 
اساس  بر  تقسیم بندی  طراحی،  و  عملی 
است.  آن ها  چرخ  در  سیال  حرکت  مسیر 
از این نظر توربوماشین ها را به سه دسته 

اصلی زیر تقسیم می نمایند:
 »Centrifugal« توربوماشین های سانتریفوژ-

یا با جریان شعاعی
 »Axial« توربوماشین های محوری -

با  یا  سانتریفوژ  نیمه  توربوماشین های   -
نوع  در   »Centrifugal« مختلط  جریان 
اول، مسیر ورود و خروج سیال از چرخ بر 
هم عمود است. این توربوماشین ها معمواًل 
برای ایجاد فشارهای باال در دبی های کم 

به کار می روند.
وارد  محور  با  موازی  سیال  دوم،  نوع  در 
چرخ شده و موازی با آن نیز خارج می شود. 
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از این توربوماشین ها برای تولید دبی های 
زیاد و فشارهای کم استفاده می شود.

سیال  خروج  و  ورود  مسیر  سوم  نوع  در 
و  است  مایل  یکدیگر  به  نسبت  چرخ  از 
قرار  دوم  و  اول  نوع  دو  بین  رده بندی  در 
ایجاد  برای  توربوماشین ها  این  می گیرند 
فشارها و دبی های متوسط به کار می روند.

چرخ های  از  نمونه  سه   )۱۰۱( شکل  در 
مذکور نشان داده شده است. این دسته بندی 
روش های  بین  بنیادی  تفاوت  لحاظ  به 
مورد استفاده در طراحی چرخ های محوری 

و سانتریفوژ جایز اهمیت است.
مورد  در  تقسیم بندی  نوع  ))این 

توربوماشین های ضربه ای به کار نمی روند.((
ب( تراکم پذیری سیال

تراکم پذیری  نظر  از  را  توربوماشین ها 
توربوماشین های  به دو دسته  سیال عامل 
تراکم  غیرقابل  و  تراکم  قابل  سیال  با 
تقسیم می نمایند. این تقسیم بندی از لحاظ 
مطالعه حرکت سیال در این گونه ماشین ها 
توربوماشین های  در  است.  اهمیت  حائز 
کمک  به  می توان  تراکم،  قابل  سیال  با 
قوانین اصلی مکانیک سیاالت، پدیده های 
بررسی  مورد  را  ماشین ها  این  در  مختلف 
قرار داد. در حالی که در توربوماشین های 
با سیال قابل تراکم بدون استفاده از مبانی 
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حرارت،  انتقال  همچنین  و  ترمودیناک 
امکان مطالعه و حل مسائل مربوطه وجود 
غیرقابل  سیال  با  توربوماشین های  ندارد. 
آبی((  ))توربوماشین های  نام  به  را  تراکم 
سیال  است  ممکن  گرچه  نامیده اند،  نیز 
مقابل،  در  نباشد.  آب  همیشه  عامل 
را  پذیر  تراکم  جریان  با  توربوماشین های 
))توربوماشین های گازی(( و در برخی موارد 
))توربوماشین های حرارتی(( نیز خوانده اند. 
وانتیالتورهای  که  است  تذکر  به  الزم 
قابل  سیال  انتقال  وجود  با  کم  فشار  با 
با جریان  توربوماشین های  تراکم در زمره 
جرم  تغییرات  زیرا  می شوند؛  ناپذیر  تراکم 
از  است.  ناچیز  عماًل  آن ها  در  مخصوص 
این نظر در این تقسیم بندی به جای ))نوع 
سیال(( بهتر است ))جریان سیال(( را معیار 

قرار داد.
ج( طرز تغذیه چرخ

در مورد توربین ها تقسیم بندی دیگری نیز 
معمول می باشد. اگر سیال از تمامی سطح 
چرخ وارد آن شود آن را توربینی با تغذیه 

یا چند  از یک  فقط  اگر  بالعکس  و  کامل 
قسمت از سطح ورودی داخل چرخ گردد 

آن را با تغذیه جزئی می نامند.
با تغذیه جزئی را توربین های  ماشین های 
ضربه ای )Impules( نیز می نامند؛ زیرا در 
این نوع ماشین ها فشار استاتیک سیال در 
فشار  معمواًل  و  است  ثابت  چرخ  از  عبور 
اتمسفر در دور تا دور چرخ حاکم می باشد. 
کامل  تغذیه  با  ماشین های  در  بالعکس 
از  خروج  تا  ورود  از  سیال  استاتیک  فشار 
این  علت  همین  به  می کند.  تغییر  چرخ 
 )Reaction( عکس العملی  را  ماشین ها 
نیز می نامند. امروزه اغلب توربوماشین ها از 
نوع عکس العملی و با تغذیه کامل می باشند. 
به  که  ضربه ای  توربوماشین های  از  یکی 
عنوان یک الترناتیو مناسب کارایی باالیی 
پلتن است. قدیمی ترین نوع  توربین  دارد، 
توربوماشین های ضربه ای، چرخ آبی است 
که در مسیر رودخانه ها جهت تأمین انرژی 
دوران  آب  جریان  با  و  می گرفت  قرار 
و  شده  خارج  دور  از  امروزه  که  می نمود 
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عماًل مورد استفاده قرار نمی گیرد.
د( جهت تبادل انرژی

اگر  شد  گفته  قباًل  که  همان طوری 
چرخ  به  پتانسیل  و  جنبشی  انرژی های 
ایجاد شود،  مکانیکی  توان  و  واگذار شده 
اگر  برعکس  و  توان ده  را  توربوماشین 
انرژی مکانیکی روی محور از طریق چرخ 
به  منجر  و  شده  واگذار  عبوری  سیال  به 
ماشین  آن شود،  اسرعت  و  فشار  افزایش 
را توانگیر گویند. کلیه توربین ها جزء گروه 
دوم  گروه  در  ماشین ها  سایر  و  بوده  اول 
قرار می گیرند طبقه بندی های دیگری نیز 
توربوماشین ها  داخلی  ساختمان  اساس  بر 
و نوع کاربری آن ها در صنعت وجود دارد. 
عمومی  جنبه  طبقه بندی ها  این  لیکن 
نداشته و در مورد هر ماشین خاص معمواًل 
عنوان می شود. برای مثال وانتیالتورها را 
وانتیالتور  مدار  در  نصب  محل  اساس  بر 
ـ  ))مکشی  یا  ))رانشی((  یا  ))مکشی(( 
را  پمپ ها  همین طور  و  می نامند  رانشی(( 
نیز بر اساس نحوه بهره برداری و یا نصب 

آن ها تقسیم بندی می نمایند به طور خالصه 
هر یک از این تقسیم بندی ها در جای خود 
می تواند مفید باشد. لیکن تقسیم بندی نوع 
و  داشته  عمومی  جنبه  ))ب((  و  ))الف(( 

بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد.
1-4- ساختمان توربوماشین ها

یک  از  توربوماشین  یک  اینکه  حسب  بر 
یا  یک  را  آن  شود،  تشکیل  چرخ  چند  یا 
چندطبقه می نامند. توربوماشین یک طبقه 
حداکثر از چهار قسمت زیر تشکیل می شود:

۱- هدایت کننده
۲- چرخ

۳- کاهش دهنده »دیفیوزر« یا نازل
۴- جمع کننده

اصلی  قسمت  داخلی،  ساختمان  نظر  از 
است  آن  گردنده  عضو  توربوماشین  یک 
 Wheel( که در توربین های آبی به چرخ
به چرخ  توربوپمپ ها  or Runner( و در 

در  و  بوده  موسوم   )Impeller( پروانه  یا 
کمپرسورها و توربین های بخار و گاز غالبًا 

روتور )Rotor( نامیده می شود.
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و  انرژی  تکمیل  فرآیند  تکمیل  لحاظ  به 
انجام آن با راندمان خوب، هر توربوماشین 
مناسب  تغذیه  دارد.  نیاز  دیگری  اجزاء  به 
یکنواخت  توزیع  بهتر  عبارت  به  و  چرخ 
سیال در آن تأثیر مهمی در کارایی چرخ 
دارد. بخشی از ماشین که این وظیفه یعنی 
را  چرخ  به  ورود  در  مناسب  بردار  تأمین 
هدایت کننده  می توان  را  است  عهده دار 
بایستی  نیز  چرخ  از  خروجی  سیال  نامید. 
جمع آوری  شده و به سمت خروجی ماشین 
هدایت شود. جمع کننده این نقش را ایفا 
مشخصات  باید  گاه  بین  این  در  می کند. 
جنبشی  انرژی  مثاًل  داد،  تغییر  را  جریان 
به  یا  و  کرد  تبدیل  فشاری  انرژی  به  را 
عکس که بر حسب نیاز به ترتیب از نازل 
حالت  در  لذا  می شود.  استفاده  دیفیوزر  یا 
قطعه  چهار  دارای  توربوماشین  یک  کلی 

اصلی هیدرولیکی است.
به غیر از چرخ که عضو اصلی توربوماشین 
است،  اجتناب ناپذیر  آن  وجود  و  بوده 
موارد  در  قسمت ها  سایر  نقش  اهمیت 

مختلف متفاوت است و بنابراین ساختمان 
تغییر  دیگر  ماشین  به  ماشین  یک  از  آن 
می نماید. چند مثال زیر موضوع را روشن 

می کند.
معمولی،  سانتریفوژ  پمپ  یک  در 
هدایت کننده لوله ساده ای است که آب را 
از دهانه پمپ تا چشم چرخ هدایت می کند 
شکل )۱-۲(، انرژی سیال در خروج از چرخ 
به دو صورت پتانسیل و جنبشی است. از 
آنجا که انتقال سیال با سرعت کم و فشار 
انتقال  از  باالتر  مراتب  به  راندمانی  زیاد، 
)افت  دارد  زیاد و فشار کم  با سرعت  آن 
فشار متناسب با مجذور سرعت است(، لذا 
از انرژی جنبشی  ترجیحًا بخش عمده ای 
فشار  انرژی  به  باید  چرخ  از  خروجی  آب 
متشکل  حلقوی  فضای  تبدیل شود. یک 
به  در خروجی چرخ،  موازی  دیواره  دو  از 
نام دیفیوزر، این وظیفه را به عهده دارد. 
مقطع  با  محفظه ای  پمپ،  کننده  جمع 
مارپیچ موسوم به ظرف حلزونی است که 
سیال را به طور متقارن از پیرامون دیفیوزر 
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جمع آوری کرده و به دهانه خروجی پمپ 
فرانسیس  توربین  در  می کند.  هدایت 
درست برخالف پمپ سانتریفوژ، آب ابتدا 
وظیفه  که  می شود  حلزونی  ظرف  وارد 
چرخ  پیرامون  در  دبی  یکنواخت  توزیع 
هادی را به عهده دارد و از این رو می توان 
هادی  چرخ  دو  نامید.  توزیع کننده  را  آن 
تنظیم  قابل  و  ثابت  پره های  از  متشکل 
شرایط  با  متناسب  دبی  تنظیم  بر  عالوه 
را  ورودی  جریان  مناسب  امتداد  کاری، 
با پره های چرخ  برای برخورد صحیح آن 
می کند  تأمین  مختلف  دبی های  ازای  به 
و  حلزونی  ظرف  بنابراین  )۱-۶(؛  شکل 
هدایت کننده  می توان  را  هادی  چرخ  دو 
توربین دانست. در عین حال سیال در بین 
پره های چرخ هادی می تواند شتاب گیرد 
و لذا نقش نازل را نیز ایفا کند. به منظور 
حداکثر بهره گیری از انرژی آب خروجی از 
چرخ، جریان خروجی توسط یک مجرای 
واگرا )دیفیوزر( به نام لوله تخلیه به پایاب 

واگذار می شود.

در یک کمپرسور محوری هر طبقه متشکل 
از یک ردیف پره متحرک )روتور( و یک 
نقش  است.  )استاتور(  ساکن  پره  ردیف 
از  خروجی  جریان  سرعت  تأمین  استاتور 
به  آن  ورود  برای  مناسب  امتداد  و  روتور 

طبقه بعدی است.
سیال از طبقه آخر مستقیمًا و بدون نیاز به 
جمع کننده از ماشین خارج می شود. اصواًل 
در ماشین های محوری نیاز به جمع کننده 
حذف  به کلی  قسمت  این  و  نمی باشد 

می شود.
در پنکه های معمولی و یا سقفی و همچنین 
هوای  تعویض  جهت  که  وانتیالتورهای 
می شوند،  نصب  پنجره ها  روی  بر  محیط 
کلیه قسمت ها به جز قسمت گردنده حذف 
شده است و سال یعنی هوا مستقیمًا وارد 
پروانه شده و سپس از آن خارج می شود. 
در چنین مواردی قیمت دستگاه و سادگی 
بیشتری  اهمیت  مراتب  به  بهره برداری، 
از راندمان دارد؛ زیرا مصرف کل دستگاه 
درصد  چند  افت  بنابراین  و  بوده  ناچیز 
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تصمیم گیری  بر  چندانی  تأثیر  راندمان 
در مورد  در حالی که  ندارد.  مصرف کننده 
توربین فرانسیس با توجه به سرمایه گذاری 
هنگفتی که جهت تأسیس و ساخت نیروگاه 
بوده،  مطرح  راندمان  درصد  می شود،  آبی 
لذا کلیه قسمت های وجود داشته و به طور 

دقیق مطالعه و ساخته شده است.
متشکله  قسمت  چهار  از  خالصه  به طور 
چرخ  به جز  طبقه،  یک  توربوماشین  یک 
قسمت ها  بقیه  است  حتمی  آن  وجود  که 
ماشین  قدرت  کاری،  شرایط  به  توجه  با 

تمام شده  هزینه  انتظار،  مورد  راندمان  و 
به طور  یا  و  مفصل  فوق العاده  می توانند 

کلی حذف شود.
از  حقیقت  در  چندطبقه  توربوماشین های 
ایجاد  برای  طبقه  یک  توربوماشین  چند 
در  می شوند.  تشکیل  باالتر  فشارهای 
ماشین های سانتریفوژ، کانال های برگشتی 
عماًل نقش دیفیوزر و هدایت کننده را توأمًا 
ایفا می نمایند. در حالی که در نوع محوری، 
دو چرخ متحرک این کار را انجام می دهند.
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