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 ونیکام یهوا کمپرسورو تست نحوه عملکرد 

 .است ونیو ترمز کام قیتعل ستمیس یفشرده برا یهوا نیتام ونیکام یکمپرسور هوا یاصل فهیوظ

 

 

 

 

 

 

سط موتور کام نیبه طور معمول، ا سور تو شار هوا را برابه حرکت در می آید ونینوع کمپر سور هوا ف  ستمیس ی. کمپر

روغن  ،منبع روغن موتور قیموارد، کمپرس  ور هوا اط طر ش  تریکند. در ب یمایجاد  ترمز س  تمیو س   یکمک ی، اجزا قیتعل

 .شود یخنک کننده موتور خنک م عیشده و با ما یکار

با  ای ونیکام یهوا زکنندهیاط تم ماًی)در فشار اتمسفر( مستق یعیبه طور طب ایشده را  لتریف یکمپرسور هوا ،به مدل بسته

 .کند یفشرده م ستمیس اطیتا فشار مورد نسپس هوا را  دریافت واط توربوشارژر موتور  افتهی شیفشار افزا

. 

 

 

 

 

 عملکرد ترمز

 اطیشده ن نییتع شیفشار حداکثر و حداقل اط پ کیفشرده ثابت در  یمنبع هوا کیبه  حیعملکرد صح یترمز برا ستمیس

 .دارد

 اطیکه کمپرسور ن یکند و طمان ینظارت م هیفشار هوا در مخزن منبع تغذ بر گاورنر هستند که کی یکمپرسورها دارا همه

که  یهنگام .ش  ود یگفته م "چرخه س  اخت هوا" نیبه اکند  یکمپرس  ور با بار کار مهوا دارد  س  تمیبه پمپاژ هوا به س  

« بدون بار چرخش»بچرخد که به آن  تولید هوای فش  ردهبدون  تواندیباش  د، کمپرس  ور م تهداش   یکاف یهوا س  تمیس  

 .ندیگویم
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 شیاط فشار اط پ شتریب ستمیکه فشار هوا در س یطمانکند  یشده نظارت م نییتع شیاط پ یفشار هوا بر نیهمچن گاورنر

هوا  تولید کمپرسور اط کرده وکمپرسور را فعال  هیتخل سمیگاورنر مکان در این وضعیت ،شود  یم "قطع"باشدشده  نییتع

شود. هنگام دشو یکند و باعث م یم یریجلوگ شک کن هوا پاک  شار هوا یخ سرو یکه ف راه " ماتیبه تنظ سیمخزن 

ستم سی شار )حداقل  "انداطی  سور را به  ابد،ی یشده( کاهش م نییتع شیاط پف ساخت هواگاورنر کمپر ضعیت چرخه  و  و

 .گرداند یخشک کن هوا را به حالت خشک کردن هوا باط م

تمام بخار آب که در ابتدا در هوا وجود داش  ت، اکنون به  جه،یش  ود. در نت یاتمس  فر فش  رده م یهوا ند،یفرآ نیا یط در

 .شود یمنتقل م ستمیاط روغن روان کننده کمپرسور به صورت بخار به س یمقدار کم ن،یرود. عالوه بر ا یهوا م ستمیس

 

 

 

 

 

 چرخه کار

سور  سبت طمانبه چرخه کار کمپر سور به طمان  ن صرفکارکرد موتور کمپر شرده یهوا م شود ف سورهاگفته می   ی. کمپر

 کی دی. فرض کنکنندیکار م "یبارگذار"در حالت  ای دهندیم شیدرص   د مواقع فش   ار هوا را افزا 25تا  ونیکام یهوا

سور چرخه سور م یدما شیباعث افزاو  کندیرا اجرا م یباالتر یکار یهاکمپر شرایط که  شودیسر کمپر ممکن در این 

هوا به  ستمیاست که س امعن نیکار باال به ا یهاچرخه ن،یبگذارد. عالوه بر ا یمنف ریترمز هوا تأث ستمیاست بر عملکرد س

 دارد. اطین یاضاف یو نگهدار ریترمز هوا، به تعم ستمیقطرات بخار روغن به س شتریعبور ب لیدل

 

 
 :کمپرسور هوا شوند عبارتند اط یضرور ریغباالتر  یکار یتوانند باعث چرخه ها یکه م یعوامل

 کمپرسور کم حجم 

 یاضاف یهوا یلواطم جانب 

 استفاده مکرر اط ترمز 

 (رهایش ایهوا )اط اتصاالت، اتصاالت، محفظه ها  ستمینشت س 

 یباد قیتعل ستمیاط حد س شینوسان ب. 
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 مرسدس بنز آکتروس یهوا یها جیگ

سورها نیتر جیاط را یکی شودمدرن  یها ونیهوا که امروطه در کام یکمپر صب می  سور هوان  (Wabco) ی وابکو، کمپر

در  )فوت مکعب در دقیقه( CFM 18.7 یبا توان خروج لندریکمپرسور تک س کی نیمشابه آن است. ا ای SS318ی سر

1250 RPM  )است.)دور در دقیقه 

ابتدا ، ریخ ایکند  یکار م یهوا به طور عاد ستمیشارژ کردن س نیچرخه کار کمپرسور هوا در ح ایآ نکهیا شیآطما یبرا 

هوا  یهاجیرا شارژ کند. در مرحله بعد، گ یمحرک اصل یهوا ستمیتا کمپرسور فقط س دیرا قطع کن لریهر تر یمنبع هوا

که  دیکن یو بررس   دیکاهش ده 85PSI(kpa 586) فش  ار هوا را به ،ییبا فش  ار دادن پدال ترمز پا د،یرا تماش  ا کن

. اگر کندیم دیکمتر با موتور در دور کنترل کامل تول ای هیثان 40را در  100PSI(kpa 690) فش   ار ،هوا رکمپرس   و

در  یدهد که مش  کل یجمع کند، نش  ان م شیآطما نیطول بکش  د تا هوا را در طول ا هیثان 40اط  شیکمپرس  ور هوا ب

 .مجاط دارد یندگیتوسط نما ریبه تعم اطیکمپرسور وجود دارد و ن

 ییهوا ستمیس اتیعمل

شود. دما نیدهد تا مخلوط هوا، آب و بخار روغن ب یاجاطه م هیتخل خط شک کن هوا خنک  سور و خ هوا  یورود یکمپر

شک کن نقش ح شک کن هوا دارد. به عنوان مثال، هنگام ستمیس یزیدر تم یاتیخ  یهوا یکه دما یهوا و عملکرد خ

شرده در محدوده نرمال وارد خشک کن هوا م سیب ،شود، خشک کن هوا یف کند. اط  یشارژ را حذف م ستمیشتر روغن 

شکل بخار روغن م یهوا یاگر دما گر،یطرف د شد، روغن به  شرده باالتر اط محدوده نرمال با شک کن هوا  تواند اط یف خ

س شود. به هم ستمیعبور کرده و وارد  س ل،یدل نیهوا   ایبا قطر بزرگتر  هیاط خطوط تخل ونیکام دکنندگانیاط تول یاریب

 .کنند یفشرده قبل اط ورود به هوا خشک کن استفاده م یهوا یکاهش دما یتر برا یطوالن هیتخل ططول خطو

ثابت  بیش کی دیبا هیهوا دارد. خط تخل ستمیس ییدر کارا ینقش مهم زیاط موتور به خشک کن هوا ن هیخط تخل ریمس

صاالت ورود سور تا ات شد تا اط هر نقطه پا یاط کمپر شته با ست  ینییخشک کن هوا دا شود و  جادیدر آن ا خیکه ممکن ا

 طیمح یکه دما ییجا)در مناطق گرمسیر ونیکام ی استفاده اطاکه بر یکند. در حال یریهوا را مسدود کند، جلوگ انیجر

سانت 20 ریبه ندرت به ط سد یم گرادیدرجه  سرد یهاوجود ندارد، در قسمت یمشکل نیچن (ر س ،سیر کوهستانی و   ریم

 .باشد یگونه خمش چیه یدارا دینبا (خی لیتشک گیری اط )جهت پیشهیخط تخل
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 منبع هوا

و سپس به  هیترمز اول ستمیرود. هوا معموال ابتدا به مخزن س یهوا م تانک ایفشرده اط خشک کن هوا به مخاطن هوا  یهوا

 یبه طور کامل شارژ شدند، م یکه هر دو مدار ترمز محرک اصل یشود. هنگام یداده م لیتحو هیترمز ثانو ستمیمخزن س

صل کرد. برا لریبه هر مخزن تر اتوان هوا ر س یمت ش ستم،یهر  ش راها  لنگیهوا مخزن و  که  ییجا ،یکنترل بعد ریتا 

 .دهد یماند و آماده استفاده است، تحت فشار قرار م یم یفشار هوا باق

شرده برا یها اط هوا ونیکام س ریغ ییکارها یف ستفاده م یباد قیتعل ستمیاط   ربکسیکنند. به عنوان مثال، گ یو ترمز ا

. کالچ رندیخود را به کار گ تغییر دنده یها زمیدارند تا مکان اطین (PSI 110) پاس  کال لویک 758خودکار حداقل به  یها

شار هوا دارند.  اطیشدن ن ریدرگ یبرا دار فن یها شنده بیش اط یک کانتینر بار  هایی کامیونبه ف حمل می با یک واحد ک

 کنند. یاستفاده م هیبه مخاطن سوخت اول لریتر یانتقال سوخت اط مخاطن شکم یفشرده برا یاط هواکنند 

 

 

 

 

 

 یترمز معمول

شیر پایی را در داخل  ییهاو کانال کندیحرکت م ییدرون ترمز پا ستونیپ دهد،یرا فشار م ییکه راننده ترمز پا یهنگام

شردهکه به  کندیم باط س دهدیاجاطه م هوای ف سرعت در  هیو ثانو هیترمز اول یهاستمیتا به  شار هوا به  سد. اکنون ف بر

 قیاط طر ایهوا  یسکیرا به ترمز د روین نیو ا شودیترمز اعمال م لهیبه م روین جهیدر نت ابد،ییم شیترمز افزا یهامحفظه
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ترمز به  یش   ود، هوا در محفظه ها یکه پدال ترمز آطاد م ی. هنگامکندیمنتقل م هیکننده به ترمز درام پا میتنظ کی

 .خود برگردندحرکت  یعاد تیتا به موقع هدد یترمز اجاطه م یها ککفش ایشود و به لنت ها  یسرعت خارج م

 پارک خودرو

کردن  ریدرگ یشوند. برا یشده است، پارک م هیتعب یکه در مجموعه ترمز فنر یقدرتمند یبا استفاده اط فنرها خودروها

شتن کام ست یکه راننده آماده حرکت م ی. هنگامتیدر موقع ونیترمزها و نگه دا  یرویکند، ن یرا رها م یشود و ترمز د

شار هوا مقابله م شدن ف سوپاپ  کیاط  ستمیس یدر طراحگردد.  یحرکت باط م تیبه موقع ترمزکند و لنت  یفنر با وارد 

 .کند یکمک م هافنر و ترمزبا هم اط اعمال  یریجلوگ برای بیضد ترک

 

 هوا های فشار سنج

 فشار سنج هوا

دو مدار  یهوا ستمیس یمجهز به ترمز هوا دارا هینقل لیکرد که وسا یمم الزا ی، مقررات دولتمیالدی دهه هفتاد لیدر اوا

شند. مزا صورت خراب یمعن نیدو مدار به ا یهوا ستمیس یایبا ست که در  با  تواندیخودرو همچنان م ه،یدر مدار اول یا

 .جداگانه متوقف شود یمدار هوا نیاستفاده اط دوم

در  هیمدار ترمز ثانو یبرا یگریو د هیمدار اول یبرا یکیفش   ار هوا  جیاس   ت که امروطه دو گ لیدل نیبه هم جه،ینت در

شود  یمصرف م یریدهد که چه مقدار هوا در هنگام ترمزگ یهوا نشان م ستمیهر دو س یها جیگ، ها وجود دارد ونیکام

و « روش  ن». اگر متوجه فعال ش  دن مکرر چرخش کمپرس  ور دش  و یفش  ار فعال م جادیا یکمپرس  ور برا یو چه طمان

س کیاط حد در هر  شیب یاتالف هوا ای« خاموش» شد نیها در ح ستمیاط  شت یدر محل د،یترمز  ست ن   قهیدق 2 یامن ت

5 PSI (35 kpa) دیانجام ده به شرح طیر را. 

 هوا ستمیس یتست نشت

ساده برا نیا اط ستفاده کن شیپ ایهوا در هنگام حرکت  ستمیس یکپارچگی شیآطما یروش  شروع ا . اول و مهمتر اط دیاط 

فش  ار کامل هوا را  ونیکام دی. بگذارحرکت نکند ونیتا کام دیکنمحکم و چرخ ها را  دیص  اف پارک کن نیطم یهمه، رو
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فشار سنج  دیتا بتوان دیروشن بگذار تیرا در وضع دیاما کل د،یموتور را خاموش کن ال. حادیکند. ترمز پارک را رها کن جادیا

حال  نی. در عفشار دهیدترمز کامل  قهیدق 2حداقل برای  امکان دارد که ییرا تا جا یی. سپس پدال ترمز پادیهوا را بخوان

سنج ها شار  ش یمراقب ف صورت وجود، بادیهوا با شت، در  شد. برا قهیکل دو دق یبرا PSI (35kpa) 5کمتر اط  دی. ن  یبا

تا هوا اط  دیکند. به پمپ کردن پدال ترمز ادامه ده یکار م یبه درس  ت نییپا یفش  ار هوا یهش  دار ص  وت نکهیا شیآطما

به صدا  یریو تصو یهشدار صوت کی دیبا رسد،یم60 PSI (kpa 414) زیرکه فشار هوا به  یخارج شود. هنگام ستمیس

 .و فعال باشد دیرآد

 .روطانه رطوبت اط مخاطن هوا است هیحالت، تخل نیهوا در بهتر ستمینگه داشتن س یها براراه نیاط بهتر یکی ت،ینها در

 مین قطعات کاچار دیزلأشده توسط شرکت تتهیه 
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 حسین ربیعی :مترجم


