คอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มความดันให้กบั ก๊าซหรื อส่วนผสมของก๊าซ เช่น อากาศ แล้วสามารถ
ส่งผ่านก๊าซหรื ออากาศที่ถูกอัดนี้ไปยังสถานที่ที่จะใช้งาน เช่น เครื่ องมือที่ขบั ด้วยกาลังลม เครื่ องมือฉี ดพ่นของเหลว เครื่ อง
สูบลม หรื อเครื่ องอัดจารบี การอัดก๊าซเพื่อให้สามารถเก็บในถังเก็บก๊าซได้เป็ นปริ มาณมากไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปของก๊าซหรื อ
ของเหลว เครื่ องคอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ถูกใช้ในการอัดและส่งก๊าซธรรมชาติ ใช้ในโรงงานเหล็กและเคมีภณั ฑ์ เป็ นต้น
เมื่อก๊าซถูกอัด อุณหภูมิจะสูงขึ้นเป็ นสัดส่วนกับแรงอัด ดังนั้นการอัดก๊าซความดันสูงอุณหภูมิของก๊าซจะสูงมาก
เครื่ องคอมเพรสเซอร์อดั ก๊าซบางชนิดจึงถูกออกแบบให้สามารถอัดก๊าซได้หลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก๊าซที่ถูกอัด
จะถูกช่วยระบายความร้อนออกไป คอมเพรสเซอร์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.แบบลูกสูบ (Reciprocating)
2.แบบโรตารี่ (Rotary Positive Displacement)
3.แบบใช้แรงเหวีย่ งและไหลตามแกน (Centrifugal & Axial Flow)
คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ
ใช้วธิ ีการอัดก๊าซโดยการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของตัวลูกสูบในกระบอกสูบ มีน้ าแบบอัดก๊าซด้านเดียว
(Single-Acting) และอัดก๊าซได้สองด้าน (Double-Acting) นอกจากนี้ยงั แบ่งเป็ นแบบลูกสูบเดี่ยวหรื อลูกสูบหลายลูก จัด
เรี ยงลาดับเป็ นแนวเดียวกัน หรื อเป็ นแบบรู ปตัววีหรื อดับเบิ้ลยู เป็ นต้น
คอมเพรสเซอร์ แบบโรตารี่
ก๊าซจะถูกดูดเข้ามาในระบบแล้วจึงถูกอัดผ่านใบพัดหรื อสกรู ก่อนที่จะถูกส่งออกไปใช้งาน คอมเพรสเซอร์แบบ
นี้ยงั สามารถแบ่งออกได้เป็ นแบบใบพัดเลขแปด (Straight Lobe), แบบสกรู (Screw) และแบบแผ่นเลื่อน (Sliding Vane)
คอมเพรสเซอร์ แบบใช้ แรงเหวีย่ งและไหลตามแกน
ใช้วธิ ีการเพิ่มพลังงานจลน์กบั ก๊าซในรู ปของความเร็ ว แล้วเปลี่ยนพลังงานจลน์ไปเป็ นพลังงานศักย์ที่ทางออกใน
รู ปของความร้อน
การหล่ อลืน่ ในเครื่อง คอมเพรสเซอร์
วิธีการหล่อลื่นในเครื่ อง คอมเพรสเซอร์ แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดหรื อลักษณะการออกแบบของ คอมเพรสเซอร์
นั้น
การหล่อลื่นใน คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ การหล่อลื่น ในกระบอกสูบและในอ่าง น้ ามัน ซึ่งโดยทัว่ ไปคุณสมบัติของ น้ ามัน ที่จะใช้
ใกล้เคียงกัน เว้นเสี ยแต่วา่ น้ ามันหล่อลื่น ที่ใช้ในกระบอกสูบจะต้องไม่ทาปฏิกิริยากับก๊าซที่จะอัด

คุณสมบัติที่สาคัญของ น้ ามัน ที่ใช้กบั เครื่ องคอมเพรสเชอร์แบบลูกสูบ นั้นจะต้องมีโอกาสเกิดเขม่าต่าเพราะการ
รวมตัวของเขม่าไปเกาะอยูต่ ามระบบทางจ่ายอากาศหรื อก๊าซที่ถูกอัด จะเป็ นสาเหตุทาให้เกิดไฟลุกไหม้หรื อ คอมเพรสเซอร์
ระเบิดได้ ดังนั้น น้ ามันหล่อลื่น คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมักทาด้วย น้ ามันพื้นฐาน ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดีผสมด้วยสาร
เพิ่มคุณภาพ ป้ องกันปฏิกิริยาอ็อคชิเดชัน่ ป้ องกันการสึ กหรอและการกัดกร่ อน เป็ นต้น
การหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่
มีวธิ ีการหล่อลื่นได้ 2 แบบ คื่อ 1. การหล่ อลื่นแบบนา้ มันหยด( Drip Feed Lubricated) วิธีน้ ี น้ ามันหล่อลื่น จานวน
ที่เหมาะสมจะถูกฉี ดหรื อหยดลงไปหล่อลื่นตามชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เช่น บริ เวณแผ่นเลื่อน นอกจากนี้ยงั ทาหน้าที่เป็ นชีล
ช่องว่างระหว่างแผ่นเลื่อน กับผนังภายในห้องอัด หลังจากหล่อลื่นแล้ว น้ ามัน จะถูกขับออกไปพร้อมกับ ก๊าซหรื ออากาศที่
ถูกอัด 2.การหล่ อลื่นแบบนา้ มันท่ วม (Flood Lubricated) น้ ามันหล่อลื่น จานวนหนึ่งจะถูกฉี กเข้าไปในห้องอัดเพื่อทา
หน้าที่ หล่อลื่น และเป็ นซีลระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยงั ช่วยระบายความร้อนของก๊าซหรื ออากาศ่ที่ถูกอัด น้ ามัน
ดังกล่าวจะถูกแยกออกจากก๊าซที่ปลายทางท่อ ทาให้เย็นลงผ่านไส้กรองแล้วถูกหมุนเวียนกลับไปใช้อีก
น้ ามัน สาหรับใช้ในการหล่อลื่นที่มีสภาวะการทางานที่รุนแรงแบบนี้จาเป็ นต้องใส่สารเพิ่มคุณภาพป้ องกันปฏิกิริยาอ๊อคซิ
เดชัน่ ทั้งนี้เพราะ น้ ามัน ต้องสัมผัสกับอากาศหรื อก๊าซที่ร้อนจัดอย่ตลอดเวลาถ้าหาก น้ ามัน มีความคงทนต่อปฏิกิริยา
ดังกล่าวไม่ดี น้ ามัน จะเปลี่ยนสภาพเป็ นกรดและเกิดตะกอนยางเหนียวทาให้เกิดการกัดกร่ อน ส่วนตะกอนยางเหนียวจะไป
อุดต้นตามทางเดินของ น้ ามัน ทาให้แผ่นเลื่อนตายหรื อติดขัด ความหนืดที่เพิ่มขึ้นจะทาให้การระบายความร้อนไม่ดี
นอกจากนี้คุณสมบัติในการป้ องกันการสึ กหรอการกัดกร่ อน ตลอดจน น้ ามัน สามารถแยกตัวออกจากน้ าได้ดีก็เป็ น
สิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะ คอมเพรสเชอร์ ที่มีการอัดหลายขั้นตอนและมีระบบระบายความร้อน ความชื้นในอากาศที่ถูก
อัดอาจกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าผสมลงใน น้ ามันหล่อลื่น ได้
การหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์แบบใช้แรงเหวีย่ งหรื อไหลตามแกน
การหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ท้ งั 2 แบบนี้ซ่ ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วย แบริ่ งกาบ ตัว น้ าม้นหล่อลื่น ไม่ได้สมั ผัสกับ
อากาศหรื อก๊าซที่ถูกอัด และมักใช้วธิ ี การหล่อลื่น และฉี ดหมุนเวียน ดังนั้นคุณสมบัติของ น้ ามัน ที่ตอ้ งการจึงไม่ค่อย
รุ นแรงมากนัก

