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 خالصه مدیریتی
 حساس صنایع در جانبی فراوانیوجود روغن در هواي خروجی کمپرسور هاي متداول، باعث مشکالت 

شده است. کمپرسور هاي بدون روغن با طراحی خاص خود قادر به رفع صنایع دارویی و غذایی مانند 

 می باشند.روغن خالص و عاري از هواي خروجی این معضل با تولید 

 کمپرسور هاي بدون روغن

 یک تجهیز از قبل روانکاري  •

 فعالیت بدون روغن در محفظه تراکم  •

 کمترین قطعات متحرك •

 طول عمر عملیاتی مناسب  •

 راندمان باالتر •

 تکنولوژي ها

 دسته بندي براساس نوع طراحی و تئوري عملکرد  •

 بجایی مثبت و دینامیک:طبقه بندي بر اساس ماهیت عملکرد جا •

 . کمپرسور هاي پیستونی1

 داراي کمترین ظرفیت و بیشترین فشار از نوع رفت و برگشتی روانکاري شده با حلقه هاي تفلنی 

 . کمپرسور هاي پیچی2

 از نوع دوار با توان عملیاتی متوسط و مقرون به صرفه 
 . کمپرسور هاي سانتریفیوژي3

 ظرفیت عملیاتی مورد استفاده در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز از نوع دینامیک داراي باالترین 

 استاندارد ها

 اندازه گیري کیفیت هواي خروجی کمپرسور •

 در سه کالس تعریف شده ISO 8573-1استاندارد  •

 از بین رفتن ریسک آلودگی، کاهش اثرات زیست محیطی و هزینه پایین تر انرژي  •

 کاربرد  در صنایع مختلف
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 کاربرد گسترده و روزافزون در صنایع مختلف  •

 صنایع غذایی و نوشیدنی: تامین امنیت غذایی با محصولی پاك و سالم •

 داروسازي: کیفیت و ایمنی جزء مهمترین شاخصه هاي دارو سازي 

 شیمیایی، نفت و گاز: رفع ریسک انفجار و اختالل فرآیند، اهمیت قابلیت اطمینان •

 فناوري هاي نوین

 و به رشد به دستگاه هایی با حساسیت و عملکرد بهترتقاضا ر •
 استفاده از تفلن به عنوان پوشش و مقاومت به خوردگی •
 بهره گیري از فناوري نانو با استفاده از نانوپوشش ها در قطعات حساس مانند پره ها  •

 بازار و چشم انداز آتی

 افزایش تقاضا هوا با خلوص بسیار باال با کاربرد هاي حیاتی •
 2024بازار کمپرسور هاي بدون روغن تا سال  %4پیشبینی رشد مرکب سالیانه بیش از  •

 2021میلیارد دالري بازار جهانی کمپرسور هاي بدون روغن در  12,5ارزشگذاري بیش از  •

 آینده فناوري نوین بخش با وجود چالش هاي متعدد مانند هزینه اولیه باال و خنک کاري •

 ق جهانی و داخلی متعدد در زمینه ساخت کمپرسور هاي بدون روغنوجود شرکت هاي مطرح و موف •
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 مقدمه. 1
 

به دلیل  در کمپرسور هاي صنعتی روغن نقش حیاتی در روانکاري سیستم برعهده دارد. در کمپرسور هاي سنتی
ــتگاه همزمان با نوع طراحی ــتند، قطعات مکانیکی دس ــیال) در تماس هس ــت و  روغن و هوا (س ازینرو ممکن اس

ـــازي مقداري از روغن وارد هوا گردد.  ـــورهاي مذکور به منظور جداس علیرغم تعبیه فیلترهاي متعدد در کمپرس
ـــد ـــور محتوي مقادیر قابل مالحظه اي روغن می باش ـــرده خروجی از کمپرس  در. روغن از هوا، نهایتا هواي فش

سور سکرو، هاي کمپر سور در و گردد می مخلوط هوا با کامال روغن ا شتی و رفت هاي کمپر معمولی، روغنی  برگ
ستون ها حرکت  سمت باالي پی سیلندر ها بکار می رود به  که در محفظه میل لنگ قرار دارد و جهت روانکاري 
شود. شرده ، خارج می  شده و در نهایت مقداري روغن با هواي ف سور مخلوط   می کند و با هواي خروجی کمپر

ـــدن کمپر همچنین ـــور تماس روغن با هوا افزایش یافته و لذا میزان روغن با مســـتهلک ش در هواي خروجی س
 د.افزایش پیدا می کن

از جمله صنایع دارویی و صنایع غذایی مشکالت جانبی فراوانی ایجاد می  حساس در بسیاري از صنایع مسالهاین 
ــور هاي بدون روغن  کند. ــل، کمپرس ــده اند  1با توجه به این معض ــخگوي نیاز بخش طراحی و معرفی ش تا پاس

در کمپرســور هاي بدون روغن یا اویل فري ، هواي تولیدي کمپرســور به هیچ عنوان با اعظمی از صــنعت باشــد. 
خالص و  هواي خروجی کمپرســور ،ر فرآیند فشــرده ســازي حضــور پیدا نمی کندو د روغن در تماس نمی باشــد

 می باشد. روغنعاري از 

 کمپرسور هاي بدون روغن. 2
 

ت می کند که این امر با افزایش بطور کلی، یک تجهیز از قبل روانکاري شده است که بدون استفاده از روغن فعالی
فشــار یک گاز با کاهش حجم آن رخ می دهد. این کمپرســور ها به گونه اي طراحی شــده اند که بدون روغن در 

صنع محفظه تراکم فعالیت کنند. صول نهایی قابل قبول از آنجایی که در اکثر فرآیند هاي  تی وجود روغن در مح
 .نمی باشد، از اینرو تقاضا براي کمپرسور هاي بدون روغن بطور پیوسته در حال افزایش می باشد

سک آلودگی را حذف   شد که ری ستفاده نخواهد  سور هیچ روغنی در محفظه تراکم ا فارغ از نوع تکنولوژي کمپر
ـــمین می  %100می کند و خلوص هواي  این تجهیز با کمترین قطعات متحرك، طول عمر عملیاتی کند. را تض

                                                            
1 Oil-Free Compressors 
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بطور کلی می توان ویژگی هاي این نوع کمپرســور ها را بلند با ســرویس هاي دوره اي محدود را فراهم می کند. 
 مشاهده کرد. )1(در جدول 

 کمپرسور هاي بدون روغن در یک نگاه. 1جدول

ند  هدف که وجود روغن حتی کوچکترین ذره می توا پاکی هوا: در مواردي  خلوص و 
 باعث فاسد شدن محصول یا آسیب به تجهیزات شود. 

ـــور هاي بدون روغن به عنوان منبعی قابل  تمایل بازار ـــنایع مختلف به کمپرس عالقه زیاد ص
 اطمینان از هواي فشرده پاك 

 کاهش نشت، مصرف انرژي کمتر کاهش فاصله بین قطعات، راندمان باالتر
 بجاي روغن از آب و یا هوا استفاده می شود. خنک سازي

ــد و اغلب قطعات متحرك  روانکاري ــورت فیلم هاي تفلون می باش ــتم ها بص ــیس در این س
 تماس بسیار کمی باهم دارند. 

 سازگاري بهتر با مقررات جهانی زیست محیطی زیست پذیري
حت تر می  عدم وجود نگه داري راحت  گه داري و تعمیرات را به ن روغن و قطعات متحرك منجر 

 قابلیت جابجایی عدم وجود سیستم هاي روانکاري شود.
ـــته به روغنکاري مانند  صرفه جویی در هزینه ها حذف هزینه هاي تعویض دوره اي روغن و تجهیزات وابس

 فیلترها، جداساز ها و ...
 ISO 8573-1 Class 0,1اي دستیابی به خلوص هو ISOکیفیت هواي 

 به علت تعداد محدود قطعات متحرك، صدا و ارتعاش کمتري تولید می شود.  صداي کم
ســاختار ســاده و قابل اطمینان تر، قطعات متحرك کمتر، دوام باالتر به علت عدم  دوام باال

 وجود اصطکاك و اجزاي مصرفی 

کمپرسور هاي بدون روغن فاصله ایمنی کمتري بین قطعات متحرك نسبت به کمپرسور هاي روغن دار دارند که 
به این معناست فضاي کافی جهت خنک سازي و جریان کافی هوا وجود ندارد. براي مثال کمپرسور هاي اسکرو 

ن تجهیزات چنانچه از روغن استفاده فاصله ناچیزي باهم دارند که هزینه ساخت آن باالتر می رود. همچنین در ای
سور مکانیزم عایق بندي متفاوتی دارند تا  شد و بخش هاي داخلی کمپر شین می با شود تنها جهت رونکاري ما

 ازعدم وجود روغن در سیستم اطمینان حاصل شود. 
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 تکنولوژي ها 2. 1

صه هاي متعددي تعریف و طبقه بندي می بطور کلی  شخ ساس م سور ها بر ا سرعت کمپر شوند که می توان به 
شاره کرد. از آنجایی که  سازي و روش روانکاري ا سیله خنک  ساختار، نوع و و حرکت، تعداد مرحله، نوع محرکه، 
تشخیص مشخصات و ویژگی هاي کمپرسور ها ممکن است براي کاربر و مدیران واحد هاي صنعتی گیچ کننده و 

ساس  شد از اینرو دسته بندي دیگري بر ا ستفاده سخت با شده تعریف و ا تئوري عملکرد و تکنولوژي بکار گرفته 
ساختار کلی  )1(شکلاگرچه ممکن است مدل هاي مختلف دیگري نیز وجود داشته باشد، با این حال  می شود.

 .]۱[ عملکرد نشان می دهدکمپرسور هاي بدون روغن را براساس نوع طراحی و تئوري 

 ن روغن بر اساس ماهیت عملکرد. ساختار عمومی کمپرسور هاي بدو1شکل

 

پستونی، اسکرو و سانتریفیوژي که در صنایع مختلف  کمپرسور هاي بدون روغنارزیابی سه نوع از در ادامه به 
 .]۲[پرکاربرد می باشد، پرداخته شد 

 کمپرسور هاي پیستونی  •

شند.  سور ها کمترین ظرفیت را دارا می با شتی که روانکارسور هاي رفتی در کمپراین نوع از کمپر ي و برگ
ــتفاده می کنند. همچنین براي بهبود عمر، از قطعات آلومینیومی  ــده اند از حلقه تفلنی به جاي روغن اس ش

سبتا باالیی تولید می کنند. ستفاده می کنند. این کمپرسور ها خروجی کمتر ولی فشار ن شکل  بجاي چدن ا
 نمایی از این کمپرسور را نشان می دهد.) 2(

کمپرسور هاي بدون روغن

جابجایی مثبت

رفت و برگشتی

تک اثره دو  اثره دیافراگمی

دوار

پره اي حلزونی 
)اسکرول(

پیچی 
)اسکرو( رینگ مایع لوب

دینامیک

محوري ژسانتریفیو
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تا  80با توان  CompAirساخت شرکت  Rکمپرسور هاي رفت و برگشتی، راست: سري  .2شکل

 کیلووات 4,8کیلووات، چپ: کمپرسور باد صنعتی ساخت ایران کمپرسور با توان  110

 پیچیکمپرسور هاي  •

سور ها که به  سکرواین نوع از کمپر شند ا ساخته  نیز معروف می با و در دو نوع یک مرحله اي و دو مرحله 
توانایی کار در دماهاي باال را نیز ندارند و  و نمی توانند دور باال را تحمل کنند می شــوند. این کمپرســور ها

می باشد. در سوي دیگر هزینه پایین نگه داري و مقرون به صرفه بودن از ویژگی  3حداکثر نسبت فشار آن 
کیلووات) روغن فقط در قسمت  50شد. در کمپرسور هاي پیچی بدون روغن توان باال (هاي این دسته می با

سیار کم در کنار یکدیگر دوران  هوزینگ و داخل چرخ دنده ها و یاتاقان ها وجود دارد و روتورها با تلورانس ب
نمایی از  )3( ها از جنس پلی سرامیک می باشد. شکلمی کنند و معموال به دلیل حرارت بسیار باال، اسکرو 

 این کمپرسور پرکاربرد را نشان می دهد. 
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 کیلووات 375تا  70با توان  ELGIکمپرسور پیچی بدون روغن ساخت شرکت  ).3(شکل 

 کمپرسور هاي سانتریفیوژي •

این کمپرســورها به کمپرســور توربینی یا گریز از مرکز نیز معروف می باشــد و داراي باالترین ظرفیت از بین 
کیلووات (باالي  7500تا  150. بازه توانی آنها می تواند بین )4، شـــکل (تکنولوژي هاي موجود می باشـــند

ستفاده می کنند. 200 شود و اغلب از خنک کننده هاي هوا یا آب ا سب بخار) انتخاب  سور ها با  ا این کمپر
سیار باال ( سی 33000توجه به ظرفیت هوادهی ب ار گسترده اي در صنایع حیاتی لیتر بر دقیقه) کاربرد هاي ب

 مانند نفت و گاز دارند.

 

 کیلووات 1715تا  125با توان  Sullair-Hitachiسانتریفیوژي ساخت  هايکمپرسور .4شکل
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 استاندارد ها 2. 2

ستاندارد مهمی که در ست، اندازه گیري کیفیت  ا سور هاي بدون روغن از اهمیت باالیی برخوردار ا صنعت کمپر
هواي کمپرســور اســتفاده شــده می باشــد که در آن شــاخصــه هاي  ذرات جامد، آب و مقدار روغن در یک فوت 

ــود. جدول   ISO 8573-1را اندازه می گیرد و با مترکعب) از هوا  0,028مکعب یا ( ــناخته می ش الس ک )2(ش
 هاي تعریف شده در این استاندارد را نشان می دهد. 

 هواي خروجی استاندارد . 2جدول 

 3mg/m( Classدرصد غلظت کل روغن (

 0 1بسیار کمتر از کالس 
≤0,01 1 
≤  0,1  2 

مزایاي کلی اســتفاده از این کمپرســور با اســتاندارد هاي باال از بین رفتن ریســک آلودگی، کاهش اثرات زیســت 
گه داري و  پایین ن هاي  نه  ها و تعویض روغن)، هزی یت آلودگی آب، روغن، فیلتر مدیر به  یاز  عدم ن محیطی (

روغن دار ها که منجر به هزینه کمتر  نســبت به %15-10تعمیرات و هزینه هاي پایین تر انرژي (بهره وري باالتر 
ست که  ضروري ا شد. همچنین ذکر این نکته  شود) می با ستفاده از فیلتر جداکننده روغن باعث افت انرژي می  ا

 . ]۳[ فشار می شود که منجر به بیشتر شدن کار کمپرسور می شود

 کاربرد در صنایع مختلف 2. 3

روغن در صــنایع مختلف منجر به مزایا و اثرات مثبت زیادي شــده بطور کلی بهره گیري از کمپرســور هاي بدون 
 .]6-4[ است. در ادامه به بررسی صنایع مختلف این حوزه اشاره خواهد شد

 صنایع غذایی و نوشیدنی •

سالم  صولی پاك و  ستیابی به مح شدکه در آن د سالمت و ایمنی متکی می با امنیت غذایی به دو رکن مهم 
تجهیزات مناسب و قابل اطمینان می باشد. از اینرو به استفاده از کمپرسور هاي بدون نیازمند بهره گیري از 

روغن در جابجایی محصول، حمل و نقل، ماشین هاي پر کننده مواد غذایی، چاقو بادي جهت برش یا پوست 
 کندن مواد غذایی و بسته بندي خالء محصوالت و غیره می توان اشاره نمود.

 داروسازي •
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صه  شاخ شد و کیفیت و ایمنی جزء مهمترین  سازي می با صوالت دارویی ملزم اعتماهاي دارو  د مردم به مح
کمپرسور هاي بدون روغن جزء مهم در فرآیند هاي تولید به استفاده از هواي تمیز در این صنعت می باشد. 

شند و در خشک کردن محصول، تولید نیتروژن، تمیزکاري و جابجایی م  همچنین واد کاربرد دارد.دارو می با
هواي فشرده شده تمیز در تخیمر آنتی بیوتیک، هوادهی براي فرآیندهاي اکسیداسیون، تولید قرص و بسته 

ــتفاده قرار می گیرد. ــالمت و درمان در  بندي و پرکردن مواد دارویی مورد اس با توجه به اهمیت روزافزون س
چشمگیري در آینده داشته باشد و در کنار پیشرفت جهان، پیشبینی شده است که صنعت داروسازي رشد 

 سیستم هاي دارورسانی، اکتشاف و توسعه روش تولید دارو نیز بطور پیوسته در حال گسترش می باشد. 

 شیمیایی •

شد. به این منظور از  شیمی می با صنایع  شی از فرآیند تولید در  سمی و ناپایدار اغلب بخ شیمیایی  گازهاي 
روغن در جهت رفع ریســک انفجار و اختالل فرآیند اســتفاده می شــود. متداول ترین کمپرســور هاي بدون 

شک  سیلندر ها، جابجایی مواد، پرده هاي هوا و خ شیر هاي کنترل و  سس  شرده پرو شامل هواي ف صارف  م
 کن محصوالت می باشد.

 نساجی •

شود که منجر به تعمیرات هزینه بر سارت به مواد  و نگه داري و یا حتی اتالف  هواي آلوده می تواند باعث خ
محصــول شــود. از اینرو با بهره گیري از این کمپرســور ها در پارچه بافی، جت هوا، ریســندگی، بافت دهی و 

 جابجایی پنوماتیک استفاده می شود. 

 نفت و گاز •

ــیمیایی خطرناك وجود دارد، دوچندان ــنایع نفت و گاز در مواردي که مواد ش  اهمیت قابلیت اطمینان در ص
ـــت. در این حوزه جهت نیتروژن دهی، بافر و پولیش بادي، هواي کنترل و ابزار دقیق و عملیات پردازش  اس

 جهت جداسازي گوگرد، بازیابی کاتالیست و گرمکن هاي فرآیندي مورد استفاده قرار می گیرد. 

 صنعت خودروسازي •

صــنعت خودروســازي مورد نیاز می باشــد.  از باد کردن تایر ها تا ربات هاي نیروگرفته از باد، هوا و خالص در
شکاري، تمیزکاري،  سما، جو سپري رنگ، ابزار هاي پنوماتیک، برش پال صول با ا سازي مح همچنین آماده 
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شین آالت مکانیکی همگی به نیروي باد کمپرسور بدون روغن نیازدارند و جزء  شی، ما سازي، برش، نقا قالب 
 .  کاربرد هاي مهم آن در این صنعت می باشند

 الکترونیک •

در سیستم هاي کنترلی، هوا فشرده شده در فعال کردن شیرها و تجهیزات مرتبط و قطعات متحرك و ثابت 
ستفاده متداول دیگر تمیزکاري برد هاي  شود. ا ستفاده می  و تولید تجهیزات الکتریکی (لپ  PCBالکتریکی ا

 تاپ، موبایل و ...) می توان نام برد.

 يبسته بندي و بطري ساز •

از این تکنولوژي در قالب سازي ظروف نوشیدنی، شستشو و خشک سازي، پرکردن نوشیدنی و مواد با فشار 
 هوا مورد استفاده می شود.

 صنعت چاپ •

ــد و وجود کمترین  ــول کامل کنترل و کیفیت می باش چاپ روزنامه و مجالت در تیراژ باال نیازمند رعایت اص
سارات پیش بین شرده بدون روغن در راه لکه هاي روغن منجر به خ شود. از اینرو از هواي ف شده اي می  ی ن

ستفاده می  سکرو) و دستگاه هاي چاپ ا اندازي خطوط چاپ، ورق زدن صفحات مختلف (عمدتا با کمپرسو ا
 شود.

 قالب زنی و شکل دهی پالستیک •

شکل دهی، رنگ آم سازي عمده فعالیت هاي  سک  سباب بازي و عرو صنایع مختلفی مانند ا یزي، برش و در 
 ساخت پازل توسط کمپرسور هاي اسکرو بدون روغن انجام می شود. 

 تجهیزات پزشکی •

سور هاي بدون روغن از محبوب ترین و  ستفاده تجهیزاتمهمترین  کمپر شکی  شده ا در بخش تجهیزات پز
کاري  اصلید که در آن کیفیت هوا، ایمنی و سالمت از اولیت هاي نمانند یونیت هاي دندان پزشکی می باش

شد شد باکتري، قارچ و میکروارگانیزم ها می با . از آنجایی که وجود روغن در هواي مرطوب مخزن منجر به ر
 می شود، ورود هواي کثیف به دهان بیمار می تواند باعث بروز بیماري و عفونت شود. 
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 فناوري هاي نوین. 3 
 

سور  شیدنی همواره به دنبال کمپر صنایع غذایی و نو سازي، الکترونیک،  صنایع مختلف مانند دارو شرکت ها و 
شود. براي مثال  سعه و نوآوري این تکنولوژي می  ستند که این امر باعث تو سیت و عملکرد بهتر ه سا هایی با ح

به فرد مدیریت آالینده را به بازار کمپرســور بدون روغن تحهیز شــده با یک تکنولوژي منحصــر  Sullairکمپانی 
شده که از تفلن (، ]7[ معرفی کرد صول تازه معرفی  شش  FDA) با تاییدیه PTFEهمچنین مح به عنوان یک پو

همچنین این کمپرسور ها سبک  مقاومت به خوردگی استفاده می شود،جهت بهبود طول عمر هواساز و افزایش 
 .]8[ بوده و نیاز به نگه داري کمی دارند

 نانوفناوري کاربرد  3. 1

امروزه بهره گیري از تکنولوژي نانو در صــنایع و ســیســتم مختلف باعث پیشــرفت چشــمگیر در بهبود خواص و 
سمت سطوح و ق شش ها در  ستفاده از نانوپو ست. یکی از این کاربردهاي نانوفناوري ا شده ا هاي  عملکرد آنها 

شد. از خصوصیات منحصر صنعتی می با صافی سطح مناسب و  حساس قطعات  سختی باال،  به فرد این فناوري 
ــایش، ذرات جامد و  ــده در برابر فرس ــطح درنظر گرفته ش ــد که منجر به افزایش س ــیمیایی می باش خنثایی ش
خورندگی شیمیایی می شود. کمپرسور هاي دنده اي یکپارچه یکی از تجهیزاتی است که در صنعت گار استفاده 

شود که با توجه به  سطح پروانه شرامی  سایش  سویی و احتمال فر یط کاري آن احتمال برخورد ذرات جامد از 
سور  سفر خورنده وجود دارد که این امر موجب کاهش راندمان و عمر کاري کمپر سور (ایمپلر) به علت اتم کمپر

ساختار  ضل، بطور نوآورانه اي از نانو شود. براي رفع این مع سور جهت بهبود  Cr/Crnمی  سطح پروانه کمپر بر 
  .]9[ بهره گرفته شدخواص فیزیکی و شیمیایی آن 

 بازار و چشم انداز آتی.  4
 

با توجه به گزارشات، کمپرسور هاي بدون روغن به دو دسته ثابت و قابل حمل می تواند دسته بندي شود که نوع 
همچنین بر اساس تکنولوژي می توان کمپرسور هاي  از کل بازار استفاده شده را تشکیل می دهد. %80ثابت آن 

بدون روغن را به ســه گروه پیســتونی (رفت و برگشــتی)، دوار (روتاري) و ســانتریفیوژي دســته بندي کرد. طبق 
از سهم بازار به نوع پیستونی آن تعلق دارد که رشد ساالنه متوسطی دارد. همچنین نوع دوار آن  %30ارزیابی ها، 

سته پی سه د سکرو)، حلزونی (به  سته بندي کرد که در مجموع scrollچی (ا شکیل  %60) و متفرقه د از بازار را ت
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سال  شد  130، بازار2017می دهد بطوري که در  سبی  %4میلیون دالر با ر شد  منا را به خود اختصاص داده و ر
سه سور ها  ست که کاربرد خانگی این کمپر شت. الزم به ذکر ا سال  %70می نیز در آینده خواهند دا از بازار در 

را به خود اختصاص داد که محصوالت ثابت در بخش خانگی مانند سیستم هاي تهویه، یخچال ها و غیره  2017
سیون و رباتیک در  شد بکارگیري اتوما ضاي روبه ر ست. در مجموع با تقا شده ا شد روزافزون این بخش  باعث ر

سعه روز افزو شود.صنایع تولیدي، انرژي، نفت و گاز تو ارزیابی کلی از روند  )5( شکل ن این بازار پیش بینی می 
 نشان می دهد.  2024-2017بازار جهانی کمپرسور هاي بدون روغن را طی بازه 

 

 2024-2017روند جهانی کمپرسور هاي بدون روغن طی سال هاي  ).5(شکل

سال  با توجه به ارزیابی ها، سور هاي بدون روغن در  شد  11، 2017بازار کمپر شد که با نرخ ر میلیارد دالر ثبت 
میلیارد دالر خواهد رســید. در این میان، درآمد بازار جهانی  14اندازه بازار آن به  CAGR2 (4%ســاالنه مرکب (

میلیارد دالر پیشــبینی شــده اســت و براي نوع  7,5، 2024کمپرســور هاي بدون روغن ســانتریفیوژي در ســال 
اقیانوسیه -از این بازار به منطقه آسیا %60بیش از  ري تخمین زده شده است.میلیون دال 17حلزونی آن درآمدي 

)AsPac3 (.همچنین چین با  تعلق دارد و پس از آن اروپا با پیشـــتازي آلمان دومین رتبه را در بازار جهانی دارد
ساالنه  3,5بازاري نزدیک به  شد  شد در بازار جهانی  %4,5میلیارد دالر ر ست. علت این افزایش ر را ثبت کرده ا

                                                            
2 Compound annual growth rate 
3 Asia-Pacific 
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سته  سطح آلودگی)، ارتقا تکنولوژي و کاربرد هاي برج صرفه جویی مالی در عین کنترل  افزایش بازدهی انرژي (
) مشاهده 3ختلف تاثیر گذار بر رشد این بازار را در جدول (این محصوالت می باشد. بطور کلی می توان عوامل م

 .]10,11[ کرد

 عوامل موثر بر بازار کمپرسور هاي بدون روغن. 3جدول 

 چالش ها عوامل محرك رشد 

 تقاضا رو به رشد کمپرسور هاي کم مصرف
 افزایش تقاضا هوا با خلوص بسیار باال با کاربرد هاي حیاتی

 سازگاري با مقررات زیست محیطی 
 افزایش توجه به اتوماسیون و ربات ها

 هزینه اولیه باال
 ریسک سایش و پارگی 

 آلودگی صوتی
 خنک کاري 

گزارش  )4(در این خصوص تعدادي از شرکت هاي مطرح در صنعت تولید کمپرسور هاي بدون روغن در جدول 
  .]12[ شد

 ساخت کمپرسور هاي بدون روغنشرکت هاي مطرح در زمینه . 4جدول 

 ملیت نام شرکت ملیت نام شرکت

Atlas Copco آمریکا Anest Iwata Motherson 
Limited 

 هند

Ingersoll Rand PLC آمریکا Werther International Inc. آمریکا 
Fs-Elliott Co.,Llc چین Kaeser Kompressoren آلمان 

Bauer Compressor Inc آمریکا Quincy Compressor آمریکا 
Mehrer Josef Gmbh &Co. Kg. آلمان Boge آلمان 

Gardner Denver آمریکا Chicago Pneumatic آمریکا 
General Electric آمریکا Ge Oil & Gas آمریکا 

Hitachi ژاپن Tamturbo فنالند 

Zen Air هند ELGI EQUIPMENTS هند 
Iran Compressor ایران Iran Pump ایران 

MultiAir Italia S.r.l - 
International 

   ایتالیا
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