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مقدمه
کاربرد گسترده کمپرسور هاي متداول هوا و گازي در صنعت•
تامین هواي پرفشار با میزان هوادهی باال•

تکنولوژي توسعه یافته

نیاز به روانکاري

نیاز به خنک کاري

قابلیت اطمینان باال

هزینه عملیاتی مناسب

استفاده از روغن

رانمقبولیت باال در بین صنعتگ
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نقش حیاتی روغن در کمپرسور هاي متداول•
امکان تماس روغن و سیال •
ریسک وجود روغن در هواي خروجی علیرغم فیلتر هاي تصفیه •

حساسیت صنایع خاص به وجود روغن در محصول نهایی•
ایجاد مشکالت متعدد در تاسیسات و تجهیزات •
نیاز به هوا با خلوص بسیار باال •

کمپرسور ھای بدون روغن

2



4

کمپرسور هاي بدون روغنخواص کمپرسور هاي بدون روغن
ره در مواردي که وجود روغن حتی کوچکترین ذهوا؛ خلوص و پاکی هدف

. ودشدن محصول یا آسیب به تجهیزات شفاسد می تواند باعث 

کاهش فاصله بین قطعات، کاهش نشت، مصرف انرژي کمترراندمان باالتر

.بجاي روغن از آب و یا هوا استفاده می شودخنک سازي
ب قطعات در این سیستم ها بصورت فیلم هاي تفلون می باشد و اغلروانکاري

. متحرك تماس بسیار کمی باهم دارند
سازگاري بهتر با مقررات جهانی زیست محیطیزیست پذیري

عدم وجود روغن و قطعات متحرك منجر به نگـه داري و تعمیـرات نگه داري راحت 
قابلیـت جابجـایی عـدم وجـود سیسـتم هـاي . راحت تر مـی شـود

روانکاري
صــرفه جــویی در 

هزینه ها
حذف هزینه هاي تعویض دوره اي روغـن و تجهیـزات وابسـته بـه 

...روغنکاري مانند فیلترها، جداساز ها و 
ولیـد به علت تعداد محدود قطعات متحرك، صدا و ارتعاش کمتري تصداي کم

. می شود
االتر ساختار ساده و قابل اطمینان تر، قطعات متحرك کمتـر، دوام بـدوام باال

به علت عدم وجود اصطکاك و اجزاي مصرفی 

یک تجهیز از قبل روانکاري شده•
عدم وجود روغن در محفظه تراکم•
ارائه هواي پاك در مقایسه با کمپرسور هاي متداول•
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فناوري ها

پیستونی پیچی سانتریفیوژي

توان کم

باالفشار

محدودیت 
طراحی

باالراندمان

سرمایه اولیه 
باالتر

توان باال
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استاندارد ها
کمپرسور شاخصه اي مهمهوايکیفیت •
ISO 8573-1تعریف استاندارد •
اندازه گیري ذرات جامد، میزان آب و روغن در یک فوت•

هواي خروجی استاندارد 
روغندرصد غلظت کل 

)بمیلی گرم بر مترمکع(
Class

10بسیار کمتر از کالس 
1

≤ 1.02
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کاربردها
:کاربرد گسترده کمپرسور هاي بدون روغن در صنایع غذایی و نوشیدنی•

پرکردن بطري، جابجایی محصول، بسته بندي، برش بادي، فرآوري
ایمنی تضمین امنیت غذایی با حفظ سالمت و •

جزء مهم فرآیند هاي تولید دارو با رعایت کیفیت و ایمنی•
خمیرکاربرد در خشک کردن، تولید نیتروژن، تمیزکاري، جابجایی و ت•

استفاده گسترده در صنایع پاالیشگاهی و شیمیایی•
دار، رفع خطر انفجار و اختالل فرآیند هاي شمیایی در حضور گاز هاي ناپای•

هااستفاده از هواي پروسس در شیر هاي کنترل، سیلندرها و خشک کن

جزء اساسی تولید و مونتاژ در صنایع خودروسازي•
ا، قالب ربات ها، ابزاري پنوماتیک، برش پالسم: کاربرد هاي متنوع شامل•

سازي، برش، نقاشی، جوشکاري و جابجایی
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نوآوري ها

.هتر می باشدتقاضا روز افزون تولید محصوالت با کیفیت نیازمند بهره گیري از تجیهزات بروز و باعملکرد ب•

بهره گیري از سیستم هاي روانکاري و خنک سازي نوین•
PTFEاستفاده از پوشش جهت بهبود طول عمر قطعات و اجزا کمپرسور نسبت به خوردگی مانند تفلن ها •
یترید کروماستفاده از فناوري نانو در قطعات متحرك و حساس مانند پره کمپرسور ها به کمک نانوذرات مانند ن•

با هدف جلوگیري از خوردگی و فرسایش 
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بازار و چشم انداز ها

2021میلیارد دالر کمپرسور هاي بدون روغن در سال 12ارزش بازار باالي •
درصد این بازار با افزایش بازدهی انرژي، ارتقاء تکنولوژي و کاربرد هاي متنوع4رشد ساالنه بیش از •
افزایش تقاضا صنایع و مشاغل مختلف به هواي و گاز با خلوص باال•
ت و گازپیشرفت رو به رشد و افزایش بکار گیري اتوماسیون و رباتیک در صنایع تولیدي، انرژي، نف•
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کمپرسور هاي بدون روغن
نگاه در یک 
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