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آن  از شود که  ی محسوب م  ی کیمکان  یجزء محرک ها کیپنومات  لندریس
  لیقب نیاز ا یو موارد ی طول  ای ی خط یبه حرکت در راستا رویانتقال ن یبرا

 لندریس ستون،ی پ رینظ ی مختلف یدستگاه ها از اجزا نی ا .میکن ی استفاده م 
 .شده اند لیحالت تشک  نیتر  ی ر کلد لهیو م

آن   نیشود که پرکاربردتر  ی م  ی محرک ها طراح  نیا  یبرا ی مختلف انواع
با توجه به نوع  اما .نام دارند  یو دو عملکرد یدو نوع تک عملکرد ها

  کیپنومات  لندریبه انتخاب انواع س قادر  دیکه از محرک ها انتظار دار ی حرکت
 .دیهست

 ایآب  از شوند که ی ساخته م  ی کیعلوم مکان نهیدر زم  یگر ید یها محرک
 نیا در .شود یحرکت در آن ها استفاده م  جادیا یبرا  ی کیدرولیه عات یما

 به شده است که انیب کی پنومات  یلندرهاینکات مربوط به س ی مقاله تمام 
  حیدوار توض زات ی مهندسان و طراحان تجه یساده برا یطور جامع و با زبان

ما را  د،یعالقه دار نهیزم نیکه به کسب اطالعات در ا یصورت در .می داده ا
 .دییبفرما  ی متن همراه  هدر ادام

 

 ست؟یچ  کیپنومات لندریس 1#

که با استفاده از هوا   میکن جادیرا در دستگاه ها ا تیقابل نیآنکه ا یبرا
  لندریطول خود انجام دهند، از س یدر راستا ای  ی خط یحرکت ها

مشابه دستگاه   یعملکرد لندرهایس نی ا .شود ی بهره گرفته م کیپنومات 
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  یاستفاده از هوا به جا لیبه دل لندرهایس نیا در دارند اما ی کیدرولیه یها
خاص   ع یبه ما ازیآسان و بدون ن یند یبه انجام فرآ کیدورلیه ع یما  کی

 .کنند ی کمک م  ی کیدرولیه

  در دسترس است، ی هوا که به راحت الیموارد استفاده از س  نیبر ا عالوه
در امور مربوطه شده   لندرهایس نیافراد به سمت ا  شتری جلب توجه ب سبب
شهرت دارند، همچون محرک  زیهوا ن  لندریمحرک ها که به س نیا .است

به انواع محتلف حرکت کاربرد  روین لیتبد یبرا کیمکان علم در گرید یها
 .دارند

مختلف، مسدود   یجهت در راستاها ری از انواع مختلف حرکت، تغ منظور
از   ی کی .است لیقب نیاز ا یو موارد میندار ازیکه به آن ها ن ی کردن مناطق 

 ینشدن فضا فیکث ،یکیدرولیه  عات یما یاستفاده از هوا به جا یای مزا
از   ی کیتنها  نی واقع ا در .است الیدستگاه بر اثر نشت س نیاطراف ا

 .دی آ ی به حساب م  کیپنومات  لندریهوا در س یر یبکارگ یای مزا

  له،یبدون م لندریس افراگم،ید لندریبه س کیپنومات  یلندرهایس انیم از
 .میکن ی دست اشاره م  نی از ا یو موارد ی تلسکوپ لندریس
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 کی پنومات لندریعملکرد س 2#

 

شود که نقش فشرده   ی استفاده م  یی ها  ستونیمحرک ها از پ نیا در
شده  هیتعب لندریس کیدرون  ستونیپ نیا .کنند ی م  فایهوا را ا یساز 

  نیدر ا ستونیپ یی جابه جا قیمورد نظر ما از طر  ی خط حرکت است که
 .فراهم خواهد شد لندریس

فشرده کردن هوا به   قیرا که از طر  ی لیپتانس یانرژ  کی پنومات  یلندرهایس
  ی موضوع باعث م نیا .کنند ی م لی تبد  ی جنبش  یآورند، به انرژ  ی دست م 

 .فراهم کنند یی جابه جا جادیحرکت و ا لیتبد یالزم را برا یرویشود که ن

  ستونیرود، پ  ی از فشار اتمسفر باالتر م الیکه فشار وارد شده به س ی زمان 
فشار  انیگراد جادیا زیآن ن علت کند و ی م لندریشروع به حرکت درون س

  یبرا لندریس لیتما لیبه دل الیس یاز فشرده ساز   پس .شود ی م انیب
 .ردیگ  ی دوباره به فشار اتمسفر، انبساط هوا صورت م  دنیرس
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 یما را برا ازیموردن یروین و ابدی ی شکل ادامه م ن یبه هم ندیفرآ نیا
 .آورد ی م  دیدر حرکت دستگاه پد رات یتغ  جادیا

 

 کیپنومات لندری انواع س 3#

آن   هیو تعب لهیو م  ستونیپ بیترک ک، ی پنومات  یدسته محرک ها نی تر جیرا
عالوه بر   لندرهایس نیا .شود ی بسته محسوب م  لندریس کیها درون 

  هر .تفاوت دارند گریکدیبا  زینظر نحوه عملکرد و اندازه ناز  ،یشکل ظاهر 
 قایدق دیبا شده اند که ی طراح  ی ات یانجام عمل یمحرک ها برا نیکدام از ا

 .از آن ها استفاده کرد نهیدر همان زم

  میآن ها را به دو دسته تقس ی ک یو بر اساس اصول مکان ی به طور کل اما
 :کرده اند

 ی عملکرد  تک •
 ی عملکرد دو •



 

5 www.namatek.com 

 یتک عملکرد یلندرهایس  1-3#

 

شده   لیهوا تشک یورود  کیتک اثره، از  ای یتک عملکرد یلندرهایس
از وارد  پس شود که  ی م  ی صورت طراح نیمحرک بد  نیکار ا نحوه .است

جابه  ستون،یدر حرکت پ ریتغ جادیبا ا لندریفشرده درون س یشدن هوا
 .ردیگ ی دلخواه ما انجام م یی جا

 یبرا ی از فنر داخل یتک عملکرد کیپنومات لندریموضوع، در س  نیبر ا عالوه
انجام   ی عمل زمان نیا .شود ی استفاده م  هیاول گاهیبه جا ستونیبازگشت پ

 .میکه قصد کم کردن فشار هوا را داشته باش ردیگ ی م
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 یدو عملکرد یلندرهایس  2-3#

 

 .ورود و خروج هوا استفاده شده است یدو انتها برا از لندرهایس نیا در
در  یی جابه جا تیشود که قابل ی م  ی طراح ی دستگاه به شکل نیکار ا روش

 .است شتریمحرک ها ب نیا یلحاظ بازه کار  نیا از دو سمت را دارد و

نزد افراد برخوردار  یشتر یب تیاز محبوب لندرهایس  نیا لیدل نیهم به
 ی وارد م  ستونیکه به پ یی روین لندرهایس نیاست که در ا ی عیطب .هستند
 .شود ی خروج هوا اعمال م  ق یطر از است که یی رویاز ن شتریشود ب

 

 کیپنومات لندریس گری انواع د 4#

  نیو محبوب تر  ن یجزو پرکاربردتر یو دو عملکرد  یتک عملکرد یلندرهایس
محرک  نیا یکار  یبا توجه به حوزه ها اما .شوند ی محسوب م لندرهایس

  یی لندرهایعنوان مثال س به .از آن ها وجود دارد زین یگر یها انواع د
 .دوار معروف هستند لندریشده اند که به س ی طراح 
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وارده   یرویاز ن میروند که قصد داشته باش ی به کار م یزمان  لندرهایس نیا
بر  عالوه .میاستفاده کن ی حرکت چرخش جادیا یبرا ستونیتوسط هوا به پ

  یهوا یلندرهایآن ها س به وجود دارد که زین گرینوع د کی لندرهایس نیا
 .ندیگو ی رادلس م   لندریس ایبدون راد 
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  جادی ا روین ی سی مغناط  ای ی کیبه کمک اتصاالت مکان لندرهایدسته از س نیا
 .کنند ی م

 

 کیپنومات لندریدرباره کار س  ینکته ا 5#

باشد،   ی خروج ی رویمحرک بزرگ تر از ن لهیکه بار وارد شده به م ی صورت در
 .حرکت خواهد کرد م،یکه ما از آن انتظار دار یی دستگاه مطابق با جابه جا

روش کار   نیا دیبا  میبرگردان هیبه حالت اول میاگر نحوه حرکت را بخواه اما
  ستمیمحرک ها در س نیا از .میبرعکس انجام ده لندریو س ستونیدر پرا 
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  یفشار و موارد یکننده ها میکمپرسورها، تنظ لترها،یف ری نظ ی مختلف یها
  یبهتر است هنگام انتخاب دستگاه ها البته .شود ی استفاده م لیقب نیاز ا

محرک  ستمیس  که دیداشته باش ی آگاه   محرک انیذکر شده از فشار و جر
 .د ینیرا برگز ازیمتناسب با عملکرد مورد ن

 یبند جمع 

 از که ندیآ ی به حساب م ی و محرکات زات یجزو تجه کی پنومات  یلندرهایس
و   لندرهایس در .به حرکت است روین لیمختلف قادر به تبد االت یس قیطر

  رود که ی به کار م  ستونیپ کی تحر یاز هوا برا کی پنومات  یمحرک ها
موضوع  نی ا نیهمچن .دارند گرید ینسبت به محرک ها یبارز  یای مزا

 .شود ی م  ی کیدرولیه یاز محرک ها لندریس  نیا کیسبب تفک

آن ها ذکر  نی تر جیمقاله را نیدارند که در ا ی انواع مختلف لندرهایس نیا
  م،یکن جادیا میدار  لیکه تما ی به نوع حرکت ی موارد بستگ  نیبر ا عالوه .شد

 .متفاوت خواهد بود زیما ن ی انتخاب کی نومات پ لندرینوع س

در   کیپنومات   یلندرهایانتخاب هر کدام از س یکه برا دیداشته باش توجه
 دیبا آن نسبت به خر مطابق و دیخود را بشناس ازی ن دیمرحله با نیاول

  ی که در دو جهت کار م یی لندرهایبر موارد گفته شده س عالوه .دیاقدام کن
برخوردار  یشتر یب تیاز محبوب ی ت یفعال یبازه ها شی افزا لیدل به کنند،

 .هستند

 یروین لهیورود هوا و انقباض آن به وس قیاز طر لندرهایس نیکار ا روش
به فشار اتمسفر که   دنیرس یبرا زیاز آن ن پس .است ستونیوارد شده به پ
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فشار   انیکنند، گردا دایفشار دست پ آن عالقه دارند به االت یس ی تمام
 کند. ی به سمت خارج حرکت م  ستونیپ جهینت در  کرده و دایکاهش پ


