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کنند و موتور   ی م یرا باز  ی صنعت یمحرک ها ی موتورها نقش اساس 
و  ای مزا  ی کیپنومات  یموتورها  .آن هاست نی از پرکاربردتر ی ک ی کیپنومات 

داشته اند که باعث شده در  ی کی الکتر ینسبت به موتورها یی ها یبرتر 
 .کاربرد را داشته باشند نی شتریمعادن ب یمثل حفار  ع ی از صنا ی برخ

آن  یها ی ژگی موتور، طرز کار و و ن یبا ا یی شما هم عالقه مند به آشنا اگر
 .دیمقاله را از دست نده نیا د،یهست

 

 ست؟یچ کیموتور پنومات 1#

دو قرن گذشته به اشکال مختلف وجود داشته   ی ط کی ت پنوما  یموتورها
  .یچند صد اسب بخار  یگرفته تا موتورها ی دست   یاست، از موتورها

 .ساخته شده است لندریو س  ستونیاز انواع آن براساس پ ی بعض
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بار در بخش حمل و نقل در اواسط قرن  نیاول یبرا  کی پنومات  موتور
  یی پره ا یموتورها از انواع موتورها  نیا .نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت

 .شوند ی محسوب م 

  ع یدر صنا یبه طور گسترده ا  کی پنومات  یموتورها ر،یاخ یسال ها در
در صنعت معدن، صنعت نفت و حفر ذغال سنگ  یمختلف از جمله حفار 

 .شود ی استفاده م 

 م،یآشنا کن کیشما را با انواع موتور پنومات می خواه ی مقاله م نی ادامه ا در
 .دیپس در ادامه با ما همراه شو 

گاز فشرده به  از هستند که یی )موتور هوا( موتورها کی پنومات  یموتورها
است که  یانرژ  ی فشرده نوع گاز .کنند ی استفاده م  یعنوان منبع انرژ 

 ی م  لیتبد  ی ات یعمل یانرژ  ای ی جنبش  ل،یپتانس یشود و به انرژ  ی م رهیذخ
 .شود

  ،ی چرخش ای ی حرکت خط قیفشرده را از طر یهوا یساده تر، انرژ  انیب به
  ای افراگمیتواند از د   ی م ی خط حرکت .کنند ی م لی تبد  ی کیبه کار مکان

نوع  یتوسط موتور هوا ی چرخش حرکت حاصل شود و ی ستونیمحرک پ
 نی تأم یموتور نوع دنده ا ایهوا   نیتورب ،ی ستون یپ ی تور هوامو ،یپره ا
 .شود

  ی فعال کار م یشده به انرژ  رهیذخ یانرژ  لیبا تبد کی پنومات  یموتورها
درسه   کیپنومات  یموتورها .بتواند کار کند موتور کنند تا گاز منبسط شود و

 .شوند ی و دنده ساخته م  ستونینوع پره، پ
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 یی ساز و کار موتور هوا 2#

 

وجود دارد که گاز فشرده شده  یی فضاها  ایهر نقطه از موتور، حفره ها  در
فضا عمدتا با   نی گاز در ا فشار .دارد ی ها را نگه م آن شود و ی وارد آن ها م

و با  ی توان آن را به راحت ی م  نیشود، بنابرا ی کنترل م  ریش کیاستفاده از 
 .آزاد کرد نانیاطم

( بسته به نوع موتور، هل  ی عیگاز طب ایفشرده )معموالً هوا، ازت  یهوا
شود تا فضا   ی روتور منبسط م  یپره ها ای ستونیمحرک پ افراگم،یدادن د

 .شود موتور شروع به کار کند ی باعث م نیا .را پر کند

 گرید  یگاز فشرده به منبع انرژ  لی تبد  یبرا کیپنومات   یاز موتورها ی بعض
 ایتوانند با اتكا به سوخت   ی دستگاه ها م نیا .دارند ازین ی به قدرت اضاف

 .حفره برانند ایبه داخل مخزن  ادیبرق، گاز را با فشار ز
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مقدار   دیتول  ایحفظ  یدستگاه ها کمپرسور هوا است که برا نی از ا ی کی
  یانرژ  یآزادساز  نحوه .شود ی ممناسب فشار هوا در داخل موتور استفاده 

 .دارد ی بستگ  کی به دستگاه پنومات  ماً یمستق

 از دستگاه ها وجود دارند که ریو سا  هینقل لیوسا یمختلف، اجزا یابزارها
متفاوت   ی کنند، اما رفتار همه آن ها کم ی استفاده م  کی پنومات  یموتورها

مخصوص   یتوانند با استفاده از محرک ها ی م  کیپنومات  یموتورها .است
فشار   ع ی تواند مسئول توز ی م شلنگ .را آزاد کنند یانرژ  ر،یش یدستگاه دارا

 .مجهز است ی من یاز اقدامات ا ی باشد و معموالً به نوع

 

 ک یمختلف موتور پنومات یاجزا 3#

را   کیموتور پنومات  کیمختلف  یقسمت ها دیتوان ی م  ریز ری تصو در
 .دینمشاهده ک
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که   ی بخش  .ردیگ ی روتور را در بر م کی استاتور است که  کیموتور  نیا
توسط دو   استاتور .شکل است ی کند هالل  ی روتور و استاتور را جدا م

 یبرا یگر یروتور و د  تیهدا یبرا  ی ک یشود،  ی بسته م یی صفحه انتها
 .شده است هیهوا تعب نی تأم

که در تماس با  یحال در ها پره هوا، لطف به ،چرخد  ی که روتور م  ی هنگام
اجازه   نیا .شوند  ی استاتور هستند، از پوشش خود خارج م ی قسمت داخل

حجم  یکدام حاو هر شود که میتقس یی دهند تا فضا در محفظه ها ی را م
 .از هوا هستند ی متفاوت

  6تا  4 نیبه موتور ب یمحفظه فشرده ساز  قیشده از طر قیتزر  یهوا فشار
 یروهایموتور هوا ساده است، روتور با کمک ن عملکرد .کند ی م  رییبار تغ

 یموجود در محفظه ها )با پره ها یهوا حجم .چرخد ی وارد بر لبه ها م
  .موجود وجود دارد یانبساط هوا  جهیدر نت ابد،ی ی م ش یخارج شده( افزا

 .کند ی امکان چرخش مداوم روتور را فراهم م  ندیفرآ نیا

شکل ممکن، اختالف فشار در محفظه ها   نیطور خالصه به ساده تر به
هستند،   ریهوا برگشت پذ  یموتورها .شود ی است که باعث چرخش م

 .نقطه ورود و خروج هوا را معکوس شود دیفقط با
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 یی موتور هوا یمشخصه ها 4#

در   یی صرفه جو یها ی ژگیو لیغلب به دلا کیموتور پنومات  یها ستمیس
  یحال، موتورها نیا با .شوند یم  افتی  ی صنعت یها  طیدر مح یانرژ 

  یها ستونی دنده و پ یها ستمی س رایز ستندین یدی جد دهیا کیپنومات 
حال، استفاده از   نیا با .کنند ی مفهوم تحت فشار کار م   کیخودرو در 

 .شود ی در نظر گرفته م  یدتر یدر ابزارها مفهوم جد یباد  یموتورها

  ینسبت به استفاده از موتورها یاغلب قدرت کمتر  یی ابزارها نیچن
به طور   نیسبک تر و جمع و جورتر هستند، بنابرا اغلب دارند اما ی ک یالکتر

 .رند یگ ی مورد استفاده قرار م  یگسترده ا

 

ساختارها و اصول   یرادا کیپنومات  یموتورها از ی انواع مختلف  اگرچه
 :هستند ری مشخصات ز یموتورها دارا  نیا اکثر مختلف کار هستند اما
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 .است ری سرعت بدون مرحله امکان پذ میتنظ .1

کنترل شود،  ی خروج ریش ای یورود ریکه درجه باز شدن ش ی زمان  تا
و  ی توان توان خروج  ی فشرده کنترل شود، م  یهوا انیجر ی عنی

 .کرد میسرعت موتور را تنظ 

 .تواند به جلو و عقب بچرخد  ی م .2

  نیا کیعملکرد معکوس موتور پنومات  یای مزا  نی تر  ی از اصل ی کی
 .سرعت کامل را دارد شی افزا  یی بالفاصله توانا باً یتقر است که

 .با بار شروع کرد ماً یتوان آن را مستق  ی گشتاور شروع باال، م با .3

 .شود  ی شود و متوقف م  ی شروع م ع یسر

 .قدرت و دامنه سرعت گسترده دامنه .4

 ی به اندازه چند صد وات تا ده ها هزار وات است، سرعت م  قدرت 
 .باشد قهیتواند از صفر تا ده هزار دور در دق

 به پردازش ندارد و یاز یاستفاده شده ن یهوا .5

کرد   نیتأم  یرا به صورت مرکز  ی فشرده بدون آلودگ یتوان هوا  ی م
 .راه دور منتقل نمود و از
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 کیموتور پنومات بیو معا ای مزا 5#

که همان نقش را دارد،   ی ک یبا موتور الکتر سهیدر مقا  کی پنومات  موتور
آنجا که فاز  از .است یسبک و حمل و نقل مناسب تر  یرونیپوسته ب یدارا
 .ستین یدر مورد آتش سوز  ی به نگران یاز ین گریآن هوا است، د یکار 

 :اشاره نمود ریتوان به موارد ز ی گونه موتورها م  نی ا یایمزا  گرید زا

 .ستیدرجه حرارت باال و لرزش ن ری ضد انفجار بوده و تحت تأث عملکرد

 .دما کم است شی با بار کامل کار کند و افزا ی مدت طوالن یتواند برا  ی م

ندارند و هم  ی آن ها آلودگ  نکهیا لیهستند به دل ستیز طیبا مح سازگار
 .کنند ی را در هوا آزاد نم  ی آلودگ  نیچن

در  یبه طور گسترده ا کی پنومات  یمشخصات فوق، موتورها لیدل به
  کیپنومات  یقابل اشتعال و انفجار و ابزارها  عات یآالت معدن، ما نیماش

 .رندیگ ی مورد استفاده قرار م
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  یدارا ی کیمکان زات یو تجه لهیمانند هر وس زین کیپنومات  یموتورها البته
 نی ا بیمعا ن ی برطرف شوند از جمله مهم تر دیبا هستند که زین ی ب یمعا
 :اشاره نمود ریتوان به موارد ز ی موتورها م  لیقب

 ف یسرعت ضع ثبات  •
 است  ادیو مصرف گاز ز نی کم است، راندمان پا ی خروج  توان •
 کند  ی لرزش م دی تول ی است و به آسان ادیو صدا ز سر •

 

 ک یپنومات یکاربرد موتورها 6#

وجود دارد که   کیپنومات  یموتورها یاز کاربردها برا یگسترده ا فیط
 :است ری شامل موارد ز
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 یدست  ابزار •
 ی ضربه ا یآچارها •
 نبض یابزارها •
 یگوشت چیپ •
 دونده  مهره •
 مته  •
 اب یآس •
 سمباده  •

  ی مختلف به صورت ثابت استفاده م  ع یدر صنا زین کی پنومات  یموتورها از
 یا یکم است اما مزا کیپنومات  یابزارها یانرژ  ی بازده کل اگرچه .شود

 ری مانند ز ی زاتی در تجه نیبر ا عالوه .دارند ی برق ینسبت به ابزارها یادیز
 :دارد یکاربرد گسترده ا

 سنگ یحفار  •
 آالت معدن  نیدر ماش یر یو بارگ یحفار  •
 حمل و نقل ع یصنا •
 ی متالورژ   ع یصنا •
 یم یش ع یصنا •
 کاغذ  ع یصنا •


