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   ست؟یچ  کیپنومات لنگیش .1
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 لنگیش ،ی کیپنومات  یها ستمیدر س ی اتیمهم و ح ار یبس یاز اجزا ی کی
مثل فشار هوا و... به   ی مهم  یبراساس پارامترها دیبا است که کیپنومات 
 یمهم راه انداز  ز ی تجه نیحضور ا بدون .شود یگذار یجا  ستمیدر س  ی درست

 .خواهد بود رممکنیغ  بای( تقریی)هوا  ی کی پنومات  ستمیس کی

  لنگیش نیدرباره ا ی کاربرد گسترده، بهتر است که اطالعات نیتوجه به ا با
  یها لنگیدرباره ش یی پرسش ها ی مقاله به برررس نیا در .میها داشته باش

 .شود ی پرداخته م کیپنومات 

 

 ست؟یچ  کیپنومات لنگیش 1#

  یفشرده، انرژ  یاست که از راه انتقال هوا یقطعه ا کیپنومات  لنگیش
ها و  تیقابل کیپنومات  لنگیش .کند ی منتقل م  ستمیمورد نظر را در س

نصب   ی باال، سادگ  ی کند؛ مانند بازده ی کاربران فراهم م   یرا برا یادیز ای مزا
  یمختلف کاربردها ع یباعث شده در صنا ایمزا نیا .رهیو غ یو نگهدار 

 .داشته باشند ی فراوان 

  ریسا ایحرکت هوا  یرا برا یی رهایمس  ک،یپنومات  یها لنگیواقع ش در
  کیپنومات  لنگیش ی اصل فهیوظ  .کنند ی فراهم م ستم یس کی مواد در 

دستگاه  ریتحت فشار به محرک ها، سوپاپ ها، ابزارها و سا یانتقال هوا
 .ها است
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 ک یپنومات لنگیمهم انتخاب ش یپارامترها 2#

  نیبنابرا .در بازار وجود دارد لنگیاز لوله و ش یشمار  ی ب  یو اندازه ها انواع
  یفاکتورها براساس تا رندیفاکتور مهم را در نظر بگ یتعداد دیمهندسان با

کار مشخص، انتخاب   کی یمناسب را برا لنگیموثر و مهم در هر کاربرد، ش
  د،یآ ی محصول به وجود م  یدرمورد سازگار  ی سواالت ی وقت  نیهمچن .کنند

 .کنند ی م هیمجرب را توص نیاز مهندس مشاوره گرفتن  شهیکارشناسان هم

 کیپنومات  یها لنگیش ی ساختار  یها یژگیو 1-2#

داشتن مقاومت   یانتقال هوا ممکن است برا یها در کاربردها لنگیش
به  کی پنومات  لنگ یش .شوند دهیپوش ی نساج اف یاز داخل توسط ال شتر،یب

  ایشده بافته شده  تیتقو بریف هیچند ال  ای کی ،ی لوله داخل کیاز  ی طور کل
 .شده است لیتشک ی پوشش محافظ خارج کیو  چیمارپ



 

3 www.namatek.com 

 در هر کاربرد ازیماده مورد ن ایهوا   انیجر  2-2#

 .کند ی لوله کمک م ای لنگیاندازه ش نی به تع  انیجر نیا

 قطر شلنگ 3-2#

به کاهش   منجر کند و ی را خفه م ان یکوچک جر  اریبس ی قطر داخل انتخاب
 دیتواند عمر مف یم  شود که ی از حد هوا م  شیو سرعت ب یفشار، ناکارآمد

 .را کاهش دهد لنگیش

وزن و   ک،یپنومات  لنگیشود ش یباعث م  ادیز ی لیقطر خ گر،یطرف د  از
 .شود شتریب زیآن ن نهیهز جهینت در از حد الزم داشته باشد و شتریاندازه ب

با  کی پنومات  لنگیش کی دیمورد نظر با ستمیبنا به کاربرد و س جه،ینت در
 .میقطر مناسب انتخاب کن
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 لنگ یش یفشار کار  4-2#

کم تر از  یها در فشار  لنگیحاصل کرد که ش نانیاطم د یبا ،ی هر کاربرد در
را با    لنگیمعموالً ش دکنندگانیتول  .اعالم شده کار کنند یحداکثر فشار کار 

  کنند تا ی م یدرجه بند تیدرجه فارنها 75در   ی دگیفشار ترک یر یاندازه گ
در نظر گرفت که که اطالعات و   دیبا اما .کنند نیفشار کار را تع حداکثر

  طیشرا در شوند، ی اعالم م  ی دگیکه تحت عنوان فشار ترک  ی اعداد و ارقام 
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که  ستین ی معن نیوجه به ا چیه به شده اند و یر یاندازه گ ی شگاه ی آزما
 .تواند در آن فشار کار کند ی م  کی پنومات  لنگیش کی

 کی پنومات  لنگیجنس ش 5-2#

از   یشمار  ی مختلف، انواع ب یمتناسب با کاربرد ها دکنندگانیتول
ارائه داده   کیپنومات  یها لنگیش دیتول یرا برا یمر یپل یها ونیفرموالس

 .اند

 

طر   عاتیما  یسازگار  6-2# از  شده  با    قیمنتقل  مجرا 
 ها  لنگیش

  یهوا، روغن حاصل از روان کننده ها یها  ستمیعنوان مثال در مورد س به
تواند بر    ی توسط کمپرسور، م ی مواد خوراک  ریسا ایدود  نیهوا و همچن

از   یعبور  یبه مواد و جنس هوا   دیبا جهینت در .بگذارد ریتاث ی لوله داخل
 .انتخاب آن ها دقت کرد نیدر ح کیپنومات  یها لنگیش
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 ی خارج طیدر مح لنگیقرار گرفتن ش  7-2#

در  ی خارج طیاست که با قرار گرفتن در معرض مح ی اثرات  گر،یمهم د عامل
تواند    ی م ی خارج طی مح .شود جادی ممکن است ا کیپنومات  یها لنگیش
 ی و خراب بی موثر در تخر  ی و لوله آن را در معرض عوامل نگ یپول لنگیش

ازن، اشعه   ،یی ایمیعوامل عبارتند از مواد ش نیاز ا ی برخ .زودرس قرار دهد
 .هوا یها ندهیماورا بنفش، آب نمک، آال

موجود توجه  ی ط یبه عوامل مح  دیدر هنگام انتخاب آن ها با جه،ینت در
 .با مقاومت مناسب انتخاب کرد ی لنگیش کرد و

 یخارج   یکیعوامل مکان 8-2#

 نیاز ا ی برخ .کنند ع ی و لوله را تسر لنگیش ی توانند خراب  ی م زیعوامل ن نیا
انقباض، کشش و  ،ی خوردگ چیاز حد، پ شیعوامل عبارتند از خم شدن ب

  یها شیدر برابر سا نگیپول یها  لنگیاز ش دیبا نی همچن .لرزش است
از حداقل شعاع خم شدن محافظت  شیخم شدن ب  ای ی گرفتگ  نده،یسا

 .زودرس شوند ی توانند منجر به خراب ی موارد م نی ا همه .کرد
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در  دیرا با دهید بیآس ای فرسوده و  ده، یبر کی پنومات  لنگیش ایلوله  هرگونه
  دو .را نصب کرد نیگزیجا لنگیش خارج کرده و ستمیاسرع وقت از س

در نظر گرفت، انعطاف   دیکه هنگام انتخاب لوله با  جیرا ی ک یزیف ی ژگ یو
 .است ی خوردگ چیو مقاومت در برابر پ یر یپذ

 ک یپنومات لنگی رنگ ش 9-2#

از رنگ  یگسترده ا فیط یها بسته به نوع جنس شان، دارا لنگیو ش لوله
 .موجود است زیجنس ها، رنگ شفاف ن یبرخ در .ها هستند
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 لنگ یدما و گرما بر ش راتیتاث 10-2#

دو   نی ا ریتاث .فراموش کرد دینبا زیرا ن  لنگیمواد ش یدما و گرما بر رو ریتأث
  دیبا شهیهم .است و هم بر خارج آن لنگی عامل هم بر مواد داخل ش

 .در محدوده حداقل و حداکثر دما کار کنند کیپنومات  یها لنگیش

گذارد؛  ی م ریتوجه داشت که درجه حرارت باال بر فشار کار تاث دی با ژهیو به
به حداکثر درجه حرارت خود   لنگیکه مواد داخل لوله ش ی هنگام  ژهیبه و

 .برسند
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 لنگ یاتصاالت متناسب با ش 11-2#

  یها لنگیساخت اتصاالت مجموعه لوله ها و ش یبرا  یار یبس اتصاالت 
انواع اتصاالت عبارتند از اتصاالت   نیاز ا ی برخ .در دسترس است کیپنومات 

  نیا .استفاده مجدد تیاتصاالت با قابل نیدار و همچن نیچ اردار،یش
برنج، فوالد و فوالد ضد زنگ  ک،یاتصاالت در انواع جنس ها از جمله پالست

 .موجود هستند

 

  است که نی به آن توجه داشت ا دیکه در اتصاالت با ینکته ا نیتر  مهم
که هر نوع  چرا .سازگار باشند گریکدیبا  دیبا لنگ یو لوله ها و ش اتصاالت 

 .ستیمناسب ن کیپنومات  لنگیش ایهر نوع لوله  یبرا ی اتصال 

 :اشاره کرد ر ی توان به موارد ز ی اتصاالت م  یمالحظات مهم برا گرید از

 فشار  ینگهدار  تیظرف •
 نصب  سهولت •
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 و وزن  اندازه •
 یدر برابر خوردگ مقاومت •
 نه یهز •

مواد را  نیاز ا کیهر  بی و معا ای ها، مزا ی ژگ یو دیمهندسان با جه،ینت در
  نی تر مناسب انتخاب را کرده و  نی به کاربرد مورد نظر، بهتر بنا بسنجند و

 .کنند یدار یمورد نظر را خر کیپنومات  لنگیش

 

 ک یپنومات لنگیش یها تیقابل 3#

  .قالب زد یفنر  یها چیپ میتوان به شکل س ی را م نگیپول یها لنگیش
به طور   کی پنومات  لنگیدهد تا در صورت لزوم طول ش یامکان اجازه م  نیا

 .ابدیگسترش  ی قابل توجه

جمع  تیو نوع مواد بر قابل وارهیضخامت د لنگ،یقطر ش چ،یپ میس قطر
کوچک تر و محکم تر   یها چیپ میس .دارند ریتأث نگیپول لنگ یشدن ش

  یبرا .بزرگتر دارند یها چیپ میبه نسبت به س یشتر یب  ی جمع شدگ تیقابل
مدنظر  ی خاص یژگ یبا و کی پنومات  ی ها لنگیها خاص که شاز کاربرد ی برخ

 .شوند ی م  دیها تول ی ژگ یبا آن و ی سفارش یها لنگیش است،

 :ها عبارتند از  ی ژگیو  نیاز ا ی برخ

 باال  مقاومت •
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 ش یر برابر سا د مقاومت •
 خاص یی ایمیماده ش کیبا  یسازگار  •
 در برابر شعله مقاومت •
 در برابر پاشش جوش مقاومت •
 ییعدم رسانا  ای ی ک یالکتر تیهدا •

  یی استانداردها ایمطابق با مقررات  دیبا نگیپول یها لنگیها و ش لوله
 ساخته شوند. ISOو  FDA ،DoT  ،ULمانند 

 


