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محرکه استفاده   یروین جادیا یپرفشار برا یامروزه در صنعت از گاز و هوا
 یبرا یدیتول یاز دستگاه ها یار یدر بس کیپنومات   اتصاالت  شود و ی م
 .کاربرد دارند  ی ک یپنومات  یها ستمیقطعات مختلف س نیارتباط ب جادیا
 دارند و یباد یها ستمیدر س یو ضرور  ی ات یح اریاتصاالت نقش بس نیا

 لیتعط زین ی صنعت  یاز واحدها ی صورت حذف آن ها، بخش بزرگ  در
 .خواهند شد

 .دیهمراه ما باش ی ک یاتصاالت پنومات  ی مطلب با معرف نی ا یانتها تا

 

 کیاتصاالت پنومات  یمعرف 1#

 کی اتصاالت پنومات  یو کاربردها   ات یدرباره جزئ میکه بخواه نیاز ا قبل
داشته   کیپنومات ستمیدرباره س ی کل دید  کیاست  بهتر م،یصحبت کن

 یجا به است که ی ک یمکان یها ستمیاز س ی نوع  کیپنومات  ستمیس .میباش
و  رویاعمال ن یفشرده برا یهوا  ایاز گاز  ی کیمکان یروهایروغن و ن

 .کنند ی دستگاه ها استفاده م یی جابجا

هوا   کمپرسور .شود ی م  لیاز چند قطعه مختلف تشک کی پنومات  ستمیس هر
 .تصور کرد یباد  ستمیس کیتوان قلب تپنده  ی را م

 :شود ی م لیتشک ریز یاز اجزا کی پنومات  ستمیس هر

 هوا  کمپرسور •
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 لنگ یش •
 لوله  •
 ک ی پنومات  اتصاالت  •

 

اتصال و   یبرا  ع ی در صنا (Pneumatic Fittings) کی پنومات  اتصاالت 
 .شوند ی استفاده م  ی کیپنومات  ستمیس کیوصل کردن دو قطعه در 

 در .است اد یز اریبس ی کیپنومات  یها ستمیدر س یاتصاالت باد  تیاهم
 یدیشد یها  بیدو قطعه، آس  نیاتصال درست ب ی صورت عدم برقرار 

قطعات   ریبا سا سهی در مقا اگرچه .وارد شود ستمیممکن است به کل س
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  کمتر است؛ ی لینوع از اتصاالت خ نی ا متیق یباد ستمیس کیموجود در 
انجام نشده باشد،  ی اتصال به درست ایآن استاندارد نباشد  تی فیاگر ک ی ول

 .بر خواهد بود  نهیهز  ار یبس یاز سهل انگار  ی ناش یها بیآس

 

 

از عدم کارکرد درست  یناش یخطرات احتمال  2#
 کیاتصاالت پنومات

  معموال .دارند ی انواع  ی از نظر نوع کارکرد و شکل هندس کی پنومات  اتصاالت 
 فی کوچک تر و ظر ی کیو مکان ی کی درولیاز اتصاالت ه یابعاد اتصاالت باد 

  طبق .از حد مجاز باشد شیب دینوع از اتصاالت نبا نیا یرو فشار .تر است
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  10تواند  ی م یاتصال باد  کی یحداکثر فشار رو ی الملل نیب یاستانداردها
 ی فشرده در صورت جدا شدن ناگهان یوجود هوا لیدل  به .باشد (Bar) بار

  دیرا تهد ستمیکاربر س ایاپراتور  ستم،یمثل انفجار س  ی اتصال، خطرات 
تفاوت    ی صنعت یدر واحدها یباد یها ستمیاز س استفاده .خواهد کرد

 کی پنومات  ستمیاستفاده از س اگرچه .ندارد غیلبه ت  یبا راه رفتن رو  یادیز
از اتصاالت درست نصب  ی کیاگر  ی حت  ی ول دارد؛ ی ادیز اریبس یای مزا

 .خواهد کرد دیکاربران را تهد یادیز ارینشده باشند، خطرات بس

 ستمیس کیاشاره شد، کمپرسور حکم قلب  ی طور که در بخش قبل همان
محرکه  یرویواقع کمپرسور با فشرده کردن هوا، ن در .را دارد ی کیپنومات 

 ی اتصاالت نشت  اگر .کند ی ها را فراهم م لنگیداخل لوله ها و ش ی اصل
صورت   در رود و ی کمپرسور به شدت باال م یرو یداشته باشند، فشار کار 

 ای  ریناموت صرف تعم ونیلیده ها م دیاز کار افتادن کمپرسور با ایسوختن 
 .دیبکن دیکمپرسور جد کی دیخر

با وسواس و  اریبس  دیحتما با ی کیدر انتخاب و نصب اتصاالت پنومات  پس
واند  ت ی مطمئن م   کیپنومات  نگیت یف ایبسط  کی .دیعمل کن  یادیدقت ز

ها، جهت و   نهیبر خطرات و هز  عالوه .کند نیرا تضم ستمیکل س ی منیا
  در مهم هستند و اریبس زین ی کیپنومات یها ستمیهوا در س انیفشار جر

 انیجر ایاز حد  شیب یعمل نکند، فشار هوا ی که اتصال به درست ی صورت
 .برساند یجد بیقطعات آس ری تواند به سا ی هوا در جهت مخالف م 
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  کیدر اتصاالت پنومات یو مادگ یمنظور از نر  3#
 ست؟ یچ

 یشوند، نر   ی استفاده م  ادیز یاتصاالت باد  نهیکه در زم ی اصطالحات از
(Male)  ی و مادگ (Female) وارد  دیبا لنگیش ایلوله  کی  اصوال .است

عنوان مثال  به .برقرار شود ی شود تا ارتباط به درست کی اتصال پنومات  کی
و  ینر  زیسا .ندیگو ی م  ی برق را مادگ  زیو پر یرا نر  لیدو شاخه شارژر موبا

  ی کیدر انتخاب اتصال پنومات  ی ادیز تی و نوع رزوه و مهره اهم ی مادگ 
 .دارند
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 بر اساس نوع کارکرد کیانواع اتصاالت پنومات 4#

  یی ها که دارند به دسته یبر اساس نوع کاربرد و عملکرد یباد اتصاالت 
 .شوند ی م  می تقس

 :اشاره کرد ر ی توان به موارد ز ی م   ی کیاتصاالت پنومات  نی جمله مهم تر از
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و    کیاتصاالت   1-4# دار  دنده  ش  کیسر   دار  لنگیسر 
(Threaded to Tube Fittings ) 

  نیب میو ارتباط مستق انیجر یبرقرار  یدسته از اتصاالت برا نیا کاربرد
فشرده   یحالت هوا نیا در .لوله است ای لنگیش کی کمپرسور با  ای ریش

اتصاالت   قیاز طر ر،یشده پشت ش ره یذخ یهوا ایشده موجود در کمپرسور 
از  ی کی .شود ی م  ستمیلوله منتقل شده و وارد س ای لنگیبه درون ش

دنده و   اندازه د،یبه آن دقت کن دیحتما با دیکه قبل از خر یی فاکتورها 
 .اتصال است ی و مادگ یو مطابقت آن با اندازه نر  لنگیش
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ش 2-4# سر  دو   Tube to Tube)  دار  لنگیاتصاالت 
Fittings ) 

به   ی کیاتصال پنومات  ی و مادگ  یدسته از قطعات، هر دو طرف نر  نیا در
  ای ریاز اتصال به ش یخبر  ی دسته قبل برخالف  شوند و ی متصل م لنگیش

 .ستیکمپرسور ن

  جادی ا ینوع از اتصاالت برا نی طور که از اسم قطعه مشخص است، ا همان
که   ی مواقع  معموال .شوند ی استفاده م  ستمیدر س لنگیدو ش نیارتباط ب
 ی نوع اتصال م  نی بر مجبور به استفاده از اکوتاه باشد، کار لنگیطول ش

  لنگیش زیسا لی تبد ینوع اتصاالت برا نیاوقات از ا ی گاه  نیهمچن .شود
  ی متصل م 4 لنگیاتصال به ش کیبا   6 لنگیش کی مثال شود؛ ی استفاده م 

 .کنترل شوند یورود  یشود تا سرعت و فشار هوا

 

جر  4#- 3 کنترل   Flow Control)  انیاتصاالت 
Fittings ) 

 ی ات یح اریواضح و البته بس اریکاربرد بس ی ک یدسته از اتصاالت پنومات  نیا
در   ی مهم ریتاث  ی ک یپنومات  ستمیفشرده شده داخل س یهوا فشار .دارند



 

9 www.namatek.com 

که در آن  کیجک پنومات  کیسرعت حرکت  مثال .دارد  ستمیعملکرد کل س
  ی هوا بستگ انیشود، به جر ی روغن از گاز فشرده شده استفاده م یبه جا
 .دارد

آب عمل کرده و سرعت ورود و خروج   یرهایمدل از اتصاالت مثل ش نیا
توانند به صورت    ی نوع از فلو کنترل ها م نیا .کنند  ی را کنترل م انیجر
فلو کنترل باشند تا  کیدار با  لنگیاتصال دو سر ش کی  بیمثال ترک ی بیترک

 .دو نشان زده شود  ریت  کیهمزمان با 

 

 (Stop Fittings)  اتصاالت قطع کننده  4-4#

شوند و هم  ی م  ی نوع از اتصاالت معموال به صورت هوشمند طراح  نیا
 .سنسور متصل هستند کیزمان به 

 در کند و یم یر یرا اندازه گ ستمیداخل س یحجم و فشار هوا سنسور
به اتصاالت   امیپ کیارسال  با از حد الزم باشد، شیکه فشار هوا ب ی صورت
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  نیا از .شود ی قطع م انیو جر  ردیگ ی عبور هوا را م یقطع کننده، جلو
کنترل منطق   یها ستمیفقط در س ادیز متیق لیدسته از اتصاالت به دل

 .شود ی استفاده م کیپنومات 

 

 (Check Valve Fittings) طرفه کیاتصاالت  4#- 5

سد   کی به پشت  ی محله مسکون  کی آب را از  یادیحجم ز دیبا دیکن فرض
به  ستمیدر س یگر یهر مشکل د ایهرز شود  رهایاز ش ی ک ی اگر .دیمنتقل کن

بزرگ در  لیس کی  ه،یصورت برگشت آب به محل اول در د،یایوجود ب
به  ی خروج یاگر هوا زین ی کیپنومات  یها ستمیس در .انتظارتان خواهد بود

از  نیبنابرا کند؛ جادیا یادیز یتواند دردسرها  ی خط لوله اوليه برگردد م
اتصال اجازه عبور هوا  نیا .کنند ی طرفه استفاده م  کی  کی اتصاالت پنومات 

 .ردیگ ی را م A به B بازگشت هوا از یجلو ی دهد؛ ول  ی را م  B به A از نقطه
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 (Coupling) نگیکوپل کیاتصاالت پنومات 6-4#

گاز و   یپمپ ها ،یکیپنومات  ستمیس کیلمس  یمثال برا  نی تر واضح
اپراتور نازل را به   دیدقت کرده باش اگر .خودروها هستند CNG مخازن

آن را   یر یاز اتمام سوخت گ بعد کند و ی شما متصل م   یخزن گاز خودروم
  نگیگاز از نوع کوپل یدر پمپ ها یر یسوخت گ یها نازل .کند ی جدا م

و کوتاه مدت   ی اتصال موقت  کی جاد یا یبرا نگیاتصاالت کوپل از .هستند
را   نگیتوان کوپل ی بعد از اتمام کار بالفاصله م معموال  شود و ی استفاده م 

 .از محل اتصال جدا کرد
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بر اساس شکل  کیانواع اتصاالت پنومات 5#
 ی ظاهر 

  میدسته تقس  5به  ی توان از لحاظ شکل هندس ی اتصاالت را م ی طور کل به
 :کرد

 .لوله است  کی هیکه شب می مستق اتصال .1
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 .است L هیکه شب یی ها یی زانو ایدرجه  00  اتصال .2
 .هستند ی سی انگل T کی هیسه طرفه که شب اتصاالت  .3
و خطوط  یسه طرفه با مصارف خاص در حوزه خودروساز  اتصاالت  .4

 .هستند ی سیانگل Y هیکه شب یی هوا
 دارد. ی و سه خروج یورود  کیچهارطرفه که  اتصال .5

 


