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 کند؟  یچگونه کار م  کیپنومات ستمیس  .1
 (Pneumatic Applications) کی پنومات یکاربرد ها .2

 فهرست مطالب
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که به صورت روزمره با   ی زاتیاز تجه یار یدر صنعت و بس کی کاربرد پنومات 
به  ازیکه ن یی هر جا ی طور کل به .قابل مشاهده است م،ی آن ها سر و کار دار

 کی وجود دارد، پنومات  ی ک یحرکت مکان جادیا یفشرده برا یاستفاده از هوا
 .دهد ی خود را نشان م 

  کیپنومات  یکاربردها نی از مهم تر یبه تعداد  میمقاله قصد دار نیا در
 .میبپرداز

 .دیادامه با ما همراه باش در

 

 کند؟ یچگونه کار م کیپنومات ستمیس 1#

مختصر به نحوه    ی که نگاه ستیبد ن ک،یاز پرداختن به کاربرد پنومات  قبل
 .میندازیب کی دستگاه پنومات  کیکار 

 :توان برشمرد ی م  ی ک یپنومات  ستمیس کی یرا برا ریمراحل ز  ی طور کل به

 ی شود تا به فشار و حجم مشخص ی کمپرسور فشرده م کیدر  هوا .1
 .برسد

 .کند یعبور م لتریف کیفشرده شده از  یهوا .2
 .شود ی م (Tank) مخزن  کیوارد  سپس .3
منتقل  کی دستگاه به لوله پنومات  یبا عبور از سوپاپ ها فشرده یهوا .4

 .شود ی م
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 .شود ی م  نی مورد نظر تأم ی ک یحرکت مکان یالزم برا یروین .5

 

 

 Pneumatic)  کیپنومات یکاربرد ها  2#
Applications) 

 یجا تعداد نیا  در .مختلف قابل مشاهده است  ع یدر صنا کی پنومات  کاربرد
 .میکن ی را با هم مرور م  ستمیس نیا یکاربردها نیاز مهم تر 

 کمپرسور هوا 1-2#

دوچرخه  یچرخ ها ایباد کردن توپ  یشما هم از تلمبه برا احتماال
توان در   ی را م ک یکاربرد پنومات  ی نینمونه ع نیتر ساده .دیاستفاده کرده ا

دسته تلمبه را به   ی واقع وقت  در .مشاهده کرد  ی دست یتلمبه ها نیهم
 .شود ی موجود در لوله، فشرده م یهوا م،یده ی حرکت م نییسمت پا 
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 .شود  ی توپ منتقل م  ایدوچرخه  کیادامه به داخل الست در

 

  .روند ی هوا به شمار م یاز کمپرسورها یی ابتدا یی تلمبه ها نمونه ها نیا
هوا در کمپرسور با استفاده از  یکار فشرده ساز  شرفته،یپ ینمونه ها در

 .شود ی انجام م یک یالکتر یموتورها

 ی ورزش زاتیدر تجه کیکاربرد پنومات 2-2#

 .توان مشاهده نمود  ی م زین ی ورزش زات یتجه دیرا در تول کی پنومات  کاربرد
 زمی وجود دارند، مکان یبدنساز  یکه در باشگاه ها ی ورزش لیاز وسا یار یبس

  ی ورزش زات یدوچرخه ثابت گرفته تا تجه از .دارند ی ک یعملکرد پنومات 
  ی به شمار م کی پنومات  ستمیس یاز جمله کاربردها یمناسب وزنه بردار 

 .روند
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 ی قیدر آالت موس کیکاربرد پنومات 3-2#

 ی را م  کیپنومات  کاربرد د؟یا دهیشن یباد یدرباره سازها یز یچ تاکنون
استفاده  ی قیاز ابزار موس ی وقت  .مشاهده کرد  زین ی قیموس  یتوان در ابزارها

 یواقع هوا است که برا در کنند، ی کار م  کی پنومات  ستمیکه با س دیکن ی م
دستان شما  گریعبارت د به .کند ی به صدا درآوردن آن به شما کمک م 

 .صدا ندارند دیتول  یبرا ی قیبا ابزار موس ی م یگونه تماس مستق چیه

توان  ی کنند، م   ی استفاده م  کی پنومات  ستمیکه از س ی ق ی جمله آالت موس از
 :اشاره نمود ریبه موارد ز

 ارگان  ایارگان  پیپا •
 فلوت •
 ترومپت  •
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 کا یملود •

 

 یدر تفنگ باد کیکاربرد پنومات 4-2#

 یتفنگ باد یاز ما در دوره کودک   ی لیمحبوب خ یها  یاز اسباب باز  ی کی
 از .شود ی م هیکوچک تعب یمخزن هوا ی تفنگ ها نوع نیبدنه ا در .بود

  نیا .شود  ی آن استفاده م  یتجمع هوا و فشرده ساز  یمخزن برا نیا
مورد   ی پرتاب کردن گلوله تفنگ تا مسافت مشخص یفشرده برا یهوا

 .ردیگ ی استفاده قرار م
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 پمپ خالء  5-2#

خالء جستجو    یدر پمپ ها دیدر صنعت را با کیکاربرد پنومات  ی اصل نمود
انواع   دیتول یخالء برا یاستفاده را از پمپ ها نیشتر یب  یی غذا ع ی صنا .کرد

  پمپ .دارند یی مواد غذا  ریسا یو اقسام کنسروها، کمپوت ها و بسته بند
فشرده، بخش قابل   یاست که به کمک هوا کیاه پنومات دستگ کیخالء 
به قدرت  بسته .کند ی محفظه را خارج م کیموجود در  یاز هوا ی توجه 

  یگاه صددرصد هوا چیمتفاوت است؛ اما ه زیهوا ن هیتخل  زانیپمپ، م
 .گردد ی نم هیموجود در بسته تخل 
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 ی در خودروساز  کیکاربرد پنومات 6-2#

  دیتول ندیفرآ  شبردیپ یبرا کی از کاربرد پنومات  زین ی خودروساز  صنعت
باز و بسته شدن  زمیکه مکان دیاست بدان جالب .ستیبهره ن ی خودرو ب
پر  یبرا نیهمچن .است کیبر پنومات  ی شما کامال مبتن نی ماش یدرب ها

 ستمیس یمخصوص که برا  یتوان از پمپ ها  ی م  کی کردن باد الست
حال ابزار مورد استفاده  نیع در .شده اند، استفاده کرد  ی طراح کیپنومات 

 .کنند ی کار م کی پنومات  ستمی با س ز،یبدنه خودرو ن یز یرنگ آم یبرا
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 ی دندانپزشک یدر مته ها کیکاربرد پنومات 7-2#

 یحتما با مته ها د،یپر کردن دندان را داشته باش ای ی تجربه عصب کش اگر
برخوردار   ی ک یمته ها از ساختار پنومات  نی ا .دیدار یی آشنا ی دندان پزشک

  یبرا زین ی فشرده موجود در محفظه آن ها از نظر بهداشت یهوا .هستند
ابزار   نیبهتر لیدل نیهم به .شده است دیی حفظ سالمت دهان و دندان تا

  یها ستمیدر دهان، س  ی دندان پزشک یبه حرکت درآوردن مته ها یبرا
 .هستند ی کیپنومات 
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 ییهوا یدر ترمزها کیکاربرد پنومات 8-2#

ها و   ونیاتوبوس ها، کام دیشد  یترمزها یصدا دنیتجربه شن تاکنون
از کاربرد   گرید  یبه عنوان نمونه ا یی هوا یترمزها  د؟یقطارها را داشته ا

دارند که در آن   ی ترمزها ساختار اصطکاک  نیا .روند ی به شمار م  کیپنومات 
  ونیمتوقف کردن کام یالزم برا یفشرده شده، انرژ  یها با استفاده از هوا 

 .شود  ی م  نیقطار تام ای
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 ی کیپنومات لندریس  9-2#

  ی به شمار م کیاز کاربرد پنومات  گرید  ینمونه ا ی کی پنومات  یلندرهایس
  جادیا یالزم برا یرویفشرده، ن  یبا استفاده از هوا لندرهایس نیا .روند

 .کنند  ی را فراهم م ی چرخش  ای ی حرکت خط
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 لندرها،یدسته از س نیمقرون به صرفه ا متیق لیمختلف به دل ع یصنا در
 .روند ی به سراغ استفاده از آن ها م

 یفشار  یها چ ی در سوئ  کیکاربرد پنومات 10-2#

  .دیمشاهده کن زیها و سنسورها ن چی در سوئ دیتوان  ی را م کی پنومات  ردکارب
 طیدر شرا انیقطع و وصل جر ی مختلف برا یها ستمیها در س چیسوئ

 .رندیگ ی خاص مورد استفاده قرار م

 

فراتر   ی از حد مشخص ستمیس کی که فشار هوا در  ی عنوان مثال زمان  به
دو   نیب ی کی شود و تماس الکتر  ی وارد عمل م یفشار  چیسوئ رود، ی م

 یر یجلوگ ی احتمال یاز بروز خطرها بیترت  نیا به .کند  ی قطعه را متوقف م 
 .آورد ی به عمل م

 یبند جمع 
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طور که  همان .میمقاله با هم مرور کرد نیرا در ا  کیکاربرد پنومات  10
 یتوان رد پا  ی م  شرفتهی پ زات یساده تا تجه  لیدر وسا د،یمشاهده کرد

به   کیپنومات  یکه کاربردها دیبدان دیبا البته .را مشاهده کرد کیپنومات 
در  زین یگر ی متعدد د  یتوان مثال ها ی شوند و م  ی جا محدود نم  نیهم

با دانش و نحوه به کار بستن   قیدق یی آشنا نیبنابرا .برشمرد نهیزم نیا
 یضرور  یامر  ع یمختلف در صنا  یها  ستمیس دیو تول ی در طراح  کیپنومات 

خود را در  ی و تجرب ی که حتما دانش فن  میکن ی م هیتوص .رود ی به شمار م
 . دیده شی افزا  ی کیپنومات  یها  ستمیخصوص س


