
  

 پنوماتیک چیست ؟
امروز به معنی استفاده از هوای  صنعت و فناوری در ولی, در زبان یونانی به معنی باد یا نفس میباشد  ( نیوماتیک) پنوماتیک 

انرژی است فشرده برای انتقال که در پایین  پنوماتیک و در سیستم  بدین ترتیب که هوا به وسیله ای یک کمپرسور فشرده شده . 

سادگی تعمیر و, قابل کنترل بودن , بازده باال  علت مزایای خواص مانند  به . توضیح آن آمده مصرف میشود  .... نگهداری و  

 . باعث شده تا امروزه در صنعت رواج بسیاری داشته باشد

قسمت عمده میباشد 3هر سیستم پنوماتیک شامل  : 

 تولید هوای فشرده

مانند انتقال . دیگری نیز بهره گرفت  از سیستم های کمپرسور انجام میشود ولی در موارد خاص میتوان معموال این کار توسط

  مخزن هوای فشرده با

هوای فشرده توزیع   

  

 

  

سیستم پنوماتیک یکی از مهمترین بخشهای طراحی توزیع هوای فشرده در انتخاب . سیستم پنوماتیکی است  و اجرای یک   

ریگالتورها و موارد دیگر در طراحی یک سیستم الت وصحیح سایز شیر آ انتخاب , صحیح قطر شیلنگها مهم  پنوماتیک بسیار  

پنوماتیکی ساده در تصویر زیر یک مدار . میباشد داده شده است نشان    ا . 
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 کنترل کننده ها و انجام دهنده ها

فرهْلِایی کَ در  با تْجَ بَ. ابسار ػوذٍ استفادٍ هیشْد  قذرت اًجام دٌُذُا از دّ در ُر سیستن پٌْهاتیک برای کٌترل سرػت ّ یا

از  ر هؼوْالایي هٌظْ برای. کرد  کردى فشار ُْا قذرت اًجام دٌُذٍ را کن یا زیاد با کن کردى یا زیاد هیتْاى زیر آّردٍ شذٍ

 برای. هیباشذ  دیگرشاى ثابت ًگاٍ داشتي فشار ُْای سیستن ّظیفَ البتَ ریگالتْرُا . ریگالتْرُای فشار شکي استفادٍ هیکٌٌذ

بار تْلیذ هیشْد 8الی  6فشردٍ سیستن شوا تْسط یک کوپرسْر  هثال اگر ُْای  بار 8بار رّشي شذٍ ّ در  6یؼٌی کوپرسْر در  . 

هیشْد کَ باػث ًْساى  هْاجَ( گرم بر ساًتیوتر هربغ   کیلْ)سیستن با یک اختالف دّ بار ( اتْهاتیک  بصْرت) خاهْش هیشْد  

یک ریگالتْر اصلی ّ احتواال از چٌذ   در یک سیستن پٌْهاتیک هؼوْال در یک سیستن. اًجام دٌُذٍ ُا هیشْد   قذرت ّ سرػت

رطْبت ُْای , ّاحذ هراقبت .شْد  استفادٍ هراقبت تْر اصلی ُوراٍ با ّاحذضرّرت دارد کَ ریگال فرػی استفادٍ هیشْد ریگالتْر

ّ آى را فشردٍ را گرفتَ هیشْد طْل ػور بیشتر سیستن هیکٌذ ّ ًیس با هخلْط کردى ُْا با رّغي باػث تصفیَ  از دیگر کٌترل  ا . 

بیشتریي کاربرد اًجام دٌُذٍ ُا در صٌؼت ا . اشارٍ کرد  کٌترل ُا ّ یا فلْ اگسّزُا کٌٌذٍ ُا هیتْاى بَ اًْاع فلْ استفادٍ از اًْاع  , 

 بذّى شافت) رادلس , کَ هیتْاى بَ جکِای قلوی  بسیار هتٌْع تْلیذ هیشًْذ جکِا در هذلِای گًْاگْى ّ. پٌْهاتیکی است  جکِای
) , ّ .... کاهپکت    . اشارٍ کرد.... ّ  ّهاتیکیپي  هْتْرُای, چکشِا از دیگر اًجام دٌُذٍ ُا هیتْاى بَ. اشارٍ کرد  ا

 

بدون شافت محاسبه قدرت جک از طرف  

 



F = نیروی وارده  

r = شعاع سیلندر  

π =  ا ( 3.14159) عدد پی  

p = فشار هوا   

شافت دار محاسبه قدرت جک از طرف  

r 1 =  پیستون یا) شعاع سیلندر   ا ( 

r 2 = شعاع شافت  

توان کم میشود نسبت کیفیت جک درصدی افت به, در تمامی موارد فوق     

 


