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انتخاب و تعیین اندازه ی دمپرها-بخش اول

نمونه ی ساختمان دمپر
ــک  ــاختمان ی ــه، س ــور نمون ــه ط ــکل ۱۷ ب ش
ــه  ــات مربوط ــا اتص ــل را ب ــه متقاب ــر تیغ دمپ
نشــان می دهــد. بــه طــوری کــه ماحظــه 
ــان ترتیــب داده شــده اند  می شــود اتصــاالت چن
کــه جهــت چرخــش تیغه هــای مجــاور، مخالــف 
تیغــه  دمپرهــای  در  البتــه  باشــد.  یکدیگــر 
مــوازی ترتیــب اتصــاالت به گونــه ای اســت 

ــد. ــت باش ــک جه ــا در ی ــش تیغه ه ــه چرخ ک

شکل ۱۷: نمونه ساختمان دمپر تیغه متقابل
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اطالعات عملکرد
)Leakage Ratings( شدت نشت

شــدت نشــت دمپرهــا از مهم تریــن اطاعــات 
عملکــردی آنهاســت. شــکل ۱۸ نمونــه ای 
اســت از نمودارهــای شــدت نشــت دمپرهــای 
ــای  ــدون درزبنده ــا ب ــی ام ــد جانب ــا درزبن ب
ــرای  ــتاور )Torque( الزم ب ــه. گش ــه تیغ لب
ایجــاد نشــت ها، در بــاالی نمــودار داده شــده 
ــر  ــطح دمپ ــع س ــر مرب ــر مت ــن ب ــه ۶ نیوت ک
ــزان نشــت  ــودار، می ــن نم اســت. محــور پایی
از دمپــر را بــر حســب متــر مکعــب بــر ثانیــه 
M) بــر متــر مربــع ســطح دمپــر نشــان  / S)3

ــده  ــان دهن ــز نش ــم نی ــور قائ ــد. مح می ده
ــر  ــر )ب ــور از دمپ ــوا در عب فشــار اســتاتیک ه

ــو پاســکال( اســت. حســب کیل
ــت  ــی نش ــا، فزون ــه دمپره ــن نمون ــرای ای ب
ــا بســتگی  ــداد تیغه ه ــش تع ــه افزای ــتر ب بیش
دارد تــا بــه طــول تیغه هــا. بــه عنــوان مثــال، 
 / m0 3 / و عــرض m1 2 دمپــری بــه ارتفــاع 
ــه  ــری اســت ب ــادل دمپ از نظــر مســاحت مع
/ امــا نشــت  m1 2 / و عــرض  m0 3 ارتفــاع 

ــاظ  ــه لح ( ب / m1 2 ــاع  ــه ارتف ــر اول )ب دمپ
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــا، ب ــداد تیغه ه ــش تع افزای

اســت. 

شکل ۱۸: نمودار عملکرد نشت از دمپر
ــه نســبت  ــر؛ ب ــر مســاحت دمپ ــزان نشــت عــاوه ب  توجــه: می
ــایه  ــطح س ــتگی دارد. س ــز بس ــر نی ــرض دمپ ــاع و ع ــن ارتف بی
ــک  ــرای ی ــرات نشــت را ب ــه تغیی ــودار، دامن ــن نم خــورده در ای
ــف نشــان  ــا و ارتفاعــات مختل ــا عرض ه ــا ب ــن ام مســاحت معی

می دهــد.

ــه نمــودار ۱۸  ــه ب ــا مراجع ــوان ب ــن را می ت ای
کامــًا دریافــت، شــدت نشــت بــرای ایــن دو 
 / kpa0 25 ( در / m20 36 ــا مســاحت  ــر )ب دمپ

بــه قــرار زیــر خواهــد بــود:
مرت مربع/شدت نشت*مساحت دمپر=نشت

50 =حداقل نشت / 36 0 / 0× =)حداقل( 30 / 018 /M S
=حداکرث نشت 30 / 018 /M S =)حداکرث( 30 / 047 /M S  

کــم  دمپرهــای  عملکــرد  مشــخصه های 
ــد.  ــرق دارن ــا دمپرهــای اســتاندارد ف نشــت ب
ــت  ــاط اف ــه ارتب ــور نمون ــه ط ــکل ۱۹ ب ش
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ــرای  ــر را ب ــاد دمپ فشــار، شــدت نشــت و ابع
دمپرهــای کــم نشــت، در قالــب نمودار نشــان 
می دهــد. محــور قائــم ســمت راســت میــزان 
نشــت بــرای ضلــع افقــي )A( و محــور ســمت 
چــپ میــزان نشــت بــرای ضلــع قائــم )B( را 
ــد.  ــه نشــان می دهن ــر ثانی ــر ب ــر حســب لیت ب
محــور افقــی نمــودار نیــز نشــان دهنده ی 
ــر اســت.  ــر حســب مت ــع ب ــدازه ی هــر ضل ان
ــزان  ــودار، می ــن نم ــتفاده از ای ــا اس ــال ب ح
نشــت از دمپرهــای مثــال قبــل را بــار دیگــر 

حســاب می کنیــم:
A 0/3(نشت از ضلعm(+Bنشت از ضلع)1/2m(=

0 / 94 / 20 / 8 / 21/ 74 /L S L S L S+ =

اگر جای اضالع AوB با هم عوض شود:

A ۱/2(نشت از ضلعm(+Bنشت از ضلع)0/3m(=

3 / 4 / 5 / 6 / 9 /L S L S L S+ =  

در بعضــی کاتالوگ هــا، اطاعــات مربــوط بــه 
نشــت دمپــر در قالــب جــدول ارائــه می شــود.

شــکل ۱۹: ارتبــاط افــت فشــار، شــدت نشــت و ابعــاد دمپرهــای 
کــم نشــت

)TORQUE( گشتاور
گشــتاور الزم بــرای دمپــر جزو اطاعاتی اســت 
ــود.  ــه می ش ــا ارائ ــواًل در کاتالوگ ه ــه معم ک
ــد در  ــت بای ــتاور دو حال ــل گش ــورد حداق در م
نظــر گرفتــه شــوند: یکــی گشــتاور الزم بــرای 
بســتن دمپــر کــه موجــب می شــود تیغه هــای 
ــزان  ــه هــم فشــرده شــده می ــر محکــم ب دمپ
ــل ممکــن برســد؛ و دیگــری  ــه حداق نشــت ب
گشــتاور دینامیــک الزم بــرای غلبــه بــر تأثیــر 

ــا. ــان هــوا روی تیغه ه ــاالی جری ســرعت ب
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