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انتخاب و تعیین اندازه ی دمپرها-بخش سوم

در بخش هــای قبلــی مقالــه نمونــه ای از ســاختار 

دمپــر، اطالعــات عملکرد شــامل شــدت نشــت، 

ــوان  ــفتگی عن ــی و آش ــا، خوردگ ــتاور، دم گش

شــد و در رابطــه بــا محرک هــا، نصــب و انــواع 

آنهــا نیــز صحبــت کردیــم.

کاربرد انواع دمپر 
** دمپرهای کنترل حجم

* دمپرهای متعادل کننده دستی
:)Manual Balancing Dampers( 

ــواع  ــت از ان ــن اس ــه ممک ــا ک ــن دمپره  ای
تــک تیغــه ای، تیغــه مــوازی بــا تیغــه متقابــل 
ــوا  ــان ه ــم جری ــرای تنظی ــواًل ب ــند، معم باش
در شــاخه های سیســتم کانــال مــورد اســتفاده 
قــرار می گیرنــد. ایــن دمپرهــا بــه یک وســیله 
قفــل کننــده نیــز مجهزنــد کــه پــس از تنظیــم 

ترجمه و اقتباس: مهندس سید مجتبی طباطبایی
Honeywell Engineering Manual-Automatic Control :مأخذ
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نهایــی، تیغه هــا را قفــل و ثابــت می کنــد. 
ــال  ــتن کان ــرای بس ــده ب ــای متعادل کنن دمپره

ــده اند. ــاخته نش ــان س ــع جری و قط
 Isolating( مجزاکننده  دمپرهای   *
از  است  ممکن  که  دمپرها  این   :)Dampers

متقابل  تیغه  با  موازی  تیغه  تیغه ای،  انواع تک 
باشند، معمواًل برای تنظیم یا قطع جریان هوا 
می روند  کار  به  کانال  سیستم  شاخه های  در 
این  هستند.  بسته  و  )باز  وضعیتی  در  اغلب  و 
با  نیوماتیکی  دستی،  محرک  دارای  دمپرها 
برای  درزبندهایی  به  مجهز  و  بوده  الکتریکی 

باال بردن کیفیت هوابندی هستند.
* دمپرهای تنظیم جریان

:)Modulating Damper( 
ــواع  ــت از ان ــن اس ــه ممک ــا ک ــن دمپره  ای
تــک تیغــه ای، تیغــه مــوازی بــا تیغــه متقابــل 
ــرل،  ــتم کنت ــک سیس ــان ی ــه فرم ــند، ب باش
جریــان هــوا را در شــاخه های سیســتم کانــال 
ــان  ــم جری ــای تنظی ــد. دمپره ــر می دهن تغیی
بــرای تغییــر وضعیــت تیغه هــا از »کامــًا 
ــای  ــه محرک ه ــًا بســته«، ب ــا »کام ــاز« ت ب

ــد. اســتفاده  ــا الکتریکــی مجهزن نیوماتیکــی ی
ــورد  ــدی م ــت هوابن ــد، کیفی ــواع درزبن از ان
نظــر را تأمیــن خواهــد کــرد. بــه جهــت 
حرکــت مــداوم تیغه هــا، بایــد توجــه خاصــی 
ــن  ــا و قســمت های متحــرک ای ــه یاتاقان ه ب

ــردد. ــذول گ ــر، مب ــوع دمپ ن
 :)Backdraft Dampers( دمپرهای یک طرفه *
این دمپرها ممکن است تک تیغه ای، تیغه موازی 
باشند، طوری طراحی شده اند که  متقابل  تیغه  با 
عبور  امکان  جهت  یک  در  فقط  هوا  جریان  به 
آن  عکس  جهت  در  هوا  جریان  از  مانع  و  داده 
در  یک طرفه  شیر  کار  همان  )یعنی  می شوند 
یک طرفه  دمپرهای  لوله کشی(.  سیستم های 
معمواًل به صورت ثقلی عمل می کنند، اما برای 
کمک به باز و بسته شدن آن ها ممکن است از 
محرک های الکتریکی، نیوماتیکی، وزنه و با فنر 

نیز استفاده شود.
هزینـــه اولیـــه نصـــب ایـــن نـــوع دمپرهـــا 
ـــرل  ـــای کنت ـــر از دمپره ـــت کمت ـــن اس ممک
ـــول  ـــی در ط ـــرژی مصرف ـــد ان ـــا بای ـــد، ام باش
ـــر  ـــد نظ ـــز در م ـــتم را نی ـــر متصـــوره سیس عم
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شکل 24: انواع دمپرهای ورودی و خروجی بادزن

داشــت. دمپرهــای یک طرفــه در مقایســه 
ــت فشــار  ــواًل اف ــرل، معم ــا دمپرهــای کنت ب

ــد.  ــاد می کنن ــتری ایج ــیار بیش بس
 :)Fan Ilet Dampe( دمپــر ورودی بــادزن *
جهــت حفــظ بــازده بــادزن بــه هنــگام 
کاهــش جریــان، مقــدار جریــان هــوا اغلــب 
ــه ورودی  ــه در دهان ــری ک ــیله دمپ ــه وس ب
بــادزن نصــب می شــود، تحــت کنتــرل قــرار 

می گیــرد )شــکل ۲۴(.
 آرایـش تیغه هـای ایـن دمپـر چنـان اسـت 
کـه در ورودی بـادزن یـک حالـت گردبـادی 
در همـان جهـت چرخـش پره هـای بـادزن، 
بـه هـوا می دهنـد. چنانچـه جهـت چرخـش 
گردباد برعکس شـود، قدرت مصرفی بشـدت 
افزایـش یافتـه و ممکن اسـت حالـت ضربانی 
ایجـاد شـود؛ بنابراین هنـگام سـفارش بادزن 
بایـد جهـت چرخش به روشـنی معلـوم گردد. 

تیغه هـای ورودی بـر دو نوع انـد:
 :)Cone Type( مخروطی

که در کارخانه روی بادزن سوار می شود.
 :)Cylindrical Type( استوانه ای
که بعداً به بادزن اضافه می شود. 

* دمپرهای محفظه ورودی
:)halet Box Dampers( 

 ایـن دمپرهـا ممکـن اسـت بـرای کنتـرل شـدت 
جریـان هـوا در سیسـتم مورد اسـتفاده قـرار گیرند. 
ایـن دمپرهـا نیـز ممکـن اسـت از نوع تیغـه موازی 

بـا تیغـه متقابل باشـند )شـکل ۲۴(.
کـه  می شـود  نصـب  مـوازی طـوری  تیغـه  دمپـر 
تیغه هـای آن بـا محـور بـادزن مـوازی باشـند تا در 
حالـت »قسـمتی بسـته )Partially closed(«، در 

ورودی بـادزن گردبـاد ایجـاد شـود.
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ــان  ــرل جری ــرای کنت ــل ب ــه متقاب ــر تیغ دمپ
افــت فشــار در  افزایــش  از طریــق  هــوا 
حالــت »قســمتی بســته« مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرنــد. 
* دمپر خروجی بادزن

:)Fant outlet Damper( 
ــزات  ــوان تجهی ــه عن ــب ب ــا اغل ــن دمپره  ای
ــه  ــادزن ب ــه ســازنده ب کمکــی توســط کارخان
آن اضافــه می شــوند )شــکل ۲۴(؛ امــا در 
ــرل  ــر کنت ــک دمپ ــتم ها، ی ــیاری از سیس بس
حجــم در کانــال نزدیــک دهانــه خروجــی یــا 
ــود.  ــب می ش ــی نص ــه خروج ــود دهان در خ
دمپرهــای خروجــی نیــز ممکــن اســت از 
ــل باشــند.  ــا تیغــه متقاب ــوع تیغــه مــوازی ب ن
در حالــت »قســمتی بســته«، دمپرهــای تیغــه 
مــوازی جریــان هــوا را بــه ســمت بدنــه کانال 
برمی گرداننــد کــه ایــن ســبب غیریکنواختــی 
منحنــی ســرعت هــوا در عبــور از دمپــر 
ــاخه های  ــان در ش ــت جری ــن اس ــده ممک ش
پایین دســت کانــال را بــه شــدت تحــت 

ــرار دهــد. ــر ق تأثی

وقتــی کنتــرل حجــم در خروجــی بــادزن الزم 
بــوده و سیســتم دارای اجــزاء دیگــری ماننــد 
پایین دســت  در  انشــعاباتی  یــا  کویل هــا 
جریــان هــوا باشــد، پیشــنهاد می شــود از 
ــی  ــود. وقت ــتفاده ش ــل اس ــه متقاب ــر تیغ دمپ
ــا فضــای  ــادزن بــه یــک محفظــه بــزرگ ب ب
ــد، ممکــن اســت اســتفاده  ــاز دهــش می کن ب
ــادزن  ــی ب ــوازی در خروج ــه م ــر تیغ از دمپ

رضایت بخــش باشــد.
بــرای بادزن هــای ســانتریفوژ، بهتریــن حالــت 
جریــان هــوا معمــواًل وقتــی حاصــل می شــود 
کــه تیغه هــای دمپــر عمــود بــر محــور بــادزن 
نصــب گردنــد؛ امــا ممکــن اســت بــه دالیلــی 
الزم باشــد کــه تیغه هــای دمپــر بــه صــورت 
ــه  ــادزن نصــب شــوند. ب ــا محــور ب مــوازی ب
ــد  ــر بای ــای دمپ ــول، محــور تیغه ه طــور معم
ــرایطی  ــر در ش ــا اگ ــردد، ام ــب گ ــی نص افق
ــور  ــه ط ــا ب ــور تیغه ه ــه مح ــد ک الزم باش
قائــم نصــب شــود، بایــد از دمپــر مخصــوص 

ــود. ــتفاده ش ــرد اس ــف گ ــای ک ــا یاتاقان ه ب
ــرای انتخــاب صحیــح دمپــر، بایــد ســرعت  ب
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خروجــی بــادزن معلــوم باشــد. جهــت بهبــود 
ــه  ــی ک ــان و کاهــش لرزش های ــی جری منحن
می تواننــد طــول عمــر بــادزن و دمپــر را 
کوتــاه کننــد، بهتــر اســت در صــورت امــکان 
دمپــر را حداقــل بــه انــدازه یــک قطــر کانــال 
دورتــر از دهانــه خروجــی بــادزن نصــب نمود.

نشــان  را  حجمــی  دمپرهــای   ۲۵ شــکل 
. هــد می د

شکل 25: اتصال دمپر حجمی

** دمپرهای کنترل دما
ــر  ــت دمپ ــک جف ــا، ی ــرل دم ــای کنت دمپره
ــن  ــای معی ــول دم ــرای حص ــه ب ــتند ک هس
ــم  ــا ه ــوا، ب ــان ه ــط دو جری ــق تخلی از طری
ــواًل  ــه معم ــا ک ــن دمپره ــد. ای ــل می کنن عم
 Face and( بــه »دمپرهــای روبــرو و میانبــر
ــوا  ــان ه ــک جری ــوم اند، ی Bypass(« موس

را بــه دو قســمت تقســیم می نماینــد کــه 
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــیر )ک ــور از دو مس ــا عب ب
مثــًا می توانــد شــامل یــک کویــل گرمایــی 
ــدا  ــی پی ــا ســرمایی باشــد( دماهــای متفاوت ی
می کننــد و بــا مخلــوط شــدن مجــدد ایــن دو 
جریــان، دمــای مــورد نظــر حاصــل می شــود 

ــکل ۲۶(. )ش
* دمپرهای هوای تازه

 :)Fresh air Dampers( 
ــای  ــت دمپره ــازه، جف ــوای ت ــای ه دمپره
ــان تــک تیغــه ای، تیغــه مــوازی  تنظیــم جری
ــان  ــه فرم ــه ب ــتند ک ــل هس ــه متقاب ــا تیغ ب
یــک سیســتم کنتــرل عمــل نمــوده و امــکان 
مخلــوط شــدن حجــم معینــی از هــوای 
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ــت حصــول  ــوای برگشــتی را جه ــارج و ه خ
ــد. وقتــی  دمــای مــورد نظــر، فراهــم می آورن
حجــم هــوای خــارج ورودی بــه سیســتم زیــاد 
ــر  ــق یــک دمپ باشــد، هــوای اضافــی از طری
ــده فشــار  ــر رهاکنن ــا دمپ ــان و ی ــم جری تنظی
)Pressure Relief Damper( بــه بیــرون 

ــوند. ــده می ش ــاختمان ران س
مخلــوط کــردن دو جریــان هــوا بــا دماهــای 
جریــان  دمایــی  الیه بنــدی  از  متفــاوت، 
ــان  ــت جری ــد در پایین دس ــه می توان ــوا ک ه
ــد  ــری می کن ــی شــود، جلوگی موجــب یخ زدگ

ــکل ۲۷(. )ش
در اینجــا نیــز اســتفاده از انواع درزبنــد، کیفیت 
هوابنــدی مــورد نظــر را تأمیــن خواهــد کــرد. 
ــد  ــا، بای ــداوم تیغه ه ــت م ــت حرک ــه جه ب
ــا و قســمت های  ــه یاتاقان ه توجــه خاصــی ب

ــذول گــردد. ــن دمپرهــا مب متحــرک ای
* دمپرهای چندناحیه ای 

 :)Multicone Dampers(
ــای  ــت دمپره ــه ای، جف ــد ناحی ــای چن دمپره
ــان تــک تیغــه ای، تیغــه مــوازی  تنظیــم جری
ــان  ــه فرم ــه ب ــتند ک ــل هس ــه متقاب ــا تیغ ب

یــک سیســتم کنتــرل، امــکان مخلــوط شــدن 
دو جریــان هــوا بــا دماهــای متفــاوت را جهت 
حصــول دمــای معینــی فراهــم می کننــد. 
معمــواًل چنــد جفــت از ایــن دمپرهــا در یــک 

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــتگاه م دس
** دمپرهای کنترل فشار
* دمپرهای تنظیم جریان:

 به شرحی که قبًا ذکر شد. 
* دمپرهای یک طرفه: 

به شرحی که قبًا ذکر شد.
** دمپر رهاکننده فشار

:)Pressure Relief Damper( 
کـه  اسـت  یک طرفـه  دمپـر  یـک  ایـن   
»اتوماتیـک« بـوده و واکنش سـریعی دارد، اما 
کنتـرل فشـار توسـط آن چندان دقیق نیسـت. 
خارجـی  دیـوار  روی  نبایـد  را  دمپرهـا  ایـن 
سـاختمان بـرای کنترل فشـار سـاختمان مورد 
اسـتفاده قـرار داد، چـرا کـه تندبـاد و جهـت 
وزش بـاد روی اختاف فشـار تأثیـر می گذارد.

دمپرهــای کنتــرل حجــم بــا محــرک، ممکــن 
اســت همــراه بــا یــک احساســگر فشــار 
ــار  ــردن فش ــا ک ــت ره ــار جه ــد فش ــا کلی ب
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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

کانــال مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. بــه ایــن 
ترتیــب اختــاف فشــار را می تــوان بــه طــور 
ــار  ــگر فش ــرد و احساس ــاء ک ــری ابق دقیق ت
ــاد  ــت وزش ب ــا جه ــاد ی ــر تندب ــت تأثی تح
ــک  ــرد. در ســاده ترین شــکل، ی ــرار نمی گی ق
ــت  ــی جه ــه محرک ــد ب ــار می توان ــد فش کلی

بــاز کــردن کامــل یــک دمپــر تیغــه مــوازی، 
انــرژی بدهــد. بــه جــای آن ممکــن اســت از 
ــت  ــار جه ــده فش ــگر کنترل کنن ــک احساس ی
تنظیــم یــک دمپــر تیغــه متقابــل بــه منظــور 
ابقــاء فشــار، صــرف نظــر از شــرایط، اســتفاده 

کــرد.
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