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در بخــش اول مقالــه نمونــه ای از ســاختار دمپــر و 

همچنیــن اطالعــات عملکــرد دمپــر شــامل شــدت 

نشــت و گشــتاور را مــورد بررســی قــرار دادیــم.

دما
ــن  ــا، باالتری ــی دمپره ــای عملیات ــر دم حداکث
دمایــی اســت کــه دمپرهــا بــه طــور طبیعــی 
در آن کار می کننــد. بــرای کار در دماهــای 

باالتــر، بایــد جنــس یاتاقان هــا و درزگیرهــا را 
از انــواع مقــاوم در برابــر گرمــای زیــاد انتخاب 
کــرد. بعضــی از دمپرهــا در دامنــه ی دمــای تا

بــه خوبــی کار می کننــد، امــا معمــواًل  C200  

دامنــه ی دمــا در سیســتم های گرمایــش، 
C95  HVAC تهویــه و تهویــه مطبــوع

اســت.
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 فشار
حداکثــر فشــار وارده بــر دمپــر، باالتریــن 
اختــاف فشــار اســتاتیکی اســت کــه هنــگام 
ــر آن وارد  ــر ب ــای دمپ ــودن تیغه ه ــته ب بس
ــار  ــاف فش ــن اخت ــن ای ــاال رفت ــود. ب می ش
ــی و نشــت  ــش گشــتاور عملیات موجــب افزای
ــه  ــد صدمــات فیزیکــی نیــز ب شــده و می توان
ــر  ــه، حداکث ــور نمون ــه ط ــازد. ب ــر وارد س دمپ
ــر  ــد دمپ ــرای چن اختــاف فشــار اســتاتیک ب

ــر اســت: ــرار زی ــه ق ب
/ kPa0 75 دمپر استاندارد: 

/ kPa1 50 دمپر استاندارد و کم نشت با دمای باال: 
/ kPa0 50 دمپر کم نشت با فشار استاتیک پایین: 

حداکثــر  کــردن  فهرســت  دیگــر،  روش 
ــای طــول  ــر مبن ــاف فشــار اســتاتیک ب اخت

اســت: دمپــر  تیغه هــای 

)CORROSION( خوردگی
دمپرهــای مــورد اســتفاده در سیســتم های 
جهــت  بایــد  مطبــوع  تهویــه  و  تهویــه 
محافظــت در برابــر خوردگــی، گالوانیــزه شــده 
یــا با روکشــی از روی )Zinc( پوشــیده شــوند.

ــت  ــه محافظ ــاز ب ــا نی ــر دمپره ــوارد زی در م
ــد: ــی دارن ــر خوردگ ــتری در براب بیش

ــک  ــه ذرات نم ــاحلی ک ــاختمان های س - س
ــل  ــه داخ ــارج ب ــوای خ ــراه ه ــد هم می توانن

ــوند. ــاختمان ش س
ــارج و  ــوای خ ــال ه ــر در کان ــی دمپ - وقت
خیلــی نزدیــک بــه ورودی هــوای خــارج 
ــه ی ورودی  ــن دهان ــد و ای ــه باش ــرار گرفت ق
فاقــد کرکره هــای ثابــت جهــت محافظــت در 
برابــر بــاران و بــرف باشــد، بــا اینکــه ســرعت 
ــا   ــارج ورودی در محــدوده ی 3/8 ت ــوای خ ه

ــد. ــتر باش ــا بیش ی m / s5

- دمپرهای نزدیک به کویلهای پاشش
- دمپرهــای نزدیــک بــه صافی هــای هــوای 

الکترونیــک بــا شــوینده
- دمپرهای نزدیک رطوبت زن های پاششی
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- دمپرهای مورد استفاده در برج خنک کن
ــای  ــتفاده در کانال ه ــورد اس ــای م - دمپره

ــده ــارات خورن ــا بخ ــه دود ب تخلی
دمپرهــای تمــام آلومینیومــی با تمام اســتنلس 

اســتیل در بســیاری از مــوارد مرجحند.
)TURBULENCE( آشفتگی

ــانی،  ــتم هوارس ــک سیس ــوا در ی ــان ه جری
ــت  ــا حال ــفتگی ب ــش آش ــفته اســت. افزای آش
همــان  می توانــد  هــوا  جریــان  ضربانــی 
ــش  ــه افزای ــذارد ک ــر بگ ــری را روی دمپ تأثی
ــوا  ــرعت ه ــن س ــذارد. بی ــوا می گ ــرعت ه س
و آشــفتگی ایجــاد شــده در اثــر جریــان هــوا 
از میــان دمپــر، ارتبــاط مســتقیمی وجــود دارد. 
می تــوان  را  مایــم  آشــفتگی های  تأثیــر 
نزدیکــی  در  نصب شــده  دمپرهــای  روی 
ــک  ــا نزدی ــال ی ــع کان ــی مقط ــل ناگهان تبدی
هــادی،  پره هــای  بــدون  زانویی هــای 
ــدید  ــفتگی های ش ــر آش ــود. تأثی ــاهده نم مش
ــود  ــر ش ــی دمپ ــب خراب ــد موج ــه می توان ک
نصب شــده  دمپرهــای  روی  می تــوان  را 
ــرد.  ــاهده ک ــادزن مش ــک ب ــاورت ی در مج
چنانچــه دمپــر در معــرض لرزش هــای شــدید 

باشــد، می تــوان شــدت لــرزش را بــا تقویــت 
ــط  ــای راب ــتفاده از میله ه ــر، اس ــای دمپ پره ه
ــش داد.  ــی، کاه ــای اضاف ــا محرکه ــتر ی بیش
امــا روش بهتــر بــرای پرهیــز از بــروز چنیــن 
ــب  ــرای نص ــی ب ــاب محل ــکاتی، انتخ مش
دمپــر اســت کــه در آنجــا هــوا حداقــل 
آشــفتگی را داشــته باشــد. اگــر آشــفتگی 
شــدید جریــان هــوا اجتناب ناپذیــر باشــد، 
ــرای کار  ــه ب ــر ک ــای محکم ت ــد از دمپره بای
 )Heavy Duty( ســنگین ســاخته شــده اند

ــرد. ــتفاده ک اس
محرک ها و میله های رابط

ــا  ــردن دمپره ــته ک ــاز و بس ــا ب کار محرک ه
ــا  ــی ی ــی، الکترونیک ــیگنال الکتریک ــق س طب
نیوماتیکــی اســت کــه از یــک کنتــرل کننــده 
ــت کار  ــا دو حال ــد. محرک ه ــت می کنن دریاف
ــواًل  ــد؛ معم ــم می آورن ــا فراه ــرای دمپره را ب
بــاز )Normally open( و معمــواًل بســته 
)Normally closed( در کاربردهــای معمــواًل 
بســته تیغه هــای دمپــر تــا وقتــی هیــچ 
ســیگنال کنترلــی بــرای بــه حرکــت درآوردن 
ــد. در  ــته می مانن ــود، بس ــال نش ــرک اعم مح
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کاربردهــای معمــواًل بــاز، تیغه هــای دمپــر تــا 
وقتــی ســیگنالی بــه محــرک اعمــال نشــود، 

ــد. ــاز می مانن ب
روش های نصب محرک

محرک هــا را می تــوان بیــرون یــا داخــل 
کانــال نصــب کــرد. شــکل های ۲۰ و ۲۱ 
ــان  ــب را نش ــت نص ــن دو حال ــی ای چگونگ

می دهنــد.

شکل۲۰: محرک الکتریکی نصب شده در داخل

شکل ۲۱: محرک نیوماتیکی نصب شده در بیرون

محرکهای چندگانه
دمپرهــای چندبخشــی را می تــوان توســط 
ــاز و  ــگ ب ــور هماهن ــه ط ــرک، ب ــد مح چن
بســته کــرد )شــکل ۲۲( کــه البتــه بایــد تمــام 
بخشــهای دمپــر هــم بــه صــورت قائــم و هــم 
ــای  ــاز، تیغه ه ــواًل ب ــر معم ــه یکدیگ ــی ب افق
دمپــر تــا وقتــی ســیگنالی بــه محــرک اعمــال 

ــد. ــاز می مانن ــود، ب نش
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شکل ۲۲: کنترل یک دمپر چندبخشی

روش های نصب محرک
محرک هــا را می تــوان بیــرون یــا داخــل 
کانــال متصــل شــده باشــند. محرکهــای 
هماهنگــی  جهــت  می تــوان  را  چندگانــه 
کارکــرد دو یــا چنــد دمپــر در نقــاط مختلــف 
نیــز بــه کاربــرد. در ایــن صــورت تمــام 
محرک هــا بایــد دارای یــک ســیگنال ورودی 

و یــک زمان بنــدی باشــند.
بــه  می تــوان  را  محرک هــا  از  بعضــی 
سیســتم فیدبــک جهــت کنتــرل و اتوماتیــک 

ــرد. ــز ک مجه
)JACKSHAFTS( محورهای باالبر

ــه  ــود ک ــبب می ش ــر س ــور باالب ــود مح وج
ــاور را  ــم مج ــهای قائ ــر، بخش ــرک دمپ مح
بــا نیــروی یکنواخــت بــه حرکــت درآورد 
)شــکل ۲3(. ایــن محــور موجــب هماهنگــی 
دمپــر  بخشــهای  عملکــرد  همزمانــی  و 

. د می شــو

)Jackshaft( شکل ۲3: کاربرد باالبر دمپر
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