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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.

انتخاب و تعیین اندازه ی دمپرها-بخش پایانی

محل نصب دمپر
ــد  ــوند بای ــب می ش ــال نص ــه در کان ــی ک دمپرهای
بــه انــدازه کافــی از وصاله هایــی مثــل زانویــی دور 
ــدون  ــد ب ــادزن نبای ــی ب ــای خروج ــند. دمپره باش
ــادزن،  ــرزش ب ــر آشــفتگی هــوا و ل ــه تأثی توجــه ب
مســتقیمًا در دهانــه خروجــی بــادزن نصــب شــوند.

تعیین اندازه دمپر
و  کانال  ابعاد  اساس  بر  تنها  دمپرها  گاهی 
اما این اغلب  انتخاب می گردند؛  راحتی نصب، 
موجب گزینش دمپرهای بزرگ تر از اندازه الزم 

کنترل  شدن  نامطلوب  آن  نتیجه  که  می شود 
سیستم است.

انتخاب صحیح اندازه دمپر منافع زیر را در بر دارد:
* هزینـه نصـب کمتـر بـه دلیـل کوچک تـر 
بـودن ابعـاد دمپـر و مضافـًا کوچک تـر شـدن 

محرک هـا بـا کاهـش تعـداد آن هـا؛
* کاهـش هزینـه انـرژی به دلیل اینکه نشـت 

هـوا از دمپـر کوچک تر، کمتر اسـت؛
* مشخصه های کنترل بهتر؛
* مشخصه های عملکرد بهتر

ترجمه و اقتباس: مهندس سید مجتبی طباطبایی
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شکل26: مقاومت در رس راه جریان هوا در یک سیستم

جهــت کنتــرل مطلــوب سیســتم بایــد هنــگام 
ــه مشــخصه های عملکــرد و  انتخــاب دمپــر ب

ــه شــود. ــا توج ظرفیت ه
)Installed characteristic( مشخصه نصب

مشخصه ذاتی دمپر مبتنی بر یک افت فشار ثابت 
کاربرد  اغلب  این  که  است  دمپر  از  هوا  عبور  در 
عملی ندارد. عناصر مقاومتی سری مثل کویل ها، 
دریچه های کرکره ای و مقاومت کانال، هم زمان با 
تغییر حالت دمپر، سبب تغییر افت فشار می شوند 

)شکل های ۲۶ و ۲۷(.

شکل27: مثالهایی از مقاومت در رس راه جریان هوا

ــت  ــبت مقاوم ــط نس ــب توس ــخصه نص  مش
ــن  ــر تعیی ــت دمپ ــه مقاوم ــری ب ــر س عناص
شــده و بــرای دمپرهــای تیغــه مــوازی و تیغــه 

ــکل ۲۸(. ــد )ش ــر می کن ــل، تغیی متقاب

شــکل 28: مشــخصه ی نصــب و مشــخصه ی ذاتــی یــک 

دمپــر

ــوای  ــان ه ــخصه جری ــری، مش ــت س مقاوم
ــت  ــه مقاوم ــر چ ــد. ه ــر می ده ــر را تغیی دمپ
ســری بزرگ تــر باشــد، ایــن تغییــر نیــز 
ــر  ــت عناص ــبت مقاوم ــت. نس ــر اس بزرگ ت
ســری بــه مقاومــت دمپــر را نســبت مشــخصه 

می گوینــد.  )Characteristic Ratio(
مشــخصه های   ۳۰ و   ۲۹ شــکل های 
ــوازی  ــه م ــای تیغ ــرای دمپره ــه ب تغییریافت
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نســبت  اســاس  بــر  را  متغیــر  تیغــه  و 
مشــخصه های مختلــف نشــان می دهنــد.

ــه  ــر چ ــردی ه ــه عملک ــتیابی ب ــرای دس ب
نزدیک تــر بــه مشــخصه خطــی ایــده آل 
2/ بــرای  5 جریــان، بایــد از نســبت مشــخصة 
ــکل ۲۹( و ۱۰  ــوازی )ش ــه م ــای تیغ دمپره
ــکل ۳۰(  ــل )ش ــه متقاب ــای تیغ ــرای دمپره ب
ــورد  ــت کل م ــد مقاوم ــود. درص ــتفاده ش اس
ــن  ــر تعیی ــب زی ــه ترتی ــر ب ــرای دمپ ــاز ب نی

می شــود:
مقاومت سری+ مقاومت دمپر= مقاومت کل )%۱۰۰(

ــت  ــر - مقاوم ــت دمپ ــرار دادن )مقاوم ــا ق ب
ــری: ــت س ــای مقاوم ــه ج کل( ب

برای دمپرهای تیغه موازی:  

۲۹% مقاومت کل= مقاومت دمپر  

یا:
 =

−
29

100 29
4۱% مقاومت سری   
برای دمپرهای تیغه متقابل:

۹% مقاومت کل = مقاومت دمپر  
با:

=
−
9

100 9
۱۰% مقاومت سری  

بـرای مثـال، اگـر یـک کویـل بـا افـت فشـار  
۰/۱4۰kPa بـه طور سـری با یـک دمپر تیغه 
متقابـل نصـب شـود )شـکل ۳۱(، دمپـر بایـد 
افـت فشـاری برابر ۰/۱4۰kPa داشـته باشـد 
.)۰/۰۱4kPa ۰/۱4۰ می شـودkPa ده درصد(

ــای  ــا دمپره ــر ب ــتم دمپ ــخصه های سیس ــکل29:  مش ش

تیغــه مــوازی
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ــای  ــا دمپره ــر ب ــتم دمپ ــخصه های سیس ــکل 30: مش ش

تیغــه متقابــل

تعیین اندازه دمپر
نســبت مطلــوب مقاومــت دمپــر بــه مقاومــت 
ســری کــه ذکــر شــد، در تعییــن افــت فشــار 
مطلــوب مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن 
افــت فشــار نیــز در تعییــن انــدازه دمپــر، گام 
ــدول ۱،  ــدرج در ج ــق روش من ــه گام مطاب ب

بــه کار مــی رود.
ابعــاد  بــه  کانالــی  بــرای   :۱ مثــال 
مســاحت  بــا  (mm) (mm)×915 1625   
/ کــه شــدت جریــان هــوا در آن  m21 49

ــر  ــور از دمپ ــار در عب ــت فش L و اف / s9440

Pa15 اســت، انــدازه دمپــر  تیغــه مــوازی 

مطابــق جــدول ۲ محاســبه می شــود. بــر 
ــرای  اســاس محاســبات منــدرج در جــدول، ب
ــاد  ــه ابع ــری ب ــوان دمپ ــرد می ت ــن کارب ای
 / m21 35 مســاحت  بــا   (mm)×915 1475

انتخــاب کــرد.
سایر مالحظات در انتخاب دمپر 

* کنترل دو وضعیتی
۱- بــه طــور نمونــه، دمپرهــای تیغــه مــوازی 
ــت  ــل اف ــه متقاب ــای تیغ ــه دمپره ــبت ب نس

ــد. ــری دارن فشــار کمت
ــر منتخــب،  ــه دمپ ــد بررســی شــود ک ۲- بای
حداکثــر فشــار اســتاتیک و نشــت مقتضــی را 

ــد. ــن می کن تأمی
* کنترل تعادل

۱- مقتضیــات کاربــردی را تعییــن نمــوده 
ــل را  ــه متقاب ــا تیغ ــوازی ب ــه م ــر تیغ و دمپ

ــد. ــاب کنی انتخ
ــر منتخــب،  ــه دمپ ــد بررســی شــود ک ۲- بای
حداکثــر فشــار اســتاتیک و نشــت مقتضــی را 

ــد. ــن می کن تأمی

انتخاب و تعیین اندازه ی دمپرها-بخش پایانی

https://www.instagram.com/kaashaaneh/
https://t.me/kaashaaneh
https://www.facebook.com/kashaneh7
https://www.linkedin.com/in/kaashaaneh/


www.Kaashaaneh.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

انتخاب و تعیین اندازه ی دمپرها-بخش پایانی
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مشخصه های دمپر بزرگ تر از اندازه الزم
* عملکرد دمپر

دمپــر بزرگ تــر از انــدازه الزم، دمپــری اســت 
 /2 5 ــر از  ــخصه آن بزرگ ت ــبت مش ــه نس ک
ــر از ۱۰  ــر تیغــه مــوازی، و بزرگ ت ــرای دمپ ب
ــی  ــد. منحن ــل باش ــه متقاب ــر تیغ ــرای دمپ ب
مشــخصه چنیــن دمپــری در مقایســه بــا 
در   )Linear Curve( مطلــوب  منحنــی 
می شــود. مشــاهده   ۳۰ و   ۲۹ شــکل های 

ــدازه الزم،  ــودن دمپــر از ان ــر ب نتیجــه بزرگ ت
ــاز شــدن  ــی ب ــا کم ــط ب ــه فق ــن اســت ک ای
دمپــر، مقــدار بیشــتری هــوا نســبت بــه آنچــه 

ــد. ــور می کن ــوده اســت از آن عب ــر ب در نظ
بــا اســتفاده از دمپــر کوچک تــر، درصــد 
ــش  ــر افزای ــور از دمپ ــوا در عب ــت فشــار ه اف
ــدازه  ــر از ان ــر بزرگ ت ــد. مشــخصه دمپ می یاب
الزم بیشــتر متأثــر از افــت فشــار هــوا در عبور 

ــا از خــود دمپــر. از مقاومــت ســری اســت ت
در شــکل ۳۲، منحنــی دمپــر بزرگ تــر از 
انــدازه الزم بــا منحنــی خطی )حالــت مطلوب( 
مقایســه شــده اســت. یــک دمپــر تیغه مــوازی 

ــک  ــا ی ــاس ب ــدازه الزم در قی ــر از ان بزرگ ت
ــدازه الزم،  ــر از ان ــل بزرگ ت ــر تیغــه متقاب دمپ
انحــراف بیشــتری نســبت بــه منحنــی خطــی 
ــا انتخــاب  ــوان ب دارد کــه ایــن عیــب را می ت
یــک دمپــر کوچک تــر کــه افــت فشــار کلــی 

ــود. ــد، اصــاح نم بیشــتری را ایجــاد می کن

شــکل31: افــت فشــار منونــه بــرای کویــل و دمپــر 

رِسی( )مقاومــت 

از  بزرگــر  دمپرهــای  منحنــی  مقایســه ی  شــکل32: 

انــدازه ی الزم تیغــه مــوازی و تیغــه متقابــل بــا منحنــی 

ــی  ــی مشــخصه ی ذات ــوب( و منحن ــت مطل خطــی )حال

ــل ــه متقاب ــوازی و تیغ ــه م ــای تیغ دمپره
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شــکل 33: تاثیــر انتخــاب دمپــر بزرگــر از انــدازه ی الزم 

روی حساســیت سیســتم

* حساسیت سیستم کنترل
یـک دمپـر بزرگ تـر از انـدازه الزم بـا منحنی 
مشـخصه غیرخطـی، موجـب تغییر حساسـیت 
سیسـتم کنتـرل در دامنه عملکرد آن می شـود. 
بـه طـوری کـه در شـکل ۳۳ دیـده می شـود، 
بـا تغییـر درصـد بـاز شـدن دمپـر، حساسـیت 
سیسـتم نیـز بـه میـزان قابـل توجهـی تغییـر 
دمپـر  مشـخصه  منحنـی  چـه  هـر  می یابـد. 
بـه حالـت خطـی نزدیک تر گـردد، حساسـیت 
سیسـتم نیـز پایـداری بیشـتری یافتـه موجب 
افزایـش  می شـود.  کنتـرل  بیشـتر  ثبـات 

حساسـیت سیسـتم می توانـد موجب نوسـان و 
تنـاوب در کار سیسـتم شـده و کیفیـت کنترل 

را تضعیـف کنـد.
افت فشار دمپر

اگـر ابعـاد کانـال، انـدازه دمپـر و جریـان هـوا 
مرحلـه ای  روش  از  می تـوان  باشـند،  معلـوم 
منـدرج در جـدول ۳ بـرای تعییـن افـت فشـار 

واقعـی دمپـر اسـتفاده کـرد.
مثـال ۲: یـک دمپـر تیغه مـوازی به مسـاحت 
  / m21 68 /  در کانالـی بـه مسـاحت  m21 49

 L / S9440 مقطـع  قرار دارد و دبی جریان هوا 
اسـت. افـت فشـار این دمپـر مطابـق جدول 4 

می شود. محاسـبه 
کنترل هوای مخلوط

شـکل ۳4 یک سیسـتم کنترل هـوای مخلوط 
را نشـان می دهـد. هـر سـه نـوع دمپـر )هوای 
برگشـتی(  هـوای  و  اخراجـی  هـوای  خـارج، 
عوامـل اصلـی افـت فشـار در کانال های محل 
اسـتقرار خـود هسـتند. بنابراین جهـت حصول 
یـک کنتـرل خطـی، از دمپرهای تیغـه موازی 

اسـتفاده شـده است.
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شکل34: سیستم کنرل هوای مخلوط )دمپرهای تیغه موازی(

شکل35: سیستم هوای مخلوط با کرکره ها

شــکل 36: تنظیــم صحیــح جهــت تیغه هــای مــوازی 

ــوای  ــارج و ه ــوای خ ــر ه ــط موث ــرای تخلی ــا ب دمپره

ــت برگش

ــبکه  ــا ش ــره )Louver( ی ــه از کرک ــی ک وقت
ــا  ــری ب ــور س ــه ط ــدگان ب ــع ورود پرن مان
ــی  ــوای اخراج ــارج و ه ــوای خ ــای ه دمپره
ــه  ــان ک ــکل ۳۵(، همچن ــود )ش ــتفاده ش اس
دمپــر بســته می شــود افــت فشــار اســتاتیک از 
شــبکه بــا کرکــره بــه دمپــر منتقــل می شــود. 
از  اســتفاده  سیســتم هایی  چنیــن  بــرای 
ــوای  ــر راه ه ــل در س ــه متقاب ــای تیغ دمپره
خــارج و هــوای اخراجــی، منحنــی مشــخصه 
ــر  ــوب( نزدیک ت ــی )مطل ــت خط ــه حال را ب
می کنــد. دمپــر برگشــت عامــل اصلــی افــت 
ــت و  ــتقرارش اس ــل اس ــال مح ــار در کان فش
لــذا یــک دمپــر تیغــه مــوازی، حداقــل افــت 
فشــار را داشــته و منحنــی مشــخصه را خطــی 

ــد داشــت. ــه خواه نگ
شــکل ۳۶ تنظیــم صحیــح جهــت تیغه هــای 
ــوای  ــارج و ه ــوای خ ــای ه ــوازی دمپره م
برگشــت را بــرای تخلیــط مؤثــر ایــن دو هــوا 
نشــان می دهــد. تنظیــم صحیــح جهــت 
تیغه هــا بــه جلوگیــری از ایجــاد ســطوح ســرد 
در جریــان هــوای مخلــوط کــه می توانــد 
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ســبب یخ زدگــی کویل هــا شــود، کمــک 
می کنــد.

کاربرد دمپرها
ــان  ــا را نش ــواع دمپره ــرد ان ــدول ۵ کارب ج

می دهــد.
ــان  ــذر و جری ــان کنارگ ــرل جری کنت

ــل ــوری از روی کوی عب

شکل 37: کاربرد دمپر کنارگذر و دمپر مقابل کویل

ـــر  ـــذر و دمپ ـــر کنارگ ـــرد دمپ ـــکل ۳۷ کارب ش
ــه  ــد. بـ ــان می دهـ ــل را نشـ ــل کویـ مقابـ
لحـــاظ اســـتفاده از دمپـــر تیغـــه مـــوازی در 
ـــتم  ـــار سیس ـــت فش ـــذر )Bypass(، اف کنارگ
ـــت  ـــبتًا ثاب ـــر نس ـــن دمپ ـــوا از ای ـــور ه در عب

اســـت.

ــل،  ــل کویـ ــر مقابـ ــوا از دمپـ ــور هـ در عبـ
ـــود،  ـــته می ش ـــر بس ـــن دمپ ـــه ای ـــان ک همچن
افـــت فشـــار سیســـتم از کویـــل بـــه دمپـــر 
منتقـــل می گـــردد، و لـــذا اســـتفاده از یـــک 
دمپـــر تیغـــه متقابـــل، کنتـــرل خطی تـــری 

را عایـــد می کنـــد.
کنترل خفقان

 )کاهش شدید فشار(
ــر  ــوع دمپـ ــر دو نـ ــرد از هـ ــن کاربـ در ایـ
)تیغـــه مـــوازی و تیغـــه متقابـــل( می تـــوان 
ـــت  ـــی مقاوم ـــل اصل ـــر عام ـــرد. اگ ـــتفاده ک اس
ــه  ــای تیغـ ــد، دمپرهـ ــر باشـ ــتم دمپـ سیسـ

مـــوازی مرجح انـــد.
امـــا اگـــر مقاومـــت قابـــل توجهـــی ماننـــد 
ـــد از  ـــد، بای ـــته باش ـــود داش ـــز وج ـــل نی کوی

دمپرهـــای تیغـــه متقابـــل اســـتفاده شـــود.
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