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بزرگ  اریاکز بسو مر ع یمطبوع در صنا  هیتهو ستمیس کی یراه انداز  یبرا
 و در کجا مورد استفاده است؟  ستیچنل چ د یکه سا دیبدان دیبا

 حی و نحوه عملکرد آن، شما را در انتخاب صح زیتجه ن یبا انواع ا یی آشنا
مقاله به زبان  نی علت در ا نیهم به .چنل مورد نظر کمک خواهد کرد دیسا

 .شد میآشنا خواه ی صنعت  زیتجه  نیساده با کاربردها، عملکرد و انواع ا

 ..دیما باش  همراه

 

 (Side Chanell) ست؟یچنل چ دی سا 1#

  ی اصل نقش .است ی صنعت  زات یتجه نی از پر استفاده تر ی کیچنل  دیسا
 نی به کاربرد، ا بسته .کم است انیبا فشار باال و جر یهوا دیچنل، تول دیسا

 .تواند در نقش مکنده هوا باشد و هم در نقش دمنده آن ی قطعه هم م

  ی م  دیمختلف تول یها زیکاربران در سا ازیچنل بسته به کاربرد و ن دیسا
پمپ کمپرسور    ایو  ومیقطعه به عنوان پمپ وک نیا ی کاربرد اصل  دو .شود
 .است

توجه به  با .شود ی به کار گرفته م ی ادیز اریبس ع یقطعه امروزه در صنا نیا
زبان  به .ستیچنل چ دیسا میبدان  ی کاربرد گسترده آن، الزم است به خوب

آن به  کاربرد پمپ هوا است که کیبلوئر،  نگیر ا یچنل و  دیسا گرید
 .دمنده با فشار کم است کیعنوان 
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چنل  دیسا .است دنیو مک دنیدم تیابلدستگاه با ق ک یچنل  دیسا بلوئر
 .رود ی به کار م ومیوک جادیا  یبه عنوان پمپ برا

باشد  ی م  یی ها  تیمحدود  یدارا  ی خروج یفشار هوا یدستگاه برا نیا
 .هوا را دارد دنیو مک  دنیدم یی توانا ی نی حد مع کیتا   ی عنی

هوا را  نیا سپس )مکش( و ردیگ یسمت هوا را م کیچنل از  دیسا بلوئر
چنل  دیسا یها  دمنده .کند )دمش( ی م  رونیبا سرعت باال ب گریاز سمت د

 ی شوند، م  ی شناخته م زیخال ن یکمپرسورها ایخال  یکه به عنوان پمپ ها
 .کنند دیتول ی توانند فشار قابل توجه

چند   هر .است شتریب ی صنعت  یشده توسط فن ها دیفشار از فشار تول نیا
 یچنل ها کمتر از فن ها دی شده توسط سا دیتول  یهوا انیکه جر
 .است یوژ ی فیسانتر
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 چنل دی انواع بلوئر سا 2#

 چنل تک پره دیسا بلوئر •
 چنل دو پره  دیسا بلوئر •
 چنل سه پره  دیسا بلوئر •

 

 بلوئر نگی نحوه عملکرد ر  3#

 یکه اجزا م یبهتر است بدان ،ی قطعه پر کاربرد صنعت  نیفهم بهتر ا یبرا
 ست؟ یل چچن  دیمختلف سا

  فی اجزا وظا نیدارند و هر کدام از ا ی مختلف یچنل ها اجزا دیسا بلوئر
 .خاص مربوط به خود را دارند

 :اجزا عبارتند از نیا

 الکتروموتور  •
 یوم ینیاز جنس آلوم فن •
 هوا  ی و خروج یورود مخازن •
 ر یصداگ •
 ض یقابل تعو  یها لتریف •

سر و   ،یقطعات صنعت  هیشود که نسبت به بق ی چنل باعث م  دیسا ریصداگ
 .نداشته باشد ی صوت ی آلودگ  کرده و د یتول یکمتر  یصدا
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صورت   نیخاص خود است به ا یفناور  یخال دارا یعملکرد پمپ ها اصل
توسط   سپس، .شود ی م  دهیمک ی چرخش ع ی پروانه سر ک ی قیکه هوا از طر 

  نیا چنل فشار وارد شده و دیداخل دمنده سا یاز مرکز به هوا زی گر یروین
 .شود  ی هوا فشرده م 

 و ابدی  ی م انیپمپ خال جر  ی چنل به قسمت داخل دیسا  قیهوا از طر نیا
سازد فشار  ی دوم پمپ ها را قادر م یساز  فشرده .شود ی فشرده م دوباره

 .کنند دی را تول ی قابل توجه
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پمپ  کی قیاز طر ادیز یها غهیفن با ت  کی  ع یچنل با چرخاندن سر دیسا
چنل  دیروش، سا نیاستفاده از ا با .کند ی گاز را منتقل م  ایهوا  ک،ی نزد

  شیافزا با .کند  جادیا ی و خروج یورود  نیب ی قادر است اختالف فشار بزرگ 
موتور  یاست، فشار رو ستمی که وابسته به مقاومت س ی فشار داخل

 .ابدی یم  شیافزا  ستمیس

  70kPaچنل ها در دامنه اختالف فشار تا   دیاصل، سا ن ی در نظر گرفتن ا با
  ع ی دامنه خوب و وس گر،ید یبا فن ها سهیمقا  در قابل استفاده هستند که

آسنکرون  ی موتور قفس سنجاب کیمعموالً   ستمیس نیا .شود ی محسوب م 
را   ستمیس کی چنل مونتاژ شده و  دی سا یاجزا ریموتور با سا نیا .دارد
شوند   ی ها مانع ورود گرد و غبار به داخل دستگاه م  لتریف .دهد ی م  لیتشک

 .هستند  زین ضیو قابل تعو
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 ست؟یبلوئر چ نگی ر  یکار  تیمحدود 4#

مکش هوا را  ای دمش و  تیقابل ی مقدار مشخص ک ی چنل ها تا  دیسا
 .ابدی  ی چنل کاهش م دیسا یدمنده ها انی فشار، جر شیافزا با .دارند

به طور  ه یتخل یاز موتور و دما ازیکاهش، قدرت مورد ن نیدنبال ا به
چنل ها  دیمحدوده عملکرد سا ل،یدل  نیهم به .ابدی ی م  شی همزمان افزا
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 ی قابل قبول، محدود م  هیتخل یبا در نظر گرفتن قدرت موتور و حداکثر دما
 .شود

قابل   ی ط یمح  یقدرت موتور، حداکثر فشار و دما ستم،یسازنده س معموالً 
 یکند تا محدوده کار  ی اطالعات کمک م  نیا .کند ی قبول را مشخص م 

چنل  دیهر سا تیتاشیشده در د  میفرکانس تنظ یو قابل قبول برا داریپا
 .مشخص شود

دقت   دیبا است که نی چنل ها وجود دارد ا دیکه در استفاده از سا یا نکته
چه مدل  نکهی ا .کند تیمشخص شده فعال یکرد دستگاه در محدوده کار 

  است که نیبسته به ا م،یرا انتخاب کن یچنل و با چه محدوده کار  دیسا
 .و در کجا قرار است استفاده شود ستیچنل چ  دیکاربرد سا میبدان

به   ستمیس ی و خروج یورود یلترهایف نکهیتوجه داشت به ا دیعالوه با به
  ی ها، کاهش صدا و آلودگ  لتریف نیا هدف  .نصب شده باشند ی درست
 .است ستمیشده در س جادیا  زیاز نو  ی ناش ی صوت

 

 چنل دی مختلف سا  یکاربردها  5#

مختلف  یها  ندیدمش در فرآ  ایمکش و  یتوان برا  ی چنل م دیسا از
شود، به آن  ی فشار باال استفاده م   جادیا یکه برا یموارد در .استفاده کرد

 .شود  ی کمپرسور گفته م 
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شود،  ی استفاده م  ومیوک ایمکش و  یچنل برا دیهم که از سا یموارد در
 .شناسند ی پمپ م  ومیآن را با نام وک

4 # 

  چنل ها به شکل دیباشد، سا از یهوا ن یکه به حجم باال یی کاربردها در
ثابت   ستمیس ی حالت، فشار خروج   نیا در .شوند ی به هم متصل م یمواز 

چنل ها  دیباشد، سا ازیکه به هوا با فشار باال ن یی کاربردها در .خواهد ماند
 .شوند ی به هم متصل م  یبه شکل سر 

برابر خواهد بود با مجموع   ستمیچنل ها، فشار س د یسا یاتصال سر  با
 .چنل ها دیفشار سا

 

 مختلف عی چنل در صنا دی کاربرد سا  6#

 عاتیما  ی هواده  .1
 خشک  ی هواده  .2
 یرقجاروب .3
 ی نقطه ا مکش .4
 یکیولوژیب یها  ندیفرآ ی هواده  .5
 مواد  ی هواده  .6
 یپرورش ماه  صنعت .7
 ی خودروساز  صنعت .8
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 ک ی و سرام ی کاش  دیتول صنعت .9
 و فاضالب  آب .10
 کاغذ  دیتول صنعت .11
 مان یس دیتول .12
 ییو دارو ی بهداشت ،یی غذا ع یصنا .13
 ها  لیخشک کردن اتوموب یبرا کارواش .14

 

 ست؟یچنل چ دی سا یای مزا 7#

به نسبت  دیعمر مف ،یقطعات صنعت ریچنل ها به نسبت سا دیسا •
 .دارند ی طوالن 

 دیرا تول ی کم ی لیخ ینداشته و صدا ی صوت ی چنل ها آلودگ  دیسا •
 .کنند ی م

  طیبوده و به مح ی چنل ها بدون آلودگ  دیتوسط سا یدیتول یهوا •
 .رساند ی نم  یضرر  ستیز
 .است نییچنل ها پا دیسا یو نگهدار  ریتعم نهیهز •
 .چنل مناسب است دیسا هیاول متیق •
 .ستیمتخصص ن ازمندیچنل ها ساده و آسان بوده و ن دیسا کاربرد •
 .است نییپا زیچنل ها ن د ی سا ی مصرف  یانرژ  •
قابل   لیدل  نیدارند و به هم  ی چنل ها ابعاد کوچک و وزن کم  دیسا •

 حمل و نقل هستند. 


