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 ای()پره دارنیالمنت ف
شوند، که استفاده از پره یا فین بر روی آنها باعث ای محسوب میدار در حقیقت نوعی هیتر میلههای فینالمنت

شود. به این ها شده، که همین امر سبب افزایش سرعت انتقال دما میافزایش میزان سطح گرمایشی در این المنت

ای دارای دار یا پرهشود. در تعریفی دیگر المنت فینفته میدار نیز گهای رادیاتوری یا پولکها، المنتنوع از المنت

هایی از ها یا پرهشود. بر روی این میله فینشکل استفاده می Uاست، که معموال به حالت یک میله گرد خم شده

جی شود. همچنین واشرهای برنهای برنجی استفاده میگیرد و در دو طرف آن از مهرهجنس استیل یا آهن قرار می

ها اکثرا برای استفاده در گیرد. از این نوع المنتها مورد استفاده قرار مییا نسوز نیز برای محکم کردن بست

ای بسیار کاربردی و پرمصرف شود. شایان ذکر است که این نوع هیترهای میلههای تهویه هوا استفاده میسیستم

توانند منتقل کنند. به عنوان مثال، برای دایتی میهستند، زیرا گرمای بسیار خوبی را از طریق تابشی یا ه

های صنعتی ها استفاده کرده و با قرار دادن فنها، از این نوع المنتها یا کابینکارگیری در اماکنی مانند گلخانهبه

 کنند.بزرگ در پشت آنها، برای این اماکن تولید باد گرم یکنواخت می
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 دارنیف هایالمنتکاربردهای 

دار در واقع یک نوع المنت گرمایی است. المنت گرمایی در حقیقت سیمی است دارای مقاوت الکتریکی المنت فین

 ها را به وسیله یک عایق نارسانا مانند خاکتواند جریان بسیار زیادی را تحمل کند. معموال دور المنتزیاد، که می

های گوناگون جهت کاربردهای متنوع ر انواع مختلف و با توانها دپوشانند. به طور کلی، المنتنسوز یا سرامیک می

ها در صنایع مختلفی مانند مخازن روغن و آب داغ، باشد. در مجموع از المنتصنعتی و خانگی در بازار موجود می

ها و غیره استفاده ها، صنایع شیشه، صنایع پالستیک، سردخانهکنبندی، لوازم خانگی، خشککارخانجات بسته

 دار است.ها، المنت فینشود، که البته یکی از انواع این المنتزیادی می

های صنعتی برای فرآوری و عملکرد بهینه خود نیاز به حرارت دارند. شایان ذکر است که تعداد زیادی از پروژه

ارت را افزایش دار گزینه بسیار مناسبی هستند که سرعت انتقال حرهای فینبرای ایجاد و افزایش حرارت، المنت

های صنعتی، خشک کردن قطعات ها برای مصارفی همچون آبکاری، استفاده در کورهدهند. از این نوع المنتمی

ها کاربرد زیادی شود. همچنین این نوع المنتپالستیکی و خشک کردن میوه و موادغذایی دیگر نیز استفاده می

ه هوای مطبوع دارند. به عنوان مثال، با استفاده از یک های تهویهای صنعتی و تهیه دستگاهدر ساخت بخاری

متر مستقر هستند، فراهم  10ای به طول توان گرمای مطبوعی را برای کارکنانی که در سولههزار واتی می 4المنت 

 کرد.
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 دارهای فینامکانات المنت

، 304دار الدی گالوانیزه، المنت فینای، المنت فوهای مختلفی مانند المنت میلهدار دارای مدلهای فینالمنت

شوند. کار گرفته میهای مخصوص به خود بههستند، که هر کدام در پروژه 321دار و المنت فین 316دار المنت فین

باشند. ولتاژ نرمال مورد استفاده متر نیز موجود میمیلی 20متر شروع شده و تا میلی 6ها معموال از قطر این لوله

سازی ولت نیز قابل طراحی و پیاده 380ولت است، ولی در صورت درخواست مشتری نوع  230ها ع المنتدر این نو

گراد درجه سانتی 480ها استخراج کرد، در حدود توان از این المنتاست. شایان ذکر است که حداکثر دمایی که می

آورد. نکته آخر اینکه درست است که د میباشد، که همین امر کاربردهای فراوانی را برای این سیستم به وجومی

شکل و  Mای، مثلثی، کنند، ولی اشکال دیگری هم مانند دایرهدرست می Uها را بیشتر به شکل این نوع المنت

شودن. هرچند باید به این نکته سایر موارد ترکیبی دیگر نیز با توجه به نوع کاربرد مورد نیاز، طراحی و ساخته می

ار سطحی باال باعث کاهش طول عمر آنها خواهد شد، که این مسئله باید در هنگام طراحی و ساخت توجه کرد که ب

 در نظر گرفته شود.
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های فشنگی ها را به شکل صاف سفارش دهند، گاهی ممکن است با المنتنکته دیگر اینکه اگر این نوع المنت

نظر ساختاری کامال با هم متفاوت هستند. این تفاوت اشتباه گرفته شود، ولی باید توجه داشت که این دو المنت از 

کند. تفاوت دیگر بین این دو نیز این است که المنت گیرد، نمود بیشتری پیدا میدر سیم المنت که در آنها قرار می

 باشد.دار میفشنگی دارای حرارت بیشتری نسبت به المنت فین

 

 دارنیف هایالمنتمزایای 

های صنعتی در کنار آن، گردش ها با توجه به استفاده از فنترین امتیاز این نوع از المنتپراهمیتبارزترین و 

های دمنده حرارت را به ها با استفاده از فنحرارت و هوای یکنواخت برای اماکن بسته است. این نوع از المنت

آورد، که این مسئله باعث افزایش سریع کند و حرارت را در محیط به گردش در میها پرتاب میپشت این المنت

ها برای ایجاد گرما به اکسیژن نیازی ندارند، باعث شود. این موضوع که این نوع از المنتحرارت در محیط می

های بزرگ از سرخ شدن است. همچنین به علت وجود فنهای صنعتی شدهافزایش کارایی و بازدهی آنها در پروژه

های منحصر به رساند. این ویژگیسوزی را به کمترین حالت ممکن میده و بروز آتشها جلوگیری شاین المنت

های صنعتی مانند تواند یک هوای یکنواخت را در یک محیط ایجاد کند. از این قابلیت در برخی از دستگاهفرد می

شود. تفاده زیادی میزدایی از مواد شیمیایی و مواردی از این دست اسخشک کردن یکنواخت مواد غذایی، رطوبت

های ها بسیار باال بوده و قابل مقایسه با سوختعالوه بر داشتن این مزایای مهم، امنیت و ایمنی این نوع المنت

ها فسیلی و گازهای مصرفی نیست. همچنین کنترل دقیق درجه حرارت از دیگر مزایای مهم این نوع از المنت

 باشد.این امر بسیار مهم و ضروری می های صنعتیاست، که مسلما در اکثر پروژه
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 دارهای فینچگونگی ساخت المنت
سازند و بعد از آن با روکش فلزی مسی، استنلس ای میها را به شکل لولهدر گام نخستین به وسیله فشار این المنت

وند. سپس به آنها شاستیل، تیتانیوم استیل، استیل ساده، گالوانیزه یا دیگر آلیاژهای ضد زنگ پوشش داده می

آورند. الزم به ذکر است که استفاده از نوار گالوانیزه و استیل های دیگر در میشکل داده و به صورت مارپیچ یا مدل

ها منتقل شود. باید بدانید که نرخ انتقال حرارت در گالوانیزه چهار برابر شود که حرارت به سرعت به پرهباعث می

گیرد. های مرطوب و نمکی مورد استفاده قرار میلت ضد زنگ بودن بیشتر در محیطاستیل است، ولی استیل به ع

متر و قطر خارجی آنها نیز در میلی 25عدد بوده و قطر داخلی آنها  5الی  4ها در هر اینچ حدود معموال تعداد پره

ها ها در مواردی این فینمنتباشد. الزم به ذکر است که برای افزایش کارایی این نوع از المتر میسانتی 5حدود 

 دهند.را روی لوله جوش می
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