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міщується за кожною плоскою трубкою по ходу
теплоносія на відстані (0,4¸0,5) b тр від трубки, та є
рівнобедреним трикутником, що має підставу довжиною (0,9¸1,1) b тр, та висоту (0,9¸1,2) b тр.
Теплоносій циркулює по трубам 1 та віддає
тепло потоку повітря, що у поперечному напрямку
описує теплообмінну поверхню, минаючи по каналам, освіченим трубами та пластинчатим оребрінням 2. За рахунок просічок 3 на пластинах 2
виключаються ізотермічні області, які затінені трубками та на їхньому місці створюються пере-токи
теплоносія, що підвищує тепловіддачу до останнього.
Виконання просічок трикутної форми, що являють собою рівнобедрені трикутники, розташовані за кожною трубкою по ходу теплоносія на відстані (0,4¸0,5) bтр від трубки, та що мають підставу довжиною (0,9¸1,1) bтр, та висоту (0,9¸1,2)
bтр, інтенсифікує теплообмін у цілому без підвищення гідравлічного опору та знижує масу поверхні.

(11)

Винахід відноситься до теплообмінної апаратури повітронагрівачів, повітроохолоджувачів,
радіаторів систем охолодження, а також може бути використаний в інших галузях те хніки.
Відомі теплообмінні поверхні для систем охолодження ДВГ, що містять розташовані у шаховому порядку плоскі труби [1], з поперечним пластинчатим оребрінням [2].
Недоліком відомої поверхні є низький коефіцієнт тепловіддачі до теплоносія, який двигається
у межтрубному просторі та більша маса поверхні.
В основу винаходу поставлена задача інтенсифікації тепловіддачі та зниження маси поверхні.
Технічний результат досягається тим, що у
пластинах оребріння виконані просічки трикутної
форми (на відстані (0,4¸0,5) bтр від тр убки, і що
мають підставу довжиною (0,9¸1,1) bтр, та висоту
(0,9¸1,2) b тр ), розташовані таким чином, що трикутник просічки вписаний у трикутник, вершини якого
складають дві середини радіусів плоских труб одного ряду та вершина плоскої труби іншого ряду,
розташованого відносно першого у ша ховому порядку ви ще по потоку теплоносія.
На кресленні (фіг.) схематично зображена теплообмінна поверхня, що пропонується.
Теплообмінна поверхня містить розташовані у
шаховому порядку ряди плоских труб 1 з поперечним пластинчатим; оребріннєм 2, що мають просічки трикутної форми 3. Трикутник просічки за
своїм розташуванням відносно плоских труб роз-
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(57) Теплообмінна поверхня, що містить розташовані у шаховому порядку плоскі труби з поперечним пластинчатим оребрінням, відрізняється
тим, що у пластинах оребріння за кожною плоскою
трубкою по ходу теплоносія виконані просічки у
вигляді рівнобедреного трикутника на відстані
(0,4¸0,5) bтр від трубки, і що має підставу довжиною (0,9¸1,1) bтр, та висоту (0,9¸1,2) b тр.
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