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  :چكيده
ايـن  . رونـد ها به شمار مي    و لوله از پركاربردترين انواع مبدل      هوع پوست اي پس از ن   هاي صفحه امروزه مبدل       

بـراي نـصب    هزينـه نـصب كمتـري      كرده و ال  غها در مقايسه با نوع پوسته و لوله فضاي كمتري را اش           نوع مبدل 
ع اي نـو  هـا بـه جـ     هاي دمايي و فشاري از ايـن مبـدل        اين مزايا باعث شده است تا در بسياري از محدوده         . دارند

اي بـصورت   هـاي صـفحه   وي مبـدل  رنتـايج بـسياري از فعاليتهـاي انجـام گرفتـه بـر            . پوسته ولوله اسـتفاده شـود     
ها بصورت آزمايشگاهي انجام شده است      بيشتر اين فعاليت  . باشدهاي سازنده مي  انحصاري و در اختيار شركت    

  .ها وجود نداردها و سيالهيچ رابطه كلي براي تمام هندسهو نكته مشترك در تمام آنها اين است كه 
ها بصورت عددي بـراي     نامه جريان ميان صفحات و همچنين انتقال حرارت در اين نوع مبدل           در اين پايان  

سـازي بـراي بازيـابي انـرژي از گازهـاي زائـد       مـدل فرآيند  فاز مورد بررسي قرار گرفته شده است،        حالت تك 
 انتقال حرارت مـورد بررسـي در        فازباشد؛ لذا   حتراق مي گرمايش هواي ورودي به محفظه ا     پااليشگاهي و پيش  

وي نـوع صـفحه تخـت و        ربعالوه با استفاده از مدل جريان آشفته بـر        . باشدگاز مي -اي بشكل گاز  مبدل صفحه 
ي مـدل مـورد بررسـي       نرخ انتقال حرارت و ضريب افت فشار بررسـي شـده و بـرا             ) شورون(صفحات شياردار   

باشـد در نهايـت      مـي  ε−kمدل جريان درهم مورد استفاده      .  ارائه شده است   يب افت فشار  روابط ناسلت وضر  
  .گردندررسي نيز با هم مقايسه ميهاي مورد بمدل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


