
 

  

با بفل تری   لوله-مقایسۀ عددی مشخصه های ترمو هیدرولیک سمت پوستۀ  مبدل های حرارتی پوسته

 به وسیلۀ الگوریتم ژنتیک فویل و بفل قطاعی

  2ی مرغملکیایمان هاشمسید،  1هادی اسکندری

در این مقاله به مطالعۀ  تاثیر استفاده از بفل های تری فویل و قطاعی بر انتقال حرارت و افت فشار سمت پوستۀ مبدل های حرارتی  :چكیده

لوله برای افزایش ضریب انتقال حرارت،  تکیه گاه لوله ها، تعیین -لوله پرداخته می شود. بفل ها در پوسته مبدل های حرارتی پوسته –پوسته 

ان، استحکام ساختاری و جلوگیری از ارتعاش، به کار می روند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط یکسان،  تابع های انتقال الگوی جری

یل به وسیلۀ نرم افزار حرارت و افت فشار بفل ها به صورت تک هدفه و چند هدفه  بهینه سازی می شوند. مبدل حرارتی با بفل تری فو

، افزایش می با افت فشار بیشتری را سازی می شود.نتایج نشان می دهد که بفل تری فویل ضریب انتقال حرارتنت شبیه ئانسیس فلو

حاصل شده از الگوریتم ژنتیک تک هدفه در آرایش مربع   بیشینۀ.ظرفیت انتقال حرارت بفل تری فویل نسبت به بفل قطاعی در وضعیت دهد

برابر و برای 3.2برای چیدمان مربع دستۀ لوله هااین در حالی است که افت فشار  ،شده است% بیشتر 16.25و برای آرایش مثلث  19.944%

عملکرد جریان های جت ایجاد شده در منفذهای تری فویل برابر نسبت به بفل قطاعی بیشتر شده است.2.075چیدمان مثلث دستۀ لوله ها

 می دهد و باعث بهبودکاهش دستۀ لوله ها را گی و رسوبات شیمیای را افزایش می دهد و محصوالت خورد مبدل حرارتی  انتقال حرارت

 شده است.لوله با بفل منفذدار تری فویل -شرایط خوردگی مبدل حرارتی پوسته

 لوله، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، شبیه سازی سه بعدی-فویل، بفل قطاعی، مبدل حرارتی پوستهتری بفل : های كلیدیواژه
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Extended Abstract 

Introduction: In this paper, the effect of using trefoil and segmental baffles on heat transfer and pressure 

drop towards the shell of shell and tube heat exchangers is studied. Baffles are used in shell and tube heat 

exchangers to increase heat transfer coefficient, pipe support, flow pattern determination, structural 

strength and vibration prevention. Using the genetic algorithm under the same conditions, the heat transfer 

and pressure drop functions of the baffles are optimized as single-objective and multi-objective. The heat 

exchanger with the trefoil baffles is simulated by Aansys fluent software. The results show that in trefoil 

baffles, increasing the heat transfer coefficient will be accompanied by a greater pressure drop. The heat 

transfer capacity of the trefoil baffle has increased by 19.944% in the square arrangement and 16.25% in 

the triangle arrangement compared to the segmental baffle in the maximum state obtained from the single-

objective genetic algorithm, while the pressure drop for the square arrangement of the tube bundle is 3.2 

times and for the triangle arrangement tube bundle has increased 2.075 times compared to the segmental 

baffle. The jet fluid flow created in the trefoil perforated increase the heat transfer performance and the 

corrosion products and chemical sediments are reduced, which also improves the corrosion conditions of 

the shell and tube heat exchanger with the trefoil perforated plate. 
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 مقدمه .1

لوله از انواع پر کاربرد در میان    -مبدل های حرارتی پوستتتته    

فاده در           بل استتتت قا ها  ند.آن  بدل های حرارتی هستتتت انواع م

صنایع نفت و گاز، نیروگاههای مرسوم و      صنعتی،  فرایندهای 

سته ای به عنوان چگالنده، ژنراتور بخار،  رآکتور آب تحت   ه

س   شار نیروگاهها و گرمکن های آب تغذیه ه تند.از آن ها در ف

مصتتتارس بستتتیار دیگری مثل انرژی های جایگزین هم ون 

اقیانوس، زمین گرمایی و نیز تهویۀ مطبوع و ستتتیستتتتم های 

لوله می -مبدل های حرارتی پوسته.  برودتی استفاده می شود.

شارهای باال در      سبت به محیط و ف شارهای باال ن توانند برای ف

شوند.ب    سیرهای جریان، طراحی  فل ها اجزایی از مبدل میان م

لوله هستند که دو وظیفۀ حیاتی بر عهده  -های حرارتی پوسته 

دارند، از همه مهمتر تکیه گاه دستتتۀ لوله ها برای استتتحکام  

ساختاری، جلوگیری از ارتعاش و افتادگی لوله ها و دیگری،  

ضریب      ستۀ لوله ها برای باال بردن  جابجایی جریان در میان د

 .است اییانتقال حرارت جابج

طاعی    فل ق به         ¹ب ند و  فل هستتتت تداول ب های م یکی از نوع 

(.آنها  1صتتورت یگانه،دوگانه و ستته گانه وجود دارند شتتکل 

جریان را به طور موثر از طریق لوله ها هدایت می کنند.فاصلۀ  

سته و برش بفل   0.6تا  0.4دقیق بین بفل ها بین   %25قطر پو

شنهاد می گردد  %35تا    ²بفل منفذدار تری فویل.]1[معموال پی

یک نوع از بفل صفحه ای ارفیس مدور است که جریان را به   

می کند.مبدل های حرارتی  صتتورت طولی در پوستتته هدایت

سته  ستثنایی   -پو لوله با بفل منفذدار تری فویل دارای مزایای ا

در مهندستتی هستتته ای و توانایی استتاستتی در ضتتد لرزش و 

و نیازهای پیشرفته برای  ارتعاش دارد و چالش طاقت فرسایی

 .(2 عملکرد و بهره برداری ایمن را برآورده می نماید شکل

 

         
 گانهی سه بفل قطاعی      یگانهگانه           بفل قطاعی  دوبفل قطاعی        

 (:بفل قطاعی منفذدار1شكل)
________________________________________________ 

1. Segmental baffle 

2. Trefoil baffle 

 

         

 
 (:بفل منفذدار تری فویل با آرایش مثلث2شكل)                

 

 .بیشینۀ تحقیق1.1

[،در مقالۀ خود یک رویکرد نظری درگیر    2کوتین و همکاران] 

در محاسبۀ عملکرد ترموهیدرولیک مبدل حرارتی پوسته لوله   

نمودند.دمای آب به وستتیلۀ دو روش کالبرن و بل دالور ارائه 

 90درجه سانتیگراد و   70درجه سانتیگراد،   50در سمت گرم  

سرد در دمای       سیال  سانتیگراد متغیر بوده و  درجه  30درجه 

شد     ، نمودارهایی از پارامترهای عملکرد .سانتیگراد تنظیم می 

مانند بار حرارتی، ضتتریب انتقال حرارت ستتمت پوستتته و   

از .دادند اثربخشتتتی توستتتط هر دو رویکرد مورد بحث قرار  

نتایج استتتتنبام نمودند که روش بل دالور برای محاستتتبه در 

ستتتناریوهای عملی قابل اعتمادتر استتتت زیرا زیان هایی که   

ته می شتتتود    یانگ و     .ممکن استتتت ره دهد در نظر گرف

 (SGs) ، در کار خود به مطالعۀ ژنراتورهای بخار[3همکاران]

که مبدل های حرارتی حیاتی هستند و دو طرس اولیه و ثانویه  

ند،         به هم متصتتتل می کن های نیروگاهی  را در ستتتیستتتتم 

نقش کلیدی در اتصال حلقه های اولیه   (SGs) پرداختند.آن ها

شار  نیروگاه های  (PWR) و ثانویه در راکتورهای آب تحت ف

ته  ند   هستتت فا می کن قال       .ای ای تارهای انت جریان داخلی و رف

 CFX را با استتتفاده از مدل تغییر فاز حرارتی (SG  حرارت

سازی نمودند. نتایج شبیه سازی نشان می داد که میانگین  شبیه

خار خروجی     یت ب نک     0.26کیف مایع خ مای خروجی  ( و د

نده   قت          554.28کن طاب قدارهای طراحی م با م که  کلوین بود 

به غیر   U-bend داشتتتت. توزیع ستتترعت ستتتیال در ناحیه     

نستتبت لغزش ستتمت ثانویه ابتدا   .یکنواخت تبدیل می شتتد



 

  

افزایش و سپس به تدریج در امتداد محوری کاهش می یافت. 

 در زوایای (FIV) جدی ترین آسیب ارتعاش ناشی از جریان  

 در پایۀ داغ   درجه110 در پایۀ سرد و درجه60

-U  سرعت سیال سمت ثانویه در ناحیۀ    به چگالی و با توجه

bend)در  [،4کاستتتارو و همکاران]-گومز  .، نتیجه شتتده بود

موردی برای بهینه ستتازی مبدل های  ۀمقالۀ خود چهار مطالع

حرارتی پوسته و لوله در نظر گرفتند. برای هر مطالعه موردی  

ستفاده از روش کرن و   ستۀ -بلا   دالور با قطرهای مجزا و پیو

مسئله بهینه سازی  چهار   16در مجموع  .کردند لحاظلوله ها 

مستتتئله بهینه ستتتازی در هر مطالعه موردی ( که در آن تابع        

شد.از هفت    ساالنه تجهیزات بود، نتیجه می  هدس کل، هزینه 

ستفاده      سازی ا سئله بهینه  الگوریتم فراابتکاری برای حل هر م

فاده از پارامت       ها با استتتت رهای آماری مانند     نمودند،عملکرد آن

 .میانگین، میانه و انحراس استاندارد تابع هدس مقایسه نمودند  

مل          کا با بهترین عملکرد جهانی، ت کاری  های فراابت الگوریتم 

ستتعید و  .تفاضتتلی و بهینه ستتازی گرک خاکستتتری بودند  

سه گونه بفل منحنی قطاعی     5همکاران] سازی عددی  شبیه  ،]

 محیطی محدب  های بفل /محدب  هستتتته  های بفل  جدید را 

(CB1)بفل محدب محیطی/ بفل هستتتته محدب  ،)(CB2)  ،)

برای  ((CB3) مقعر هسته های بافل/محیطی محدب های بافل

سه، بفل   تحلیل عملکرد ترموهیدرولیک انجام دادند.برای مقای

سازی عددی نمودند.هر پیکر بندی     شبیه  قطاعی یگانه را نیز 

( بر استتاس 30331-17639بفل با عدد رینولدزهای متفاوت 

قال حرارت کلی    بازدهی (U)ضتتتریب انت  ،(ɛ)    قال و عدد انت

در سراسر آزمایش کردند و هم نین، افت فشار  (NTU)واحد

ستم به دلیل       سی سته را برای برآورد اتالس انرژی از  سمت پو

نتایج نشتتتان داد که    .طراحی پیشتتتنهادی محاستتتبه نمودند     

منجر به افزایش قابل توجه عملکرد مبدل        (CB3) پیکربندی 

ندی دیگر برای همه انواع         با دو پیکرب قایستتته  حرارتی در م

مطالعۀخود،  [، در6سو و همکاران]    .تحت بررسی، می شود  

یک کد تجزیه و تحلیل ترموهیدرولیکی ژنراتور بخار مبتنی        

نت  -های حرارتی بینی ویژگیرا برای پیش (STAF) بر فلوئ

های اولیه و ثانویه  بعدی در طرسهیدرولیکی موضتتتعی ستتته

شکل   ساس     (STAF)کد .( ایجاد نمودند3ژنراتور بخار بر ا

های  مقاومت .مدل رستتانه متخلخل در فلوئنت توستتعه دادند 

نگهدارندۀ لوله های ها، صتتفحات جریان که به وستتیلۀ  لوله

دانکامر و جداستتازها ایجاد می شتتود و با معادلۀ مومنتوم به  

عنوان مولفه های افزوده شدۀ منبع سیال سمت پوسته معرفی     

انتقال حرارت از ستیال جانبی اولیه به ثانویه به عنوان    شتوند. 

 .انبی ثانویه در نظر گرفتندمعادله منبع انرژی سیال ج

یه     جر قال حرارت در ستتتمت اول قال   یان و انت و هم نین انت

حرارت لوله به پوستتته از طریق توابع تعریش شتتده توستتط   

 را برای شتتتبیه (STAF)در فلوئنت حل نمودند. (UFD)کاربر

نمودند و   هاستتتتفاد  (Westinghouse MB2) ستتتازی آزمایش 

 .پارامترهای ترموهیدرولیکی موضتتتعی را به دستتتت آوردند      

داد، که  نتایج عددی تطابق خوبی با نتایج تجربی نشتتتان می      

نایی  مدل   (STAF )توا یان    ستتتازی ویژگیرا برای  های جر

سمت اولیه و ثانویه مولد بخار  سه  بعدی و انتقال حرارت در 

به مطالعۀ تاثیر [، 7شتترینکانت و همکاران] دهد.را نشتتان می

لوله -پیکربندی های مختلش بفل ها در مبدل حرارتی پوستتته

بر ضتتریب انتقال حرارت و افت فشتتار با بفل قطاعی یگانه،  

شبیه       سیلۀ  سه گانه، بفل های مارپیچ و بفل گل به و دوگانه، 

شبیه    شان داد که برای    سازی عددی پرداختند. نتایج  سازی ن

یب انتقال حرارت، افت دبی جرمی یکسان سمت پوسته، ضر    

فشتتتار و نره انتقال حرارت برای بفل قطاعی یگانه حداکثر         

شاهده      صفر در بفل های مارپیچ م ستند. مناطق رکود تقریباً  ه

شدند که منجر به کاهش رسوب و طول عمر عملیاتی طوالنی 

بفل های نوع  .می شود زیرا ارتعاش ناشی از جریان کم است   

 .اطق راکد را نشان دادندنیز کاهش من "B" و "A" گل

کاران]         ند و هم ید یوستتتش و بدل حرارتی   8حم یک م  ،]

ته  فل    -پوستتت با ب له  طاعی  لو  مارپیچ هیبریدی جدید     -های ق

(HSHB-STHX)    های آجدار مختلش با استتتتفاده از      با لوله

با روش دینامیک   (SolidWorks)ستتازی جریانافزار شتتبیهنرم

عه قرار دادند         باتی مورد مطال برای بهبود  .ستتتیاالت محاستتت

دستتتتگاه ارجاع شتتتده با بفل قطاعی موجود، از دو رویکرد       

استفاده کردند ، اعمال یک بفل جدید با یک مسیرگذر پوسته     

و استتتتفاده از لوله آجدار، با در نظر گرفتن آرایش دنده های       

. عالوه بر این، با مقایستته مختلش  دایره، مثلث و مستتتطیل (



 

  

هیدرولیک مانند ضتتتریب ارزیابی         -پارامترهای مختلش ترمو  

فت فشتتتار       به ا قال حرارت  های   (Q/∆p) کارایی، انت یار ، مع

 ، نسبت عدد ناسلت به آرایش افت (PEC) ارزیابی عملکرد

فشتتار  فاصتتله و زاویه جهت گیری در ناحیه مرکزی( و لوله 

شکال دنده های مخت  ستطیلی(  آجدار با ا لش  دایره، مثلثی و م

  .ارائه نمودند

ساس نتایج به  ست بر ا شش  ( HSHB-STHX )آمده، مدلد با 

ستطیلی   90قطاعی و زاویه جهت   بفل  درجه با لوله آجدار م

های دیگر نستتتبت به مدل PEC به عنوان بهترین مدل از نظر

پیشتتنهادی  دایره، مثلثی و  پرۀدر میان شتتکل  .معرفی شتتدند

 مستتتطیلی دارای حداکثر مقدار پرۀ 120مستتتطیلی(، لوله با 

(Nu/ΔP) .ستفاده از الگوریتم ژنتیک بفل   بود در این مقاله با ا

شوند و     سه می  سیلۀ تری فویل با بفل قطاعی مقای شبیه   به و

ستۀ مبدل حرارتی   سه بعدی،   سازی  به مطالعه جریان در پو

 .شده استصفحۀ منفذدار تری فویل پرداخته  لوله با-پوسته

 

 
 

 طرح شماتیک رآكتور آب تحت فشار با بفل های تری فویل:(3شكل )

 

 مواد و روش تحقیق -2
فویل و قطاعی تری بفل های منفذدار ، بر روی  بخشدر این  

 منظور که تابع های هدس  بدین .الگوریتم ژنتیک اجرا می شود

 انتقال در حالت حداکثر و افت فشار در شرایط حداقل و  ظرفیت

 یک هم نینمقایسه.  گر ارزیابی ومتناظر با آن ها با یکدی متغیرهای

 دارلوله با بفل منفذ-شبیه سازی سه بعدی از مبدل حرارتی پوسته

 های عۀ مشخصهصورت می گیرد تا به مطالو قطاعی فویل تری 

 لوله -مبدل های حرارتی پوسته جریان سیال در سوی پوسته رفتار

 .پرداخته شود

 

 پیاده سازی الگوریتم ژنتیک -2-1

تت که روند        (GA ) ¹الگوریتم ژنتیک ت تتجو اس ت یک روش جس

تتجوی ابتکاری      ت انتخاب طبیعی را تقلید می کند. این روش جس

معمول برای تولید راه حل های مفید برای بهینه ستتتازی        به طور 

می شود. الگوریتم های ژنتیک به گروه    استفاده  مسائل  جستجوی 

علق دارند که با بهره جستتتتن از    ت² بزرگترالگوریتم های تکاملی  

هایی برای            مل طبیعی ، راه حل  کا ته از ت هام گرف های ال یک  تکن

خاب         مشتتتکالت ثت ، جهش ، انت ند ورا مان نه ستتتتازی   و بهی

(Crossover) الگوریتم با مجموعه ای از راه حل      .ولید می کنند  ت

راه حل هایی از  د.جمعیت نامیده می شتتو ها شتتروع می شتتودکه

ستفاده        شکیل جمعیت جدید ا شده و برای ت یک جمعیت گرفته 

حل  می شتتتود. که    راه  های       هایی  حل  یل راه  برای ت شتتتک

با توجه به تنا ستتتب آنها        ، جدید فرزندان( انتخاب می شتتتوند     

ری  شتتتانس بیشتتتت انتخاب می شوند ، هرچه منا سب تر با شند ،

این کار تکرار می شتود تا زمانی که برخی    .برای تولید مثل دارند

  برآورده شود.(   شترایط  تعداد جمعیت یا بهبود بهترین راه حل  

قل         به حدا یک برای  ئه شتتتده در الگوریتم ژنت تعمیم عملکرد ارا

نابراین ، یک تابع دیگر     تیک مستتتئله استتت    رستتتاندن    g(x)ب

برای تابع هدس تا    g (x) = -f (x  )باید ارائه شتتتود به طوری که     

حداکثر ستتازی مستتئله ایجاد شتتود قیدها در مستتئله انتخاب می  

مقدار بهینه شتتده در مقادیر آزمایش گنجانده شتتود.تمام   شتتوند تا

شده برای    شخص  ستند.با    ΔP)و ) (Q)توابع قیود م مرزها خطی ه

مستتئله دو حالت بهینه شتتده حاصتتل خواهد شتتد یکی  این حل 

است.قیدها برای تابع   ΔP))دیگری حداقل تابع و (Q)حداکثر تابع

له         ،  ΔP)) و (Q)  های  عداد وقطر لو لدز، ت عدد رینو مل  شتتتا

 ها،فاصله و ارتفاع منفذ بفل ها هستند.
_____________________________________ 

 

1. Genetic Algorithm 

2. Evaluation Algorithm  

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

از هر دو تابع  حالت بهینه راه حل دقیقی مورد نیاز ا ستتت تا یک

تازی چند هدفه    .های هدس را برآورده کند ت بنابراین یک بهینه س

فت. از طرح ترکیبی        هد گر جام خوا یک ان برای  با الگوریتم ژنت

 ستتفاده  ا هدفه چند مستئله بهینه برای  ( Pareto front) یافتن یک

 می شود.

سته    -2-1-1 سازی مبدل حرارتی پو صفحۀ  -بهینه  لوله با 

 منفذدار تری فویل  

صه های ترمو    شخ سمت   -معادالت راهنما برای م هیدرولیک 

لوله با صتتفحۀ منفذدار تری  -پوستتتۀ مبدل حرارتی پوستتته 

 عبارتند از: [9]فویل

 1)  Nu = 0.42457Re0.78172 (
δ

de
)

−0.16.35

(
B

de
)
−0.14487

Pr1/3 (
μ

μw
)
0.14

 

 

 2)  Δ𝑃

𝜌𝑢2
= 9.0713𝑅𝑒−0.1887 (

𝛿

𝑑𝑒
)
−1.92116

(
𝐵

𝑑𝑒
)
−0,85157

 

 

(  Δ𝑃  و افت فشار(    Nu  در معادله های فوق عدد ناسلت

( و فاصلۀ بین  𝛿، ارتفاع منفذ ( Reز  بر حسب عدد رینولد

 بیان می شود.( B  صفحه های بفل

قید برای تابع های هدس انتقال حرارت و اتالس فشار     

 های زیر در نظر گرفته می شود:

𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑋) →

{
 
 

 
 
5000 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 20000

10 ≤ 𝑁𝑇 ≤ 30
0.01 ≤ 𝑑𝑜 ≤ 0.03

0.0018 ≤ 𝛿 ≤ 0.0033
0.15 ≤ 𝐵 ≤ 0.25

 

 

   𝑚𝑖𝑛∆𝑃(𝑋) → {

5000 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 20000
0.01 ≤ 𝑑𝑜 ≤ 0.03

0.0025 ≤ 𝛿 ≤ 0.0033
0.15 ≤ 𝐵 ≤ 0.25

 

قطر لوله ها (  𝑑𝑜  تعداد و(  𝑁𝑇  در قیدهای قرارداده شده،

 باشد.می 

لوله با بفل -بهینه سازی مبدل حراتی پوسته -2-1-2

 قطاعی

هیدرولیک سمت -برای مشخصه های ترمو معادالت راهنما

عبارتند  [1]لوله با بفل قطاعی -پوستۀ مبدل حرارتی پوسته

 از:

(3) NU = 0.36 (
deGs
μ
)
0.55

(
cpμ

k
)
1/3

(
μb
μw
)
0.14

 

 

 

(4) ∆𝑃 =
𝑓𝐺𝑠

2(𝑁𝑏 + 1)𝐷𝑠
2𝜌𝑑𝑒𝜙𝑠

 

 

جرمی  جریان( Gs  قطر معادل،( de  باال در معادله های

تعداد صفحه های (  𝑁𝑏،  ضریب اصطکاک( 𝑓  سمت پوسته،

  قطر پوسته می باشد.( 𝐷𝑠  بفل و

برای تابع های هدس انتقال حرارت و اتالس فشار قید های 

 زیر در نظر گرفته می شود:

𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑋) → {
5000 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 20000

10 ≤ 𝑁𝑇 ≤ 30
0.01 ≤ 𝑑𝑜 ≤ 0.03

 

 

𝑚𝑖𝑛∆𝑃(𝑋) → {

5000 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 20000
0.01 ≤ 𝑑𝑜 ≤ 0.03
10 ≤ 𝑁𝑇 ≤ 30
0.15 ≤ 𝐵 ≤ 0.25

 

 

لوله -شبیه سازی سه بعدی مبدل حرارتی پوسته-2-2

 با صفحۀ منفذدار تری فویل
سته مبدل حراتی      سمت پو سیال  برای مطالعۀ دقیق تر رفتار جریان 

 لوله با بفل منفذ دار تری فویل،شبیه سازی سه بعدی در نرم   -پوسته 

جام می گیرد.       نت از این گونه مبدل حرارتی ان افزار انستتتیس فلوئ

کارایی ندارد    ،²بل دالور  و  ¹برای بفل تری فویل روش های کرن   

از همین رو یکی از روش های تحلیل آن ها شتتبیه ستتازی در نرم  

ست که به طور         ستفاده از رابطه های ست و ا سیس فلوئنت ا افزار ان

 آزمایشگاهی به دست آمده است.

سته   -2-2-1 سی مبدل حرارتی پو صفحۀ   -مدل هند لوله با 

 منفذدار تری فویل

فذدار تری فویل بر  لوله با بفل من  -مدل مبدل حرارتی پوستتتته  

استاس استتاندارهای مبدل حرارتی طراحی شتده استت و در     

،طول  146نشان داده شده است.قطر داخلی پوسته   ( 1  جدول

ته    ها    ، 900پوستتت له  ها     19.قطر لو گام آن    میلی متر25و 

عداد       با ت لث  ته         19استتتت.آرایش  مث یاف له تطبیق  عدد لو

ضخامت بفل ها    ست. صلۀ آن ها  م4ا ،ارتفاع منفذ بفل  150،فا

عدد استتت.مدل ستته بعدی مبدل   5وتعداد بفل ها  میلی متر3

نشتتان داده  (4 حرارتی و بفل منفذ دار تری فویل در شتتکل 

 شده است.
   _______________________________  
 
   1.      Kern 

    2.    Bell Delaware 



 

  

 
                               a) 

 
                                 b) 

 (b(وصفحۀ منفذدار تری فویل)aلوله)-مبدل حرارتی پوسته(:4ل)شك

 

لوله با صفحۀ -:پارامترهای هندسی مبدل حرارتی پوسته (1جدو)

 تری فویل منفذدار

 

 ابعاد پارامترها اجزا

 

 پارامترهای پوسته

 𝐷𝑖 قطرداخلی

 Lطول

146mm 

900mm 

 

 

 لولهپارامترهای 

  𝑑𝑜قطرخارجی لوله

  𝑃𝑡گام لوله

 آرایش لوله ها

 قطرخارجی دسته لوله

19mm 

25mm 

 مثلثی

147mm 

 

 پارامترهای بفل
 ضخامت بفل

 Bفاصلۀ بین بفل ها

 `ارتفاع منفذ بفل

4mm 

150mm 

3mm 

 

نازل های ورودی و 

 خروجی

 قطر داخلی

 ارتفاع

 فاصله از مرکز نازل تا بفل

40mm 

80mm 

75mm 

 

 معادالت حاكم -2-2-2    

 معادلۀ ته درمبدل حرارتی مدل باید در سه سیال سمت پوس  

و بقای  (5 ، بقای مومنتوم(4 پیوستگیپایه ای،  راهنمای

 صدق نماید. (6 انرژی

 

 5)  ∂

∂xi
(ρui) = 0 

 

 6)  𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) = −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇 + 𝜇𝑡) (

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 

 

 7)  ∂

∂xi
(uiT) =

∂

∂xi
[(
μ

Pr
+
μt
Prt
)
∂T

∂xi
] 

 

ندارد تالطم     تا مدل استتت مه     ( k-ɛ) از  مدل نی یک  تجربی که 

مدل   گذرا برای انرژی جنبشتتتی      براستتتاس  عادالت  های م

ست.       (ɛ) و میزان اتالس ( k) تالطم شده ا ستفاده  ست ا  نیاا

 انیاستتت و معموالً در محاستتبه جر یمدل تالطم کالس کی

متالطم در طرس پوستتتته   یها انی مانند جر   یعمل یمهندستتت 

ستفاده  یحرارت یهامبدل و (k) د.معادله های بقا برایشو یم ا

(ɛ )شکل زیر بیان می شوند: به  به ترتیب 

 

 8)  ρ
∂k

∂t
+ ρ

∂(kui)

∂xi
=

∂

∂xj
[(μ +

μt
σk
)
∂k

∂xj
] + Gk − ρε 

 

 9)  ρ
∂ε

∂t
+ ρ

∂(εui)

∂xi
=

∂

∂xj
[(μ +

μt

εk
)
∂ε

∂xj
] +

C1εε

k
+ Gk − C2ερ

ε2

k
    

 

 

(و   ɛ( با ترکیبی از   𝜇𝑡ویسکوزیتۀ تالطم   در معادله های باال،

k )  حاسبه می شودم. 
 

 10)  𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

휀
 

 

 11)  Gk = −ρui
′uj
′̅̅ ̅̅ ̅
∂uj

∂xi
 

 

 (𝐺𝑘 )  بیانگر تولید انرژی جنبشتتی تالطم استتت که به وستتیلۀ گرادیان

های متوسط سرعت محاسبه می شود. مقادیر ثابت بدین صورت تنظیم      

𝐶1𝜀می گردد:   = 1.44، 𝐶2𝜀 = 1.92 ،𝐶𝜇 = 0.09،   𝜎𝑘 =   و   1

𝜎𝜀 = در شتتبیه ستتازی،جریان ستتیال به طور کامل متالطم و . 1.3

غیرقابل تراکم است،ازتاثیر ویسکوزیتۀ مولوکولی صرس نظر شده     

استفاده شده   ( k-ɛ  است. در شبیه سازی از مدل تالطم استاندارد    

 است.عدد رینولدز به شکل زیر معین می گردد:

 

    12)    Re =
ρude
μ

 

 

    13)  de =
4(√3/2pt

2 − πdo
2/4)

πdo
 

       

له   عاد خارجی  ( 𝑑𝑜) در این م ها برای     ( 𝑝𝑡) و قطر  له  گام لو

ال حرارت آرایش مثلث دستتتتۀ لوله ها استتتت.ضتتتریب انتق 

 ه صورت زیر تشریح می گردد:جابجایی سمت پوسته ب



 

  

        

 14)  h =
mcp(TO − Ti)

A∆Tlmtd
 

 
   

 15)  ∆Tlmtd =
(Tw − To) − (Tw − Ti)

ln
(Tw − To)
(Tw − Ti)

 

 

 

های فوق       له  عاد جایی،       hدر م جاب قال حرارت  ضتتتریب انت

∆𝑇𝑙𝑚𝑡𝑑      ،گاریتمی یانگین ل مای م مای دیوارۀ   𝑇𝑤اختالس د د

دمای ستتیال   𝑇𝑜 دمای ستتیال ورودی به پوستتته و 𝑇𝑖 لوله ها،

 خروجی از پوسته می باشد.

 شرایط مرزی -2-2-3

سیال نیوتونی و          ست که  شده ا سازی فرض  شبیه  در فرایند 

غیر قابل تراکم و به طور متوستتتط پیوستتتتگی دارد. از اثرات 

ها مرز لغزشتتتی       به صتتترس نظر می شتتتود و دیواره  جاذ

نیستتتند.ستتطح خارجی دیواره های پوستتته آدیاباتیک در نظر 

گرفته می شتتوند. ستتیالی که در پوستتتۀ مبدل حرارتی جریان 

استتتت.میزان جریان جرمی ورودی که معادل عدد      دارد آب 

(استت، در نظر گرفته می شتود.دمای ورودی   10000رینولدز 

( تنظیم می شود.شرایط خروجی به صورت     کلوین293سیال   

(پاسکال    0فشار خروجی در نظر گرفته می شود و فشار آن     

شار         شده همان اتالس ف شار ورودی حاصل  شود.ف فرض می 

(انتخاب می شتتود که کلوین393ها   استتت.دمای دستتتۀ لوله

دمای چگالش ستتیال ستتمت لوله ها  معادل انتقال حرارت هم

شد در جایی که از مقاومت هدایت حرارتی دیوارۀ لوله   می با

های مبدل حرارتی صتترس نظر شتتده استتت.روش حل شتتبیه  

ستترعت بر استتاس الگوریتم -ستتازی از جفت شتتدگی فشتتار

 couple )     ومومنتوم گسسته و معادالت انرژی بر اساس طرح

 .متفاوت مخالش مرتبه دوم استفاده می شود

 تقسیم مش و تایید استقالل -2-2-4

 به  برای مدل  بندی  مش های  طرح و مش مختلش تراکم های 

  .گرفت بررسی قرار مورد شبکه استقالل حل راه آوردن دست

منفذ دار تری  بفل های    با  حرارتی مبدل  مدل  برای مش بندی 

 مش های استتت.از شتتده ایجاد بلوک مش های توستتط فویل

 تر دقیق برای صتتفحۀ محافل لوله ها مناطق در شتتده تصتتفیه

استتتفاده می  صتتفحه ستتطح نزدیکی در ستتیال جریان شتتدن

  6و  7.5.مدل ها با تعداد المان مش های        (5ل شتتتود،شتتتک 

شدند.    سی  سبی  تغییرات میلیون برر شار  اتالس ن   ضریب  و ف

توان  می.می شتتود درصتتد 0.02از کمتر دو هر حرارت انتقال

صل        شبکۀ مش بندی حا ستقالل  در نظر گرفت که راه حل ا

 شده است.

 
 (:صفحۀ منفذدار تری فویل مش خورده5شكل)

 

 اعتبار سنجی -2-2-5

( مربوم به بفل تری فویل برای عدد      2( و  1معادله های       

، ارتفاع منفذ 160تا  0.5 ، عدد پرانتل 30000تا  5000رینولدز

 متر(  0.9تا   0.15 متر( و فاصتتتلۀ بفل      0.0033تا   0.0018

. از این معادله ها برای اجرای الگوریتم ژنتیک  [9]معتبر است 

برای بفل تری فویل استتتتفاده شتتتده استتتت. همانگونه که          

مشتتاهده می گردد، نتایج حاصتتل از روش های ، (6درشتتکل 

ت      با  ن طابق خوبی  ئه شتتتده  می    عددی در ت عادالت ارا ایج م

صد خطا میان معادله های     شند.برای بفل های تری فویل در با

ضتتتریب انتقال حرارت و افت فشتتتار با نتیجه های عددی          

%10−
به دست آمده است. اجرای الگوریتم ژنتیک برای بفل  +

قطاعی از روش کرن استفاده شده است.معادله های این روش 

به دست آمده اند و نتایج آن ها    از طریق آزمایش های تجربی

سازی های   شبیه  صد خطای اندکی   با  عددی هم خوانی با در

 . [1]دارند

 

 



 

  

  
                                  a) 

 
(b) 

مقایسۀ نتیجه های عددی و معادله ها ی بفل تری فویل  (:6شكل)

 .(b( و عدد ناسلت)aبرای افت فشار)

 نتایج -3
صل از اجرای الگوریتم ژنتیک     سمت نتیجه های حا در این ق

ته      های حرارتی پوستتت بدل  ندی می      -برای م ته ب له دستتت لو

سۀ مبدل های حرارتی در حالی     شوند.بدین طریق امکان مقای

 میستتر می شتتود وکه به صتتورت تک هدفه  بهینه شتتده اند 

هم نین مقدار پارامترهای متناظر برای حالت های بهینه چند          

ست می آید آن ها هدفه  سه        به د سازی  شبیه  ستفاده از  .با ا

و الگوی خطوم  بعدی مبدل ها، توزیع دما ، توزیع ستتترعت

 جریان برای آن ها معلوم و مقایسۀ آن ها صورت می گیرد.

-بهینه سااازی تک هدفۀ مبدل حرارتی پوسااته -3-1

 لوله با صفحۀ منفذدار تری فویل

 

، حداقل مقدار برای افت فشتتار و حداکثر مقدار  (7شااكل) 

برای ظرفیت انتقال حرارت حاصتتتل از الگوریتم ژنتیک تک      

هدفه برای منفذ تری فویل آرایش مربع را نشان می دهد.برای 

حداکثر مقدار ظرفیت انتقال حرارت تعداد لوله ها ،قطر لوله          

ضتتتریب  عدد رینولدز و ها،ارتفاع منفذ،فاصتتتلۀ بین بفل ها،  

با،       یب برابر  به ترت قال حرارت   0.003متر،  0.03عدد،  30انت

تر،    تر،    0.15م می  ( w/m²k  5482.332و   18447.411م

شوند.برای حداقل افت فشار قطر لوله ها،ارتفاع منفذ، فاصلۀ      

با،          به ترتیب برابر  فل ها و عدد رینولدز   0.003متر، 0.013ب

 .نتیجه شده است 5000متر و  0.25متر،

            

 

                             a)  

 
 b) 

بهترین طرح تناسب در بهینه سازی تک هدفه برای افت  (:7شكل)

 ( بفل تری فویل آرایش مربعb( و انتقال حرارت)aفشار)

 

(، حداقل مقدار برای افت فشتتار و حداکثر مقدار 8شتتکل   

برای ظرفیت انتقال حرارت حاصتتتل از الگوریتم ژنتیک تک      

فه     لث را نشتتتتان می      هد یل آرایش مث فذ تری فو برای من

دهد.برای حداکثر مقدار ظرفیت انتقال حرارت تعداد لوله ها         

عدد رینولدز و  ،قطر لوله ها،ارتفاع منفذ،فاصتتتلۀ بین بفل ها،     

متر،  0.03عدد، 30ضتتتریب انتقال حرارت به ترتیب برابر با،   

 می  ( w/m²k)7519.513و  19480.969متر،  0.15متر،   0.002



 

  

شار    صلۀ   قطر لوله ،شوند.برای حداقل افت ف ها،ارتفاع منفذ، فا

 0.25متر، 0.003متر، 0.02بفل ها و عدد رینولدز به ترتیب برابر با،   

 نتیجه شده است. 5000متر و 

 

  
 a) 

 
 b) 

 افت برای هدفه تک سازی بهینه در تناسب طرح بهترین (:8شكل)

 مثلث آرایش فویل تری بفل( b)حرارت انتقال و( a)فشار

 

-بهینه سازی چند هدفۀ مبدل حرارتی پوسته -3-2

 لوله با صفحۀ منفذدار تری فویل

شار   (9شكل)    ، نمودار ظرفیت انتقال حرارت در برابر افت ف

شان می دهد که از   برای حالت های آرایش مربع و مثلث را ن

ست.این         شده ا صل  سازی چندهدفۀ بفل تری فویل حا بهینه 

نمودار ها یک دیدگاه کلی از طراحی مبدل حرارتی ترستتتیم      

با در نظر گرفتن           بدل حرارتی  که طراح م ید و این  ما می ن

قال       وضتتتعیت   کارکرد آن، در چه محدوده ای از ظرفیت انت

حرارت در برابر افت فشار  بهره گیرد تا حالت بهینه و صرفه   

جویی در مصتتترس انرژی در مطلوب ترین وضتتتعیت نتیجه 

(پارامترهای متناظر با هر افت فشتتتار و  2شتتتود. در جدول  

شخص     سیلۀ الگوریتم ژنتیک چند هدفه م ظرفیت انتقال به و

شود.بر  شترین    می  ستۀ لوله ها، الگوریتم بی ای  آرایش مثلث د

متر می باشد را در  0.03و  30تعداد لوله ها و قطر لوله ها که 

اکثر حالت های ظرفیت انتقال حرارت در برابر افت فشتتار را 

نشتتتان داده استتتت.هم نین برای فاصتتتلۀ بفل ها بیشتتتترین  

 متر نتیجه شده است.0.15تکرار

 

 

  
 a) 

  
 b) 

رویكرد تركیبی برای آرایش  با ( Pareto frontنمودار ) (:9شكل)

 ( منفذ تری فویل به دست آمده استb) مثلث( و آرایش a)مربع

 

منفذ  ΔPوQمقادیر بهینه شدۀ آرایش مثلث متناظر با تابع های  (:2جدول)

 تری فویل حاصل از الگوریتم چندهدفه

 Q ΔP  do Nt Re  𝛅  B h 

1 1442483 17894 0.030 30 18094 0.002 0.15 7090 

2 1389455 13946 0.030 30 18047 0.002 0.15 6933 

3 1311455 8645 0.030 30 17417 0.003 0.15 6504 

4 1413735 15068 0.030 30 18076 0.002 0.15 6974 

5 300692 506 0.020 28 5442 0.003 0.25 2388 

6 1215414 5566 0.030 30 17140 0.003 0.23 5978 

7 1370984 12362 0.030 30 18004 0.002 0.16 6813 

8 1366844 9894 0.030 30 18061 0.003 0.15 6740 

9 537754 1212 0.025 29 8177 0.003 0.24 3316 

10 826704 2306 0.029 30 11104 0.003 0.22 4248 

11 300692 506 0.020 28 5442 0.003 0.25 2388 

12 1082535 4098 0.029 28 16944 0.003 0.25 5738 

13 1442483 17894 0.030 30 18094 0.002 0.15 7090 

14 656400 1629 0.027 30 8735 0.003 0.22 3556 

15 1269164 6599 0.030 30 17879 0.003 0.22 6251 

16 902310 2738 0.030 29 12796 0.003 0.25 4642 

17 1143108 4942 0.029 30 16419 0.003 0.22 5792 

18 1425139 16611 0.030 30 18080 0.002 0.15 7033 

 

-بهینه سازی تک هدفۀ مبدل حرارتی پوسته -3-3

 لوله با بفل قطاعی

، حداقل مقدار برای افت فشتتار و حداکثر مقدار (10شااكل)

برای ظرفیت انتقال حرارت حاصتتتل از الگوریتم ژنتیک تک      



 

  

شان می دهد .برای   هدفه برای بفل  قطاعی،  آرایش مربع را ن

حداکثر مقدار ظرفیت انتقال حرارت تعداد لوله ها ،قطر لوله          

ها، عدد رینولدز و ضتتتریب انتقال حرارت به ترتیب برابر با،  

می ( w/m²k) 4570.745و   19457.211متر،  0.03عدد،  30

تعدادلوله ها،   شتتتوند.برای حداقل افت فشتتتار،  قطر لوله ها،

متر،  0.01فاصتتتلۀ بفل ها و عدد رینولدز به ترتیب برابر با،           

 نتیجه شده است. 5000متر و  0.15،  10

 

 

   
                              a) 

 
                                   b) 

(: بهترین طرح تناسب در بهینه سازی تک هدفه برای افت 10شكل )

 ( بفل قطاعی آرایش مربعیbانتقال حرارت)( و aفشار)

 

شار و حداکثر مقدار برای  (11شكل)     ، حداقل مقدار برای افت ف

ظرفیت انتقال حرارت حاصتتتل از الگوریتم ژنتیک تک هدفه برای        

بفل  قطاعی،  آرایش مثلث را نشتتتان می دهد .برای حداکثر مقدار       

عداد لوله ها ،قطر لوله ها،         قال حرارت ت و  عدد رینولدز  ظرفیت انت

با،          یب برابر  به ترت قال حرارت  یب انت متر،  0.03عدد،  30ضتتتر

(می شتتوند.برای حداقل افت  w/m²k  6468.366و   19520.409

صلۀ بفل ها و عدد رینولدز به     شار،  قطر لوله ها،تعداد لوله ها،  فا ف

 نتیجه شده است. 5000متر و  0.15،  10متر،  0.01ترتیب برابر با، 

 

  
 a) 

 
 b) 

بهترین طرح تناسب در بهینه سازی تک هدفه برای  (:11 شکل

 ( بفل قطاعی آرایش مثلثb( و انتقال حرارت aافت فشار 

 

بهینه سازی چند هدفۀ مبدل حرارتی  -3-4

 لوله با بفل قطاعی-پوسته

، نمودار ظرفیت انتقال حرارت در برابر افت فشار   (12 شكل  

مثلث را نشتتان می دهد که از برای حالت های آرایش مربع و 

بهینه ستتازی چندهدفۀ بفل قطاعی حاصتتل شتتده استتت.این    

نمودار ها یک دیدگاه کلی از طراحی مبدل حرارتی ترسیم می 

ضعیت    نماید و این که طراح مبدل حرارتی با در نظر گرفتن و

قال حرارت در        یت انت کارکرد آن، در چه محدوده ای از ظرف

د تا حالت بهینه و صتترفه جویی در برابر افت فشتتار  بهره گیر

مصتتترس انرژی در مطلوب ترین وضتتتعیت نتیجه شتتتود. در 

(پارامترهای متناظر با هر افت فشار و ظرفیت انتقال  3جدول  

به وستتیلۀ الگوریتم ژنتیک چند هدفه مشتتخص می شتتود.در  

شترین تعداد لوله ها و    ستۀ لوله ها، الگوریتم بی آرایش مثلث د

ها    له  یت       0.03و  30قطر لو های ظرف لت  حا متر را در اکثر 

انتقال حرارت در برابر افت فشتتار نشتتان داده استتت.هم نین  

ها از جدول           فل  نۀ ب لۀ بهی فل   0.15( ،  3فاصتتت متر برای ب

 قطاعی نتیجه شده است.



 

  

 
 a) 

  

 
 b) 

 رویكرد تركیبی برای آرایش  با ( Pareto frontنمودار ) (:12شكل)

 ( بفل قطاعی به دست آمده استb) مثلث( و آرایش a)مربع

 

 ΔPوQمقادیر بهینه شدۀ آرایش مثلث متناظر با تابع های  (:3جدول)

 حاصل از الگوریتم چندهدفه قطاعی بفل

  Q ΔP  do Nt Re  B  

1 72865.5 355.73 0.01 11 5150 0.11 
2 109790 392.65 0.01 14 5530 0.15 
3 187767 530.06 0.01 23 5637 0.15 
4 243761 657.85 0.01 27 5568 0.14 
5 309077 830.68 0.02 24 5749 0.15 
6 380982 960.91 0.02 24 5656 0.15 
7 463296 1128.64 0.02 26 5781 0.15 
8 488495 1182.95 0.02 28 5752 0.14 
9 575598 1402.47 0.03 25 6094 0.15 

10 678208 1415.8 0.03 30 5805 0.15 
11 724054 1754.61 0.03 30 6538 0.15 
12 756483 2454.01 0.03 29 8024 0.15 
13 815870 2610.8 0.03 30 8123 0.15 
14 852402 3097.86 0.03 30 8796 0.14 
15 858052 3391.09 0.03 30 9273 0.14 
16 924467 4130.95 0.03 30 10195 0.14 
17 951913 5122.97 0.03 30 12080 0.15 
18 1016562 5635.99 0.03 30 12123 0.14 
19 1033346 5958.13 0.03 30 12482 0.14 
20 1037227 6107.38 0.03 30 13118 0.15 

                                                                                                                                               

 

نتیجه های حاصل شده  از شبیه سازی سه  -3-5

   تری فویلبفل لوله با -مبدل حرارتی پوسته  بعدی 

 

  

               
 مبدل حرارتی با بفل تری فویل  خطوط جریان(: 13ل)شك        

 

     

 

            
 قطاعیمبدل حرارتی با بفل   خطوط جریان(: 14ل)شك

 

    ت انتقال حرارت و افت فشااار     مقایسااه ظرفی    -3-6   

لوله با بفل های تری فویل و       -مبدل  حرارتی پوسااته   

 قطاعی

سۀ ظرفیت انتقال حرارت آرایش مربع  15شکل       (a (، مقای

بفل تری فویل و قطاعی را نشتتان می دهد  (b و آرایش مثلث

صلۀ  اختالس مقدار  ظرفیت       شدن عدد رینولدز فا شتر  .با بی

 انتقال حرارت برای بفل تری فویل در مقایسه با بفل قطاعی   



 

  

شوهای تری      شود.زیرا جریان به هنگام عبور از باز شتر می  بی

فویل ، آشتتفته شتتده و جریان های جت ایجاد می شتتود.در   

جه آن  بال           نتی به دن بد. یا قال حرارت افزایش می  یت انت ظرف

افزایش سرعت در بازشوهای تری فویل ، افت فشار بیشتری      

 پدیدار می شود.

 

    
(a) 

 

   
(b) 

 

 تری فویل و قطاعیمقایسۀ ظرفیت انتقال حرارت بفل نمودار(:15ل)شك

 (b( و آرایش مثلث)aآرایش مربع)

رینولدز در مقایستته با  افزایش افت فشتتار به تغییرات عدد نستتبت 

  تغییرات ظرفیت انتقال حرارت برای بفل تری فویل بیشتتتر استتت

چیدمان مثلث لوله ها برای بفل تری فویل نستتبت به   .(16شتتکل 

شتر و هم نین افت    چیدمان مربع، دارای ظرفیت انتقال حرارت بی

ست. در اعداد رینولدز باالتر ظرفیت انتقال حرارت         شتر ا شار بی ف

شدن        بفل تری  سدود  شود. اثر م شترمی  سبت به قطاعی بی فویل ن

سرعت جریان        شار و افزایش  سیال در آرایش مثلث باعث افت ف

می گردد.آشفتگی جریان در این وضعیت به افزایش ضریب انتقال 

 حرارت می انجامد.

 

 

 

 

   
                        (a) 

 

                                                                    
(b) 

 آرایشطاعی تری فویل و ق بفل فشار اتالف مقایسۀنمودار( 16شكل)

 (b)مثلث آرایش و( a)مربع

 

 نتیجه گیری -4
شده از      صل  ضعیت ماکزیمم حا ظرفیت انتقال حرارت در و

با آرایش مربع           فل تری فویل  هدفۀ ب تک  یک  الگوریتم ژنت

درصتتد بیشتتتر از بفل قطاعی می باشتتد و این مقدار 19.944

(.این 4درصتتد می رستتدجدول 16.25برای آرایش مثلث به 

شار برای آرایش مربع     ست که افت ف برابر و  3.2در حالی ا

بیشتتتتر   نستتتب به بفل قطاعیبرابر2.075ش مثلث برای آرای

سیال در بازشو          شان دهندۀ سرعت گرفتن  شده است. این ن

ها می باشتتتد که با افت فشتتتار قابل مالحظه ای روبرو می 

شتتود و در پی آن ضتتریب انتقال حرارت جابجایی ستتمت   

صد         شود و همان در شتر می  سبت به بفل قطاعی بی سته ن پو

ضتتریب    رت نتیجه شتتده استتت.افزایش ظرفیت انتقال حرا

انتقال حرارت جابجایی حالت مثلث نستتبت به حالت مربع  

% افزایش یافته استتتت و این رقم    37برای بفل تری فویل   

% حاصتتل شتتده استتت. با توجه به   41.5برای بفل قطاعی 

نتایج حاصل شده برای تابع های انتقال حرارت و افت فشار  

برای   ( Q/ΔP  مفهومیدر حالت بهینه شدۀ تک هدفه، مقدار 

بفل قطاعی بیشتتتر استتت زیرا که بفل تری فویل ضتتریب    

شار   انتقال حرارت را به نحوی افزایش می دهد که با افت ف

افزایش انتقال  باال همراه است در صورتی که در بفل قطاعی،



 

  

حرارت با شتتیب کمتر و متناستتب تر با افزایش افت فشتتار   

(پارامترهای   6(و   5    در جدول های  . صتورت می گیرد 

شار    متناظر با حداکثر ظرفیت انتقال حرارت و حداقل افت ف

ست.برای حداکثر       شده ا شان داده  در آرایش مربع و مثلث ن

سازی تابع انتقال حرارت و حداقل سازی افت فشار در هر    

فذ    فاع من یل   آرایش ارت میلی متر، در  0.003تری تری فو

است.برای حداکثر    نتیجۀ بهینه سازی تک هدفه حاصل شده   

 150سازی تابع انتقال حرارت، فاصلۀ بفل ها ی تری فویل   

شار          سازی تابع افت ف ست و برای حداقل  شده ا میلی متر 

 میلی متر به دست می آید. 250فاصلۀ بفل ها 
 

:مقادیر توابع انتقال حرارت و اتالس فشار حاصل شده از (4جدول 

(وآرایش sباآرایش مربعی الگوریتم ژنتیک تک هدفه برای بفل ها 

 (tمثلثی 

(Q/DP)t (Q/DP)s DPt DPs Qt*10^6 Qs*10^6  

 تری فویل 1.115 1.53 525 434 2125 3524.1

 قطاعی 0.93 1.32 134 253 7009 5197

 

 (:پارامترهای مبدل ها برای كمینۀ افت فشار5جدول)

              

پارامتر مهم عدد رینولدز بطور برجسته ای در افزایش انتقال 

های کند.در جدولفت فشار نقش ایفا می حرارت و کاهش ا

حرارت، ه برای بیشینه نمودن تابع انتقال( نمایان است ک6و5 

بین بفل رینولدز صورت گرفته است و فاصلۀ افزایش عدد

ها در حد پایین خود قرار دارد هم نین برای کاهیدن افت 

فشار عدد رینولدز در حد پایین خود قرار می گیرد و فاصلۀ 

است.بین بفل ها بیشترین مقدار شده   

 

 ارامترهای مبدل ها برای حداكثر ظرفیت انتقال حرارت(پ6ل)جدو
 آرایش مربعی

Baffle 

type Re do B N 
𝛿  
 

h 

 0.003 30 0.25 0.03 18447 تری فویل
5482 

 0.003 30 -  0.03 19457 قطاعی
4571 

 آرایش مثلثی

Baffle 

type Re do B N 
𝜹  

 

 h 

 0.003 30 0.25 0.03 19481 تری فویل
7520 

 0.003 30  - 0.03 19521 قطاعی
6468 

 

هم نین   ، فویل یکنواخت استتتت   یتوزیع دما در بفل های تر     

مناطق مردۀ آشتتکاری در آن دیده نمی شتتود.هنگامی که ستتیال از  

منفذهای بفل تری فویل عبور می کند ، جریان های جت را ایجاد     

می کند و پروفایل ستترعت باال را در اطراس و پشتتت صتتفحه ها   

امت الیه مرزی روی دیواره لوله با الگوی  خضتت .شتتود تولید می

انتقال حرارت افزایش می یابد و     جریان کاهش می یابد،  عملکرد     

محصوالت خوردگی و رسوبات شیمیای کاهش می یابدکه شرایط  

کانتورهای انرژی جنبشتتتی      .خوردگی را نیز بهبود می بخشتتتد

ست دادن انرژی مکانیکی باال در مجاورت      شفتگی هم نین از د آ

شان می دهد. با حذس تأثیرات متغیر جرم       صفحه  ها را ن ساختار 

سان          ، انرژی جن شی نو سب با انرژی جنب شفتگی فقط متنا شی آ ب

شفتگی در         شی آ ست. حداکثر مقدار انرژی جنب شفتگی ا سرعت آ

شینۀ         شود و وجود بی صفحه های بفل تری فویل ظاهر می  شت  پ

ست      صفحات ،موید این امر ا شت  سرعت و    .سرعت در پ توزیع 

مناطق    دما برای بفل قطاعی به طور کامل غیر یکنواخت استتتت.        

بسیار زیاد، گرداب ها و جریان های برگشتی ناشی از جریان  مرده 

سته قرار دارد، که منجر به کاهش       سمت پو ست که در  زیگزاگی ا

ستترعت، استتتفاده ناکارآمد از ناحیه انتقال حرارت و بدتر شتتدن  

هنگامی که ارتفاع باز شتتدن منفذها در  .انتقال حرارت می شتتود

فل های صتتتفحه منفذدار تری فویل افزای       ش می یابد،الگوهای     ب

خطوم جریان ثابت می کند که جریانهای معکوس در مجاورت           

شفتگی        سان آ شی نو ساختار نگهدارنده ها وجود دارد.انرژی جنب

سیال، نشان دهنده از دست دادن قابل توجه انرژی مکانیکی است      

با توجه   که منجر به افزایش قابل توجه مقاومت جریان می شتتود.

 به ایجاد جریان های جت و کاهش رسوبات شیمیایی  بروی لوله 

 آرایش مربعی

Baffle 

type Re do B N 
𝛿 

 - 0.25 0.013 5000 تری فویل
0.003 

 10 0.15 0.01 5000 قطاعی
0.003 

 آرایش مثلثی

Baffle 

type Re do B N 
𝛿 

 - 0.25 0.02 5000 تری فویل
0.003 

 10 0.15 0.01 5000 قطاعی
0.003 



 

  

 

ساختاری بفل        ستحکام  شرایط خوردگی و هم نین ا ها و بهبود 

لوله  -تری فویل، شتترایط کارکرد ایمن مبدل های حرارتی پوستتته

شار و دماهای باال و محیط های خورنده   ستۀ لوله ها  کهدر ف به   د

مانند ژنراتوهای بخار نیروگاههای   ، اندطور عمودی استقرار یافته  

 هسته ای را فراهم می نماید.

 

 مراجع -5

[1] Kakac, S., "Heat Exchangers Selection and Thermal 

Design”, 2𝑛𝑑 Ed., Miami Gables, Florida University, 2002  

 

[2]Kotian, S., “Colburn vs Bell Delaware approach for 

evaluation of thermo hydraulic performance of a shell and 

tube heat exchanger”, A theoretical study, 1st International 

Conference on Computations in Materials and Applied 

Engineering, 2021 

 

[3]Yung, J., “Numerical investigation of the thermal-

hydraulic characteristics of AP1000 steam generator U-

tubes”, International Journal of Advanced Nuclear Reactor 

Design and Technology, Vol.2, 2020, Pp.52-59 

 

[4] Castro, G., “Comparison of the performance of different 

met heuristic methods for the optimization of shell-and-tube 

heat exchangers”, Computers and Chemical Engineering, 

Vol.152, 2021, Pp.1-17 

. 

[5] Alshiekh,H., “ Effect of curved segmental baffle on a shell 

and tube heat exchanger thermo hydraulic performance”, 

Numerical investigation, International Journal of Thermal 

Sciences, Vol.165, 2021, Pp.1-13. 

 

[6] Su, G.H., “Analysis of Westinghouse MB2 test using the 

Steam-generator Thermo hydraulics Analysis code STAF”, 

Annals of Nuclear Energy, Vol.85, 2015, Pp.127-136. 

 

[7]   Shrikant, A., “CFD simulation study of shell and tube 

heat exchangers with different baffle segment 

configurations”, Applied Thermal Engineering, 2016, ATE 

8812. 

[8] Uosofvand, H., “Shell-and-tube heat exchangers 

performance improvement employing hybrid segmental–

helical baffles and ribbed tubes combination”, Journal of the 

Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 

2021, Pp.1-15. 

 

[9]  Wang, D., “Numerical And Experimental Investigation 

Of The Shell Side Characteristics Of The Trefoil-Hole  Baffle  

Heat  Exchanger” ,  Heat Transfer Research, Vol.48, 2017, 

Pp.81-95. 

 

[10] Maakoul, A.E., “Numerical comparison of shell-side 

performance for shell and tube heat exchangers with trefoil-

hole, helical and segmental baffles”, Applied Thermal 

Engineering, Vol.109, 2016, Pp.175-185. 

 

[11] Sung, Y.,”Numerical Investigation and Optimization on 

Shell Side Performance of A Shell and Tube Heat Exchanger 

with Inclined Trefoil-Hole Baffles”, Energies. 2019 

 

[12]   Wanga, S.,”Configuration optimization of shell-and-

tube heat exchangers with helical baffles using multi- 

 

objective genetic algorithm based on fluid-structure 

interaction”, int., commun, Heat mass Transf., 85, 2017 

 

[13] Dong Han, Z., “Numerical simulation on a novel shell-

and-tube heat exchanger with screw cinquefoil orifice 

baffles”, j. SAGE. Me Eng., Vol 9(8), 2017, Pp 1-12. 

 

[14] Zhe, Xu. “Configuration Optimization and Performance 

Comparison of STHX-DDB and STHX-SB by A Multi-

Objective Genetic Algorithm”, Energis, 2019 

 

[15] Sampreeti, J., “Multi-Objective Optimization of Design 

Parameters of a Shell &Tube type Heat Exchanger using 

Genetic Algorithm”, In. j., Curr. Engineering and Technology. 

Vol.3, No.4, 2013 

 

[16] Sepehr Sanaye, Hassan Hajabdollahi, Multi-objective 

optimization of shell and tube heat exchangers, Appl. Thermal 

Engineering, 2010. 

 

[17] Bayram, H., “Numerical Investigation of the Effect of 

Variable Baffle Spacing on the Thermal Performance of a 

Shell and Tube Heat Exchanger”, Energies 2017. 

 

[18]   Tingting, DU., “Characteristics of flow and heat transfer 

of shell-and-tube heat exchangers with overlapped helical 

baffles”, Front. Eng. Manag , Vol 6(1), 2019, Pp 70–77. 

 

 [19] Lu, Ma. “Numerical study on performances of shell-side 

in trefoil-hole and quatrefoil hole baffle heat exchangers”, 

Appl.  Thermal Engineering, 2017 

 
 [20]Wang,, D., “Investigation of the thermal-hydraulic 

characteristics in the shell side of heat exchanger with 

quatrefoil perforated plate”,  International Journal of Thermal 

Sciences, 2020, Pp. 1-12 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 
. 

 

 



 

  

Numerical comparison of shell side thermo-hydraulic 

characteristics of shell and tube heat exchangers with 

trefoil and segmental baffle by genetic algorithm 
 

2Iman Hashemi,1Hadi Eskandari 

 
1Academic Title  Faculty member of  University of Petroleum Industry, Shahrabadan, Iran, eskandari@put.ac.ir 

2Academic Title Master, Arvandan Oil and Gas Company, Arvand Free Zone, Iran,ihashemi370@gmail.com 

Extended Abstract 

Introduction: In this paper, the effect of using trefoil and segmental baffles on heat transfer and 

pressure drop towards the shell of shell and tube heat exchangers is studied. Baffles are used in shell 

and tube heat exchangers to increase heat transfer coefficient, pipe support, flow pattern 

determination, structural strength and vibration prevention. Using the genetic algorithm under the 

same conditions, the heat transfer and pressure drop functions of the baffles are optimized as single-

objective and multi-objective. The heat exchanger with the trefoil baffles is simulated by Aansys 

fluent software. The results show that in trefoil baffles, increasing the heat transfer coefficient will 

be accompanied by a greater pressure drop. The heat transfer capacity of the trefoil baffle has 

increased by 19.944% in the square arrangement and 16.25% in the triangle arrangement compared 

to the segmental baffle in the maximum state obtained from the single-objective genetic algorithm, 

while the pressure drop for the square arrangement of the tube bundle is 3.2 times and for the triangle 

arrangement tube bundle has increased 2.075 times compared to the segmental baffle. The jet fluid 

flow created in the trefoil perforated increase the heat transfer performance and the corrosion products 

and chemical sediments are reduced, which also improves the corrosion conditions of the shell and 

tube heat exchanger with the trefoil perforated plate. 
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