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 خالصه

های تنگ با شیب تند یا ههای مختلف ورودی است. استفاده از این سرریز در دریکی از انواع مهم و کاربردی سرریزها، سرریز مدور قائم با شکل

های هیدرولیکی این سرریز است که رداب در ورودی از ویژگیتشکیل گتواند مفید باشد. موجود است، می که کانال یا تونل انحرافدر جایی

های مختلفی برای کاهش اثرات منفی تشکیل گرداب، در ورودی ایجاد لرزش، ورود هوا به مجرا و کاهش ظرفیت سرریز را به دنبال دارد. روش

در این پژوهش  و تغییر شکل ورودی به نیلوفری اشاره کرد.شکن های گردابتوان به استفاده از سازهسرریز مدور قائم وجود دارد که از جمله می

شکن و سرریز مدور قائم بدون اصالح ورودی( انجام سرریز نیلوفری با گرداب آزمایش بر روی سه مدل سرریز )سرریز نیلوفری، ۵۹در مجموع 

 شود.افزایش دبی عبوری و ضریب دبی سرریز میشکن بطور قابل توجهی باعث های گردابشد. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از سازه

 

 شکن، ضریب دبی سرریز نیلوفری، گرداب سرریز مدور قائم،کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

های مختلف ورودی است. این نوع سرریز در شرایطی که محدودیت مکانی برای یکی از انواع بسیار مهم و کاربردی سرریزها، سرریز مدور قائم با شکل

توان به تشکیل گرداب در های هیدرولیکی مهم در این سرریزها، میاز ویژگی .کندعمل می اخت انواع دیگر سرریز وجود داشته باشد، بسیار مؤثرس

یش یافته ای افزادر این شرایط سرعت زاویه ای در محل انقباض جریان است.دهانه ورودی سرریز اشاره کرد. تشکیل گرداب، نتیجه بقای مومنتوم زاویه

افتد که جریان با سطح آزاد وارد یک مجرای بسته نظیر لوله آبگیر و سرریز یابد. این پدیده عموماً زمانی اتفاق میو سطح مقطع جریان کاهش می

جمله سرریز های مبتالبه از و دبی در سازه نیلوفری شود. گرداب باعث کشیده شدن خطوط جریان به طرف مرکز شفت و در نتیجه کاهش ضریب دبی

های کنترل گرداب، استفاده از شود. یکی از روشچنین باعث به وجود آمدن تالطم و ورود هوا به داخل مجرای انتقال سرریز میشود. همنیلوفری می

 [. 1]باشد شکن میهای گردابتیغه

مختلف از جنس مس و سفال، به این نتیجه رسیدند  ( با انجام تحقیقات آزمایشگاهی بر روی سه سرریز با ابعاد1۳۸۵موسوی جهرمی و الستی )

شکن بیشتر باشد، تأثیر بیشتری در کنترل گرداب و شود. هرچه طول تیغه گردابشکن در ضریب دبی مؤثر است و باعث افزایش آن میکه تیغه گرداب

تیغه  ۳رسیم؛ زیرا تعداد شه به وضعیت مطلوب نمیشکن همیرسد که با افزایش تعداد تیغه گردابتالطم و افزایش ضریب دبی دارد. به نظر می

شکن کمتر تأثیر بیشتری در کنترل شده، تعداد گردابهای انجامشکن داشته است. در آزمایشتیغه گرداب 1۲شکن راندمان باالتری نسبت به گرداب

 .[۲] گرداب داشته است

 ز نیلوفری به نتایج زیر دست یافتند:آزمایش بر روی سرری ۸۴( با انجام 1۳۸۸نوحانی و موسوی جهرمی )

شود، به چنین باعث پایداری جریان میاستفاده از سازه کنترل گرداب، تالطم جریان را تا حد زیادی کنترل کرده و هم -

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد 1

 دانشگاه عضو هیئت علمی2

 دانشگاه عضو هیئت علمی 3
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رفته نسبت به  های به کاردرصدی ضریب دبی بسته به نوع سرریز نیلوفری )لبه تیز یا لبه پهن( و تعداد تیغه ۲۰تا  1۰که باعث افزایش طوری

شکن بر روی تاج سرریز تیغه گرداب ۳که در سرریز نیلوفری لبه تیز با قرار دادن شود. به طوریها میحالت عدم استفاده از این نوع تیغه

 افزایش پیدا کرد. ٪۲۰نیلوفری، مقادیر ضریب دبی حدود 

شود، مقدار ضریب کاهش طول مؤثر سرریز نیلوفری می که باعث، به علت این۶به  ۳شکن از های گرداببا افزایش تعداد تیغه -

 ۶شکن استفاده نشود. )با قرار دادن های گردابیابد، ولی در همه حال مقدار ضریب دبی بیشتر از حالتی است که از تیغهکاهش می ٪1۰دبی 

 یابد.(د، افزایش میشکن استفاده نشوهای گردابشکن، مقدار ضریب دبی بیشتر از حالتی که از تیغهتیغه گرداب

چنین با شود. هممی ٪۲شکن باعث افزایش ضریب دبی سرریز نیلوفری به میزان حدود های گردابافزایش ضخامت تیغه -

ها کار شکن، ضریب تخلیه سرریز نیلوفری نسبت به حالتی که سرریز بدون وجود این تیغههای گردابافزایش توأم تعداد و ضخامت تیغه

 .[۳] شودشتر میبی ٪۹کند، می

شکن، باعث افزایش ضریب دبی در سرریزهای نیلوفری های گرداب( نشان داد که وجود تیغه۲۰11چنین نتایج تحقیقات توانا و همکاران )هم

شکن تا تعداد معینی )که ابهای گردها اثر مستقیم بر تغییر ضریب دبی سرریز در سدها دارد. افزایش تعداد تیغهشود. هندسه، تعداد و چیدمان این تیغهمی

 .[۴] شود و در صورت افزایش از این تعداد، ضریب دبی تغییر چندانی نخواهد داشتبستگی به شرایط هیدرولیکی دارد( موجب افزایش ضریب دبی می

های با تعداد پایه های مختلفدر حالت ای و مربعیآزمایش بر روی مدل فیزیکی سرریز با ورودی دایره 11۰( ۲۰1۳موسوی و همکاران )

تواند کند و سرریز میشکن، آستانه استغراق افزایش پیدا میهای گردابها نشان داد که با افزایش تعداد پایهمختلف انجام دادند. نتایج تحقیقات آن

 .[۵] وری عبور دهدتر و ارتفاع باالتر آب را بدون غوطههای بزرگدبی

( نشان داد برای اطمینان از جریان شعاعی روی تاج، سرریز نیلوفری باید تا حد ممکن ۲۰1۳همکاران ) نتایج مطالعات آزمایشگاهی کشکولی و

 دور از مرزهای مخزن باشد. نزدیک مرز ممکن است جریان گردابی ایجاد شود و بطور قابل توجهی ظرفیت سرریز را کاهش دهد.

های باال کامالً مشهود است. تعداد ها برای دبیر اثرات منفی گرداب است. اهمیت پایهها روی تاج یک راه تأثیرگذار برای غلبه بقرار دادن پایه

ها هیچ تغییر محسوسی در جریان ایجاد نکرد. است و به غیر از این تعداد، هیچ بهبودی در عملکرد سرریز قابل انتظار نیست. جهت پایه ۶یا  ۳ها بهینه پایه

 .[۶] روی ضریب تخلیه سرریز پلکانی داردشکن تأثیر زیادی استفاده از گرداب
 

 

 آزمایشگاهی هایمعرفی مدل .۲
 

سه  بر رویآزمایشات  آزمایشات پژوهش حاضر در آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام شده است.

ساخته  مدل سرریز نیلوفری از جنس فایبرگالس شد. ئم بدون اصالح ورودی انجامور قاشکن و سرریز مدمدل سرریز نیلوفری، سرریز نیلوفری با گرداب

  .ه استشد نشان داده 1و مدل ساخته شده در شکل  ابعاد شد.

 

        
 مدل آزمایشگاهی سرریز نیلوفری -1شکل 

 
 ۳ها )شکناستفاده شد. در این پژوهش تنها به بررسی تعداد بهینه گردابمتر میلی ۲ورق طلق به ضخامت شکن از های گرداببرای ساخت تیغه

 (.۲)شکل شده بر روی مدل سرریز نیلوفری نصب شد های ساختهشکن( پرداخته شد. تیغهگرداب
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 شکنمدل آزمایشگاهی سرریز نیلوفری با گرداب -2شکل 

  

ور از مدل سرریز مدور قائم بدون اصالح ورودی به عنوان مدل شاهد استفاده شد تا بتوان تغییرات ناشی از اصالح ورودی را با حالت سرریز مد

 (.۳)شکل قائم بدون اصالح ورودی مقایسه کرد

 
 مدل آزمایشگاهی سرریز مدور قائم -3شکل 

 

گیری شدند و مقادیر اندازه سنج آلتراسونیکسنج با دقت باال و مقادیر دبی با استفاده از دبیب با استفاده از عمقدر این آزمایشات ارتفاع آ

  گردد.های آزمایشگاهی ثبت شدند و سپس این اطالعات تجزیه و تحلیل شدند که نتایج حاصل در بخش بعدی ارائه میها به عنوان دادهآن
 

 

 تحلیل نتایج .۳
 

شکن و سرریز مدور قائم بدون اصالح آزمایش بر روی سه مدل سرریز )سرریز نیلوفری، سرریز نیلوفری با گرداب ۵۹ش حاضر در مجموع در پژوه

 شود.های آزمایشگاهی در قالب نمودارهایی ارائه میورودی( انجام شد. در ادامه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

اشل برای  -مقایسه نمودارهای دبی ۴اشل برای سه مدل سرریز رسم شد. در شکل  -شگاهی، منحنی دبیهای آزمایبا داشتن مقادیر داده

شکن دبی دهد که در هد ثابت، سرریز نیلوفری با گردابمقایسه سه مدل سرریز نشان می ،۴با توجه به شکل مورد بحث، ارائه شده است.سرریزهای 

دهد. این ن سرریز نیلوفری دبی باالتری را نسبت به سرریز مدور قائم بدون اصالح ورودی از خود عبور میدهد و پس از آباالتری را از خود عبور می

 باشد.شکن بر روی این نوع سرریزها میهای گردابدهنده تأثیر مثبت استفاده از سازهامر نشان
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 اشل برای سرریزهای مختلف -منحنی دبی -4شکل 

 
مقایسه مقادیر ضریب دبی  ۵شکل  توان ضریب دبی را محاسبه کرد.شتن مقادیر دبی، هد آب روی سرریز و پارامترهای هندسی سرریز میبا دا

، H/Dدهد که در مقادیر ثابت دهد. مقایسه نمودار سرریزهای مختلف نشان میرا برای سه مدل سرریز مورد بحث نشان می H/Dبعد در برابر پارامتر بی

شکن، سرریز نیلوفری و سرریز مدور قائم بدون اصالح ورودی به ترتیب باالترین مقادیر ضریب دبی را به خود اختصاص یز نیلوفری با گردابسرر

 دهند.می

 کند که این امرقادیر ضریب دبی کاهش پیدا میم (H/D)دهند که در هر سه مدل، با افزایش عمق استغراق چنین این نمودارها نشان میهم

 نشان از تأثیر عمق استغراق بر ضریب دبی دارد.

 

 
 برای سرریزهای مختلف H/Dبعد مقایسه مقادیر ضریب دبی در برابر پارامتر بی -5شکل 
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ز نیلوفری به صورت دهد. معادله رگرسیونی بدست آمده برای مدل سرریرا برای سرریز نیلوفری نشان می H/Dنمودار ضریب در برابر  ۶شکل 

 زیر است:

(1)                                                                                                    6139.2978(H/D) + 1.1 – 25112(H/D).Cd = 0 

 

 
 رای سرریز نیلوفریب H/Dبعد تناسب رگرسیونی ضریب دبی در برابر پارامتر بی -6شکل 

 
برای سرریز مدور قائم بدون اصالح ورودی نشان داده شده است. معادله رگرسیونی بدست آمده  H/Dنمودار ضریب در برابر  ۷و در شکل 

 برای این مدل به صورت زیر بدست آمد:

(2)                                                                                                    0.4439(H/D) + 1.1188 – 2Cd = 0.1074(H/D) 

 
 

 
 برای سرریز مدور قائم بدون اصالح ورودی H/Dبعد تناسب رگرسیونی ضریب دبی در برابر پارامتر بی -7شکل 
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 داده شده است. معادله رگرسیونی بدست آمده برای مدل شکن نشانبرای سرریز نیلوفری با گرداب H/Dنمودار ضریب در برابر  ۸در شکل 

 به صورت زیر بدست آمد: شکنسرریز نیلوفری با گرداب

(3)                                                                                                    3509.9567(H/D) + 2.3 – 28793(H/D).Cd = 2 
 

 
 شکنبرای سرریز نیلوفری با گرداب H/Dبعد تناسب رگرسیونی ضریب دبی در برابر پارامتر بی -8شکل 

 

 

 گیری نهایینتیجه .۴
 

های سازد. از راهها را با مخاطره مواجه میایمنی و بازدهی این سازه جمله مشکالتی است که گرداب در دهانه ورودی سرریزهای مدور قائم ازتشکیل 

شکن های گردابدهد که استفاده از سازهباشد. نتایج پژوهش حاضر نشان میشکن میهای گرداباستفاده از سازه مقابله با گرداب در سرریز مدور قائم،

نسبت به  ٪۸/۵۹ شکنی از سرریز نیلوفری با گردابشود. مطابق نتایج آزمایشگاهی در هد ثابت، دبی عبورمی باعث افزایش دبی عبوری از سرریز

شکن ضریب دبی باالتری سرریز نیلوفری با گرداب چنینباشد. همنسبت به سرریز نیلوفری بیشتر می ٪۸/۳۴سرریز مدور قائم بدون اصالح ورودی و 

سرریز در کاهش اثرات دهنده عملکرد قابل توجه این نسبت به سرریز نیلوفری و سرریز مدور قائم بدون اصالح ورودی دارد. این امر به وضوح نشان

 .باشدسرریز و بهبود عملکرد سرریز می منفی ناشی از گرداب در دهانه ورودی
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