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چکیده
.ایجاد گردابهها در دهانهی ورودی سرریزهای نیلوفری میتواند باعث کاهش ضریب دبی و کارایی نامناسب سرریز گردد
 در این تحقیق.بنابراین استفاده از تیغههای گرداب شکن باعث کاهش این گردابه ها شده و کارایی سرریز را افزایش میدهد
 مدلسازی عددی جریان عبوری از سرریز نیلوفری و بررسی تأثیر تیغههای گردابشکن در جریان سرریز نیلوفری به کمک،هدف
 تیغه با زاویه6  و4 ،3 (  بنابراین در این تحقیق مدلسازی سرریز در حالت با و بدون تیغهها. میباشدFLOW-3D مدل ریاضی
 اجرا وRNG k-  تحت عنوانk-  کلیه مدلها در دبیهای مختلف با استفاده از مدل آشفتگی اصالح شدهی. درجه) انجام شد44
54  نتایج نشان داد که در سرریز نیلوفری بهطور کلی با کاهش ارتفاع آب روی سرریز در حدود.با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شدند
 آرایش شش تایی دارای نتایج، در بین سه آرایش تیغههای گردابشکن. درصد افزایش مییابد45  ضریب دبی به میزان،درصد
 مقایسه نتایج با مدل شاهد.مطلوبتری نسبت به حالتهای دیگر است و همچنین بیشترین تأثیر را در کاهش ارتفاع آب دارد
 درصد افزایش یافته40  ضریب دبی به میزان حدود، ارتفاع نسبی آب0-0/1  در محدوده،نشان میدهد که با افزودن شش تیغه
. درصد افزایش یافته است45  ضریب دبی به میزان حدود، ارتفاع نسبی آب0/5-0/1 است و در محدوده
.FLOW-3D  مدل عددی، گرداب شکن، ضریب دبی، سرریز نیلوفری:کلید واژهها
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Abstract

The discharge coefficient of morning glory spillway is decreased with eddies created
by vortex at the inlet part of weir. However, a series of specific blades can reduce
vortices which result in the spillway efficiency is increased. Hence, in this research
numerical modeling of installed breaker blade on morning glory spillway was evaluated
using Flow-3D model. To achieve these purposes, morning glory spillway was modeled
without and with blades 3, 4 and 6 blades at 45 degree angle. To simulate the turbulence
fluctuations, the modified  model (RNG ) was used and its results were compared
to the experimental data. Results showed that by installing blades, the discharge
coefficient increases up to 42 percent with 25 percent decreasing in the upstream water
level. Moreover, among the three different arrangements of blades, the six-blade model
was found to have more satisfactory results than other models. In comparison to control

142
نوروزی و احدیان :بررسی تأثیر تیغههای گردابشکن  92درجه...

model, for H/D between 0 to 0.1 and 0.1 to 0.2 the discharge coefficient has been
increased 40 and 57 percent for six-blade arrangement, respectively.
Keywords: Morning glory spillway, Discharge coefficient, Vortex breaker, Numerical model of FLOW-3D.

مقدمه
از سرریزها برای عبور آبهای اضافی و سیالبها از سراب به
پایاب سدها استفاده میشود .بنابراین سرریز باید سازهای قوی،
مطمئن و با كارآیی باال انتخاب شود كه هر لحظه بتواند برای
بهرهبرداری آمادگی داشته باشد .انتخاب نوع سرریز تابع شرایط
محل ،نوع سد و هزینهی طرح بوده میباشد.
سرریز نیلوفری یکی از محدود سازههای مجزا از بدنه سد
میباشد كه برای تخلیه سیالبها از مخزن سد مورد استفاده قرار
میگیرد .این سرریز به شکل قیف میباشد و در انتها به تونلی با
انحنای مشخص ختم میگردد .این سازه معموالً در تنگههای
باریک و در جاهایی كه شیب كنارهها تند است مورد استفاده قرار
1
میگیرد .سه كنترل در سرریز نیلوفری وجود دارد :كنترل در تاج
كه در دبیهای پایین میباشد ،كنترل روزنه یا كنترل گلوگاه 2كه
با افزایش دبی انجام میگردد و كنترل خروجی 3كه در تونل
پاییندست میباشد (موسوی و همکاران.)2113 ،
از آنجاییكه در ورودی این نوع سرریز جریان به صورت گردابی
تشکیل میشود ،مسیر خطوط جریان طوالنی شده و در نتیجه
كاهش ضریب دبی سرریز را به همراه خواهد داشت .به همین
دلیل ضریب دبی این نوع سرریزها از سرریزهایی كه به صورت
آزاد عمل میكنند كمتر میباشد .جریانهای گردابهای در اثر
تغییر جهت جریان ،لزجت و كشش سطحی رخ میدهند .وجود
این نوع جریانها تأثیر منفی در عملکرد سازههایی نظیر سرریز
نیلوفری میگذارد .بررسی این نوع جریان در این نوع سرریزها
مسئلهای مهم میباشد ،زیرا ممکن است تأثیر منفی آن بر
عملکرد سرریز نیلوفری باعث خسارتهای جبران ناپذیری شود
(سامانی .)1331 ،از روشهایی كه میتواند برای كنترل گرداب
موثر باشد استفاده از تیغههای گردابشکن است كه اینكار بر
افزایش دبی و ضریب دبی تاثیر زیادی خواهد داشت (بی نام،
.)1611
در این تحقیق هدف مدلسازی سرریز نیلوفری با و بدون
تیغههای گردابشکن با استفاده از مدل  FLOW-3Dاست .مدل
 FLOW-3Dیکی از مدلهای قوی در زمینه دینامیک سیاالت
محاسباتی 4است .دینامیک سیاالت محاسباتی یک روش بسیار
قدرتمند در زمینههای كاربرد صنعتی و غیرصنعتی میباشد.
مزیتهای آن نسبت به مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی ،هزینه كم
و پذیرفتن تغییرات مختلف در تغییر هندسه سازه و دادههای مدل
1-Crest control
2-Throat control
3-Tunnel control
4-Computational Fluid Dynamic, CFD

1

میباشد (ورستگ و ماالالسکرا  .)1661 ،مدل FLOW-3D

قابلیت تحلیل سه بعدی میدان جریان را داراست و محدوده
كاربردی بسیار وسیعی را در مسائل مربوط به سیاالت دارد.
معادلههای حاكم در این مدل ،معادلههای ناویر استوكس و معادله
بقای جرم است .در این مدل ،روشهای مدلسازی آشفتگی
مختلفی ارائه شده است :طول اختالط پرانتل ،1مدل تک معادلهای
انرژی جنبشی آشفتگی ،3مدل دو معادلهای  ،8K-εمدل گروههای
11
نرمال شده  ،6RNGمدل شبیهسازی گردابههای بزرگ
(قاسمزاده .)1362 ،با توجه به كارائی مدل  RNGدر تحلیل
جریانهای هیدرولیکی با اختالف فشار زیاد و تشخیص
مناسببودن این مدل برای مدلسازی هیدرولیکی (یاخوت و
اسمیت )1662 ،11از آن در این تحقیق استفاده گردید.
پیشینه تحقیق

مطالعاتی كه تاكنون در زمینه تحقیقات مدل فیزیکی و عددی
روی هندسه سرریز نیلوفری انجام گردیده است :فاتور و بچیگا
( )2113به این نتیجه رسیدند كه در سرریزهای نیلوفری در
صورتیكه سرریز مستغرق باشد ،مقدار دبی  1/34برابر دبی جریان
در حالت آزاد میباشد و در صورت عدم هوادهی تونل در سرریز
جریان متالطم و ناپایداری رخ میدهد .خاتسوریا)2111( 13
مطالعاتی از جمله فشار ،نسبت استغراق و ضریب دبی روی
سرریزهای صاف انجام داد ،نتایج این محقق با نتایج اداره عمران
آمریکا در مورد سرریزهای نیلوفری صاف مطابقت داشته است.
نواک و همکاران )2113( 14این محققان مطالعات جدیدی روی
سرریزهای نیلوفری انجام دادهاند و نتیجه مطالعات خود را در قالب
فرمولهای استغراق جریان بیان نمودهاند .باقری و همکاران
( )2111تأثیر چندوجهی كردن سرریز نیلوفری را بررسی نمودند.
نتایج آنها نشان داد كه چندوجهی كردن سرریز نیلوفری باعث
افزایش دبی گذرا از میان سرریز و همچنین افزایش ضریب دبی
میگردد و بیشترین افزایش مربوط به سه وجهی كردن تاج سرریز
میباشد .توانا و همکاران ( )2111بهینه سازی تعداد و مکان
قرارگیری تیغههای گردابشکن در سرریز نیلوفری را مورد بررسی

12

5-Versteg and Malalasekera
6-Prandtl mixing length
7-One-equation, turbulent energy model
8-Two equation (k-ε) model
9-Renormalized group (RNG) model
10-Large eddy simulation model
11-Yakhot and Smith
12-Fattor and Bacchiega
13-Khatsuria
14-Novak and et al.
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قرار دادند .در تحقیق آنها مالحظه شد كه با افزایش تعداد تیغهها
ظرفیت سرریز بیشتر میشود .همچنین با افزایش تعداد تیغهها
استغراق سرریز كمتر شده و این كمتر شدن استغراق باعث افزایش
ضریب دبی گردیده است .موسوی و همکاران ( )2113روی سرریز
نیلوفری با دهانه مربعی شکل و اثر تیغههای گردابشکن
آزمایشهایی را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند كه افزایش
تعداد گردابشکنها در هر دو دهانه مربعی و دایرهای باعث
افزایش آستانه استغراق میشود و همچنین استغراق برای بار آبی
باال در ورودی سرریز اتفاق میافتد .اكبری و همکاران ( )2111اثر
تیغههای گردابشکن روی الگوی جریان سرریز نیلوفری را به
صورت عددی با نرمافزار  FLOW-3Dمورد مطالعه قرار دادند.
ضریب دبی سرریز نیلوفری با سه گردابشکن ،شش گردابشکن
و  12گردابشکن بررسی گردید .نتایج آنها نشان داد كه وجود
تیغههای گردابشکن با ابعاد  1×8×11در ارتفاع ثابتی دارای اثر
زیادی در افزایش ضریب دبی داشته و با افزایش تعداد تیغهها دبی
گذرا بیشتر شده و همچنین با افزایش ارتفاع آب ،سرعت جریان
افزایش مییابد .نوحانی و جمالی ( )1364مطالعهای آزمایشگاهی
روی ضخامت تیغههای گردابشکن بر ضریب تخلیه سرریز
نیلوفری انجام داد و نتیجه گرفت كه تأثیر توأم افزایش تعداد
تیغهها و ضخامت تیغهها موجب افزایش ضریب تخلیه سرریز
نیلوفری
میشود .رنجبر ملکشاه ( )1363در خصوص مدلسازی رفتار
سرریز نیلوفری پلکانی تحقیق خود را انجام داد .برای این منظور
وی مشخصات هندسی مدل آزمایشگاهی سرریز نیلوفری سد البرز
واقع در شیرگاه شهرستان سوادكوه استفاده نمود .در مدلسازی
انجام شده توسط وی در شرایط هیدرولیکی كختلف به این نتیجه
رسید كه روشهای  CFDبا توانایی مناسب قادر به بررسی رفتار
هیدرولیکی سرریز هستند .حیدری ارجلو و همکاران ( )1386در
تحقیقی اثر شیب و تعداد پلکان در عملکرد سرریزهای پلکانی را
بررسی نمودند .در تحقیق آنها آزمایشهای مختلفی به ازای انرژی
ثابت باالدست انجام گردید و هدف اساسی بر میزان استهالک
انرژی استوار شد .بر اساس نتایج به دست امده در آن پژوهش
افزایش شیب تا  31درجه میتواند منجر به افت انرژی حداكثر
گردد .كمانبدست و موسوی ( )1361در یک تحقیق آزمایشگاهی
به بررسی اثر تعداد و زاویه تیغه گرداب شکن بر سرریز نیلوفری با

مقاطع دایره و مربعی را مورد بررسی قرار دادند .بر اساس نتایج
آنها بهترین زاویه قرارگیری  61درجه بوده كه در مقطع دایرهای
به دست آمده است .رمضانی و همکاران ( )1362پارامترهای مؤثر
بر آبگذری سرریز نیلوفری سدهای البرز ،پانزده خرداد و تهم را
مورد آزمایش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند كه كاهش عمق
تقرب ،افزایش قطر تاج سرریز و تعبیه گردابشکن منجر به
افزایش آبگذری این سرریزها میشود .حاجیپور ( )1363به كمک
مدل آزمایشگاهی سرریز نیلوفری به همراه تیغههای گردابشکن
قائم با آرایشهای متفاوت ،مشاهده نمود كه ضریب دبی سرریز در
حالت وجود گردابشکن بیشتر از حالت شاهد بوده است و
همچنین با افزایش تعداد گردابشکنها راندمان سرریز نیلوفری
بیشتر خواهد شد .نظری پوركیانی ( )1363فشار و سرعت جریان
در سرریز نیلوفری سد البرز را با استفاده از  FLOW-3Dبررسی
نمود .سرعت متوسط در تمامی دبیها همواره مقادیر كمتری را در
مقایسه با مدل آزمایشگاهی شامل شده است كه میتوان به دلیل
تأثیر زبری و روش حل معادلهها دانست .بر اساس آنچه در این
بخش گذشت ،در مطالعات گذشته كمتر به مدلسازی اثر تیغههای
گردابشکن پرداخته شده است ،لذا در این تحقیق مدل فیزیکی
سرریز نیلوفری را كه با و بدون تیغههای گردابشکن در
آزمایشگاه اجرا شده است ،با مدل عددی  FLOW-3Dنیز مورد
بررسی قرار میگیرد.
روش تحقیق

در این تحقیق برای مدلسازی سرریز نیلوفری از نتایج مدل
آزمایشگاهی حاجیپور ( )1363روی مدل فیزیکی سرریز نیلوفری
كه واقع در آزمایشگاه واحد علوم تحقیقات خوزستان میباشد،
استفاده گردید .در این مدل قطر دهانه سرریز  31سانتیمتر ،قطر
گلوگاه سرریز  3سانتیمتر ،ارتفاع سرریز تا گلوگاه  28/2سانتیمتر
و طول كل سرریز با تونل آببر  261سانتیمتر میباشد .همچنین
تیغههای مورد استفاده دارای ابعاد ( )3×2×3/1سانتیمتر بوده كه
وجه باالیی آنها دارای زاویه  41درجه با افق میباشد .از یک
سرریز ساده به عنوان سرریز شاهد و سه سرریز به همراه تیغههای
 4 ،3و  1تائی در شش دبی مختلف برای ارزیابی استفاده شد
(حاجیپور .)1363 ،در شکل ( )1ابعاد سرریز و در شکل ( )2ابعاد
تیغهها مشخص میباشد.

شکل  -1ابعاد تیغه گردابشکن
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شکل  -2ابعاد تیغه گردابشکن
جدول  -1مقادیر دبیهای مورد استفاده در مدلسازی
مراحل مدل سازی
1

دبی
)(L/s
3/1

2

4/1

3

1/2

4

1/1

1

3

1

8/1

الف)

ب)

شکل  -3الف) مدل فیزیکی سرریز نیلوفری بدون تیغه ،ب) مدل فیزیکی سرریز نیلوفری با تیغههای گردابشکن.
ازآنجا كه در تحقیقات آزمایشگاهی به دلیل محدودیتهای متعدد
آزمایشگاهی امکان بررسی همهی پارامترها نیست لذا در
تحلیلهای این تحقیق ،مقایسه بین نتایج مدل عددی با مدل
آزمایشگاهی ،برای صحت مدل عددی  FLOW-3Dمورد
ارزیابی قرار میگیرد.
برای مدلسازی این سرریز در ابتدا هندسه سرریز در نرم افزار
اتوكد ترسیم و با فرمت  stlدر نرم افزار  FLOW-3Dفراخوانی
شد .به منظور كاهش زمان محاسبات از شکل متقارن سرریز
استفاده گردید ،از دو مشبلوک استفاده گردیده است كه شرایط
مرزی به قرار زیر در نظر گرفته شد :در مشبلوک یک :شرایط
مرزی در جهت  xدر باالدست سرریز به صورت دبی بر حسب متر
مکعب بر ثانیه ،كه تعداد دبیهای مورد استفاده به صورت جدول
( )1میباشد.

و در پاییندست به صورت خروجی ،شرایط مرزی در جهت  yدر
مرز باالیی و پایینی به صورت متقارن و شرایط در جهت  zدر مرز
باالیی به صورت فشار برابر با جو و در مرز پایینی به صورت دیوار
و برای مشبلوک دو :شرایط مرزی در جهت  xدر باالدست و y
در باالدست به صورت تقارن ،شرایط مرزی در جهت  xدر
پاییندست به صورت خروجی و بقیه جهات به صورت دیوار در
نظر گرفته شد .در شکل ( )3مدل فیزیکی ترسیم شده در اتوكد
در فضای نرمافزار  FLOW-3Dبا مشخص كردن مشبندی به
صورت متقارن و شرایط مرزی نشان داده شده است .در مدلسازی
به دلیل اینکه سرریز به صورت متقارن در نظر گرفته شد تعداد
تیغهها به نصف كاهش یافت .زمان شبیهسازی برای ایجاد شرایط
جریان آرام  11ثانیه در نظر گرفته شد.
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ب) کنترل روزنه

الف) کنترل تاج

ج) کنترل خروجی

شکل  -5مدلسازی سرریز نیلوفری ساده به صورت متقارن در نرمافزار FLOW-3D

الف-سرریز با سه تیغه گردابشکن

ب -سرریز با چهار تیغه گردابشکن

ج -سرریز با شش تیغه گردابشکن
شکل  -4مدلسازی جریان در سرریز نیلوفری با تیغههای گردابشکن (متقارن) در نرمافزار FLOW-3D
پس از محاسبهی هد در حالت پایدار از رابطه دبی در سرریزها
برای به دست آوردن ضریب دبی اقدام میشود .رابطه دبی در
سرریزهای نیلوفری به صورت زیر بیان میشود:

تاج سرریز میباشد .سپس دبی و ضریب دبی مشاهدهای از مدل
عددی با مدل آزمایشگاهی ،با استفاده از نمودارهای دبی -اشل و
نمودار نسبت ارتفاع -ضریب دبی مقایسه گردید (بی نام.)1611 ،

() 1

Q  Cd LH 1.5

() 2

L  2Rs

نتایج و بحث
در تحقیق حاضر اثر تیغههای گردابشکن بر راندمان سرریز
نیلوفری با استفاده از مدل عددی بررسی شد .در پژوهشهای
پیشین مشاهده شد كه ضریب دبی در حالتهایی كه سرریز به
صورت ساده (بدون تیغه) میباشد از بقیه حالتها كمتر است و در
حاالتی كه همراه تیغه است ،بار آبی روی سرریز كاهش یافته و در

در این رابطه :Q ،دبی عبوری از سرریز :Cd ،ضریب تخلیه
سرریز :L ،طول تاج سرریز :H ،ارتفاع آب روی سرریز و  :Rsشعاع
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نتیجه ضریب دبی افزایش یافته است .در مجموع از بین تیغههای
مورد آزمایش هر چه تعداد تیغهها بیشتر شود بار آبی كمتر شده و
به تبع از آن ضریب دبی افزایش مییابد .تیغهها باعث جدایی
خطوط جریان شده و گردابهها را كمتر میكنند .البته افزایش تعداد
تیغهها تا حدودی كه باعث مسدود نشدن ورودی سرریز شود
میتواند این نتایج را دربرگیرد .نتایج به دست آمده از مدل عددی
در این تحقیق برای سرریز ساده در شکل ( )4مشاهده میشود.
همانطور كه در شکل ( )4مشخص است سرریز دارای سه
كنترل در تاج ،گلوگاه و خروجی میباشد .تا زمانی كه دبی سرریز
در حدود  1لیتر بر ثانیه است كنترل در تاج سرریز میباشد و با
افزایش دبی ،سرریز به سمت استغراق پیش میرود و كنترل در
روزنه (گلوگاه) است .در این قسمت كه تقریبا  11درصد از سرریز
از آب پر شده است ،در این قسمت حالت گردابهای در سرریز پیش
میآید این گردابهها دارای ابعاد كوچکی میباشند كه با افزایش
دبی ابعادشان افزایش مییابد و تالطم جریان بیشتر میگردد .با
استغراق كامل سرریز ،جریان در تونل پاییندست به صورت یک
لوله پر عمل كرده كه در این حالت تونل كنترل كنندهی دبی،
خروجی میباشد .پس از بررسی سرریز شاهد ،سرریز با تیغهها
بررسی میگردد كه در شکل ( )1نمایی از اجرای آزمایش آورده
شده است.

در شکل ( )1مشاهده میشود كه وجود تیغهها بهطور مرتب
باعث شکست خطوط جریان شده و باعث كاهش اثر گردابهها
میگردد .بنابراین از بین سه آرایش مورد آزمایش هر چه تعداد
تیغهها بیشتر بوده این اثر نیز بیشتر خواهد بود .از طرفی با افزایش
تیغهها ارتفاع آبی كه بر روی سرریز وجود دارد نسبت به حالت
شاهد كاهش یافته است .بهطوری كه آرایش تیغهها با  1عدد تأثیر
بیشتری نسبت به سایر آرایشها داشته است .همچنین با كاهش
بار آبی ،فشار آبی كه بر روی سرریز وارد میشود نیز كاهش
مییابد .در شکل ( )1نمودارهایی از مدل عددی این تحقیق آورده
شده است.
در شکل ( )1مشاهده میشود كه با افزایش ارتفاع آب روی
تاج ،ضریب دبی كاهش یافته و با كاهش این ارتفاع ،ضریب دبی
افزایش یافته است .همچنین سرریز با تیغههای گردابشکن،
دارای ضریب دبی بیشتری كه به طور متوسط در حدود  41درصد
است ،نسبت به سرریز بدون تیغه میباشد و هر چه تعداد تیغهها
بیشتر شده است ارتفاع آب كاهش یافته و به تبع از آن ضریب
دبی افزایش داشته است .بهطوری كه سرریز با شش تیغه
گردابشکن ضریب دبی بیشتری نسبت به سایر آرایشها دارد .در
شکل ( )3مقایسه بین نتایج مدل عددی با مدل آزمایشگاهی
صورت گرفته است.
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شکل  -6نمودار مقایسه سرریز با و بدون تیغه گردابشکن ،الف) نمودار دبی اشل سرریز ،ب) نمودار ضریب دبی
با نسبت بار آبی-قطر سرریز
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شکل  -7مقایسه نمودار دبی اشل مدل عددی با آزمایشگاهی،
الف) سرریز بدون تیغه ،ب) سرریز با  3تیغه ،ج) سرریز با  5تیغه ،د) سرریز با شش تیغه
همانطوركه مالحظه میشود تفاوت خیلی كمی بین نتایج این
تحقیق با دادههای آزمایشگاهی وجود دارد .همچنین مشاهده
میشود در سرریز شاهد با افزایش  21درصدی دبی ،ارتفاع آب
روی سرریز به میزان  21درصد افزایش یافته و با قرارگرفتن
تیغهها بر روی تاج سرریز ،این ارتفاع آب كاهش یافته به
طوریكه در سرریز با شش تیغه گردابشکن ،هد آب كمتری در

حدود  41درصد نسبت به سرریز شاهد دارد .بنابراین از بین 3
آرایش هر چه تعداد تیغهها بر روی تاج سرریز افزایش یابد ،مقدار
بار آبی كاهش مییابد .در نتیجه سرریز با وجود تیغههای بیشتر به
صورت یک سرریز با لبهی تیزتری عمل كرده كه این امر باعث
باال رفتن كارایی سرریز میگردد.
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شکل  -8مقایسه نمودار ضریب دبی – نسبت استغراق مدل عددی با آزمایشگاهی :الف) سرریز بدون تیغه ،ب)
سرریز با سه تیغه ،ج) سرریز با چهار تیغه ،د) سرریز با شش تیغه
جدول  -2مقایسه درصدی سرریز با تیغههای گردابشکن نسبت به سرریز بدون تیغه در مدل عددی و آزمایشگاه
محدوده H/D
1-1/1
1/1-1/2

الف) مقادیر عددی
مقایسه درصدی CD
سه تیغه
چهار تیغه
شش تیغه
21/61
34/48
41/18
11/63
113/11
114/26

در شکل ( )8مشاهده میشود كه تفاوت ناچیزی بین ضریب دبی
دادههای عددی با دادههای آزمایشگاهی وجود دارد .همانطور كه
مالحظه میشود در نتایج دادههای عددی نیز این اصل برقرار
است كه سرریز با تیغههای گردابشکن دارای ضریب دبی
بیشتری نسبت به سرریز بدون تیغه میباشد .بهطوری كه در
باالترین ارتفاع ،سرریز با سه تیغه دارای افزایش ضریب دبی به
میزان  31درصد ،سرریز با چهار تیغه دارای افزایش ضریب دبی به
میزان  42درصد و سرریز با شش تیغه دارای افزایش ضریب دبی
به میزان  13درصد نسبت به سرریز شاهد میباشد .در جدول ()2
مقایسه درصدی بین نتایج آمده است.

محدوده H/D
1-1/1
1/1-1/2

ب) مقادیر آزمایشگاهی
مقایسه درصدی CD
سه تیغه
چهار تیغه
شش تیغه
24/83
34/81
48/11
118/4
141/81
218/11

از مقایسه درصدی بین سرریز بدون تیغه با سرریز همراه
تیغههای گردابشکن مالحظه میشود كه حالت سرریز با
تیغههای گردابشکن در محدوده ارتفاع نسبی آب بین  1تا ،1/1
سرریز با تیغه تفاوتی در حدود  31درصد با سرریز شاهد داشته
است بنابراین در این محدوده كه ارتفاع آب كم است كنترل در تاج
سرریز میباشد ،در محدوده  1/1تا  1/2دارای تفاوت زیادتری بوده
است كه بهطور متوسط به میزان  121درصد میباشد ،در این
حالت ارتفاع آب روی سرریز بیشتر شده و سرریز تا حدودی
مستغرق میشود كه كنترل در روزنه صورت میگیرد .همانطور
كه مالحظه میشود در نتایج آزمایشگاهی نیز این روند بوده است.
همچنین بین نتایج عددی حاضر با نتایج آزمایشگاهی مشاهده
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متالطم شدن جریان میگردد و با مستغرق شدن كامل سرریز،
كنترل در خروجی میباشد و تونل پاییندست مانند یک لوله پر
عمل میكند .در بین سه آرایش تیغههای گردابشکن سه ،چهار و
شش ،آرایش شش تایی دارای نتایج مطلوبتری نسبت به
حالتهای دیگر است و همچنین بیشترین تأثیر را در كاهش ارتفاع
آب روی سرریز در حدود  38درصد داشت .از طرفی با افزایش دبی
و استغراق گردابشکنها ،جریان متالطم شده و خطوط شکسته
با حالت گردابهای مخلوط میگردید .از مقایسه درصدی سرریز با
تیغه نسبت به سرریز شاهد مشاهده گردید كه با افزودن شش
تیغه ،در محدوده  1-1/1ارتفاع نسبی آب ،ضریب دبی به میزان
حدود  41درصد افزایش یافته است و در محدوده  1/1-1/2ضریب
دبی به میزان حدود  13درصد افزایش یافته است .همچنین صحت
نتایج مدل عددی نسبت به آزمایشگاهی سنجیده شد بهطوری كه
خطای براورد شده به طور كلی حدود  21درصد تخمین زده شد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدل  FlOW-3Dكارایی مناسبی
در زمینه مسائل هیدرولیکی داراست.

میشود كه در ارتفاعهای پایینتر تفاوت ناچیزی به طور متوسط
در حدود  2درصد مشاهده میشود و با افزایش ارتفاع آب بین مدل
عددی و مدل آزمایشگاهی تفاوت بیشتری در حدود  41درصد
مشاهده میگردد.
نتیجهگیری
در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مدل عددی ،تأثیر
تعداد تیغههای گردابشکن را روی كنترل گرداب در ورودی
سرریز و افزایش ضریب دبی سرریز نیلوفری مورد بررسی قرار
گیرد .مشاهده شد كه سرریز نیلوفری به صورت ساده (بدون
تیغههای گردابشکن) دارای سه كنترل میباشد ،كه هر سه
كنترل در سرریز نیلوفری با استفاده از نرمافزار  FlOW-3Dنیز
رخ دادند؛ تا ارتفاع آب حدود  ./1سرریز به صورت آزاد عمل
میكند و كنترل در تاج سرریز رخ میدهد ،با افزایش ارتفاع آب تا
حد  1/2سرریز به سمت استغراق پیش میرود و كنترل در گلوگاه
سرریز میباشد در این حالت گردابههایی ایجاد میشود كه باعث
منابع

 -1حیدری ارجلو ،س ،.موسوی جهرمی ،س .ح .و ادیب ،ا .1386 .بررسی تاثیر شیب بر تعداد بهینه پلکانها در سرریزهای پلکانی ،مجله علوم و مهندسی
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