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ABSTRACT 

The discharge coefficient of labyrinth weirs increases with increasing the crest length within a certain width 

range. This study compares the discharge coefficient in two types of one-cycle triangular and trapezoidal 

labyrinth weirs. Experiments were conducted on a laboratory flume with length of 6, width of 0.6 and height 

of 0.6 m. The hydraulic performance of one-cycle triangular and trapezoidal labyrinth weirs with two, four and 

6 guide vanes was compared. According to the results, the vanes with a placement angle of 60∘ in the 

trapezoidal weirs and a placement angle of 45∘ in the triangular weirs on the crests of weirs caused a further 

increase in the discharge coefficients of weirs. Consequently, at a constant hydraulic head (Hd/P) of 0.2, the 

discharge coefficient of a trapezoidal weir with two and six guide vanes increased by 38.8 and 10.3%, 

respectively, as compared to a trapezoidal weir without a guide vane. Furthermore, at a constant hydraulic head 

(Hd/P) of 0.2, the discharge coefficient of a triangular weir with two and six guide vanes increased 28.3% and 

11.7%, respectively, as compared to a triangular weir without a guide vane. 
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مثلثی و  سيکلزاگی تکزيگهای هادی بر ضريب دبی در سرريزهای بررسی آزمايشگاهی تاثير زاويه پره

 ایذوزنقه
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 (20/5/1398تاریخ تصویب:  -23/3/1398تاریخ بازنگری:  -25/10/1397)تاریخ دریافت:  

 يدهچک

موجب افزایش ظرفیت انتقال جریان از روی  ،زایش طول تاج در یک محدوده معین عرضیبا افزیگزاگی سرریزهای     

سیکل مثلثی به بررسی و مقایسه ضریب دبی عبوری سرریز در دو نوع سرریز زیگزاگی تکشوند. تحقیق حاضر سرریز می

 6/0و ارتفاع  6/0، عرض 6ی به طول یک فلوم آزمایشگاهبر روی  هاآزمایشپردازد. های هادی میای در حضور پرهو ذوزنقه

پره  ششو  چهار ،دوای که هر کدام دارای تعداد سیکل مثلثی و ذوزنقهبا استفاده از سرریزهای زیگزاگی تک متر انجام شد.

ها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان داد ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس نتایج آنبودند، عملکرد هیدرولیکی آن

 ها بر روی تاجدرجه پره 45و در سرریز مثلثی زاویه قرارگیری ها درجه پره 60زاویه قرارگیری ای در سرریز ذوزنقه

توان بیان داشت در یک نسبت رو می این دارا بود. ازتری را جهت افزایش ضریب دبی ای، مثلثی(، شرایط مطلوب)ذوزنقه

درصد نسبت به شرایط بدون  3/10و  8/38ترتیب هپره ب ششو  دوای با زنقه، سرریز ذو(0.2P = /dH)بار هیدرولیکی ثابت 

و  دو، سرریز مثلثی با (0.2P = /dH)اند؛ همچنین در یک نسبت بار هیدرولیکی ثابت پره سبب افزایش ضریب دبی شده

 اند.درصد نسبت به شرایط بدون پره سبب افزایش ضریب دبی شده7/11و  3/28ترتیب بهپره  شش

 سیکل ، ضریب دبی، پره هادی.سرریز زیگزاگی تک  :يدیکل هایواژه

 

 مقدمه 

احداث  جریان مسیر در معین ارتفاع با صورت مانعی سرریز به سازه

نماید. لذا با توجه می عبور آن روی لزوماً از رودخانه جریان و شده

بایست قوی، مطمئن و با راندمان به حساس بودن نقش آن، می

لحظه آمادگی الزم برای بهرهباال طراحی و ساخته شود، تا در هر 

در  هیدرولیکی بار و دبی رابطه به توجه بابرداری را دارا باشد. 

تغییرات  از ناشی که نوسانات این کاهش هایراه از سرریزها، یکی

سرریزهای  از استفاده .است سرریز تاج طول افزایش باشد،می دبی

مؤثر  طول یشافزا منظور به اقتصادی و مؤثر هایهرا زیگزاگی از

 که شده تشکیل همبه وجوه متصل از سرریزها ایناست.  تاج

 تکرار با های دیگرشکل یا و مثلث ذوزنقه، شکل به است ممکن

این شکل هندسی ممکن است متناوباً در دیده شوند.  سیکل چند

 (.Tullis et al. 1995) عرض جریان با سیکل زیگزاگی تکرار گردد

 به کم، بار هیدرولیکی با عبور جریان زیگزاگی برای سرریزهای

 سازه ها،ها، مقسمکانال از آبگیری برای سازه مناسبی عنوان

سرریز توانند بعنوان به طور معمول می و ورودی نیروگاه کنترل

ترین موارد کاربرد به طور خالصه مهم. شوند مطرح سدها

محدودیت عرض مقطع  (سرریزهای زیگزاگی عبارتند از الف

محدودیت ارتفاع سطح آب در بازه باالدست  (احداث سرریز، ب

سرریز و خطر آبگرفتگی اراضی باالدست به خصوص در 

افزایش حجم مفید مخزن سدها  (های سیالب دشتی، پرودخانه

از طریق افزایش ارتفاع ثابت سرریز با تأمین ظرفیت انتقال سیالبی 

طرح سرریزهای موجود جهت افزایش  اصالح و توسعه (سرریز، ت

سادگی ساخت، توجیه برتر اقتصادی  (ظرفیت انتقال سیالب، و ث

سرریز خطی با  برداری در مقایسه با گزینهو سهولت مدیریت بهره

  .کنترل دریچه

مثلثی و ذوزنقه  زیگزاگی سرریز پروفیل -(، پالن1شکل )

وط به آن را مرب هیدرولیکی و پارامترهای هندسی همراه ای به

 .دهدمی نشان
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 پالن)الف( 

 
 پروفیل)ب( 

  یهندس یپارامترها و یا ذوزنقه و مثلثی سيکل تک زيگزاگی سرريز پروفيل –پالن .1شکل 

 

(، ارتفاع تاج 0H(، بار هیدرولیکی برروی سرریز )1در شکل )

(، W(، عرض کل سرریز )tهای سرریز )(، ضخامت دیوارهPسرریز )

، (B(، طول دیواره جانبی سرریز )wعرض یک سیکل از سرریز )

( عرض دماغه a، )(ααزاویه دیواره سرریز با راستای اصلی جریان )

باشد. می ( طول دیواره جانبی سرریز در راستای قائمsسرریز و )

سرریزهای زیگزاگی  های هادی جریان بررویاز پرهدر این تحقیق 

ضریب ها بر تاثیر آنبررسی  جهتای سیکل مثلثی و ذوزنقهتک

دلیل داشتن ساختاری نسبتا ساده هدبی استفاده شده است که ب

حلی بسیار قوی شوند و نیز راهای اقتصادی تلقی میبه عنوان سازه

ی رودخانه از قبیل های سدسازی و مهندسبرای نیازهای پروژه

افزایش ظرفیت دبی یا کاهش مقطع اختصاص داده شده جهت 

 تخلیه سیالب هستند.

، محققین زیگزاگیشروع تحقیقات در زمینه سرریزهای  با

مختلف به تحلیل هر چه بهتر هیدرولیک این سرریزها و توسعه 

Hosseini Tashnizi et al. (2013 ) های طراحی پرداختند.روش

های هادی مستغرق واقع در باالدست آزمایشگاهی پره به بررسی

درجه پرداختند و  45و  90مثلثی با زاویه راس  زیگزاگیسرریز 

 و تاثیر مثبت بیشتری دارند ،های با عرض کمتردریافتند که پره

بهتر از سرریز  ،درجه در تمامی زوایای استقرار 45عملکرد سرریز 

افزایش ظرفیت آبگذری  دباشند. همچنین دریافتنمیدرجه  90

 .باشددر مدل با زاویه راس پایین موجب افزایش تداخل جریان می

تواند باعث هدایت جریان درجهت ها میوجود این پره ،رو از این

عمود بر سرریز شده و جریان مانند سرریز نرمال عمل کند و در 

 Monjezi (2002) نتیجه عملکرد هیدرولیکی سرریز بهبود یابد.

ای با پالن مثلثی و ذوزنقه زیگزاگیبررسی دو نوع سرریز به 

پرداخت و دریافت که در شرایط جریان آزاد، مقدار ضریب دبی 

کند. بطوریکه در ابتدا با افزایش این تغییر می (P/0H)نسبت به 

ی اوج نسبت، ضریب دبی روندی افزایشی داشته و سریعاً به نقطه

مقدار ضریب دبی  (P/0H)رسد و پس از آن با افزایش خود می

به بررسی Gupta et al. (2014 ) کند.روند کاهشی پیدا می

 گزاگیزیآزمایشگاهی خصوصیات جریان مربوط به سرریزهای 

مثلثی راندمان  زیگزاگیمثلثی پرداختند و دریافتند که سرریز 

بهتری نسبت به سرریز خطی دارد. ضمن آنکه یک معادله 

 مشاهداتی هایداده با درصد ±5استخراج نمودند که به میزان 

 به سرریز حساسیت در توانمی را آن دلیل که داشت، اختالف

 و( کم هیدرولیکی بارهای بخصوص) هیدرولیکی بار در تغییر

 Kabiri-Samani and Javaheri( باال جستجو کرد. L/B) نسبت

( 1با بررسی تأثیر پارامترهای هندسی مختلف، معادله )،  (2012)

را جهت برآورد ضریب دبی برای سرریزهای کلید پیانویی در 

 شرایط جریان آزاد ارائه نمودند.
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   (Hay & Taylor, 1970 و )(Taylor, 1968)  سرریزهای

ای( مورد بررسی قرار را با پالن متفاوت )مثلثی، ذوزنقه زیگزاگی

ها نتایج تحقیق را در قالب رسم منحنی بین نسبت دبی دادند. آن

( بیان نمودند، h/p( و )nQ( به سرریز خطی )Q) زیگزاگیسرریز 

(p ،ایشان دریافتند که سرریز است ارتفاع سرریز .)با  زیگزاگی

پالن مثلثی راندمان هیدرولیکی بیشتری نسبت به سرریز 

دریافتند  Tullis et al. (1995)ای دارد. با پالن ذوزنقه زیگزاگی

تابع بار هیدرولیکی کل، طول  زیگزاگیکه ظرفیت آبگذری سرریز 

ارتفاع تاج و ضریب دبی است. ضریب دبی نیز به عواملی همچون 

سرریز، بارهیدرولیکی کل، ضخامت دیواره سرریز، شکل تاج 

Tullis et al. (2007 )سرریز و زاویه دیواره جانبی بستگی دارد. 

با هندسه متفاوت  زیگزاگیبه بررسی استغراق در سرریزهای 

پرداختند و دریافتند که میزان استغراق به زاویه دیواره جانبی 

با بررسی آزمایشگاهی Gupta et al.(2013 ،)  سرریز بستگی دارد.

خصوصیات جریان بر روی یک سرریز مثلثی لبه تیز تحت شرایط 

جریان آزاد بیان داشتند که راندمان هیدرولیکی سرریز مثلثی 

، با بررسی Gupta et al. (2015)بهتر از سرریز خطی است. 

آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع سرریز بر رفتار هیدرولیکی جریان در 

با پالن مستطیلی دریافتند راندمان  زیگزاگیرریزهای س

با پالن مستطیلی بهتر از سرریز خطی  زیگزاگیهیدرولیکی سرریز 

با پالن مستطیلی نسبت به بار  زیگزاگیاست. همچنین سرریز 

هیدرولیکی کم و نیز پایین بودن ارتفاع سرریز حساسیت نشان 

آزمایشگاهی دریافت که ا بررسی ب Crookston (2010)    دهد.می

های جریان، تیغه آب از بدنه سرریز جدا شده و با حضور شکافنده

جریان قادر به هواگیری خواهد بود و محل مناسب برای نصب این 

-علی باشد.میای دست سرریز کنگرههای پاییندماغه ،هاشکافنده

رغم اینکه در خصوص سرریزهای زیگزاگی تحقیقات زیادی 

میزان ضریب دبی در تحقیق حاضر  ،شده است صورت گرفته

های هادی برروی با استفاده از زوایای مختلف قرارگیری پرهجریان 

 مورد بررسی ایسیکل مثلثی و ذوزنقهتاج سرریزهای زیگزاگی تک

 .قرار گرفت و مطالعه

 مواد و روش ها 
 تعیین برای و برده بکار را آبگذری معادله یک معموالً محققین

بهره  فیزیکی سازیمدل از نتایج آزمایشگاهی برآمده از دبیضریب 

 که توسط  است سرریزها عمومی (، معادله2معادله ) د.برنمی

Tullis et al.(1995 )شد. گرفته بکار زیگزاگی سرریزهای برای 

    (2رابطه )

مشخصه  طول  Lسرریز، از عبوری دبی Q(، 2) معادله در

 و کل هیدرولیکی بار 0H، ثقل شتاب  g، تاج سرریز( طول )مانند

dC تعیین آزمایش انجام طریق از که است بعد بدون ضریب دبی 

های موثر در ضریب دبی سرریز بطور کلی کمیت گردد.می

 زیگزاگی به صورت زیر بیان می شود:

 (3رابطه )
𝐶𝑑 = 𝑓(𝑄, 𝛼 , 𝐵,t,p,W, Nv,H0,Hd,Se,S, Y, V, g , µ 

, 𝜌, 𝜐 , 𝜎) 
طول سرریز در جهت  𝐵دبی جریان در کانال، 𝑄 که در آن 

سرعت جریان در  Vعمق جریان در کانال، Y زاویه پره،   αجریان،

 tچگالی سیال،  𝜌ویسکازیته دینامیکی،   µشتاب ثقل، g کانال،

ارتفاع سرریز  Pزیته سینماتیکی، ویسکو 𝜐ضخامت دیواره سرریز، 

کشش سطحی، 𝜎 تعداد پره، N𝜐عرض کانال  Wدر باالدست، 

 𝐻0، بار هیدرولیکی کل جریان در پایین دست سرریز𝐻𝑑  بار

عرض  𝐵شیب کانال، 𝑆هیدرولیکی کل بر روی باالدست سرریز ،

 فاکتور تعیین کنندۀ شکل مقطع تاج هستند.  𝑆𝑒کانال،

مشخص نمودن پارامترهای  و ابعادی آنالیز انجام از پس 

اگی زیگز سرریزهای ضریب دبی بر متغیر پارامتر چهار تأثیر ،متغیر

 رفت.گ قرار تحقیق ( مورد4با توجه به معادله ) ایذوزنقهمثلثی و 

     Cd = f (α , Se , Nv , Hd/P)(                 4)رابطه 

)شکل  Seمعرف ضریب دبی و تابع Cd (، 4)در رابطه

معرف مقدار آب  Hd/Pو  )تعداد پره( Nv، )زاویه پره( αسرریز(، 

 باشد.میعبوری از سرریز 
 

 حاضر يقدر تحق يگزاگیز يزهایسرر یبرا يشاتطرح انجام آزما .1جدول 

 Q یگزاگیز یزنوع سرر
(l/s) Hd/P Nv 

α 
(o) هایشتعداد آزما 

 180 90، 60، 45 6، 4 ،2 2/0 – 9/0 5 – 50 یمثلث یذوزنقه ا

 

با توجه به پیچیدگی الگوی جریان و تأثیر عوامل مختلف 

ترین روش بررسی و مطالعه بر هیدرولیک جریان عبوری، مناسب

ها با مقیاس مناسب ، ساخت مدل فیزیکی آنزیگزاگیسرریزهای 

(، مشخصات هندسی و هیدرولیکی 2) باشد که در جدولمی

 استفاده در تحقیق حاضر آمده است.سرریزهای مورد 

 

2

3

02
3

2
HgLCQ d
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 یاو ذوزنقه یمثلث يگزاگیز يزهایسرر يدروليکیه و یهندس مشخصات .2جدول

 یزسرر یجانب یوارهطول د

cm (B) 

 یزسرر یوارهضخامت د

cm (sT) 
 cm(W) یزعرض کل سرر

 یزطول کل تاج سرر

mm (L) 
 یزارتفاع کل سرر

cm (P) 
 یزنوع سرر

 یمثلث 10 961 60 1 30

 یذوزنقه ا 10 837 60 1 20
 

تحقیق حاضر در آزمایشگاه هیدرولیک و رسوب سازمان آب 

م و برق خوزستان و بر روی یک فلوم آزمایشگاهی انجام شد. فلو

ر مت 6/0متر و ارتفاع  6/0متر، عرض  6مورد اشاره دارای طول 

ن های مرتبط با آمراه سازهه(، این فلوم به2بود که در شکل )

 است. شده نشان داده

متری از ابتدای  5/3نصب سرریزها در کف فلوم و در فاصله 

( نمونه مدل فیزیکی از سرریز 3آن انجام شد که البته شکل )

 اطالعات دهد. برداشتساخته شده در تحقیق حاضر را نشان می 

 تا 40 فواصل به نقطه دو بود که صورت بدین جریان هیدرولیکی

 فواصل به نیز دیگر نقطه دو و سرریز از باالدست مترسانتی 100

 قابل شد. نکته قرائت سرریز پایین دست از متریسانتی 100 تا 50

 عمق باید که است این مستغرق هایدبی برقراری مورد در ذکر

-می گفته حالت این در شود، برابر تاج سرریز تراز با سرریز پایاب

 دبی حالت، آن در دبی و رسیده استغراق آستانه به سرریز که شود

 سرریز، تاج تراز از باالتر پایاب ترازهای و باشدمی آستانه استغراق

 حالت، در این هادبی و کنندمی مستغرق کامالً را سازه این

تمام  انجام تحقیق این شوند. درمی محسوب مستغرق هایدبی

 صورت گرفت. دستپایین کنترل ها بدونآزمایش

 

 

 
 حاضر يقمورد استفاده در تحق يشگاهیفلوم آزما .2شکل 
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 حاضر يقدر تحق یو ذوزنقه ا یمثلث يگزاگیز يزهایسرر يزيکینمونه ساخته شده از مدل ف .3شکل 

 

 نتايج و بحث
مثلثی و  زیگزاگیهای این تحقیق عملکرد هیدرولیکی سرریز در

بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار ای در حالت  و ذوزنقه

  .گرفت

 ایذوزنقه زيگزاگیالف( بررسی عملکرد هيدروليکی سرريز 

ازای زوایای مختلف قرارگیری پره )در سرریز  به (4شکل ) در    

شد که با افزایش نسبت بار هیدرولیکی  ای( مشاهدهذوزنقه

(P/dH ضریب دبی در ابتدا سیر افزایشی داشته و در ادامه نیز ،)

کند؛ همچنین با افزایش تعداد بطور نسبی سیر کاهشی پیدا می

پره، ضریب دبی به ازای زوایای مختلف قرارگیری پره کاهش 

 یابد.می

وایای ای به ازای زعملکرد هیدرولیکی سرریز ذوزنقه 

مختلف قرارگیری پره برروی تاج سرریز بطور تقریبی از نسبت 

(0.60 P >/dH روند یکسان و مالیمی را در جهت کاهش ضریب )

توان بیان داشت که طور کلی میهدبی خواهد داشت. همچنین ب

تری را از نظر درجه روند مطلوب 60ای با زاویه سرریز ذوزنقه

  در جهت افزایش ضریب دبی دارد.پایدار بودن شرایط هیدرولیکی 

ای، الف( در سرریز زیگزاگی ذوزنقه –4با توجه به شکل )

درجه بیشترین  60مقدار ضریب دبی در حالت دو پره با زاویه 

مقدار را دارد. نتایج نشان داد بیشترین مقدار ضریب دبی در این 

درصد نسبت به حالت شاهد )بدون پره( و حدود  27حالت حدود 

 درصد نسبت به حالت نصب شش پره افزایش داشت.  22

درجه نیز در  60های با زاویه ب( در پره-4مطابق شکل )

که طوریحالت نصب دو پره، بیشترین ضریب دبی مشاهده شد به

درصد از حالت شاهد و  8/38ضریب دبی در حالت دو پره حدود 

 درصد از حالت شش پره بیشتر بود.  1/32

درجه نیز حالت  90های با زاویه ج( در پره-4طبق شکل )

 6/36ود درصد از حالت شش پره و حد 3/27نصب دو پره حدود 

طور کلی در حالت دو پره، بهدرصد از حالت شاهد بیشتر بود. 

درصد از  5تا  3درجه حدود  60مقدار ضریب دبی در پره با زاویه 

 دیگر زوایا بیشتر بود.
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 درجه 60ره نصب پای با سرريز ذوزنقه ب(    درجه   45نصب پره  ای باسرريز ذوزنقه الف(

 
 درجه 90 نصب پرهای با ج( سرريز ذوزنقه

 درجه 90 و 60 ،45 پره نصب يایبا زوا یاذوزنقه يزدر سرر Nv( و P/dhاز ) ی( بصورت تابعdC) یدب يبضر .4شکل 

 

 مثلثی زيگزاگیب( بررسی عملکرد هيدروليکی سرريز 

شد که به ازای افزایش زاویه قرارگیری پره  ( مشاهده5شکل ) در

)در سرریز مثلثی(، ضریب دبی روند کاهشی دارد. از سوی دیگر 

با توجه به زوایای مختلف قرارگیری پره مشاهده شد که با افزایش 

(، ضریب دبی به ازای تعداد مختلف پره با شیب P/dHنسبت )

رولیکی کند. عملکرد هیدنسبتا تندی روند کاهشی را طی می

ازای سرریز مثلثی با توجه به زوایای مختلف قرارگیری پره و به

( دارای روند کاهشی 0.50P > /dHتعداد مختلف پره، از نسبت )

توان بیان طور کلی میهتقریبا ثابت و یکسانی است. همچنین ب

تری را از درجه روند مطلوب 45داشت که سرریز مثلثی با زاویه 

 یط هیدرولیکی در جهت افزایش ضریب دبینظر پایدار بودن شرا

نتایج نشان داد ضریب دارد.  های بار هیدرولیکی مختلفدر نسبت

درصد  30دبی در حالت نصب دو پره نسبت به حالت شش پره تا 

 افزایش داشت.

الف( در سرریز زیگزاگی مثلثی، مقدار -5با توجه به شکل )

یشترین مقدار را درجه ب 45ضریب دبی در حالت دو پره با زاویه 

دارد. نتایج نشان داد بیشترین مقدار ضریب دبی در این حالت 

 3/13درصد نسبت به حالت شاهد )بدون پره( و حدود  28حدود 

درصد نسبت به حالت نصب شش پره افزایش داشت. مطابق شکل 

درجه نیز در حالت نصب دو پره  60های با زاویه ب( در پره-5)

که ضریب دبی در طوریده شد بهبیشترین ضریب دبی مشاه

درصد از  9/24درصد از حالت شاهد و  8/29حالت دو پره حدود 

های با زاویه ج(، در پره-5حالت شش پره بیشتر بود. طبق شکل )

درصد از حالت شش  1/10درجه نیز حالت نصب دو پره حدود  90

 درصد از حالت شاهد بیشتر بود. 5/16پره و حدود 
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 درجه60 نصب پره ب( سرریز مثلثی با      درجه45 پرهنصب  الف( سرریز مثلثی با

 
 درجه90 نصب پره ج( سرریز مثلثی با

 درجه 90 و 60 ،45پره  نصب يایبا زوا یمثلث يزدر سرر Nv( و P/0Hاز ) ی( بصورت تابعdC) یدب يبضر .5شکل 

 

 گيرینتيجه
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر زوایای مختلف قرارگیری پره 

ای و مثلثی انجام شد. با توجه به برروی تاج سرریزهای ذوزنقه

( در خصوص زوایای مختلف قرارگیری 5( و )4های )نتایج شکل

ریز پره برروی تاج سرریز، کاهش عملکرد هیدرولیکی سر

ای، مثلثی( و نیز کاهش ضریب دبی به ازای افزایش نسبت )ذوزنقه

بار هیدرولیکی، به دلیل تأثیر منفی عواملی چون وقوع استغراق 

های جریان عبوری از روی تاج سرریز و نیز موضعی، تداخل الیه

ای نسبت به سرریز ذوزنقه زیگزاگیباال بودن افت انرژی در سرریز 

ه است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش مثلثی بود زیگزاگی

ای، مثلثی(، ضریب زاویه قرارگیری پره برروی تاج سرریز )ذوزنقه

دبی روند کاهشی خواهد داشت. این در حالی است که افزایش 

ای، مثلثی( به ازای تعداد قرارگیری پره برروی تاج سرریز )ذوزنقه

دبی شده است.  افزایش نسبت بار هیدرولیکی سبب کاهش ضریب

ری به عبارت دیگر هرچه تعداد پره به ازای کاهش زاویه قرارگی

افزایش عملکرد هیدرولیکی سرریز  برروی تاج سرریز کمتر باشد

( این است 4خواهد شد. نکته قابل توجه در مورد شکل )را سبب 

که ضریب دبی جریان در تمام زوایای قرارگیری پره برروی تاج 

ای که از یک نسبت بار گونههی دارد بسرریز روند افزایش

که هیدرولیکی مشخص به بعد روند ثابتی خواهد داشت در صورتی

ای است که گونهه( شرایط هیدرولیکی جریان ب5در مورد شکل )

دلیل افت انرژی باال در سرریز مثلثی )به ازای افزایش بار هب

دن هیدرولیکی( شاهد روند کاهشی ضریب دبی جریان و ثابت ش

آن از یک نسبت بار هیدرولیکی مشخص به بعد خواهیم بود. از 

و ها درجه پره 45زاویه قرارگیری در سرریز مثلثی  ،نظر کمی نیز

برروی تاج ها درجه پره 60ای زاویه قرارگیری در سرریز ذوزنقه
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تری را جهت افزایش ضریب دبی دارا بود. سرریزها، شرایط مطلوب

توان بیان داشت در یک نسبت بار هیدرولیکی ثابت رو میاز این

(Hd/P = 0.2)و  8/38ترتیب هپره بشش و  دوای با ، سرریز ذوزنقه

درصد نسبت به شرایط بدون پره سبب افزایش ضریب دبی  3/10

، (Hd/P = 0.2)اند؛ همچنین در یک نسبت بار هیدرولیکی ثابت شده

درصد نسبت  7/11و  3/28ترتیب بهپره  ششو  دوسرریز مثلثی با 

 اند.به شرایط بدون پره سبب افزایش ضریب دبی شده
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