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ABSTRACT
The advantages of labyrinth weirs include high discharge coeficient and low water
fluctuations, when flowing through the weir . The main objective of the present study is

to experimentally investigate the variations of labyrinth weirs discharge coefficient
(Cd) through altering the geometric parameters as the wall slope and the length of
upstream and downstream apexes of each cycle. A total of 135 experiments were performed
on 9 physical models in contracted canal (20 cm on each side). All models have been compared
with the control sample (normal labyrinth weir,80A) .The results showed that the trapezoidal
labyrinth weir with an upstream apex of 5 cm with a wall slope of 10 degrees in the state of
convergence (U10A) has a higher discharge coefficient and efficiency than the model without
a wall slope. Their maximum difference is more than 12%. Also, the trapozidal labyrinth weir
with an upstream apex of 8 cm with a wall slope of 10 degrees in the state of divergence
(D10A) at the ratio of ht/p lower than 0.37, has a higher performance than the 80A model. By
increasing this ratio and discharge, its superiority decreases . Finally, the results showed that
by changing the slope of the walls by 10 degrees, the performance of the trapezoidal labyrinth
weir increases compared to the non-sloping walls (verticall walls).
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از مزایای سرریزهای کنگرهای میتوان به باال بودن ضریب آبدهی سرریز و پایین بودن نوسانات آب هنگام عبور
جریان از روی تاج سرریز اشاره کرد .در این تحقیق ضریب دبی عبوری با تغییر هندسه سرریز از لحاظ تغییر شیب
دیواره و تغییر طول دماغه در باالدست و پاییندست هر سیکل از سرریز کنگرهای ذوزنقهای موردبررسی قرار
گرفتهاست .در مجموع  135آزمایش بر روی  9مدل فیزیکی در تنگ شوندگی  80سانتیمتری انجام شدهاست .تمامی
مدلها با مدل شاهد (سرریز کنگره ای نرمال) ( )80Aمورد مقایسه قرار گرفتهاست .نتایج نشان داد سرریز کنگرهای
ذوزنقهای با دماغه باالدست  5سانتیمتر با شیب دیواره  10درجه به صورت همگرایی ( )U10Aاز ضریب دبی و
کارایی باالتری نسبت به مدل بدون شیب دیواره برخوردار است .اختالف آنها در حالت حداکثر ،بیشتر از  12درصد
میباشد .همچنین مدل سرریز کنگرهای ذوزنقهای با دماغه باالدست  8سانتی متر با زاویه شیب دیواره  10درجه به
صورت واگرایی ( )D10Aو نسبت 𝑡𝑃𝐻 پایینتر از  0/37از عملکرد باالتری نسبت به مدل  80Aبرخوردار است و با
افزایش این نسبت و افزایش دبی ،برتری آن کاهش مییابد .این تحقیق نشان داد که با تغییر 10درجهای در شیب
دیوارهها عملکرد سرریز کنگرهای ذوزنقهای نسبت به حالت بدون شیب دیواره افزایش مییابد.
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مقدمه
برای تخلیه آب سیالبها و آب اضافی از باالدست به پاییندست سدها ،از سازههایی به نام سرریز استفاده میشود با توجه به حساس
بودن مسئولیت سازهای سرریز ،ضروری است این سازه مطمئن ،قوی و با عملکرد باال باشد ،تا در هر زمان آمادگی کافی بهرهبرداری را
داشته باشد .از اهداف ساخت سرریزها میتوان به اندازهگیری شدت جریان ،کنترل فرسایش بستر رودخانههای با شیب زیاد نیز اشاره کرد.
در شرایطی که محل احداث سرریز با محدودیت در عرض و سطح آب باالدست مواجه باشد ،یکی از مهمترین راهکارهای افزایش ظرفیت
دبی ،استفاده از سرریزهای کنگرهای میباشد .که در این گونه از سرریزها ،افزایش طول تاج سرریز با زیگزاگ کردن سرریز در پالن صورت
می گیرد .لذا در این راستا گرایش محققان به تحقیق در مورد ضریب دبی و کارایی سرریزها رو به افزایش بوده و در این راستا مطالعات
تجربی و آزمایشگاهی زیادی در جهت بهبود و پیشبرد روشهای تجربی جهت محاسبه ضریب دبی ،انتخاب هندسه مناسب و افزایش
کارایی این گونه سرریزها انجام شدهاست .اولین بار  )1940( Gentiliniبه بررسی سرریزهای هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای پرداخت.
توسعه و طراحی سرریزهای کنگرهای توسط  )1968( Taylorو بعد از آن توسط  )1970( Hay and Taylorشروع شد )1971( Darvas .نتایج
تحقیقات خود را سادهتر و جدا از برآورد دبی سرریز خطی ارائه کرد .همچنین یک دسته منحنی برای طراحی سرریزهای ذوزنقهای با شکل
تاج ربع دایرهای ارائه کرد .همچنین  )1995( Tullis et alبیان کردند که کارایی و دبی سرریزهای کنگرهای تا چند برابر سرریزهای خطی
میباشد )2000( Copeland and Fletcher .بیان کردند که ظرفیت سرریزهای کنگرهای به دو پارامتر اندازه و جهت جریان نزدیک شونده
حساس میباشند )2010( Jafari nadoshan .به بهینهسازی هندسه سرریزهای کنگرهای با بهرهگیری از مدل فازی -عصبی و الگوریتم
ژنتیک پرداخت و اعالم کرد ازلحاظ اقتصادی سرریز کنگرهای با شکل پالن ذوزنقهای نسبت به نوع مثلثی آن مورد مناسبتری هست.
بعالوه با استفاده از دادههای بهدستآمده از روش  CFDو بر اساس طولهای متفاوت دماغه ،روشی برای طراحی سرریزهای کنگرهای
ذوزنقهای شکل ارائه نمود )2012( Khode et al .با انگیزه افزایش دامنه اختیارات در طراحی سرریزهای کنگرهای ،دستهای دیگر از
نمودارهای طراحی را در بازه گستردهتری از زاویه دیوار جانبی سرریز ارائه کردند )2014( Seamons .تأثیر تغییرات در هندسه سرریزهای
کنگرهای بر روی عملکرد آنها را مورد آزمایش قرار داد Rezaee at el (2016) .با مطالعه بر روی سرریزهای کنگرهای مستطیلی به این
نتیجه رسیدند که در یک نسبت  Ht/pثابت با افزایش طول دماغه ،دبی عبوری از سرریز افزایش مییابد )2017( Zamiri et al .به مطالعه
عددی موثر بر عملکرد هیدرولیکی جریان عبوری از سرریزهای کنگرهای پرداختند که نتیجه گرفتند افزایش ضخامت دیواره سرریز کنگره
ای سبب افزایش عمق و سرعت جریان عبوری از سرریز شده و به تبع آن از مقدار ضریب دبی کاسته میشود Goodarzi et al (2017) .با
مطالعه بر روی تأثیر شیب دیواره پایین دست بر ضریب آبگذری سرریز کنگرهای انحنادار به این نتیجه رسیدند که شیب پاییندست
سرریزهای کنگرهای انحنادار باعث کاهش سودمندی سرریزهای کنگرهای میشود  )2018( Roushangar et al.با تحقیق بر روی تأثیر
عملکرد زاویه سیکل قوسی بر عملکرد سرریزهای کنگرهای و کلید پیانویی به این نتیجه رسیدند که سرریزهای کنگرهای قوسی در دبیهای
پایین هرچه زاویه سیکل قوسی بیشتر باشد عملکرد سرریز بهتر هست Sangsedifi et al (2018)..با مطالعه بررسی اثرات تأثیر دیوارهای
هادی جریان بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای قوسی به این نتیجه رسیدند که تعبیه دیوارهای هادی جریان کارایی سرریز را در
بارهای هیدرولیکی باال تا حدود  20درصد بهبود میبخشد.تحقیقات ) Azarpeyvand et al.(2019نشان داد در یک سرریز کنگرهای
ذوزنقه ای مرکب با توجه به افزایش طول موثر عملکرد سرریز نسبت به سایر سرریزهای خطی و کنگرهای افزایش مییابد .هدف از این
تحقیق بررسی شیبهای بدنه متفاوت دیواره سرریز (نسبت به حالت نرمال و عمودی) در شرایط هندسی و هیدرولیکی مختلف برای یافتن
مناسبترین شیب بدنه دیواره به منظور شناسایی بهترین عملکرد سرریز میباشد Samadi Garehveran at el (2019) .به بررسی تأثیر
آرایشهای مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگرهای نیمدایرهای تک سیکل پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که وجود شمعها باعث افزایش ضریب دبی سرریز جانبی کنگرهای دایرهای از  2/6تا  15درصد میشود که شعاع سرریز ،نحوه و
وحل قرارگیری شمعها در میزان این افزایش موثر است.
مواد و روشها
کلیه آزمایشهای این پژوهش در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه مراغه در کانال روباز با مقطع مستطیلی به طول  13متر ،عرض  120سانتی
متر و عمق  80سانتیمتر با سیستم جریان آزاد انجام گردید .این فلوم دارای کف فلزی میباشد که جهت تامین دبی مورد نیاز هر آزمایش
از پمپ آب با قابلیت ایجاد تغییرات در دبی استفاده شده است که قدرت پمپاژ آن بین  7تا  60لیتر بر ثانیه میباشد.
دبیهای مورد نظر توسط دستگاه دبیسنج آلتراسونیک با دقت حدود  0/01که حسگرهای آن بر روی لوله مکش پمپ نصب گردیده
است ،اندازه گیری شد .در ابتدای فلوم جهت آرام کردن جریان ابتدا از دو صفحه مشبک استفاده گردیده است که جریان ابتدا از این دو
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صفحه عبور کرده و در ادامه از یک صفحه شناور برای کاهش تالطم سطح آب نیز استفاده شده است.
همه مدلهای مورد آزمایش بر روی کفبند شیشهای نصب گردیدهاند و برای آرام کردن جریان از یک صفحه شیبدار متصل استفاده
شده است .تا خطوط جریان موازی از کف فلوم به صفحه کف بند جریان یابد .که طبق یافتههای  )2004( Willmoreتاثیری بر روی کارایی
هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای ندارد .برای هر دبی اندازهگیری شده جهت حصول اطمینان از جریان پایدار در کانال ،اندازهگیری پارامترهای
هیدرولیکی مانند عمق و دبی جریان بعد از  10دقیقه انجام گرفته است .برای اندازهگیری عمق آب نیز از عمق سنج میلهای (نقطهای) با
دقت  0/1میلیمتر استفاده شده است این عمق سنج توانایی حرکت در طول و عرض کانال را دارا میباشد .همچنین در انتهای فلوم از یک
دریچه جهت کنترل رقوم سطح جریان استفاده شده است .جهت قرائت دادههای آزمایش ابتدا دبی جریان از روی عمق سنج قرائت شده
سپس عمق سنج نقطهای در فاصله  10سانتیمتری از دماغه سرریز قرار داده شده و سپس عمق آب قرائت شده است.شماتیک کلی از فلوم
آزمایشگاهی در شکل  1نشان داده شده است همچنین پالن سرریزهای کنگرهای و پروفیل طولی جریان عبوری در شکل  2نیز نشان داده
شدهاست .در این تحقیق  9مدل آزمایشگاهی ساخته شده است و در مجموع حدود  135آزمایش انجام شدهاست .خالصهای از مدلهای
مورد آزمایش در جدول  1آورده شدهاست.

شکل  .1شماتیک کلی از امکانات فلوم آزمایشگاهی

ب

الف

ج

د

شکل  .2الف) پالن سرریزهای کنگرهای واگرا (با شیب دیوارهها) ب) پروفیل طولی جریان بر روی سرریزهای کنگرهای (کورکستون )2010 ،ج)
طرح شماتیک دماغه سرریز کنگرهای ذوزنقه همراه با شیب دیواره به صورت همگر در باالدست د) طرح شماتیک دماغه سرریز کنگرهای ذوزنقه
در حالت بدون شیب دیواره
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در جدول  80A ،1عالمت اختصاری سرریز بدون شیب دیواره است U ،در ابتدای عالمت اختصاری مدل بیانگر شیب دیواره بهصورت همگرا
همانند شکل -2ج (طول دماغه باالدست  5سانتیمتر) و  Dها بیانگر شیب دیواره بهصورت واگرا (طول دماغه پاییندست  5سانتیمتر)
است .همانطور که در جدول شماره  1مشخص است 8 .مدل با شیب دیواره بررسیشده است که  4مدل بهصورت همگرا و  4مدل بهصورت
واگرا است .زوایای شیب دیواره به ترتیب  30 ،20 ،10و  45تعیین گردیدهاند .تعداد سیکلهای همه مدلها  N=3در نظر گرفته شد .مدل
های سرریز از جنس پلیاتیلن و باضخامت  1سانتیمتر ساخته شد .سرریزها در فاصله  4متری از باالدست کانال و در عرض  80سانتی
متری ( 20سانتیمتر فشردگی از هر سمت ) نصب گردیده و بعد از حصول اطمینان از استقرار جریان پایدار اندازهگیری پارامترهای هیدرولیکی
انجامگرفته است .محدوده تغییرات دبی  7تا  60لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شد و برای محاسبه ضریب جریان ( )Cdدر سریزهای کنگرهای
از معادله عمومی جریان روی سرریزها مطابق رابطه ( )1استفادهشده است (: ))1996( Henderson
2
رابطه )1
Q = Cd Lc √2gH1.5
t
3

که در این رابطه  ،Qشدتجریان عبوری از روی سرریز کنگرهای قوسی برحسب مترمکعب بر ثانیه L ،طول تاج سرریز برحسب
متر Ht ،ارتفاع انرژی کل جریان باالدست نسبت به تاج سرریز برحسب متر Cd ،ضریب شدتجریان و gشتاب ثقل برحسب متر بر مجذور
ثانیه میباشد.
جدول  -1مشخصات مدلهای فیزیکی ساختهشده در این تحقیق
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
10

عالمت مدل
Experiment
80A
U10A
D10A
U20A
D20A
U30A
D30A
U45A
D45A

نوع سرریز

ارتفاع

Weir
type

سرریز P

کنگرهای
کنگرهای
کنگرهای
کنگرهای
کنگرهای
کنگرهای
کنگرهای
کنگرهای
کنگرهای

cm10
cm9/8
cm9/8
cm9/4
cm9/4
cm8/6
cm8/6
cm7/07
cm7/07

طول دماغه

طول دماغه

باالدست

پاییندست

Au

Ad

5
5
8
5
11/5
5
15
5
19

5
8
5
11/5
5
15
5
19
5

تعداد
سیکل N

3
3
3
3
3
3
3
3
3

نسبت

زاویه

بزرگنمایی

شیب

Lc/w

2/81
2/94
2/94
3/06
3/06
3/18
3/18
3/33
3/33

دیوارهها φ

0
10
10
20
20
30
30
45
45

با استفاده از روش تحلیل ابعادی و با در نظر گرفتن پارامترهای هندسی ،سینماتیکی و دینامیکی ،پارامترهای مؤثر بر ضریب دبی
جریان در سرریزهای کنگرهای شامل  Htارتفاع انرژی کل جریان باالدست نسبت به تاج سرریز P ،ارتفاع تاج سرریز در سراب D ،ارتفاع
تاج سرریز در پایاب Lc ،طول تاج سرریزt ،ضخامت دیواره سرریز S0 ،شیب کف بستر  W ،عرض سرریز Hd،بار هیدرولیکی کل در پایاب
سرریز g ،شتاب ثقل  σ،ضریب کشش سطحی μ ،لزجت دینامیکی ρ،جرم مخصوص Se،عامل تعیینکننده شکل مقطع سرریز N ،تعداد
سیکل α ،زاویه دیواره با راستای اصلی جریان  y1،عمق آب در باالدست سرریز , v1 ،سرعت آب در باالدست سرریز A ،طول داخلی دماغه
و  φزاویه شیب دیواره میباشد .پارامترهای مؤثر در ضریب دبی سرریزها در رابطه ( )2مشخصشده است.
)Q =f (Cd, Ht , P, D, Lc , t, S0 , W, Hd , g, σ, μ, ρ, Se , N, α, y1 , v1 , A, φ
رابطه )2
با توجه به عدم تراکم جریان در سرریزها ،میتوان از اثر تغییرات جرم مخصوص جریان ( )ρصرفنظر نمود .همچنین چون جریان
متالطم هست میتوانیم از اثر نیروی لزجت و کشش سطحی نیز صرفنظر کنیم () .)ASCE, (2000در نتیجه رابطه  1به ترتیب زیر در
میآید:
)Q =f (Cd, Ht , P, D, Lc , t, S0 , W, Hd , g, Se , N, α, y1 , v1 , A, φ
رابطه )3
با کمک آنالیز ابعادی و بعد از ترکیب کردن میتوان نمایش داد:
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Ht W t D Hd A ρy1 , v1
σ
, , , ,
, ,
,
, S , S , N, α, φ) = 0
P P P P H0 t
μ
ρy1 , v12 e 0

رابطه )4

,

Q
Lc √gH01.5

(f

معادله باال رابطه کلی پارامترهای بی بعد در سرریز کنگرهای را نمایش میدهد .لذا با توجه به اینکه شیب کف کانال ثابت بوده و
شکل تاج سرریز یکسان است میتوان از پارامترهای  S0و  Seچشمپوشی کرد .سرریزها در همه آزمایشها به شکل آزاد عمل میکنند
بعبارتی دیگر جریان تحت شریط استغراق قرار نداشته و  Hdبرابر صفر بوده و در نتیجه پارامتر  Hd /H0از معادله فوق حذف میگردد .با
نظر به اینکه عرض کانال ،ضخامت ،زاویه دیواره و ارتفاع سرریزها ثابت میباشند ،جریان در سرریز در کانال با محدوده 18500-35000
متالطم بوده و می توان از عدد رینولز ( )ρy1μ,v1صرفنظر کردو با توجه به اینکه حداقل ارتفاع آب روی سرریز برای جلوگیری از تأثیر کشش
سطحی معادل  3سانتیمتر در آزمایشهای این تحقیق منظور شده است میتوان از عدد وبر( ) ρy1μ,v1نیز صرفنظر کرد .لذا پارامترهای،α
N ،t/P ،W/Pو  D/Pنیز از معادله فوق حذف میگردند و رابطه زیر بدست میآید:
Q
Ht A
رابطه )5
(f
, , , φ) = 0
Lc √gH01.5 P t

در این مقاله تأثیر پارامتر بدون بعد  HPtبر ضریب آبگذری سرریزهای کنگرهای ذوزنقهای با شیبهای مختلف دیواره و طول دماغههای
متفاوت موردبررسی قرارگرفته است تا مناسب ترین سرریز از لحاظ عملکرد انتخاب گردد .در شکل ( ،)3تصاویر سرریزهای کنگرهای ذوزنقه
ای با شیب دیواره بهصورت همگرا (طول دماغه باالدست کوچکتر) و واگرا (طول دماغه باالدست بزرگتر) نشان دادهشده است.

الف

ب

ج

د

ه

شکل  .3نمونهای از مدلهای آزمایشگاهی  :الف) سرریز کنگرهای ذوزنقهای بدون شیب دیواره ( )80Aب) سرریز کنگرهای ذوزنقهای با شیب
دیواره  10درجه به صورت واگرا( )U10Aج) سرریز کنگرهای با شیب دیواره  10درجه به صورت همگرا( )D10Aد) سرریز کنگرهای ذوزنقهای با
شیب دیواره  45درجه به صورت واگرا( )D45Aه) سرریز کنگرهای با شیب دیواره  45درجه به صورت همگرا()U45A

نتایج و بحث
در شکل  4ضریب دبی سرریزهای کنگرهای ساختهشده در مقابل نسبت بار آبی ( )Ht/Pترسیمشده است .همانطور که در شکل مشخص
است سرریز کنگرهای  D45Aبا واگرایی دیواره  45درجه (طول دماغه در باالدست آن  19سانتیمتر و پاییندست آن  5سانتیمتر) از
کمترین ضریب دبی برخوردار میباشد و به ترتیب در بیشتر مواقع هرچه مقدار زاویه واگرایی و همگرایی کاسته میشود ضریب دبی افزایش
مییابد .با دقت در شکل میتوان دریافت که منحنی سرریز  80Aپایینتر از سرریز  U10Aمیباشد و اختالف کمی با سرریزهای D10A
و  U20Aدارد .در این نمودار همانطور که مشخص است با افزایش بارآبی در ابتدا عملکرد سرریز مقداری بهتر میشود و سپس با کاهش
ضریب و عملکرد دبی مواجه میشوند .لذا در منحنیهای بعدی به بررسی دقیقتر آنها پرداخته شده است.
در شکل  5سرریز کنگرهای با زاویه همگرایی  45درجه و طول دماغه در باالدست  5سانتیمتر ( )U45Aبا سرریز کنگرهای با زاویه
واگرایی  45درجه با طول دماغه باالدست  19سانتی ( )D45Aمورد مقایسه قرارگرفته است .همانطور که مشاهده میشود ،سرریز D45A
کمترین ضریب دبی را نسبت به مدل  U45Aدارا است .با توجه به شکل در دبیهای پایین ضریب دبی این دو سرریز بسیار نزدیک به هم
میباشند با افزایش دبی اختالف آنها زیاد میشود .که علت آنها میتوان چنین بیان کرد که با افزایش طول دماغه در باالدست ،مقدار
برخورد جریان با دماغه افزایشیافته و همین امر سبب افت انرژی بیشتر جریان میشود فلذا باعث کاهش ضریب دبی میشود .در شکل6
سرریزکنگرهای با زاویه همگرایی  30درجه و طول دماغه باالدست  5سانتیمتر ( )U30Aبا سرریز کنگرهای با زاویه واگرایی  30درجه با

(علمی  -پژوهشی)
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طول دماغه باالدست  15سانتیمتر مورد مقایسه قرارگرفته است .همانطور که از این منحنی میتوان متوجه شد  U30Aاز ضریب دبی
بیشتری برخوردار میباشد .در دبیهای پایین اختالفی حدود  7درصد دارند که در ادامه در محدوده  0.25 < Ht /P < 0.37مقداری این
دو منحنی به هم نزدیک میشوند و مجدداً بعد از این ناحیه اختالف افزایش مییابد .همچنین همانطور که پیشتر نیز بیان شد با افزایش
بار آبی و یا به عبارتی با افزایش دبی عملکرد سرریز ابتدا بهتر شده و اما در نهایت شاهد کاهش عملکرد سرریز هستیم.

شکل  -4منحنی تغییرات ضریب دبی سرریزهای کنگرهای نسبت به بار آبی

شکل  -5منحنی تغییرات ضریب دبی سرریزهای کنگرهای با همگرایی و واگرایی  45درجه نسبت به بار آبی

شکل  .6منحنی تغییرات ضریب دبی سرریزهای کنگرهای با همگرایی و واگرایی  30درجه نسبت به بار آبی
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در شکل سرریز کنگرهای با زاویه همگرایی 20درجه و طول دماغه در باالدست  5سانتیمتر ( )U20Aبا سرریز کنگرهای با زاویه
واگرایی  20درجه با طول دماغه باالدست  11/5سانتی ( )D20Aمورد مقایسه قرارگرفته است و همچنین برای مقایسه دقیقتر از مدل
 80Aنیز استفادهشده است .همانطور که مشخص است در این منحنی نیز  U20Aضریب دبی باالتری از  D20Aدارد .اما همانطور
که در شکل مشخص است در دبیهای پایین این دو منحنی باهم مقدار کمی اختالف دارند در ناحیه  0.22 < Ht /P < 0.33اندکی این
دو منحنی به هم نزدیک میشوند و بهمرور با افزایش دبی اختالف ضریب دبی آنها نیز افزایش مییابد .همانطور که بهوضوح میتوان
دریافت منحنی  80Aدر دبی های پایین ابتدا ضریب دبی باالتری دارد اما با مقداری افزایش دبی یعنی در بازه 0.22 < Ht /P < 0.35
مقداری ضریب دبی کاهشیافته و بهطور تقریبی با منحنی  D20Aمساوی میشود .اما بهتدریج با افزایش دبی و بعد از محدوده ذکرشده
ضریب دبی افزایشیافته است و از  D20Aبیشتر شده و مماس با  U20Aمیشود .همانطور که در باال اشاره شد در  Ht /P < 0.4مدل
 U20Aضریب دبی بیشتر از  80Aدارد که این بدان معناست که مایل (همگرا) بودن دیوارهها سبب هدایت جریان و افزایش دبی در این
محدوده شده است ولی بعدازآن ضریب دبی نسبت به  80Aبرابر و تا حدودی کاهشیافته است که علت آن را میتوان چنین بیان کرد که
به سبب ارتفاع کم سرریز و استغراق سریعتر دهانهها میباشد .در این منحنی نیز شاهد کاهش عملکرد سرریز در دبیهای باال هستیم که
نشان دهنده این است که با افزایش دبی و افزایش بار آبی عملکرد سرریز کاهش مییابد.

شکل  .7منحنی تغییرات ضریب دبی سرریزهای کنگرهای با همگرایی و واگرایی  20درجه نسبت به بار آبی

در شکل  8آنچه مشخص است مدل سرریز  U20Aدر  Ht /P = 0.331تیغههای جریان در پشت دماغه باهم تداخل داشته که
همین امر سبب میشود با افزایش دبی مقداری از کارایی سرریز کاهشیافته و ارتفاع آب باالی تاج سرریز افزایش یابد و منحنی تغییرات
دبی نسبت به بار آبی آن در دبیهای باال مماس با منحنی مدل  80Aباشد.

شکل  .8مدل  U20AدرHt/P=0.331
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(علمی  -پژوهشی)

درشکل  9سرریز کنگرهای با زاویه همگرایی 10درجه و طول دماغه در باالدست  5سانتیمتر ( )U10Aبا سرریز کنگرهای با زاویه
واگرایی  10درجه با طول دماغه باالدست  8سانتی ( )D10Aمورد مقایسه قرارگرفته است .همچنین در این شکل نیز سرریز  80Aبهمنظور
مقایسه دقیقتر (سرریز شاهد) استفادهشده است .در این منحنی در دبیهای پایین ضریب دبی مدل  U10Aبا مدل  80Aدر نقطه ماکزیمم،
اختالف  %12دارند و بهمرور با افزایش دبی و در محدوده 0.25 < Ht /P < 0.37این اختالف کاهشیافته و بعد از این ناحیه مقدار
ناچیزی این اختالف بیشتر میشود .همچنین با مقایسه مدل  80Aدرمییابیم که این مدل در دبیهای پایین از ضریب دبی کمتری نسبت
به دو مدل ذکرشده برخوردار است اما با افزایش دبی و افزایش  Ht /Pبهتدریج این اختالف کاهشیافته است و مماس با مدل D10A
عملکرد یکسانی دارند .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد مایل بودن دیوارهها سبب هدایت جریان و افت انرژی کمتر شده فلذا در مورد
سرریز  U10Aبا توجه به کوتاهتر بودن دماغه افت انرژی کمتر بوده و باالتر از  D10Aقرارگرفته است همچنین در مدل  D10Aنیز دهانه
های خروجی مؤثر واقعشدهاند و جریان عملکرد بهتری نسبت به  80Aداشته است .شکل  10مدل  80Aدر  Ht/P=0.26نشان دادهشده
است همانطور که مشخص است تداخل تیغههای جریان در دهانههای سرریز را نشان میدهد .مانند شکلهای پیشین این شکل نیز بیان
گیر این موضوع است که با افزایش بار آبی عملکرد سرریز کاهش مییابد.

شکل  .9منحنی تغییرات ضریب دبی سرریزهای کنگرهای با همگرایی و واگرایی  10درجه نسبت به بار آبی

شکل .10

مدل  80Aدر Ht/P=0.26

 1032تحقیقات آب و خاک ایران ،دوره  ،53شماره  ،5مرداد ( 1401علمی  -پژوهشی)

همچنین با توجه به منحنی و شکل 11میتوان اینگونه برداشت کرد که مدل  80Aدر  Ht /P > 0.52دچار استغراق موضعی
بهخصوص در سیکل اول و آخر (سیکلهای کناری) شده که سبب کاهش عملکرد در این مدل میشود.

شکل  .11مدل  80Aدر𝟓 > 𝟎.

𝐭𝐇
𝐏

در شکل 12به بررسی و مقایسه مدلها با دیواره واگرا (دماغه جلو  5سانتیمتر) میپردازیم همانطور که از شکل برداشت میشود و
پیشتر مشاهده شد مدل  U10Aاز ضریب دبی بهتری نسبت به سایر مدلها برخوردار است و مدل  U20Aو  80Aعملکرد بسیار نزدیکی
به هم داشتهاند و درنهایت مدل  U45Aاز پایینترین عملکرد نسبت به سایر مدلها در این شکل برخوردار است .این نمودار نیز بیانگر
کاهش عملکرد سرریز با افزایش دبی و بار آبی است

شکل  .12منحنی تغییرات ضریب دبی سرریزهای کنگرهای با واگرایی دیواره نسبت به بار آبی

همچنین در شکل  13به بررسی مدلها با دیواره همگرا (دماغه پاییندست  5سانتیمتر) میپردازیم در این شکل هم همانطور که
پیشتر بیان شد  D10Aدر محدوده  Ht /P < 0.37از عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها برخوردار است اما بعد از این محدوده تقریباً
مماس با  80Aمیباشد .همچنین در ناحیه  0.22 < Ht /P < 0.33مدل  80Aمماس با مدل  D20Aمیباشد که بعد از این ناحیه و با
افزایش دبی مدل  80Aباالتر از مدل  D20Aقرار میگیرد و همانطور که در شکل مشخص است مدل  D45Aاز ضریب دبی پایینتری
نسبت به سایر مدلها برخوردار است .در این نمودار نیز همانند موارد پیشین شاهد کاهش عملکرد در دبیها باال هستیم.

(علمی  -پژوهشی)
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شکل  .13منحنی تغییرات ضریب دبی سرریزهای کنگرهای با همگرایی دیواره نسبت به بار آبی

با توجه به شکل 4میتوان اینگونه برداشت کرد که سرریز  U10Aاز عملکرد بهتری نسبت به سایر سرریزها برخوردار است که
دلیل آن را میتوان اینگونه بیان کرد که این سرریز بعد از همگرا شدن با زاویه  10درجه باعث کاهش عمق آب در باالدست میشود که
این عمل باعث افزایش عدد فرود میشود که با توجه به تحقیقات (ماجدی اصل )1396 ،در یک  Ht /Pثابت با افزایش عدد فرود کارایی
سرریز نیز افزایش مییابد.
نتیجهگیری
ضریب دبی سرریزهای کنگرهای با طول دماغه در باالدست  19سانتیمتر و پاییندست  5سانتیمتر و یا بهعبارتی دیگر مدل سرریز کنگره
ای با واگرایی دیواره 45درجه نسبت به سایر مدلها در تنگشوندگی  80سانتیمتر از ضریب دبی پایینتری برخوردار است .بعالوه میتوان
نتیجه گرفت در هر زاویه همگرایی و واگرایی دیواره مدلهایی عملکرد بهتری دارند که دیواره آنها در حالت همگرایی قرار گیرد به بیانی
دیگر در هر زاویه همگرایی و واگرایی سرریزهایی که طول دماغه باالدست آنها  5سانتیمتر است از عملکرد باالتری نسبت به سرریزهایی
که طول دماغه پاییندست آنها  5سانتیمتر است برخوردار هستند.
مدل سرریز با طول دماغه باالدست  5سانتیمتر و پاییندست  8سانتیمتر یا به عبارتی دیگر مدل سرریز با همگرایی دیواره  10درجه
در تنگشوندگی  80سانتیمتر از باالترین ضریب دبی و کارایی نسبت به سایر مدلها در تنگ شوندگی  80سانتیمتر برخوردار است.
بهطوریکه این مدل در تنگشوندگی 80سانتیمتری نسبت به مدل  D45Aکه پایینترین عملکرد را دارد در  Ht /P ≈ 0.25اختالف
ضریب دبی آنها تقریباً معادل  34درصد میباشد.
بهطورکلی سرریزها با شیب دیواره  10درجه در تنگشوندگی  80سانتیمتری چه در حالت همگرا چه در حالت واگرایی از عملکرد
باالتری برخوردار هستند بقیه مدلها بهجز مدل  U20Aکه در دبیهای پایین عملکرد باالتری نسبت مدل  80Aداشتهاست از عملکرد
پایینتری نسبت به مدل  80Aبرخوردارند .فلذا بهمنظور دستیابی به باالترین عملکرد میتوان با شیبدار کردن دیواره ( 10درجه) بهصورت
همگرا از سرریز کنگرهای استفاده نمود.
"هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد"
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