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 جالل: نام              نیازی: دانشجو خانوادگي نام

سه عددی مطالعه ی هیدرولیک سرريزهای جانبي کنگره ای انحنا دار در پالن با استفاده از مدل : نامهپايان عنوان

 بعدی

 کبر صفرزادها :راهنما)اساتید( استاد

 مجید پاسبانير: مشاو)اساتید( استاد

 هندسي عمرانم:   رشته                                               کارشناسي ارشد ي:تحصیل مقطع

 اردبیلي محقق :دانشگاه                                                  سازه های هیدرولیکي :گرايش

 ات:تعدادصفح                    دفاع: تاريخ                       فني و مهندسي :دانشکده

 :چکیده

جانبي کنگره ای انحناا دار در پاالن    مدلسازی عددی جريان سه بعدی بر روی سرريزدر اين تحقیق 

انجام شده است. بدين منطور ابتدا صحت سنجي روناد مدلساازی و نتااير بارای سارريزهای جاانبي       

مستطیلي و مثلثي انجام شد. بر اساس نتاير حاصل از تحقیق، توزياع دباي بار روی تاار سارريزهای      

د. در سارريزهای جاانبي مثلثاي،    مستطیلي غیر خطي با روند افزايشي به سمت پايین دست مي باشا 

نیمه دوم تار سرريز بیشترين نقش را در تخلیه جريان دارد. در سرريزهای جانبي کنگره ای انحناادار  

در پالن، بواسطه چرخش جرياان در داخال میادان سارريز و ايجااد ياک ناحیاه چرخشاي در نیماه          

سبت به سرريزهای مثلثي ماي  باالدست، جريان عبوری از نیمه باالدست تار دچار کاهش محسوسي ن

شود. با توجه به عملکرد مناسب وجه پايین دست سرريز مثلثي، میزان تخلیه جريان در سارريز هاای   

 شمثلثي بهتر از سرريزهای نیم دايره مي باشد. در سرريز جانبي کنگره ای انحناا دار در پاالن، افازاي   

ياه انحناای سارريز، ضاريب دباي      زاو شعدد فرود منجر به کاهش ضريب دباي ماي شاود. باا افازاي     

 سرريزهای جانبي کنگره ای انحنا دار در پالن افزايش مي يابد.

 
 

 

 سرريز جانبي، سرريز کنگره ای، ضريب دبي، جريان ثانويه، خط جريان.: هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1

جريان، انحراف  گیریهای هیدرولیکي هستند که برای اندازهترين سازهسرريزها از قديمي ترين و ساده

. در سدهای بزرگ غالباً از شودآب، هدايت سیالب و منظورهای ديگر استفاده مي ترازجريان، تنظیم 

 شود.سرريزها برای عبور آبهای اضافي از سراب به پاياب سد استفاده مي 

به موارد  استفاده مي شود؛ که از آن جمله مي توان ديگری نیز از اين سازه برای نیل به اهداف گوناگون

 زير اشاره کرد:

آبهای اضافي ناشي از سیالب ها، که در حجم محدود درياچه سدهای ذخیره ای و تنظیمي جای  -الف

تخلیه آب در اين موارد از قسمت فوقاني درياچه  داده نمي شوند، از طريق سرريزها عبور داده مي شوند.

يک آبراهه مصنوعي به رودخانه و يا زهکش  ای که توسط سد به وجود مي آيد، انجام گرفته و از طريق

های طبیعي هدايت مي شود. الزم به توضیح است که در اين حالت ها، سرريزها به ندرت و فقط در مواقع 

 سیالبي مورد بهره برداری قرار مي گیرند. 

ده مي در سدهای انحرافي، به دلیل آنکه فقط درصدی از آب رودخانه به کانال های مجاور بازگردان -ب

شود و از سوی ديگر به علت محدود بودن ظرفیت ذخیره مخزن،گذراندن جريان های مازاد بر ظرفیت 

انتقال اينگونه سدها بر عهده سرريزها مي باشد. اين نوع سرريزها به صورت دائمي مورد بهره برداری قرار 

 مي گیرند.

 رودخانه هابه منظور باال آوردن و تثبیت تراز سطح آب در کانال ها و  -ر

در مقاطعي از رودخانه ها، کانال های آبیاری و زهکشي و کانال های انتقال آب ممکن است جريان به 

ظرفیت آبدهي مجرا باشد. به عنوان مثال در کانال های جمع آوری آب های  از داليل مختلف بیشتر
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ا مي شود. لذا برای کنترل افزايش رواناب باعث افزايش آبدهي بیش از  ظرفیت مجر، سطحي و رودخانه ها

و حفظ کانال و رودخانه ها بايد از سازه های کنترل جريان استفاده کرد. يکي از پر کاربرد ترين اين سازه 

 ها سرريز جانبي است.

جانبي مي  کانالسرريز جانبي يک سازه کنترل هیدرولیکي جريان برای انحراف جريان از کانال اصلي به 

بدهي مازاد بر آفاع آب در کانال اصلي از ارتفاع تار سرريز بیشتر مي شود اين سازه ارت که باشد. در زماني

ظرفیت کانال را به کانال جانبي انحراف مي دهد.اين سازه در ديوار جانبي کانال قرار مي گیرد و آب به 

يان صورت آزاد تحت تاثیر نیروی ثقل همانند سرريز های معمولي )سرريز هايي که عمود بر جهت جر

 ساخته مي شوند( ريزش مي کنند.

اين سازه معموال برای برداشتن آب اضافي به منظور جلوگیری از آبدهي بیش از ظرفیت در کانال اصلي 

بدهي در کانال اصلي قبل از سرريز جانبي افزايش آمورد استفاده قرار مي گیرند.در زماني که به هر دلیل 

دار مشخصي از دبي مانع از افزايش سطح آب در کانال بعد از مي يابد، سرريز جانبي با خارر کردن مق

 جلوگیری مي کند. آبسرريز مي شود و از تخريب سازه های پايین دست توسط 

( نمونه هايي از کاربرد سرريز جانبي برای انحراف آب از کانال، رودخانه و 3-1( الي )1-1در شکل های )

 يا سیستم فاضالب نشان داده شده است.
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 (: استفاده از سرريز جانبي برای انحراف بخشي از جريان آب کانال.1-1کل )ش
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 (: مواردی از استفاده از سرريز جانبي برای انحراف بخشي از جريان آب رودخانه.2-1شکل )
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 کاربرد سرريز جانبي در سیستم انتقال فاضالب شهر لندن.(: 3-1شکل )

 

های مختلفي ساخته شوند معموال اين سرريز ها به صورت سرريز  سرريز های جانبي مي تواند به شکل

اما اين نوع سرريز های جانبي به دلیل اينکه  .مستطیلي در کانال مستطیلي يا ذوزنقه ای ساخته مي شوند

در شرايط مختلف ارتفاع آب، شرايط مطلوبي را ايجاد نمي کند و  ،ارتفاع آن در طول سرريز ثابت است

عالوه بر آن با توجه به رابطه مستقیم آبگذری سرريز با طول تار، را محدود مي سازد. دامنه کاربرد 

استفاده از سرريزهای جانبي مستقیم با پالن خطي، در برخي موارد جوابگوی میزان جريان مورد نیاز در 

چند  ايده استفاده از سرريزهای ،به منظور افزايش دبي عبوری از سرريزهاسیستم تخلیه نمي باشد. 

وجهي يا کنگره ای يکي از راهکارهای پیش رو است. با اتصال ديواره هايي که در پالن به يکي از اشکال 

ذوزنقه ای، مثلثي و يا اشکال ديگر قرار مي گیرند سرريزهای چند وجهي ساخته مي شود. در اين نوع 

 سرريز محور تار بصورت غیر مستقیم مي باشد. 
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يک عرض معین نسبت به سرريزهای با تار مستقیم بیشتر بوده و دبي  طول تار سرريز چندوجهي، در

 بیشتری را تحت بار يا ارتفاع مشخص از خود عبور مي دهد.

اين سرريز در مقابل وارد شدن بارهای هیدرولیکي کم، عملکرد بهتری از خود نشان مي دهد؛ اين در  

و در نتیجه قابلیت انتقال آب کاهش مي يابد. حالي است که با افزايش بار به تدرير کارايي هیدرولیکي 

دبي عبوری در شرايطي با طول موثر تار نسبت مستقیم خواهد داشت که ارتفاع طراحي در آن ها کم و 

پايین تر از حد مجاز باشد. طراحي هیدرولیکي اين سرريزها، به دلیل پیچیدگي الگوی جريان به قدر 

استفاده گسترده از اين سرريزها با محدوديت هايي مواجه مي کافي شناخته شده نیست، به همین دلیل 

شود.از مزايای اين سرريزها که به صرفه جويي در هزينه های احداث سد کمک مي کند، باال بودن دبي 

عبوری از روی اين سرريز در ازای بار هیدرولیکي کم و فضای مورد نیاز کمتر نسبت به ساير سرريزها 

 د نمونه از سرريزهای چند وجهي و کنگره ای ارائه شده است.چن (4-1شکل )است. در 

مشابه سرريزهای مستقیم، مي تواند بر میزان آبگذری آنها تاثیر استفاده از سرريزهای جانبي غیر خطي 

ای با گره نگذار باشد. در اين راستا تحقیقات آزمايشگاهي و شبیه سازی های عددی سرريزهای جانبي ک

 و بیضي توسط محققین قبلي انجام شده است. زنقه ای شکل های مثلثي، ذو

بر اساس بررسي تحقیقات قبلي که در فصل بعد بطور کامل ارائه شده است، در تحقیقات قبل مقايسه 

هیدرودينامیک سرريزهای جانبي خطي و غیر خطي انجام نشده و عالوه بر آن، در سرريزهای جانبي انحنا 

 ا بر عملکرد سرريز و مشخصاً ضريب دبي آن مطالعه نشده است. دار در پالن، تاثیر شعاع انحن

با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی، ساختار جريان بر روی سرريزهای لبه تیز  ،در اين پايان نامه

خطي و غیر خطي )مثلثي و دايروی( به دقت مطالعه شده و تاثیر پارامترهای هندسي بر هیدرودينامیک و 

 ي بررسي شده است. تغییرات ضريب دب
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