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 خالصه

ه به پیچیدگی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. با توج این نوع سرریزها، استفاده از آنهاو سازگاری سرریز پلکانی با  سدهای بتن غلطکی پیدایشبا 

یابی به روابط تجربی حاکم بر جریان این نوع سرریزها ساخته و آزمایش های آزمایشگاهی بسیاری جهت دستهیدرولیک سرریزهای پلکانی، مدل

نی بر روی کاویتاسیون در سرریزهای پلکا هابی جریان و ابعاد پلهدرات به بررسی تأثیر تغیی ،FLOW-3Dافزار اند. در این مقاله با استفاده از نرمشده

مقایسه  ایج تحقیق درنت یابد.خطر وقوع کاویتاسیون افزایش می، هاافزایش ابعاد پلهبا پرداخته شد و مشاهده گردید که با افزایش دبی جریان و همچنین 

، های کم در سرریزهای پلکانی با شیب تند مانند ژاوهدر دبی ،قسمت ورودی تاج به سرریزها در گاهی نشان داد که کاهش ابعاد پلهبا نتایج آزمایش

 اشد.ببنیه میهای مهم طراحان این از دغدغهکند که یکی اهای ابتدائی نیز جلوگیری میاز پرش جت در پله ،از بهبود شرایط وقوع کاویتاسیون گذشته

 

 FLOW-3Dددی، کاویتاسیون، سازی عسرریز پلکانی، شبیهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه.   1
 

جریان باز  هایی باهای بسته از جمله پمپ و توربین و چه در سیستمکاویتاسیون یکی از مسائلی است که در طراحی تأسیسات هیدرولیکی، چه در سیستم

. کاویتاسیون فرآیند تشکیل ]1[بار از خود نشان داده استزیانرریز سدها، گریبانگیر طراحان بوده و در اکثر موارد آثار منفی و های آب و سمانند تونل

. پدیده ]2[باشد باشد و معموالً همراه با خساراتی بر روی سطح و یا همراه با ایجاد صداهای شدید مییک حباب یا فضای خالی درون یک سیال می

های هوا ب جاری تا حد فشار بخار آب کاهش یابد. در این حالت، حبابافتد که فشار محلی در یک نقطه در داخل یک آکاویتاسیون زمانی اتفاق می

ها در نزدیکی یک مرز جامد . در صورتی که ترکیدن حباب]3[ترکندتشکیل گردیده و سپس به سمت یک منطقه پرفشار حرکت کرده و در آنجا می

هایی از مصالح تواند سبب ایجاد خستگی، شکست و جدا شدن تکهمی )مانند سطح بتن در یک سرریز( اتفاق افتد، فشارهای آنی ایجاد شده توسط آن

 . ] 4[ناپذیری به سازه تحمیل نمایدتواند خسارات جبراندار باشد میسطح مورد نظر گردد؛ که اگر ادامه

انگاشته  تریون، ایمنمدت طوالنی است که سرریزهای پلکانی در مقایسه با سرریزهای مرسوم با سطح صاف، در مقابل خطر وقوع کاویتاس

یک از سدهای با سرریز . تا حال، در هیچکارانه را همچنان حفظ کرده استهای طراحی محافظهشوند؛ به هرحال عدم قطعیت در مورد این نظر، شیوهمی

سال یا بیشتر هستند ولی روش  3555سرریزهای پلکانی دارای سابقه طوالنی معادل  .]5[پلکانی، خسارات ناشی از وقوع کاویتاسیون گزارش نشده است.

های گیری از پروژههای ساخت و نیز بهرهگونه سرریزها با توجه به روشهای جدید طراحی اینکنار گذاشته شد و روش 1225ها در دهه طراحی آن

( و سازگاری ساخت سرریزهای پلکانی RCCاست. توسعه مصالح ساختمانی جدید نظیر بتن متراکم غلطکی )سال اخیر توسعه پیدا کرده 35تحقیقاتی در 

عنوان یک پیشنهاد نمودند که با هر پله به پفیستر و همکاران. [6] استبا این نوع از مصالح، موجب تمایل بیشتر به استفاده از این نوع سرریزها شده

 ،متر 2/1پله  یک مدل آزمایشگاهی با ارتفاع یری فشار در پله اولگبا توجه به این رفتار و همچنین اندازه .ناهمواری منفرد با خطر کاویتاسیون رفتار شود

. آمادور و همکاران، سرعت متوسط ]7[باشدمی 2/5متر مربع بر ثانیه، کمتر از  35های ویژه بزرگتر از این محققان دریافتند که اندیس کاویتاسیون در دبی
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. ]8[دندعنوان سرعت بحرانی معرفی نموقوع کاویتاسیون( در لبه عمودی مجاور نوک پله را بهجهت ایجاد فشار منفی )یکی از عوامل و متر بر ثانیه را 15

 .]2[های مختلف سرریزهای پلکانی معرفی نمودندهای میانگین بحرانی را برای هندسههای ویژه و سرعتدبی نیز در تحقیقات خود و همکاران گومز

 

 

 هامواد و روش  . 2
 

 آزمایشگاهیمدل   . 2-1
 

کیلومتری جنوب شهرستان سنندج و در محل تالقی رودخانه گاورود و قشالق واقع شده،  35در مقاله حاضر، مطالعات بر روی سد مخزنی ژاوه که در 

متر، تراز بستر رودخانه در  1313متر، تراز تاج  1325و تراز آستانه  متر  85سد از نوع بتن غلطکی با سرریز اوجی می باشد. ارتفاع سد  است.انجام گرفته

ساله برابر با  1555در طرح اولیه سرریز سد ژاوه، دبی طرح سرریز، سیالب  باشد.می متر از سطح دریا 1352088متر و تراز انتهای سرریز  1235محل سد 

متر است. معادله منحنی سرریز  1/1317سطح آب دریاچه متر و تراز  1/4باشد. در این روند بار آب معادل متر می 75ازای طول متر مکعب بر ثانیه، به 1178

𝑦نیز  = −0/1504𝑥1.84 تنداب پلکانی سد ژاوه در فاصله افقی شودوارد تنداب پلکانی می ،جریان آب پس از عبور از روی سرریز سد باشد.می .

متر و عرض  2/1ها ها یکسان )ارتفاع پلهساختار پله (،1.2V:1Hدرجه ) 55گردد. شیبب تنداب متر شروع می 88/1352و تراز  متر از آستانه سرریز 25/5

 .]15[ارائه گردیده است 1تنداب در شکل باشد. پالن و مقاطع متر می 75عرض سرریز و برابر با و عرض تنداب، هم متر( 1ها کف پله

 

 
 . پالن و مقاطع تنداب پلکانی سد ژاوه1شکل 

 . مدل عددی2-2
 

های ، عالوه بر مدل اصلی سرریز و تنداب پلکانی سد ژاوه، دو مدل تکمیلی نیز جهت انجام مقایسه حالتFlow-3Dافزار جهت مدلسازی عددی در نرم

متر و عرض  4/2ها )ارتفاع پله ها، دو برابرمختلف هندسی تنداب و تأثیر آنها بر روی پدیده کاویتاسیون طراحی گردید. در این دو مدل تکمیلی، ابعاد پله
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اند؛ با ذکر این نکته که در هر دو حالت تکمیلی در نظر گرفته شده مدل اصلی (متر 5/5ها متر و عرض کف پله 6/5ها ارتفاع پلهو نصف ) (متر 2ها کف پله

 اند.مدل تکمیلی نشان داده شدهاین دو  ، مدل اصلی همراه با2در شکل  باشد.می 1.2V:1Hها ثابت و برابر با نسبت ارتفاع به عرض کف پله

 

 
 های مدل اصلی(  ها دو برابر ابعاد پله)ابعاد پله Doubleمدل های تکمیلی الف(. هندسه مدل اصلی و مدل2شکل 

 های مدل اصلی(ها نصف ابعاد پله)ابعاد پله Halfمدل ج(  (Zhaveh) ب(مدل اصلی سرریز سد ژاوه

 

فزار قدرتمند اسازی این سرریز، از نرماست. جهت شبیهشده ارائههای مختلف ها و ابعاد پلهبررسی عددی پدیده کاویتاسیون در دبیدر این مقاله 

FLOW-3D است که توسط شرکت استفاده گردیدهFlow Science  ماندگار ربعدی غیسه های سطح آزادکردن جریانبرای مدلتوسعه داده شده و

از تکنیک  ،شناسایی مرزهای جامد و جهت (VOF) از روش حجم سیال ،آزاد برای محاسبه سطح افزارین نرم. اپیچیده کاربرد فراوانی داردبا هندسه 

هایی که دارای مناطق برشی زیاد هستند را با تواند جزئیات کوچک جریان و جریان. این مدل مینمایدمی استفاده FAVORعددی پیشرفته و انحصاری 

، تحقیقات زیادی صورت پذیرفته که اغلب قرابت نتایج حاصل را با نتایج Flow-3Dافزار . در زمینه مطالعه عددی با نرمکند ت بیشتر توصیفدق

 Flow-3D یبا استفاده از مدل عدد یجام یهادست پرتاب کنندهنییپا یچاله آبشستگ یعدد لیتحلاند. کاویانپور و همکاران با آزمایشگاهی نشان داده

فت ارتفاع ش راتییتغ ریتأث. صالحی نیشابوری و احسانی در تحقیقات خود در زمینه ]11[به نتایج قابل قبولی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی دست یافتند

 تیموقع یسازهیشبزاده و همکاران، به . جلیلی قاضی]12[نیز تطابق نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی را نشان دادند یلوفرین زیدر سرر انیجر یقائم بر الگو

پرداختند و با مقایسه نتایج عددی با روابط موجود در این زمینه، به تطابق قابل قبولی دست یافته و روابط  باتند یزهایدر سرر یسطح یریآستانه هواگ

 .]13[دیگری را نیز ارائه دادند

 x,y,zدر هر سه جهت متر( سانتی 15متر ) 1/5 یکسان هایسلول یک بلوک مش با ابعاد وبندی مکعبی از مش ،افزارسازی در نرممدلجهت 

 ازی و انتخاب گردید. سهای مش، با تحلیل های مختلف و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، بهینهانتخاب ابعاد سلول دست آمد.هکه با سعی و خطا ب شد استفاده

 شرح زیر است:ستفاده برای مدل بهشرایط مرزی مورد ا

 Volume Flow Rate )دبی( ( برای شرایط مرزی باالدستminX) 

 Outflow برای شرایط مرزی پایین( دستmaxX) 

 Wall ( برای شرایط مرزی کفminZ) 

 Symmetry برای شرایط مرزی دیواره( ها و باالی جریانmax, Z max, Y minY) 

متر مکعب بر ثانیه )تراز دریاچه  1555متر(،  1315066متر مکعب بر ثانیه )تراز دریاچه  655 مختلف دبی 3برای تحلیل نتایج مدلسازی، از 

لف و تبا بررسی نتایج عددی مخ برای تحلیل آشفتگی جریان همچنین .استفاده شدهمتر(  1317046متر مکعب بر ثانیه )تراز دریاچه  1455و  متر( 1316063

 . شداستفاده شد. مخزن سد نیز با استفاده از شرایط اولیه، پر تعریف  RNGاز مدل آشفتگی  با عنایت به مقایسه با نتایج آزمایشگاهی،

ع کاویتاسیون، در اند که خطر وقوبر این باور بوده در تحقیقات مختلفی که بر روی کاویتاسیون در سرریز پلکانی صورت گرفته است، محققان

(، این Cavitation Potentialنیز با خروجی پتانسیل کاویتاسیون ) Flow-3Dافزار نرم باشد.ها، بیش از سایر نقاط میدست نوک پلهمجاورت و پایین

خروجی  3کل شدر . باشدع کاویتاسیون نمیاحتمال و پتانسیل وقوع را نشان داده و به معنی وقو یادآور می شود که این خروجینماید. نتیجه را تأیید می

در آن ن ای که این پارامتر مقدار بیشتری داشته باشد، خطر یا پتانسیل وقوع کاویتاسیوگردد؛ در هر نقطهدوبعدی از پارامتر پتانسیل کاویتاسیون مشاهده می

عب بر ثانیه، پتانسیل وقوع کاویتاسیون در متر مک 1455و  655باشد، در هر دو دبی گونه که در شکل زیر مشخص مینقطه بیش از سایر نقاط است. همان
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متر مکعب بر ثانیه در یک نقطه  1455باشد. ذکر این نکته اهمیت دارد که مقدار پتانسیل کاویتاسیون در دبی ها بیش از سایر نقاط میمجاورت نوک پله

 متر مکعب بر ثانیه است. 655مشخص بیش از مقدار آن در دبی 

 

 
 مترمکعب بر ثانیه )سمت راست( 1066)سمت چپ( و  066. خروجی دوبعدی از پارامتر پتانسیل کاویتاسیون در مدل اصلی و در دبی 3شکل 

 

. به منظور فتقرار گربررسی به دلیل اهمیت وقوع کاویتاسیون مورد ها جاورت نوک پلهدر م کاویتاسیونپدیده نتایج باال، در ادامه با توجه به 

با توجه اند. مشخص گردیده  1صورت جدول افزار، بهمدل حاضر، نقاط مشخص شده برای دریافت خروجی از نرم 3تر کاویتاسیون بین مقایسه دقیق انجام

، آبیای هباشد؛ با این توضیح که پلهمدل حاضر می 3ها در اند، نقاط مشترک نوک پلهرنگ مشخص شده سفیدهای نقطه که با دایره 6این  ،4به شکل 

 باشند.های تکمیلی میهای مدلمربوط به پله بنفشهای زرد و و پله سد مربوط به مدل اصلی

 
 هابر روی پله شده. مشخصات نقاط مشخص1جدول

 
 

xyz

نوک پله اول )1(نوک پله اول )1(نوک پله اول )1(15.336309.9

نوک پله پنجم )5(نوک پله دوم )2(نوک پله سوم )3(27.336307.5

نوک پله نهم )9(نوک پله سوم )3(نوک پله پنجم )5(39.336305.1

نوک پله سیزدهم )13(نوک پله چهارم )4(نوک پله هفتم )7(411.336302.7

نوک پله هفدهم )17(نوک پنجم )5(نوک پله نهم )9(513.336300.3

نوک پله بیست و یکم )21(نوک پله ششم )6(نوک پله یازدهم )11(615.336297.9

شماره

نقطه

مختصات نقطه
موقعیت نقطه

 در مدل اصلي

Zhaveh 

موقعیت نقطه

 در مدل تکمیلي 

Zhaveh-Double

موقعیت نقطه

 در مدل تکمیلي

Zhaveh-Half
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 ها جهت مطالعات عددیشده بر روی پلهنقاط مشخصموقعیت . 0شکل 

 

 

 بحث نتایج و    .3

 

 تدادر اب .گردیدی ر روی کاویتاسیون بررسها بپلهافزار، در دو بخش تأثیر تغییرات دبی و تأثیر تغییر ابعاد نرم ها توسطنتایج عددی حاصل از تحلیل مدل

یرات دبی بر روی باشد؛ یعنی اثر تغیثابت می ،این حالت شماره نقطهشود. در می ارائه کاویتاسیون  اندیسبررسی تغییرات دبی ورودی و تأثیر آن بر روی 

در  و (Zhavehدر مدل اصلی ) نتایج حاصل از محاسبات اندیس کاویتاسیون 5شکل در  گردد.اندیس کاویتاسیون در یک نقطه مشخص بررسی می

شود روند گونه که مشاهده میهمان اند.داده شده ، نشان(5)و (4)، (3)های شماره نقطهمترمکعب بر ثانیه و بر روی  1455و  1555، 655های متغیر دبی

باشد. همچنین با حرکت از پله سوم به سمت پله پنجم )حرکت به سمت پله، با افزایش دبی، به صورت کاهشی می 3تغییرات اندیس کاویتاسیون در هر 

گیری آن هنوز کامل نشده و هوا به زیر جت در محدوده داخل طراحان باید در نقاط اولیه جت که هوا یابد.دست(، اندیس کاویتاسیون کاهش میپایین

 پله ها وارد نشده است، توجه ویژه ای به خطر وقوع کاویتاسیون و نتایح این تحقیق داشته باشند. 

 

 
 (5( و )0(، )3های شماره ). روند تغییرات اندیس کاویتاسیون با تغییرات دبی، در پله5شکل 

 

 6های شکل شود. در های تنداب پلکانی )در یک دبی ثابت( و تأثیر آن بر روی اندیس کاویتاسیون پرداخته میابعاد پله به بررسی تغییردر ادامه 

های ثابت به صورت جداگانه و در دبی )یک مدل اصلی و دو مدل تکمیلی( مدل هندسی موجود 3در  نتایج حاصل از محاسبات اندیس کاویتاسیون، 8تا 

های دو برابر شود که در هر سه دبی و در اکثر نقاط، اندیس کاویتاسیون در مدل تکمیلی با ابعاد پلهمشاهده می زیرهای شکلبا توجه به  .اندنشان داده شده

(Doubleدارای کمترین مقدار و در مدل تکمیلی با ابعاد پله ،)( های نصفHalfدارای بیشترین مقدار خود می ،) باشد. این نتایج نشان می دهند که
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رتفاع های کم و در نقاط ابتدائی سرریز، پله با ادبیکند. در میهای کم و زیاد بازی دبیهیدرولیکی سرریز در  دانتخاب پله مناسب نقش مهمی در عملکر

رسد. با افزایش مشهود و مهم به نظر می ها کامالًر شود. در دبی متوسط اختالف نتایج مدلتواند به افزایش فشار و کاهش پتانسیل کاویتاسون منجمیکم 

انسیل های با ارتفاع کوچک در باالدست نقش بهتری در تعدیل پتشود، ولی پلهتر میدست کمرنگپائینخصوص در هاین اختالف ب ،دبی و تعدیل فشار

 کنند.تاسیون بازی میکاوی

 

 
 متر مکعب بر ثانیه 066ها، در دبی تغییرات اندیس کاویتاسیون با تغییر ابعاد پله. روند 0شکل 

 

 
 متر مکعب بر ثانیه 1666ها، در دبی . روند تغییرات اندیس کاویتاسیون با تغییر ابعاد پله7شکل 

 

 
 ثانیه متر مکعب بر 1066ها، در دبی . روند تغییرات اندیس کاویتاسیون با تغییر ابعاد پله8شکل 
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ها های کم پرش جریان از روی پلهدبیسسه تحقیقات آب ایران نشان داد که در ؤمطالعات آزمایشگاهی انجام شده روی سرریز سد ژاوه در م

های کم تا دبیتاج در طرح نهائی شد. بنابراین کاهش ابعاد پله ها در قسمت ورودی تاج به سرریز در ابعاد آنها در قسمت  کاهشدهد که منجر به میرخ 

 .کندیمهای ابتدائی نیز جلوگیری پلهگذشته از بهبود شرایط وقوع کاویتاسیون از پرش جت در  ،متوسط در سرریزهای پلکانی با شیب باال

 
 

 گیرینتیجه.   4
 

باشد( ه میمترهای فشار و سرعت وابستخطر وقوع کاویتاسیون در یک سازه هیدرولیکی از جمله سرریز، با پارامتر اندیس کاویتاسیون )که خود به پارا

ازی عددی انجام شده با توجه به مدلس باشد.خطر وقوع پدیده کاویتاسیون بیشتر می ،یتاسیون مقدار کمتری داشته باشدشود؛ هر قدر اندیس کاوسنجیده می

ه دبی متفاوت تحقیق عددی با سه ارتفاع پله مختلف و س نتایجمورد ارزیابی قرار گرفت.  و اندیس کاویتاسیون کاویتاسیون پدیدهخطر وقوع  ،در این مقاله

معمولی  در سرریزهای پلکانی کمتر از سرریزهای کاویتاسیونبا این که خطر وقوع روی سرریز سد ژاوه واقع در استان کردستان مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 تایجن دهای با تنداب پلکانی با ابعاد بزرگ و شیب تند نیز باید مورد توجه طراحان باشد.این پدیده در سبررسی دست آمده، باشد؛ اما با توجه به نتایج بهمی

 .زیر حاصل شدبا نتایج آزمایشگاهی ارائه و نتایج سنجی بر اساس صحتاین تحقیق 

 یکی از عوامل این امر، فشار منفی که باشدها بیش از سایر نقاط میپلکانی خطر وقوع کاویتاسیون در مجاورت نوک پله در سرریزهای 

 ایجادشده در این نقاط است.

 ترین دلیل مهم که یابددر یک نقطه مشخص، با افزایش دبی، اندیس کاویتاسیون کاهش یافته و در نتیجه خطر وقوع کاویتاسیون افزایش می

 .باشدمیو تغییر رژیم جریان از ریزشی به سرسره ای این امر، افزایش سرعت جریان 

 طراحان باید  .یابدکاویتاسیون کاهش می اندیس(، 6به نقطه  1دست جریان )از نقطه در یک دبی ثابت، با حرکت از باالدست به سمت پایین

وع وق ریسک ای بهویژهها وارد نشده است، توجه پلهداخل در نقاط اولیه جت که هواگیری آن هنوز کامل نشده و هوا به زیر جت در محدوده 

 این تحقیق داشته باشند. نتایج کاویتاسیون و

 تایج آزمایشگاهی نتایج تحقیق با مقایسه با ن .یابدمی افزایشها، اندیس کاویتاسیون کاهش و خطر وقوع کاویتاسیون تر شدن ابعاد پلهبا بزرگ

سط در سرریزهای پلکانی با شیب تند مانند ژاوه، نشان داد که کاهش ابعاد پله ها در قسمت ورودی تاج به سرریز در دبی های کم تا متو

 گذشته از بهبود شرایط وقوع کاویتاسیون از پرش جت در پله های ابتدائی نیز جلوگیری می کند.

 
 

 قدردانی .5
 

ه این است. با توجه بمدل آزمایشگاهی سرریز سد ژاوه و مطالعات هیدرولیکی مربوط به این مدل، در مؤسسه تحقیقات آب ایران ساخته و آزمایش شده

 این مجموعه، اعالم دارند. محترم خود را از این مؤسسه و کارشناسانو قدردانی دانند تا تشکر مسأله، نویسندگان این مقاله بر خود واجب می
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