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خالصه
يکي از انواع کاربردی سرريزها ،سرريز مدور قائم با شکلهای مختلف ورودی نظير نيلوفری يا اللهای است .اين نوع سرريز در
شرايطي که محدوديت مکاني برای ساخت ديگر انواع سرريزها وجود دارد ،بسيار مؤثر عمل ميکند .از خصوصيات هيدروليکي اين
سرريز مي توان به تشکيل جريان گردابي در ورودی آن اشاره نمود .تشکيل جريان گردابي و به تبع آن ورود هوا به مجرا ،تأثيرات
منفي بر عمل کرد هيدروليکي اين نوع سرريز ايجاد نموده و باعث بروز خسارات جبرانناپذيری ميشود .يکي از روشهای کنترل
جريان گردابهای اصالح شکل ورودی است .استفاده از سرريز کليد پيانويي مدور بهعنوان ورودی شفتهای قائم يکي از روشهای
اصالح ورودی سرريز مدور قائم است .اين سرريز بهواسطهی ساختار خاص خود سبب کنترل جريان گردابي ميشود و تاثير چشم-
گيری در کاهش قدرت جريان گردابي دارد .ضمن اين که استفاده از اين ورودی ضريب دبي جريان را نيز افزايش ميدهد .از آنجا
که مدلسازی آزمايشگاهي معموالً مستلزم صرف زمان و هزينهی زيادی است ،در اين تحقيق به بررسي عددی هيدروليک جريان در
سرريز مدور قائم با ورودی از نوع کليد پيانويي با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخته ميشود .معادالت حاکم بر جريان سيال شامل
معادالت پيوستگي و حرکت ناوير استوکس در دستگاه مختصات استوانهای با استفاده از روش حجم محدود حل شده و ميدان
جريان بر روی سرريز بهصورت عددی شبيهسازی ميشود .با جانمايي ورودی کليد پيانويي قابليت تخليهی سرريز مدور به ميزان قابل
توجهي افزايش مييابد .هم چنين با افزايش دبي قدرت جريان گردابي و چرخش جريان نيز بيشتر ميشود که در نتيجه نقش ورودی
کليدپيانويي بهعنوان گرداب شکن پررنگتر ميشود .در انتها به بررسي تاثير طول سرريز کليدپيانويي بر روی دبي عبوری پرداخته
ميشود.
کلمات کلیدی :سرريز مدور قائم ،جريان چرخشي ،روش حجم محدود ،جريان آشفته ،آستانهی استغراق

.1

مقدمه

از سازههای مهم در مهندسي سد که پايداری سد و مناطق پاييندست را در زمان وقوع سيالب تضمين ميکند ،سرريزها هستند .سرريز عبارت است از
سازهای که آب اضافي را خصوصاً در زمان سيالب که جريان آب به بدنه سد و تأيسات وابسته صدمه ميزند و ممکن است باعث خرابي آنها شود ،دفع
ميکند .سرريزهای مدور قائم که دهانهی ورودی آنها به صورت قيف ساخته ميشود ،سرريز نيلوفری ناميده ميشوند .کنترل در اين تأسيسات به
صورت تبديل و تونل انجام ميگيرد .برای ارتفاع های کم آب روی سرريز ،جريان آزاد و در جريان با هدهای بيشتر کنترل به شکل تبديل قائم و
جريان روزنهای صورت مي گيرد و از اين مرحله به بعد جريان مجاری تحت فشار حاکم ميشود .از ويژگيهای هيدروليکي مهم در اين سرريزها مي-
توان به تشکيل گرداب در دهانهی ورودی سرريز اشاره کرد .تشکيل گرداب نتيجهی بقاء مومنتوم زاويهای در محل انقباض جريان است .در اين شرايط
سرعت زاويهای افزايش يافته و سطح مقطع جريان کاهش مييابد .اين پديده عموماً وقتي که جريان با سطح آزاد وارد يک مجرای بسته نظير لولهی
آبگير و سرريز نيلوفری ميشود ،اتفاق ميافتد] .[1گرداب باعث کشيده شدن خطوط جريان به طرف مرکز شفت و در نتيجه کاهش ضريب دبي و دبي
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در سازه های مبتالبه از جمله سرريزهای نيلوفری ميشود .همچنين باعث به وجود آمدن تالطم و ورود هوا به داخل مجرای انتقال سرريز ميشود .يکي از
روشهای کنترل گرداب استفاده از تيغههای گردابشکن و از جديدترين روشهای کاهش قدرت گردابه ،استفاده از ورودی کليد پيانويي ميباشد.
اين نوع سرريز حدود يک دهه است که مطرح شده و به همين دليل هنوز به صورت دقيق بر روی اين نوع سرريز و مشخصات هيدروليکي آن بررسي
گسترده و همهجانبهای صورت نگرفته است .اکثر مطالعات انجام گرفته در ارتباط با سرريز های کليد پيانويي از نوع آزمايشگاهي بوده و کمتر به
مدلسازی عددی اين مسأله مهم هيدروليکي پرداخته شده است .آزمايشهای مدل اوليه سرريز کليد پيانويي در سال  1111در آزمايشگاه  LNHفرانسه
دانشگاههای  Roorkeهند و  Biskraآفريقاانجام شد] .[2مدلسازیهای آزمايشگاهي نشان داد که اين نوع سرريز ميتواند در هد

و در سال  2002در
ثابت دبي عبوری از سرريز را تا چهار برابر افزايش دهد  .تنها مورد استفاده از ورودی کليد پيانويي در سرريز مدور قائم به صورت مدلسازی فيزيکي
مربوط به سرريز قائم سد  Papayaدر هند ،در آزمايشگاه هيدروليک  LNHگزارش شده است .در اين بررسي ،سرريز مدور در راستای بيشينه کردن
ظرفيت ذخيره به ورودی کليد پيانويي مجهز گرديده است ].[3
اولين مدل از سرريزهای کليدپيانويي در سد گلورز فرانسه و مدلهای بعدی در سدهای ست مارک و گلوريتز ساخته شدند] .[4لمپر و امان ()2002
برای بررسي کارايي و رفتار سرريزهای کليدپيانويي آزمايشات زيادی روی اين نوع از سرريز در آزمايشگاه هيدروليک دانشگاه بيسکرا انجام دادند .آنها
آزمايشات خود را بر روی  30مدل آزمايشگاهي انجام دادند تا ظرفيت عبوری از روی اين سرريزها را بهينه کنند ] .[5فاتور و همکاران ( )2001با
طراحي يک مدل فيزيکي از سرريز نيلوفری رژيمهای مختلف جريان روی سرريز نيلوفری را تحليل نمودند .بخش مهم تحليل اين محققان به مبحث
شروع استغراق سرريز اختصاص دارد .آنها در مدل فيزيکي پارامترهايي نظير  Qdدبي طراحي در حالت جريان آزاد D ،قطر ورودی سرريز نيلوفری Dg ،

قطر کاهش يافتهی پروفيل سطح آب عبوری از قسمت منحني تاج و  Rgشعاع کاهش يافتهی پروفيل سطح آب عبوری از قسمت منحني تاج را مد نظر
قرار دادند .ايشان به اين نتيجه رسيدند که شروع استغراق در حالت  H = 1.17Hd ، Q = 1.34Qdو  D = 2.37Dgاتفاق ميافتد .مخزن به کار رفته
دارای سطح مقطع ثابت بوده و آب را از طريق يک کانال و پس از عبور از يک صفحه ی هادی قائم به سمت سرريز نيلوفری هدايت مينمود .برداشت
هد آب بر روی سرريز با استفاده از دستگاه ليمنومتر صورت گرفته است .فشار داخل شفت سرريز نيز توسط دو پيزومتر که در ارتفاع  3Hdنصب شده-
اند ،اندازهگيری شده است ] .[2يکي از جديدترين روشهای کاهش قدرت گردابه ،استفاده از ورودی کليد پيانويي مدور است که تحقيقات
آزمايشگاهي پيرامون اين روش توسط شمشي در آزمايشگاه هيدروليک دانشکدهی مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان انجام گرفته است .در اين
مدلسازی تاثير برخي ابعاد و زوايای ورودی کليدپيانويي بر روی پديده ی گرداب در سرريز مدور قائم مورد مطالعه قرار گرفته است .آزمايشات در
مخزني استوانهای از جنس ورق گالوانيزه با قطر  2متر  ،ارتفاع  1متر صورت گرفته و درون مخزن يک شفت قائم به عنوان سرريز مدور و به منظور تخليه
جريان پيشبيني شده است .در آزمايشهای انجام شده با جانمايي ورودی کليدپيانويي نتايج زير حاصل شده است:
-

قابليت تخليه ی سرريز مدور به ميزان قابل توجهي افرايش مييابد ،به طوری که بيشترين دبي برداشت شده از سرريز بدون ورودی
کليدپيانويي برابر  12ليتر بر ثانيه بوده و در حالت سرريز اصالح شده اين مقدار برابر  22ليتر بر ثانيه است.

-

ارتفاع ورودی کليدپيانويي در افزايش ضريب دبي تأثيرگذار است .الزم به ذکر است که تأثير طول کليدپيانويي نسبت به تأثير ارتفاع چشم-
گيرتر است.
استفاده از ورودی کليد پيانويي با مشخصات  α=20˚،β=30˚،P/D=1/2،L/D=1/2حالت بهينه در بين ورودیهای مختلف کليد پيانويي
است ].[7

با توجه به اينکه در مدلهای عددی نتايج از جزئيات بيشتری برخوردار هستند و امکاناتي چون نمايش خطوط سرعت ،خطوط همفشار و خطوط
جريان نيز وجود دارد که در مدلهای فيزيکي با محدوديتهايي همراه است .لذا ميتوان با مدل سازی عددی به صورت گسترده به بررسي ميدان جريان
در پيرامون سرريزهای مدور قائم با ورودی کليد پيانويي پرداخت .در تحقيق حاضر جهت رسم هندسه مدل و شبکه بندی آن از نرمافزار گمبيت و برای
شبيه سازی جريان از نرمافزار فلوئنت استفاده شده است.
.2

معادالت حاکم و مدلسازی عددی

معادالت حاکم بر مسأله معادالت پيوستگي و اندازهی حرکت ناويراستوکس هستند.
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به ترتيب مولفههای سرعت مماسي ،شعاعي و محوری هستند .چگالي سيال و  gشتاب گرانش و  νلزجت سينماتيکي
Vr

که در معادالت باال

،

،

سيال است .در قسمت گرداب اجباری سرعت مماسي ( )Vθبصورت خطي با شعاع ( )rتغيير ميکند ].[2
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در حالت گرداب آزاد رابطهی سرعت بصورت زير بيان ميشود.
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در روابط باال Vθمعرف سرعت مماسي ω،سرعت زاويهای مرکز گرداب r ،شعاع rm ،فاصله ای که در آن سرعت مماسي بيشترين مقدار خود را
داراست و در واقع محل پيوند گرداب آزاد و گرداب اجباری است Γ .معرف ثابت چرخش بخش بيروني گرداب و يا همان گرداب آزاد است و
بصورت زير تعريف ميشود:
 2 rm 2

( )5

برای مدلسازی سه بعدی ابعاد مخزن مطابق با مدل آزمايشگاهي موجود در آزمايشگاه هيدروليک دانشگاه صنعتي اصفهان ساخته شد .شعاع مخزن 1
متر و ارتفاع مخزن  1متر و قطر شفت کف مخزن  0/127متر است .ورود جريان از ديوارهی مخزن به صورت يک سطح مقطع مماس بر ديوارهی مخزن
انجام مي گيرد که به اين ترتيب جريان به صورت مماسي وارد مخزن ميشود .خروجي جريان از طريق شفت و در فاصلهی  0/2متر پايينتر از کف
مخزن انجام ميگيرد.
برای رسم هندسه مدل شفت ساده و مدل اصالح شده با ورودی کليدپيانويي و ايجاد مش از نرمافزار گمبيت استفاده شده است ،در شبکه بندی هندسه-
ی مدل شفت ساده همانطور که در شکل ()1ديده مي شود نواحي نزديک به ديواره و نواحي نزديک به شفت ريزتر شده است .زيرا در نواحي نزديک به
يک مرز صلب به دليل وجود گراديان سرعت باال و در نتيجه ايجاد تنش برشي زياد بايد شبکه بندی ريزتر باشد تا اين تغييرات سرعت که در فاصلهی
کمي از مرز صلب اتفاق ميافتد لحاظ شود.

شکل  -1شبکهبندی هندسهی بدون کليدپيانويي

3

www.SID.ir

Archive of SID

هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران ،دانشکده مهندسي عمران ،بابل
 71و  71ارديبهشت ماه7131

با توجه به اينکه دربرنامهی فلوئنت فشاری که توسط کاربر وارد مي شود فشار نسبي است و در مدل موجود هم در خروجي جريان و هم در باالی مخزن
شرايط فشار اتمسفر حاکم است بنابراين فشار مربوط به اين مرزها صفر است .در حالت شفت قائم با ورودی کليد پيانويي مشخصات هندسي پرهها شامل
 Pارتفاع سرريز کليد پيانويي ( L ،)mطول سرريز کليدپيانويي ( α ،)mزاويهی قطاع ورودی کليد پيانويي (درجه) β ،زاويهی قطاع ورودی کليد
پيانويي (درجه) بوده است (شکل.)2

شکل -2پالن مخزن به همراه شفت و ورودی کليد پيانويي و پارامترهای هندسي شفت با ورودی کليد پيانويي
برای ايجاد مش در مدل اصالح شده با ورودی کليدپيانويي در قسمتهای مربوط به ورودی کليد پيانويي و نواحي اطراف آن برای شبکه بندی از المان-
های سه ضلعي(مثلثي) و در بقيه نواحي از المانهای چهارضلعي استفاده شده است .ضمن اينکه مش اطراف پرهها و ديوارهی مخزن ريزتر زده شده
است(شکل.)3

شکل -3شبکهبندی هندسهی با ورودی کليدپيانويي
ورودی جريان  ،velocity inletخروجي جريان  ،pressure outletمرز بااليي مخزن  ،pressure inletکليهی ديوارهها  wallو حجمهای مربوط به
پرهها  solidدر نظر گرفته شده است .در شبيهسازی مربوطه از روش حجم محدود و الگوريتم مربوط به حل سرعت و فشار  PISOانتخاب شده است.
.3

تحليل نتايج
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در رابطه با سرعت ورودی جريان ،با توجه به اينکه در سرريز نيلوفری رژيمهای جريان به سه دسته تقسيمبندی ميشود .دستهی اول جريان ريزشي است
که در ارتفاع کم بر روی تاج رخ ميدهد .با افزايش هد آب در اثر افزايش دبي ،جريان ريزشي بصورت يک جت قائم در آمده و در نقطهای با سفرهی
ريزشي تالقي ميکند .به اين نقطه ،نقطهی تبديل ميگويند .در اين حالت هيدروليک جريان از نوع روزنهای است .با افزايش بيشترارتفاع مجرای تخليه
سرريز کامال پر ميشودو کنترل از نوع لولهای خواهد بود .در مدل مربوط به شفت ساده با استفاده از نتايج آزمايشگاهي وقتي عمق آب داخل مخزن 30
سانتيمتر است ،دبي برابر  2ليتر بر ثانيه در حالت جريان روزنهای از شفت عبور ميکند .که در مدل عددی برای اين ارتفاع دبي برابر  2/4ليتر بر ثانيه به-
دست آمد .مقايسهی سرعتهای مماسي مربوط به سطح آب از مرکز مخزن تا ديواره در شکل ( )4ارايه شده است.

1
simple
نتایجshaft
آزمایشگاهی

0.8

kiano
 peyعددی
نتایج

0.6

0.2

)Vθ (m/s

0.4

0
1

0.8

0.4

0.6

0.2

0

r/R

شکل -4نمودار سرعت مماسي مربوط به شفت ساده از مرکز تا ديواره مخزن
توزيع ويسکوزيتهی آشفته در مقطع عمودی از هندسه ميدان جريان در صفحهی قائم برای شفت ساده بدون ورودی کليد پيانويي در شکل ( )5نشان داده
شده است.

شکل  -5توزيع ويسکوزيتهی جريان برای شفت ساده
بر اساس نتايج مدلسازی آزمايشگاهي سرريز کليدپيانويي با زاويهی قطاع ورودی  =30و  𝛽=20و L/D=1/6و P/D=1/2به عنوان حالت بهينه
معرفي شده است[7].
در تحقيق حاضر مدل عددی مربوط به اين سرريزشبيهسازی و خصوصيات جريان برای اين نوع سرريز بررسي و با حالتي که کليدپيانويي وجود ندارد،
مقايسه شده است .از جمله پارامترهای مورد بررسي ،سرعت مماسي جريان و فشار است .همانطور که در شکل ( )2مالحظه ميشود در حالتي که سرريز
کليدپيانويي وجود دارد ،در مقايسه با شفت ساده سرعت مماسي کاهش يافته است.
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0.8

1

0.4
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0
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شکل -6مقايسه سرعت های مماسي
کاويتاسيون پديده ای نامطلوب در سيستم هيدروليکي مي باشد که در اکثر اوقات در قسمت مکش سيستم رخ مي دهد  .زماني که کاويتاسيون رخ مي
دهد  ،فشار در سيال به سطحي تا زير فشار هوای آزاد کاهش مي يابد و همين عامل باعث ايجاد حفره های توخالي در سيال مي شود  .اين پديده
مشکالت زيادی به دنبال دارد که عبارتند از  :ايجاد صدا  ،وارد کردن صدمه به اجزاء  ،ايجاد ارتعاش و افت کارآيي.
در شکل ( )7به مقايسهی فشار در دو حالت شفت ساده و سرريز با ورودی کليدپيانويي پرداخته شده است .مالحظه ميشود که در حالتي که از سرريز
کليد پيانويي استفاده شده است فشار منفي در داخل شفت و اطراف آن کمتر از حالتي است که از شفت ساده استفاده شده است . .بنابراين در سرريز
اصالح شده مکش کمتری اتفاق ميافتد و اين خود باعث کاهش صدمات ناشي از مکش در شفت ميشود.

(ب)

(الف)

شکل  -7الف -کانتور توزيع فشار در حالت شفت ساده و ب -کانتور توزيع فشار در سرريز با ورودی کليدپيانويي
افزايش طول ورودی کليد پيانويي تأثير بهسزايي در کاهش هد آب و افزايش دبي تخليهی سرريز دارد .اين موارد ناشي از توسعهی گرداب هستند .به
اين معني که افزايش طول باعث توزيع يکنواخت جريان درمحدودهی نزديک شفت و دور از شفت ميگردد .به دليل اينکه درجريان روزنهای پس
ازعبور از آستانهی استغراق،جريان گردابي با هستهی هوا رخ ميدهد ،طول کليد پيانويي اثر قابل توجهي بر چگونگي تشکيل و قدرت جريان گردابي
دارد .در اثر افزايش طول سازه ،گردابه توسعه يافته ،قدرت جريان گردابي کاهش يافته و در نهايت کاهش هد آب روی سرريز را بهدنبال دارد.
در شکل  2مقايسهی عمق آب بر روی سرريز در دبيهای مختلف برای سه طول متفاوت نشان داده شده است ،که مقادير مقدار P=15 cmو  =30و
 𝛽=20ثابت در نظر گرفته شده است.همانطور که مشاهده ميشود در يک دبي ثابت برای  L=20کمترين عمق آب ير روی سرريز وجود دارد.
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شکل  -8نمودار دبي اشل برای سه طول مختلف
مقايسهی پروفيل سطح آب در حالت سرريز اصالح شده(در حالت بهينه) با سرريز بدون ورودی کليد پيانويي از ديگر نتايجي است که در نمودار
ارائه شده است .در اين نمودار اختالف قابل توجه پروفيل سطح آب در حالت بدون ورودی کليد پيانويي با سرريز اصالح شده بيانگر اثر چشم-
گير ورودی کليد پيانويي بر عملکرد سرريز مدور قائم است .بط ور متوسط ارتفاع سطح آب با جانمايي ورودی کليد پيانويي در دبي يکسان به
ميزان  20درصد کاهش مييابد.
5
4
L/D=1.6 , P/D=0.8

3

S /D

Simply Drop Shaft

2
1
0

6

4

5

2

3

1

0

r /D
شکل  -9پروفيل سطح آب در حالت بدون کليدپيانويي وسرريز اصالح شده
با توجه به ايتکه طول سرريز کليد پيانويي تاثير زيادی برروی دبي عبوری دارد در اين تحقيق به بررسي اين پارامتر پرداخته شد .بررسي اثر طول پرهها
نشان ميدهد که افزايش نسبت  L/Dتا مقدار  1/2سبب افزايش دبي ميشود .ولي در نسبتهای باالتر تا مقدار  ،2افزايش طول پرهها تأثيرزيادی بر دبي
عبوری از شفت با ورودی کليد پياتنويي ندارد (شکل.)2
20
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5
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 ارتباط تغييرات دبي جريان با طول سرريز کليدپيانويي-8 شکل
نتيجهگيری

.4

- قابليت تخليهی سرريز مدور را به ميزان قابل توجهي افزايش مي،جانمايي ورودی کليد پيانويي در مقايسه با شفت ساده عالوه بر نقش گرداب شکن
.دهد
. کاهش مييابد، در صورت استفاده از سرريز کليدپيانويي فشار منفي نسبت به حالتي که از شفت ساده استفاده ميشود-1
. کاهش مييابد، آشفتگي جريان و پارامترهای مربوط به آن در حالتي که از سرريز کليدپيانويي استفاده ميشود-2
. باعث کاهش هد آب بر روی سرريز ميشودL/D  افزايش نسبت-3
 استفاده از ورودی کليد پيانويي باعث تغيير در محدودهی عمق استغراق بحراني و نيز باعث به تأخير افتادن تشکيل جريان گردابي و باالرفتن-4
.قابليت تخليهی سرريز پيانويي ميشود
، از آنجا که آستانهی استغراق در هد پايين و در دبي باال اتفاق ميافتد. آستانه استغراق روزنهای را کاهش ميدهدL/D  افزايش نسبت-5
.قابليت آبگيری سرريز با افزايش اين نسبت باال ميرود
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