
 

СУ АҒЫЗАТЫН ПЛОТИНАНЫҢ 

АРТЫНДА ОРНАЛАСҚАН 

КИНЕТИКАЛЫҚ ЭНЕРГИЯНЫ 

АЗАЙТУШЫ КЕДЕРГІЛЕРДІ 

ЗЕРТТЕУ 

 
 студент: Бақыт А. 

жетекшісі :Туралина Д. 



Мазмұны 
• Кіріспе 

• Есептің қойылымы 

• Эксперименталды зерттеу 
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• Ansys Fluent бағдарламасымен 

алынған нәтижелер 

• Қорытынды 



Суағардың түрлері 

жұқа қабырғалы бөгет қолданбалы пішінді бөгет  

кең шоңғалды бөгет 



Төменгі  бьефті бекіту құралдары 

 

 

1 сурет.ТБ-ді кедергілермен бекіту:1-сутосқы,2-субағыттау 

қабырғасы,3-рисберма,4-рисберманың соңғы бөлігі,5-ағынның 

бөлшектегіші,6-энергия кедергілері 

  

2-сурет.1-суағар;2-субағыттау құдығы;3-субағыттау 

қабырғасы;4-сутосқы;5-кедергілер 



Энергия азайтушы кедергілердің 

сызбасы 

Тұтас 

цилиндрлік 

шөмішті 

құдық 

Шашкалық 

кедергі 
Бағыттаушы 

су ағары бар 

трамплин 



Энергия азайтушы кедергілер 

Су бағыттау құдығы  Шашка тәрізді кедергілер 



 

 

Эксперименталды зерттеу 

  

Armfield S16 және Armfield F1-10 құрылғысы 

 



Есептің қойылымы  
төменгі бьефтегі ағынның артық  кинетикалық 

энергиясынның азаюының әсерін байқау,әр түрлі 

кедергілерді орналастыру арқылы тиімдісін анықтау. 

 
                                                                                                 

                                                                                                                                     (1) 

  

g
qE ткc

2

2

.

2







                                                        

 

Берілген мәліметтер: 
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Жұмыс барысы 

 

Әр түрлі пішіндегі кедергілер 



I  түрдегі кедергі II  түрдегі кедергі III  түрдегі кедергі 



IV  түрдегі кедергі V  түрдегі кедергі VI түрдегі кедергі 



I  түрдегі кедергі 

Үстінен қарағандағы көрініс 



II түрдегі кедергі 



III түрдегі кедергі 



IV түрдегі кедергі 



V түрдегі кедергі 

 



VI түрдегі кедергі 



Есептеулер 
1-кесте.Кедергілердің қатар  

ретімен орналасқан кездегі нәтижесі 

 

2-кесте.Кедергілердің шахмат реті 

бойынша орналасқан кездегі нәтижелер 

 

Кедергілер 

0,013 0,005 0,51 0,331 

0,012 0,004 0,55 0,329 

0,0135 0,055 0,47 0,354 

0,01 0,002 0,57 0,313 

0,014 0,006 0,42 0,36 

0,011 0,005 0,6 0,268 

мh тк ,. мh, смтк /,. смкгE /, 
 

Кедергілер 
0,013 0,005 0,49 0,295 

0,011 0,003 0,58 0,263 

0,012 0,004 0,53 0,281 

0,01 0,002 0,68 0,239 

0,014 0,006 0,45 0,307 

0,009 0,001 0,7 0,246 

мh, смтк /,. смкгE /, мh тк ,.



Нәтижелері 

1-график.∆h  -дың мәніне сәйкес ∆Е нің мәні   

Кедергі реті 

- 

2-график. Бөгеттен соң сығылған тереңдіктегі  υ-дың  

кедергіден өткеннен кейінгі  жылдамдығының өзгеруі. 



Тиімді кедергінің шахмат реті бойынша 

орналасуы 

bb 0     , бір қатардағы кедергілердің ара қашықтығы-0,0015 м  

bLL xx 312 

1xL -cығылған қимадан кедергінің бірінші қатарына дейінгі қашықтық 

2xL -сығылған қимадан кедергінің екінші қатарына дейінгі қашықтық 



Су бағыттау қабырғасы 
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 -қабырғаның үстіндегі екпін 

Hhc  2 -қабырғаның биіктігі 

0Т 0Hск 

  

= -ағынның меншікті энергиясы 

23hlк  -кедергінің орналасу арақашықтығы 



Эксперимент барысындағы су бағыттау қабырғасы 

     0,109 

     0,018 

мТ ,01
006,0 мТ ,02 004,0

мH ,1
022,0

мH ,2
02,0

мE ,01 мЕ ,02

105,0

мс ,1 мс ,2
012,0

3-кесте.Су бағыттау қабырғасының эксперимент нәтижелері 



Ansys Fluent бағдарламасында модельдеу 

Есептің геометриясы Есептің физикасы 

1аймақта-сұйық фаза, 

2 аймақта-ауа 

Есепке сәйкес тор 



Ansys Fluent бағдарламасында алынған 

нәтижелер 

   а) ә) б) 
Арнадағы жылдамдықтың өзгерісі 

а) t=3 с;ә)t= 8 c ;б)t= 12c  уақыттарында жылдамдықтың өзгерісі  
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1 2 3 

υ,м/с 

Ansys 

Эксперимент 

қима реті 

3-график.Арнадағы жылдамдықтың қима бойынша өзгерісі 

      

Ansys 0,19 1,01 0,56 

Эксперимент 0,14 1,07 0,45 

см /,1 см /,2 см /,3



Шашка тәрізді кедергілердің орналасуы 



Қорытынды 

•  Су ағызатын плотинадан аққан ағыстың артық 

энергиясын азайтатын кедергілердің түрлі формасын 

қарастырып,оның ішіндегі қайсысы тиімді екенін 

тәжірибелік түрде зерттелді. 

• Осы кедергілердің өлшемдерін,олардың арнадағы 

орналасу ретін анықталды.  

• Арнадағы  бөгеттен аққаннан кейінгі  ағыс 

жылдамдығының шыға берісте  40-50 пайызға дейін 

азайғанын  көрсетті. 

• Эксперимент нәтижелерін Ansys бағдарламасында 

алынған нәтижелермен салыстырылды. 


