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 خالصه
 بهترین راه برای بررسی ویژگی های هیدرولیکی جریان، استفاده از امکاناتنوع  اصالح شده از سرریز مارپیچ است که سرریز کلید پیانویی یک 

نسبت هندسی عرض کلید های ورودی با  تغییر  که شد مدل فیزیکی ساخته D  ،8برای درک بهتر رفتار سرریز کلید پیانویی نوع  .آزمایشگاهی است

نسبت هندسی مدل ها مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج نشان می دهد تکرار  3آزمایش و برای هر آزمایش  45به عرض کلیدهای خروجی در قالب 

نیز ایجاد می جریان موجکی  Aبر خالف نوع  Dنوع سرریز  دردارد.  عملکرد بهتری درصد 5/92از دیگر نسبت ها در تخلیه دبی سرریز  تا  76/1

 و چه دبی افزایش یابد عمق حداقل پروفیل جریان نسبت هد جریان کاهش پیدا می کند. .شود

 ، جریان موجکیضریب دبی، عرض کلیدهای ورودی به خروجی سرریز کلید پیانویی، نسبت: کلیدی کلمات

 
 

 مقدمه .          1

عبور سیالب و نیز  سدها مخازن و رودخانه ها کانال ها، در انیجر کنترل ای انحراف ،یدب رییاندازه گ برایهستند که ای هیدرولیکی هسازه ها سرریز 

 طول افزایش طریق از سرریز روی جریان انتقال ظرفیت کاربرد سرریز های مارپیچ افزایش در اصلی هدف. شونداستفاده می  های اضافه بر ظرفیت سد

 باشند.  ماربیچ می سرریزهای از خاصی ساختار پیانویی کلید سرریزهای  باشد می عرضی معین ی محدوده یک در سرریز تاج

فرق اساسی در طراحی سرریز کلید پیانویی نسبت به طراحی سرریز مارپیچ مستطیلی در شیب یا رمپ در حلقه های ورودی و خروجی یا کف                

این سرریز بدون دماغه و سگدست است ولی در  D نوع  ظرفیت هیدرولیکی سرریز کلید پیانویی تابعی از ویژگی های هندسی آن است. کلید ها است. 

پارامترهای هندسی زیادی بر هیدرولیک جریان اثر می گذارند که سبب پیچیدگی رفتار سرریز کلید پیانویی  .سگدست است دارای دوطرف در Aنوع 

𝑆𝑖عرض کلید ورودی و خروجی،  𝑊0و 𝑊𝑖عرض سرریز،  Wارتفاع سرریز،  Pاز جمله این پارامتر ها می توان به می شود  شیب کف کلیدهای  𝑆0و   

نسبت طول تاج سرریز به عرض آن اشاره  𝑛طول تاج سرریز و   L تعداد حلقه ها،  Nضخامت دیواره سرریز،  𝑇𝑠طول سرریز،  Bورودی و خروجی، 

بر روی  9008بعدی در سال کامل شد. نمونه واقعی  9007نخستین نمونه اصلی و واقعی سرریز کلید پیانویی بر روی سد گلوریس در فرانسه در سال  کرد.

 ی با مقطع مستطیلی بدین صورت است و ضریب دبی از پارامتر های متعددی متاثر است.رابطه کلی سرریزها .[1] سد سنت مارک در فرانسه ایجاد شد

(9)                                  𝑄 =
2

3
 𝐶𝑑𝐿𝐻

3

2  

درصد عملکرد  B  10اظهار داشتند که نوع  [2]بهتر با بتن پیش ساخته قابل اجراست.   Aبه خاطر این است که هندسه   Aرایج بودن سرریز نوع  

𝐵𝑖به نسبت یک سرریز با  [3] کامالً برابر دارد. بر طبق نظر Pبا   Aهیدرولیکی بیشتری نسبت به نوع 𝐵𝑜⁄ = همان طول  𝐵𝑜و B (𝐵𝑖به سرریز نوع  0

𝐵𝑖کارایی بیشتری دارد و در مقایسه با یک سرریز با نسبت %19سگدست است(  𝐵𝑜⁄ =  درصد راندمان افزایش می یابد. 6( A)نوع  1
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پیشنهاد داد که نسبت [4] حی و بازده تخلیه گزارش شده است.یکی دیگر از پارامترهای موثر در طرا عرض کلیدهای ورودی به خروجی نسبت 
𝑊𝑖

𝑊𝑜
ریز کلید پیانویی که بر روی سد های گلوریس و سنت مارک ساخته شده است سربه عنوان نسبت بهینه قرار گیرد. دو نمونه واقعی  94/1برابر   ⁄

𝑊𝑖 <1تمام مطالعات مورد بررسی توافق دارند که  .بودند 51/1و 53/1به ترتیب دارای نسبت 
𝑊𝑜

𝑊𝑖 >1نسبت به  ⁄
𝑊𝑜

 د. بازده تخلیه بیشتری دار ⁄

 دهد. در این حالت سطح جریان روی سرریز به شکلای است که تحت شرایط هیدرولیکی خاصی رخ میپدیده 1جریان موجکیاظهار داشت که  [5] 

گیری شود که اندازهباعث میعدد متغیر باشد. وقوع این پدیده  10ها ممکن است از یک تا بیش از های سینوسی در آمده و تعداد این موجکموجک

 ها با خطا صورت گیردجریان توسط این سازه

ی سرریز به اندازه کافی پهن بوده و در مقایسه با سایر ابعاد آن پهن، لبهاین پدیده معموال در سرریز های لبه پهن رخ می دهد.در سرریزهای لبه            

که  ای عمل خواهد کردشود و سرریز به گونهاین امر باعث توزیع هیدرواستاتیک فشار در طول تاج سرریز میباشد که  ای میدارای اندازه قابل مالحظه

 در باالدست آن جریان زیر بحرانی و در روی آن جریان فوق بحرانی ایجاد شود.

 

 

 مواد و روش ها.          2

کلید  لید پیانویی و به منظور بررسی حساسیت ظرفیت تخلیه سرریز و تاثیر نسبتدر تالش برای درک بهتر از ویژگی های هیدرولیکی و هندسی سرریز ک

𝑊𝑖های ورودی به خروجی)
𝑊𝑜

کلیدهای ورودی و خروجی در دیگر  در عرض متفاوت نسبتمدل ساخته و آزمایش شد. سرریزهای ن به جز  8( ⁄

 .پارامترها برابر بودند

ریزها بررسی شد و سر7/0و  6/0، 8/0، 2/0، 1/1،  94/1، 5/1، 76/1 در نسبت های و به ترتیب Dدر سرریز نسبت عرض ورودی به خروجی تاثیر               

اندازه ی عرض کلید ها در نسبت های متفاوت نمایش می  9مقدار نسبت های ثابت و در جدول  1جدول  بر اساس نوع و این نسبت نام گذاری شدند.

 را نشان می دهد. Dو  Aسرریزهای نوع شمای هندسی  1دهد. شکل 

 
 D اندازه مولفه های هندسی سرریز کلید پیانویی نوع  -1جدول 

𝑻𝒔 L N B W P 

6/1 cm 04 cm 3 04 cm 04 cm 24 cm 

 
 بر حسب سانتیمتر اندازه ی عرض کلیدها در نسبت های متفاوت -2جدول 

7/0 6/0 8/0 2/0 1/1 94/1 5/1 76/1 𝑾𝒊
𝑾𝒐

⁄  نسبت

7/15 7/13 13 9/19 1/11 5/10 8/2 8/8 𝑾𝒐 اندازه 

8/8 8/2 5/10 1/11 9/19 13 7/13 7/15 𝑾𝒊 اندازه 

 

                                                 
1 Undular flow 
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 D و A نوع یزهایسررشمای هندسی  -1 شکل

 
 6ی دبی در این تحقیق بین سانتی متر انجام شد. محدوده 70ع سانتی متر و ارتفا 80متر، عرض  8به طول  شیشه ای ها در یک فلوم تمامی تست               

ا بررسی ها ت انتخاب شد 01/0میلی متر و با ضریب مانینگ  17به ضخامت  PVCلیتر بر ثانیه متغییر بوده است. جنس مدل های سرریز از ورق های  46تا 

 سرریز ها را نشان می دهد.نحوی استقرار  نمای کلی از فلوم و 9شکل  مدل به واقعیت نزدیک باشد. روی

 
 ها زیازسرر یا نمونه و فلوم از یکل ینما -2شکل 

 

 و بحث نتایج.         3

 Dمقایسه نسبت های مختلف عرض کلیدهای ورودی به خروجی در سرریز نوع  -1-3



   

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51
 

 
نشان داده نشده است. این  3لیتر بر ثانیه در نمودار شکل  94سانتی متر و دبی کمتر از  3هد کمتر از  مشابهت عملکرد در دبی های کم مقادیربه جهت 

𝑊𝑖نشان می دهند که سرریز کلید پیانویی با نسبت شکل 

𝑊𝑜
در مقایسه با دیگر سرریزها از عملکرد باالتری برخوردار است. این نتیجه با آنچه  76/1برابر با   

𝐻𝑡تصریح می کند این نتایج برای و  است  ارائه کرده مشابه[6] که

𝑃
𝐻𝑡صادق بوده و برای  7/0کمتر از  

𝑃
میزان  4تغییر می کند. جدول  7/0بزرگتر از   

𝑊𝑖کارایی سرریز کلید پیانویی با نسبت 

𝑊𝑜
را نسبت به دیگر سرریزها نشان می دهد. درصد های ارائه شده از برازش نمودار های هر مدل به  76/1برابر با 

 گردیده است.به صورت درصد بیان  1.67DPKWه با شیب خط تابع مربوط به سرریز صورت خطی استخراج شده که شیب خط این توابع در مقایس

 

 Dمیزان عملکرد سرریز های نوع  -3جدول 

 PKW1.67 PKW1.4 PKW1.25 PKW1.1 PKW0.9 PKW0.8 PKW0.7 PKW0.6 مدل سرریز

 PKW D1.67 1 %23/4 %82/4 %36/2 %38/17 %68/18 %53/95 %5/92عملکرد  نسبت

 

 با نسبت عرض های ورودی به خروجی مختلف نمودار دبی اشل سرریز -3شکل 

 
 ضریب تخلیه -2-3
 

شخص کرد یب دبی در حاالت مختلف مهای کلید پیانویی با سرریز های لبه تیز یک بازه را می توان برای ضربا فرض منطبق بودن معادله عمومی سرریز

 داده شده است.نشان  5که در شکل 
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𝑯𝒕نمودار ضریب دبی نسبت به  -0شکل 

𝑷
 برای نسبت عرض های کلیدهای ورودی به خروجی متفاوت 

 

 جریان موجکی -3-3

صورت می گیرد و  Dرا نشان می دهد که جریان موجکی تنها بر روی سرریز کلید پیانویی نوع  Aو سرریز نوع  Dپروفیل جریان در سرریز نوع  4شکل 

این حرکت موجی شکل را ندارد و افت در پروفیل سطح آب که سبب انقباض جریان و کاهش سطح انرژی می شود در  Aسرریز کلید پیانویی نوع 

 بارزتر است.  Dنوع

 

 
 Aب(پروفیل سطح آب سرریز نوع          Dالف( پروفیل سطح آب سرریز نوع   -5شکل 

 
نسبت به ارتفاع هد  𝑑𝑚𝑖𝑛به سمت پایین دست جریان تغییر مکان می دهد. با افزایش دبی ارتفاع عمق حداقل  𝑑𝑚𝑖𝑛هر چه دبی جریان افزایش یابد نقطه 

کلیدهای  با افزایش نسبت عرض کلیدهای ورودی سرریز به عرضجریان بیشتر می شود و دیگر افت کل به میزان بیشتری کاهش پیدا می کند و به عبارت 

  خروجی آن این افت جریان کاهش پیدا می کند.

𝑑𝑚𝑖𝑛نمودار نسبت ) 7شکل 

𝐻𝑡
𝑊𝑖همچنین نشان می دهد زمانی که نسبت  ( به دبی جریان را نشان می دهد واحد دبی لیتر بر ثانیه است.

𝑊𝑜
باشد  76/1برابر با  

𝑑𝑚𝑖𝑛 نسبت 

𝐻𝑡
با نسبت عرض کلیدهای ورودی به  Dخواهد بود. برای سرریز کلید پیانویی نوع  29/0تا  69/0لیتر بر ثانیه، بین  54تا  94در بازه دبی بین  

𝑑𝑚𝑖𝑛نسبت  7/0خروجی برابر با 

𝐻𝑡
 است. 57/0تا  43/0در همین بازه دبی بین  
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𝒅𝒎𝒊𝒏ر نسبت )نمودا -6شکل 

𝑯𝒕
 ( به دبی جریان

 

 

 نتیجه گیری.        4

 با بررسی مدل های مختلف سرریز کلید پیانویی می توان اظهار داشت که:

𝑊𝑖نسبت  .1

𝑊𝑜
𝐻𝑡برای  Aسرریز کلید پیانویی نوع در  76/1برابر با  

𝑃
در مقاسیه با نسبت های کمتر از آن عملکرد بهتری خواهد داشت  3/0کمتر از  

𝑊𝑖درصد و نسبت به سرریز با نسبت  9، 5/1برابر نسبت در  که عملکرد آن به طوری

𝑊𝑜
 درصد بشتر خواهد بود. 91حدود  7/0برابر با  

همچگونه جریان موجکی  Aیابد در صورتی که در سرریز های نوع  با افزایش دبی میزان عمق موجک ها نیز افزایش می Dدر سرریز های نوع  .9

 مشاهده نمی شود که سبب افت جریان شود.

 به سمت پایین دست جریان تغییر مکان می دهد. 𝑑𝑚𝑖𝑛هر چه دبی جریان افزایش یابد نقطه  .3

 کلیدهای خروجی آن افت جریان کاهش پیدا می کند.با افزایش نسبت عرض کلیدهای ورودی سرریز به عرض  .5
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