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 خالصه

هستنند که توسط موسسه هیدروکوپ فرانسه و آزمایشگاه  ی غیر خطیشکل جدیدی از سرریزها )PKW(1سرریز های کلید پیانویی

فضای کمتری به .این نوع سرریزها نیز بر خالف سرریزهای کنگره ای ،گاه بریسکا الجزایر ارائه شده اندو محیط زیست دانشهیدرولیک 

داشته  نسبت به سرریزهای غیر خطی دیگر د ابعاد کوچکتریمی تواناز سرریزها  بنابراین فونداسیون این نوعبرای احداث نیاز دارد. 

ا دارای ظرفیت دبی باال برای تخلیه سیالب هستند.بنابراین راه حل بسیار قوی برای رفع نیازهای پروژه های همچنین این نوع سرریز هباشد.

و روند تغییرات  است مدلسازی  شده flow-3d کلید پیانویی ساده با استفاده از نرم افزار  می آیند. در این مقاله سرریز سد سازی بشمار

با محاسبه ی میزان دبی به ازای نسبت های مختلف هد به ارتفاع سرریز برای هر مدل محاسبه می گردد. صحت نتایج مدل سازی ضریب 

  ست.بررسی شده اآنها با داده های آزمایشگاهی  خطا و مقایسه

 

 flow_3D،نرم افزار آبگذریضریب  هیدرولیک جریان،الگوی جریان، پیانویی،کلمات کلیدی:سرریز کلید                 

  

 .مقدمه1

 دانشگاه زیست حیطم و هیدرولیک و آزمایشگاه فرانسه هیدروکوپ موسسه توسط که هستند پیانویی کلید های کنگره ای سرریز های سرریز از جدیدی شکل 

.بعد از ]1[( 2007ier,laug)فرانسه اجرا شده استورس در کشور بر روی سد گل 2006است. اولین سرریز کلید پیانویی در سال  شده ارائه الجزایر بریسکا

ی کلیدپیانویی استفاده گلوریتس نیز از سرریز ها ,اترویت ,برای بهبود عملکرد تخلیه سیالب سدهای مختلفی نظیر سنت مارک  2010و  2008طی سال ها ی 

 شده است.

 مختلف مثلثی، هندسه ایبه هم و با شکل ه متصل های دیواره از سرریز پالن، در و است مستقیم صورت خط غیر به سرریزهای کنگره ای تاج محور         

 عرض در خطی غیر و زیگزاگی بصورت  ای کنگره سرریزهای شونده تشکیل شده  به طوریکه تکرار جریان عرض در تناوب با قوسی و مستطیلی ای، ذوزنقه

 کنترل و سدها مخازن رد آب سطح تنظیم منظور به که نسبت به سرریزهای متداول خطی دارندداشته و در یک عرض معین، طول تاج بیشتری  قرار جریان مسیر

 [2[.دارد قرار استفاده مورد ها کانال در جریان

                                                                                                                                                         
1 Piano Key Weir 
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 کوچکتری ابعاد میتواند ها سرریز نوع این فونداسیون بنابراین و داشته نیاز کمتری فضایبه  , ای کنگره های سرریز خالف برسرریز های کلید پیانویی،          

گذردهی دبی مخصوص یش افزا ییتوانا .نمود استفاده بتنی سدهای تاج در سرریزهای کلید پیانویی از بتوان تا  شده باعث مزیت این که نحوی به  باشد داشته

 مترمکعب بر ثانیه منجر به افزایش بکارگیری آنها در سدسازی شده است. 100تا 

 این سرریزها دارای دو قسمت اصلی می باشند: 

 .کلید ورودی: قسمتی است که آب وارد آن می شود و در ودر واقع دهانه ورودی تاج در باالدست تاج سرریز است1

 .کلید خروجی: دهانه ای که جریان از آن قسمت به پایین دست ریزش می کند کلید خروجی نام دارد.2

مورد توجه بسیاری از ادی و صرفه ی اقتصپیانویی که شکل جدیدی از سرریزهای کنگره ای هستند به دلیل آبگذری باال  سرریزهای کلید            

 ز:زهای کلید پیانویی با سرریزهای کنگره ای عبارتند اارگرفته اند.دو تفاوت عمده ی سرریمهندسین در حیطه ی سدسازی قر

 پالن.در کلید پیانویی .تاج مستطیلی شکل سرریز 1

 شیب کلیدها و استقرار دهنه ی سرریز به شکل طره ای . فزایش طول تاج سرریز به دلیل.ا2

نجر به افزایش ظرفیت مخزن می مترمکعب بر ثانیه برمتر م 100سرریزهای کلید پیانویی  با داشتن توانایی افزایش گذردهی دبی مخصوص تا             

ی بایست از مطالعات منگهداری کمتری دارند.برای شروع طراحی این مدل سرریزها ار مقرون به صرفه بوده و هزینه گردند.از لحاظ اقتصادی بسی

ین و مقادیر پیشنهاد شده در سپس باقی پارامترها را با توجه به مطالعات پیش و ساختار سد و فضای مورد نیاز دریاچه سد،ارتفاع سرریز را فرض کرد

 نظرگرفت.

 داشته که قرار مارک ستیا سد باالدست در فرانسه در نیز سد این.شد انجام (1933) سال در آن ساخت که بوده وزنی بتنی سد ،اتروییت سد         

 دبی یی عبورتوانا دریچه هردو.است متر9 دیگری عرض و متر 8,5 ها دریچه این از یکی عرضبوده که  خود راست سمت در دریچه دو دارای

سد دیگری در باالدست این  وجود به توجه با.کرد یینتع ثانیه بر مکعب متر 570را طراحی دبی زمین شناسی مطالعات.دارند را ثانیه بر مکعب متر456

 موقعیت لحاظ از سد این که ییآنجا از.داشت نیاز اضافه ظرفیت ثانیه بر مکعب متر 75 به تقریبا ، کند مهار حدی تا را ها سیالب میتواند خود که سد

 زیادی حد تا ظرفیت زلیشاف برای مناسب حل راه انتخاب،  گرفته قرار خطرناک هوایی آب و های رویداد و سنگین های باران با ای منطقه در مکانی

بوده،  مورد این در مطمئن و درست انتخاب یک پیانویی کلید سرریز بنابراین.دارد مناسب هیدرولیکی عملکرد به اعتماد و ایمنی های جنبه به بستگی

 ]2[گردد. می سرریز سازه سیستم در آب ی سفره بهبود سبب زیرا

 

یی پااا       نو پیااا لیااد ک یز  هم ساااارر م هناادساااای  ترهااای  م حیرا طرا یز )، در  تفاااع ساااارر میااانااهPار تفاااع   شاااایااب ی تاااج تااا وسااااط(،ار

 کاالاایاادهااای(،شاااایاابSiخااروجاای)هااایکاالاایااد(،شاااایاابSiورودی)کاالاایاادهااای(،شاااایاابLساااارریااز)تاااجماایاااناایخااط(،طااولPmکااف)

کلیااد  (،عرضBiیاااورودی)دساااات پااایینطره(،طولBoیاااخروجی)باااالدسااااتطره(،طولBمقطع)(،طولWسااارریز)(،عرضSoخروجی)

 ]3[گیرد.(،را در برمیTsها)دیواره(،ضخامتWoخروجی)کلید(،عرضWiورودی)
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 سرریز کلیدپیانویی هندسی  پارامترهای -1شکل 

 

         Lemperierو Quaman(2003)]4[   نوع سرریز کلیدپیانویی جدید را ارائه کردند.نوع دوA ، ر دو سمت داخل هکه در آن شوت ها در

یت بیشتری نسبت به عمومAسرریز کلیدپیانویی نوع سمت داخل وجود دارد.البته که در آن ها فقط بخش شیبدار به  ،Bو بیرون وجود دارند.نوع 

از این  DوC  و نوعدبهتر و راحت تر با سازه های پیش ساخته بتنی قابل اجرا می باشد.همچنین Aهندسه ی سرریز نوع دارد.زیرا  Bسرریزنوع 

 Aان کرد.سرریز نوع یسرریزها وجود دارند.تفاوت این سرریزها را از لحاظ شکل هندسی می توان در وجود شیروانی های باالدست و پایین دست ب

یروانی هارا ندارد.طبق شهیچکدام از   Dدارای شیروانی پایین دست هستند.و نوع  Bو Cدارای شیروانی های باالدست و پایین دست است.سرریز نوع 

سرریز کلید پیانویی نوع  دارد. انیر مثبتی بر تخلیه جریبه این نتیجه رسیدند که وجود شیروانی ها تاث ]2[(2011بررسی هایی اندرسن و تالیس  در سال) 

A عرض و مشابه دهایه ازای به را عرض واحد در دبی تواند می گزینه مناسبی برای جایگزینی سرریزهای خطی بوده، زیرا هیدرولیکی لحاظ از 

 A نوع سرریز که گفت میتوان سرریز نوع دو این بین ای مقایسه در نهایت در .افزایش بازده مخزن سد می شود سبب مزیت این.دهد افزایش سرریز

 بیشتری عبور دبی دارای B نوع سرریز اما.است B نوع سرریز از تر بصرفه مقرون ساخت حین در شده ساخته پیش بتن از استفاده قابلیت داشتن بخاطر

 تعداد بنابراین.است شده ائهار آنها یحیطه در محدودی معادالت هستند،تنها جدید بسیار سرریزها نوع این که آنجایی از است. A نوع سرریز به نسبت

ایشات مشخص شد در پی این آزم.است گرفته انجام سرریز نوع این روی جریان از درست درک و فهم منظور به آزمایشگاهی مدل و تست زیادی

 که پارامترها ترین اصلی.دگذارن می تاثیر جریان هیدرولیک و دبی بر اهمیت خود به با توجه کدام هر سرریز این هندسی پارامترهای از دسته دوکه 

 پوشی چشم قابل یرغ اما کم اثر که پارامترها دوم سری.است آب هد نسبی مقدار و تاج نسبی میگذارند،طول تاثیر سرریز عبوری دبی ظرفیت بر

 دیواره نسبی عارتفا و ها شیروانی نسبی خروجی،طول به ورودی کلیدهای ارتفاع خروجی،نسبت کلیدهای به ورودی کلیدهای عرض نسبتدارند،

 ]5[.هستند پاراپت های

 محدودیت که شرایطی در رریزس نوع این. است ایالله یا نیلوفری نظیر ورودی مختلف هایشکل با قائم مدور سرریز سرریزها، کاربردی انواع از

 گردابی جریان تشکیل به توانمی سرریز این هیدرولیکیمشکالت  از. کندمی عمل مؤثر بسیار دارد، وجود سرریزها انواع دیگر ساخت برای مکانی

 و نموده ایجاد سرریز نوع نای هیدرولیکی عملکرد بر منفی تأثیرات مجرا، به هوا ورود آن تبع به و گردابی جریان تشکیل. نمود اشاره آن ورودی در

 پیانویی کلید سرریز از ستفادها. است ورودی شکل اصالح هایگرداب ،جریان کنترل هایروش از یکی. شودمی ناپذیری جبران خسارات بروز باعث

 سبب خود خاص ساختار یواسطه به سرریز این. است قائم مدور سرریز ورودی اصالح هایروش از یکی قائم هایشفت ورودی عنوان به مدور

 نیز را جریان دبی ضریب ورودی این از استفاده اینکه ضمن. دارد گردابی جریان قدرت کاهش در گیری چشم تاثیر و شودمی گردابی جریان کنترل

 .دهدمی افزایش

 :از عبارتند آنها مهمترین داردکه وجود مختلفی راهکارهای سرریزها کارایی افزایش برای کلی بطور

 .نیست استفاده قابل موارد اغلب در دارد وجود فضا نظر از که محدودیتی دلیل به: سرریز عرض افزایش.1
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 .نیست سازگر مخازن احداث اهداف با شد،بنابراین خواهد مخزن ذخیره حجم کاهش باعث: سرریز تاج رقوم کاهش.2

 یغیرخط انواع با خطی سرریزهای کردن جایگزین با گاه تکیه ثابت استقرار سطح و مشخص عرض یک در تاج طول افزایش.3

 

 بشمار سدها مخازن و ها نهها،رودخا کانال در جریان کنترل و آب سطح تنظیم برای هیدرولیکی های سازه جمله از ای کنگره سرریزهای              

مختلف  هندسه کل هایبه هم و با ش متصل های دیواره از سرریز پالن، در و است مستقیم صورت خط غیر به سرریزها نوع این تاج محور. آیند می

 خطی غیر و یگزاگیز بصورت  ای کنگره سرریزهای می شود. تکرار جریان عرض در تناوب باکه   تشکیل شده قوسی و مستطیلی ای، ذوزنقه مثلثی،

 در آب سطح تنظیم منظور به که های متداول خطی دارند داشته و در یک عرض معین، طول تاج بیشتری نسبت به سرریز قرار جریان مسیر عرض در

ی کنگره ای و همچنین ( نشان دهنده ی اشکال مختلف تاج سرریزها1شکل ) [1].دارد قرار استفاده مورد ها کانال در جریان کنترل و سدها مخازن

 با مقایسه در PK هایسرریز برای عمده دوتفاوتنحوه عبور جریان از روی تاج آن ها در پالن بوده که در هر سیکل به سه قسمت تقسیم شده است.

 ]5[ :از عبارتست ای کنگره سرریزهای

 است ساده مستطیلی طرح دارایدر پالن  PK سرریزهای تاج.1

 شود تاج طول افزایش باعث طریق این از و شود مستقر سرریز روی بر ای طره بصورت سرریز دهنه هر تا دهد می اجازه کلیدها شیب.2

توان الگو و رفتار جریان در بهدف از انجام این تحقیق شبیه سازی عددی جریان سیال عبوری از روی سرریز کلید پیانویی بوده که از این طریق       

ت هکار مناسبی جهقسمت های مختلف سرریز را به وسیله جواب های نزدیک به جواب های آزمایشگاهی مطالعه نمود و بتوان در صورت امکان را

 بهبود مشکالت موجود در این گونه از سرریز ها ارائه نمود.

 

 .مواد و روش ها2        

  روش اویلری1-2

نرم  این است. سیاالت دینامیک ی مینهز در نرم افزار های مناسب و پرکاربرد جهت مدلسازی عددی جریان سیال از یکی  flow-3dنرم افزار     

     .دارد سیاالتان تحلیل و مدلسازی عددی جری در را وسیعی بسیار کاربردی محدوده وداشته  را جریان میدان بعدی سه تحلیل قابلیت افزار

 

  معادالت حاکم بر جریان  2-2

                                      

 معادله حاکم بر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی سرریزها بصورت زیر است:                                                                              

             (1)                                                                                                                    2

3

2
3

2
td LHgCQ                                                       

هد کلی آب روی تراز تاج سرریز در جریان نزدیک شونده   tHطول تاج سرریز،    Lشتاب گرانشی،g ضریب آبگذری، dCدبی جریان،   Q( 1در رابطه )

                                                                         . ]2[است

حل گسسته سازی این معادالت  ریبه روش اویل بوده که و معادله پیوستگی جرم بقای ی معادله و استوکس ناویر معادالت مدل، این در حاکم معادالت       

ن سیال تنها نسبت به این یاشود و جر در واقع یک دستگاه مختصات ثابت در فضا در نظر گرفته می در این حالت یک حجم کنترل ثابت و شود. انجام می

گیرد.اما مشکل اصلی ر می.در این حالت سیال مورد بررسی سیالی است که در هر لحظه از زمان در داخل حجم کنترل قراگرددبررسی میثابت  هارچوبچ

ت ترم های جابجایی در معادالت حاکم بر جریان ایجاد می شود.پخش عددی آن بوده که به علروش اویلری   

 معادله کلی بقای جرم یا پیوستگی بصورت زیر می باشد:
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های با سلولهایی ن به شبکهشود .محیط جریا با استفاده از تقریبات احجام محدود حل می Flow3Dمعادالت حاکم بر حرکت جریان سیال در نرم افزار         

تغیر سرعت در مرکز وجوه سلول در مرکز سلول محاسبه می شوند.تنها م .همه متغیرهاهای وابسته وجود داردبرای هر سلول مقادیر کمیت شده که تقسیمای لوله

 :شود.در این نرم افزار از دو تکنیک عددی برای شبیه سازی هندسی استفاده شده استمحاسبه می

 گیردمی این روش برای نشان دادن رفتار سیال در سطح آزاد مورد استفاده قرار : (VOF).روش حجم سیال1

ام صلب مثل مرزهای هندسی کاربرد دارد.هندسه مسئله به وسیله محاسبه این روش برای شبیه سازی سطوح و احج :(FAVOR)حجم مانع-.روش کسر مساحت2

 وسیله موانعی محصور شده اند، تعریف می شوند.کسر مساحت وجوه و کسر حجم هر المان برای شبکه که به 

Flow-3D      نیاز به  ست.همچنین این روشاصحت عددی ز مزایای آن نظم مناسب جهت بهبود مستطیلی استفاده کرده که ا از یک شبکه آسان با اجزاء

جز تعریف می  نیروی اصطکاک و حجم های اصطکاکی از هرشکل هندسی درون یک شبکه با استفاده از محاسبات مساحت های دارد.کمتری  حافظه ذخیره

 ]6[(1394)قاسم زاده، .شود

 و RNGمدل ،κ-ε ای معادله دو مدل ، آشفتگی جنبشی انرژی ای معادله یک مدل پرانتل، اختالط طول مختلف روش پنج از نیز آشفتگی حل برای         

معادالت گسسته  ومیدان حل به صورت مش بندی تقسیم بندی شده  .شبکه حل به این صورت است که.شود می استفاده  بزرگ های گردابه سازی شبیه مدل

 ]6[(1394)قاسم زاده، سازی بر روی هرکدام از این مش ها انجام می شود.

 خطاهای. شودمی کاسته اه خطا میزان از بارآبی و دبی افزایش با کهبوده  شکلی بهدر روند مدلسازی عددی مورد نظر  موجود خطاهای عمومی روند         

 :باشد زیر دالیل به است ممکن موجود

 سیال میدان بر حاکم اساسی معادالت تدوین در موجود فرضیات .1

 سازی شبیه در استفاده مورد عددی های روش .2

 حل ی شبکه های سلول تعداد و اندازه .3
 اطالعات روی بر ار خود اثر نیز آنها دقت میزان و استفاده مورد تجهیزات ، آزمایشگاهی مدل ساخت نظر از آزمایشگاه در موجود خطاهای .4

 جهت و میزان البته. ستنده نتایج بین اختالف بروز برای منبعی عددی نتایج با آزمایشگاهی نتایج ی مقایسه زمان در و گذارند می آزمایشگاهی

 ]6[است دشوار بسیار آن مورد در گیری تصمیم و نیست مشخص خطا این

 مدلسازی جریان 3-2

 معرفی مدل فیزیکی 1-3-2

ده اند و روند تغییرات دبی به ازای نسبت های مدلسازی  ش flow-3d در این تحقیق سرریز های کلید پیانویی ساده با استفاده از نرم افزار        

شگاهی بدست آمده مختلف هد به ارتفاع سرریز برای هر کدام از سرریزها محاسبه می گردد.نتایج حاصل از مدل سازی عددی با نتایج آزمای

تغییرات ضرایب  ریان سه بعدی علت تفاوت روندقایسه و صحت سنجی می شود.با استفاده از نتایج میدان جم ]M.Anderson  (2011 )]2توسط 

ز نتایج حاصل ادبی بررسی خواهد شد.در ادامه ضمن بیان مفاهیم مربوط به شبیه سازی و با معرفی مشخصات هندسی و هیدرولیکی سرریز ،

هی می توان درک های آزمایشگامدلسازی های انجام شده ارائه خواهد شد.با مدلسازی عددی دقیق و بدست آوردن  مقادیر متناسب با داده 

مشکالت موجود  راهکارهای مناسبی جهت کاهش ین گونه از سرریز ها داشته و در صورت امکانصحیحی از الگوی جریان عبوری از روی تاج ا

-ره دیواضخامت  ،93,78کانال:، عرض 474,054،طول تاج سرریز: 16,69.بنحوی که ارتفاع سرریز: در سرریزهای کلید پیانویی ارائه نمود.

 .%  است55,56، شیب کف کلید ورودی و خروجی :4،  تعداد سیکل ها:9,25کلید خروجی:، عرض11,56ورودی: کلید، عرض1,27سرریز:
 

 روند مدلسازی 2-3-2
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ندسه سه بعدی آنها در هها ابتدا استفاده شده است. برای ساخت مدل Flow3Dاز نرم افزار تحلیل جریان  ،جهت مدلسازی عددی جریان سیال       

عادالت مورد استفاده بندی، شرایط مرزی و ممشخصات شبکه تبدیل شد. (stl)ترسیم و به فرمت قابل اجرای نرم افزار AutoCadمحیط نرم افزار 

تایج نیب دبی با صااحت ساانجی مدل های عددی ساااخته شااده از طریق مقایسااه ضاارهچنین  .گرفته اساات( قرار1در جدول ) در مدل های عددی

 انجام شد. ]Anderson)2011( ]2آزمایشگاهی 

 

 بندی، شرایط مرزی و معادالت مورد استفاده در مدل های عددیمشخصات شبکه-1جدول

 

 

دهد یکی از ر را با دقت مناسب تشخیص میکه هندسه سازه هیدرولیکی مورد نظ ابعاد کوچکبا در صورت استفاده از یک شبکه بندی         

به  پارامترهای مهم،انتخاب زمان مناسب برای حل و رسیدن جریان به حالت پایدار می باشد.عالوه بر آن واجب است که پاسخ هیدرودینامبکی سازه

نمودار تغییرات عمق آب عبوری از مرز ورودی و خروجی ( 2)اهی مقایسه شوند.در شکل ازای شرایط هیدرولیکی مختلف یا داده های آزمایشگ

 ثانیه برای حل در نظر گرفته شده است. 20نشان داده شده است.جهت اطمینان زمان  PKروی مدل 

 

 بندیشبکه

 VOF نوع مدل

 مستطیلی تطبیقی نوع شبکه

تعداد بلوک 

 محاسباتی

1000000 

 SOLID تعدادحجم محاسباتی

 

 

 شرایط مرزی

 PRESSURE سرریزبدنه 

 OUTLET مرز خروجی

 SYMMETRY مرزهای کناری

 WALL مرز کف

 

 

 

 معادالت              

 

 RNG مدل آشفتگی

الگوریتم حل 

 معادالت فشار

GMRES 

الگوریتم حل تنش 

 برشی سیال

 صریح

 الگوی حجم سیال مدل سطح آزاد
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 مرز خروجی وری ازمرز ورودی                      ب(تغییرات عمق آب عبوری ازالف(تغییرات عمق آب عب -2شکل 

 

 
 در قسمت های مختلف وارد بر جریان حالت کلی عبور جریان و فشار،  هندسه مرزهای جامد -3شکل 

     

ذری جریان ضریبی آبگ نشان داده شده اند. (4)طبق شکل H/Pبرای صحت سنجی روش عددی، نمودار ضریب دبی به ازای نسبت های    

در تحقیق انجام شده توسط  با توجه به نمونه مشابه این نمودار( بدست آمده است.1استفاده از رابطه )با بدست آوردن نسبت هد به ارتفاع و 

Anderson(2011)]2[ تطابق قابل قبولی نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی مشاهده می شود 
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 )نتایج عددی و آزمایشگاهی( Ht/pبه ازای نسبت های مختلف  Cdتغییرات -4شکل

 

 

 و تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی.تجزیه 3   

  

  نتیجه صحت سنجی  1-3  

از  جهت مقایسه و صحت سنجی استفاده شده است از پارامترهای معیار ضریب همبستگی و همچنین مجذور مربعات میانگین خطادر این تحقیق        

و ضریب  داشتهاندکی با مقادیر آزمایشگاهی اختالف  0.00756آنجایی که مقدار مربعات میانگین خطا داده های حاصل از مدل عددی با مقدار 

های آزمایشگاهی بین مدل عددی و داده هد به ارتفاع-منحنی های ضریب آبگذریقابل قبول  تطابقی نشانه  R² = 0.9606با مقدارهمبستگی باال

حالت صعودی داشته و بعد از آن 0.1 کمتر از  H/Pمی توان نتیجه گرفت که ضریب دبی به ازای مقادیر  است.با استفاده از تحلیل نتایج عددی،

 حالت نزولی پیدا می کند.میزان کاهش ضریب دبی با افزایش نسبت هد به ارتفاع کاهش میابد.
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