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 چکیده 

های کلید پیانویی  کنترل جریان بکار می روند. سرریزسرریزها سازه های هیدرولیکی مهمی هستند که جهت تنظیم سطح آب و 

روی توانند بریگزاگی این مزیت  را دارند که می در مقایسه با سرریزهای زاسب برای سرریزهای خطی می باشند.یک جایگزین من

 هدف این تاج سدهای وزنی موجود قرار بگیرند.در حال حاضر اطالعات محدودی از رفتار هیدرولیکی این سرریز وجود دارد.

ی بر راندمان مقاله ارائه برخی از نتایج آزمایشات انجام شده بر روی سرریز کلید پیانویی با تمرکز بر تاثیر دیواره های سپر

          مدل با ترکیب دیواره های سپری مختلف می باشند. ۱٠هیدرولیکی و تراز آبی این سرریز می باشد. مدل های آزمایشی شامل 

𝐏نتایج این آزمایشات نشان میدهد که قرار دادن دیواره سپری بر روی تاج سرریز با نسبت      

𝐖𝐮
= ، تاثیری در عملکرد   ٣٣ ̷ 1

 هیدرولیکی سرریز نداشته است.

 

  کلیدی کلمات
 سرریزهای زیگزاگی ، سرریزهای کلید پیانویی ، دیواره سپری ، عملکرد هیدرولیکی. 

 

  مقدمه -۱

-ایمنی سد، بیشتر سرریزهای حداکثر محتمل و نیاز مداوم به با افزایش روزافزون تقاضا برای افزایش حجم آب ذخیره، افزایش رخداد طوفان 

 که دهدمی نشان سدها خرابی از شده اعالم هایگزارش .[4]تر از حد معمول بوده و نیاز به جایگزینی و اصالح دارند ،های موجود کوچک

 ی سپریکلید پیانویی با وجود دیواره -دبی اشل سرریزهای زیگزاگی
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سدهای  المللی بین )کمیته ICOLDموسسه  دلیل همیناست. به داده رخ سرریزها تخلیه الزم ظرفیت عدم اثر بر هاخرابی آن از سومیک

 طراحی سرریزها برای باید لذا قرار گیرند. بررسی مورد مجددا   هاآن امنیت از اطمینان برای بلند سدهای سرریزهای که کرده توصیه بزرگ(

 سرریز ساخت قیمت باال رفتن آن تبع به و سرریز عرض افزایش سبب امر این که ،گرفت نظر در تریبزرگ بازگشت دوره با را هاسیالب

الجزایر شکل    Biskraهمکاری آزمایشگاه هیدرولیک و محیط زیست دانشگاه فرانسه با Hydrocoop. به همین جهت مؤسسه  دشومی

سرریزهای کلید پیانویی در واقع شکل توسعه یافته سرریزهای زیگزاگی  جدیدی از سرریز زیگزاگی را با نام سرریزهای کلید پیانویی ارائه کردند.

 . [3] ، ندمی باش

قابلیت احداث روی سدهای موجود و سدهای وزنی جدید ، افزایش دبی مخصوص عبوری از  ،های سرریزهای کلید پیانوییاز جمله مزیت     

 لحاظ از میگردند، مخزن ظرفیت افزایش باعث است، معمولی سرریزهای برابر۴ حداقل سرریزها این از عبوری دبی ،٠٠1 s/m3m/سرریز تا 

تاکنون مطالعات اندکی برروی سرریزکلیدپیانویی صورت گرفته  . [8]،   دارند کمتری نگهداری وهزینه بوده صرفه به مقرون بسیار اقتصادی

،  یکسان )تعداد سیکل( n , Pبه ازای  ،سریز کلید پیانویی به این نتیجه رسیدند که  Bو  Aبررسی تیپ  با  (2٠٠٣) اوماین و لمپرییر است

 تعداد کردن زیاد پایین هدهای برای که رسیدند نتیجه این به   (2٠٠۶) لمپرییراوماین و  .است  Aدرصد بیشتر از تیپ هد Bراندمان تیپ 

  .میشود سرریز کارایی افزایش باعث سرریز های دهانه

ضریب دبی سرریز با افزایش  که به این نتایج رسیدهای مختلف سرریز کلید پیانویی و مقایسه آنها با هم بررسی هندسه با (112٠) اندرسون  

iنسبت 

o

W

W
 با بررسی (2٠٠٩) همکارانلیت ریبیرو و  . های کلیدها استبه مراتب بیشتر از اثر شیبها شیروانیاثر و همچنین  یابدافزایش می  

 %15درصدی ارتفاع سرریز، راندمان هیدرولیکی آن  12̷ ٣که با افزایش  هیدرولیکی به این نتیجه رسید روی راندمان دیواره سپری تاثیر

اثرات تعداد واحدها و دیواره سپری  بر روی سرریز کلید پیانویی به این نتایج رسیدند که  با بررسی (2٠12)  و همکارانفیستر  .یابدافزایش می

قرار  در هر سیکل تاثیر چندانی در تخلیه ندارد و کلید پیانویی در مقایسه با یک واحد سرریزهای کلید پیانوییتعداد  چند واحد سرریزهای 

دادن دیواره سپری به صورت مقطعی بر روی کلید ورودی تاثیر قابل توجهی در بازدهی تخلیه ندارد درحالیکه در صورت قرار گرفتن بر روی 

 انجام کلیدپیانویی سرریزهای را برروی مطالعات ترین تا کنون جامع (2٠12) میشلز و همکاران .د میبخشدکلید خروجی بازدهی سرریز را بهبو

 جهت برآورد معادالتی به نهایتا   آزمایشگاهی های مدل و ساخت فرود، عدد همچنین و آب سطح فشار، سرعت، های بررسی پروفیل با آنها .دادند

 یافتند. دست جانبی تاج و خروجی، ورودی، کلید های دبی

به دلیل محدود بودن اطالعات کافی از رفتار هیدرولیکی این سرریز، آزمایش روی مدل های فیزیکی منجر به درک رفتار هیدرولیکی      

 سرریز می شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر دیواره های سپری بدون شیب بر راندمان هیدرولیکی سرریزهای کلید پیانویی می باشد.
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 آنالیز ابعادی -٢
 معادله عمومی سرریزهای مستطیلی لبه تیز به صورت زیر می باشد:     

(۱) 2/32
3

2
T

LHgCQ D  

بهه تهاج سهرریز ،  نسبت( H) پیزومتریک )هد هد کل باالدست THطول تاج ؛  Lشتاب ثقل ؛  gضریب سرریز ؛  dC ؛دبی  Qدر این معادله      

gVهد سرعت ) اضافهبه  باشند.می (( ،2/2

 

 ضریب دبی تابعی از پارامترهای زیر می باشد : 1با توجه به شکل      

(، طول شیروانی iBدست سرریز )(، طول شیروانی پایینbB(، طول فوندانسیون سرریز )B(، طول سرریز )P(، ارتفاع سرریز )Wعرض فلوم )

 (،R(، ارتفاع دیواره سپری )sT(، ضخامت صفحات ساخت سرریز )ow(، عرض کلید خروجی )iw) (، عرض کلید ورودیoBباالدست سرریز )

(، ρ(، جرم واحد حجم مایع )g(، شتاب ثقل )v(، سرعت باالدست )H(، عمق جریان در باالدست سرریز )Qدبی جریان ) ( ،Nتعداد سیکل )

 (.σ(، کشش سطحی )μلزجت دینامیکی )

 

 

 ]۴[ :  نمایش سه بعدی پارامترهای هندسی سرریز کلید پیانویی 1شکل 

     

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

 

 توان از پارامترهای مؤثر در این تحقیق نوشت:در نتیجه تابع کلی زیر را می 

(2) 0),,,,,,,,,,,,,,,,,( NgQRTPBBBBwwWvHf soiboi  

     

 با استفاده از آنالیز ابعادی،ضریب دبی را میتوان تابعی از پارامترهای بدون بعد مهم صورت زیر نشان داد : 

(٣) Re),,,,(0Re),,,,,( We
P

R

w

w

P

H
fCWeC

P

R

w

w

P

H
f

o

iT
DD

o

iT  

 

کافی رینولدز جریان در باالدست است. معموال عدد رینولدز در کانال ها به اندازه عدد  Reوعدد وبر،  Weضریب دبی،  DC در این رابطه که     

نتیجه رسیدند که  ، نواک و کابلک به این 1٩۸1همچنین در سال  (.۱966 بزرگ است بنابراین می توان از اثر لزجت صرفنظر کرد )هندرسون

 .] 2[سانتی متر باشد می توان اثر کشش سطحی را نیز نادیده گرفت ، ۴تا  ٣اگر هد آب روی سرریز بیش از 

 مدل آزمایشگاهی -٣

های فلوم از شیشه شوند. جنس دیوارهمتر انجام میسانتی ۶٠متر و ارتفاع سانتی ۸٠متر، عرض  1٠های این تحقیق در فلومی به طول آزمایش 

و کف کانال از فوالد ضد زنگ می باشد.مدل ها از صفحات پلکسی گالس ساخته شده وجهت آب بندی سرریز از چسب آکواریوم استفاده شده 

 است.

سنج نقطه ای استفاده شده است و جهت قرائت دبی از سرریز مستطیلی  سرریز، از عمقباالدست به منظور قرائت ارتفاع سطح آب در       

 لیتر بر ثانیه می باشد.  15٠تا  1مستقر در انتهای فلوم استفاده شده است. محدوده دبی در آزمایش ها 

بدون دیواره سپری با پایه مثلثی به   = 1P/Wu ̷ ٣٣  سانتی متری و نسبت  ٣٠یی با ارتفاع جهت انجام آزمایش ها یک سرریز کلید پیانو     

 )ب(روی تاج جانبی  )الف( سانتی متری ۴̷  5و  ٣̷  5،  2̷  5عنوان مدل شاهد قرار گرفت سپس با قرار دادن دیواره سپری بدون شیب با ارتفاع 

 سرریز مدل های آزمایشی تعریف شدند.روی کل تاج  )ج(تاج جانبی و کلید ورودی  روی
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در این پژوهش به این دلیل از بین مدل های دماغه ورودی سرریز از پایه مثلثی مورد استفاده قرار گرفهت کهه مطهابق نتهایج آزمهایش ههای   

 .] 1[، ه عنوان مدل بهینه ارائه شده است( ب1٣٩٣افضلیان )

 

   

ب : دیواره سپری نصب شده روی کل تاج سرریز                            الف : مدل شاهد                                                       

   
       

 ج : دیواره سپری نصب شده روی تاج جانبی و کلید ورودی سرریز              د : دیواره سپری نصب شده روی تاج جانبی سرریز

 

 
: نمایی از مدل های آزمایشی 2شکل   

 

 

 

 

 

  نتایج و بحث -۴
   
 اشل مدل های آزمایش شده را نشان می دهند.  -دبی  های منحنی  5و  ۴،  ٣شکل های    
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 سانتی متری 2̷  5اشل سرریز با ارتفاع دیواره سپری  –: منحنی دبی  ٣شکل 
 

 

 

سانتی متری نصب شده روی سرریز را نشان می دهد. با توجه به شکل   2̷  5منحنی دبی اشل سرریز با ارتفاع دیواره های سپری   ٣شکل  

مشاهده می شود که منحنی دبی اشل دیواره سپری نصب شده روی کل سرریز  منطبق بر مدل شاهد می باشد که این نشان دهنده این است 

وی کل سرریز تاثیری بر ظرفیت تخلیه سرریز نداشته است و دیواره سپری نصب شده روی تاج جانبی و کلید که دیواره سپری نصب شده ر

متر مکعب بر ثانیه در مدل دیواره سپری نصب  ٠̷ ٠5ورودی و فقط روی تاج جانبی باعث افزایش هد باالدست شده اند به طور مثال در دبی 

افزایش هد نسبت به مدل شاهد مشاهده می شود و همچنین در مدل دیواره سپری نصب شده درصد  ٣۴شده روی تاج جانبی و کلید ورودی 

 درصد افزایش هد نسبت به مدل شاهد وجود دارد. 2۶̷  ٧فقط روی تاج جانبی 
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 سانتی متری  ٣̷  5اشل دیواره سرریز با ارتفاع دیواره سپری  –ی دبی : منحن ۴شکل 

 

 

 

سانتی متری نصب شده روی سرریز را نشان می دهد. مطابق شکل قبل در  ٣̷  5منحنی دبی اشل سرریز با ارتفاع دیواره های سپری  ۴شکل  

این شکل هم مشاهده می شود که منحنی دبی اشل دیواره سپری نصب شده روی کل سرریز  منطبق بر مدل شاهد می باشد و دیواره سپری 

ری نصب شده روی تاج جانبی و کلید ورودی و نصب شده روی کل سرریز تاثیری بر ظرفیت تخلیه سرریز نداشته است و همچنین دیواره سپ

متر مکعب بر ثانیه در مدل دیواره سپری نصب شده روی  ٠̷ ٠5فقط روی تاج جانبی باعث افزایش هد باالدست شده اند به طور مثال در دبی 

نصب شده فقط روی تاج جانبی درصد افزایش هد نسبت به مدل شاهد مشاهده می شود و در مدل دیواره سپری  ۴٣تاج جانبی و کلید ورودی 

 درصد افزایش هد نسبت به مدل شاهد وجود دارد. ٣٩̷  ٩
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 سانتی متری ۴̷  5اشل سرریز با ارتفاع دیواره سپری  –: منحنی دبی  5شکل 

 
     
سانتی متری نصب شده روی سرریز را نشان می دهد. طبق مشاهدات قبلی ۴̷  5منحنی دبی اشل سرریز با ارتفاع دیواره های سپری  5شکل  

در این شکل نیز مشاهده می شود که  دیواره سپری نصب شده روی کل سرریز تاثیری بر ظرفیت تخلیه سرریز نداشته است و دیواره سپری 

متر مکعب بر  ٠̷ ٠5ست شده اند به طور مثال در دبی نصب شده روی تاج جانبی و کلید ورودی و فقط روی تاج جانبی باعث افزایش هد باالد

درصد افزایش هد نسبت به مدل شاهد مشاهده می شود و  52̷  ۴ثانیه در مدل دیواره سپری نصب شده روی تاج جانبی و کلید ورودی 

 .ود دارددرصد افزایش هد نسبت به مدل شاهد وج ۴5̷  ۸همچنین در مدل دیواره سپری نصب شده فقط روی تاج جانبی 

 

 نتیجه گیری – ۵

مدل آزمایشی تعریف شد. آزمایش  1٠در پژوهش حاضر با استفاده از ترکیب های مختلف دیواره سپری بدون شیب روی سرریز کلید پیانویی  

لیتر بر ثانیه انجام گرفت ،از نتایج آزمایش های این تحقیق به نظر می رسد که نصب دیواره سپری  15٠تا  1ها در محدوده دبی متغیر بین 

بدون شیب بر روی این سرریز با نسبت 
P

Wu
= تاثیری بر راندمان تخلیه سرریز ندارد، در واقع حضور دیواره سپری با عدم حضور آن    ٣٣ ̷ 1

سپری بر روی تاج جانبی و کلید ورودی و فقط روی تاج جانبی نصب شود ، باعث افزایش هد  در سرریز تفاوتی ندارد و در صورتی که دیواره

هر چه ارتفاع دیواره سپری نصب شده بر روی  باالدست سرریز خواهد شد. مقایسه ارتفاع های مختلف دیواره سپری این را نشان می دهد که

 افزایش هد باالدست بیشتری مشاهده می شود. تاج جانبی و کلید ورودی و فقط روی تاج جانبی بیشتر باشد
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