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مطالعه آزمایشگاهی تیپهای مختلف سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای
ابوالفضل ساغری ،1مجتبی صانعی 2،خسرو حسینی
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تاریخ ارسال1397/05/23:
تاریخ پذیرش1397/11/03 :
مقاله برگرفته از پایان نامه دکترا

چکیده
سرریزهای جانبی سازههای هیدرولیکی هستند که برای انحراف جریان در سیستمهای آبیاری و زهکشی مورد استفاده
قرار میگیرند .سرریزهای جانبی کلیدپیانویی از سال  ۲0۱۷مورد مطالعه قرار گرفتند .این سرریزها دارای ضرایب آبگذری
قابلتوجهی نسبت به سرریز جانبی مستطیلی کالسیک در عرض محدود کانال جانبی هستند .در این تحقیق ضریب دبی
چهار تیپ مختلف  C ،B ،Aو  Dسرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای تحت شرایط جریان آزاد اندازهگیری شده و با
نتایج سرریز جانبی مستطیلی کالسیک مقایسه شد .نتایج نشان داد که ضریب دبی سرریزهای تیپ  >Aتیپ  >Bتیپ
>Cتیپ  Dاست که بسیار متفاوت با نتایج بهدستآمده برای سرریزهای کلیدپیانویی به کار گرفته شده در وضعیت نرمال
(جریان عمود بر محور سرریز) است .راندمان سرریزهای جانبی کلیدپیانویی در مقایسه با سرریزهای جانبی مستطیلی
کالسیک (  ) eبا افزایش هد روی سرریز کاهش مییابد تا جایی که در نسبت عمق جریان باالدست به ارتفاع سرریز (
 ) y1 Pبیشتر از  ۱/۴۵به مقدار خاصی مجانب میشود .همچنین در این تحقیق یک رابطه چندجملهای درجه  3برای
تخمین دقیق ضریب دبی هر یک از تیپهای مختلف سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای ارائه شد.
واژههای کلیدی :جریان آزاد ،جریان زیربحرانی ،سرریز جانبی کلیدپیانویی ،ضریب دبی ،کانال مستقیم
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مقدمه:
سرریز جانبی سازه هیدرولیکی است که پس از عبور
تراز آب کانال اصلی از یک حد مشخص ،جریان مازاد را
از کانال اصلی به کانال جانبی منحرف میکند .این
سازهها در شبکههای آبیاری و زهکشی و سیستم
فاضالب کاربرد دارند (.)Agaccioglu et al.,2012
برای افزایش ضریب دبی سرریزهای جانبی مستطیلی
کالسیک به طول کلی بیشتری نیاز است .با چیندار
کردن سرریز در پالن و افزایش طول مؤثر سرریز،
میتوان بدون افزایش طول کلی سرریز ،ضریب دبی را
افزایش داد .این موضوع ایده اصلی ساخت سرریزهای
کنگرهای بود ( .)Borghei et al.,2013در عمل
بهترین نوع سرریز کنگرهای نوع ذوزنقهای آن است.
ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگرهای ذوزنقهای بهطور
متوسط  ۱/۵تا  ۵برابر بیش از سرریزهای جانبی
مستطیلی کالسیک بوده و اندکی بیشتر از سرریزهای
جانبی کنگرهای مثلثی است ( Emiroglu & Kaya
.)2011
سرریزهای کلیدپیانویی نوعی سرریز کنگرهای
هستند که پایه سازهای کوچکتری دارند .کفهای
شیبدار این سرریزها ،ارتفاع دیوارهای قائم را کاهش
میدهند و بنابراین در دیوارهها به فوالد تقویتی کمتری
نیاز است .مطالعات گستردهای روی رفتار هیدرولیکی،
بهینهسازی ،مزایا و معایب این سرریزها در وضعیت
نرمال (جریان عمود بر محور سرریز مانند سدها) ،در
سراسر جهان انجام شد ( .)Erpicum et al.,2017این
سرریزها چهار تیپ مختلف دارند .تیپ  Aبا دو اورهنگ
(طره) ،تیپ  Bبا تنها یک اورهنگ در باالدست و تیپ
 Cبا تنها یک اورهنگ در پاییندست .تیپ  Dنیز
باوجود کفهای شیبدار ،فاقد اورهنگ است ( Ho Ta
 .)Khanh,2013سیکرو و دلیسلی هر چهار تیپ
مختلف این سرریزها را تحت شرایط جریان آزاد و در
وضعیت نرمال مورد بررسی قراردادند .در این شرایط

راندمان سرریزهای تیپ  >Bتیپ  >Aتیپ >Dتیپ C

بود ( .)Cicero & Delisle,2013ضریب دبی متناسب
با طول کلی سرریزهای کلیدپیانویی در وضعیت نرمال
(  ) Cdwعدد ثابتی نبوده و تابعی از هد روی سرریز (
 ) H uاست و دبی واحد عرض کلی سرریز ( ) qsw

تقریباً تابعی خطی از H u

است ( Ho Ta

 .)Khanh,2013ضریب دبی سرریزهای کلیدپیانویی
ذوزنقهای در وضعیت نرمال بیشتر از نوع مستطیلی آن
است (.)Safarzadeh & Noroozi,2016
در سال  ،۲0۱۷برای اولین بار مطالعه پارامتریک
سرریزهای جانبی کلیدپیانویی مستطیلی تیپ  Cدر
کانال مستقیم تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق انجام
شد ( .)Karimi et al.,2017نتایج نشان داد که با
افزایش هد و عدد فرود مقدار افزایش ضریب دبی
سرریزهای جانبی کلیدپیانویی در برابر سرریز جانبی
مستطیلی کالسیک کاهش مییابد .همچنین آنها
ضرایب دبی سرریزهای کلیدپیانویی جانبی را با رابطه

دی مارچی (  ) CMو رابطه سرریزهای کالسیک ( Cd
) محاسبه و با هم مقایسه کردند و دریافتند  Cdبرای
سرریزهای جانبی قابل کاربرد بوده و با پارامترهای بدون
بعد همبستگی بیشتری دارد .مهری و همکاران ()۱396
به بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریز جانبی
کلیدپیانویی تیپ  Cدر کانال قوسی ˚ ۱80پرداختند و
نتیجه گرفتند که نسبت ارتفاع سرریز به عمق جریان
در ابتدای سرریز (  ) P / y 1بر روی ضریب تخلیه این
سرریزها تأثیرگذار است .الگوی جریان در کلید ورودی
اول و دوم سرریز جانبی کلیدپیانویی متفاوت بوده
بهنحویکه در کلید ورودی اول سرریز جانبی جریان با
غلتاب همراه است اما این موضوع در کلید دوم سرریز
مشاهده نمی شود.
تا کنون تحقیقات بسیار اندکی در خصوص
سرریزهای کلیدپیانویی در وضعیت جانبی انجام شده
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است .همچنین مقایسه راندمان تیپ های مختلف
سرریزهای کلیدپیانویی در وضعیت جانبی مورد آزمایش
قرار نگرفته است .هدف اصلی از این تحقیق ،بررسی اثر
خاص تغییر در تیپ سرریزهای جانبی کلیدپیانویی
ذوزنقهای بر ضریب دبی آنها تحت شرایط جریان آزاد
است .به همین دلیل طول مؤثر و سایر پارامترهای اصلی
در طرح سرریزها یکسان در نظر گرفتهشده و تنها
پارامترهای مربوط به تغییر تیپ یعنی اورهنگها و
شیب کف کلیدها با یکدیگر متفاوت است .همچنین
راندمان تیپهای مختلف سرریز جانبی کلیدپیانویی
ذوزنقهای با سرریزهای جانبی مستطیلی کالسیک و
سرریزهای جانبی البیرنت ذوزنقهای مقایسه شده است.

مالحظات تئوریکی
معادله دیفرانسیل برای جریان متغیر تدریجی با
کاهش دبی ( )Henderson,1966به فرم رابطه  ۱است.
)1

) 1  (Q 2b / gA2

باید در نزدیکی تاج سرریز و نه با مقداری فاصله در
باالدست (مانند سرریزهای نرمال) اندازهگیری شود .با
در نظر گرفتن طول کلی سرریز جانبی کلیدپیانویی (
 ) Wرابطه دبی (  ) Qsعبارتست از:
Qs  2 / 3Cdw.W . 2 g . y1  P 

3/ 2

)2

qsw  Qs / W

Cdw

ضریب دبی متناسب با طول کلی سرریز

جانبیy 1 ،

عمق جریان درست در ابتدای سرریز و در

وسط کانال اصلی P ،ارتفاع سرریز جانبی و qsw

دبی

واحد طول کلی سرریز است.

مواد و روشها

)S0  S f  (Q / gA2 )(dQ / dx

و  bعرض کانال اصلی است .هندرسون اثبات کرد که y

dy / dx 

پارامترهای  yعمق جریان در کانال اصلی که در
وسط کانال اصلی اندازهگیری شده و در راستای جریان

متغیر است x ،راستای طولی S 0 ،شیب کف کانالS f ،
شیب خط انرژی Q ،دبی کانال اصلی( dQ dx ،یا )q
دبی منحرفشده توسط سرریز در واحد طول سرریز
جانبی A ،سطح مقطع عرضی جریان g ،شتاب گرانشی

ساختار فلوم و تجهیزات
آزمایش در آزمایشگاه هیدرولیک پژوهشکده
حفاظت خاک و آبخیزداری ایران ،در کانالی مستطیلی
به عرض  0/6متر ،عمق  0/۷متر ،طول  ۱0متر و شیب
بستر  0/00۱و با دبی  60l/sانجام شد (شکل (.))۱
کانال فرعی با عرض نیم متر در دیواره کانال اصلی با
زاویه ˚ 90ساختهشده است .یک دریچه در انتهای کانال
اصلی برای تنظیم هد آب بر روی سرریز قرارگرفته است.
پروفیل سطح آب به کمک پروفایلر دیجیتال با دقت
 0±/0۱میلیمتر اندازهگیری شد .دبی باقیمانده کانال
اصلی توسط یک سرریز مستطیلی و دبی جانبی توسط
یک سرریز مثلثی که هر دو کالیبره شده هستند اندازه
گیری شد.

شکل ( .)1نمای پالن فلوم آزمایش
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طرح سرریزهای کلیدپیانویی
از نامگذاری استاندارد تعریفشده توسط پراالنگ و
همکاران ( )Pralong et al.,2011برای سرریزهای
کلیدپیانویی و سیکرو و همکاران ( Cicero et
 )al.,2013برای این سرریزها با پالن ذوزنقهای استفاده
شد (شکل (.))۲

در شکل ( Wou ، Wid ، Wiu ، )۲و  Wodبه ترتیب
طول تاج کلید ورودی در باالست ،طول تاج کلید ورودی
در پایین دست ،طول تاج کلید خروجی در باالدست و

طول تاج کلید خروجی در پایین دست هستندB .
طول باالدست تا پایین دست سرریز کلیدپیانویی است.

 Bb ، Biو Bo

به ترتیب طول اورهنگ کلید ورودی،

طول پایه و طول اورهنگ کلید خروجی هستندSi .
 S oبه ترتیب شیب کلید ورودی و شیب کلید خروجی
و

هستند Ts ، Ti .و  Toبه ترتیب ضخامت تاج کلید
ورودی ،ضخامت تاج دیوار کناری و ضخامت تاج کلید
خروجی هستند ،که در این تحقیق هر سه با هم برابرند.

شکل ( .)2پارامترهای اصلی سرریز کلیدپیانویی ذوزنقهای،
نمای پالن (باال)-نمای برش (پایین)

شکل ( .)3چهار تیپ مختلف سرریز

 Pارتفاع سرریز است  .زاویه دیوار کناری است.
سرریزهای کلیدپیانویی با پالن ذوزنقهای در چهار تیپ
مختلف  C ،B ،Aو ( Dشکل ( ))3از ورق
 PVCبا ضخامت  ۱۲میلیمتر و مشخصات جدول ()۱
طرح و ساخته شدند .طول مؤثر و سایر پارامترهای
اصلی در همه سرریزها یکسان بود و تنها پارامترهای
مربوط به تیپ سرریزها یعنی اورهنگ ها و شیب کف
کلیدها با یکدیگر متفاوت بودند ،لذا در این تحقیق اثر
خاص تغییر در تیپ سرریزها به روی ضریب دبی
موردبررسی قرار گرفت.

3۴
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جدول ( .)1پارامترهای هندسی اصلی سرریزهای کلیدپیانویی (ابعاد به سانتیمتر)
سرریز
کلیدپیانویی

تعداد
سیکل (

تیپ A
تیپ B
تیپ C
تیپ D



W

Wiu

Wid

۵0
۵0
۵0
۵0

۱۵/۴۷
۱۵/۴۷
۱۵/۴۷
۱۵/۴۷

۷/۴۱
۷/۴۱
۷/۴۱
۷/۴۱

) Nu
۲
۲
۲
۲

۷
۷
۷
۷

در سرریزهای کلیدپیانویی مستطیلی در وضعیت نرمال
به ازای طول تاج ورودی و خروجی یکسان (

 ،) Wi  Woبیشترین راندمان حاصل میشود
( ،)Khassaf et al.,2016لذا سرریزهای جانبی
کلیدپیانویی ذوزنقهای با پالن متقارن محوری و با طول
تاج ورودی و خروجی یکسان ساخته شدند بهنحویکه

 Wid  Wouو Wiu  Wod
دیوارههای سرریزها (  Ts ، Tiو  ) Toمساوی است.
است .ضخامت کلیه

برای اندازهگیری راندمان آبگذری سرریز جانبی
کلیدپیانویی در مقایسه با سرریز جانبی مستطیلی
کالسیک یک نمونه سرریز مستطیلی خطی با طول
( 0/۵ )Wمتر و ارتفاع ( 0/۱۴ )Pمتر از ورق  PVCبا
ضخامت  ۱۲میلیمتر نیز ساخته شد .حین آزمایش،
سرریزها درست در ابتدای کانال جانبی نصب شد و هیچ
بخشی از آنها داخل کانال اصلی نبود.
فرایند آزمایش
کلیه آزمایشها تحت شرایط جریان آزاد انجام شد.
بسیاری از محققین از این فرض که تغییرات عمق
جریان در مرکز کانال کمتر از دیواره مجاور سرریز
جانبی است استفاده می کنند و  y 1را درست در ابتدای
سرریز و در وسط کانال اصلی اندازهگیری می نمایند
( ;Henderson,1966, Borghei et al.,1999
;al.,2010

et

Emiroglu

Agaccioglu et
 .)al.,2012در این تحقیق نیز به همین نحو عمل می

شود .ازآنجاییکه عدد فرود بر ضریب دبی سرریزهای
جانبی تأثیر دارد مقدار دبی کل  Q1در ابتدای کانال

P
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴

B

Bo

Bi

Si

So

Ts

3۴
3۴
3۴
3۴

8/۵
۱۷
0
0

8/۵
0
۱۷
0

0/۵۷6
0/886
0/۴۲۷
0/۴۲۷

0/۵۷6
0/۴۲۷
0/886
0/۴۲۷

۱/۲
۱/۲
۱/۲
۱/۲

برای همه آزمونهها ثابت و برابر  60l/sدر نظر گرفته
شد .بدین ترتیب ،مقادیر عدد فرود در کانال اصلی (

 ) Fr1تنها به مقادیر y 1

وابسته بود .به بیان دیگر در

تمامی آزمایش ها به ازای عمق  y 1معین تنها یک
مقدار مشخص از  Fr1وجود داشت .دبی جانبی مربوط

به هر سرریز به ازای مقادیر مختلف y 1

ثبت شد.

نتایج و بحث
ضریب دبی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی
ذوزنقهای
شکل ( )۴منحنی بدون بعد ضریب دبی یا
) Cdw ( y1 / Pمربوط به چهار تیپ مختلف سرریز
جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای را نشان میدهد .برای
پرهیز از اثر مقیاس ناشی از لزجت و کشش سطحی که
ممکن است در هدهای خیلی کوچک رخ دهد ،داده
های مربوط به هدهای کمتر از  3سانتیمتر (
 ) y1  P  3 cmنباید مورد توجه قرار گیرند
( .)Ribeiro et al,2012با توجه به شکل ( )۴ضریب
دبی سرریزهای جانبی تیپ  >Aتیپ  >Bتیپ >C
تیپ  Dاست؛ درحالیکه در تحقیق سیکرو و همکاران
در وضعیت نرمال (جریان عمود بر محور سرریز) ضریب
دبی سرریزهای کلیدپیانویی تیپ  >Bتیپ  >Aتیپ
 >Dتیپ  Cاست (.)Cicero and Delisle,2013
در سرریز نرمال جریان مستقیماً وارد سرریز میشود
اما در سرریز جانبی جریان پیش از ورود به سرریز می-
بایست ˚ 90تغییر جهت دهد .وجود اورهنگ به سمت
کانال اصلی در تیپهای  Aو  Bموجب میشود جریان
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 ۱/  y1 / P  ۲۱با رابطه چندجملهای  3با ضرایب

در اعماق پایینتر از تراز سطح سرریز بتواند از فضای
زیر اورهنگ کلید خروجی به درون کلید ورودی متمایل
شود و بدین ترتیب جریان بیشتری به کلیدهای ورودی
هدایت شود .همچنین وجود اورهنگ به سمت
پاییندست کانال جانبی در سرریزهای کلیدپیانویی
تیپ  Aو  Cموجب هوادهی بهتر جریان در تاج انتهای
کلید ورودی شده و به تخلیه بهتر جریان کلید ورودی
کمک میکند .سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ  Aاز هر
دو مزیت فوق برخوردار است.
همچنین بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی تاج نیم
کلید خروجی اول از باالدست در کلیه سرریزهای
کلیدپیانویی به علت فرم خاص جریان حین چرخش
برای عبور از روی سرریز در تخلیه جریان کمتر
مشارکت دارد.
با توجه به اینکه در تمامی سرریزها کلیه پارامترهای
هندسی مشابه هستند ،ضریب دبی می تواند به صورت
تابعی از عمق بدون بعد جریان (  ) y1 / Pبیان شود.
الزم به ذکر است که در تمامی آزمایشها مقدار دبی

 aiجدول ( )۲همبستگی دارند .به کمک این رابطه
میتوان ضرایب دبی سرریزهای تیپ  C ،B ،Aو  Dرا
با حداکثر خطای به ترتیب  ۱/93 ،0/63 ،۱/8۵و 0/6۵
درصد پیشبینی کرد.
Cdw  a0  a1 ( y1 / P)  a2 ( y1 / P) 2

)3

 a3 ( y1 / P)3

شکل ( .)4ضریب دبی مربوط به طول کلی سرریز در برابر

کل ثابت بوده و بدینترتیب  Fr1تابعی از  y 1است.
دادههای آزمایشگاهی به خوبی برای دامنه ۱/۴۵

عمق بدون بعد

جدول ( .)2ضرایب رابطه  3برای پیشبینی منحنی دبی )Cd ( y1 / P
سرریز کلیدپیانویی

a0

a1

a2

a3

R2

خطای حداکثر ()%

تیپ A
تیپ B
تیپ C
تیپ D

۱۲3/0۲
۵9/۴۴۱
۱۵9/6
۵9/8۲۱

-۲63/۴۷
-۱۲۱/8۷
-3۴۵/8۲
-۱۱9/3۲

۱9۲
86/۵۱۲
۲۵3/۵3
8۲/۴08

-۴6/9۵۵
-۲0/۷۲۴
-6۲/۲۷
-۱9/۲۵6

0/99۴۲
0/998۷
0/99۵6
0/999۷

۱/8۵
0/63
۱/93
0/6۵
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شکل ( )۵درصد تغییرات دبی تیپهای مختلف سرریز
جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای را در برابر تیپ  Aآنها نشان
میدهد .منحنی تغییرات دبی سرریز جانبی کلیدپیانویی
تیپ  Bبا تیپ  Cدارای یک خط تقارن است ،جالبتوجه
است که این تقارن در منحنی مشابه برای سرریزهای فوق
در وضعیت نرمال در تحقیق سیکرو و همکاران ( Cicero
 )and Delisle, 2013مشاهده میشود و فرم هندسی این
سرریزها نیز متقارن است .با افزایش هد روی سرریز ،تنها
سرریز تیپ  Bتمایل به نزدیک شدن به راندمان سرریز تیپ
 Aرا دارد.

شکل ( .)5درصد تغییرات دبی تیپهای مختلف سرریز جانبی

شکل ( )6منحنی دبی واحد عرض کلی سرریز ( ) qsw
در برابر  y1  pرا نشان میدهد .این منحنی مشابه با
منحنی دبی اشل سرریزهای کلیدپیانویی در وضعیت نرمال،
فرم خطی دارد بهنحویکه برای هر یک از سرریزها با یک
معادله خط ساده از همبستگی خیلی خوبی (0/998
 ) R 2 برخوردار است.
ضریب دبی سرریز های جانبی کلیدپیانویی مانند
سرریزهای مستطیلی کالسیک تقریبا ثابت نیست و تابعی
از عمق بدون بعد جریان است .به همین علت ،منحنی دبی
اشل سرریز های جانبی کلیدپیانویی برخالف سرریزهای
مستطیلی کالسیک فرم خطی دارد.

شکل ( .)6منحنی دبی واحد عرض کلی سرریزهای

کلیدپیانویی در برابر تیپ A

کلیدپیانویی در برابر y1  P

راندمان سرریزهای جانبی کلیدپیانویی در مقایسه با

سرریز جانبی مستطیلی کالسیک با طول کلی ( )Wو ارتفاع
( )Pمشابه است .شکل ( )۷نسبت افزایش دبی چهار تیپ
مختلف سرریز جانبی کلیدپیانویی را در برابر تغییرات عمق
بدون بعد (  ) y1 / Pنشان میدهد .مقدار  eبرای هدهای
باالتر از  3سانتیمتر از  ۱/6۷تا  ۲/۷۵متغیر است .با افزایش
 ، y1 / Pراندمان سرریزهای جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای
کاسته می شود تا جائیکه در نهایت برای ۱ y1 / P  /۴۵
در سرریزهای تیپ  C ،B ،Aو  Dبه ترتیب  eبه مقدار
 ۱/۷۵ ،۱/8۱ ،۱/9۱و  ۱/6۷مجانب میشود .این

مستطیلی کالسیک
راندمان سرریزهای جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای در
برابر سرریز جانبی مستطیلی کالسیک به کمک نسبت
افزایش دبی (  ) eاندازه گیری می شود .این نسبت به صورت
زیر تعریف می شود:
4

e  Qs TPKSW / Qs R

 Qs TPKSWدبی منحرفشده توسط سرریز جانبی
کلیدپیانویی ذوزنقهای و  Qs Rدبی منحرفشده توسط
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کاهش راندمان به دو علت روی می دهد .اول ،مستغرق
شدن کلید خروجی به علت برخورد جتهای سرریزشده از
دیوار کناری با یکدیگر در درون کلید خروجی .دوم،
مستغرق شدن کلید خروجی به علت ناتوانی در تخلیه
جریان سرریزشده از تاج باالدستی کلید خروجی.
بهطورکلی فرم خاص کلیدها در سرریزهای جانبی
کلیدپیانویی موجب توزیع تقریباً یکنواخت جریان در کل

عرض کانال جانبی پایین دست سرریز میشود ،اما در
سرریزهای جانبی مستطیلی کالسیک جریان به علت فرم
خطی پالن سرریز به دیواره دوم کانال جانبی از باالدست
به شدت برخورد میکند و بهخصوص در ابتدای کانال
جانبی توزیع غیریکنواخت جریان مشاهده می شود.

شکل ( .)7نسبت افزایش دبی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای در برابر سرریز جانبی مستطیلی کالسیک

مقایسه با تحقیقات دیگران
در
شکل ( )8ضرایب دبی سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای
تیپ  Aمربوط به تحقیق حاضر و سرریز جانبی البیرنت
ذوزنقهای مربوط به تحقیق امیراقلو و کایا ( Emiroglu
 )and Kaya2011نشان داده شده است .ضرایب دبی
سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای تیپ  Aبه میزان قابل
توجهی بیشتر از سرریزهای جانبی البیرنت ذوزنقهای است.
ضرایب دبی سرریز جانبی مستطیلی کالسیک مربوط به
تحقیق حاضر و آغاسیاقلو و همکاران ( Agaccioglu et
 )al.,2012نیز در
شکل ( )8آورده شده است .نتایج نشان می دهد تغییرات
ضریب دبی سرریز جانبی مستطیلی کالسیک در برابر عمق
ناچیز بوده و منحنی برازش داده شده بر داده ها فرم تقریبا
خطی دارد.
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 y1 / Pبه کمک یک رابطه چند جملهای
درجه سه با دقت قابل توجهی (0 R 2  /998
) قابل تخمین است.
 -3منحنی دبی واحد عرض کلی سرریزهای

شکل ( .)8مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات دیگران

نتیجهگیری
در این تحقیق ضریب دبی چهار تیپ مختلف ،A
 C ،Bو  Dسرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای تحت
شرایط جریان آزاد به صورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی
قرار گرفت و با ضریب دبی سرریزهای جانبی مستطیلی
کالسیک مقایسه شد .بر اساس یافتههای این تحقیق
نتایج زیر استخراج میشوند:
 -۱ضریب دبی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی
ذوزنقهای تیپ  >Aتیپ  >Bتیپ  >Cتیپ
 Dاست .درحالیکه در وضعیت نرمال ضریب
دبی سرریزهای کلیدپیانویی تیپ  >Bتیپ
 >Aتیپ  >Dتیپ  Cاست .علت تفاوت در
زاویه برخورد جریان با سرریز در دو وضعیت
جانبی و نرمال است.
 -۲ضریب دبی هر یک از چهار تیپ مختلف سرریز
جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای برحسب

جانبی کلیدپیانویی ذوزنقهای (  ) qswدر برابر
 y1  pمشابه با منحنی دبی اشل
سرریزهای کلیدپیانویی در وضعیت نرمال ،فرم
خطی دارد.
 -۴راندمان سرریزهای جانبی کلیدپیانویی
ذوزنقهای در مقایسه با سرریزهای جانبی
مستطیلی کالسیک ( )eبا افزایش هد روی
سرریز کاهش مییابد .تغییرات راندمان برای
هدهای باالتر از  3سانتیمتر از مقدار
حداکثری  ۲/۷۵تا  ۱/6۷متغیر است .برای
مقادیر  y1 / Pبیش از  ۱/۴۵راندمان کاهش
بسیار نامحسوسی دارد.
 -۵توزیع جریان سرریزهای جانبی کلیدپیانویی
در عرض کانال جانبی پاییندست سرریز
تقریباً یکنواخت است اما در سرریزهای جانبی
مستطیلی کالسیک کامالً غیریکنواخت بوده و
شدت جریان در نزدیکی دیواره دوم کانال
جانبی بسیار قابل توجه است.
 -6ضرایب دبی سرریز جانبی کلیدپیانویی
ذوزنقهای تیپ  Aبه میزان قابل توجهی بیشتر
از سرریزهای جانبی البیرنت ذوزنقهای است.
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Experimental study of Various Types of Trapezoidal Piano Key Side
Weirs
Abolfazl. Saghari1, Mojtaba. Saneie2, Khosro. Hoseini3

Abstract
Side weirs are hydraulic structures used for flow diversion in irrigation and drainage systems.
Piano-key side weirs (PKSW) were investigated since 2017. For the specific width of a diversion
channel, the discharge coefficient of PKSWs is far greater than that of classic rectangular sideweirs (CRSWs). In this study, the discharge coefficient of various types (A, B, C, and D) of
Trapezoidal Piano Key Side-Weirs (TPKSWs) have been measured and compared with the
discharge coefficient of CRSWs under the free-flow condition. The results showed that the
performance of TPKSWs can be classified: Type A> Type B>Type C>Type D. But, these results
were different for normal TPKWs. Discharge efficiency (e) of TPKSWs relative to CRSWs
decreases with increasing the upstream head. At y1 P (ratio of the upstream flow depth to the
weir height)>1.45, the discharge efficiency of types-A, -B, -C, and -D TPKSW approached 1.91,
1.81, 1.75, and 1.67, respectively. Moreover, this study presented a three-degree polynomial
function to estimate the discharge coefficient of TPKSW.
Key words: discharge coefficient, free-flow condition, piano-key side weirs (PKSW),
straight channel, subcritical-flow condition
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