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نمونهچوبهای صا در مدل مذکور نسبت به مدلهای  6/5و  Bo/Bi=0, 0/5, 6بهترت یا
کلیۀ مدلها بیشترین انسداد در مدخل کلید خروجی صورت میگیرد.
واژههای کلیدی سرریز کلید پیانویی ،ظرفیت تخلیه ،شیروانی ،نمونهچوب ،احتمال گرفتای.

The Effect of Upstream Overhang on the Debris Blocking and Discharge Capacity of
Piano Key Weirs
M. M. Ahmadi

M. Rahimpour

M. Poshteh-Shirani

Abstract Piano Key Weir (PKW) is a flow control structure and it is a developed version of non-linear
weirs that has a high discharge capacity, so that, for a specified discharge rate, the flow head above the
weir is small, which may increase the likelihood of woody debris collection. In this study, the discharge
capacity were investigated through 5 different geometry of the weir with the ratio exit to entrance lengh
overhang with the values Bo/Bi=0, 0.5, 1, 1.25 and 1.5 and also the probability of woody debris collection
using five models wood ad the location of the critical zone for obstructing the debris in the said weir was
studied. The results indicate that increasing the length of the spillway crest increased discharge capacity,
so that PKW1.5 than to PKW0 has increase discharge capacity to 26 percent. Also at a constant discharge
PKW1.25 than other models in this study is less sensitive to ocllecion. And likelihood of trunk woody debris
collection at this model relative to the models with ratios of B o/Bi=0, 0.5, 1 and 1.5 has 7/18, 2/39, 9/38
and 8/7 percent less respectively. Also in all models most obstruction was occurred in the entrance region
of exit keys.
Key words Piano Key Weir, Discharge Capacity, Overhang, Sample of Wood, likelihood of Collection.
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مقدمه
ظرفیت تخلیۀ سرریزهای موجود را میتوان با افزای

طول

تاج سرریز ،ضریا تخلیه ،تراز آب روی سرریز یا ترکیبی از
این موارد ،افزای

داد .سرریزهای زیازاگی

( Labyrinth

 ،)Weirsسازههای هیدرولیکی مناسبی برای افزای

طول

تاج سرریز هستند ] .[1سرریز کلید پیانویی حالت
توسعهیافتۀ سرریزهای غیرخطی (مانند سرریز کنارهای)
میباشد .این سرریز بهعنوان سازۀ کنترل جریان در حالت
جریان آزاد طراحی شده است ] .[2بالنک و لمپیریر

][3

بهمنظور بهبود عملکرد سرریز زیازاگی اولین طرح سرریز
کلید پیانویی را معرفی کردند.
انواع سرریز کلید پیانویی را میتوان براساس وجود و
عدم وجود شیروانیهای سرریز به چهار گروه تاسیمبندی
کرد .سرریزی که دارای هر دو شیروانی باشد ،سرریز کلید
پیانویی نوع  Aو اگر سرریز فاقد شیروانی پاییندست،
باالدست و هر دو باشد ،بهترتیا نوع  C ،Bو  Dمیباشد
] .[4, 5تاکنون دستورالعمل استانداردی برای طراحی سرریز
کلید پیانویی ارائه ناردیده است .پارامترهای هندسی
متعددی در طراحی سرریز کلید پیانویی و عملکرد (رابطۀ
دبی -هد) آن مؤثر میباشند ،اما بااینوجود میزان اطالعات
انتشاریافته از این سرریز محدود میباشد ].[6
در شکل ( )6ساختمان سرریز کلید پیانویی نوع
نشان داده شده است.

(ب)

A

شکل  6ساختمان سرریز کلید پیانویی نوع  ،Aالف) نمای کلی
سرریز ،ب) پالن سرریز (پرانال و همکاران)2066 ،

مطابق شکل مذکور پارامترهای هندسی نشان دادهشده
شامل عرض سرریز  ،Wعرض کلید ورودی  ،Wiعرض
کلید خروجی  ،Woارتفاع سرریز  ،Pطول سرریز  ،Bکل
طول سرریز  ،Bbطول شیروانی پاییندست سرریز (کلید
ورودی)  ،Biطول شیروانی باالدست سرریز (کلید خروجی)
 ،Boضخامت صفحات ساخت سرریز  ،Tsمیباشند ].[7, 8
ازجمله پارامترهای هندسی مؤثر بر عملکرد هیدرولیکی
سرریز کلید پیانویی ،طول سرریز میباشد [ .]3اندرسون و
همکاران ] [4طی تحایق خود به این نتیجه رسیدند که اثر
شیروانیها بر ضریا تخلیه بهمراتا بیشتر از اثر شیاهای
کلیدها است.
اومان و لمپیریر ] ،[2بارکودا و همکاران ] ،[10طی
مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که سرریز کلید پیانویی
نوع  Bنسبت به نوع  Aدارای  60درصد بازدهی بیشتر است

و درصورتی تحاق میپذیرد که ماادیر N = WL ( N؛  Lکل
طول تاج سرریز) و  Pدر هر دو مدل یکسان باشد .اومان و

لمپیریر ] [11با بررسی انواع مختلف سرریز کلید پیانویی با
سه نسبت

=2،6،0

Bi

Bo

هیدرولیکی سرریز با =0

به این نتیجه رسیدند ،بازدهی

Bi

Bo

(تیپ  62 )Bدرصد و =6

(تیپ  7 )Aدرصد بیشتر از سرریز با =2

Bi

Bo

Bi

Bo

است ،البته در

حالتی که نسبت  Ht( HPt ≤9کل هد آب روی تاج سرریز)
باشد .ریبریو و همکاران ] [12با ماایسۀ سرریز کلید پیانویی

(الف)
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

با سرریز زیازاگی به این نتیجه رسیدند که ساختار سرریز
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کلید پیانویی تأثیر جزئی بر ساختار سد ،دریچهها و دیار

را جذب میکند و اغلا اجسام شناور هناامیکه عمق آب

قطعات سد میگذارد و همچنین در یک هد ثابت ،احتمال

روی سرریز بیشتر از یک متر باشد از روی آن شسته

گرفتای ناشی از اجسام شناور در سرریز کلید پیانویی کمتر

میشوند .طراحی و ساخت کلیدهای ورودی و خروجی

از سرریز زیازاگی میباشد ].[12

پتانسیل

سرریز کلید پیانویی با عرض کم باعث افزای

تاکنون مطالعات اندکی برروی پدیدۀ انسداد تحت

انسداد و انباشتای خردهها میشود .باال بودن ضریا تخلیۀ

تأثیر اجسام شناور در سرریزهای کلید پیانویی صورت گرفته

سرریز کلید پیانویی نسبت به سرریزهای خطی ،برروی

است .اجسام شناور میتوانند شامل شاخه و برگ درختان

پدیدۀ انسداد تأثیر میگذارد ،بدینصورت که در یک دبی

باشند .جاری شدن سیل در مناطق نسبتا خشک میتواند

ثابت عمق آب برروی سرریز کلید پیانویی بهمراتا کمتر از

شاخههای خشکیده را با خود حمل کند و در حالت

انسداد

بحرانیتر سبا ران

سواحل رودخانه

میگردد ] .[16فیشر و همکاران ] [13با بررسی پدیدۀ انسداد

( )Bankو ورود درختان به رودخانه شود .انسداد ناشی از

در سرریز کلید پیانویی با سه هندسه مختلف و هشت

خردهچوبهای شناور در سازههای کنترل جریان از قبیل

نمونهچوب ،مشاهده کردند که در پدیدۀ انسداد قطر

سرریزها ،باعث کاه

زمین یا فرسای

سرریزهای خطی است و همین امر موجا افزای

سطح عبور جریان و بهتب آن کاه

ضریا تخلیۀ سرریز و ایمنی آن میشود ].[13

نمونهچوبها نسبت به طول نمونهها تأثیر بیشتری دارد،
احتمال گرفتای نمونهها در حالتی که

نسبت ≥ 1

D

H

(D

اومان و لمپیریر ] [11با مطالعۀ احتمال انسداد در

قطر نمونهچوب) باشد برابر یک است و همچنین برای

سرریز کلید پیانویی دریافتند که هیچیک از خردههای

حالتی که این نسبت کوچکتر از  0/9باشد تمامی نمونهها

( )Debrisشناور در زیر شیروانی ،در طول فرایند پر شدن

از روی سرریز عبور میکنند ،نمونهچوبهای شاخهدار

مخزن باالدست سرریز گیر نمیکنند و همچنین در زمان

نسبت به گرفتای

سرریز شدن آب از روی سرریز کلید پیانویی ،خردهها باعث
انسداد کلید ورودی در دبیهای کم میشوند و همین امر
موجا میگردد در حالتی که  Ht( 𝐻P > 0.5و  Pبهترتیا
کل هد باالدست و ارتفاع سرریز) ضریا تخلیه  60درصد
کاه

یابد ].[11
هناامیکه دبی عبوری سرریز افزای

مییابد خردهها

بهسمت پاییندست سرریز حرکت میکنند و از روی سرریز
عبور میکنند .خردهچوبها ،اغلا با پسماندهای شهری
موجود در رودخانه ترکیا میشوند که این امر میتواند
سبا آسیا و مشکالت جدی در سازههای هیدرولیکی از
قبیل سرریزها ،بدنۀ پلها و یا پایههای پل شود ].[14
الیایر ] [15با بررسی مدل آزمایشااهی سرریز کلید
پیانویی سد گولورس ( )Gouloursفرانسه مشاهده کرد که
افزای

عمق آب برروی سرریز نهایتا اجسام شناور

انسدادیافته برروی سرریز را برطر

میکند؛ به اینصورت

که دریچۀ اصلی سرریز قبل از سرریز مذکور خردهچوبها
سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

( )Rootstockنسبت به نمونههای صا

حساستر بودهاند و احتمال انسداد این نمونهها در حالتی که
≥0.5

D

H

باشد معادل یک و همچنین برای ماادیر ≤ 0.1

D

H

تمامی خردهها از روی سرریز عبور میکنند.
منصوری و احدیان ] [17با بررسی آزمایشااهی تأثیر
دیواره سپری بر انسداد سرریز کلید پیانویی بااستفاده از دو
نمونهچوب صا

و شاخهدار به این نتیجه رسیدند که

احتمال انسداد کامل نمونهچوبهای صا

و شاخهدار

بهترتیا در نسبت  DH ≥ 1و  DH ≥0.5رخ میدهد .همچنین
اگر مادار نسبت مذکور کمتر از  0/9و  0/6باشد ،بهترتیا
احتمال انسداد نمونهچوبهای صا

و شاخهدار صفر

میباشد.
باتوجه به آنچه در بخ

مادمه ذکر شد ،در این

تحایق پدیدۀ انسداد ناشی از اجسام شناور بااستفاده از پنج
هندسۀ مختلف از سرریز کلید پیانویی و بهرهگیری از پنج
نمونهچوب با قطر و طول متفاوت مورد بررسی قرار گرفته
است.
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مشخصات مدل

مواد و روشها
آنالیز ابعادی

کلیۀ آزمای های این پووه

در کانال آزمایشااه مهندسی

باتوجه به آنچه در بخ مادمه اشاره شد ،یکی از
چال های پی رو در طراحی سرریز کلید پیانویی ،تعداد
پارامترهای هندسی مؤثر بر ظرفیت تخلیه این سرریز
میباشد .تاب کلی پارامترهای هندسی مؤثر بر ظرفیت تخلیۀ
سرریز کلید پیانویی را میتوان بهصورت معادلۀ ( )6برشمرد:

مورداستفاده در این تحایق از جنس شیشه با ضخامت 9

f(P, W, Wi , Wo , Bb , B, Bi , Bo ,

میلیمترهستند و دارای نسبت طول شیروانی خروجی به

Ts , D, Ld , H, Q, ρ, μ, σ, g, π) = 0

آب دانشااه شهید باهنر کرمان بهطول  1متر ،عرض  0/1متر
و ارتفاع  0/1متر انجام گردیده است .دیوارهای کانال از
جنس شیشه و کف آن فوالد ضد زنگ است ،همچنین
شیا کف کانال صفر میباشد .مدلهای سرریز کلید پیانویی

ورودی 6/5 ،و 0/5, 6, 6/25

= 0,

Bo
Bi

میباشند .کلیۀ

مدلها در یک متری انتهای کانال نصا شدهاند و در شکل

()6
در رابطۀ مزبور ،ارتفاع سرریز  ،Pعرض سرریز ،W
عرض کلید ورودی  ،Wiعرض کلید خروجی  ،Woطول
سرریز  ،Bکل فونداسیون سرریز  ،Bbطول شیروانی
پاییندست سرریز (کلید ورودی)  ،Biطول شیروانی
باالدست سرریز (کلید خروجی)  ،Boضخامت صفحات
ساخت سرریز  ،Tsعمق آب باالدست سرریز  ،Hدبی جریان

( )2و جدول ( )6مشخصات هندسی سرریزهای
موردمطالعه ذکر شده است.

 ،Qقطر نمونهچوبها  ،Dطول نمونهچوبها  ،Ldلزجت
دینامیکی  ،μجرم واحد حجم سیال  ،ρکش سطحی ،σ
شتاب ثال  ،gاحتمال انسداد سرریز  πمیباشد .بااستفاده از
روش آنالیز ابعادی ،پارامترهای بدون بعد این تحایق
بهصورت رابطۀ ( )2ارائه میشود:
()2

) , R e , We

Wi Ts P Bi D Ld Ld
H

,

D

, ,

, ,

,

Wo W H Bo H

(π = f
We

در رابطۀ فوق عدد رینولدز  R eو عدد وبر
میباشد .در این تحایق عدد رینولدز جریان در طول فرایند
آزمای ماداری بی از  2000دارد و جریان در محدودۀ
متالطم میباشد که در این حالت از عدد رینولدز صر نظر
میشود ،همچنین ارتفاع آب روی سرریز بی از 9
سانتیمتر بوده است ،لذا اثر کش سطحی و بهتب آن عدد
وبر نادیده گرفته شده است .ماادیر عرض کلید ورودی،
عرض کلید خروجی و ضخامت سرریز در مدلهای
موردمطالعۀ این تحایق ثابت میباشد درنتیجه میتوان از
Wi Ts
 Wصر نظر کرد .بنابراین رابطۀ ()9
پارامترهای و
o W
بهعنوان رابطۀ نهایی معرفی میشود.
()9
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

P Bi D Ld Ld
) , , ,
D H

π = f( ,

H Bo H

شکل  2نمایی از سرریز کلید پیانویی با نسبتهای

Bi/Bo =0, 0.5,

1.25, 1.5

جدول  6پارامترهای هندسی متغیر مدلهای موردمطالعه
6/5

6/25

6

0/5

0

Bi/Bo

5/12

5/93

5/61

9/13

9/22

L/W

PKW1.5

PKW1.25

PKW

PKW0.5

PKW0

نماد مدل

از آنجایی که در این آزمای ها
میباشد ،نسبت

Wi

Wo

نسبت < 0.6

Ht
P

برابر  6/5درنظر گرفته شده است و

بهدلیل آنکه نسبت به سایر ماادیر دارای بیشترین ضریا
تخلیه میباشد ] ،[6لذا میزان عرض کلید ورودی و خروجی
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مدلهای موردمطالعه بهترتیا  65و  60سانتیمتر میباشند.

نمونههای چوب
در این آزمای از دو مدل چوب که یک نمونۀ آن شامل
چوبهای صا و مدل دوم چوبهای شاخهدار میباشند،
برای بررسی پدیدۀ انسداد استفاده شده است (شکل .)9
هد از انتخاب چنین نمونههایی نزدیکی شکل مدلهای
چوب مورداستفاده به حالت طبیعی بوده است .نمونه
چوبهای صا از نظر قطر و اندازه خود به چهار دسته
تاسیم میشوند که در جداول ( 2و  )9سایر مشخصات این
نمونهها آورده شده است.

حداکثر  99عدد از آن دسته را در فاصلۀ حداقل  2متر از
باالدست سرریز بهطور تصادفی در قسمتهای مختلف
کانال رها میکنند .در هر مرحله از آزمای بعد از انسداد
نمونهها روی سرریز مدت زمانی صبر میشود تا اطمینان
حاصل گردد که نمونههای انسدادیافته در روی سرریز دیار
حرکت نمیکنند و در مرحلۀ بعد نمونههای انسدادیافته
برروی سرریز برطر میشوند و مورد شمارش قرار
میگیرند .در این پووه مجموعا  255آزمای انجام شده
است .در شکل ( )9پدیدۀ انسداد در سه مدل موردمطالعه
نشان داده شده است.

(الف)
شکل  9نمایی از نمونهچوبهای مورداستفاده
جدول  2مشخصات نمونهچوبهای صا
9

9

2

6

دستهبندی نمونهها

60

7

5

9

قطر نمونه( D ،میلیمتر)

65

62

60

1

طول نمونه( T ،سانتیمتر)

جدول  9مشخصات نمونهچوبهای شاخهدار
طول نمونه

قطر نمونه

(سانتیمتر)

(میلیمتر)

2

3

9

حداقل

9

67/99

1/7

متوسط

1

92

69

حداکثر

تعداد شاخه

(ب)

مشخصات

روند کلی آزمای ها در این تحایق بدین صورت بوده
است که پس از ایجاد تراز آب مدنظر روی سرریز ،یک

شکل  9نمایی از انسداد در سه مدل ،الف)  ،Bi/ Bo=6/25ب)

دسته چوب را انتخاب کرده و تعدادی نمونه ،حداقل  20و

 ، Bi/ Bo=0/5ج)  Bi/ Bo=0و نمونهچوبهای شاخهدار
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نتایج و بحث

و  Cdضریا تخلیۀ سرریز میباشد ] .[3در شکل ( )1ماادیر

الف) ظرفیت

ضریا تخلیۀ سرریزها در برابر پارامتر بیبعد  HPtترسیم شده

تخلیه ،ب) احتمال گرفتای و ج) محتملترین مکان برای

است ،همانطور که در شکل مالحظه میگردد در ابتدا با
و درادامه با

نتایج حاصل در این تحایق به سه بخ

Ht

انسداد در سرریزهای موردمطالعه تاسیم میشوند .درادامه

افزای

نسبت

بهطور مجزا مورد بررسی قرار میگیرد.

افزای

این نسبت ،بسته به نوع مدل ،مادار این ضریا در

هر بخ

یک ناطه کاه

ظرفیت تخلیه
با افزای

عمق آب روی سرریز مادار دبی عبوری افزای
در سرریز  PKW1.5بیشتر از

مییابد و این روند افزای

سایر مدلها میباشد ،بهطوری که در یک عمق آب ثابت
روی سرریز ،مدل مذکور دارای بیشترین دبی عبوری
میباشد .میزان دبی عبوری از مدل  PKWنسبت به مدلهای
 PKW0و  PKW0.5بهطور متوسط  29/5و  66/5درصد
بیشتر میباشد و همچنین مدلهای  PKW1.5و

PKW1.25

دبی

نسبت به مدل  PKWبهترتیا  21و  69درصد افزای
عبوری را نشان میدهند.

با افزای

ماادیر ضریا تخلیه افزای

P

مییابد که بیانکنندۀ این موضوع است که
ارتفاع سرریز)

عمق آب برروی سرریز (یا کاه

مادار ضریا تخلیه بهعلت استغراق در کلید خروجی و
کاه

توان آن برای خروج آب کاه

مییابد که مطابق

نتایج کبیری سامانی و جواهری ] ،[7اندرسون و تولیس
] [20میباشد .روند تغییرات ضریا تخلیۀ دو مدل

PKW0

و  PKW0.5نسبت به پارامتر  Ht/Pدارای رفتاری دوگانه بوده
است ،برای حالتی که نسبت

< 0.12

Ht
P

باشد مادار

ضرایا تخلیۀ دو مدل مذکور کمتر از مدل  PKWمیباشد
و زمانی که

نسبت ≥ 0.12

Ht
P

حالت عکس رخ میدهد.

مطابق شکل ( )5در یک هد ثابت میزان دبی در واحد

مدلهای  PKW1.5و  PKW1.25بهترتیا دارای  65و 60/5

طول کلیۀ مدلها تاریبا یکسان میباشد که به این نکته اشاره

درصد ضریا تخلیۀ بیشتر نسبت به مدل  PKWمیباشند.

دارد که طول سرریز یک عامل مهم و تأثیرگذار در افزای

در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که میزان دبی عبوری

طول کلی سرریز سبا

و همچنین ضریا تخلیۀ مدل  PKW1.5بهتر از سایر مدلها

عملکرد بهتر مدل  PKW1.5نسبت به سایر مدلها شده

میباشد .وجود شیروانی باالدست سرریز کلید پیانویی و

است .این موضوع با نتایج اندرسون و تولیس ] [18تطابق

افزای

سطح عبور جریان میشود و

دارد.

این امر منتج به کاه

دبی عبوری میباشد و همین افزای

در این قسمت از تحایق بهمنظور تجزیه و تحلیل

طول آن ،سبا افزای

در فشردگی جریان ،سرعت جریان و

انرژی جریان ورودی میگردد.

ظرفیت تخلیۀ سرریزهای کلید پیانویی و بهدلیل پیچیدگی

در این تحایق همچنین پروفیل سطح آب در طی

الاوی جریان برروی این سرریزها ،بعد از انجام آزمای ها

فرایند آزمای

اندازهگیری شد و مشاهده گردید پروفیل

و جم آوری اطالعات ،از معادلۀ ( )9که معادلۀ عمومی

سطح آب در روی مدل  PKW0در ابتدای سرریز دارای یک

سرریزها میباشد ،استفاده شده است ] .[19باتوجه به

انحنا میباشد که این انحنا و فرورفتای در مدل

PKW0.5
Bo

مشخص بودن بار آبی ،دبی و ماط کانال ،میزان سرعت

کمتر میشود و در سایر مدلها که دارای

متوسط جریان و بار سرعت برآورد شد و درنهایت ضریا

میباشند ،این فرورفتای از بین میرود .میتوان از این رفتار

دبی مربوط به هر آزمای

محاسبه گردید.
3

چنین برآورد کرد که وجود شیروانی در کلید خروجی با
2

Q = Cd √2g (Ht )2 L

()9

3

در این معادله  Lکل طول سرریز Ht ،کل هد باالدست
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

نسبت ≥ 1

Bi

اندازهای برابر و بزرگتر از کلید ورودی عالوه بر ضریا
تخلیه ،سبا ایجاد پروفیلی یکنواخت برروی سرریز
میشود.
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شکل  5نمودار دبی در واحد عرض و هد مدل  PKWو مدلها با نسبت  Bo/Biمتغیر

شکل  1ماادیر  Cdسرریز با نسبت طول شیروانی مختلف در برابر پارامتر بیبعد

احتمال گرفتگی
بهمنظور بررسی پدیدۀ انسداد در سرریزهای مذکور از
پارامتر بیبعد احتمال گرفتای ( )πاستفاده شده است ،که
برابر با تعداد نمونههای انسدادیافته برروی سرریز به کل

مادار  6میباشد .برای حاالت حد واسط

متوسط نمونهچوب) ،بهترتیا در اشکال ( 7و  )1نشان داده

()5

نسبت

H

()1

قابل توجه نمیباشد و چنانکه احتمال گرفتای بهطور
متوسط  0/3میباشد .احتمال گرفتای صفر ( )P=0در نسبت
< 0.2

D

H

و < 4.7

نسبت > 1.2

D

H

L

H

حاصل میشود و همچنین در

و > 16.6

سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

Ld
H

احتمال گرفتای دارای

D

D

H

D
H

H

≤ R2 = 0.822 0.2
L 2

L

P = −0.004 ( ) + 0.169 ( ) − 0.704
H

H

< 16.7

D
H

2

≤ R = 0.904 4.7

نتایج گویای این امر میباشند که احتمال گرفتای با

برابر  6شود نمونهها در آستانۀ انسداد از روی

سرریز قرار میگیرند و در این نسبت درصد عبوری نمونهها

H

P = −0.919( )2 + 2.26 ( ) − 0.409
< 1.3

شده است .نتایج نشان میدهند در تمامی مدلها ،زمانی که
D

D

و  ،HLروابط (5

و  )1برای محاسبه پیشنهاد میگردد.

نمونههای رهاشده میباشد .احتمال گرفتای نمونهچوبها
 D( Ldو  ، Ldقطر و طول
در برابر دو پارامتر بیبعد  DHو
H

Ht/P

قطر و طول نمونهها رابطۀ مستایم دارد بهطوریکه با افزای
قطر یا طول نمونهها این احتمال افزای
افزای

عمق آب روی سرریز ،کاه

و بالعکس با

مییابد .همچنین مدل

 PKW1.25نسبت به انسداد حساسیت کمتری دارد و احتمال
گرفتای در این مدل نسبت به مدلهای

،PKW0.5 ،PKW0

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی
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 PKW1.5و  PKWبهترتیا  7/1 ،93/2 ،61/7و  91/3درصد

D

P = 3.455 ( ) − 0.547

()7

H

≤ 0.44

کمتر میباشد.
در اشکال ( 3و )60احتمال گرفتای نمونههای
شاخهدار در برابر پارامتر بیبعد  D/Hو  Ld/Hترسیم شده

D
H

R2 = 0.912

≤ 0.16
Ld

P = 0.128 ( ) − 0.507

()1

H

≤ 11.7

Ld
H

≤4

R2 = 0.908

است .مطابق اشکال مذبور احتمال گرفتای صفر در نسبت
D
 Ldو احتمال گرفتای یک در
 < 0.1و < 4
H
H

نسبت >

D

H

 Ldحاصل میشود .نتایج حاضر با نتایج
 0.44و > 11.7
H

منصوری و احدیان ( )6939مطابات دارند .برای حاالت حد

واسط  DHو  ،HLاحتمال انسداد نمونههای شاخهدار را بهترتیا
میتوان از روابط پیشنهادی ( 1و  )7محاسبه کرد.

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

نتایج نشان میدهند که مدل  PKW1.25نسبت به انسداد
ناشی از نمونهچوبهای شاخهدار حساسیت کمتری دارد
بهطوریکه احتمال گرفتای در این مدل نسبت به مدلهای
 PKW1.5 ،PKW0.5 ،PKW0و  PKWبهترتیا ،61/1 ،92/7
 26/6و  91/5درصد کمتر میباشد.

شکل  7احتمال گرفتای نمونههای صا

در برابر نسبت

D/H

شکل  1احتمال گرفتای نمونههای صا

در برابر نسبت

Ld /H
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شکل  3احتمال گرفتای نمونههای شاخهدار در برابر نسبت

D/H

شکل  60احتمال گرفتای نمونههای شاخهدار در برابر نسبت

Ld /H

محتملترین مکان برای انسداد
در طی فرایند آزمای

ورودی میشوند و باعث انسداد دیوارههای جانبی

تعداد نمونههای انسدادیافته در

میگردند ،BBo < 1 .انسداد دیوارۀ جانبی سرریز در تراز آب
i

محلهای مختلف سرریز ثبت گردیده و بر همین اساس

کمتری نسبت به حالت قبل ( )0.7 ≤ DH ≤ 1ایجاد میشود

محتملترین محل برای انسداد در سرریز معرفی شده است.

و در مدل  PKW0بهدلیل نداشتن شیروانی باالدست

با یکدیار

دیوارههای سرریز سهم قابلتوجهی از انسداد را به خود

در دامنۀ وسیعی

میدهند .عملکرد نمونههای شاخهدار بدین صورت بوده

خروجی میشوند و همچنین در هدهای خیلی کم ()DH > 1

وارد کلید ورودی میشوند و پس از آن بهسمت دیوارههای

انسداد نمونهها فاط به مدخل کلید ورودی و خروجی

جانبی تغییر مسیر میدهند و منجر به انسداد در دیوارههای

منتهی میشود و انسداد به باالدست سرریز ادامه مییابد .در

جانبی و بهطور خیلی کم کلید ورودی میشوند؛ و

نحوۀ عملکرد دو مدل چوب شاخهدار و صا
متفاوت بوده است .نمونهچوبهای صا

(  )0.2 ≤ DH < 1از نسبت  ،D/Hباعث انسداد کلید

آزمای

مربوط به نمونههای صا

دیوارههای جانبی سرریز بسته به نسبت

Bo
Bi

همچنین انسداد

هناامیکه  DH > 0.6است ،انسداد نمونهها فاط به مدخل

متفاوت میباشد

کلید ورودی و خروجی منتهی میشود و انسداد به باالدست

بر این اساس برای نسبتهای  ،BBo≥1هناامیکه تراز آب کم
i

میباشد

(  )0.5 ≤ DH ≤ 0.7نمونهها وارد کلید

سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

است که این نمونهها در هدهای باال ()0.18 < DH < 0.26

سرریز ادامه مییابد .با این حال ،در اکثر تراز آب موجود
( )0.18 ≤ DH ≤ 1انباشته شدن نمونهها در کلید خروجی
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است ،بهطوریکه افزای

سرریز وجود دارد.

در قطر نسبت به طول نمونهها

سبا انسداد بیشتر میشود.

نتیجهگیری

در یک هد ثابت درصد عبوری نمونههای شاخهدار

در این تحایق بااستفاده از پنج هندسۀ مختلف از سرریز کلید

نسبت به نمونههای صا

پیانویی و همچنین پنج نمونهچوب بهترتیا ،ظرفیت تخلیه

امر بهدلیل وجود خم و شاخهها در نمونههای مذکور

و پدیدۀ انسداد ناشی از اجسام شناور در این نوع سرریز

میباشد .در هر دو آزمای

و

مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت میتوان براساس

شاخهدار ،مدل  PKW1.25نسبت به انسداد حساسیت کمتری

یافتههای این تحایق ،نتایج زیر را بهطور خالصه بیان نمود:
وجود شیروانی باالدست در سازۀ سرریز عالوه بر
جلوگیری از افت جریان ورودی به سرریز سبا افزای

مربوط به نمونههای صا

دارد و نمونهها در تراز آب کمتری نسبت به سایر مدلها از
روی آن عبور میکنند .همچنین محتملترین محل برای
انسداد براساس مادار عمق آب برروی سرریز ،قطر نمونهها

ظرفیت تخلیۀ سرریز کلید پیانویی نیز میشود.
احتمال گرفتای عالوه بر نوع چوب (صا

از روی سرریز کمتر است و این

و

شاخهدار) با قطر و طول نمونهچوب رابطۀ مستایم دارد .با
این حال ،نتایج حاصل از این تحایق نشان میدهند که قطر

و نوع آنها ،متفاوت است ولی میتوان گفت که قسمت
مدخل کلید خروجی بحرانیترین ناطه از لحاظ انسداد
است و بخ

اعظم نمونهها در این قسمت انسداد مییابند.

نمونهچوبها نسبت به طول آنها یک پارامتر مؤثر بر انسداد
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