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การไหลในทางนา้ เปิ ด
(OPEN CHANNEL FLOW)
การไหลแบบสม่าเสมอ
การไหลในทางน้ าเปิ ดเป็ นการเคลื่อนที่ของของไหลภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก (gravity force) จากที่ที่มี
พลังงานสู งไปสู่ บริ เวณที่มีพลังงานต่า ซึ่ งขณะที่ของไหลเคลื่อนที่จะเกิดการสู ญเสี ยพลังงานเนื่ องจากมีแรงเสี ยดทาน
ในบริ เวณที่ของไหลสัมผัสกับทางน้ าเปิ ด แรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นนี้มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของการไหล ซึ่ งการ
ไหลแบบสม่าเสมอจะเกิดขึ้นเมื่อแรงเสี ยดทานเท่ากับแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก โดยที่การไหลแบบสม่าเสมอ
นี้ บางครั้งเรี ยกว่า การไหลแบบปกติ (normal flow)
การไหลแบบสม่าเสมอจะเกิดขึ้นเมื่อ
1. คุณสมบัติทางเรขาคณิ ตและสภาพการไหลในทางน้ าเปิ ด คือ y, A, Q และ V ที่คงที่ทุกหน้าตัดการไหล
2. ความลาดนั้นเท่ากันตลอดช่วงความยาวที่เกิดการไหลแบบสม่าเสมอ ซึ่ งในทางน้ าเปิ ดจะมีสภาพการไหล
แบบสม่าเสมอได้ถาไม่มีความเร่ ง (acceleration) หรื อ ความหน่วง (deceleration) ในแต่ล่ะหน้าตัดการไหล
แสดงว่า สภาพการไหลแบบสม่าเสมอจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแรงโน้มถ่วงของโลกในทิศทางการไหลมีค่า
เท่ากับแรงเสี ยดทานของการไหล
Robert Manning (พ.ศ. 2434 - 2438) วิศวกรชาวไอริ สได้วิเคราะห์ผลการทดลองการไหลในทางน้ าเปิ ดทั้งใน
ห้องปฏิบตั ิการและในแม่น้ าหลายแห่ง พบว่า ในการไหลแบบสม่าเสมอค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ Chezy มี
ความสัมพันธ์กบั สัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระของ Manning คือ
C
=
(1/n) (R)^1/6
โดยที่ n คือ สัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระของ Manning ซึ่ง Chow (พ.ศ. 2502) แนะนาค่า n และแทนค่า C ใหม่
จะได้สมการ
ความเร็ ว V
=
(1/n) (R^2/3) (S^1/2)
อัตราการไหล Q
=
AV
อัตราการไหล Q =
(1/n) (A) (R^2/3) (S^1/2)
สมการด้านบน คือ สมการกการไหลแบบสม่าเสมอของ Manning ซึ่งมีความถูกต้อง เมื่อมีสภาพการไหล
แบบปั่ นป่ วนสมบูรณ์ (fully turbulent flow)
ปี พ.ศ. 2509 Henderson ได้แนะนาเงื่อนไขที่จะทาให้เกิดการไหลแบบปั่ นป่ วนสมบูรณ์ในทางน้ าเปิ ดคือ ต้อง
มีความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระของ Manning (n) รัศมีชลศาสตร์ (R) และความลาด (S)
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การเลือกใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระ n ที่เหมาะสม ต้องอาศัยประสบการณ์และการตัดสิ นใจ (judgement)
จากองค์ประกอบต่างๆ (factors) ที่สาคัญดังนี้
1. ความขรุ ขระของผิวทางน้ าเปิ ด (surface roughness) หมายถึง ขนาดและรู ปร่ างของวัสดุที่เป็ นผิวทางน้ าเปิ ด
ถ้าวัสดุเป็ นเม็ดละเอียด (fine grain) จะมีค่า n ต่า ในขณะที่วสั ดุเม็ดหยาบ (coarse grain) มีค่า n สู ง
2. พืชปกคลุม (vegetation) หมายถึง การที่มีพืชเจริ ญเติบโตในทางน้ าเปิ ด เช่น มีหญ้าขึ้นหรื อมีผกั ตบชวาลอย
น้ า เป็ นต้น ลักษณะเช่นนี้จะทาให้ค่า n มากขึ้น เพราะไปขวางทางน้ า ทาให้ลดพื้นที่หน้าตัดการไหล ซึ่ งผล
ของการมีพืชคลุมต่อสัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระจะมากหรื อจะน้อยขึ้นอยากับความหนาแน่น และชนิดของพืช
3. ความผันแปรและความคดเคี้ยวของทางน้ าเปิ ด (channel irregularities and channel alignment) คือ ความแปร
ผันของทางน้ าเปิ ดอันเนื่องมาจากความแปรเปลี่ยนของรู ปร่ าง หน้าตัดและขนาดตามความยาวของทางน้ าเปิ ด
ตลอดจนความคดเคี้ยวของทางน้ าเปิ ด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมาก จะทาให้สัมประสิ ทธิ์ความขรุ ขระมากตาม
ไปด้วย
4. การกัดเซาะและการตกตะกอน (scouring and silting) เมื่อทางน้ าเปิ ดถูกกัดเซาะโดยกระแสน้ ามากก็เท่ากับ
เป็ นการเพิ่มความขรุ ขระของผนังคลอง ทาให้สัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระมากขึ้น ในทางตรงข้าม หากมีการ
ตกตะกอนด้วยวัสดุที่มีความละเอียดกว่าผิวทางน้ าเปิ ด จะช่วยลดความขรุ ขระของพื้นผิว ทาให้สภาพการ
ไหลสะดวกยิง่ ขึ้น ดังนั้นสัมประสิ ทธิ์ ความขรุ ขระจะมีแนวโน้มน้อยลง
ตัวอย่างที่ 13 ท่อเหล็กหล่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 cm วางในแนวความลาด 0.002 ในขณะที่มีน้ าไหลผ่าน
ครึ่ งท่อแล้วเกิดสภาพการไหลแบบสม่าเสมอ จงหาอัตราการไหลในท่อเหล็กหล่อ [n = 0.013]

วิธีทา

การไหลในท่อเหล็กหล่อเพียงครึ่ งท่อเป็ นการไหลในทางน้ าเปิ ด เพราะมีส่วนของผิวน้ าที่สัมผัสกับ
บรรยากาศ เมื่อท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 cm และมีน้ าไหลครึ่ งท่อ
ดังนั้น พื้นที่หน้าตัดกการไหล A
=
½ [πD^2]/4
=
½ [π(0.254)^2]/4
=
0.0253 m2
เส้นขอบเปี ยก P
=
πD /2
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รัศมีชลศาสตร์ R

อัตราการไหล Q
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π/2 (0.254)
0.399 m
A/P
0.0253/0.399
0.063 m
(1/n) (A) (R^2/3) (S^1/2)
(1/0.013) (0.0253) (0.063)^2/3 (0.002)^1/2
0.0138 m3/s Answer

