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บทที่ 8
การออกแบบอาคารประกอบเขื่อน
8.1 การวางตําแหนงอาคารประกอบ
อาคารประกอบเขื่อนคือ อาคารชลศาสตรที่ประกอบการใชงานของเขื่อนที่สําคัญมี
2 สวน คือ อาคารระบายน้ําลนและอาคารทอสงน้ํา การกําหนดตําแหนงของอาคารประกอบจะตอง
สอดคลองกับที่ตั้งเขื่อนและสภาพภูมิประเทศ
ตําแหนงของอาคารระบายน้ําลน มีหลักการพิจารณา ดังนี้
1. ตําแหนงทั่วไปจะวางอยูบริเวณฐานยันเขื่อนฝงใดฝงหนึ่งแลวแตความเหมาะสม
2. ฐานรากของอาคาร ควรวางอยูต่ํากวาระดับดินเดิมเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
3. ควรวางอาคารในแนวตรง ตั้งแตจุดเริ่มตนรับน้ําจนถึงทางระบายน้ํา หากหลีกเลี่ยง
ไมได ใหสวนโคงอยูที่คลองชักน้ําดานหนา หรือคลองระบายน้ําดานหลัง (Chute)
4. หลีกเลี่ยงการวางแนวคลองระบายน้ําดานหลังตัดผานรองน้ํา เนื่องจากอาจทําให
เกิดปญหาการกัดเซาะ และการระบายน้ํา
ตําแหนงของทอสงน้ํา มีหลักการพิจารณา ดังนี้
1. ทอสงน้ําควรอยูในแนวตรง (แนวสั้นสุด) และทํามุมตั้งฉากกับแนวเขื่อน เพื่อให
การคํานวณออกแบบ เขียนแบบ การกอสรางสะดวกและประหยัด
2. แนวทอสงน้ําจะตองเชื่อมตอสอดคลองกับแนวลําน้ํา หรือรองน้ําเดิม ไมควร
ตัดผานแนวรองน้ํา เนื่องจากจะทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะ และการระบายน้ํา
3. หลีกเลี่ยงการวางแนวทอโคง หรือหักมุมโดยทันที โดยเฉพาะทอที่อยูใตตัวเขื่อน
เนื่องจากแรงดันน้ําอาจกระแทกทอทําใหเกิดความเสียหาย และการซอมแซมจะกระทําไดยาก
4. ระดับของทอระบายน้ําควรอยูต่ํากวาระดับดินเดิมพอสมควร เพื่อใหมีการขุดวาง
ทอไว บนฐานรากที่มีความมั่นคงแข็งแรง
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8.2 การออกแบบทางชลศาสตรของอาคารระบายน้ําลน
อาคารระบายน้ําลน จะตองสามารถระบายน้ําไดตามปริมาณและระดับที่กําหนดไว จะ
เผื่อความสามารถการระบายประมาณ 20% ของปริมาณน้ําที่ตองระบาย สวนประกอบที่สําคัญของ
ทางระบายน้ําลน ประกอบดวย
1. คลองชักน้ํา (Approach Channel)
2. อาคารควบคุมปริมาณน้ํา (Control Structure)
3. ทางลําเลียงน้ํา (Discharge Channel)
4. อาคารสลายพลังงาน (Terminal Structure)
5. คลองระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (Outlet Channel)
รูปที่ 8-1 แสดงตัวอยางของสวนประกอบของอาคารระบายน้ําลน ความจําเปนของสวนประกอบ
ตางๆ ขึ้นอยูกับการจัดวางตําแหนง หรือรูปแบบของอาคารทั้งระบบ
Approach channel

Discharge Channel

Terminal Structure

Outlet Channel
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รูปที่ 8-2 ตัวอยางรูปแบบอาคารสลายพลังงาน
รายละเอียดและเกณฑสําหรับการออกแบบทางชลศาสตรของสวนประกอบของอาคาร
ระบายน้ําลน มีดังนี้
คลองชักน้ํา (Approach Channel) เปนทางรับน้ําเขาสูตัวอาคารระบายน้ํา (ในกรณีที่
อาคารระบายไมอยูในตัวเขื่อน) มีแนวทางการออกแบบดังนี้
1. ความเร็วของกระแสน้ําไมมากเกินไปจนเกิดการกัดเซาะ (ไมเกิน 4 เมตร/วินาที)
2. ความสูงของสันฝายจากระดับพื้นคลองชักน้ําไมนอยกวารอยละ 20 ของความลึก
น้ําในคลอง
3. ไมควรใชพื้นทางรับน้ําเปนดิน อยางนอยควรมีการเรียงหินเพื่อปองกันการกัดเซาะ
4. สูตรคํานวณปริมาณน้ําไหลผานคลอง นิยมใชสูตรของ Manning ดังนี้
1 2 / 3 1/ 2
Q =
R S A
n
เมื่อ Q = ปริมาณน้ําไหลผานทางรับน้ํา (ลบ.ม./วินาที)
n = Roughness Coefficient
R = Hydraulic Radius (เมตร)
= A/P
S = ลาดทองน้ํา
A = พื้นที่หนาตัดของน้ํา (ตารางเมตร)
P = เสนขอบเปยก (Wetted Perimeter) (เมตร)
บทที่ 8 การออกแบบอาคารประกอบเขื่อน

51

มาตรฐานอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก

อาคารควบคุมปริมาณน้ํา (Control Section) เปนอาคารที่ใชควบคุมปริมาณน้ําที่ไหล
ผานตามปริมาณที่ออกแบบไว สวนใหญเปนอาคารสันฝายยาว ใหมีน้ําไหลลนฝายแบบ Free Over
Flow อาจมีรูปแบบเปนทางน้ําธรรมดา หรือที่นิยมใชเปนฝายน้ําลนแบบโอกี้ (Ogee Weir Crest)
ซึ่งปริมาณน้ําไหลผานหาไดจากสูตร
Q = 0.552CLH 3e / 2
เมื่อ Q = ปริมาณน้ําไหลผานสันฝาย (ลบ.ม./วินาที)
C = Discharge Coefficient ขึ้นกับคา P / He
L = ความยาวประสิทธิผลของฝาย
He = ความสูงของน้ําเหนือฝาย + Velocity Head
P = ความสูงของสันฝาย
ทางลําเลียง (Discharge Channel) เปนสวนรับน้ําจากอาคารควบคุมปริมาณน้ํา กอน
ปลอยทิ้งสูลําน้ําเดิม โดยทั่วไปมีหนาตัดสี่เหลี่ยมผืนผา ความเร็วของการไหลจะออกแบบใหเปน
ความเร็วกวาการไหลวิกฤต (Supercritical Flow) ในกรณีที่ออกแบบเปนทอ จะตองมีพื้นที่น้ําไม
เกิน 90% ของพื้นที่ทอ เพื่อใหการไหลเปนแบบทางน้ําเปด (Open Channel)
อาคารสลายพลังงาน (Terminal Structure) เปนอาคารสวนที่ตอจากทางลําเลียงน้ําทํา
หนาที่สลายพลังงาน หรือแรงกระแทกที่เกิดจากการไหลของน้ํา ความเร็วของน้ําจะลดลง กอน
ไหลเขาสูลําน้ําเดิมเพื่อปองกันการกัดเซาะ
คลองระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (Outlet Channel) เปนสวนที่ทําหนาที่ระบายน้ําซึ่งผานจาก
อาคารสลายพลังงานลงสูลําน้ําเดิมดานทายน้ําตัวเขื่อน โดยทั่วไปจะขุดเปนคลองดินธรรมชาติรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู การคํานวณปริมาณน้ําใชสูตรของ Manning
อาคารระบายน้ําลนสําหรับเขื่อนขนาดเล็ก มีรูปแบบที่นิยมใชและงายตอการกอสราง
ไดแก แบบรางระบายน้ํา (รูปที่ 8-3) และแบบรางเท (รูปที่ 8-4) ปริมาณน้ําที่ไหลผาน (Q) ขึ้นอยูกับ
ความกวางของทางระบาย (L) และความลึกของน้ําเหนือสันทางระบาย (H) ดังรูปที่ 8-5 และ 8-6
แสดงความสัมพันธระหวาง Q , L และ H ของอาคารระบายน้ําลนแบบรางน้ํา และแบบรางเท
ตามลําดับ
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รูปที่ 8-3 แบบทั่วไปอาคารระบายน้ําลนแบบทางระบายน้ํา

รูปที่ 8-4 แบบทั่วไปอาคารระบายน้ําลนแบบรางเท
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