บทที่ 3 power circuit breaker
power circuit breaker
power circuit breaker คือ อุปกรณที่ใชตัดกระแส load หรือ กระแสที่มีคาสูงที่เกิดจาก
การลัดวงจรไดในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลากอนที่จะเกิดผลเสียหายตามมาจนเปนอันตรายกับ
คน หรือ อุปกรณอื่นๆ ที่อยูใกลเคียง อุปกรณนี้จึงเปนอุปกรณที่สําคัญมากอยางหนึ่งในสถานี

3.1

หนาที่และการใชงาน

circuit breaker เปนอุปกรณที่ใชกลไกเคลื่อนที่ตัดตอวงจรไฟฟา (mechanical switching
device) สามารถตอ (making) และใหกระแสไหลผาน (carrying) ในเวลาที่กําหนด และ ตัดกระแส
(breaking) ในขณะที่เกิดสิ่งผิดปกติ เชน เกิดลัดวงจร ฉะนั้นจึงกําหนดหนาที่ของ circuit breaker
ในสภาพที่กระแสที่ไหลผานทั้งในขณะที่ระบบมีสภาพปกติและเกิดผิดปกติ
การทํางานของ circuit breaker ในขณะระบบมีลัดวงจรเกิดขึ้น เปนหนาที่หลัก แมวา
ตลอดอายุการใชงานจริงอาจจะทําหนาที่หลักนี้นอยครั้ง และกระแสลัดวงจรที่ตัดอาจจะไมเทากับ
rated breaking current แตอยางไรก็ตาม breaker ก็ตองมีการทดสอบเพื่อยืนยันความสามารถ
breaker รุนใหมๆ จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น เมื่อทํางานจะไมกอใหเกิดปญหา หรือเกิดนอยที่สุด
กับระบบ หรือไมทําใหอุปกรณอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงเกิดความเสียหาย วงจรที่ใชงานเปนหลักในระบบ
ตองการ breaker ที่ทํางานเร็ว (high speed) ไมทําใหเกิด over voltage สูงเกินไป และสามารถ
ทํางานไดหลายครั้งอยางมั่นใจ
เนื้อหาในนี้จะกลาวเฉพาะ AC breaker ไมรวมถึง DC breaker

3.2

arcing

3.2.1 การเกิด arc
arc เปน conductor ชนิดหนึ่งซึ่งลําของ arc สรางขึ้นดวยกาซที่แตกตัว มีอุณหภูมิสูง (hot
ionized gas) จึงมีสภาพเปนตัวนํา กระแสที่ไหลผาน arc มีความสัมพันธกับแรงดันระหวางปลาย
ทั้งสองของ arc
contact ของ breaker เปนโลหะ และแชอยูในฉนวน เชน insulating oil , SF6 gas, หรือ
อากาศ ฉนวน หรือ medium นี้จะไมนํากระแสที่อุณหภูมิปกติ ฉะนั้นในสภาพ open จึงไมมีกระแส
ไหลผาน ในขณะ breaker อยูในสภาพ close กระแสจะไหลผาน breaker ทางโลหะของ contact
ที่ตอกันอยู
ถาพิจารณาขณะที่มีกระแสไหลผาน และ contact เริ่มเคลื่อนที่จากกันเมื่อไดรับคําสั่งให
open จะมีคา resistance เพิ่มขึ้น มีแรงดันตกครอมประมาณ 2-3 volt เมื่อเริ่มแยกออกจนมีระยะ
หางเล็กนอย (gap) แรงดันครอม gap จะเพิ่มสูงขึ้นมาก เกิด electric field gradient ระหวาง gap
สูงจน electron สามารถหลุดออกจาก contact วิ่งผาน gap ไปสูอีกดาน ชวงนี้มีเวลาเปน
microsecond เปนจุดเริ่มตนของ arc
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3.2.1.1 การพัฒนาของ arc
ขณะที่เริ่มเกิด arc ขึ้น จะทําใหฉนวนหรือ medium มีความรอนเพิ่มขึ้น และแตกตัว
(ionize) ถากระแสที่ไหลมีปริมาณสูงมากจะทําใหฉนวนมีความรอนสูงมาก ซึ่งทําใหเกิดการแตกตัว
อยางรวดเร็ว ถาฉนวนเปนน้ํามัน จะแตกตัวเปน hydrogen gas และมี ion ของ gas ปริมาณมาก
ในบริเวณที่ arc ผาน ในหองที่เกิด arc (arcing chamber) จะมีการถายเทความรอนดวย thermal
conductivity ของฉนวน ความดันสูงที่เกิดขึ้น และการไหลของกาซ (flow) อุณหภูมิที่เกิดขึ้น
บริเวณนั้นอาจสูงถึง 20,000 °C
ใน oil circuit breaker ความรอนจาก arc จะทําใหน้ํามันเดือด และแตกตัวเปนกาซ ดังนั้น
arc จึงประกอบดวย hydrogen gas, carbon, copper vapor สวนใน air circuit breaker จะ
ประกอบดวย nitrogen, oxygen, copper vapor และใน SF6 circuit breaker ประกอบดวยกาซที่
แตกตัวของ SF6 ซึ่งประกอบดวย SF5 ,SF4 ,SF3 ,SF2 , SF และ SF , F2 และ copper vapor ฉะนั้น
arc จึงถูกสรางขึ้นจากองคประกอบของกาซ
3.2.1.2 การดับของ arc
การดับ arc ใหได จําเปนตองทําลายกาซที่เปนตัวนําโดยการทําใหอุณหภูมิลดลงอยางเร็ว
จะทําใหกระบวนการสราง ion และ conductivity ลดลงจน ion กระจายออก ไมสามารถรวมกันได
หรือถูกแทนที่ดวยฉนวน medium ที่อยูรอบนอกที่ไมรอนมาก ในการ open breaker จะมีการ
เคลื่อนที่ของ contact แยกจากกันทําให arc ที่เกิดขึ้นนั้นยาวออก และจะรักษาอุณหภูมิไว พลังงาน
ที่จุดนั้นจะสูงขึ้น การดับ arc จะใชหลักการลดและดึงเอาพลังงานนั้นออกจาก arc
กระแสประกอบขึ้นดวยการเคลื่อนที่ของ free electron จํานวนมากในตัวนํา จะพบวาใน
arc มี free electron ที่ถูกสรางขึ้นดวย ionization process และรักษาระดับอุณหภูมิโดยการปลอย
พลังงานออกมา ในระบบ AC system กระแสจะเพิ่มและลดลงทุก 10 มิลลิวินาที และที่จังหวะเปน
ศูนยจะไมมี free electron ไหล ทําใหมีพลังงานเกิดขึ้นนอยมาก ที่ตําแหนงกระแสมีคาใกลกอน
และหลังศูนยจึงสําคัญมาก ถาทําใหบริเวณนั้นเกิดการสูญเสียพลังงานมาก arc ก็ดับได จึงออก
แบบ breaker ในขณะ open ใหมี arc เกิดขึ้น แลวควบคุม arc และดับ arc ที่ตําแหนงกระแสเปน
ศูนย เทากับกระแสหลุดไหล
วิธีการดับ arc คือ ยืด arc ใหยาวขึ้นอยางรวดเร็ว ฉีดกาซที่นําความรอนไดดีและเย็นไป
ตามความยาวของ arc เพื่อลดอุณหภูมิของ arc การทําใหกาซที่อยูในหองดับ arc (arcing
chamber) มีความดันสูงจะไหลผานชองแคบๆ บีบ arc ใหแคบลง แกนของ arc มีอุณหภูมิสูงขึ้น
temperature gradient จะเพิ่มตามแนวขวางของ arc สามารถระบายความรอนออกจาก arc ได
3.2.1.3 การตัดกระแสลัดวงจร
ในปจจุบัน breaker ชนิดน้ํามันแบบ bulk oil และ breaker ชนิด air blast แทบจะไมมีใช
งานอีกแลว breaker ชนิดน้ํามันแบบ minimum oil ก็มีใชนอยลง breaker ชนิดกาซ SF6 มีการใช
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งานอยางแพรหลายมากขึ้น
3.2.1.1.1
oil break circuit breaker
oil circuit breaker ใชน้ํามัน mineral oil เรียกวา insulating oil เปนฉนวน ผลิตจาก
petroleum แบงเปนสองแบบ คือแบบ bulk oil type ใชน้ํามันมากใสในหองดับ arc (arcing
chamber) แชไวในถังเหล็กเรียกวา dead tank type และแบบ minimum oil type ใชน้ํามันนอยใส
ใน arcing chamber แชไวใน porcelain ตั้งอยูบน support insulator เรียกวา live tank type
ในปจจุบันแทบไมมีการผลิต oil circuit breaker เพื่อใชในระดับแรงดันสูงกวา 69 kV
arc เกิดใน arcing chamber ที่เปน insulated pressure chamber ในขณะที่ contact เริ่ม
เคลื่อนที่จากกัน น้ํามันในหองดับ arc ยังมีอุณหภูมิและความดันปกติ เมื่อเริ่มมี gap จะเกิด arc
และ ความรอนที่ทําใหน้ํามันบริเวณนั้นแตกตัว (vaporize) เกิดความดันขึ้นในหองดับ arc เมื่อ
contact ที่เคลื่อนที่จะเปดชองระบายดานขางในหอง ชองระบายจะวางเรียงตัวตามแนวที่ contact
เคลื่อนที่ ชองระบายจะทําหนาที่ระบายความดัน ทําใหเกิด cross blast ของกาซ และน้ํามัน มีผล
คือ จะนําเอาพลังงานออกจาก arc และบังคับใหบางสวนของ arc ยาวยื่นเขาไปในชองระบาย arc
ก็จะยาวขึ้น ในกรณีที่ minimum oil breaker ตัดกระแสสูงที่แรงดันสูง จะมีการออกแบบใหมี
ลักษณะเปน oil pump ในขณะที่ contact เคลื่อนที่จากกัน ฉีดน้ํามันเขาไปใน chamber เพื่อเรง
ระบายความรอนออกจาก arc
bulk oil breaker จะมี contact และ chamber หนึ่ง หรือ สองชุดตอ phase และอาจจะอยู
ในถังเดียวกันโดยมี แผนกั้น (barrier) ระหวาง phase หรือแยกถังออกเปนแตละ phase ก็ได
minimum oil breaker อาจใช interrupter unit มาตออนุกรมกันภายนอก เพื่อใหแตละ
chamber แบงแรงดันเทาๆ กัน
contact ที่ใชตอ หรือแยกวงจร จะมีสวนที่อยูกับที่ เรียกวา fixed contact และสวนที่
เคลื่อนที่ เรียกวา moving contact สวนที่เปน fixed contact จะมีสวนปลายเปนทองแดงที่เปน
ชิ้นๆ ประกอบกันเปนกอนมีรูอยูที่ตรงกลางเพื่อให moving contact เสียบเขาได และสวนที่เปน
ทองแดงชิ้นๆ นี้จะถูกรัดอยูที่ตรงสวนปลายของ moving contact ปลายของชิ้นทองแดงบางชิ้นจะ
ยาวกวา และทําดวย copper tungsten alloy ทําหนาที่เปน arcing contact เพื่อตัด arc
(breaking) ตอนที่กระแสจะดับขณะ open และจะตอกระแส (making) กอนชิ้นอื่นตอน close
สวน moving contact จะมีปลายที่เปน alloy เชนเดียวกัน เพื่อใหสึกกรอนจาก arc นอย เวลาที่ใช
ในการดับกระแส (interrupting time) จะมีคาโดยประมาณเทากับ
30 ms opening time+25 ms arcing time=55 ms ประมาณ 3 cycles
3.2.1.1.2
gas blast circuit breaker
หลักการดับ arc ของ gas blast breaker คือ การดึงเอาพลังงานออกจาก arc ดวยการใช
gas ไมมีการทําให arc เปลี่ยนรูปราง หรือทําใหยาวขึ้นเชนเดียวกับ oil breaker
บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1

3

27 มกราคม 2547

การ cooling จะใชวิธีฉีดพน gas ไปตามแนวแกนของ arc ทําใหลอม arc ที่มีอุณหภูมิสูงไว
ดวย gas ที่เย็นกวา และวิ่งยานผิวของ arc ความเร็วของ ionized gas ที่รอน และประกอบเปน arc
จะเร็วกวา cooling gas ที่ไหลผานผิว ทําใหระบายความรอนไดดี ประกอบกับ arc เริ่มเกิดขึ้นใน
กระบอกที่ทําหนาที่เหมือนหัวฉีดเรียกวา nozzle ทําใหมี ความเร็วของ gas พนออกไปตามลําของ
arc สวนที่สําคัญของ gas blast breaker คือ ฉนวน gas หรือ media ที่เปนตัวระบายความรอน
ทั้งปริมาณ และความดันของ gas ที่ฉีดพน arc และ ชนิดของ contact และ nozzle
gas blast แบงเปนชนิด dead tank และ live tank เชนเดียวกับ oil type และมีฉนวนที่ใช
สองชนิดคือ อากาศ (air) และ SF6 gas และใช interrupter มาตอกันเพื่อเพิ่ม breaking capacity
ในปจจุบัน air blast breaker ไมมีการผลิตเพื่อใชกับแรงดันสูงๆ แลว การทํางานจะใช
อากาศเปนฉนวน ซึ่งหาไดทั่วไป อัดใหมีความดันสูง อาจสูงถึงระดับ 30 kg/cm2 ไมเปนพิษตอสิ่ง
แวดลอม สวนของ interrupting chamber, support column, tank ตองออกแบบใหทนความดันสูง
หลักการทํางาน คือระบายหรือปลอยใหฉนวนอากาศออกมาภายนอก ฉะนั้นระบบ valve จึงเปน
สวนสําคัญตอเวลาตัดกระแส มี interrupting time ต่ํากวาหนึ่ง cycle (20 ms) และสามารถตัด
กระแสสูงได เชน air blast breaker สําหรับ 11-15 kV generator
SF6 breaker เปน breaker ที่ใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ใช SF6 gas ที่มีคุณสมบัติเปน
ฉนวนที่ดีกวาอากาศ สารที่เกิดขึ้นหลังการตัด/ดับ arc คือ ผงของ metallic fluoride มีความเปน
ฉนวนและไมเปนอันตรายในขณะที่แหง แตเมื่อไดรับความชื้นจะสามารถกัดกรอน metal part ได
SF6 gas ไมมีตามธรรมชาติ เปนกาซที่ตองสังเคราะหขึ้น มีราคาแพง เนื่องจากมีผลตอ
บรรยากาศ จึงไมควรปลอยออกสูภายนอก การออกแบบจึงเปนแบบปดไมเหมือน air breaker
SF6 gas หนักกวาอากาศเปนกาซที่สามารถ de-ionize และกลับสภาพเดิมไดเร็ว และสวน
ที่เกิดขึ้น คือ ผงของ metallic fluoride ก็ไมฟุงกระจาย ไมทําใหความเปนฉนวนของกาซลดลง
การออกแบบโดยใช ‘puffer’ มีลักษณะเปนกระบอก cylinder หุม moving contact บาง
สวนขณะที่อยูในตําแหนง close ฉะนั้นขณะที่ moving contact เคลื่อนที่ กาซจะถูกอัด และจะ
ปลอยกาซที่มีความดันสูงออกไปรอบ arc ขณะที่ contact หลุดออกจาก puffer ดวยวิธีนี้การเคลื่อน
ที่ของ contact จะสรางความดันสูงขึ้นเองโดยไมตองอาศัยกลไกอื่น
puffer ทําดวย teflon ที่มีคุณสมบัติเปนฉนวน ทนทานตอความรอน ทําใหสามารถออก
แบบใหรูมีเสนผาศูนยกลางไดเล็กพอขนาดให moving contact วิ่งเขาออก ทําใหปดชองไมใหกาซ
ออกไปกอนที่ moving contact จะหลุดออกจาก puffer เรียกวา clogging effect ของ nozzle
กาซที่มีความดันสูงที่เกิดขึ้นใน cylinder จะขับออกภายนอกไดเพราะขณะที่ arc ยืดยาว
ออกไปตามการเคลื่อนที่ของ contact นั้น เสนผาศูนยกลางของ arc จะเล็กลงจนถึงเวลาใน sine
wave ที่กระแสเปนศูนย ทําใหหนวงเวลาการปลอยกาซออกไปภายนอก cylinder และถูกจังหวะ
ชวงเวลาที่ถูกหนวงไวนี้ขึ้นกับปริมาณกระแสของ arc เชน ตอนกระแสต่ํา จะเกิดกระบวนการที่ไม
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รุนแรง จะไมเกิด current chopping
SF6 gas breaker มี interrupting time ประมาณ 2-3 cycles
air blast breaker มี interrupting time ประมาณ 1-2 cycles
3.2.1.1.3
vacuum breaker
vacuum breaker มี insulating media ที่มี strength ที่สูงมากจนอาจพูดไดวามีคาเทากับ
infinity arc ที่เกิดขึ้นจะแตกตางจาก breaker อื่นๆ สวนที่เปน contact ประกอบดวย contact
สองชิ้นบรรจุอยูภายในสวนที่หอหุมที่ปดไมใหอากาศเขาภายในได ภายใน chamber จะมีสภาพ
เปนสูญญากาศ (vacuum) ขณะที่ open จะมี arc เกิดขึ้น และ arc จะรักษาสภาพอยูไดดวยไอ
ของโลหะ (metallic vapor) ที่เกิดจากดานที่เปน cathode ไอของโลหะจะกระจายใน vacuum
และ condense ที่ shield ที่อยูรอบขาง ขณะที่กระแสเปนศูนยไอโลหะจะ condense ไดมากทําให
มีสภาพกลับมาเปน vacuum
ในชวงแรก arc จะกระจายกันเปนหลายจุดบน cathode คือมี arc เกิดขึ้นหลาย arc ที่
ขนานกัน จุด arc บน cathode (cathode spot) หรือจุดที่เกิด emission จะผลักกันแต arc column
จะเขาหากันเนื่องจาก magnetic field เมื่อกระแสเพิ่มขึ้น จะมี arc เกิดขึ้นหลาย arc เกิด
magnetic field สูงขึ้น มีผลทําให arc path เสียไป และเกิดการประทะกัน หรือ ชนกันของ particle
อยางรุนแรง เกิด high voltage gradient ที่หนา anode จนเกิด ionization ของ anode และเกิด
metal vapor กระแสจะหนาแนนในบริเวณที่มี vapor หนาแนน ตรงจุดที่ anode เกิด vaporize นี้
จะมีความรอนสูงมาก เปนจุดเล็กๆ ทําใหเกิดการ emission อยางมากมาย และเกิดขึ้นอยางตอ
เนื่องไมหยุด arc จะพยายามเคลื่อนมารวมกันไมเหมือนกับชวงเริ่มแรก
arc จะดับขณะที่กระแสผานศูนย ถาเกิด arc เล็กๆ หลาย column จะดีกวา เกิด arc ใหญ
column เดียวเพราะ arc ใหญ column เดียว จะเกิดจุดที่รอนมากเกินไปตรง arc spot ที่บริเวณผิว
หนา contact จนเกิด emission ขึ้นสูงมากอยางตอเนื่อง มีผลทําใหเกิด restrike หรือ หลังจาก arc
ดับไปแลวจะเกิด arc ขึ้นอีกไมสามารถดับได
การออกแบบให จุด arc เคลื่อนที่บนหนา contact โดยใช magnetic field เปนการปองกัน
ไมให arc ที่เกิดขึ้นหลายๆ arc มารวมตัวกัน หรือสามารถทําใหจุด arc ที่รวมตัวกันแลวสามารถ
เคลื่อนที่อยางรวดเร็วบนหนา contact ก็จะทําใหไมเกิดความรอนสูงมากที่จุดเดียว และทําให
สามารถดับ arc ได
การออกแบบผิวหนาของ contact ใหเปน slot สามารถสราง magnetic field ใหเกิดขึ้นที่
ผิวหนาของ contact ได
ปญหาหนึ่งของ vacuum breaker คือ contact ทั้งสองละลายติดกัน หรือ เรียกวา contact
welding วิธีแกไขคือเลือกโลหะที่ใชทํา contact ใหเปนชนิดที่มี high conductivity แตมีความ
สามารถที่จะ weld ติดกันยาก เชน copper bismuth , chromium ,เปนตน
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อีกปญหาหนึ่งคือ โลหะที่ใชทํา contact อาจมีกาซผสมอยูดวย จึงเกิดกาซขึ้นขณะโลหะ
ละลายเนื่องจาก arc วิธีแกไข คือ ใช gas-free copper
หลักการออกแบบ vacuum interrupter ไมซับซอน สวนของ contact จะมีสวนปลายที่ทํา
จากโลหะ และมีรูปรางดังกลาว ในตําแหนง close จะเคลื่อนที่มาชนอัดกันที่หนาสัมผัส สวนปลาย
ที่สัมผัสมีลักษณะใหญกวาแกน (butt contact) บรรจุอยูใน vacuum chamber สามารถนํา
interrupter มาตออนุกรมกันเพื่อใหเหมาะสมกับแรงดัน มี interrupting time ต่ํากวา 15 ms

3.3

circuit breaker mechanism

- spring type
close ดวย spring
open ดวย spring
- pneumatic type
close ดวย pneumatic
open ดวย spring
close ดวย spring
open ดวย pneumatic
- hydraulic type
close ดวย hydraulic
open ดวย hydraulic
spring mechanism เปนกลไกที่มีพลังงานที่ใชขับเคลื่อน contact มาจากพลังงานที่ถูก
สะสมอยูใน spring
motor ทําหนาที่อัด spring ใหมีพลังงานสะสมไว ใน breaker รุนแรกๆ จะใชเปน open
spring และใช pneumatic mechanism สําหรับ close เปนสวนใหญ แตระยะหลังมีการพัฒนาให
ใช spring ไดทั้ง close และ open ตาม duty ที่ตองการ
pneumatic mechanism พลังงานที่ใชขับเคลื่อน contact มาจากพลังงานของลมที่มีความ
ดันสูง ใช compressor อัดลมใหมีความดันสูงประมาณ 20 bar เก็บไวในถังที่มีขนาดสามารถใชใน
การ close-open ไดอยางตอเนื่อง 4-5 ครั้ง ทุกครั้งที่สั่ง close พลังงานที่ใชจะไปขับเคลื่อน
contact และ charge สวนของ spring ใหมีพลังงานพรอม open มีขอเสียคือ มีเสียงดังขณะ open
และ เมื่อเกิดลมรั่ว compressor จะตองทํางานหนัก
hydraulic mechanism พลังงานที่ใชขับเคลื่อน contact มาจากพลังงานของกาซ nitrogen
ที่มีความดันสูงเรียกวา accumulator สรางความดันโดยใช pump อัดน้ํามัน hydraulic เพื่อไป
สรางความดันให accumulator เกิดความดันสูงมากถึง 40-50 bar ทําใหมีพลังงานที่เก็บสะสมไว
มากกวา spring mechanism มีขอเสีย คือน้ํามันรั่ว pump ตองทํางานหนัก ถารั่วมากอาจไม
สามารถรักษาสภาพ close ไวได เนื่องจากสวนใหญจะตอ driving rod ตรงกับ mechanism ไมมี
ชิ้นสวนของกลไกที่ใชเกี่ยวกันไว (latch) เพื่อใหอยูในตําแหนง close

3.4

switching duty
3.4.1 closing and latching duty ขณะที่สายสงเกิดลัดวงจรอยู (permanent fault) เชน
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สายขาดตกลงดิน ตนไมลมพาดสายหรือ line insulator เกิดชํารุดเสียหาย จะมีกระแสลัดวงจรเกิด
ขึ้นในเวลาที่วงจรไฟฟาเริ่มตอ (electrically close) หรือเริ่มมี arc เกิดขึ้นระหวาง contact ขณะ
close operation ถาการลัดวงจรเกิดขึ้นเปนชนิด single phase to ground fault และ ถาสั่ง close
breaker ในขณะที่ลัดวงจรยังคงอยูวงจรจะเริ่มตอกันที่ phase ที่เกิดลัดวงจร ขณะที่แรงดันเปน
ศูนยตาม sinusoidal cycle จะเกิดกระแสที่มีคลื่นลูกแรกของ sine wave มี peak สูงที่สุด (first
asymmetrical peak) อาจมีคาใกลสองเทาของ symmetrical peak การ close จึงตองอาศัยแรงที่
จะทําใหกลไกสามารถ close และ latch กันได พรอมกับสามารถที่จะ open ดวยเมื่อ protective
relay สั่งงานไดอีกครั้งดวยเวลา interrupting time ปกติที่กําหนด หรือสามารถอยูในตําแหนง
close ไดโดยมีกระแสลัดวงจรที่สูงสุดไหลผานจนกระทั้ง breaker ตัวอื่น open
ในขณะนั้นอาจเกิดปญหาขึ้นไดสองลักษณะ คือ
- ปญหาจากแรงตรงกันขามกับแรงกลที่ขับเคลื่อน driving rod ให contact close
- ปญหาจาก arc ที่กิดขึ้นขณะ close มีปริมาณกระแสลัดวงจรสูง
แรงที่เกิดจากการชักนํา (induce) ของ magnetic field เปนสัดสวนกับกระแสยกกําลังสอง
และ แรงดูดกันหรือบีบรัด (attractive force) ที่เกิดขึ้นกับชุด contact finger ที่มีการจัดเรียงขนาน
กันจะบีบรัด fixed contact แรงบีบรัดที่เกิดขึ้นตรงจุดสัมผัสจะเปน repulsive force คือแรงจะมี
ลักษณะที่ contact finger ของ fixed contact จะบีบรัดกับ contact rod ของ moving contact
และคลายตัวเปนจังหวะตามแรงที่เกิดขึ้น การทํางานของ mechanism ตอน close จึงตองมีแรงพอ
ที่จะขับเคลื่อน moving contact หรือชนะแรงที่เกิดจากกระแสและรวมถึงแรงตาน และ inertia ของ
สวนที่กําลังเคลื่อนที่
การออกแบบ mechanism ใหมี close operation สามารถ close ไดสมบูรณในขณะที่มี
กระแสลัดวงจรไหล อาจมีพลังงานเหลืออยูมากเกินในขณะที่มีกระแสปกติ หรือในเวลาที่ไมมีกระแส
ไหลผานเลย จึงจําเปนตองมีอุปกรณเพื่อทําหนาที่ชวยรับพลังงานสวนเกินที่เหลือนี้ เพื่อปองกัน
contact เสียหาย หรือเกิดอาการที่ contact เดงเขา-ออก (bounce)
ในเวลา close จะเกิด arc ขึ้นระหวาง moving และ fixed contact กอนที่ contact จะ
สัมผัสแตะกันจริงเสมอ เรียกวา pre-strike และ arc ยังเกิดขึ้นไดในกรณีที่เกิด contact bounce
หนาสัมผัสของ contact จะถูก arc ทําลาย ถา arc เกิดขึ้นระหวางชองเล็กๆ จะทําลายผิวหนา
สัมผัสของ contact ไดมาก เพราะเกิด high potential gradient ขึ้นที่บริเวณผิวหนาของโลหะ
ฉะนั้น pre-strike และ contact bounce จึงทําใหเกิด local heating จน โลหะของ contact เกิด
เชื่อมตอ (weld) กันตรงจุดที่สัมผัสได ซึ่งจะมีผลมากใน vacuum circuit breaker ที่มีหนาสัมผัส
เปน butt contact
3.4.2 current carrying capability การออกแบบ contact ตองมีความเหมาะสมที่จะรับ
กระแส rated normal current ที่ไหลผานเปนเวลานานๆ โดยที่อุณหภูมิสูงตองไมสูงเกินคากําหนด
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และสามารถรับกระแสลัดวงจรพิกัด (rated short circuit current) ไดในเวลาที่กําหนด หนึ่ง หรือ
สามวินาทีตามมาตรฐาน (maximum temperature rise) โดยไมทําใหเกิดความผิดปกติที่หนา
สัมผัส และพรอมจะ open และ close กลับเขาใชงานตอเนื่องไปไดอีก
สิ่งที่จะทําใหความสามารถในการรับกระแสต่ําลง คือ หนา contact เกิดสกปรก มีรอย
ทําใหสูญเสียจุดสัมผัส point to point contact ลดลง ใน oil breaker จะเกิดสารที่น้ํามันเปลี่ยน
สภาพโดยความรอน มีลักษณะเหนียวมีสีน้ําตาลดํา (เรียกวา tar) จับที่หนาสัมผัสเปน film แข็ง สาร
นี้จะทําให contact resistance เพิ่มขึ้นและเกิดความรอนบริเวณจุดที่ contact ตอสัมผัสกัน

3.5

circuit interruption

ในการใชงานทั่วไป breaker ตองมีความสามารถทํา switching operation ไดแก close,
open, และ fault interruption เปนตน
3.5.1 fault interruption หรือ fault clearing คุณสมบัติของ breaker ทุกตัวตองสามารถ
ตัดกระแสลัดวงจรไดเทากับ short circuit rating ที่ระบุไว ถาไมมีการระบุความสามารถนี้ไว
อุปกรณที่ใชตัดตอวงจรนั้นจะเปน load break switch หรือ circuit switcher หรือ isolator
กระแสขณะเกิดลัดวงจรอาจมี dc offset เนื่องจาก short circuit impedance ที่เปนตัว
limit คากระแสลัดวงจรมีลักษณะเปน reactance และมุมของแรงดันขณะเกิดลัดวงจรไมใชที่ 90°
เสมอไป ในชวงแรกกระแสจะมีสวนที่เปน dc รวมอยูกับกระแสสวนที่มีความถี่ระบบ และสวนที่เปน
dc จะลดลงในลักษณะ exponential ตามคา time constant ของ impedance วงจร กระแสจะลด
ลงจนถึงสวน dc component เปนศูนย กระแสที่เหลือจะมีความถี่ระบบ เรียกวา symmetrical
component
กรณีเกิดลัดวงจรที่มุมแรงดันมีองศาเปนศูนย จะไดคา peak แรกของกระแสลัดวงจรสูงที่
สุด เรียกชวงแรกสวนที่มีแรงดัน dc นี้วา asymmetrical component กระแส peak แรกอาจสูงใกล
เคียงกับสองเทาของ symmertrical component
3.5.2 terminal short circuit กรณีตัดกระแสลัดวงจรชนิด three phase ungrounded
fault จะมี transient restriking voltage สูงสุด คือ ถา phase แรกสามารถตัดกระแสลัดวงจรได
แลว (first pole to clear) โดยที่อีกสอง phase ยังไมสามารถดับ arc ได แรงดันที่ครอม contact ที่
open สําเร็จแลวจะมีคาเทากับ 1.5 √2 Vp (peak) มีความถี่ระบบ รวมกับความถี่ของ natural
frequency หรือ transient response ของระบบ แรงดัน restriking transient voltage มีแรงดันตรง
peak ของ recovery voltage นี้อาจสูงถึงสองเทาของ power frequency recovery voltage
หลังจากตัดกระแสลัดวงจรกรณี three phase grounded fault อาจมี recovery voltage
ครอม contact สูงกวา line to ground voltage ได
กรณีระบบเปน effectively ground คือ ระบบที่มี zero sequence impedance ≤ 3 เทา
บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1
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ของ positive sequence impedance แรงดันครอม contact ของ phase แรกที่ clear ไดในขณะที่
อีกสอง phase ยังคงมีลัดวงจรอยู จะเกิดแรงดันประมาณ 1.3 เทาของแรงดัน line to ground เรียก
วา first pole to clear factor = 1.3
3.5.3 breaking small inductive current ตามที่อธิบายแลววา arc จะดับขณะที่กระแส
เปนศูนยใน sinusoidal wave ฉะนั้นหากกระแสหยุดไหลอยางทันทีทันใดกอนมีคาเปนศูนย
(current chopping) ถากระแสเปลี่ยนทันทีทันใดนั้นมีคาเทากับ ‘ I ’ จะมีพลังงานเทากับ L.I 2 เก็บ
ไวใน inductor ที่มีคา inductace : ‘ L ’ พลังงานนี้จะถายเทไปมากับ stray capacitance ของ
inductor เกิด transient over voltage ครอมระหวาง contact ขึ้นได อาจมีคาสูงจนเกิด restrike
หรือเกิด arc ขึ้นอีก หรือเกิด external flashover ขึ้น breaker ก็จะไมสามารถดับ arc ได สวนใหญ
จะเกิดกับ breaker ชนิด air blast breaker และ vacuum breaker ที่มีกระบวนการดับ arc ไมขึ้น
กับปริมาณกระแส จึงมี shunt resistor ครอม contact ของ air blast breaker ไวเพื่อปองกันไมให
เกิด over voltage ระหวาง contact สูงเกินไปในขณะ open
3.5.4 breaking small capacitive current หลังจากตัดวงจรสายสงยาวๆ และ cable
ออกแลวจะยังคงมีแรงดันปรากฏเหลืออยูเนื่องจาก trap charge ดังนั้นทุกๆ ครึ่ง cycle ขั้วหรือ
polarity ของ trap charge ดานสายสงจะตรงกันขามกับ polarity ของแรงดันระบบ ทําใหแรงดัน
ครอม contact ของ breaker มีคาเปนสองเทาของแรงดันระบบเทียบกับดิน (phase to ground)
อาจสงผลใหเกิด restrike ได การแกไขถาเปน air blast breaker จะใช shunt resistor ตอครอม
contact เพื่อ discharge ประจุคางในสายสงหรือ cable แตถาเปน SF6 breaker จะมี insulation
performance ดีกวา สามารถออกแบบ interrupting chamber ทํางานในขณะ open ใหเหมาะสม
ไมเกิด restrike เรียกวา restrike free breaker ไมจําเปนตองใช resistor ตอครอม
3.5.5 short line fault ขณะที่เกิดลัดวงจร (fault) ตรงจุดที่หางจาก breaker เปนระยะทาง
ประมาณหนึ่งกิโลเมตร (kilometric fault) ขณะตัดวงจรจะเกิด recovery voltage ครอม contact
ของ breaker แรงดันนี้มีความถี่เปน สองความถี่ คือ ความถี่ระบบ 50Hz (source frequency) และ
ความถี่ของคลื่นสะทอนกลับมาจากสายสงที่เกิดลัดวงจร (reflected wave) ขนาดของ recovery
voltage อาจไมสูงมากนั้น แตแรงดันสะทอนกลับจะมีอัตราการเพิ่มสูงมาก (high rate of rise) อาจ
เปนอันตรายกับ breaker ประเภท air blast
3.5.6 out of phase switching ขณะกอน close แรงดันครอมที่ปลาย contact ทั้งสองดาน
(ขณะที่ breaker อยูในตําแหนง open) อาจมีมุมทางไฟฟา (electrical angle) ตางกัน กรณีที่สูงที่
สุดคือขณะทําการ synchronize ระบบกับ generator จะมีมุมตางกับ 180 ° เกิด out of phase มี
แรงดันเปนสองเทาครอมที่ contact ถาขณะกําลัง open breaker มีแรงดันครอม contact สองเทา
และเกิด arc จะมีกระแสต่ํากวากระแสลัดวงจร และถาความเร็วของ contact ที่เคลื่อนที่ออกจาก
กันเร็วพอที่ทําใหฉนวนกลับคืนสภาพไดเร็วจะสามารถ open ไดสําเร็จโดยไมเกิด restrike
บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1
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ใน breaker รุนใหมๆ สวนใหญจะไมมีปญหาเรื่องนี้ กรณี breaker ที่ใชงานในสถานีที่มี
โรงจักรตอเชื่อม ควรเลือกใช breaker ของ generator เปนแบบ double interrupter มากกวา
single interrupter เพราะตองใช synchronize กับระบบ จะทนแรงดันสองเทาไดดีกวา
3.5.7 evolving fault ในขณะที่ breaker ตัดกระแสที่มีปริมาณนอยในชวงแรก หลังจาก
contact เริ่มจากกันเกิดกระแสเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ยังดับ arc ไมสําเร็จ ถาออกแบบใช
พลังงานเพื่อดับ arc ของ interrupter ใหมีความสัมพันธกับพลังงานที่ arc สรางขึ้น จะทําให
interrupter เสียหายได เพราะพลังงานที่สรางขึ้นเพื่อดับ arc จะถูกสรางขึ้นในชวงแรกขณะที่
contact ยังอยูใน interrupting chamber ถาชวงแรกกระแสต่ําจะไมเพียงพอที่จะดับ arc ของ
กระแสสูงที่เกิดขึ้นภายหลังได และถาเกิดขณะที่ contact เกือบหลุดออกจาก chamber จะไม
สามารถดับ arc ไดเลย ตัวอยางที่มีการดับ arc ในลักษณะ ดังกลาว
- การดับ small inductive current ถาเกิด current chopping จะเกิดแรงดัน voltage
สูงครอม contact (over voltage) อาจทําใหเกิด flashover กลายเปน fault เกิดขึ้นที่
ภายนอกอุปกรณ ถากระแสเกิด chop ในขณะที่ contact เริ่มหลุดจาก puffer แลว
ความดันภายใน puffer จะไมสูงพอที่จะดับกระแสที่สูงขึ้นภายหลังได สามารถปองกัน
ไดดวยติดตั้ง surge arrester ไวใกลอุปกรณ
- breaker สองตัวขนานกันทํางาน open พรอมกัน ถากระแสไหลผานแตละตัวไมเทากัน
breaker ตัวที่กระแสผานมากจะดับ arc ไดกอน ตัวที่เหลือที่มีกระแสนอยกวาในชวง
แรก กระแสจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมาก เพราะกระแสจากตัวแรกจะกลับมา
ไหลผานรวมดวย
3.5.8 capacitor และ reactor switching ในอดีตจะใช breaker ที่มี pre-insertion
resistor เพื่อปองกัน inrush current แตในปจจุบันสามารถควบคุมมุมของแรงดันดวย point on
wave relay ในขณะที่ contact เริ่มตอกันทางไฟฟาดวยเกิด prestrike หรือเรียกวา electrical
connection กรณี capacitor ควรสั่ง close ในขณะที่เกิด electrical connection ขณะที่แรงดัน
เปนศูนยหรือกอนศูนยเล็กนอย สวน inductor ควรสั่ง close ใหเกิด electrical connection ใน
ขณะที่แรงดันเปน peak หรือกอน peak เล็กนอย
3.5.9 initial transient recovery voltage คือ แรงดันที่เกิดขึ้นหลังจาก breaker ได
interrupt กระแสลัดวงจรในชวงแรก ในชวงตนหลังกระแสหยุดไหลถาฉนวนระหวาง contact ที่ถูก
ทําลายไปกลับมาสมบูรณ หรือมี rate of rise of dielectric strength เร็วกวา rate of rise of
recovery voltage (สภาพฉนวนคืนกลับมาดีดวยอัตราเร็วกวาแรงดันครอม contact ที่เกิดขึ้น)
กระแสก็สามารถหยุดไหลได แรงดันที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปน high frequency over voltage ผสมกับ
system frequency สาเหตุที่มีความถี่สูงเพราะ capacitance ของ bus bar ดาน source ที่อยู
ใกลๆ breaker มีคาต่ํา ทําใหมี natural frequency สูง ปญหานี้จะเกิดกับ SF6 breaker สามารถ
บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1
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แกไขโดยการตอ capacitor ระหวาง line กับ ground ไวที่ดาน source เพื่อลด oscillation
frequency
3.6 การทํางานของ multi-interrupter คือการนําเอา interrupter มาตออนุกรมกัน และ
มักจะติดตั้ง grading capacitor ครอม interrupter ไวเพื่อทําใหแรงดันที่ตกครอมแตละ interrupter
ใกลเคียงกัน ทั้งแรงดันปกติและแรงดัน recovery voltage โอกาสเกิด restrike นอยลง breaker มี
performance ดีขึ้น

บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1
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ภาคผนวก บทที่ 3
การเลือก interrupting capacity rating ของ circuit breaker
ผูออกแบบจะออกแบบระบบใหมี reliability และ safety ซึ่งตองมี criteria การออกแบบ
และรวมถึงการเลือก rated ของอุปกรณ และอุปกรณปองกันที่เหมาะสม สิ่งสําคัญที่เกี่ยวของคือ
การคํานวณ AC system short circuit current เพื่อใชเลือกพิกัดของอุปกรณตางๆ
เมื่อมีการขยายระบบ generation และ transmission จะพบวา fault level มีคาเพิ่มสูงขึ้น
การพิจารณาวา equipment rating เกาที่ใชงานอยู หรือการเลือก equipment ใหมเพื่อติดตั้งเพิ่ม
เขาในระบบ เริ่มประสบปญหามากขึ้น เชน การเลือก circuit breaker rating ที่เหมาะสม

system short circuit current
1. source of short circuit current สิ่งสําคัญในการคํานวณหา short circuit current คือ
ลักษณะแหลงจายกระแสลัดวงจร (short circuit current source) และ impedance
characteristic ของอุปกรณแตละชนิดที่เกี่ยวของ จะเห็นวาในระบบจะมีอุปกรณที่เปนแหลงจาย
กระแสลัดวงจรได คือ generator, synchronous motor, และ induction motor แหลงจายกระแส
เหลานี้จะผลิตกระแสลัดวงจรไหลสูจุดที่เกิดลัดวงจร (fault)
1.1 generator ในขณะที่เริ่มเกิดลัดวงจร generator จะยังคงรักษาสภาพแรงดันที่สราง
ขึ้นเนื่องจากมี field excitation และ prime mover ยังคงขับตัวให generator หมุนดวยรอบเทาเดิม
จากแรงดันนี้จะสรางกระแสลัดวงจรที่มีขนาดสูง โดยมี impedance ของ generator และของวงจร
ที่ตอเชื่อมระหวาง generator ไปยังจุดที่เกิดลัดวงจร เปน parameter ในวงจร
1.2 synchronous motor โครงสรางเหมือนกับ generator คือมี field ที่เกิดจาก DC
current และ stator winding ที่มี AC current ไหล เมื่อ stator winding รับกระแสจาก AC line ที่
ตอเขา และเปลี่ยน electrical energy เปน mechanical energy
ในขณะที่เกิด short circuit แรงดันของ AC line ลดลง motor จะหยุดจาย mechanical
energy ไปที่ load และรอบหมุนจะลดลง ในชวงนี้ inertia ของ load และ rotor ของ motor จะยังคง
หมุน motor ตอไป ทําใหมีสภาพเหมือน generator และจายกระแสไปที่จุด fault กระแสจะไหลอยู
หลาย cycle โดยมีปริมาณที่ขึ้นอยูกับ impedance ของ motor และของ line ที่ตอเชื่อมไปยังจุด
fault
1.3 induction motor เนื่องจากมี inertia ของ load และ rotor ของ induction motor
เชนเดียวกับ synchronous motor แตตางกันที่ induction motor ไมมี DC field winding แตมี field
ที่สรางขึ้นที่ stator จาก source ที่ตอเขาที่ motor และมี rotor flux ในขณะใชงานปกติ เมื่อแรงดัน
ลดลงเนื่องจาก short circuit อยางรวดเร็ว แต flux ใน rotor จะลดลงอยางรวดเร็วไมได และดวย
inertia จากการที่ rotor ยังหมุนอยู ทําใหเกิดแรงดันขึ้นที่ขดลวดของ stator และสรางกระแสไหล
บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1
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ไปยังจุด fault จนกวา flux ใน rotor จะลดลงจนเปนศูนย โดยทั่วไป induction motor จะสราง
กระแสลัดวงจรไดประมาณ 4-5 cycle กระแสสวนนี้จะมีผลกับ momentary current ของ circuit
breaker
2. rotating machine reactance
impedance ของ rotating machine จะมีลักษณะเปลี่ยนคาไปตามเวลา ไมเหมือนกับ
impedance ของหมอแปลงที่คงที่ รอบหมุนจะคงเทาเดิมอยูชั่วขณะหนึ่งหลังจากเกิด fault เนื่อง
จากยังมี field excitation voltage และเวลาตอมา reactance ของ machine จะเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
ขึ้นอยางตอเนื่องทําใหกระแสในชวงแรกมีคาสูงสุดและคอยๆ ลดต่ําลง จะบอกคา reactance ดังนี้
ตามรูป 1
- subtransient reactance X″ เปน reactance ของ stator winding ในชวงเริ่มตนหลัง
เกิด fault กระแสจะไหลอยูในชวง 2-3 cycle แรก
- transient reactance X′ ใชในการหาคากระแสในชวงที่ตอจาก subtransient
reactance จะมีคาอยูในชวงครึ่งวินาทีหรือนานกวานั้นขึ้นอยูกับ machine
- synchronous reactance X เปน reactance ชวงที่เกิดสภาพ steady state condition
จะเกิดขึ้นในชวงหลังจากเกิด short circuit หลายวินาทีผานไป จึงไมใชในการคํานวณ
คากระแสลัดวงจร
Few high peaks due to
Effect of damper winding
(“subtransients”)
Slowly decaying
“transient component”
√2

E
X’’
√2

E
X’

√2

0.5

1

E
X

t, s

8

Steady state
component”

รูปที่ 1 Transient short circuit current of synchronous machine.
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generator และ synchronous motor จะมีลักษณะของ reactance ทั้งสามแบบ แต
decay time หรือ period ของแตละชวงไมเทากัน สวน induction motor จะมีเฉพาะ subtransient
reactance เพราะไมมี field coil
3. symmetrical และ asymmetrical current
symmetrical และ asymmetrical เปนคําที่ใชอธิบายรูปรางของรูปคลื่น AC current wave
ที่เทียบกับรอบแกนศูนย ถา envelopes ( เสนที่ลากเชื่อมตอระหวาง peak แตละลูก) ของ peak
ของกระแสมีลักษณะเหมือนกันทั้งดานบนและลางหรือมี symmetry รอบแกนศูนย เรียกวา
symmetrical current ดังรูปที่ 2 ถา envelopes ไม symmetry กับแกนศูนย เรียกวา
asymmetrical current สวนใหญ short circuit current จะเปน asymmetrical ที่มีคาสูงในชวง
2-3 cycle แรก และจะลดต่ําลงเรื่อยๆ จนเปน symmetrical ดังเชนรูปที่ 3
Peak current envelope

ก

รูปที่ 2 Symmetrical short circuit current
Peak current envelope

รูปที่ 3 Asymmetrical short circuit current
เหตุที่ short circuit current เปน asymmetrical เพราะ impedance สวนใหญในวงจร
short circuit จะมีคา reactance มากกวาคา resistance ซึ่ง ratio : X/R จะเปนตัวบงบอกถึงคา
maximum ของ peak
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- ถา short circuit เกิดขึ้นตรงเวลาขณะที่ voltage wave เปน peak กระแสจะเริ่มจาก
ศูนย และจะมีรูปรางเปน sine wave มี rate of change สูงสุด ( ซึ่งจะสอดคลองกับ
ขณะแรงดันเปน peak) และมี symmetry กับแกนศูนย ดังรูปที่ 4
- ถา short circuit เกิดขึ้นตรงขณะที่ voltage wave มีคาเปนศูนย ขณะนั้นกระแสตองมี
เปน peak หรือมี rate of change เปนศูนยดวย (current wave จะตอง lag ประมาณ
90° จาก voltage wave) จึงเปนไปไมไดที่ current wave จะเกิดขึ้นเปน peak ทันที
ทําใหเกิดมี DC component ผสมกับ sine wave กระแสที่เกิดขึ้นจึงไม symmetry กับ
แกนศูนย ดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 Short circuit occurred at peak voltage , Current symmetrical

รูปที่ 5 Short circuit occurred at zero voltage , Current peak
asymmetrical
4. DC component ของ asymmetrical short circuit current

รูปที่ 6 Components of asymmetrical short circuit current
บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1
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asymmetrical short circuit current wave form สามารถอธิบายดวย component 2
ชนิด ดังรูปที่ 6 คือ
- symmetrical current ที่มีลักษณะเปน sine wave และ
- DC component ที่มีอัตราลดลงเปน function ของ reactance และ resistance ทั่วไป
จะลดลงจนเปนศูนยประมาณ 6-10 cycle
5. การคํานวณ short circuit currents
การคํานวณ asymmetrical current อยางละเอียด และถูกตองเปนวิธีที่ยุงยาก จึงมักจะ
คํานวณอยางงายเพื่อจะไดใชเปนขอมูลในการเลือก equipment rating และ protective device
basic equation: คา symmetrical short circuit current : I
I = E/Z
E คือ system driving point voltage
Z คือ system impedance ในวงจร short circuit
การคํานวณจะให generator ทั้งหมดที่มีอยูในระบบตอเขาใชงาน และกําหนดคา
generator impedance ที่เปนสวนหนึ่งของ system impedance ในสูตร basic equation มีคา
เทากับ impedance ในชวง subtransient คาที่คํานวณไดกําหนดใหเปนคา symmetrical short
circuit current ไวเทียบกับ interrupting rating ของ breaker
6. ความหมายของ circuit breaker rating
ทั่วไป circuit breaker ตองสามารถตัดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่มีโอกาสไหลผาน
high voltage breaker จะมี rated interrupting time ประมาณ 3-5 cycle มี current
rating กําหนดไว 2 ชนิดคือ
- momentary current rating
- interrupting current rating (หรือ breaking current rating)
breaker ตองสามารถทน mechanical stress ที่เกิดขึ้นขณะเกิด short circuit และสามารถตัด
กระแสลัดวงจรที่มีขนาดคอยๆ ต่ําลง หรือเรียกวา decay ลงขณะตัด (interrupt)
momentary peak current rating (หรือ closing and latching current rating หรือ short circuit
making current rating) จะพิจารณาคลื่นลูกแรกของกระแส short circuit ที่เปนคา asymmetrical
peak สูงสุดของ peak แรก ที่ breaker ตองทน mechanical stress ที่จะเกิดขึ้นไดขณะ close on
fault คาทั่วไปตาม IEC std. จะใช factor เทากับ 2.5 คูณ AC component เหตุผลที่ใช 2.5 เพราะ
peak making current มีคาเทากับ
initial symmetrical rms current × 2 × √ 2 × 0.9
(0.9 คือ factor ที่เกิดขึ้นเพราะ peak แรกเกิดขึ้นขณะที่มี DC component ลดลงแลว)
initial symmetrical rms current × 2.55
IEC จึงกําหนดใหใชตัวเลข 2.5
บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1
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interrupting current rating เปนคา symmetrical short circuit current วัดขณะที่ arcing
contact แยกจากกัน(contact parting time)
asymmetrical interrupting current rating เปนคา asymmetrical short circuit current
(symmetrical + dc component ) วัดขณะที่ arcing contact แยกจากกัน
ตาม IEC std. จะกําหนดคา rms value ของคา AC component Iac คือ symmetrical
interrupting rating และ percentage DC component ( Idc × 100) / Iac
ตาม ANSI std. จะกําหนดคา rms value และ curve เพื่อหาคา factor ไปใชคํานวณหา
คา asymmetrical
breaker จะสามารถตัดกระแสลัดวงจรไดเทากับ rated short circuit interrupting / breaking
current ซึ่งประกอบดวย AC component และ percentage DC component เทาที่กําหนดไว
interrupting rating ทั่วไปสามารถเลือกคาที่กําหนดไวในมาตรฐาน ระบุเปน AC component
ใชงาน เชน 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 kA ตามตารางรูปที่ 7
short time current rating จะบอกเปนคา symmetrical ampere ที่ breaker สามารถทนความ
รอนที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ ไดในหนึ่งหรือสามวินาที จะเปนคาเดียวกับ interrupting current
Voltage Rating
kV 22 / 25.8 33 / 38

Normal / Maximum
Rate Voltage Range Factor K

1

1

Insulation Level
Low Frequency Withstand(Dry),rms

kV

60

80

Impulse Withstand(BIL),Crest

kV

150

200

Rated Continuous

A

1600

1600

Rated Short Circuit Current at Max. kV

kA

25

25

Closing and Latching Capability,Creast

kA

68

68

cycle

5

5

Current Ratings

Rated Interrupting Time

CO + 15s + CO

Rated Duty Cycle

Three pole

Type of Tripping
mm/kv

Creepage Distance

PEA Line

Surge Absorber Capacitor

บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1
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Voltage Rating
Normal / Maximum

115 / 121

230 / 242

525 / 550

1

1

1

1

kV 69 / 72.5

Rate Voltage Range Factor K
Insulation Level
Low Frequency Withstand(Dry),rms

kV

160

260

425

860

Impulse Withstand(BIL),Crest

kV

350

550

900

1550

2000 2000/3000/4000

4000

Current Ratings
Rated Continuous

A 3000/4000 1200/2000 2000

Rated Short Circuit Current at Max. kV kA

40

31.5

40

40

50

50

Closing and Latching Capability,Creast kA

108

85

108

108

135

135

5

3

3

3

Rated Interrupting Time

cycle

3

2

O + 0 s + CO + 15s + CO

Rated Duty Cycle

Single Pole and/or Three pole

Type of Tripping

>= 15 or 25

mm/kv

Creepage Distance

no

Surge Absorber Capacitor

รูปที่ 7 ตัวอยาง Standard rating short circuit current ที่ EGAT เลือกใช

7. หลักการเลือก circuit breaker rating
การออกแบบตองคํานึงถึง safety ของคนที่ทํางานในสถานีหรือผูที่อาศัยอยูรอบๆ สถานี
และ ตองไมทําใหอุปกรณเกิดเสียหาย จึงกําหนดให equipment short circuit rating หรือ
interrupting rating ใหมีคาเทากับหรือสูงกวา maximum short circuit current ที่ไหลผาน ซึ่งจะ
เรียกวา ‘ available short circuit current ‘ โดยใชคากระแสของ symmetrical short circuit
current ที่คํานวณจาก basic equation มาเปนตัวกําหนดการเลือก rating การคํานวณจะใช
subtransient reactance X″ ของ synchronous generator และ transient reactance X′ ของ
synchronous motor โดยไมตองคํานึงถึงผลจาก induction motor
การใชคา symmetrical short circuit current ที่คํานวณไดเปนตัวกําหนดการเลือก rating
ของ breaker จะให margin อยูแลว เพราะใชคาของ peak แรกที่เปน rms มาเปน interrupting
current ซึ่งจะเกิดขึ้นหางออกไป 1-2 cycle ในขณะที่ contact เริ่มแยกจากกัน
สวนคา DC component จะมีรวมอยูดวยในขณะ breaker เริ่มตน interruption
ความสามารถของ breaker ซึ่งในแตละมาตรฐาน จะมีการ verify ในการทดเสอบ breaker
แบบ type test อยูแลว และแตละ มาตรฐานจะคํานึงถึง ขนาดและ ความเหมาะสมของ parameter
ของระบบ
ในทางปฏิบัติจะมีบางอยางที่มีผลกับกระแสลัดวงจร
บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1

18

27 มกราคม 2547

- ขณะใชงานจริงอาจไมไดเดินเครื่องทุกโรง แตจะไมทําใหสถานีที่มี fault level สูงจากการ
คํานวณตามสูตร มีคา fault level ที่เกิดขึ้นจริงลดต่ําลงไปมาก (จะใกลเคียงกับคาที่เดินทุกโรง)
- breaker ที่อยูใกล power plant จะมี margin นอยกวา breaker ที่อยูไกลออกไป
- ในการคํานวณ symmetrical short circuit current ในแตละแหงจะเปนคาของ bus fault
- breaker ของ line ที่ feed fault current นอยที่สุดกรณีเกิด fault ในสถานี จะมีโอกาส
interrupt กระแสมากที่สุดเมื่อเกิด fault ใกลๆ สถานีใน line นั้น กระแสที่ผาน line
breaker ตัวนั้นจะเทากับ bus fault current ลบดวยกระแสที่ไหลมาจากสถานีที่อยูอีก
ดาน
parallel clearing ของ gas circuit breaker ชนิด puffer type ตองคํานึงถึงกระแสที่แตละ
ตัว interrupt ตองไมตางกันมาก หากตางกันมาก เชน 10% และ 90% จําเปนตอง de-rating ลง
และกําหนดใหใชเพียง 80% ของ rated interrupting current
8. การพิจารณากรณี short circuit current ที่คํานวณไดมีคาเทาหรือเกิน breaker rating
ขณะใชงานบางสถานีอาจมี fault level สูงเกินกวา breaker rating จําเปนตองพิจารณา
เปลี่ยน rating ใหเหมาะสม การพิจารณาเปลี่ยนควรเลือกเฉพาะ breaker ที่ตองตัดกระแสสูงเกิน
rating ไมจําเปนตองเปลี่ยนทุกตัว หรือพิจารณาใส series reactor เพื่อ limit กระแส
ขอแนะนําเพื่อการพิจารณา
- bay ที่ไมได feed fault (ขณะเกิด bus fault) กรณีเกิด fault ใกลๆ สถานีใน circuit
ที่ตอออกจาก bay นี้ จะมี short circuit current ใกลเคียงกับ bus fault current เชน bay
ของ capacitor bank, transformer ที่จาย load ให กฟน. และ กฟภ. ถา bus
arrangement เปน breaker and a half scheme อาจ open breaker ตัวกลางไวและ
เมื่อเกิด fault ให trip signal สั่ง bus differential ทํางานเพื่อชวยลด หรือ ตัดกระแสขณะ
interruption ได หรือปองกัน interruption failure
- bay ที่ feed fault นอยที่สุด (ขณะเกิด bus fault) ใหสํารวจกระแสแตละ line
(circuit) ขณะเกิด fault ใน line นั้นตําแหนงใกลสถานี จะพบวา bay ที่ feed bus fault
current ต่ํา จะมีกระแสผานสูง ใหพิจารณาเฉพาะ ที่ใกล หรือเกิน 90 % breaker rating
หรือพิจารณาใส series rector เฉพาะใน line นั้น
series reactor เพื่อ limit กระแส
230 kV system 40 kA : short circuit inductance เทากับ 10.57 mH
ใส series reactor ขนาด 1.0 mH จะลดลงไดประมาณ 10%
115 kV system 40 kA : short circuit inductance เทากับ 5.28 mH
ใส series reactor ขนาด 0.6 mH จะลดลงไดประมาณ10%
บทที่ 3. circuit breaker ปรับปรุงครั้งที่ 1
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