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บทที่ 4. Gas Insulated Substation (GIS)
4.1 บทนํา

เนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาขยายการลงทุน ทําใหมีผูใชไฟรายใหญเกิดขึ้นจํานวน
มาก ทั้งในสวนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจหางสรรพสินคา โรงแรม การคมนาคมขนสง และการ
ศึกษา ทําใหความตองการใชไฟฟาในประเทศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น  จึงตองจัดหาแหลงผลิตไฟฟา
ตลอดจนขยายระบบสงเพิ่มข้ึนเพื่อใหสามารถสงจายพลังงานใหถึงผูใชไฟ โดยมีปริมาณที่เพียงพอ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

แตปญหาที่ประสบอยูประการหนึ่ง คือ การเพิ่ม หรือขยายสถานีไฟฟาแรงสูงในเขตตัวเมือง
โดยเฉพาะอยางยิ่งใน กทม. ที่ดินมีราคาสูง  จึงไดพิจารณาการแกปญหาโดยนํา GIS มาใชทั้งใน
ดานการขยายสถานีไฟฟาแรงสูงที่มีอยู  และในดานการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูงแหงใหม

สําหรับลูกคารายใหญที่มีความตองการใชไฟฟาปริมาณมากๆ และตองการระบบที่มีความ
มั่นคง และมีคุณภาพ ตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการรับไฟฟา (upgrade voltage system) โดย
แทนที่จะรับจากระบบจําหนายที่แรงดันระดับปานกลาง (medium voltage) เปลี่ยนมาเปนการรับ
จากระบบแรงดันสูง ( high voltage system) โดยมีสถานีไฟฟาเปนของตนเอง  ดังนั้นจึงเปนสิ่งจํา
เปนที่ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะบุคคลากรดานการบํารุงรักษา จะตองมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ
อุปกรณในสถานีไฟฟาแรงสูงของตน  เพื่อความปลอดภัยตอบุคคล และสามารถบํารุงรักษาอุปกรณ
ในสถานีไฟฟาแรงสูงใหมีความสมบูรณพรอมใชงานไดตลอดเวลา

4.2  รูปแบบของสถานีไฟฟาแรงสูง
สถานีไฟฟาแรงสูงสามารถแบงออกตามชนิดการฉนวนไดเปน 2 แบบ คือ

- สถานีไฟฟาแรงสูงแบบใชฉนวนอากาศ ( Air Insulated Substation : AIS )
- สถานีไฟฟาแรงสูงแบบใชฉนวนกาซ ( Gas Insulated Substation : GIS )

4.2.1 สถานีไฟฟาแรงสูงแบบใชฉนวนอากาศ ( Air Insulated Substation : AIS )
เปนสถานีที่นิยมใชมากเนื่องจากอุปกรณมีราคาถูก แตจะตองมีพื้นที่กวางมากพอ ราคาที่

ดินไมแพง สภาพแวดลอมเหมาะสม บางครั้งอาจเรียกวา Conventional Substation หรือ
Open Air Substation  โดยออกแบบใหอุปกรณหลักตองประกอบติดตั้งอยูบนโครงเหล็ก ใช
อากาศเปนฉนวนภายนอกระหวางตัวนําแตละเฟส และระหวางตัวนํากับดิน  ซึ่งการออกแบบ
ฉนวนขึ้นอยูกับสภาวะบรรยากาศ คือ ความดัน อุณหภูมิ ความชื้น ความเปรอะเปอน ฝุน
ละออง ดังนั้นวิศวกรผูออกแบบ AIS จะตองกําหนดการจัดวางอุปกรณตางๆ ใหระยะหางมี
ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Clearance)  ทั่วไปมักเปนชนิดอยูกลางแจง (Outdoor
Substation) ซึ่งตองคํานึงถึงมาตรการปองกันฟาผาโดยตรง หรือผลสืบเนื่องอื่นๆ ทีเกิดจาก
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ปรากฏการณฟาผาอีกดวย
ขอดีของสถานีไฟฟาแบบ AIS คือ
- ออกแบบไดหลากหลายตามความตองการของระบบ
- อุปกรณมีราคาถูก
- กรณีอุปกรณใดเกิดเสียหาย เชน เซอรกิตเบรคเกอร (circuit breaker) ,ใบมีดตัดตอน

(disconnecting switch), หมอแปลงวัดกระแส (current transformer), หมอแปลงวัด
แรงดัน (voltage transformer), กับดักฟาผา (surge arrester), บัสบาร (busbar)
สามารถจัดหามาทดแทนไดงาย

- การขยายระบบหรือเปลี่ยนพิกัดอุปกรณทําไดงาย
- การบํารุงรักษางาย สามารถทําไดเฉพาะตัวไมกระทบกับอุปกรณขางเคียง
- ใชปริมาณกาซ SF6 นอยกวา (กาซ SF6 มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม)
ขอเสียของสถานีไฟฟาแรงสูงแบบ AIS คือ
- ตองระมัดระวังเมื่อทํางานในพื้นที่สถานีไฟฟา
- ตองเลือกฉนวนใหถูกตองตามสภาพแวดลอม
- ตองมีมาตรการปองกันผลกระทบจากสัตว
- ตองออกแบบทั้งดาน ไฟฟา และ โยธา ทั้งหมด
- ตองประกอบอุปกรณแตละตัว และติดตั้งบนฐานโครงเหล็กที่หนางาน

4.2.2 สถานีไฟฟาแรงสูงแบบใชฉนวนกาซ ( Gas Insulated Substation :GIS)
เปนสถานีไฟฟาที่มีอุปกรณตางๆ ที่กลาวมาขางตน ติดตั้งอยูภายในทอโลหะ โดยการอัด

กาซ SF6 เพื่อเปนกาซฉนวนไวภายใน จึงสามารถลดระยะปลอดภัยทางไฟฟาลงได ทําใหสถานี
ไฟฟาแรงสูงแบบ GIS มีขนาดเล็กลงมาก  สามารถออกแบบใหติดตั้งแบบกลางแจง ,ภายใน
อาคาร, ใตพื้นดินหรือภายในอุโมงคก็ได  โดยทั่วไปจะพิจารณาตามวัตถุประสงคหลักของการ
ติดตั้งใชงาน เชน ตองการความเชื่อมั่นสูง , มีพื้นที่วางจํากัด ,ไมตองการมีภาระการบํารุงรักษา
มาก เปนตน   ดังนั้นปจจุบันจึงมีความนิยมติดตั้งสถานีไฟฟาแบบ GIS กันมากขึ้น

ขอดีของสถานีไฟฟาแบบ GIS
- ใชพื้นที่การกอสรางนอยกวา
- ติดตั้งไดรวดเร็วกวา
- มีความปลอดภัยการใชงานสูงกวา
- ไมมีผลกระทบจากมลภาวะภายนอก
- การบํารุงรักษานอยกวา
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ขอเสียของสถานีไฟฟาแบบ GIS
- มีราคาอุปกรณแพงกวามาก
- การขยายหรือเพิ่มเติมตองวางแผนลวงหนา และตองใชผลิตภัณฑเดิม ซึ่งผูผลิตมัก

เสนอราคาสูงกวาความเปนจริง
- เมื่อมีความเสียหายระหวางการใชงาน เชน หากเกิดฟอลท (fault) ภายในจะหา

ตําแหนง ฟอลท ไดยากกวา และการซอมแซมมีความยุงยาก ทําใหเสียเวลาจายไฟฟา
(Outage time) สูงกวา

- หลังซอมหรือขยายเพิ่มเติม อาจตองดับไฟฟาทั้งหมดเพื่อทดสอบ Dielectric
- ใชปริมาณกาซ  SF6 มากกวา ซึ่งมีราคาแพง และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม

รูปที่ 1 สถานีไฟฟาแรงสูง GIS แบบภายนอกอาคารและภายในอาคาร

รูปที่ 2 เปรียบเทียบระหวางสถานีไฟฟาแรงสูงแบบ  GIS และ AIS
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3. อุปกรณใน  GIS
ในแตละ Bay ของ GIS จะประกอบไปดวยอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ซึ่งมีพิกัดการใชงานเหมือน

กับ AIS ทุกประการ เพียงแตออกแบบเปนลักษณะ Module แตละ Module จะมีหนาแปลน
(Flange) เพื่อจะไดนํามาประกอบตอกันไดตามลักษณะการจัด Bus ตาม Single Line  ที่ตองการ
สวนตางๆ ในแตละ Bay ของ GIS สามารถแยกไดดังนี้

3.1 สวนประกอบหลัก ( Primary components)
3.1.1 ตัวถังโลหะ (Enclosure)

ทําจาก อลูมิเนียมผสม ( Aluminium Alloy) หรือเหล็ก (Steel) ทําหนาที่เปนทอหุมสวนที่มี
ไฟ นอกจากนั้นยังเปนทางผานของกระแสเหนี่ยวนํา (Induced Current) ซึ่งอาจสูงถึง 80-
100% ของกระแสที่ไหลในบัสบาร   ดังนั้นทอโลหะทุกสวนตองตอถึงกันทั้งหมดและตอลงดิน
ปจจุบันมาตรฐานสากล ไดมีขอกําหนดใหอัตราการรั่วของกาซไมควรเกิน 0.5 % ตอป      

รูปที่ 3    (a)  การติดตั้ง GIS ใตพื้นดิน      (b)   GIS ติดตั้งบนรถบรรทุก
(a) (b)

รูปที่ 4 ตัวอยาง GIS ติดตั้งในพื้นที่มีหิมะปกคลุม
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ตัวถังโลหะของ GIS แบงตามลักษณะโครงสรางไดเปน 2 ประเภทคือ แบบที่บรรจุบัสบาร
หรืออุปกรณทั้ง 3 เฟส อยูภายในตัวถังเดียวกัน  เรียกวา ตัวถังชนิด 3 เฟส ( Three Phase
Enclosure) สวนอีกประเภทหนึ่งคือ แตละทอหรือตัวถังจะบรรจุอุปกรณเพียงเฟสเดียวเทานั้น
เรียกวา ตัวถังชนิดเฟสเดียว ( Single phase enclosure)

รูปที่ 5 ลักษณะ GIS แบบตัวถังเดียว

รูปที่ 6  ลักษณะ GIS ตัวถังชนิด 3 เฟส
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ขอพิจารณาเปรียบเทียบระหวางตัวถัง 1 เฟส และตัวถัง 3 เฟส  สรุปไดดังนี้
 GIS ที่ขนาดไมเกิน 145kV ตัวถังแบบ 3 เฟส  มีราคาถูกกวาแบบ 1 เฟส
 ราคาการติดตั้งขึ้นอยูกับการออกแบบของผูผลิตแตละยี่หอ ซึ่งโดยทั่วไปไมแตกตางกัน
มาก

 แบบ 3 เฟส มีขนาดเล็กกวาจึงชวยลดคาใชจายเกี่ยวกับที่ดินและอาคาร
 เมื่อเกิดฟอลทแบบ 1 เฟสลงดิน (1 Line to ground fault) ตัวถังแบบ 3 เฟสจะทํา
ใหฟอลทกลายเปนแบบ 3 เฟส( 3 Phase fault) ซึ่งทําใหระบบเสียเสถียรภาพมากกวา
และความเสียหายของอุปกรณก็มีมากกวา  แตเนื่องจากปริมาตรตัวถังใหญกวาทําให
Pressure relief ทํางานยากกวา (Pressure ไมสูงเกิน)

 ถาตองการให circuit breaker แตละ pole ทํางานไดอยางอิสระ (single-pole
operated) การเลือกใชตัวถังแบบ 1 เฟส จะเหมาะสมกวา

 ผูผลิตสามารถออกแบบชนิดผสมใหได เรียกวาแบบ Hybrid คือ ตัวถังของ บัสบาร เปน
แบบ 3 เฟส สวนอุปกรณอ่ืนเปนแบบ 1 เฟส

(a) (b)

รูปที่ 7 (a) ตัวถังแบบ 3 เฟส (b) ตัวถังแบบเฟสเดียว  (c) เปรียบเทียบ Diameter
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3.1.2 บัสบาร( Bus-Bar)
 โดยทั่วไปทําจากอลูมิเนียม หรือทองแดง ออกแบบใหมีขนาดตามพิกัดกระแสตอเนื่อง

(Rated Continuous Current) ระยะความหางของจุดจับยึด (support) ข้ึนอยูกับแรงกระทํา
ทางกลขณะเกิดลัดวงจร  ที่ปลายบัสบารทั้ง 2 ขาง จะเคลือบดวยเงิน หรือ Chromium Copper
การตอกับอุปกรณมีทั้งแบบยึดกันดวย Bolt และ แบบเสียบ( Plug-in)

3.1.3  Insulation Spacer
       บางครั้งเรียกวา Insulating Cone ทําจาก Epoxy Resin ซึ่งมีคุณสมบัติเปนฉนวนสูง

ปราศจากโพรงอากาศภายในเนื้อ มีความตานทานตอสารเคมีตางๆ ทนความรอนสูง ข้ึนรูปงายได
ตามความตองการ ใชสําหรับรองรับ บัสบาร หรืออุปกรณตางๆ ใน GIS เชน เซอรกิตเบรคเกอร,ใบ
มีดตัดตอน ,หมอแปลงวัดแรงดัน เปนตน  Insulation Spacer มีการออกแบบใชงาน 2 ประเภทคือ
แบบปด ( Gas Tight Spacer) และแบบเปด ( Gas Pass Insulator ) นอกจากจะใช Insulation
Spacer แบบปดรองรับ Conductor แลวยังทําหนาที่แบงสวน (Partition) ของ Gas Compartment
เพื่อแยกเปนสวนๆ เวลาที่เกิดปญหาไมใหกระทบกับสวนอื่นๆ

(a) (b)
รูปที่ 8   (a) บัสบารแบบเสียบ           (b) บัสบารแบบยึดดวย Bolts

(a) (b)
รูปที่ 9  (a)  Inulation spacer แบบปด   (b) Insulation spacer แบบเปด
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3.1.4 อุปกรณระบายแรงดันเกิน (Pressure relief device)
      ทําหนาที่ระบายแรงดันภายในไมใหสูงเกินคาที่ตัวถังโลหะทนได กรณีระบบปองกัน

ตัดฟอลททํางานชากวาปกติ มักกําหนดใหติดตั้งทุก Compartment  อุปกรณระบายแรงดันเกิน
นี้เปนแบบทํางานไดคร้ังเดียว ทําจาก กราไฟท (Graphite) หรือโลหะ อุปกรณระบายแรงดันจะ
ตองติดตั้งใหขณะที่ทํางานจะระบายกาซออกไปในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อปองกันอันตรายตอผู
ปฏิบัติงานที่อยูในบริเวณนั้น

1. วาวลเติมกาซ
2. ชุดระบายแรงดันเกิน
3. สวิตชตรวจจับแรงดันกาซ

                    รูปที่ 10 ลักษณะอุปกรณระบายแรงดันเกิน

รูปที่ 11 แสดงทิศทางการระบายแรงดันเกินที่ปลอดภัย
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3.1.5 เซอรกิตเบรคเกอร (Circuit breaker )
ออกแบบเปนชนิดตัวถังไมมีไฟ (Dead Tank) โดยใชกาซ SF6 ทําหนาที่เปน ทั้งฉนวนตัว

กลาง ( Dielectric) และตัวดับอารค (arc) โดยปกติแลว Compartment ของเซอรกิตเบรคเกอร
จะใชแรงดันกาซสูงกวาใน Compartment อ่ืน ๆ   Interrupter มีหลักการทํางานแบบ Puffer
คือ ขณะ Moving Contact เคลื่อนที่ลง   จะเปนการใชลูกสูบอัดกาซในเวลาเดียวกันดวย

     ถาพิกัดแรงดัน สูงกวา 230 kV ภายใน Interrupter จะตอ Contact อนุกรมและมี Grading
capacitor ตอขนานกับ Contact เพื่อใหแรงดันตกครอมแตละ Contact เทากันชวงเวลาที่เซอร
กิตเบรคเกอรกําลังตัดกระแส  ลักษณะการจัดวาง เซอรกิตเบรคเกอร  มี 2 แบบ คือ การจัดวาง
ในแนวตั้ง (Vertical) และวางในแนวนอน (Horizontal) ซึ่งมีขอสังเกตคือ เซอรกิตเบรคเกอรวาง
ในแนวนอนสามารถมั่นใจไดวา ฝุนผง ที่เกิดจากการอารคจะตกลงสงพื้นดานลางซึ่งเปนบริเวณ
ที่มีความเครียดทางไฟฟา(Electrical stress)ตํ่ากวา  เมื่อพิจารณาลักษณะการจัดวางจะเห็นได
วา เซอรกิตเบรคเกอร  แบบแนวตั้งจะลดพื้นที่ในการติดตั้งไดมากกวา แตระยะความสูงจะเพิ่ม
ข้ึน  เมื่อบํารุงรักษาจะตองยก Interrupter ข้ึนทั้งชุด ดังนั้นตองออกแบบอาคารใหมีความสูงเผื่อ
ไวดวย  การบํารุงรักษากรณีการจัดวางในแนวนอนตองดึง Contact ทั้งชุดออกตามแนวนอน
ดังนั้นจะตองเผื่อพื้นที่ดานขางในอาคารสําหรับการบํารรักษาเชนกัน
    ในสวนของชุด Operating Mechanism มีทั้งแบบ สปริง , ลม (Pneumatic) และ ไฮดรอลิค
ปจจุบัน Operating Mechanism แบบลม  ไมเปนที่นิยมเนื่องจากประกอบดวยซีล (Seal)
จํานวนมาก และการเสื่อมสภาพมักขึ้นกับคุณภาพลม และความดันของลมที่ใช ทําใหวาระการ

รูปที่ 12 หลักการทํางานภายใน Interrupter ของเซอรกิตเบรคเกอร
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บํารุงรักษาสั้น อีกทั้งตองใช Air Compressor ชนิดพิเศษสําหรับอัดแรงดันใหสูงถึง 30 Bar ซึ่งมี
ราคาและคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง

สวนกลไกแบบสปริงแมวาลักษณะการทํางานจะไมสัมพันธกับเซอรกิตเบรคเกอรแบบ 
Puffer แตสามารถออกแบบระบบ Linkage ที่เหมาะสมได แตยังมีขอจํากัดคือ เมื่อตองการใช
พลังงานสูงๆ จะเกิดความเคนทางกล (Mechanical Stress) ของเนื้อสปริงสูง ซึ่งยังคงเปนขอ
จํากัดในการผลิตกลไกแบบนี้ ปจจุบันจึงนิยมใชกลไกแบบไฮดรอลิคมากกวา เพราะมีขนาดเล็ก
ใชซีลนอยกวาแบบลม และไมมีผลกระทบจากคุณภาพอากาศ  สามารถติดตั้งที่ใตตัวถังของ
เซอรกิตเบรคเกอรแตละโพล และขับ Interrupter ไดโดยตรง โดยทั่วไปผูผลิตจะออกแบบใหติด
ต้ัง Actuator แยกแตละโพล  โดยผูใชสามารถเลือกใหทํางานแบบพรอมกันสามโพล (Three
Pole Operated) หรือทํางานแยกกันแตละโพล (Single Pole Operated)  ไดตามความ
ตองการโดยตอสายควบคุมทางไฟฟาที่เตรียมไวให

รูปที่ 13 ชุดกลไกขับเคลื่อนเซอรกิตเบรคเกอรแบบสปริง

รปที่ 14 กลไกการขับเคลื่อนเซอรกิตเบรคเกอรแบบไฮดรอลิค
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3.16   ใบมีดตัดตอน (Disconnecting switch)
ใชสําหรับแยก เซอรกิตเบรคเกอร , บัสบาร หรือ สายสง ออกจากระบบ เพื่อการบํารุงรักษา

โดยทั่วไปใบมีดตัดตอนจะเปนชนิดที่ทํางานขณะไมมีกระแสไฟ แตตองสามารถตัดตอนกระแส
Charging ที่เกิดจากคาคาปาซิแตนซ (capacitance) ของบัสบาร และสายสงไดดวย

ชุดกลไกของใบมีดมักเปนแบบ มอเตอร

รูปที่ 15 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิค

รูปที่ 16 ใบมีดตัดตอน

1. Insulation spacer
2. Fixed contact
3. Moving contact
4. Fixed contact (GS)
5. Moving contact (GS)
6. Driving insulator
7. Pressure relief device
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ลักษณะของตัวถังสวิตซใบมีดตัดตอน  เปนแบบ Modular คือมีรูปแบบโดยเฉพาะสามารถ
เลือกตอเขากับอุปกรณอ่ืนๆไดหลายแบบตามความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะนําไปใชงาน 
การเคลื่อนที่ของ Moving Contact จะเคลื่อนที่โดยการขับเคลื่อนของ มอเตอรผานทาง
Driving Insulator ที่อยูภายในใบมีดตัดตอน นอกจากนี้บางบริษัทยังมีชองมอง  (Window)
เพื่อใชดูตําแหนงของใบมีดไดอีกดวย แตหามมองขณะสวิตชใบมีดทํางานเพราะแสงจากอารค
อาจทําใหตาเสียได

3.17  ใบมีดกราวด (Ground Switch)
จุดประสงคของใบมีดกราวดมีไวใชสําหรับงานบํารุงรักษาเทานั้น เพื่อลดประจุที่คางอยู

หรือ แรงดันเหนี่ยวนําในจุดที่ทํางานใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน มักติดตั้งภายใน Module
ของใบมีดตัดตอน ใบมีดกราวดที่ใชใน GIS นั้นมี 2 แบบ คือ แบบธรรมดา และแบบความเร็วสูง
(High Speed) ใบมีดกราวดแบบธรรมดา จะติดตั้งไวภายใน Bay สวนแบบความเร็วสูงนั้น จะติด
ต้ังที่ปลาย Bay ดานที่ออกไปยังสายสง และ ดานติดกับบัสบาร เนื่องจากจุดดังกลาวมักมีคา
Capacitance สูง  การทํางานของใบมีดกราวดความเร็วสูงนั้น เมื่อส่ัง Close สปริงจะถูกชารจ โดย
ที่ Moving  Contact ยังไมเคลื่อนที่ จนกวาสปริงถูกอัดเต็มที่แลว  สวนการ Open นั้น Open ออก
ดวยความเร็วปกติเหมือนใบมีดกราวดแบบธรรมดา

เมื่ออยูในตําแหนง Closed ใบมีดกราวด ตองสามารถทนกระแสลัดวงจรได    นอกจากนั้น
ใบมีดกราวดยังสามารถใชเปนจุดทดสอบสําหรับการทดสอบตางๆ ไดอีกดวย เชน Timing,
Contact Resistance เปนตน  ระหวางตัวถังของ GIS และ ตัวถังของใบมีดกราวด จะใชฉนวนคั่น
และใชสายตัวนําตอเชื่อมใหระบบกราวดถึงกัน   เมื่อตองการทดสอบทําไดโดยการปลดสายตัวนํานี้
ออก และ Close ใบมีดกราวด   ก็จะทําให Conductor ภายในเชื่อมตอกับตัวถังของใบมีดกราวด
ทําใหสามารถปอนแรงดัน หรือกระแสทดสอบเขาไปที่ Conductorได การควบคุมการ ทํางานของใบ
มีดกราวด สามารถทําไดทั้ง 2 แบบ คือ ทาง Manual  และ ทางไฟฟา

(a) (b)
รูปที่ 17  (a) ใบมีดกราวดแบบธรรมดา  (b) ใบมีดกราวแบบความเร็วสูง
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3.1.8 หมอแปลงวัดกระแส (Current Transformers)  
ทําหนาที่แปลงระดับกระแสดาน Primary ใหตํ่าลง เพื่อใชสําหรับระบบปองกัน และระบบ

Metering โดยทั่วไปจะสอดทอตัวนํา ซึ่งถือวาเปนขดลวด Primary แบบ 1 รอบ ลอดผานแกน
เหล็ก ( Core) ของหมอแปลงวัดกระแส ซึ่งเปนชนิด Ring Type  ตามปกติหมอแปลงวัดกระแส
แตละตัวจะมีแกนเหล็กหลายๆ ชุด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ Primary Current , Accuracy Class และ
Rated Burden ของแตละ Core

หมอแปลงวัดกระแส (C.T.) แบงตามลักษณะการติดตั้งไดเปน 2 แบบ คือ
1. ติดตั้งอยูภายในตัวถังโลหะ  สามารถใชกับทอแบบ 1 Phase และ 3 Phase
2. ติดตั้งอยูภายนอกตัวถังโลหะ  กรณีนี้ใชไดกับทอแบบ 1 Phase เทานั้น

โดยทั่วไปมักเปนแบบติดตั้งภายนอกตัวถังดังรูป 18(c)    ซึ่ง C.T.ที่ติดตั้ง แบบนี้
จะมีฉนวนกั้นตัวถังไวดานหนึ่งเพื่อไมใหติดกัน เพื่อปองกัน Return Current รบกวนการ
ทํางานของ C.T.  ซึ่งจะมีผลไปถึงการทํางานของ Relay ดวย กรณีนี้ตองมี   Varistor เพื่อ
จํากัดแรงดันเหนี่ยวนําที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานของ ใบมีดตัดตอน

(a) (b)

(c)
รูปที่ 18  (a)   CT  ติดตั้งภายในตัวถังแบบเฟสเดียว
             (b)   CT  ติดตั้งภายในตัวถังแบบ 3 เฟส
             (c)   CT  ติดตั้งภายนอกตัวถังแบบเฟสเดียว

1. Enclosure
2. Magnetic circuit
3. Conductor( Primary winding)
4. Secondary winding
5. Shunt
6. Terminal box
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3.1.9 หมอแปลงวัดแรงดัน ( Voltage Transformers )
เชนเดียวกับสถานีไฟฟาแบบ AIS      Voltage Transformer แบงออกเปน 2 ชนิด คือ

 Capacitive Voltage Transformers (CVTs)
 Electromagnetic Transformers หรือ Potential Transformers (PTs)

การพิจารณาเลือกชนิดใด ข้ึนอยูกับคุณลักษณะที่ตองการ ถาตองการความแมนยําสูงจะตองเลือก
แบบ PTs ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใชมากกวา สวน CVTs จะราคาถูกกวา  ภายในหมอแปลงวัดแรงดันจะ
เติมดวยแกส SF6  โดยมีระบบการตรวจวัด  แยกออกจาก Compartment อ่ืนๆ

3.1.10 External connection
     GIS เปนศูนยกลางการ Switching ของระบบสง-จายไฟฟา ซึ่งตองมีการตอ อุปกรณภาย
นอกเขากับ GIS แตละ Bay  เชน Transformers หรือ Overhead Line   ดังนั้นจะเห็นวามีการ
เปลี่ยนจาก Insulation แบบ SF6 ที่ใชภายใน GIS เปน Insulation แบบอื่น ข้ึนอยูกับอุปกรณนั้นๆ
อุปกรณที่ใชตอเขา-ออกกับ GIS แบงเปน 3 ชนิดคือ

 SF6/Air Bushing
สําหรับเปลี่ยนจากฉนวน SF6ที่ใชภายใน GIS เปน อากาศ ตัว Bushing ทําจาก

Porcelain ตอกับ GIS โดยใช Module มีของอจัดไดตามแนวที่ตองการ ภายในบรรจุกาซ
SF6 เปน Insulation สวนภายนอกจะตองมี Creepage Distance ตามระดับ Polution ที่
ออกแบบใหทนไดเชนเดียวกับ AIS

 SF6/Air Bushing เหมาะสมสําหรับใชกับ
- การตอจาก GIS ออกไปยัง Overhead Lines
- การตอจาก GIS ออกไปยัง Transformer หรือ Shunt Reactor ที่ใช

แบบ Bushing อยูแลว

1. Enclosure
2. Magnetic circuit
3. Primary winding
4. Secondary winding
5. Terminal box
6. Pressure switch
7. Overpressure relief

          รูปที่ 19 หมอแปลงวัดแรงดันแบบขดลวด
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 Cable terminations
           เปนการเปลี่ยนจากฉนวน SF6 เปนฉนวนที่ใชกับสาย cable เชน XLPE , น้ํามันฉนวน ซึ่ง
มาตรฐานสากลไดมีขอกําหนดลักษณะการตอ Cable terminator ระหวางผูผลิต GIS และผูผลิต
Cable  ใหสามารถตอเขากันไดทุกยี่หอ

      รูปที่ 20 (a) SF6/Air Bushing       (b) Cable terminations
(a) (b)

1. Enclosure
2. Transformer terminal
3. Connector
4. Expansion bellow

     รูปที่ 21 การตอ GIS เขากับหมอแปลงกําลัง ( Transformer terminations)
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 Transformer terminations
เปนการตอจาก GIS เขาหมอแปลง หรือ Shunt reactor ซึ่งใชน้ํามันฉนวน มี

ลักษณะดังรูปที่ 21 เปน Enclosure ของ  GIS ครอบ  Bushing ของหมอแปลง  โดย
Enclosure นี้อัดดวยกาซ SF6   Bushing ที่ใชแบบนี้จะออกแบบตางจาก  Bushing
ของหมอแปลงโดยทั่วไป

3.1.11 Lightning  Arrester
    เปนชนิด  Gapless Type โดยใช Zinc  Oxide (ZnO)   ที่ปลายของ Element จะตอกับ

Conductor สวนปลายอีกดานหนึ่งตอกับ Ground ของระบบ  ภายในสภาวะการทํางานปกติ
Element จะเปน Resistive ไมมีกระแสไหลผาน เมื่อเกิดแรงดันเกินจากปรากฎการณฟาผา หรือ
การ Switching เกิดขึ้นบน Bus conductor จะยอมใหกระแสไหลลง Ground เมื่อรักษาระดับ
Voltage ใหอยูในพิกัด

โดยทั่วไปผูใชงานมักเลือกใชกับดักฟาผาแบบธรรมดาติดตั้ง
ไวภายนอกตัว GIS เนื่องจากมีราคาถูกกวา   แตมีบางกรณีที่จําเปน
ตองใชกับดักฟาผาแบบ GIS เทานั้น เชน สายสงเปนแบบใตดิน (
Under ground Cable) หรือ กรณีตอ GIS เขากับหมอแปลงโดยตรง
เปนตน

3.2 อุปกรณเสริม ( Secondary Components)
3.2.1 Local Control Cubicle

      GIS แตละ bay จะมีตูควบคุมเพื่อตอสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณตางๆ เชน เซอรกิต
เบรคเกอร , ใบมีดตัดตอน , ใบมีดกราวด , หมอแปลงวัดกระแส , หมอแปลงวัดแรงดัน และ
สวิตซตรวจจับแรงดันกาซ (Pressure switches)

รปที่ 22    กับดักฟาผาแบบใชกาซ SF6 เปนฉนวน
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 การควบคุมจากตูแบงออกเปน 2 ระดับคือ
a. ใชควบคุมอุปกรณภายใน Bay

- สามารถควบคุมอุปกรณทุกตัวไดทางไฟฟา
- มี Single Line Diagram และ Mimic Diagram สําหรับแสดงตําแหนงของ

อุปกรณ
- แสดง Compartments ที่เกิดเหตุการณ เชน แรงดันกาซต่ํา

b. ใชตอเชื่อมกับสัญญาณควบคุมภายนอก

สามารถตอรวมกับอุปกรณควบคุม เพื่อใหสามารถควบคุมจากหองควบคุมศูนย หรือ ศูนยควบ
คุมได นอกจากนั้นยังสง Information ข้ึนไปยังศูนยควบคุมไดอีกดวย

3.2.2 Gas systems
            อุปกรณทั้งหมดภายใน GIS จะอัดดวยกาซ SF6 แรงดันที่เลือกใชข้ึนอยูกับ แรงดันไฟฟาที่

ใชงาน และ Dimension ของทอโลหะ อุปกรณแตละชนิด เชน เซอรกิตเบรคเกอร , ใบมีด
ตัดตอน , หมอแปลงวัดแรงดัน , กับดักฟาผา หรืออุปกรณอ่ืนๆ จะแยกสวนของกาซออก
จากกัน ซึ่งเรียกแตละสวนวา Gas compartment ทั้งนี้เพื่อปองกันหากกาซร่ัว รวมถึง ฝุน
ผง ที่เกิดจากการอารคของ เซอรกิตเบรคเกอร , ใบมีดตัดตอน หรือ เกิดอารคภายใน (
Internal flashover)   ฟุงกระจายไปยังบัสบาร และ จุดตอตางๆ  นอกจากนั้นยังลดผล
กระทบตอกันขณะทําการบํารุงรักษา  โดยไมจําเปนตองปลอยกาซออกทั้งหมดเพียงแต
ปลอย Gas ใน Compartment ที่ตองบํารุงรักษาหรือ Compartment ขางเคียงออกเทานั้น

                  รูปที่ 23 ตูควบคุมของ GIS
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        แตละ Gas compartment จะมีอุปกรณระบายแรงดัน เพื่อระบายแรงดันเกิน รวมทั้ง
เกจวัดแรงดันกาซ (Pressure Gauge) และ สวิตซตรวจจับแรงดันกาซ เพื่อตรวจจับการรั่ว
ของกาซ SF6 ทุก Compartment เมื่อพบแรงดันกาซต่ําจนถึงคาที่ต้ังไว จะ Alarm และ
Lock-out ตามที่ต้ังไว โดยสงสัญญาณเตือนที่ตูควบคุม และ สงไปที่ศูนยควบคุม

โดยทั่วไปความดันที่ใชใน GIS จะมี 2 ระดับคือ Compartments ทั่วไป เชน ใบมีดตัดตอน ,
บัสบาร , หมอแปลงวัดแรงดัน , กับดักฟาผา จะใชความดันประมาณ 3-4 บาร สวน Compartment
เซอรกิตเบรคเกอร มักจะมีความดันประมาณ 5-7 บาร   จะเห็นวา Compartment เซอรกิตเบรค
เกอรมีความดันสูงกวา Compartmentsอ่ืนๆ เพราะวานอกจากจะใชกาซสําหรับเปนฉนวนแลวยังใช
สําหรับการดับอารคดวย บางบริษัทจึงออกแบบใหมีการตรวจจับ และสงสัญญาณเตือน เมื่อ

     รูปที่ 24 การแบงกาซ Compartment ใน GIS

รูปที่ 25  ตัวอยางการทํางานของ Pressure switches
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Compartments ที่อยูติดกับเซอรกิตเบรคเกอรมีความดันสูงเกินปกติ โดยมีฟงกชัน High Pressure
Alarm เพิ่มข้ึนมา

6. บทสรุป
นับวัน GIS จะเขามามีบทบาทในระบบมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดของพื้นที่และราคา

ของที่ดิน  นอกจากนี้ความตองการของลูกคาในดานของความมั่นคงของระบบไฟฟายังเปนสิ่งเสริม
การนํา  GIS  เขามาใชงานเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก  GIS  จะชวยขจัดปญหาการขัดของของ
ระบบอันเนื่องมาจากสัตว ตลอดจนผลของมลภาวะจากธรรมชาติและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนับ
วันจะทวีความรุนแรงขึ้น  อยางไรก็ตาม GIS ไมใชเร่ืองที่ยุงยากซับซอน เพียงแตตองพิจารณาทุกขั้น
ตอนเริ่มต้ังแตการออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกใชอุปกรณทีเปนที่ยอมรับมีประวัติการใชงานดี
การควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมทุกขั้นตอน มีการทดสอบ และ การตรวจรับ
อยางครบถวนตามมาตรฐานสากล รวมถึงการวางแผนงานบํารุงรักษาอยางเหมาะสม  ถาทุกขั้น
ตอนที่กลาวในขางตนดําเนินการโดยผูที่มีความรูเชี่ยวชาญ  สถานีไฟฟาแรงสูง และ GIS จะมีอายุ
การใชงานไดมากกวา 30 ป
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