บทที่ 7. Insulation coordination in substation
1. คําจํากัดความ
คําวา insulation coordination คือ การออกแบบสถานีที่พิจารณาเรื่องการเลือกฉนวนของ
อุปกรณใหเหมาะสม ไมเกิด ความเสียหาย (insulation failure) วิธีการคือ ควบคุม แรงดันที่ผิดปกติ
(abnormal stress) เพื่อใหเหมาะสมกับระดับที่ฉนวนทนได (insulation strength)

2. คุณลักษณะเฉพาะของฉนวน (characteristic of insulation)
สามารถแบงฉนวนที่ใชในอุปกรณไฟฟาได 2 ชนิด คือ
- ชนิดที่สามารถกลับคืนสภาพเปนฉนวนไดอีกหลังจากที่เกิด flashover เรียกวา ‘selfrestoring’
การเกิด flashover ที่ภายนอกของลูกถวยที่ใชในสายสง (line insulator) เนื่องจากแรง
ดันฟาผา (lightning surge) หรือ แรงดันเกินอันเนื่องจากการปลด-สับสายสง (switching
surge) อาจจะทําใหเกิด ground fault ตามมา เมื่อกระแสลัดวงจรหายไปเนื่องจากการ
ทํางานของ breaker จะพบวาลูกถวยยังคงสามารถใชงานไดตอไปได หรือยังสามารถทน
แรงดันระบบปกติ (normal system voltage) ได
- ชนิดที่ไมสามารถกลับคืนสภาพเปนฉนวนไดอีกหลังจากที่เกิด flashover เรียกวา ‘nonself-restoring’
ฉนวนภายในหมอแปลงประเภทกระดาษ pressboard หรือฉนวนของ cable เมื่อ
เกิดทะลุเนื่องจากแรงดันเกิน (puncture) จะเกิดความเสียหายถาวรไมสามารถทนแรงดัน
ระดับปกติไดตอไป
จุดประสงคของการออกแบบ insulation coordination คือ จํากัดความเสียหายใหอยูใน
สวนของ self-restoring insulation เทานั้น
ฉนวนประเภท self-restoring จะถูกทดสอบเพื่อใหทราบคา V50 หรือ คา CFO(critical
flashover voltage) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ (standard deviation) คา critical flash over
voltage เปนคาแรงดัน ระบุเปน crest value ของ impulse wave ที่ทดสอบในสภาพแวดลอม
กําหนด โดยที่แรงดันนั้นกอใหเกิด flashover ภายนอกเนื้อฉนวน 50% ของจํานวนครั้งที่ทดสอบ
คาเบี่ยงเบนของแรงดัน critical flash over voltage ของฉนวนลูกถวย ภายนอกฉนวน
(external insulation) มีคาตามประเภทแรงดันดังนี้
- lightning impulse
มีคา 0.03 ของแรงดันเฉลี่ย
- switching impulse
มีคา 0.06 ของแรงดันเฉลี่ย
เมื่อรูฟงกชั่นที่แสดงความสัมพันธระหวางคายอดของแรงดันที่ปอน กับ โอกาสที่จะเกิด
flashover ก็จะคํานวณโอกาสที่จะเกิด flashover ที่แรงดันอื่นๆ ไดจากคา V50 และ σ สําหรับฉนวน
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ประเภท self-restoring มักจะใช Gaussian cumulative frequency distribution แทนความ
สัมพันธดังกลาว แตฟงกชั่นนี้ใหคาถูกตองตามปรากฏการณจริงในชวงแรงดัน CFO+/- 3σ จุด
ปลายที่แรงดัน CFO - 3σ เรียกวา statistical withstand voltage (SWV) ตามฟงกชั่นนี้มีโอกาสเกิด
flashover เทากับ 0.13% แตในความเปนจริงไมเกิด flashover เลย
ฉนวนประเภท non-self-restoring จะไมสามารถถูกทดสอบเพื่อหาคาในลักษณะนี้ได
ตามมาตราฐานไดกําหนดใหทดสอบ และตองผานการทดสอบโดยที่ไมเกิดความเสียหาย โดย
กําหนดคาใหทดสอบที่แรงดันประเภทตางๆ
สามารถทดสอบฉนวน self-restoring เพื่อหา mean flashover (V50) และ standard
deviation (σ ) สวน non-self-restoring ไมสามารถทดสอบเชนเดียวกันนี้ได จะทดสอบที่ระดับทน
ได (withstanding) ถาผานการทดสอบจะแสดงวา ฉนวนนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะทนระดับแรงดันที่
ระบุ เรียกวา basic impulse level หรือ basic insulation level withstand (BIL)
standard stress ประกอบดวย
- power frequency มีรูปรางที่เปนมาตรฐานเปนรูป sine wave ที่มีความถี่ 50 Hz
- lightning impulse มีรูปรางที่เปนมาตรฐานเปนรูป double exponential waveshape
ที่มีความชันหนาคลื่น front-time เทากับ 1.2 µs และเวลาที่หางคลื่นลดลงเหลือครึ่ง
(time to half-value) เทากับ 50 µs
- switching impulse มีรูปรางที่เปนมาตรฐานเปนรูปคลื่นมี front-time เทากับ 250 µs
และเวลาที่หางคลื่นลดเหลือครึ่งเทากับ 2500 µs
stress ตางๆ ตามขนาดที่มาตรฐานสากลกําหนด เปนที่ยอมรับวาเหมาะสมกับ stress ที่
เกิดขึ้นจริงในระบบ การเลือกฉนวนเพื่อใชในระบบที่ระดับแรงดันตางๆ ใหสอดคลองจะสามารถทน
stress ตางๆ ที่เกิดขึ้นได

3. standard insulation levels
จะกําหนดเปน rated withstand voltage ตามแรงดันสูงสุดของระบบ ระบบที่มีแรงดันต่ํา
กวา 300 kV ไมมีปญหาเรื่อง switching surge จึงไมจําเปนตองกําหนด
standard insulation levels สําหรับอุปกรณที่ใชในระบบที่มีแรงดันต่ํากวา 300 kV
highest system voltage
rated lightning impulse
power frequency
withstand
withstand
(kV)
72.5
325
140
123
450
185
550
230
(kV)
245
750
325
850
360
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950
395
1050
460
standard insulation levels สําหรับอุปกรณที่ใชในระบบที่มีแรงดันสูงกวา 300 kV
highest system
rated lightning
rated switching
voltage
impulse withstand
impulse withstand
(kV) 300
950
750
1050
850
525
1425
1050
1550
1175

4. protective device
อุปกรณ protective device จะใชตอขนานกับอุปกรณที่ตองการปองกัน และจะไดรับ
stress เทากันกับอุปกรณ แตจะออกแบบให breakdown กอนฉนวนที่ปองกัน จึงลด stress ที่
ฉนวนไดขณะที่มี surge เขามา ตัวอยางอุปกรณนี้ คือ rod gaps และ surge arrester
4.1 หลักการทํางาน
สามารถอธิบายลักษณะฉนวนไดดวย volt-time curve คือ peak voltage ที่ทําให
ฉนวนเกิด breakdown กับ เวลา คาที่ไดเมื่อนํามา plot จะไดเปนแถบ (band) เสนขอบ
ดานลางของแถบคือ คาที่ฉนวนทนได withstand voltage–time curve การใชอุปกรณปอง
กันจะมี volt-time curve ที่ต่ํากวาเสนนี้ เชนรูปที่ 1. แสดง volt-time ของ rod gap ขนาด
‘X’ ปองกันฉนวนของหมอแปลง สามารถปองกันฉนวนไดขณะที่มี surge ที่มีความชัน #1
และไมสามารถปองกันไดขณะมีsurge ที่มีความชัน #2 ที่สูงกวา #1 surge arrester ที่มี
volt-time : A ที่สามารถปองกันหมอแปลงที่มีลักษณะ volt-time T ไดตลอดทุกชวงเวลา
ของ surge
kV

#2

#1

รูปที่1. แสดง volt-time ของ:
R1 (rod gap ขนาด X) ,
R2 (rod gap ขนาด X-x),
T (transformer) ,
A (surge arrester), R (rod gap)

T
R1
R2
A
2

4

6

8
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Time µs

4.2 คุณลักษณะของอุปกรณปองกัน
(1) ตองไมทํางานขณะเกิด temporary over voltage เนื่องจากเกิด ground fault
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(2) volt-time curve ตองอยูต่ํากวา withstand level ของอุปกรณที่ตองการปองกันทุก
ชวงเวลา
(3) ตองสามารถใหพลังงานของ surge ไหลผานไดโดยไมเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณ
สมบัติหรือเกิดความเสียหาย
(4) หลังจากพลังงานของ surge ไหลผานไปแลวจะตองกลับมาสูสภาพปกติ (reseal)
หรือ ไมเปนตัวนํา (non-conducting) ในขณะเกิด over voltage
4.3 rod gap
rod gap เปนอุปกรณที่ไมยุงยาก ราคาถูก ใช electrode สองแทงตอเขาที่ line ใกล
อุปกรณที่ตองการปองกันมากที่สุด และ ที่ ground grid ของสถานี ขอเสียของ rod gap
คือ ไมสามารถทําตามขอ (4) คือ reseal ได และขณะที่ทํางานจะทําใหเกิด chopped
wave ขึ้น
การใช rod gap หรือ arcing horn สวนใหญจะใชในระบบที่มีแรงดันต่ํากวา 36 kV แต
เนื่องจากมีระยะหางระหวาง electrode สั้นมากจึงมีปญหาเรื่องสัตว เชน นก ทําใหเกิด
breakdown การจายไฟจะหยุดชะงัก และมักทําใหอุปกรณใกลเคียงเสียหายไปดวย
ในระดับแรงดันสูงจะไมนิยมใชเพราะปญหาเรื่อง reseal และ rod gap ไมคอยเหมาะ
กับ steep fronted wave และ switching over voltage ที่ไมสูงมากนักเชนในรูปที่ 1. Rod
gap ที่มีระยะหาง X จะไมสามารถปองกัน surge ที่มีความชันสูง #2 ได แตถาความชันต่ํา
ลงเปน #1 จะไมมีปญหา ในขณะเดียวกันถาเลือกระยะหาง X-x จะสามารถทํางานไดดีใน
ขณะที่ surge มีความชัน แต gap ที่สั้นลงจะทนแรงดัน 50 Hz ไดต่ําขณะที่เกิด over
voltage จนอาจเกิดปญหาขณะใชงานได
การใช rod gap ที่แรงดันสูงจึงตองลดความชันของคลื่น เชนมี overhead ground
wire คลุมที่สายสง และ ใน switch yard สถานี มีการใช rod gap หรือ arcing horn ใน
สายสง (transmission line) เพื่อปองกันไมให insulator เกิดเสียหาย และติดตั้งในสายสง
วงจรคู (double circuit) เพียงหนึ่งวงจรเพื่อใหเกิด line outage เพียงวงจรเดียวดวย back
flashover: (คือการ flashover จากเสาของสายสง tower ไปสู line ในขณะที่ประจุจากฟา
ผาไหลลงดินทางเสา เพราะ เสาเกิดแรงดันสูงเนื่องมาจาก footing resistance)
ขณะที่ rod gap หรือ arcing horn ที่ bushing หมอแปลงเกิด breakdown จะเกิด
chopped wave ซึ่งเปนอันตรายกับฉนวนหมอแปลงมาก
surge arrester
ในปจจุบันมีอยูสองชนิด คือ ชนิดมี spark gap และไมมี spark gap (gapless)
4.3.1 surge arrester ชนิดมี spark gap
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อุปกรณนี้ประกอบดวย spark gaps หลายชิ้นตออนุกรมกันกับ non-linear
resistor หลาย block บรรจุอยูใน housing ที่เปนฉนวน เชน porcelain, polymer เปนตน
สวนที่เปน gaps ทําหนาที่เหมือน switch ตัดตอ คือ ตอขณะที่ surge เขามาใหไหลลงดิน
(discharge) และ ตัดหลังจากที่ surge ผานลงดินหมดแลว resistor ทําหนาที่ จํากัด
ปริมาณกระแส power frequency ที่ไหลตามลงดิน (follow current) ใหมีคาต่ําในระดับที่
gap สามารถดับกระแสนั้นได
non-linear resistor สามารถจํากัดแรงดันครอม arrester ใหต่ํา ในขณะที่มี surge
ไหลผาน และจํากัดกระแส follow current จากระบบ หลังจากที่ discharge แลว
arrester ตอง reseal ไดโดยการที่ resistor จะมีสภาพไมเปนตัวนําขณะที่คลื่นของกระแส
ใน sinusoidal wave เปนศูนย (non conducting)
การกําหนด rating ของ arrester ดวย maximum power frequency เปน rms
voltage ที่ arrester สามารถ reseal ได ฉะนั้นตองออกแบบ spark gaps และ non linear
resistor ใหสอดคลองกับคุณสมบัติของ arrester ที่ตองการ
e

i
ei

รูปที่ 2. แสดงการทํางานของ
surge arrester

i
Es
Ed
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Time µs

จากรูปที่ 2. ขณะที่มี surge ขนาด ei วิ่งมาที่ arrester แรงดันจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ front
of wave spark over voltage มีคา Es จังหวะนั้น spark gap จะ break down ทําใหวงจรตอ
non-linear resistor เขา มีกระแส i ไหลผาน gaps และ resistor blocks และ แรงดัน surge ก็
จะลดลงตาม impedance ของ resistor blocks กระแสจะเพิ่มขึ้นถึงคาสูงสุด (peak) ในเวลา
ที่แรงดันที่วิ่งเขามามีคาเปน peak แรงดันครอม arrester: ed คือ แรงดันครอม arc รวมกับแรง
ดันครอม non linear resistor blocks ซึ่งมีคาสัมพันธกับกระแส และ ระยะเวลาที่กระแสไหล
แรงดันสูงสุดหลัง front of wave spark over voltage ‘Ed’ คือ คา discharge หรือ residual
voltage หลังจาก surge ผาน arrester ลงดินแลว gaps และ arrester จะยังคงมี follow
current ไหล มีขนาดประมาณ 100-300 A จนกวา gaps จะ reseal ได
บทที่ 7. insulation coordination ปรับปรุงครั้งที่ 1

5

27 มกราคม 2547

4.3.2 คา rated ของ surge arrester
rated voltage ของ arrester คือ คา rms สูงสุดที่ arrester สามารถ reseal ไดหลัง
จาก discharge ประจุ หรือพลังงานของ surge แลว
rated continuous working voltage คือ คาแรงดันสูงสุดที่ arrester สามารถทน
ไดโดยที่ gap ไมทํางาน คานี้อาจตางจาก rated voltage ของ arrester คานี้จะกําหนดโดยคา
ของ resistor block ที่ใชเปนสวนประกอบ
rated current จะมีคา 2.5, 5, และ 10 kA มีรูปรางเปน 8/20 µs
protective level ของ surge arrester ขึ้นกับ
- maximum 1.2/50 µs impulse spark over voltage
- front of wave และ
- discharge voltage ที่เกิดจาก maximum current ซึ่งมีคาแรงดัน L.di/dt ที่ ครอมสาย
ที่ใชตอ arrester ทั้งดาน line และ ground (L ของสาย ≈ 1.2 µH/meter)
4.3.3 gapless arrester
ในอดีตใช SiC (silicon carbide) เปน non linear resistor เมื่อ semiconductor
technology กาวหนาขึ้นสามารถผลิตสารที่มีคุณลักษณะของ I-V ที่สามารถใชโดยไมตองมี
gap คากระแสที่ leak ลงดินจะอยูในระดับ 1 mA และ สามารถ discharge กระแสไดถึง 20 kA
มี residual voltage ต่ําลงกวา gap type arrester
ไมมีปญหาเรื่อง front of wave spark over ใน gapless arrester
- rated voltage ของ gapless arrester เหมือนกับชนิด gap type
- rated continuous operating voltage จะเกี่ยวของกับ thermal stability ของ resistor
แมนวาชวงแรกจะมีแรงดันเปนรูป spike ที่มีคาสูงขึ้นจาก normal residual voltage
แตการออกแบบ insulation coordination จะใชคา Vr เปนคา protective level
รูปที่ 3. แสดง volt-time ของ gapless arrester
V
VP

I

Sprike

Residual voltage

VR

i
V
I
t
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4.6 ระยะหางของอุปกรณ (separation effect)
arrester จะควบคุมแรงดันตรงจุดที่ติดตั้ง จึงควรตองติดตั้งใหใกลอุปกรณที่จะปองกันให
มากที่สุด
กรณีที่ surge มีความชันของคลื่นสั้นมาก จะทําใหแรงดันในสถานีมีคาสูงกวา protective
level ของ arrester เรียกวา separation effect มีผลจากสถานที่ติดตั้งของอุปกรณอื่นๆ มีระยะหาง
จาก arrester
ตัวอยางการคํานวณ separation effect
- ถาสมมติวา surge เปนชนิดที่แรงดันเพิ่มขึ้นถึง peak แลวรักษาระดับคงที่ตอไป (long
ramp function )
- มีความชันที่เพิ่มขึ้นจาก ศูนยถึง peak (front steepness) : K kV/µs
- เคลื่อนที่ความเร็วเทาแสง: v m/µs มาถึงตําแหนง arrester ที่เวลา t = 0
- arrester ทํางานที่เวลา t = T0 µs
- หลังจาก arrester ทํางานจะมีแรงดันเหลือเทากับ Ep
กรณีที่ 1.
- หมอแปลงตอที่ปลายสายสงหางจาก arrester : d เมตร
- ที่หมอแปลงเหมือนกับ open circuit เพราะ inductance สูงมาก ทําใหมีคลื่นสะทอน
กลับ (reflected wave)
- ที่ตําแหนง arrester จะ open หมายถึง มีแต line ตอเขา arrester ไปที่หมอแปลงเทา
นั้น ไมมี line ที่ตอเขา
- เมื่อถึงเวลา T0 ที่แรงดันที่ arrester เทากับ Ep
- เมื่อ arrester ทํางานจะเหมือนเกิด short circuit ขึ้น
- ถาเวลาที่ surge เคลื่อนที่จาก arrester ถึงหมอแปลงเทากับ T
ถา T0 ≥ 2 T แรงดันสูงสุดที่หมอแปลงเทากับ Ep + 2 KT
ถา T0 < 2 T แรงดันสูงสุดที่หมอแปลงเทากับ 2.Ep
ET = Ep + 2 KT
ET = Ep + 2 K. d/v

บทที่ 7. insulation coordination ปรับปรุงครั้งที่ 1
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รูปที่ 4. แสดงกรณีที่ 1. T0 ≥ 2 T
2EP
∆EP=EP
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รูปที่ 5. แสดงกรณีที่ 1. T0 < 2 T
กรณีที่ 2
- มีอุปกรณตออยูที่ line ทั้งดานหนากอนเขา และ ตอหลัง arrester ระยะหางจาก
arrester : ‘ d ‘ ทั้งสองดาน
- มี surge เขามาที่สถานีเหมือน กรณีที่ 1
- arrester ทํางานที่ T+ T0 สราง wave ที่มีทิศทางตรงขาม (negative wave) ไปทั้ง
สองดาน ซาย และขวาดวยความชัน K
- แรงดันสูงสุดที่อุปกรณ ดาน surge วิ่งเขามาเทียบกับ arrester คือ EL = Ep + 2 KT
- ขณะที่ดานออกจาก arrester คือ Ep ซึ่งจะมีการสะทอน (reflection) ที่หมอแปลง
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รูปที่ 6. แสดงกรณีอุปกรณตอทั้งสองดาน
ในการออกแบบสถานีจะตองคํานึงถึงทั้งสองกรณีรวมกัน

4.7 shielding
shielding โดยใช overhead ground wire ขึงคลุมสายสงที่ตอเขาสถานี และในสถานี
และ ใชเสาลอฟา (ground mast) ติดตั้งที่โครงเหล็ก (steel structure) เปนการสรางบริเวณที่ฟาผา
ไมถึง (lightning proof zone) บริเวณที่ปองกันนี้เปนการปองกันไมใหฟาผาลงมาตรงที่สายสงหรือ
อุปกรณ คาความตานทานดินในสถานี และ บริเวณเสาสายสง ตองมีคาต่ําเพื่อปองกันมิใหเกิด
back flashover ถา shield ไดสมบูรณจะมีเฉพาะ surge ที่ไมรุนแรง (attenuate) ทั้งเรื่องขนาด
ของแรงดันสูง และ ความชัน

4.8 การพิจารณาออกแบบ insulation level
การพิจารณา insulation coordination ในสถานี
- หาคา over voltage ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ
- ถามีคาสูง จําเปนตองทําใหลดลงดวย protective device
- กําหนดคา safety margin ระหวาง maximum stresses กับ insulation level ของ
อุปกรณ
- เลือกคา standard insulation level ใหอุปกรณตางๆ
ตัวอยาง
(1) ออกแบบ shield ในสถานีเพื่อปองกัน lightning stroke
บทที่ 7. insulation coordination ปรับปรุงครั้งที่ 1
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- ขึง overhead ground wire และ ติดตั้งเสาลอฟาที่ steel structure
- สายสงที่ตอเขาสถานีควรมี lightning proof zone คือ ใหขึง overhead ground wire
ตลอดแนวอยางนอย 1 กิโลเมตรหางออกไป ในประเทศไทยเกิดฟาผาบอย ในสายสง
แรงสูง ( ≥ 115 kV ) ควรออกแบบใหขึงตลอดความยาวสายสง
- ตรวจสอบ line insulator ใหมีคา maximum impulse voltage : Em ที่วิ่งผานเขามาถึง
สถานีมีคาเทากับ 1.2 เทาของ CFO (critical flashover voltage) ขั้วบวก
- ความชันของ surge Em มีคา K : สามารถคํานวณหาได
ทั่วไปจะใช
500 kV/µs
ถาตองการความมั่นใจมากๆ จะใช
1000 kV/µs
(2) เลือก surge arrester rating และ คา protective level
- หาคา maximum power frequency : คือคา line to ground voltage จากกรณีเกิด
ground fault : Ef
- เลือก voltage rating ของ arrester ใหใกลคา Ef แตใหมีคาสูงกวา
- เลือกคากระแสของ arrester สวนใหญจะเลือกคา 5 kA กรณีใชในระบบจําหนาย
(distribution system) และ10 kA ใชในสถานีระบบสง (station)
- หาคา discharge level มีคาเทากับ discharge voltage รวมกับ inductive-lead drop
คา rate of rise ของ surge current ใหใชคา max. current : 10 kA และ front time of
คา L=1.2 µH/m
8/20 µs wave
- พิจารณา protective level
กรณีใช gap type arrester
- front of wave spark over คูณ ดวย 0.87 ( ลดลงจาก 1 เนื่องจากอาจมี spike
กอน spark over)
- คา 1.2/50 impulse spark over
- effective discharge voltage
กรณีใช gapless type arrester
- effective discharge voltage
(3) เลือกคา transformer insulation level : BIL
- เลือกคา BIL ใหสูงกวาคา Ep เพื่อใหมั่นใจวามี safety margin
(4) พิจารณา protective zone ของ arrester ดานหมอแปลง
- การคํานวณใหใชกรณีมี หนึ่งสายสง-หนึ่งหมอแปลง ที่ถือวาเปนกรณีที่ worst ที่สุด
บทที่ 7. insulation coordination ปรับปรุงครั้งที่ 1
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- แรงดันที่เพิ่มขึ้นที่หมอแปลงสูงกวา Ep เทากับ 2 KT
- separation :

d = T . v = v . [( BIL-margin)- Ep] / 2K

- วางตําแหนง arrester ใหมีระยะหางจากหมอแปลงไมเกินระยะ d เมตร
อุปกรณทุกอยางที่ตั้งระหวางหมอแปลงกับ arrester ตองมี BIL เทากับ หมอแปลง
(5) เลือก BIL ของอุปกรณอื่นๆ ที่ตั้งอยูดาน line side ของ arrester
- ใหใช หนึ่งสายสง-หนึ่งหมอแปลง เพื่อหาคาแรงดันที่อุปกรณที่สูงกวา Ep มากที่สุด
โดยใชจุดที่ สายสงตอเขาสถานี : Eequipment = Em = Ep+ 2K.d/v
(6)
-

(7)
-

เลือก BIL ของทุกอุปกรณใหเทากันซึ่งอาจไมจําเปนตองเทากับหมอแปลง
พิจารณาวาจําเปนตองติดตั้ง arrester เพิ่มที่จุดอื่นหรือไม
switching surge
ตรวจสอบคุณสมบัติของ arrester เรื่อง switching surge spark over (กรณี gap
type)
ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณที่เลือก BIL ไว
หมอแปลง :
SIL=0.83 BIL ,
breaker : SIL=0.65 BIL
กรณี switching surge จะไมคอยมีผลจาก separation effect
พิจารณาเรื่องระยะหาง minimum air clearance
พิจารณาระยะ minimum phase to ground จากขอมูลที่ไดจากการคํานวณเรื่อง
surge และ ตรวจสอบใหมี switching surge strength ที่เหมาะสม
พิจารณาระยะ minimum phase to phase โดยสมมติวามี surge ที่ phase เดียว
ขณะที่ phase ที่อยูใกลมีคา peak power frequency voltage
พิจารณา impulse strength ของ disconnecting switch ขณะอยูตําแหนง open

4.9 safety margin
จากการคํานวณเห็นวาการเลือก insulation level จะขึ้นกับ safety margin อยางมาก การ
ใชคา margin ระหวาง maximum stress กับ insulation level ขึ้นอยูกับประสบการณ ถาเปนการ
คํานวณอยางงายๆ อาจใชคา 20-30% Ep ไมควรใชคา margin ที่ต่ําเกินไป เพราะหมอแปลงที่ใช
งานนานๆ ฉนวนของหมอแปลง และ arrester เองจะเสื่อมสภาพ และภายนอกอุปกรณอาจมีความ
สกปรก (polluted)
บางหนวยงานไดกําหนดคา insulation level ไวเปนมาตรฐานเพื่อออกแบบอุปกรณที่ระดับแรง
ดันระบบตางๆ เชน
บทที่ 7. insulation coordination ปรับปรุงครั้งที่ 1
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standard insulation levels สําหรับอุปกรณที่ใชในระบบที่มีแรงดัน
system voltage
rated lightning impulse
power frequency
withstand
withstand
(kV)
22
150
50
33
200
70
115
550
230
230
900
460
ตองตรวจสอบเรื่อง separation effect ดวยเพราะบางสถานีมีอุปกรณมากทําใหตองมีอุปกรณ
ที่ติดตั้งหางกันมาก
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