บทที่ 11. Reactive power plant
1 บทนํา
ในเวลาจายไฟจะพบวามีกระแส 2 สวน คือ
- สวนที่เรียกวา active current ทําใหเกิด active power ที่จะใชจายกําลัง power ให load
- สวนที่เรียกวา reactive current ทําใหเกิด reactive power สวนนี้ ไมให power ที่เปน
ประโยชนกับ load ที่ตออยู อาจเปนไดทั้งกระแสชนิด inductive และ capacitive
สวนหลังนี้ทําให generator มี load เพิ่มขึ้น ทั้งยังทําใหหมอแปลงตองถูกจํากัดการจาย
active power ไปที่ load เกิด loss เพิ่มขึ้นในสาย conductor หากลดกระแสสวนนี้ไดก็จะทําให
สามารถ ผลิต/สง active power ไดมากขึ้น
การตอ reactive compensator ขนานกับ load หรือ สายสงเปนวิธีลดกระแสสวนนี้ใหต่ําลง

2. compensator
เนื่องจากสวนที่เปน reactive power ทําใหกระแสรวมเพิ่มสูงขึ้น เกิด voltage drop และ
losses เพิ่มขึ้นในลวดตัวนําที่กระแสทั้งหมดไหลผาน
อุปกรณที่ใชลด reactive power ไดแก
2.1 ชนิด uncontrolled reactive compensation เปนชนิดตอ fix ไมมีการปลด-สับ
เชน shunt reactor / shunt capacitor bank ที่ใชจํานวน หนึ่ง unit หรือ หนึ่ง bank ตอขนานเขากับ
ระบบจําหนายโดยตอผาน fuse ไมสามารถปรับคาได
2.2 ชนิด controlled reactive compensation สามารถปรับคาไดเพื่อควบคุม parameter
บางตัวของระบบที่ตองการ ไดแก
2.2.1 synchronous condenser เปน rotating machine
- under excited synchronous machine เมื่อตองการใชเปน inductive loads
- over excited synchronous machine เมื่อตองการใชเปน capacitive loads
2.2.2 static var compensator มีการออกแบบไดหลายรูปแบบ เชน
- shunt capacitor bank/shunt reactor bank ที่ใช circuit breaker เปนตัวสับเขา-ปลด
ออก โดยออกแบบแบงเปน step/bank สามารถใชงานตามจํานวน reactive power ที่
ตองการลด เรียกวา mechanically switched reactor/capacitor
- continuous controlled โดยใช thyristor เปนตัวตัดตอที่สามารถควบคุมใหไดปริมาณ
reactive var ที่ตองการ ไดแก thyristor controlled reactor :TCR
- discontinuous controlled ใช thyristor เปนตัวตัดตอที่แทน circuit breaker สามารถ
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ควบคุมใหทั้ง bank เขา-ออกได ไดแก thyristor switched capacitor :TSC และ
thyristor switched reactor : TSR
อุปกรณเหลานี้สามารถใชรวมกันได การใชรวมกันเรียกวา static var compensation :
SVC ทําหนาที่เปน reactive plant

3. mechanically switched capacitor
ในระบบ distribution จะใช capacitor unit หรือ capacitor bank ขนาดเล็กๆ ติดตั้งที่เสา
ตอเขา line ผาน fuse ในกรณีที่ bank มีขนาดใหญขึ้น อาจใช switcher แทน fuse ในสถานีจําเปน
ตองใช bank ขนาดใหญมี แรงดัน และ mvar สูง จะใช circuit breaker เปนตัวปลด-สับพรอมมี
ระบบปองกัน ปกติจะมี reactor ขนาดเล็กๆ ตอ series กับ capacitor เพื่อทําหนาที่ลด inrush
current หรือ transient ที่เกิดขึ้นขณะ energize ถามีขนาดใหญจะทําหนาที่ลดกระแส harmonic
ขอควรระวังคือ การเกิด pre-strike หรือ re-strike ในขณะที่ breaker ทํางาน close และ
open ซึ่งจะทําใหเกิด transient over voltage
output ระหวาง U-I จะ linear แตขณะที่แรงดันเปลี่ยนไป คา reactive power จะเปลี่ยน
ไปตาม factor ของ (ratio ของ U) 2
การ energize การใชงานประจําวันหากตองปลด-สับหลายๆ ครั้ง ควร energize ขณะที่
capacitor ไมมี trap charge หรือ เหลืออยูในระดับ 50-70 volt ซึ่งตองมีอุปกรณสําหรับ discharge
เชน discharge resistor
harmonic capacitor unit จะมี load เพิ่มขึ้นจากกระแส harmonics ลําดับตางๆ ที่ไหล
ผาน และเกิด voltage stresses ที่ capacitor element
losses ปกติจะนอยมาก เกิดจาก dielectric loss, film loss, connecting/internal fuse
loss และ discharge resistor loss
over voltage / over current คอนขางจะมีผลและอิทธิพล (sensitive) ตอ shunt
capacitor จึงตองมีระบบปองกัน ซึ่งใชหลักการของ unbalance เชน unbalance voltage relay,
unbalance current relay
วัตถุประสงคในการใช capacitor bank
- เปน voltage support ในระบบที่ weak
- ปรับปรุง power factor
3.1. การออกแบบ capacitor bank
การออกแบบจําเปนตองคํานึงถึง
- ความปลอดภัยในการใชงานและไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
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- capacitor unit หรือกระปองตองกําหนดขนาด แรงดันที่เหมาะสม
- ลักษณะการตอแตละ unit เพื่อทําเปน bank
- สภาพการใชงาน
3.2 capacitor unit
capacitor unit แบงตามลักณะโครงสรางไดเปน 3 ชนิด
1. internally fused
2. fuseless
3. externally fused

Internally Fused

Externally fused

Fuseless

capacitor unit ตองมี discharge resistor ตออยูภายในเพื่อลดแรงดันของ trap charge
หลังจากปลดออกจากระบบเพื่อใหเหลือแรงดันไมเกิน 50-70 volt ภายในเวลา 5 -10 นาที
สามารถคํานวณหาคา discharge resistor : R ไดจาก สมการ
R.ln(V√2/UR) = t/ C. megaohm
V = rated voltage : kV
UR = residual voltage : kV
C = capacitance : µ F
t = discharge time : min.
แตละกระปองตองทนแรงดันที่เกิดขึ้นจาก internal fault (brusting pressure) ไดโดยที่ตัว
ถังตองไมปริหรือแตกออก
dielectric fluid ที่ใชตองไมมีสาร PCB เจือปนและไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
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การกําหนด output kVAR ตอกระปอง ควรทําใหเปนมาตรฐานเพื่อใหสามารถกําหนด
ขนาดของกระปอง (dimension) ที่จะนําไปติดตั้ง และเปนการจํากัด spare ไมใหมีหลายขนาด
3.3 การตอ bank สามารถตอใชงานไดหลายลักษณะ เชน
a) Delta
(b) Ground Y
(c) Ungrounded Y
(d) Ungrounded Double Y-Neutrals
(e) Ground Double Y

ในระบบแรงสูง capacitor bank ที่ติดตั้งในสถานีมีการตอใชงานเปน 3 ลักษณะดังนี้
- แรงดัน 22/33 kV :ungrounded bank ที่ตอเปนแบบ wye จะใช voltage transformer
ตอ ระหวาง จุด neutral กับ ground เพื่อใชกับระบบปองกันที่ตรวจวัด unbalance
voltage ของ neutral point หรือ จะตอเปนแบบ wye-wye ใช current transformer
(CT) ตอระหวาง จุด neutral ของแตละ wye เชื่อมผาน CT เขาหากัน เพื่อใชกับระบบ
ปองกันที่ตรวจวัด unbalance current ใน neutral wire
- แรงดัน 69/115 kV: ungrounded bank ที่ตอเปนแบบ wye-wye (หรือ double wye)
neutral tied, จะใช current transformer (CT) ตอระหวาง จุด neutral ของแตละ
wye เชื่อมผาน CT เขาหากัน เพื่อใชกับระบบปองกันที่ตรวจวัด unbalance current ใน
neutral wire
- แรงดัน 230 kV: grounded bank ที่ตอเปนแบบ wye-wye (หรือ double wye) neutral
tied/grounded, หรือ H connection หรือ hybrid connection, ในระบบแรงสูงจําเปน
ตองนํา capacitor หลาย unit ตอ series กัน จึงอาจเปลี่ยนตําแหนงของ unbalance
CT ไปอยูที่จุดเชื่อมตอของ capacitors ตําแหนงที่เปนลําดับของ group เดียวกันของ
แตละ wye เขาหากัน และอาจตอ neutral ของ bank ลง ground
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3.4 การลดหรือจํากัด(limit) คา inrush current ในขณะ energize
ขณะที่ energize capacitor bank ที่ถูก discharge แลวหรือไมมี trap charge เหลืออยู
แลว จะเหมือนเกิดลัดวงจร (short circuit) bank จะสราง inrush current สูงมากโดยเฉพาะ
energize ในขณะแรงดันระบบเปน peak การ energize เพียงหนึ่ง bank เรียกวา isolated bank
inrush current จะรุนแรงมากที่สุดขณะ energize ชนิด back to back คือ การ energize
ขณะแรงดันระบบเปน peak ขนานกับ bank / banks ที่ใชงานอยู energized bank/banks จะ
discharge พลังงานของประจุเขาสู energizing bank กระแสสูงสุดจะเกิดขณะนํา bank สุดทาย
เขาใช เพราะexisting bank จะมี reactance ลดลงเหลือเทากับ ( L/n-1) และ capacitance เพิ่ม
เปน (n-1)C
การลดคา inrush current จะใช current limiting reactor ตอ series กับ bank เพื่อลด
oscillating frequency และเพิ่ม impedance ในชวงแรกของ inrush
3.4.1 การคํานวณขนาด inrush current
กรณี back to back switching (เมื่อมี bank อื่นสับเขาอยูกอน)

I pk

Leq =

2.Qi .Qn
=
3.(Qi + Qn )ω.Leq

1
1
1
1
+
+ ..... +
L1 L2
Ln −1

+ Ln

Ipk = inrush current peak
Q = MVAr of capacitor bank
Qi = Q1+Q2+….Qn-1
Qn = Q ของ bank ที่จะ switching เขา
Leq = inductance series รวมทุก bank
L1, L2, ….Ln-1 = L ที่ Switching เขาอยูกอน
Ln = L ที่จะ Switching เขา
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การตอใน ungrounded bank จะติด current limiting reactor ไวที่ดาน line แต
grounded bank อาจตอที่ ดาน neutral คือใสไวในแตละ phase กอนตอรวมกันเปน neutral point
แรงดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการนํา capacitor bank เขาใชงานหาไดจากสมการ
∆u/U ≈ Q/S
∆u
=
แรงดันที่เพิ่มขึ้น
U
=
แรงดันกอน energize
Q
=
MVAR ของ capacitor bank
S
=
short circuit MVA ตรงจุดที่ energize
ในทางปฏิบัติ การนํา bank เขาใชงานแตละครั้งแรงดันไมควรเปลี่ยนสูงเกิน 3 %
3.4.2 คา/ขนาดของ reactance มีผลตอ resonnant frequency
system impedance และ capacitance ของ c-bank ที่นําเขาใชงานในลักษณะขนานกับ
ระบบอาจทําใหเกิด resonant frequency ที่ใกลกับ harmonic ที่เกิดขึ้นจาก load
h . ws = wr ;
wr = 2πfr
wr = 1/(√ Ls.C) ;
wr = natural frequency (resonant frequency)
ws = system frequency : Hz
h = harmonic order
C = per phase bank capacitance : farad
Ls = system inductance : henry
h = wr/ ws = √ (short circuit level ที่จุดตอเขา/ capacitor bank MVAR)
ในทางปฏิบัติ Ls จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยูกับสภาพของ network คือ จํานวน line,
และหมอแปลงที่ตออยูในระบบ รวมถึงการเดินเครื่อง generator และรวมถึง load ที่ตอเขา จึงทํา
ให resonant frequency ไมคงที่ เปลี่ยนแปลงได
ทั่วไป capacitor bank ขนาดใหญจะมี reactor ตอ series อยู อาจมีไวเพื่อลดกระแส
inrush หรือ มีวัตถุประสงคใชเปน harmonic filter หรือ de-tuned bank
การทํา harmonic filter จะปรับ tune : resonant frequency ของ bank ใหเทากับ
frequency ที่ตองการกรอง (ในทางปฏิบัติจะใหเกิด resonant frequency ต่ํากวาตองการเล็กนอย)
การทํา de-tuned bank จะปรับใหมี resonant frequency ต่ํากวา harmonic ต่ําสุดที่เกิด
ขึ้นในระบบ เพื่อให harmonic ตางๆ เห็น impedance ของ bank เปน inductance เชน
harmonic ลําดับที่ต่ําที่สุดในระบบคือลําดับที่ 5 จะทํา de-tuned bank ตองเลือก reactor
ขนาด 6% ทําใหbank มี resonant frequency ต่ํากวา 5
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XL – XC

=0

h . XL - XC/ h = 0
h
= √ XC / X L
= √ 100/6
= 4.08 < 5
การตอ series reactor ขนาดที่สูงขึ้นเพื่อทําเปน tuned หรือ de-tuned bank จะทําใหแรง
ดันครอม capacitor สูงขึ้น (จึงตองระวัง unit voltage rating) และระบบจะได MVAR จาก bank
มากขึ้น

4. mechanically switched reactor
ประกอบดวย shunt reactor ที่ใช circuit breaker เปนอุปกรณตัด-ตอเขากับ transmission
line, bus bar, หรือ transformer-tertiary terminal
reactor มีลักษณะเหมือนหมอแปลงเพียงแต core จะมี air-gap
output ในชวงแรงดันใชงานจะมีความสัมพันธของ U-I เปน linear แตในขณะที่แรงดันสูง
เกินมากๆ จะเกิด saturation ของ iron core: ทําให impedance ลดลง
reactor ไม sensitive กับ over voltage สามารถทนสภาพแรงดับเกินในชวงเวลาหนึ่ง
วัตถุประสงคในการใชงาน
- เปนอุปกรณควบคุมแรงดันที่ปลายสายสงยาวๆ หรือ cable
- เปน compensation ให capacitance ของสายสงยาวๆ หรือ cable
- ใชเพื่อ control แรงดัน และ reactive power ของ underground cable

5. SVC static var compensator
มีวัตถุประสงคในการใชงาน
- ควบคุมแรงดันตรงจุดติดตั้งอยางตอเนื่อง
- เพิ่มการไหลของ active power ใน transmission line
- ลด temporary over voltage
- เพิ่ม transient stability
- damping power system oscillation
- ใชลดแรงดันกระพริบ flickering voltage
เนื่องจาก SVC สามารถแกปญหาของระบบสงกําลังไฟฟาไดหลายอยาง ผูใชจําเปนตอง
ระบุสิ่งที่ตองการหรือปญหาที่ประสงคจะใช SVC ชวยเพื่อผูออกแบบจะไดออกแบบที่เหมาะสม
range ของ reactive power ที่ตองการ
output ของ SVC สามารถกําหนดไดดังนี้
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- กําหนดคา reactive power output ที่ rated line-line voltage เปน
inductive MVAR
capacitive MAR
- ในชวงของ inductive range จะเกิด maximum total reactive power output
(inductive) ที่ maximum system voltage
- ในชวงของ capacitive range จะเกิด minimum total reactive power output
(capacitive) ที่ minimum system voltage
specification of SVC
SVC ทุกชนิดสามารถให reactive power ตามที่ตองการไดที่ nominal rating อยางไรก็
ตาม SVC แตละชนิดจะทํางานตามลักษณะเฉพาะที่ออกแบบไว ผูใชงานจําเปนตองใหขอมูล
- nominal rating
- ความสามารถในการ over load (capability)
- การควบคุมและตอบสนองขณะระบบผิดไปจากกําหนด (control and dynamic
performance)
- ระดับของ harmonics ทั้งกอน (background) และขณะใช SVC
ขอมูลบางอยางที่ตองคํานึงถึง
- การกําหนดคา inductive power สูงมาก ( low reactance) ในชวง inductive range
จะมีผลทําให transient overload capability สูงขึ้น มี harmonic มีปริมาณสูงขึ้น
ราคา reactor ถูกลง
- ถากําหนด capacitive range ไมกวางนักจะทําให ราคา capacitor และหมอแปลงลง
ลด

บทที่ 11 reactive power plant ปรับปรุงครั้งที่ 1

8

9 กุมภาพันธ 2547

