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 บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบเทียบกระแสลัดวงจรในสถานีไฟฟายอย

จากสองมาตรฐานไดแก มาตรฐาน IEC60909 [1] , [2] ,  [3] , [4] กับ IEEE551 [5]  โดย
เปรียบเทียบวิธีการคํานวณและขนาดกระแสลัดวงจรจากท้ังสองมาตรฐาน แลวศึกษาผลกระทบตอ

ระบบปองกันกระแสเกินสําหรับปองกันหมอแปลงไฟฟากําลังภายในสถานีไฟฟายอยโดยใช

กระแสลัดวงจรที่คํานวณจากมาตรฐาน IEC60909 กําหนดคาการทํางานและจัดลําดับการทํางาน

ใหสัมพันธกันของรีเลยกระแสเกินเนื่องจากปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคใชมาตรฐาน 

IEC60909 เปนหลักในระบบปองกันกระแสเกินในสถานีไฟฟายอย จากนั้นจะตรวจสอบการ

ทํางานของระบบปองกันโดยใชกระแสลัดวงจรที่คํานวณจากท้ังสองมาตรฐาน  

จากผลการศึกษาพบวาพารามิเตอรท่ีใชคํานวณของทั้งสองมาตรฐานมีคาแตกตางกัน

เนื่องจากมีการใชแฟคเตอรตัวประกอบเพ่ือปรับคาอิมพีแดนซของหมอแปลงของมาตรฐาน 

IEC60909 และขนาดแรงดันของมาตรฐาน IEEE551 จะใชคาขนาดแรงดันจริงขณะเกิดลัดวงจร 

ทําใหกระแสลัดวงจรจากท้ังสองมาตรฐานมีคาตางกันประมาณ 0.3%-13.7% อยางไรก็ดีการ

ทํางานของรีเลยกระแสเกินดังกลาวยังคงสามารถทํางานไดอยางเหมาะสมและสัมพันธกันท้ังใน

กรณีท่ีเกิดการลัดวงจรแลวคาขนาดกระแสลัดวงจรเปนไปตามมาตรฐาน IEC60909 หรือ 

IEEE551 โดยในกรณีท่ีใชคากระแสลัดวงจรแบบ IEEE551 ตรวจสอบการทํางานพบวาเวลาใน

การตัดวงจรของรีเลยจะชากวาเล็กนอย  

ในกรณีเกิดลัดวงจรตาม IEC60909 บริเวณใกลกับวงจรจายไฟออกระบบจําหนาย

ภายในสถานีไฟฟายอย รีเลยกระแสเกินบริเวณ outgoing จะส่ังปลดเซอรกิตเบรกเกอรใหเปด

วงจรออกไปเลยไมมีการสั่งปดกลับเองแบบอัตโนมัติเนื่องจากรีเลยกระแสเกินนั้นทํางานดวย

ฟงกชันแบบปลดวงจรทันทีทันใด (0.05-0.08 s ) ตามท่ีไดออกแบบไว เนื่องจากคาขนาดกระแส

ลัดวงจรที่เกิดข้ึนมีคามากอาจสงผลตออุปกรณและบุคคลท่ีอยูภายในสถานีไฟฟาได แตหากขนาด

กระแสลัดวงจรมีคาตาม IEEE551 รีเลยกระแสเกินจะส่ังปลดเซอรกิตเบรกเกอรใหเปดวงจรออก 
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(0.19 – 0.35 s) แลวส่ังปดกลับเองแบบอัตโนมัติเนื่องจากกระแสลัดวงจรตาม IEEE551 มีขนาด
นอยกวาคาท่ีตั้งไวใหทํางานทันทีทันใด รีเลยกระแสเกินนั้นจึงทํางานดวยฟงกชันแบบเวลาผกผัน 

จึงทํางานไมตรงกับท่ีออกแบบไว

 
คําสําคัญ : กระแสลัดวงจร, มาตรฐาน IEC60909 , มาตรฐาน IEEE551 , ระบบ

ปองกันกระแสเกิน, สถานีไฟฟายอย
                                                      

  

1. บทนํา 
 เนื่องจากพลังงานไฟฟามีความสําคัญตอผูใชไฟฟาท้ังในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ สวน

ราชการและเอกชน รวมถึงบานเรือนท่ีอยูอาศัยท่ัวไป จําเปนตองมีคุณภาพและความตอเนื่อง การ

ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) รับผิดชอบระบบจําหนายในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศไทย ไมนับรวม

กรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงท่ีเปนสวนรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง กฟภ. มีสถานีไฟฟา

ยอยจํานวนมาก สวนใหญมีหมอแปลงไฟฟากําลังเปนอุปกรณท่ีสําคัญท่ีแปลงแรงดันไฟฟาท่ีมี

แรงดันสูง (115 kV) ลงมาเปนแรงดันต่ําลง 22 kV หรือ  33 kV หากการลัดวงจรในสถานี

ไฟฟายอย ระบบปองกันตองทํางานและแยกสวนท่ีผิดปรกตินั้นออกไป เพ่ือใหสวนท่ีจายไฟปรกติ

ยังคงสามารถจายพลังงานไฟฟาไดอยางเดิมอยางตอเนื่อง [6] , [7] , [8] ในสวนท่ีผิดปรกตินั้น 

กฟภ. จะตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดลัดวงจรและแกไขใหนํากลับเขามาอยางเดิมโดยเร็ว  

 ปจจุบัน กฟภ. กําหนดใหใชกระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 ในระบบ

ปองกันกระแสเกินภายในสถานีไฟฟา ท้ังการปรับตั้งและกําหนดคาการทํางานของอุปกรณปองกัน

กระแสเกิน และจัดลําดับการทํางานใหสัมพันธดวย แตมาตรฐานที่ใชคํานวณกระแสลัดวงจรท่ี

นิยมใชกันอยางแพรหลายและมีความนาเช่ือถือ คือ มาตรฐาน IEC60909 และมาตรฐาน 

IEEE551 และในซอฟตแวรเชิงพาณิชยทางวิศวกรรมในปจจุบันสามารถเลือกคํานวณกระแส

ลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 หรือ IEEE551 ก็ได ขนาดกระแสลัดวงจรที่คํานวณจากทั้ง

สองมาตรฐานอาจมีคาตางกัน หากนํากระแสลัดวงจรจากมาตรฐาน IEC60909 เปนคาท่ีใช

ปรับตั้งและกําหนดการทํางานของระบบปองกัน แลวกระแสลัดวงจรท่ีเกิดข้ึนจริงมีคาแตกตางไป 

อาจสงผลกับเวลาการเปดวงจรเพ่ือตัดไฟ ฟงกชันการทํางานและการจัดลําดับการทํางานของ

ระบบปองกัน อาจทําใหเกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวางและเปนเวลานาน ซึ่งอาจเกิดความเสียหาย

ตอหมอแปลงไฟฟากําลังและอุปกรณอ่ืนๆ ภายในสถานีไฟฟา 

             อริยะ เมธเศรษฐ (2544) [4]  ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการคํานณกระแสลัดวงจรตาม

มาตรฐาน IEC60909 และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณกระแสลัดวงจรตาม

มาตรฐานดังกลาว เพ่ือความสะดวกในการคํานวณกระแสลัดวงจรซึ่งจะนําไปใชปรับตั้งและเลือก

คาพิกัดของอุปกรณปองกันตอไป คากระแสลัดวงจรที่คํานวณจากโปรแกรมคอมพิเตอรท่ี
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พัฒนาข้ึนมีคาใกลเคียงกับคาท่ีคํานวณไดดวยมือเปลา สามารถนําไปใชในการคํานวณกระแส

ลัดวงจรไดท้ังกรณีท่ีมีหรือไมมีมอเตอรในระบบ 

 
2.  ความเปนมา 
 จากความสําคัญของกระแสลัดวงจรในระบบปองกันกระแสเกินสําหรับหมอแปลง

ไฟฟากําลังในสถานีไฟฟา เม่ือมีการใชคากระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 ในการ

ปรับตั้งและกําหนดคาการทํางานของอุปกรณปองกันกระแสเกิน และจัดลําดับการทํางานให

สัมพันธกันระหวางอุปกรณปองกันแลว หากกระแสลัดวงจรท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีคาแตกตางออกไป 

ระบบปองกันกระแสเกินในสถานีไฟฟาของ กฟภ. ยังคงทํางานไดตามท่ีออกแบบไวหรือไม ใน

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคในตรวจสอบการทํางานของระบบปองกันกระแสเกินท่ีใชคากระแส

ลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 ปรับตั้งคาการทํางานของอุปกรณปองกันกระแสเกิน แลวใช

กระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEEE551ตรวจสอบการทํางานของระบบปองกัน 

              มาตรฐาน IEC60909 (2544) [1] เปนมาตรฐานท่ีใชคํานวณกระแสลัดวงจรในระบบ
ไฟฟาใชไดท้ังระดับแรงดันต่ําและแรงดันสูง คํานวณกระแสลัดวงจรไดท้ังแบบสมดุลและแบบไม

สมดุล มาตรฐานแสดงรายละเอียดวิธีการคํานวณกระแสลัดวงจรท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดตางๆและ

อุปกรณไฟฟาตางๆ ในระบบ เชน มอเตอร คาปาซิเตอร และคอนเวอรเตอร 

               มาตรฐาน IEEE551 (2549) [5]  เปนมาตรฐานท่ีคํานวณกระแสลัดวงจรในระบบ
ไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรม โรงจักรไฟฟา และสถานีไฟฟา โดยอธิบายพ้ืนฐานและหลักการ

คํานวณและหลักการทางวิศวกรรมไฟฟา รวมถึงความจําเปนท่ีตองคํานวณขนาดกระแสลัดวงจร

และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีกระแสลัดวงจรขนาดใหญไหลผานอุปกรณในระบบไฟฟา 

 
3.  ระเบียบงานวิจัย 

           ระบบปองกันกระแสเกินภายในสถานีไฟฟายอยท้ังหมด 3 กรณี แสดงในภาพท่ี 1-3 ซึ่ง

ประกอบดวยแหลงจายแรงดันสมมูล หมอแปลงไฟฟากําลัง สายปอน ระบบปองกันท้ังดานเฟส

และดานกราวด  โดยหมอแปลงในแตละกรณีมีคาพิกัดดังนี้ 

           กรณี 1 หมอแปลงแบบ 2 ขดลวด 30/40/50 MVA 115/22 kV เวคเตอรกรุป Dyn1  
           กรณี 2 หมอแปลงแบบ 3 ขดลวด 30/40/50 MVA 115/22 kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1)  
           กรณี 3 หมอแปลงแบบ 3 ขดลวด 30/40/50 MVA 115/33 kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1)  
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ภาพที่ 1 ไดอะแกรมเสนเดยีวของระบบปองกันกระแสเกินในสถานไีฟฟายอยท่ีใชหมอแปลง

ไฟฟากําลังขนาดพิกัด 30/40/50 เอ็มวีเอ แรงดัน 115/22 เควี เวคเตอรกรุป Dyn1 

 

ภาพที่ 2 ไดอะแกรมเสนเดยีวของระบบปองกันกระแสเกินในสถานไีฟฟายอยท่ีใชหมอแปลง

ไฟฟากําลังขนาดพิกัด 30/40/50 เอ็มวีเอ แรงดัน 115/22 เควี เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) 

 

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมเสนเดยีวของระบบปองกันกระแสเกินในสถานไีฟฟายอยท่ีใชหมอแปลง

ไฟฟากําลังขนาดพิกัด 30/40/50 เอ็มวีเอ แรงดัน 115/33 เควี เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) 
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  การคํานวณคากระแสลัดวงจรเม่ือมีการลัดวงจรท่ีสายปอนบริเวณ outgoing มีข้ันตอน

ในการศึกษาดังนี้ 

  ข้ันตอน 1 คํานวณกระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 และมาตรฐาน IEEE551 

 ข้ันตอน 2 ใชคาขนาดกระแสลัดวงจรท่ีคํานวณไดตามมาตรฐาน IEC60909 

กําหนดคาการทํางานของรีเลยกระแสเกินและจัดลําดับการทํางานใหสัมพันธกัน  

 ข้ันตอน 3 ตรวจสอบการทํางานของระบบปองกันกระแสเกิน 2 กรณี  

             กรณียอยท่ี 3.1 ใชกระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909  

             กรณียอยท่ี 3.2 ใชกระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEEE551 

               ข้ันตอน 4 เปรียบเทียบและวิเคราะหผลของการทํางานของรีเลยปองกันกระแสเกิน

และการจัดลําดับการทํางานของอุปกรณปองกันดังกลาวท้ังสองกรณี            

               ข้ันตอน 5 สรุปผลการศึกษาการทํางานของระบบปองกันกระแสเกินและการจัดลําดบั

การทํางาน 

 

4.  ผลการศึกษา 
    บทความนี้ศึกษากระแสลัดวงจรที่คํานวณตามมาตรฐาน IEC60909 และ IEEE551 ท่ีหมอ

แปลงมีจํานวนขดลวดและการตอขดลวดแตกตางกัน และขนาดแรงดันขณะเกิดลัดวงจรแตกตาง

กัน ( 0.95 1.05thV   p.u.) และมี Source Impedance แตกตางกัน โดยใชคา Source Impedance 

ของกฟภ. ในปจจุบัน (2557) แลวศึกษาการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟส 
 
4.1 ขนาดกระแสลัดวงจรทั้งแบบลัดวงจรสามเฟส 
      ขนาดกระแสลัดวงจรที่คํานวณตามมาตรฐาน IEC60909 และ IEEE551 ไดแสดงไวใน

ตารางที่ 4.1-4.3 ในกรณีหมอแปลงที่มีจํานวนขดลวดและการตอขดลวดท่ีแตกตางกัน โดยใชคา 

Source Impedance ของกฟภ. ในปจจุบัน 
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ตารางที่ 4.1 แสดงคากระแสลัดวงจรสําหรับหมอแปลงแบบ 2 ขดลวด 30/40/50 MVA 115/22 

kV เวคเตอรกรุป Dyn1 

                        มาตรฐาน

       กรณีศึกษา 

คาขนาดกระแสลัดวงจรสามเฟส  

(A) 

Source 

Impedance 

Prefault Voltage 

(pu) 

IEC IEEE 

Z
s
 = 0 pu 

V
th

= 0.95 11,547 9,972 

V
th

= 1.00 11,547 10,496 

V
th

= 1.05 11,547 11,021 

Z
min

 = 0.0167 pu 

V
th

= 0.95 10,762 9,351 

V
th

= 1.00 10,762 9,844 

V
th

= 1.05 10,762 10,335 

Z
max

 = 0.4108 pu 

V
th

= 0.95 4,132 3,791 

V
th

= 1.00 4,132 3,990 

V
th

= 1.05 4,132 4,190 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงคากระแสลัดวงจรสําหรับหมอแปลงแบบ 3 ขดลวด 30/40/50 MVA 115/22 

kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) 

 

                        มาตรฐาน

       กรณีศึกษา 

คาขนาดกระแสลัดวงจรสามเฟส  

(A) 

Source 

Impedance 

Prefault Voltage 

(pu) 

IEC IEEE 

Z
s
 = 0 pu 

V
th

= 0.95 11,547 9,972 

V
th

= 1.00 11,547 10,496 

V
th

= 1.05 11,547 11,021 

Z
min

 0.0474 pu 

V
th

= 0.95 9,589 8,411 

V
th

= 1.00 9,589 8,854 

V
th

= 1.05 9,589 9,296 

Z
max

 = 0.4028 pu 

V
th

= 0.95 4,183 3,836 

V
th

= 1.00 4,183 4,037 

V
th

= 1.05 4,183 4,239 
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ตารางที่ 4.3 แสดงคากระแสลัดวงจรสําหรับหมอแปลงแบบ 3 ขดลวด 30/40/50 MVA 115/33 

kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) 

                        มาตรฐาน

       กรณีศึกษา 

คาขนาดกระแสลัดวงจรสามเฟส  

(A) 

Source 

Impedance 

Prefault Voltage 

(pu) 

IEC IEEE 

Z
s
 = 0 pu 

V
th

= 0.95 7,698 6,648 

V
th

= 1.00 7,698 6,997 

V
th

= 1.05 7,698 7,347 

Z
min

 =0.0423  pu 

V
th

= 0.95 6,505 5,698 

V
th

= 1.00 6,505 5,997 

V
th

= 1.05 6,505 6,297 

Z
max

 = 0.2559 pu 

V
th

= 0.95 3,642 3,304 

V
th

= 1.00 3,642 3,478 

V
th

= 1.05 3,642 3,652 

 

4.2 การทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟส 
      การศึกษาระบบปองกันกระแสเกินดานเฟสแบงเปน 3 กรณีตามชนิดของหมอแปลง โดย

การศึกษาน้ีเปนการจําลองระบบไฟฟาและหมอแปลงไฟฟากําลัง เวลาในการเปดวงจรของรีเลย
กระแสเกินแตละตัวแสดงในภาพ 4.1-4.3 โดยที่เสน curve แตละเสนมีความหมายดังนี้  
   R1 : Transformer Thermal Damage Curve 
    R2 : Mechanical Damage Curve 
    R3 : Transformer Inrush Curve 
    Curve 1 : 50/51 outgoing, 51_IEC                 
    Curve 2 : 50/51 outgoing, 50_IEC                
    Curve 3 : 50/51 bus section, 51_IEC            
    Curve 4 : 50/51 bus section, 50_IEC            
    Curve 5 : 50/51 incoming, 51_IEC                
    Curve 6 : 50/51 incoming, 50_IEC                
    Curve 7 : 50/51 115 kV incoming, 51_IEC                                                 
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กรณีท่ี 1 อิมพีแดนซของแหลงกําเนิดไฟฟาสมมูลและคา Driving Point มีคาเปนศูนย 

หมอแปลงไฟฟากําลังแบบ 2 ขดลวด แรงดัน 115-22 kV เวคเตอรกรุป Dyn1 

                การจัดลําดับการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟสในสถานีไฟฟายอยท่ีใชหมอแปลง
ไฟฟากําลังแบบ 2 ขดลวด แรงดัน 115-22 เควี เวคเตอรกรุป Dyn1 แสดงในภาพท่ี 4.1 โดยมี

การจัดเรียงลําดับการทํางานของรีเลยกระแสเกิน เร่ิมจากรีเลยกระแสเกินดานจายไฟออกระบบ

จําหนาย รีเลยปองกันกระแสเกินในสวนของบัส รีเลยปองกันกระแสเกินดานทุตยิภูมิและปฐมภูมิ

ของหมอแปลงไฟฟา 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงเวลาการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟสแตละตาํแหนงกรณีเกิดการ

ลัดวงจรไฟฟาแบบสามเฟสในสถานไีฟฟายอยท่ีใชหมอแปลงแบบ 2 ขดลวด แรงดนั 115-22 

เควี เวคเตอรกรุป Dyn1 กรณีอิมพีแดนซของแหลงกําเนิดไฟฟาสมมูลและคา Driving Point มี

คาเปนศูนย 

  

                  กระแสลัดวงจร 

  ตาํแหนงรีเลย 

IEC

(11,547 A) 

IEEE 

(10,496 A) 

115 kV Incoming 1.40 วินาที 1.48 วินาที 

22 kV Incoming 0.93 วินาที 0.99 วินาที 

22 kV Bus Section 0.56 วินาที 0.59 วินาที 

22 kV Outgoing 0.05 วินาที 0.19 วินาที 

 

 
ภาพที่ 4.1 การจัดลําดับการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟส กรณีใชกระแสลัดวงจร 

IEC60909 ในการกําหนดคาการทํางานสําหรับปองกันหมอแปลงไฟฟาแบบ 2 ขดลวด แรงดนั 

115-22 kV เวคเตอรกรุป Dyn1 
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 กรณีท่ี 2 อิมพีแดนซของแหลงกําเนิดไฟฟาสมมูลและคา Driving Point มีคานอยท่ีสุด 

 หมอแปลงไฟฟากําลังแบบ 3 ขดลวด แรงดัน 115-22 kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) 

      การจัดลําดบัการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟสในสถานีไฟฟายอยท่ีใชหมอแปลงไฟฟา

กําลังแบบ3 ขดลวด แรงดนั 115-22 kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) แสดงในภาพที่ 4.2 โดยมี

การจัดเรียงลําดับการทํางานของรีเลยกระแสเกิน เร่ิมจากรีเลยกระแสเกินดานจายไฟออกระบบ

จําหนาย รีเลยปองกันกระแสเกินในสวนของบัส รีเลยปองกันกระแสเกินดานทุตยิภูมิและปฐมภูมิ

ของหมอแปลงไฟฟา 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงเวลาการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟสแตละตําแหนงกรณีเกิดการ

ลัดวงจรไฟฟาแบบสามเฟสในสถานีไฟฟายอยท่ีใชหมอแปลงแบบ 3 ขดลวด แรงดัน 115-22 

เควี เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) กรณีอิมพีแดนซของแหลงกําเนิดไฟฟาสมมูลและคา Driving 

Point มีคานอยท่ีสุด 

 

                   กระแสลัดวงจร 

  ตาํแหนงรีเลย 

IEC

(9,589 A) 

IEEE 

(8,854 A) 

115 kV Incoming 1.56 วินาที 1.65 วินาที 

22 kV Incoming 1.04 วินาที 1.09 วินาที 

22 kV Bus Section 0.61 วินาที 0.64 วินาที 

22 kV Outgoing 0.05 วินาที 0.20 วินาที 

 

 
ภาพที่ 4.2 การจัดลําดับการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟส กรณีใชกระแสลัดวงจร 

IEC60909 ในการกําหนดคาการทํางานสําหรับปองกันหมอแปลงไฟฟาแบบ 3 ขดลวด แรงดัน 

115-22 kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) 
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กรณีท่ี 3 อิมพีแดนซของแหลงกําเนิดไฟฟาสมมูลและคา Driving Point มีคามากท่ีสุด 

หมอแปลงไฟฟากําลังแบบ 3 ขดลวด แรงดัน 115-33 kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) 
           การจดัลําดับการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟสในสถานไีฟฟายอยท่ีใชหมอแปลง

แบบ 3 ขดลวด แรงดนั 115-22 kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3  โดยมี

การจัดเรียงลําดับการทํางานของรีเลยกระแสเกิน เร่ิมจากรีเลยกระแสเกินดานจายไฟออกระบบ

จําหนาย รีเลยปองกันกระแสเกินในสวนของบัส รีเลยปองกันกระแสเกินดานทุตยิภูมิและปฐมภูมิ

ของหมอแปลงไฟฟา 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงเวลาการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟสแตละตําแหนงกรณีเกิดการ

ลัดวงจรไฟฟาแบบสามเฟสในสถานีไฟฟายอยท่ีใชหมอแปลงแบบ 3 ขดลวด แรงดัน 115-33 

เควี เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) กรณีอิมพีแดนซของแหลงกําเนิดไฟฟาสมมูลและคา Driving 

Point มีคามากท่ีสุด 

                   กระแสลัดวงจร 

  ตาํแหนงรีเลย 

IEC

(3,642 A) 

IEEE 
(3,478 A) 

115 kV Incoming 2.44 วินาที 2.55 วินาที 

33 kV Incoming 1.58 วินาที 1.65 วินาที 

33 kV Bus Section 0.97 วินาที 1.01 วินาที 

33 kV Outgoing 0.05 วินาที 0.25 วินาที 

 

 

ภาพที่ 4.3 การจัดลําดับการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟส กรณีใชกระแสลัดวงจร 

IEC60909 ในการกําหนดคาการทํางานสําหรับปองกันหมอแปลงไฟฟาแบบ 3 ขดลวด แรงดัน 

115-33 kV เวคเตอรกรุป YNyn0(d1) 

4.3 การวิเคราะหผล 
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      จากการศึกษาการปองกันกระแสเกินในสถานีไฟฟายอยท่ีมีหมอแปลงไฟฟาขนาด 

30/40/50 MVA ท้ัง 3 กรณีนั้น คือ กรณี 1 หมอแปลงแบบ 2 ขดลวด 30/40/50 MVA 115/22 

kV เวคเตอรกรุป Dyn1, กรณี 2 หมอแปลงแบบ 3 ขดลวด 30/40/50 MVA 115/22 kV เวคเตอร

กรุป YNyn0(d1), กรณี 3 หมอแปลงแบบ 3 ขดลวด 30/40/50 MVA 115/33 kV เวคเตอรกรุป 

YNyn0(d1) พบวากระแสลัดวงจรที่คํานวณตามมาตรฐาน IEEE551 จะมีขนาดท่ีนอยกวากระแส

ลัดวงจรที่คํานวณตามมาตรฐาน IEC60909 อยูประมาณ 0.3-13.7%  

      ขนาดกระแสลัดวงจรที่แตกตางกันของท้ังสองมาตรฐานเนื่องจากแฟคเตอรตัวประกอบ

อิมพีแดนซสําหรับหมอแปลงไฟฟา (ใชเฉพาะในมาตรฐาน IEC60909) และขนาดแรงดันขณะ

เกิดการลัดวงจร (ใชเฉพาะในมาตรฐาน IEEE551)  ดังนั้นในการเกิดลัดวงจรแบบ 3 เฟส หาก

ใชกระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 เปนตัวกําหนดคาการทํางานของระบบปองกันตาม

ขอกําหนดของ กฟภ. แลวใชกระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEEE551 ในการตรวจสอบการทํางาน

ของรีเลยปองกันกระแสเกิน จะไดเวลาในการเปดวงจรของรีเลยชากวาท่ีออกแบบไวเกือบทุกกรณี 

ยกเวนกรณีท่ีแรงดันขณะเกิดลัดวงจรมีคาเปน 1.05 p.u. และคา Source Impedance มีคามาก

ท่ีสุด ซึ่งกระแสลัดวงจรคํานวณจากท้ังสองมาตรฐานมีคาใกลเคียงกัน โดยกระแสลัดวงจรที่

คํานวณจากมาตรฐาน IEEE551 มีคามากกวา 0.3-1.7% 

 

5. บทสรุป 

         กระแสลัดวงจรที่คํานวณตามมาตรฐาน IEEE551 จะมีขนาดท่ีนอยกวาขนาดกระแส

ลัดวงจรที่คํานวณไดตามมาตรฐาน IEC60909 อยูประมาณ 0.3-13.7% ขนาดกระแสลัดวงจรที่
แตกตางกันมีผลมาจากแฟคเตอรตัวประกอบอิมพีแดนซสําหรับหมอแปลงไฟฟากําลัง และขนาด

แรงดันขณะเกิดการลัดวงจร และมีกรณีพิเศษท่ีกระแสลัดวงจรท่ีคํานวณตามมาตรฐาน IEEE551 

จะมีขนาดท่ีมากกวาขนาดกระแสลัดวงจรท่ีคํานวณไดตามมาตรฐาน IEC60909 อยูประมาณ 0.3-

1.7% คือกรณีท่ีแรงดันขณะเกิดลัดวงจรมีคาเปน 1.05 p.u. และคา Source Impedance มีคามาก

ท่ีสุด  

การกําหนดคาการทํางานและการจัดลําดับการทํางานใหสัมพันธกันของรีเลยกระแสเกิน

โดยใชคาขนาดกระแสลัดวงจรตาม IEC60909 ตามขอกําหนดของ กฟภ. นั้น หากใชกระแส

ลัดวงจรตามมาตรฐาน IEEE551 ในการตรวจสอบการทํางานของระบบปองกันในสถานีไฟฟา

ยอย เวลาการทํางานของรีเลยกระแสเกินดานเฟสทํางานชาลงเกือบทุกกรณี ยกเวนกรณีกรณีท่ี

แรงดันขณะเกิดลัดวงจรมีคาเปน 1.05 p.u. และคา Source Impedance มีคามากท่ีสุด เวลาการ

ทํางานของรีเลยกระแสเกินมีคาใกลเคียงกับคาท่ีออกแบบไว อยางไรก็ดีการจัดลําดับการทํางาน

ของรีเลยกระแสเกินท้ังหมดในระบบยังคงสามารถทํางานไดตามลําดับตามท่ีออกแบบไว 
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