
 

 

 

Kaarekustutuspoolid 

 
 

                 22 kV kaarekustutuspoolid



 

Sissejuhatus

Resonantsmaandus Peterseni poolidega 

(kaarekustutuspoolidega) on Skandinaavias ja 

teistes Euroopa maades olnud kasutusel 

umbes kaheksakümmend aastat. Selle 

maandusviisi suurepärased omadused 

kajastuvad väga väikeses elektrikatkestuste 

arvus.  

Resonantsmaandust kasutatakse peamiselt 

õhuliinivõrkudes, kus enamik rikkeid on 

ühefaasilised maaühendused ning sageli 

mööduva iseloomuga. Peterseni pool surub 

lühisvoolu allapoole isekustumise taset (< 35 

A), kompenseerides võrgu mahtuvusliku 

lühisvoolu. Niimoodi saab kõik mööduvad 

rikked kõrvaldada fiidrit välja lülitamata. 

Sellele vaatamata ei saa õhuliinide ja kaablite 

püsivaid rikkeid kõrvaldada 

kaarekustutuspooliga, kuna ükski pool ei 

suuda kompenseerida lühisvoolu 

aktiivkomponenti. Selle allesjäänud lühisvoolu 

tõttu on vaja fiider välja lülitada, et võrgus 

minimeerida tulekahju ja traumade oht.  

Et maaühenduse ajal saavutada pidev ohutu 

töö, pakub Swedish Neutral "Ground Fault 

Neutralizer" süsteemi, mis kompenseerib kogu 

lühisvoolu (mahtuvusliku + aktiivse). "Ground 

Fault Neutralizer" vähendab igat tüüpi 

maaühendusvoolu praktiliselt nullini kiiremini 

kui mistahes muu kaitse, samal ajal säilitades 

klientide elektrivarustuse  – toiteliin ei lülitu 

välja! 

 

 



 

Kaarekustutuspool (ASC)

Mahtuvusliku lühisvoolu efektiivseks 

vähendamiseks maaühenduse ajal on ASC vaja 

häälestada võrgu mahtuvuslikule lekkevoolule 

maaühenduse tekkimise ajal. Maasse suunduv 

mahtuvusliku lekkevoolu määrab elektrivõrgu 

ulatus, mis omakorda on määratud fiidrite 

ning õhuliinide/kaablite arvuga, fiidrite 

pikkusega ning teiste teguritega.  

Swedish Neutral'i ASC on konstrueeritud 

moodsa monoliitsüdamikuga, ühe fikseeritud 

mähisega ja ühe abimähisega. Abimähisega on 

ühendatud kondensaatoripatarei. ASC 

häälestatakse, ühendades mitmesugustes 

kombinatsioonides kondensaatoripatarei 

elemendid abimähisega. 

Mahtuvuslike lekkevoolude summa võrgus 

võib muutuda mitmel põhjusel. Üheks näiteks 

on fiidri lahutamine (võrgu mahtuvuslike 

lekkevoolude summa väheneb). Kui 

mahtuvuslik lekkevool on vähenenud, 

ühendatakse pooli võrguga häälestamiseks 

vajalik arv kondensaatoreid. Kui fiider hoopis 

lülitatakse võrku (võrgu mahtuvuslike 

lekkevoolude summa suureneb), siis vajalik 

arv kondensaatoreid lahutatakse. 

2006. aastal müüs Swedish Neutral oma 

esimese õlivaba ASC väliskeskkonnas 

kasutamiseks. Sellel poolil on samasugune 

monoliitne südamik nagu õlisse sukeldatud 

hermeetiliselt suletud ASC-l. Erinevuseks on 

see, et mähis on tehtud keskpingekaablist, 

mille varjet kasutatakse abimähisena. 

Õli eemaldamisel on mitu eelist: pole vaja 

õlipüüdurit, pole vaja eemaldada õlipüüdurist 

vett/analüüsida vee õlisisaldust, 

keskkonnasõbralikkus võimaldab paigaldamist 

tundlikule alale. 
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Põhiahela joonis   Õlivaba ASC 
 



 

Hermeetiliselt 

suletud 

konstruktsiooniga 

ASC 
• Moodne monoliitne 

südamik  

Puuduvad liikuvad osad  – 

robustne konstruktsioon 

• Hermeetiliselt suletud 

paak 

Hooldusvaba  – pole vaja 

võtta õliproove 

• Standardne 

häälestusulatus 10-100% 

Muu häälestusulatus 

nõudmisel. 

• Minimaalsest asendist 

maksimaalsesse <1s 

Kiireim pool turul  

• Lahutusvõime <1% 

Astmevabam kui 

astmevaba pool. 

 
 

 

 

 

 

Swedish Neutral on 

tootnud 

kaarekustutuspoole 

1991. aastast ning 

on müünud neid üle 

1000 kogu 

maailmas. 

Õlivaba 

konstruktsiooniga 

ASC 
• Moodne monoliitne 

südamik  

Puuduvad liikuvad osad  – 

robustne konstruktsioon 

• Õlivaba 

Pole vaja õlipüüdurit: 

keskkonnasõbralik 

• Roostevabast terasest 

kest 

Ei roosteta 

• Standardne 

häälestusulatus 10-100% 

Muu häälestusulatus 

nõudmisel. 

• Minimaalsest asendist 

maksimaalsesse <1s 

Kiireim pool turul  

• Lahutusvõime <1% 

Astmevabam kui 

astmevaba pool. 

 



 

Kaarekustutuspoolide skeemid 

Hermeetiliselt suletud konstruktsioon 

Sw e dish  Ne u tral

 

Õlivaba konstruktsioon 

Sw edish Neutral

 

Legend 
1. Voolutrafo (lisavarustus) 
2. Kohapealne juhtpaneel 
3. Kinnitusavad (16mm) kaarekustutuspooli fikseerimiseks alusele (rattad lisavarustusena) 
4. Madalpingeläbiviik abi- ja juhtimispingele. 
5. Kõrgepingeläbiviik  – Elastimold: Koormuslüliti/lahklüliti DIN, Pfisterer – ühendada võimsus- 

või maandustrafo neutraaliga. 
6. Maanduskontakt –M12 kruvi – ühendada süsteemi maaga 
7. Andmesilt (liigutatav) 
8. Kinnituskoht Elastimold ühenduse jaoks 
9. Tõsteaasad (katte sees) 
10. Teenindusluuk 
11. Veoaasad 
12. Kaablirenn (lisavarustus) 
13. Kaitsemaandus – ühendada kaitsemaandusega 



 

Tehniline spetsifikatsioon 
Pinge Kuni 130/√3 kV 
Vool Kuni 1000A 
Häälestusulatus 10-100%, muu häälestusulatus nõudmisel 
Lahutusvõime <1% 
Käidutsükkel Pidev või lühiajaline (2 tundi) 
Jahutusmeetodid 
Hermeetiliselt suletud ASC 
Õlivaba ASC 

 
ONAN (ANSI/IEE C57.12.00) 
Klass AA või klass AFA (ANSI/IEE C57.12.01) 

Sagedus 50 või 60 Hz 
Paigaldus Sise- või välistingimustes 
Sekundaarmähise pinge 690 V ja 345 V 
Isolatsioonitase  Vastavalt nimipingele (IEC70076-3) 
Ümbritseva keskkonna temperatuur -40 kuni +40 °C, muud temperatuurid nõudmisel 
Isolatsiooniõli hermeetiliselt suletud ASC-s Nynas: Nytro Taurus 

Starke & Sohn: Transformer Oil U 
Midel 7131 
Muud õlid nõudmisel 

Tavakatsed 
• Visuaalne kontroll (SS-EN 60439) 

• Kaitsemaanduse pidevuse kontroll (SS-EN 60439) 

• Kooste õigsuse kontroll (SS-EN 60439) 

• Korrektse talitluse kontroll (IEC 60076-6) 

• Mahtuvuse mõõtmine (SN katse-eeskiri) 

• Reaktiivtakistuse mõõtmine (SN katse-eeskiri) 

• Primaarmähise takistus (IEC 60076-1) 

• ASC sekundaarmähise suhe (IEC 60076-6) 

• Nimipinge- ja nimivoolukatse (IEC 60076-6) 

• Kõrgepingeisolatsiooni kontroll (IEC 60076-6) 

• Madalpingemähise isolatsiooni kontroll (3kV ~ 60s) (IEC 60076-6) 

• Juhtimisahel – pingetaluvuskatse (SS-EN 60204) (1kV ~ 1s *v.a. kaitsemaandusega 

madalpingeahelad) 

• Kadude mõõtmine (IEC 60076-1) 

Tüübikatsetused 
IEC 60076-6 järgi 

• Voolu mõõtmine nimipingel 

• Temperatuuritõusu kontroll 

• Dielektriku kontroll 

Erikatsed 
• Nõudmisel, eraldi kokkuleppel 



 

 

 

 

 

Võtke ühendust ja külastage meid: 

 

Swedish Neutral AB 

Västra Rydsvägen 122 

19631 Kungsängen 

Rootsi 

 

Telefon +46 8 581 71344 

Faks: +46 8 581 713 44 

E-post:  mail@swedishneutral.se 

Internet:  www.swedishneutral.se 

 

 

 


