Nollpunktsreaktor

(22kV Nollpunktsreaktorer )

Introduktion
Resonansjordning med Petersen‐spolar (Nollpunktreaktorer) har varit dominerande i Skandinavien
och andra Europeiska länder under de senaste åttio åren. Att resonans‐jordning är ett utmärkt
koncept har visats genom mycket god tillgänglighetsstatistik.
Nollpunktsreaktorer används I huvudsak i friledningsnät där de flesta felen är enfas‐fel mot jord
(jordfel) och ofta övergående i sin natur. Nollpunktsreaktorn begränsar felströmmen till under
gränsen för självsläckning av ljusbågar (< 35 A) genom att kompensera för den kapacitiva
felströmmen i nätet. Denna egenskap hos Nollpunkts‐reaktorn gör att alla övergående fel i
friledningsnät kan hanteras utan bortkoppling.Vid bestående fel i friledninsnät samt vid kabelfel
måste emellertid ledningen kopplas bort. Detta då ingen Nollpunktsreaktor kompenserar för hela
felströmmen. Den aktiva felströmmen finns fortfarande kvar vilket medför att bortkoppling är en
nödvändighet av person och brandsäkerhetsskäl.
För att uppnå säker kontinuerlig drift vid jordfel kan Swedish Neutral erbjuda det kompletta
skyddssystemet Ground Fault Neutralizer. Ground Fault Neutralizer reducerar den totala
felströmmen (kapacitiv+aktiv) till praktiskt taget noll, för alla typer av jordfel, snabbare än alla andra
typer av skydd samtidigt som strömöverföringen till kunderna bibehålls ‐ inga bortkopplade
ledningar!

Nollpunktsreaktor (Petersenspole)
För att Nollpunktsreaktorn effektivt skall
kunna reducera den kapacitiva felströmmen
vid ett jordfel krävs det att den är avstämd
mot nätets kapacitiva avledning mot jord.
Nätets kapacitiva avledning mot jord
bestämms av nätets aktuella storlek vilket i sin
tur bestäms av antalet ledningar, längden på
ledningarna, fördelning friledning/kabel och
andra faktorer.
Swedish Neutrals Nollpunktsreaktorer har en
modern fastkärnedesign med en fast lindning
och en hjälpkraftlinding. Till hjälpkraft‐
lindningen är en kondensatorbank kopplat.
Nollpunktsreaktorn regleras genom att koppla
kondensatorbankens olika element i olika
kombinationer till hjälpkraftlindningen.
Nätets kapacitiva avledning mot jord kan
förändras av olika anledningar. Ett exempel är
när en ledning kopplas bort (vilket minskar
den kapacitiva avledningen mot jord).

hjälpkraftlindningen för att stämma av
Nollpunktsreaktorn mot nätet.
När istället nätets kapacitiva avledning mot
jord ökar (t ex om en ledning kopplas till
nätet), kopplas istället ett lämpligt antal
kondensatorer ifrån för att stämma av
Nollpunktsreaktorn mot nätet.
Swedish Neutral sålde sin första oljefria
reaktor för utomhusbruk 2006. Den oljefria
reaktorn har samma moderna fastkärna som
den oljekylda av hermetiskt sluten design.
Skillnaden är att den oljefria reaktorns
lindning är en mellanspänningskabel där
skärmen används som hjälpkraftlinding.
Att ta bort oljan har en rad fördelar – ingen
oljegrop behövs, inget behov att tömma
oljegropen på vatten/analysera vattnet för
oljeinnehåll. Den miljövänliga oljefria designen
gör det även möjligt att installera reaktorn i
känsliga områden.

När den den kapacitiva avledningen blir
mindre kopplas ett lämpligt antal
kondensatorer från kondensatorbanken till
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Huvudkrets

Oljefri Nollpunktsreaktor

Hermetiskt Sluten
Design
• Modern fastkärna
Inga rörliga delar – robust
design
• Hermetiskt slutet oljekärl
Inget underhåll – inga
oljeprover behövs
• Standard reglerområde
10‐100%
Andra reglerområden på
begäran
• Från min till maxposition
på <1s
Snabbaste reaktorn på
marknaden
• Upplösning <1%
Steglösare än en
dykkärnereaktor

Oljefri Design

Swedish Neutral har
tillverkat
Nollpunktsreaktorer
sedan 1991 och har
sålt över 1000
stycken runt om I
världen.

• Modern fastkärna
Inga rörliga delar – robust
design
• Oljefri
Ingen oljegrop behövs –
ekonomiskt och
miljövänligt
• Rostfri kapsling
Ingen risk för rost
• Standard reglerområde
10‐100%
Andra reglerområden på
begäran
• Från min till maxposition
på <1s
Snabbaste reaktorn på
marknaden
• Upplösning <1%
Steglösare än en
dykkärnereaktor

Måttritningar
Hermetiskt Sluten Design

Swedish Neutral

Oljefri Design

Swedish Neutral
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Strömtransformator (option)
Lokal styrpanel
Fastsättningshål (16mm) för fixering av reaktorn I fundamentet (option hjul).
Kabelgenomföring för styrning/hjälpspänning
Högspänningsanslutning – Elastimold: Loadbreak/Deadbreak, DIN, Pfisterer ‐ anslutning till
nollpunkten på transformatorn eller nollpunktsbildaren.
Jordanslutning – M12 skruv – anslutning till system jord.
Märkskylt (Flyttbar)
Parkingspluggshållare för Elastimold anslutning.
Lyftöglor (innanför luckan)
Servicelucka
Transportöglor
Kabelstege (option)
Skyddsjord
.

Teknisk Specifikation
Spänning
Ström
Reglerområde
Reglerupplösning
Drifttid
Kylmetoder
Hermetisk tillsluten reactor:
Oljefri reactor:
Frekvens
Installation
Hjälpkraftlindning
Isolation
Omgivningstemperatur
Isolationsolja hermetisk tillslutna reaktorer.

Upp till 130/√3 kV
Upp till 1000A
10-100%, andra områden på begäran
<1%
Kontinuerlig eller korttidsdrift (2 timmar)
ONAN (ANSI/IEE C57.12.00)
Klass AA eller Class AFA (ANSI/IEE C57.12.01)
50 or 60 Hz
Markuppställning (Inom/utomhus)
690 V eller 345 V
Beroende på märkspänning (IEC70076-3)
-40 to +40 °C, andra temperaturer på begäran
Nynas: Nytro Taurus
Starke & Sohn: Transformer Oil U
Midel 7131
Andra oljor på begäran

Rutintest
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visuell inspektion (SS‐EN 60439)
Skyddsjord kontinuitetstest (SS‐EN 60439)
Kontroll av korrekt kabeldragning (SS‐EN 60439)
Kontroll av korrekt funktion (IEC 60076‐6)
Mätning av kapacitans (SN testrutin)
Mätning av resistans (SN testrutin)
Huvudlindningsresistans (IEC 60076‐1)
Sekundärlindningsomsättning (IEC 60076‐6)
Märkspänning/Märkströmstest (IEC 60076‐6)
Högspänningsisolationstest (IEC 60076‐6)
Lågspänningslindningsisolationstest (3kV ~ 60s) (IEC 60076‐6)
Styrkrets – spänningshållfasthetstest (SS‐EN 60204) (1kV ~ 1s *PELV kretsar är inte
inkluderade)
Mätning av förluster (IEC 60076‐1)

Typtest
Enligt IEC 60076‐6
•
•
•

Mätning av ström vid märkspänning
Värmeprov
Dielektriskt test

Specialtest
På begäran, enligt överenskommelse

Kontakt och Besöksadress:

Swedish Neutral AB
Västra Rydsvägen 122
19631 Kungsängen
Sweden

Telephone +46 8 581 71344
Fax: +46 8 581 713 44
E-mail: mail@swedishneutral.se
Internet: www.swedishneutral.se

