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Vigade kordumise vältimiseks tulevikus ning ENEFIT 280 elektrivõrgu optimeerimiseks 

viidi läbi võrgu analüüs. ENEFIT 280 elektribilansi ja koormuskõverate analüüsi 

tulemusel selgus, et sektsioonidel ja trafodel on väga madal koormustegur. Pärast seda 

püstitati ENEFIT 280 elektrivõrgu sügavama analüüsi eesmärk, mille käigus selgus, et 

võrgus on harmoonilised moonutused, kuid võrk ise on tasakaalus. Kõrgemate 

harmooniliste tingimustes kehtivad trafode valimisel eritingimused. Töö eesmärk on 

optimeerida ettevõtte võrku reaktiivvõimsuse vähendamise ja kõrgemate harmooniliste 

taseme vähendamise kaudu. Andmed aktiiv- ja reaktiivvõimsuse, harmooniliste kohta on 

saadud automatiseerimissüsteemist UNIFORMANCE. Täpsem analüüs viidi läbi 

võrguanalüsaatoritega FLUKE 434, FLUKE 435. Töös uuriti harmooniliste toime efekti 

trafodele, analüüsiti kas neid saab täiendavalt koormata. Uuriti kadude ja reaktiivvõimsuse 

vähendamiseks trafode töötamist ühe trafo režiimis. Uuriti LC-filtrite kasutamist 

reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks ja harmooniliste komponentide vähendamiseks. 

Märksõnad: koormuse graafik, kõrgemad harmoonilised, mittesiinuselised režiimid, 

täisvõimsus, aktiivne võimsus, reaktiivne võimsus, täielik harmooniline moonutus. 
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The analyses of the grid was performed with following aims:  to avoid mistakes in future 

and to optimize telectical grid of Enefit 280 oil winning plant (the plant). As a result of 

the analysis of electrical balance and load curves of the plant, it became clear that the 

transformer load factor was  quite low. Afterwards the goal for more detailed analyses of 

electrical grid was set. As a result, the following was figured out: the grid had harmonic 

distortion, however, it has beeen balanced. For high harminic conditions the special 

conditions for the selection of transformers shall be followed. The aim of the thesis is to 

optimize the grid of the plant by reducing of reacting power and lowering of harmonic 

distortion in the grid. The data for active and reactive power was received from 

Uniformance automation system (the system of process history database). More detailed 

analysis was performed by grid analysers Fluke 434 and Fluke 435. 

The following were considered in the thesis:  

 Various aspects of influence of harmonic distortion on the transformers and 

possibility of additional loading. 

 Functioning of transformers in „one transformer“ mode of operation. 
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 Application of L-C filters for reactive-power compensation and reduction of 

harmonics 

Keywords: load curve, high harmonics, nonsinusoidal conditions, total power, active 

power,  

reactive power, total harmonic distortion 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
 

𝐴 – täisvõimsus esimesel harmoonilisel, kV∙A 

cos 𝜑1 – võimsuse tegur kõikidel harmoonilistel 

cos 𝜑 – võimsuse tegur esimesel harmoonilinel 

cos 𝜓 – moonutuste tegur 

𝐷 – harmooniliste moonutuste võimsus, kV∙A 

∆𝐸  – aktiivse energia kogukadu aastas trafos, kW 

 𝐹  – mähiste harmooniliste kadude koefitsient pöörisvoolude korral 

 𝐹  – mähiste harmooniliste kadude koefitsient koos muude 

lisakadudega 

ℎ – harmooniliste järjekord 

ℎ  – suurima väärtusega harmooniline arv 

𝐼 – koormusvoolu tegelik väärtus, A 

𝐼(𝑝𝑢) – ruutkeskmine vool ühiku kohta 

𝐼  – voolu ruutkeskmine väärtus kõrgepingeliinis (KP) tingimuse, 

A nominaalsel sagedusel ja nominaalsel koormusel 

𝐼  – voolu ruutkeskmine väärtus madalpinge (MP) pealiinis 

tingimuse, A nominaalsel sagedusel ja nominaalsel koormusel 

𝐼  – voolu kehtiv väärtus harmoonilises järjekorras, h; 

 𝐼 (𝑝𝑢) – Mittesiinuselise koormusvoolu maksimaalne lubatud 

ruutkeskmine väärtus nominaalsetel tingimustel 

𝐼  – ruutkeskmine põhivool nominaalsel võimsusel ja koormusel, A 

 𝐼  – põhivoolu ruutkeskmine nominaalsel sagedusel ja nominaalsel 

koormusel (amprites) 

𝐼 % – trafo tühikäigu vool % 

𝛽 = 𝐾  – keskmine aasta näivvõimsuse kasutamise koefitsient, 

koormustegur, mis on võrdne minimaalse koormuse režiimi 

võimsuse ja trafo nominaalse võimsuse suhtega 

𝐾 – pidev sõltuvus faaside arvust: 1,0 ühefaasiliste trafode ja 1,5 

kolmefaasiliste trafode jaoks 

KP – kõrgepinge 
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MP – madalpinge 

K – tegur = 

𝐾  

– nominaalne K-tegur näitab trafode võimet anda harmoonilist 

sisu koormusvoolule, töötades selle temperatuurivahemike 

piirides 

𝑀𝑎𝑥 𝑃 (𝑝𝑢) – maksimaalne pöörisvoolu kaod ühiku kohta nominaalsetel 

tingimustel 

𝑁   minimaalne trafode arv 

P – aktiivvõimsus, kW 

𝛥𝑃 – aktiivvõimsuse kaod, W 

𝛥𝑃  – täielikud aktiivsed kaod, W 

∆𝑃  – trafode aktiivvõimsuse kogukaod, W 

∆𝑃 .  – trafo tühikäigu kadude summa, W 

𝑃  – kaod mähistes pöörisvoolude tõttu, W 

𝑃  – pöörisvoolude kaod mähistes mõõdetud voolu korral võrgu 

sagedusel, W 

𝑃  – see on kadu mähise pöörisvooludest nominaalsetel tingimustel, W 

𝑃 (𝑝𝑢) – pöörisvoolu kaod ühiku kohta nominaalsetel tingimustel 

𝑃𝐹 – võimsuse tegur 

𝑃 .  – keskmine aasta aktiivvõimsus, kW 

𝑃  – koormuskaod nominaalsetel tingimustel, W 

𝑃 (𝑝𝑢) – koormuskadu ühiku kohta nominaalsetel tingimustel, W 

 𝑃  – muud täiendavad hajuvuskaod, W 

𝑃  – kaod mähistes pöörisvoolu tõttu, W 

𝑃  – täielik hajumise kadu nominaalsetel tingimustel, W 

𝑃 (𝑝𝑢) – koormuskadu ühiku kohta 

𝛥𝑃  – trafo mähiste kuumutamisel tekkivad kaod, W 

𝛥𝑃,  – toodud aktiivvõimsuse kaod trafo lühise korral, W 

∆𝑃 .  – lühise kaod trafos W 

𝛥𝑃  – aktiivvõimsuse kaod trafo tühikäigul, W 

Q – reaktiivvõmsus, var 

 𝑄с – trafo võimsusteguri korrigeerimiseks vajalik reaktiivvõimsus 

kvar 

𝛥𝑄 – magnetvoo hajumisest põhjustatud võimsuse kadu, var 
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𝛥𝑄  – täielikud reaktiivkaod kokku, var 

𝛥𝑄µ – reaktiiv tühikäigu kaod, var 

𝑄  – suurim reaktiivvõimsus, mida saab 6–10 pingega võrgust kuni 

1000 V pingega võrku üle kanda, ilma et see ületaks 𝛽  ja ei 

suurendaks trafode etteantud arvu, var 

𝑅  – alalisvoolu takistus mõõdetud kahe klemmi vahel KP, Ω 

𝑅  – alalisvoolu takistus mõõdetud kahe klemmi vahel MP, Ω 

S – näivvõimsus, kV·A 

𝑆 .  – keskmine aasta näivvõimsus, kV · A 

𝑆  – nominaalne võimsus kV∙A 

𝑆  – trafo näivvõimsus, kV · A. 

𝑆  – summaarne võimsus, kV · A 

THD – täielik harmooniline moonutus 

𝑡𝑎𝑛𝜑  – koormuse võimsustele vastava nurga tegelik tangens, Pm, Qm 

𝑡𝑎𝑛𝜑  – nurga optimaalne tangens, mis vastab ettevõttele kehtestatud 

tingimustele energiasüsteemist võimsuste Pm vastuvõtmiseks 

või tanφe soovitud väärtus pärast kompenseerimisseadme 

paigaldamist 

T.K.V.,A – tühikäigu kaod,  A 

𝑢  – trafo lühise pinge % 

𝛥𝑉  elektrienergia reaktiivsed kaod kokku, kvar 

𝑊 – summaarne võimsus, kW  

𝛥𝑊 – elektrienergia aktiivsed kaod kokku 

𝛥𝑊  – elektrienergia kaod terases, kW 

𝛥𝑊  – elektrienergia kadusid vases, kW 

𝑥  – reaktiivkaod kvar 
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SISSEJUHATUS 
 

Selles töös uuriti, ettevõtte ENEFIT 280 elektrikoormusi, viidi läbi elektripaigaldiste 

reaktiivvõimsuse analüüsi. See töö toob esile veelgi suurema kaasaegse probleemi. Probleem 

seisneb selles, et nüüd ilmub üha enam tänapäevaseid ettevõtteid, kuhu paigaldatakse suur arv 

sagedusmuundureid, LED-lampe, UPS –katkematuid toiteallikaid. Selle tulemusena 

moonutatakse pinge, voolu siinuselisust, mõnel juhul muutub süsteem tasakaalustamatuks. 

Ilmuvad kõrgemad harmoonilised, mis mõjutavad elektripaigaldisi negatiivselt. Vajalik on 

lahendus harmooniliste probleemile. ENEFIT 280-s on olemas probleemid kõrgemate 

harmoonilistega, reaktiivvõimsusega ja alakoormusega. Analüüsi vajaduse peamiseks 

põhjuseks on kõrgemad harmoonilised, mis tekivad tehases paigaldatud suure 

sagedusmuundurite arvu tõttu. ENEFIT 280 võrgu analüüsi läbiviimiseks kasutasime 

võrguanalüsaatoreid FLUKE 434, FLUKE 435. Analüüsi käigus tuvastati projekteerimise 

vead, mis väljendused selles, et ei võetud arvesse kõrgemate harmooniliste olemasolu. 

Kõrgemate harmooniliste puhul võetakse trafode valimisel arvesse K-teguri eritingimusi. 

Töö eesmärgiks on vähendada harmooniliste komponente mõju, analüüsides reaktiivvõimsuse 

kompenseerimise võimalusi, filtrite kasutamine. 

Selles töös esitatud elektrienergia tarbimise optimeerimise analüüs peaks olema kõikehõlmav, 

ning võimaldama reaktiivse- ja harmoonilise võimsuse vähendamist võrgus. On kirjeldatud 

väiksema arvu trafode kasutamist kadude vähendamiseks nende alakoormuse tingimustes ja 

maksimaalse võimsuse kontrolli harmooniliste olemasolu korral. On teostatud trafode 

võimsuse analüüs, arvestades harmoonilist võimsust. On analüüsitud koguvõimsuse ja 

harmoonilise võimsuse arvutamist võimsuse ruudu abil. Mittesiinuselistes, kuid 

tasakaalustatud režiimides tekib harmooniline võimsus ja harmooniline vool. Töö ülesandeks 

on välja selgitada, kas reaktiivvõimsuse ja kõrgemate harmooniliste mõjude vähendamiseks on 

võimalik optimeerida tehase elektrivõrku. Töös tehakse ettepanek kasutada LC filtreid. 

Selle töö üheks ülesandeks on arvesse võtta ENEFIT 280 projekteerimisel ja ehitamisel tehtud 

vigu ning kasutada saadud kogemusi ENEFIT 280-2 tehase projekteerimisel. 
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1. ETTEVÕTTE KIRJELDUS  
 

Ettevõtte ametlik nimetus on Eesti Energia Enefit Energiatootmine AS Õlitööstus. Ettevõte 

toodab põlevkivikütteõli põlevkivibensiini, uttegaasi ja elektrienergiat. Utteseade ENEFIT 280 

töötab tahke soojuskandja põhimõttel, kus pürolüüs toimub ilma hapnikuta keskkonnas [27].  

ENEFIT 280 koosseisus on turbogeneraator võimsusega P = 37,5 MW (joonis 1.1). 

Generaatoril on sünkronisatsiooni süsteem UNITROL ja ergutussüsteem INVELT. ENEFIT 

280 tootmisskeemis on keevkihtkatel CFB, mille ülesandeks on põletada keevkihis pürolüüsi 

jääk-poolkoks. Suitsugaasid juhitakse läbi katla, mis toodab turbogeneraatorile auru. 

Valmistoodangut hoitakse mahutipargis, kust kauba väljastamine toimub raudtee- ja 

autolaadimise estakaadide kaudu [27]. 

 

Joonis 1.1. Generaator ENEFIT 280 
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Ettevõtte juhtimine teostatakse Enefit Energiatootmine AS juhatuse poolt, mille realiseerivad 

juhatuse esimees ja kaks liiget. Igal valdkonnal (elektritootmine, õlitootmine) on oma juhatuse 

liige.  

 

1.1. ENEFIT 280 tehase elektrivõrgu struktuur 
 

Õlitööstuse utteseadme ENEFIT 280 elektrisüsteem on järgmine: ENEFIT 280 toide siinidelt  

ELERING, VIRU Alajaam 330 kV.  Oma alandav transformaator TA001 330kV/35kV, S = 

100 MVA, kust kaabliga saab toite peajaotus seadmele sektsioonis AA31 35 kV, millel on 

elektrigaaslülitid (SF6) SIEMENS (joonis 1.2). ENEFIT 280 elektriskeem on toodud lisas1 

[27]. 

 

 

 

Joonis 1.2. 35 kV elegaas lülitid 
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Sellest sektsioonist toidetakse kaks trafot  pingega 35/10,5/6,3 kV, võimsusega S = 50 MV·A. 

Tehase markeering ТА012 ja ТА013 (joonis 1.3). Trafode ТА012, ТА013 alandaval poolel 

jaotub võimsus vastavalt 37/13 MV·A. Üks generaatori trafo, tehase markeeringuga  ТА011, 

pingega 10/35 kV, võimsusega  S = 50 MV·A [27].  

On reservkaabel Auvere elektrijaama. ENEFIT 280 tehases  kasutatakse kõrgepinget 10,5 kV 

ja 6,3 kV. Sektsioonid AB21 ja АВ11 pingega 10,5 kV joonis 1.4  ja sektsioon АС11 pingega 

6,3 kV [27]. 

Lämmastikutehas  EMG saab toite  ENEFIT 280 sektsioonist AC11 – WA207 U = 6,3 kV.  

Sektsioonid 10,5 kV firmadelt SIEMENS ja  Schneider Electric [27]. 

 

 

Joonis 1.3. Peatrafod 35/10/6 kV, TA011, TA012, TA013 
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Joonis 1.4. 10,5 kV vaakumlülitid, sektsioon AB11 
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Tabel 1.1. Omatarbe trafod  ENEFIT 280 [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  kV·A 
võimsus 

U Т.K.V.,A Kaod, W I, A, 
 

kõrgepinge 

I, A, 
 
madalpinge 

Turbiiniosakonna trafod 
ТА101 2500  10500V/6900V 2,84 2400 137,46 2091,85 
TA102 2500  10500V/6900V 2,79 2400 137,46 2091,85 
TA103 1400 10500V/400V 3,05 1700 87,98 20309,4 
TA104 1400 10500V/400V 3,13 1700 87,98 20309,4 
Kondenstasioonioskonna trafod 
TA106 1250 10500V/690 V 1,46 1300 68,73 1045,92 
TA107 1600 10500V/400V 4,89 1700 87,98 2309,4 
TA108 1600 10500V/400V 4,83 1700 87,98 2309,4 
Tuhaärastuse trafod 
TA111 800 10500V/400V 7,18 1492,13 43,99 1154,7 
TA112 800 10500V/400V 6,66 1465,23 43,99 1154,7 
Utmisosakonna trafod 
TA121 5000 10500V/690V 11,119 4580 274,93 4183,7 
TA122 5000 10500V/690V 9,664 4451 274,93 4183,7 
TA130 1100 10500V/710V 1,51 1138 60,5 894 
TA131 1100 10500V/710V 1,44 1109 60,5 894 
TA132 1900 10500V/710V 2,37 1713 104,5 1545 
TA133 1900 10500V/710V 2,43 1721 104,5 1545 
TA125 2500 10500V/400V 17,769 2699 137,46 3608,44 
TA126 2500 10500V/400V 18,963 2708 137,46 3608,44 
TA123 2500 10500V/400V 19,825 2744 137,46 3608.44 
TA124 2500 10500V/400V 20 2777 138,46 3608.45 
TA127 2500 10500V/400V 19,391 2676 139,46 3608.46 
TA128 2500 10500V/400V 21191 2734 140,46 3608.47 
Summa 45480           
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Тabel 1.2. ENEFIT 280 peatrafod [27] 

 M·VA U, kV T.K.V., А Kaod, kW I, A kõrgepinge I, A madalpinge 
TA001 100 330/35 kV 1,8 49,45 166,4 1499,6 
TA011 50  10/35 kV 2,75 14,5 749,81 2749,29 

TA012 50 35/10/6 kV 4,17 17 749,81 
10 kV–2034,47 
6 kV–1191,36 

TA013  50 35/10/6 kV 4,17 17 749,81 
10 kV–2034,47 
6 kV–1191,36 

ENEFIT 280 protsessis on vaja  lämmastikku. Selle probleemi lahendamiseks ehitati ELME 

MESSER GAAS AS poolt  lämmastikutehas.  Lisaks on lämmastiku tootmise seade AGA Eesti 

AS-lt. Samas on reserveeritud võimalus veel kahe seadme paigaldamiseks [27].  

ENEFIT 280- s on  21 alandavat trafot omatarbeks nagu näeb tabelist 1.1. ja 1.2. peatoitetrafo: 

ТА001, ТА011, ТА012, ТА013.(tabel 1.2.)  

Transformaator ТА001, S = 100 MV·A, ja 3 trafot ТА011, ТА012, ТА013, S = 50 MV·A. 

Pinge tõstmiseks või alandamiseks trafode  ТА001, ТА012 ja ТА013 sekundaarpoolel  on 

võimalik muuta transformeerimise koefitsienti, muutes  väljalülitatud trafode puhul trafo 

keerdude arvu. Lülitus toimub ilma  ergutuseta  koormus-astmelülititega [27]. 

Kõik omatarbetrafod (tabel 1.) diapasoonis S = 800 kuni  S = 5000 kV∙A on sekundaarpoolel 

pingega U = 0,4 kV ja 0,69 kV. Trafode sekundaarpoole pinge tõstmiseks või langetamiseks 

on võimalik muuta transformeerimise koefitsienti, muutes  väljalülitatud trafode puhul trafo 

keerdude arvu. Lülitus toimub ilma  ergutuseta nn off - circuit tap changer abil [27]. 

ENEFIT 280 kõik trafod, kaasaarvatud  35 kV ja 330 kV on õlitrafod. On üks kuiv trafo 

sektsioonide Unom = 0,69/0,4 kV vahel.  21 -st trafost 10, on paisupaagiga ja BUCHHOLZ-i 

releega, mis tagab trafode kaitse sisemise vigastuse korral. Buchholzi releel on kaks signaali: 

ALARM – avariisignaal ja TRIP – trafo täieliku väljalülitumise signaal.  Väljalülitamise 

signaal käivitab vaakum- või gaaselekter lülitid analoog signaaliga [27]. 

Sektsioon 0,4 kV on valmistajalt АВВ, kõik komplekteerivad sagedusmuundurid on samuti 

ABB-lt. 



17 
 

Utmisosakonna sektsioon 0,4 kV on valmistajalt ROLF JENSSEN, sektsioon 0,69 kV firmalt 

CONVERTEAM. Sagedusmuundurid põhiliselt АВВ-lt või erandina CONVERTEAM-lt. 

ENEFIT 280 juhtimis ja automaatikasüsteem HONEYWELL-ilt, sidekanaliks Profibus [27].  

Sektsioonide 0,4 kV maandussüsteem on TN-C-S. PEN juht jaotub PE ja N  sektsioonideks. 

Sekstiooni 0,69 kV maandussüsteem on  IT  isoleeritud neutraaliga,  neutraali trafodesse ei 

juhita [27].  

Tehases kasutatakse laialdaselt tehnoloogilise torustiku ja seadmete elektrisoojendust. 

Küttekaablitena kasutatakse nii isereguleeruvaid kui ka alalise võimsusega kaableid ning 

mineraalkaableid [27]. 

ENEFIT 280  süsteemi on paigaldatud staatilise ergutusega sünkroongeneraator SIEMENS 

„MAHULENA“ parameetritega  S = 44,19 MV·A, P = 37,5 MW, U = 10,5 kV.  Tänaseks on 

saadud tulemus, et auru jätkub 20 MW elektrienergia tootmiseks. Oma projektis pakun ma 

esimese lahendusena vaadata üle ENEFIT 280 elektriskeem  uuele tehaseele ENEFIT 280-2. 

Analüüsin  põhilisi  tehnilisi näitajaid ( I, S, P, Q, toiteliinide ristlõiget ) ja nende andmete 

alusel saab  teha elektriskeemi uuele ENEFIT 280-2 tehasele. Teise variandina pakun 

loobumist ENEFIT 280-2 tehasele elektrigeneraatori lisamisest, ning kasutada tekkiv 

aururessurss ENEFIT 280 generaatori täisvõimsusel rakendamiseks. Ühtlasi lahendaks see 

ENEFIT 280 generaatorile alalise kasutusloa väljastamise küsimuse.  Arvutused siin tehakse 

siiski koos turbiiniga ja talle vajaliku jaotusseadmega [27]. 

ENEFIT 280-2 ehitamise korral annaks turbiinist loobumise säästu suurusjärgus 20 miljonit 

eurot [27].  

 

1.2. ENEFIT 280 trafode koormusgraafikute analüüs 

 
Elektriliseks koormuseks nimetatakse elektriseadme poolt tarbitavat võimsust määratud 

ajahetkel. Tarbija on eraldi üksus (elektrimootor, elektriahi või lamp) mis tarbib elektrienergiat. 

Meie juhul on tarbijaks kas üksiku osakonna või kogu seadme tarbijate kogum, mis on 

määratud ühte gruppi. 

Aktiiv- ja reaktiivkoormuse ning voolu kõverate muutust ajas nimetatkse vastavalt aktiiv-, 

reaktiiv- ja voolukoormuse graafikuks. Graafikuid jaotatakse olenevalt tarbijatest kas 

induviduaalseteks või grupiviisilisteks. Ggrupiviisilised koormusgraafikud tähistatakse  
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suurtähtedega P(T), Q(T), I(T). Enamiku tarbijate individuaalsed koormusgraafikud, olenevalt 

tootmisprotsessist, on rohkem või vähem regulaarse iseloomuga [13].   

Koormusgraafikute analüüsil selgub enamasti, et trafode koormused võetakse suure varuga, 

mille tulemuseks on väga madal trafode koormuskoefitsient. 

Üksikute tarbijate koormus ja ka summarne tarbijate koormus on pidevalt muutuvad suurused, 

mis omakorda määrab alajaama tööreziimi pideva muutumise [27]. Seda fakti on tavaks 

kujutada koormusgraafikul – diagrammil, mis kujutab võimsuse (voolu) väärtuse muutust ajas 

alajaama šiinidel [27]. Fikseeritava muutuva parameetri järgi jagunevad need graafikud aktiiv- 

P(МW), reaktiiv- Q(Мvar) ja näivvõimsuse S (МV·A) ja voolu I, A graafikuteks alajaama 

šiinidel [27].  Muutusi kajastatakse mingi ajaperioodi jooksul. Seetõttu on levinud ööpäevased 

(24 h), sessoonsed (TALV, SUVI) ja aastased graafikud [27]. Olenevalt tarbija iseloomust või 

elektrisüsteemi osast võib graafikuid jaotada [31]: 

Tarbijate koormusgraafikud, mõõdetuna alajaama šiinidelt. 

Võrgu koormusgraafikud mõõdetuna piirkonna ja sõlmalajaamade šiinidel.  

Elektrisüsteemi koormusgraafikud, mis iseloomustavad energiasüsteemi koormust. 

Elektrijaama koormusgraafikud. 

Analüüsiks kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit. Andmed koormusgraafikute ja 

energiatarbimise kohta ettevõttes ENEFIT 280 võetakse teatud perioodi jooksul 

automaatsüsteemist UNIFORMANCE PHD. Kõigi loetletud trafode puhul võeti andmed 2019. 

aasta kohta. Töös ei arvestata lõpptarbijate nimivõimsust. Automaatsüsteemist saadud andmed 

võimaldavad analüüsida kindla trafo tegelikku koormust trafo nimivõimsuse suhtes. Andmed 

võeti tundide kaupa, mis arvestab tarbitud energia andmete pisivigadega. Saadud andmed on 

aktiiv- ja reaktiivvõimsuse kohta igal trafol. Kõik andmed teisaldati automaatsüsteemist 

UNIFORMANCE PHD Excelisse. Exceli keskkonnas tehti põhiarvutused. Antud töös esitatud 

valemid on toodud selleks, et tõestada metoodika õigsust. Trafode arv koos nende andmetega 

on esitatud tabelites 1.1 ja 1.2. Tabelis 1 on jaotustrafode võimsuse andmed, tabelis 1.2 

sektsioonitrafode andmed – kaod, võimsused ja pinged. Toite kaotamise kriitiilisus koormuse 

või võrgukao seisukohalt [31]: 

 „Null“: koormus või ahel võivad kaduda igal ajahetkel. Näiteks olme keedukann [31]. 
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Madal: Toite kadu tekitab ajutisi ebameeldivusi ilma rahalise kahjuta. Kestvam toitekaotus üle 

kriitile aja võib tootmises kaasa tuua toodangu kaotuse või tööviljakuse kao. Näiteks kütte, 

ventilatsiooni ja konditsioneeride (HVAC) toitekadu [31].  

Keskmine: Toitekadu toob kaasa tootmise või teeninduse seiskumise. Kestvam toitekaotus üle 

kriitilise aja võib tootmises kaasa tuua kogu tootmise osalise halvamise ja kulutused 

taaskäivitamisele. Näiteks liftid ja sügav külmkambrid [31]. 

Kõrge: Iga toitekadu toob kaasa surmaohu või vastuvõetamatu finantskahju. Näiteks,haigla 

operatsioonisaal, andmevaramu, väärtpaberite trükk [31].  

Andmeid analüüsiti loetud ja uuritud kasutatud kirjanduse teooria kohaselt. Kuna tsehhi iga 

trafo jaoks on suure mahu tõttu keeruline koormusgraafikuid esitada, esitatakse üldtulemuse 

jaoks töö tulemustes kokkuvõtlik Tabel 1.3. Selles tabelis võetakse aasta keskmine koormus, 

maksimaalse väärtusega aasta kohta. Koguvõimsuse arvutamiseks kasutatakse valemit (1.1) 

[1]: 

 𝑆 = 𝑃 + 𝑄   , (1.1) 

 

kus 

 

𝑆 

 

on 

 

näivvõimsus V·A; 
 

 𝑃 – aktiivvõimsus, W;  

 𝑄 – reaktiivvõimsus, var.  

 

Aasta keskmine aktiivkoormus arvutatakseteoreetiliselt programmi Excel funktsiooni 

AVERAGE abil valemiga (1.2) [1]: 

 𝑃 . =
𝑊

8760
 , (1.2) 

kus 𝑃 .  on keskmine aasta aktiivvõimsus, kW;  

 𝑊 – summaarne võimsus, kW;  

 8760 – tundide arv.  

 

Aasta keskmine täiskoormus arvutatakseteoreetiliselt programmi Excel funktsiooni 

AVERAGE abil valemiga (1.3) [1]: 

 𝑆 =
𝑆

8760
 , (1.3) 
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Kus 𝑆 .  on keskmine aasta näivvõimsus, kV · A;  

 𝑆 – summaarne võimsus, kV · A;  

 8760 – tundide arv.  

 

Üksiku vastuvõtja või vastuvõtjate rühma aktiivvõimsuse kasutamise koefitsient KAV on kõige 

suurema koormusega vahetuse jooksul üksikute vastuvõtjate või vastuvõtjate rühmade 

keskmise aktiivse võimsuse ja nimivõimsuse suhe. Kuna antud juhul on vaja nimivõimsusena 

võtta trafo koguvõimsus, võetakse arvutuse aluseks koguvõimsus. See koefitsient 

arvutataksejärgmise valemi (1.4) abil [12]: 

 

 𝐾 =
𝑆 .

𝑆
  , (1.4) 

Kus 𝐾  on keskmine aasta näivvõimsuse kasutamise koefitsient;  

 𝑆  – trafo näivvõimsus, kV · A.  

 

Koefitsiendi valem aastase koormusgraafiku täitmiseks arvutataksejärgmise valemi abil (1.5) 

[1]: 

 𝑘 =
𝑊

𝑃 ×
  , (1.5) 

Kus k on aasta koormuse graafiku täitmise koefitsient;  

 𝑊 – aasta energia tarbimine, MWh;  

 𝑃  – maksimaalne aktiivvõimsus, MW.  

 

Aasta keskmine võimsus tuleb arvutada Excelis, kasutades funktsiooni AVERAGE. Otsustasin 

kontrollida valemit (1.5). Leiame Excelis saadud andmete põhjal aasta maksimaalse koormuse. 

Järgmisena korrutame selle aastaplaani koormusgraafiku täitumise teguriga k. Kui leida lihtsalt 

funktsiooni AVERAGE abil, siis keskmised ei erine. Kui kasutada Excelit või valemit (1.5), 

on tulemus sama. 

Läbiviidud uuringute tulemusel selgus, et ENEFIT 280 paigaldatud trafode võimsus on üle 

paisutatud. Trafode koormuse andmed aasta kohta viitavad sellele. Tabelis 1.3. on esitatud töö 

peamised tulemused. Seda näeb maksimaalse koormusega veergude järgi, kuid kõige olulisem 
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on trafode koormusvõimsuse kasutamise koefitsient. On näha, et enamikul juhtudel on see 

väiksem kui 0,3. Keskmine aastane koormus on umbes 8,0 MW. Joonisel 1 on 2019. aasta 

kohta koostatud koormusgraafik, mis näitab, et peamised trafod on võetud ülevõimsusega. See 

on seotud asjaoluga, et need on mõeldud selleks, et neilt võetakse koormus järgmiste tehaste 

jaoks. Omatarbetrafod on sarnaselt valitud ülevõimsusega. Keskmiselt peab trafo olema 

koormatud koefitsiendiga 0,5–0,8, sõltuvalt tarbijatest. 

Tabel 1.3. Omatarbetrafod ENEFIT 280 koos arvutatud andmetega 

 
Keskmine 
koormus 
2019a., 
kV·A 

Maksimaalne 
koormus 
2019.a., 
kV·A 

Keskmine 
koormus 
2019.a., kW 

Maksimaalne 
koormus 
2019.a., kW 

KAV, 

Turbiiniosakonna trafod 
 

ТА101 400 763 388 760 0,305 
TA102 108 680 100 620 0,272 
TA103 185 369 161 280 0,264 
TA104 144 264 134 240 0,189 
Kondenstasioonioskonna trafod 

 

TA106 304 620 297 600 0,496 
TA107 405 624 402 620 0,39 
TA108 433 783 424 760 0,489 
Tuhaärastuse trafod 

  

TA111 30 146 29 140 0,183 
TA112 87 342 84 330 0,428 
Utmisosakonna trafod 

 

TA121 994 2054 943 1400 0,411 
TA122 424 1098 415 415 0,22 
TA130 591 924 694 898 0,84 
TA131 694 898 667 860 0,816 
TA132 

  
322 640 0,337 

TA133 762 1370 734 1320 0,721 
TA125 292 584 278 460 0,234 
TA126 75 309 70 180 0,124 
TA123 121 243 114 240 0,097 
TA124 358 483 343 460 0,193 
TA127 123 498 103 390 0,199 
TA128 438 813 395 760 0,325 

Joonisel 1.5 on näidatud täisvõimsuse S ja aktiivvõimsuse P aastane koormusgraafik. See 

graafik põhineb 10 kV lahtritest saadud andmetel, kusjuures on siin arvesse võetud. 
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Joonis 1.5. 2019. Aasta koormuse graafik 

Vastavalt läbiviidud analüüsile selgus, et elektripaigaldisel on suur võimsusvaru, kusjuures see 

kehtib mitte ainult trafode, vaid ka toitekaablite, kaitseseadmete ja elektrimootorite kohta. 

Teadupäraselt ei ole töö põhjendamata alandatud koormuse koefitsientidega majanduslikult 

otstarbekas. Võimalik on kahe trafo asemel sisse lülitada üks. Seiskamise ajal saab seda teha 

energiakadude vähendamiseks. 

Järeldusena on kaks võimalust: 

1. Nende võimsuse varude kasutamine uute tehaste ehitamisel. 

2. Teine võimalus on uue tehase  elektripaigaldise ehitamisel neid vigu arvesse võtta. 

 

1.3. ENEFIT 280 tehase võrgu analüüs 
 

Vigade kõrvaldamiseks uue ENEFIT 280-2 tehase ehituse käigus viidi läbi ENEFIT 280 võrgu 

optimeerimise analüüs. Vigu oli nii põhiseadmete, trafode, elektrimootorite, kaablite valimisel 

kui ka lühisevoolude, kõrgemate harmooniliste arvutamise osas. 

Analüüs viidi läbi seadmetega FLUKE 435, FLUKE 434. Analüüsitavad andmed on võetud 

automatiseerimissüsteemist UNIFORMANCE PHD. FLUKE seadmed paigaldati kõrgele ja 

madalale küljele, see tähendab, et üks seade ühendati SIPROTEC relee vaakumlüliti 

sekundaarsete mõõteahelatega, teine seade ühendati sisendiga 0,4 kV või 0,69 kV sektsioonis. 

Võrgu analüüs viidi läbi põhiomaduste järgi ja need on vastavalt võimsuste näidud, kõrgemate 

harmooniliste väärtused, võimsuse tegurid, voolude ja pingete tasakaalustamatus, 
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ostsillogrammid. Allpool toodud joonisel 6 on toodud salvestatud ostsillogrammid 10 kV ja 

0,4 kV poolelt. 

 

 

Joonis 1.6. Voolude ostsillogramm 10 kV poolel 

 

Joonis 1.7. Voolude ostsillogramm 0,4 kV poolel, voolu lainekuju moonutus 
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Joonis 1.8. Pingete ostsillogramm 0,4 kV 

 

 

Joonis 1.9. Pingete ostsillogramm 10 kV 
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Joonis 1.10. Voolude ostsillogramm  0,4 kV 

 

Joonis 1.11. Joonis 11. Voolude ostsillogramm 10 kV 

 

Elektriliini normaalpinge kuvatakse ostsillograafil siinuselise lainena. Harmooniliste 

olemasolu korral on signaali kuju moonutatud (joonised 1.6 – 1.11). Neid laineid kirjeldatakse 

kui mittesiinuselisi. Pinge ja voolu vorme ei ühenda enam lihtne sõltuvus - siit ka mõiste 

„mittelineaarne”. Harmoonilised on voolud või pinged, mille sagedused on peamise 

toitesageduse kordsed. Näiteks kui põhisagedus on 50 Hz, siis on teine harmooniline 100 Hz, 

kolmas – 150 Hz jne. Harmoonilinet loovad mittelineaarsed koormused, mis tarbivad voolu 

järskude impulsside kujul mitte aga sujuva sinusoidi kujul. Need impulsid põhjustavad voolu 

lainekuju moonutamist, mis omakorda viib toob kaasa selle, et harmoonilised voolud voolavad 

tagasi elektrisüsteemi teistesse osadesse. 
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Nagu on näha ülaltoodud joonistest, eksisteerivad probleemid peamiselt voolude järgi, st 

esinevad peamiselt voolu harmoonilised. Joonistel 1.12 – 1.15 on esitatud tulpdiagrammid 

seadmetelt Fluke 434, Fluke 435. 

 

 

Joonis 1.12.  Voolude ja pingete harmoonilised 0,4 kV poolel 

 

 

Joonis 1.13. Voolude ja pingete harmoonilised 10 kV poolel 

 

Joonis 1.14. Voolu ja pinge tasakaalustamatus 10 kV poolel 
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Joonis 1.15. Voolu ja pinge tasakaalustamatus 0,4 kV poolel 

 

Ülaltoodud graafikutelt on näha, et probleemideks on peamiselt mittesiinuselised töörežiimid. 

Ülaltoodud graafikud on võetud trafolt TA123 ENEFIT 280. 

Mõõtmiste tagajärjel tekkinud suure probleemi moodustavad kõrgemad harmoonilised ja 

reaktiivvõimsus, välja arvatud alakoormus. Voolude ja pingete tasakaalustamatus on normi 

piires. Allpool on loetletud meetodid, mille järgi on vaja teha analüüs. Süsteem on enam-vähem 

stabiilne, see tähendab, et selles elektrisüsteemis ei tekita probleeme tasakaalustatusega.  

 

1.3.1. Soovitused elektrivõrgu analüüsiks 
 

1. Koormuste uuring 

Tutvuda kasutatavate seadmete tüüpidega. Suure hulga personaalarvutite ja printerite, 

sagedusmuunduritega elektrimootorite, dioodvalgustuse korral on suur tõenäosus 

harmooniliste olemasolu jaoks [32]. 

2. Trafode ülekuumenemise kontrollimine. 

Leida trafod, mis annavad toidet nendele mittelineaarsetele koormustele ja kontrollida, kas 

need ei kuumene üle. Samuti veenduda selles, et ventilatsiooniavad poleks ummistunud [32]. 

3. Trafode sekundaarvoolud. 

Fluke 435 II seeria elektrienergia kvaliteedi koormuse kontrollimiseks [32]. 
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Võrrelda koormustele antavat võimsust tüübisildil näidatud nominaalse võimsusega. 

(Harmooniliste voolude olemasolu korral võib trafo üle kuumeneda, isegi kui väljundvõimsus 

on nominaalsest väärtusest väiksem) [32]. 

Kasutada k-teguri mõõtmist 435 II seeria elektrienergia kvaliteedi analüsaatoriga, et teha 

kindlaks, kas nominaalsed väärtused on vähenenud või trafo tuleb välja vahetada [32]. 

Mõõta neutraalse voolu sagedust. 150 Hz peaks olema neutraalse voolu tüüpiliseks näiduks, 

mis koosneb peamiselt kolmandast harmoonilisest [32]. 

 

2. KÕRGEMATE HARMOONILISTE TEKKEPÕHJUSED JA 
NENDE MÕJU ELEKTRIPAIGALDISTE 
 

2.1. Võtmepunktid 

Kaasaegsetes tööstusettevõtetes on laialt levinud koormused, mille omadused on 

mittelineaarsed. Nende hulka kuuluvad esmajärjekorras mitmesugused sagedusmuundurid, 

kaare ja takistusega elektrikeevitusseadmed, gaasilahenduslambid, katkematu toite allikad 

(UPS) ja trafod. Need koormused tarbivad võrgust voolu, mille kõver osutub mittesiinuseliseks 

ja mõnel juhul mitteperioodiliseks. Selle tagajärjel tekivad võrgupinge kõvera mittelineaarsed 

moonutused või teisisõnu mittesiinuselised režiimid. Mittesiinuselised režiimid mõjutavad 

kahjulikult elektriliste jõuseadmete, releekaitsesüsteemide, automaatika, telemehaanika ja 

kommunikatsiooni tööd. Kõrgemate harmooniliste mõjust tulenev majanduslik kahju on 

tingitud peamiselt energeetika näitajate halvenemisest, elektrivõrkude töökindluse 

vähenemisest ja elektriseadmete eluea vähenemisest. Mõnikord halveneb kvaliteet ja väheneb 

väljastatavate toodete kogus. Seetõttu on elektriajami sageduse regulatsiooni järkjärguline 

kasutusele võtt tinginud elektrivõrkude kõrgemate harmooniliste probleemide lahendamise 

tähtsuse ja asjakohasuse. Selle probleemi sisu moodustavad peamiselt järgmised küsimused: 

kõrgemate harmooniliste ja muude koormuste allikate elektromagnetilise ühilduvuse 

hindamine, see tähendab kõrgemate harmooniliste mõju elektripaigaldistele ja sellest tulenev 

majanduslik kahju. Harmoonilised on moodsa elektroonika kõrvalnähtused. Need on eriti 

levinud seal, kus on palju personaalarvuteid, sageduse järgi häälestatavaid ajameid ja 

seadmeid, mis tarbivad voolu lühikeste impulssidena. Need seadmed on ette nähtud voolu 

tarbimiseks ainult sisendpinge lainekuju kontrollitava osa ajal. Ehkki see parandab oluliselt 
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tõhusust, põhjustab see koormusvoolus harmoonilisi. Ja see omakorda põhjustab trafode ja 

neutraalide ülekuumenemist, samuti kaitselülitite rakendumist [10]. 

Erinevate mittelineaarsete koormuste poolt tekitatud voolu kõrgemate harmooniliste 

kvantitatiivne hindamine ja toitesüsteemides voolu ja pinge kõrgemate harmooniliste väärtuste 

ennustamine, kõrgemate harmooniliste tasemete langetamine. Üldiselt võib tööstuslikes 

elektrivõrkudes esinevaid pinge- ja voolukõveraid käsitleda amplituudmodulatsiooniga 

võnkumisteks amplituudi ja algfaasi juhusliku muutuse seaduse järgi pinge jaoks (2.1) [10]: 

 𝑢(𝑡) = 𝑈 (𝑡) ∙ sin[𝜔𝑡 + 𝜓𝑡] , (2.1) 

kus 𝑢(𝑡) on ajamomendi hetkväärtus;  

 𝑈 (𝑡) – pinge amplituudväärtus ajamomendi t jaoks;  

 𝜓𝑡 – algfaas.  

Valem voolu i(t) jaoks on struktuurilt sarnane. Valemis (2.1) illustreeritud mittelineaarsete 

ajaline lähenemisviis moonutuste uurimiseks ei ole alati sobiv praktiliseks kasutamiseks. 

Valdavaks on saanud spektripõhine lähenemisviis, mis põhineb U(t) ja i(t) esitamisel 

elementaarsete võngete kombinatsioonina. Kui mittelineaarne koormus töötab „vaiksel 

režiimil”, siis valem voolu i(t) (sarnaselt pingele u(t)) on esitatav Fourier jadana [10]. 

 𝑖(𝑡) = 𝐼 + 𝐼 ∙ sin[𝑣𝜔𝑡 + 𝜓 ] , (2.2) 

kus 𝐼  on konstantne komponent;  

 

𝐼

∙ sin[𝑣𝜔𝑡

+ 𝜓 ] 

– 

kõrgemad harmoonilised või v-ndat järku harmoonilised 
komponendid amplituudiga Ivm ja algfaasiga 𝜓 ; 

 

 𝑛 – järjekord, viimase arvestatud kõrgema harmooniline number.  

Harmoonilisi numbriga v=1, mille sagedus vastab võrgu sagedusele, nimetatakse esimeseks ja 

peamiseks, ülejäänud on kõrgemad harmoonilised või harmoonilised komponendid. Ettevõtete 

kolmefaasilistes võrkudes on praktiliselt alati I0=0 [10]. 

Amplituudide Ivm ja faaside φν kogum moodustab diskreetsed amplituudi ja faasispektrid. 

Praktiliste probleemide lahendamiseks on esmatähtis sageduste amplituudispekter; mida 

lühiduse nimetatakse lihtsalt spektriks joonis 2.1.[10]:  
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a)   b) 

Joonis 2.1. Harmoonilise võnkumise spekter : a - amplituud ; b - faas 

Kõrgemate harmooniliste amplituud ja algfaasid leitakse ortogonaalsete projektsioonide Iva ja 

Ivp kaudu valem (2.3), mille arvutamiseks kasutatakse integraalvalemit (2.4) [10]. 

 𝐼 = 𝐼 + 𝐼  , (2.3) 

 

 𝐼 =
1

𝜋
𝑖(𝑡) cos 𝑣𝜔𝑡𝑑𝑤𝑡 ;  

 𝐼 =
1

𝜋
𝑖(𝑡) sin 𝑣𝜔𝑡𝑑𝑤𝑡 ; (2.4) 

 𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐼

𝐼
.  

 

Mittesiinuseliste režiimide analüüsimisel kasutatakse samuti Fourier jada avaldise kirjet 

komplekskujul, näiteks voolu jaoks (2.5) [10]: 

 𝑡(𝑡) =
1

2
 𝐼∗ 𝑒 , (2.5) 

kus 
𝐼∗

= 𝐼 𝑒  
on ajamomendi hetkeline väärtus.  

Kui on probleem trafode ja kaablite isolatsiooni vähenemisaga siis peab kindlaks tegema, kus 

see asub,  on mõistlik harmoonilisi uurida[10]. 
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2.2. Kõrgemate harmoonilistega seotud probleemide lahendamine 

Allpool on esitatud ettepanekud mõnede harmooniliste tüüpiliste probleemide lahendamiseks. 

 

2.2.1. Ülekoormatud neutraalides 
 

Kolmefaasilises neljajuhtmelises süsteemis sagedusega 50 Hz saab osa neutraali voolust 

minimeerida, tasakaalustades koormusi igas faasis. Kolmandate harmooniliste neutraali voolu 

saab vähendada, lisades koormusele harmooniliste filtrid. Kui ükski neist lahendustest ei sobi, 

võite lisada täiendavaid neutraale - igale faasile ühe neutraali - või paigaldada suurema 

ristlõikega neutraali, mis on ühine kolmefaasilistele juhtide jaoks. 

 

2.2.2. Trafo parameetrite vähendamine 

Üks viis trafo kaitsmiseks harmooniliste eest on selle koormuse piiramine. Seda nimetatakse 

trafo „parameetrite vähendamiseks” või „reitingu vähendamiseks”. Kõige täpsem parameetrite 

vähendamise meetod on kirjeldatud standardis ANSI/IEEE C57.110-1986-2018 [23]. 

Põhiline harmooniline on võrdne 50Hz, mis on võrdne võrgu sagedusega. Kolmanda 

harmooniline sagedus on 3×50  = 150Hz. Harmoonilised on järjekorranumbritega 1, 2, 3, 4, 5 

jne [23]. 

Harmoonilisi on palju mugavam kirjeldada histogrammiga, kus iga veeru kõrgus näitab vastava 

harmooniline amplituudi. Sageli väljendatakse kõrgust protsendina peamise (esimese) 

harmoonilise amplituudist – see näitab selgemalt probleemi ulatust [23]. 

Mittesiinuselisuse astme (harmooniliste moonutuste väärtuse) mõõtmiseks on vaja 

elektrienergia kvaliteedinäitajate analüsaatorit [23]. 

Summaarset harmooniliste moonutustegurit (inglisekeelsetes kasutajaliidestes tähistatakse 

seda THD – Total Harmonic Distortion) saab mõõta ükskõik millise Fluke'i võrgu analüsaatori 

abil [23]. 

Harmoonilised komponendid mõjutavad elektrimootorite, trafode, kaablite ja muude 

elektriseadmete tööd. Sageli töötab elektriseade väliselt normaalselt, kuid teatud tingimuste 
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korral suureneb harmooniliste mõju, mis põhjustab hävitavaid tagajärgi ülitäpsete seadmete 

protsessorite talitlushäirete tõttu [23]. 

Harmoonilised jagunevad: otse- (+), pöörd- (-) ja nulljada (0) harmoonilisteks (tabel 2.1) [23]. 

 

Tabel 2.1. 

Järjekord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sagedus, 
Hz 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Jada + - 0 + - 0 + - 0 
 

Otsejada harmoonilised (harmoonilised numbritega 1, 4, 7, jne) loovad magnetvälja ja voolud, 

mis pöörlevad põhisageduse vooluga samas suunas. Nad püüavad panna elektrimootori 

pöörlema kiiremini kui põhisagedus. See põhjustab elektrimootorite pöördemomendi 

vähenemist, juhtmete, lahutite ja kontaktühenduste kuumenemist [23]. 

Pöördjada harmoonilised (harmoonilised numbritega 2, 5, 8, jne) moodustavad magnetvälju ja 

voolusid, mis pöörlevad positiivse jada suunaga vastupidises suunas. Need põhjustavad 

asjaolu, et mootor pöörleb põhisagedusest aeglasemalt, loovad sellele täiendava koormuse. 

Kuumenemine on sama, mis eelmisel juhul, pluss mootoriga seotud probleemid, mis tulenevad 

tööst ülekoormatud režiimis [23]. 

Nulljada harmoonilised (harmoonilised numbritega 3, 6, 9 jne) ei loo kasulikku 

pöördemomenti, vaid põhjustavad lisakadusid elektriseadmetes. Need põhjustavad samuti 

kuumenemist, kuid kõige iseloomulikum neist on neutraalse voolu mitmekordne suurenemine 

3-faasilistes tähesüsteemides [23]. 

Elektrienergia kadude kõrge tase energiasüsteemide jaotusvõrkudes tuleneb peamiselt 

järgmistest teguritest: võrguelementide tehnilised parameetrid; mitteoptimaalsed töörežiimid;; 

reaktiivvõimsuse puudulik või ebarahuldav kompenseerimine; elektriliste koormusgraafikute 

suur ebaühtlus; elektrienergia mõõtesüsteemide ebatõhusus; mittelineaarsete ja 

asümmeetriliste koormuste paigaldatud võimsuse suurenemine. Elektrienergia tegelik 

tasakaalustamatus jaotusvõrkudes ületab sageli kehtestatud väärtusi, mõnikord 

märkimisväärselt. Nende dünaamikat nii alajaamades kui ka võrkudes tervikuna iseloomustab 

juhuslikkus, trend suureneda. Seetõttu põhjustab elektrienergia mõõtmise riistvaraline 
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realiseerimine ebamäärasuse lähteteabes, mida kasutatakse elektrikadude arvutamisel, 

analüüsimisel ja prognoosimisel. Elektrienergia kvaliteet energiat tarnivate organisatsioonide 

võrkudes on paljuski määratud tarbijate elektritarbijate tehniliste omaduste ja töörežiimidega. 

Paljud elektri kvaliteediga seotud probleemidele (eriti energia tarnijate ja tarbijate 

vastastikustel suhetel) ei ole praegu suurel määral lõplikku lahendust, kuna need mõjutavad 

tarbijate endi elektrienergia kvaliteeti. Elektrivarustuse iseärasused määrab ka selline 

ebameeldiv asjaolu, et tarbijad, kes elektri kvaliteeti kahjulikult ei mõjuta, on sunnitud tarbima 

elektrit, mille kvaliteeti halvendavad teised tarbijad [24].  

Kõrgema astme harmoonilised annavad olulise panuse ettevõtte energiavõrgu parameetrite 

halvenemisse, genereerides võrgus parasiitvõimsust. Seda võimsust koormus ei tarbi ja see 

püüdleb allikasse (trafosse). Tõhusamaks energiavarustuseks, arvesse võttes seda 

parasiitvõimsust, on vaja suurendada kaabelliinide ristlõikeid ja trafode võimsust [24].  

Saab eristada peamisi elektrienergia kvaliteedi näitajaid, mille halvenemine põhjustab 

elektrienergia kadude suurenemist [24]: 

- pinge hälbe püsiseisund; 

- pingekõvera siinuselisuse moonutustegur; 

- n-järku harmoonilise komponendi koefitsient; 

- pingeasümmeetria koefitsiendid pöörd- ja nulljadas. 

Harmooniliste pingekõvera olemasolu korral tekivad täiendavad võimsuse kaod 

elektriseadmetes ja ülekandeliinides. Need kaod on üsna olulised pingekõvera siinuselise 

moonutusteguri korral. Sinusoidi tühise moonutuse tagamiseks peab toiteallika võimsus olema 

10 korda suurem kui mittelineaarse koormuse võimsus [24].  

2.2.3. Kvaliteedinäitajatega seotud kaod trafodes 

Aktiivvõimsuse täiendavad kaod pingete tasakaalustamatuse korral esitatakse tühikäigul 

töötamise ja lühise lisakadude summana. Kui pinge pole siinuseline, võetakse arvesse ka 

pöörisvooludest tulenevad lisakadusid. Need kaod on tavaliselt väiksed ja moodustavad 

keskmiselt 5% trafo nominaalsest lühisekaost, kuid kui harmooniliste voolude korral trafos 

suurenevad täiendavad kaod järsult ja võivad ulatuda 30–50%-ni. Näiteks Kanadas tuvastati 

tõrge alalisvoolu ülekandesüsteemi kõrgepinge muundamise alajaamas kolmikmähisega 240 

MV·A võimsusega trafos. Uuring näitas, et rikke põhjustasid pöörisvoolukaod, mille tase 

kõrgepingegeneraatori tõttu ületas oluliselt lubatud väärtust. Lisakaod trafo mähistes 
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suurenevad võrdeliselt harmooniline järjekorranumbri ruuduga. Reeglina ei arvestata 

mittesiinuselisuse ja pingete asümmeetriaga seotud lisakadusid tühikäigul töötamisel, kuid 

mõnedes töödes võetakse neid arvesse [24]. 

Kaasaegses tööstuskeskkonnas paigaldati paljud trafod kasutamiseks võrgus, kus on olemas 

lineaarsed koormused peaaegu siinuseliste vooludega. Tänapäeval on väga harva võimalik 

leida lineaarseid siinuselisi koormusi. Seetõttu asendatakse siinuselised koormused järk-järgult 

mittelineaarsete mittesiinuseliste koormustega, mis tekitavad harmoonilisi voolusid. Paljudel 

juhtudel nõuavad sellised tingimused trafo koormuse vähendamist või selle moderniseerimist 

suurema ja ökonoomsema seadme abil. Ettepanekud antud koormuse sobitamiseks 

parempoolse trafoga või nominaalsete väärtuste vajaliku vähenduse arvutamiseks antud 

koormuse korral on toodud standardis AN-SI/IEEEC57.110/D7, 1998. Selles töös kasutatakse 

standardit IEEE57.110-2018. Aktsepteeritud meetod põhineb harmooniliste kadude 

koefitsientide (FHL, K – tegur) kasutamisel. 

 

2.3. IEEE standard 57.110-2018 

Energiatõhususe suurendamise trendi üks kõrvalmõjusid on elektrisüsteemis voolava 

harmoonilise voolu suurenemine. Tahkiselektroonika laialdane kasutamine tööstuslikes ja 

olmekoormustes väikese ja keskmise võimsusega kuivadel ja õliisolatsiooniga trafodel on 

põhjustanud nende trafode koormusvoolu harmoonilise komponendi järsu kasvu. Üldiselt 

aktsepteeritakse kui harmooniline koefitsient ületab 0,05 ühiku võrra, mis on standardites IEEE 

Std C57.12.00 ™ ja IEEE Std C57.12.01 ™ seatud „normaalseteks töötingimusteks“. Nende 

trafode suurem harmoonilise komponendi sisaldus koormusvoolus põhjustab kõrgemaid 

pöörisvoolukadusid mähistes ja trafo hajumisvooga seotud konstruktsiooni elementides ning 

seetõttu on trafol kõrgemad töötemperatuurid. Lisaks vähendavad harmoonilised 

koormusvoolud trafo kasutegurit. Õliisolatsiooniga trafodel võivad olla muud koormuse 

piirangud kui kuivtrafodel, ning harmooniliste koormuste praktika peab suhtuma kahte tüüpi 

trafodesse erineval viisil, kui see vajalik. See soovitatav praktika annab juhiseid trafode 

alakoormuse kohta, mis kannavad mittesiinuselisi koormusvoolusid, et vältida 

ülekuumenemist. Standardi IEEE Std C57.110-2018 ™  eesmärk on pakkuda lihtsaid 

meetodeid nende mõjude arvutamiseks uue trafo või olemasoleva trafo korral [18]. 

Seda standardit kasutatakse järgmistes olukordades [18]: 
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1. Uus trafo peab taluma mittesiinuselisi koormusvoole, 

2. Olemasolev trafo, mis algselt polnud ette nähtud mittesiinuseliste koormusvoolude 

andmiseks, tuleb katsetada ühega kahest meetodist. 

2.1. Esimene meetod on ette nähtud kadude tiheduse jaotuse arvutusteks trafo igas 

mähises. 

2.2. Teine meetod on ette nähtud kasutamiseks ainult neile, kellel on juurdepääs 

sertifitseeritud labori trafo testimise protokolli andmetele[18].  

Eeldatakse, et esimene meetod rõhutab uue trafo tuvastamiseks vajalikku teavet ja näitab, 

kuidas trafo projekteerijad seda teavet kasutavad. Teine meetod on peamiselt kasutajatele. See 

soovitatav praktika annab meetodid olemasolevate trafode mittesiinuseliste koormusvoolude 

rakendamise võimaluse konservatiivseks hinnanguks ja selgitab nõudeid uute trafode valikuks 

mittesiinuseliste koormuste kasutamiseks. Uutel trafodel, mis on ette nähtud suure 

harmoonilise sisaldusega koormuste toiteks, peab olema harmooniliste voolude spekter. Kui 

harmooniline koormus on teadmata, siis nii kasutajal kui  trafo väljatöötajal on oht kõige 

halvemateks trafo töötingimuste ja tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid. Ettepanekud selle 

teabe kasutamiseks trafo võimsuse õige valiku väljatöötamiseks on esitatud standardis 

IEEE57.110-2018. Vastavad arvutused, mis on seotud trafo konstruktsiooni tüübiga, on 

väljatöötaja pädevuses[18]. 

Töös tehtud arvutuste jaoks oli vaja kontrollida olemasolevaid trafosid. Analüüsiks oli vaja 

trafode andmeid ja peamise kriteeriumid.  

Mõõdetud andmed saadi võrguanalüsaatorite, seadmete FLUKE 430, FLUKE 435 abil. 

Mõõtmiste jaoks ühendati seadmed sekundaarvooluringidega, võttes arvesse voolu- või 

pingetrafode koefitsiente. Mõõtmised hõlmasid võimsuse mõõtmist, lainekuju mõõtmist, voolu 

ja pinge tasakaalustamatuse mõõtmist, harmooniliste voolude ja pingete mõõtmist. 

Analüüsiti mõõdetud harmoonilisi ja K-tegurit. Mõõtmiste käigus tuvastati et, kõrgemate 

harmooniliste väärtused ja  K-tegur on üsna kõrged. Tehases on palju sagedusmuundureid, mis 

annavad võrgule harmoonilisi moonutusi. 

Ülaltoodud standardi ja metoodika alusel on vaja kindlaks määrata trafode funktsionaalsus. 
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2.4. K - tegur, harmooniliste kadude tegur 

Edasiste arvutuste jaoks on vaja leida nn K-tegur ehk harmooniliste kadude tegur. IEEE 

C57.110-2018 seeria ja varasemate versioonide standardeid uurides jõudsin järeldusele, et K-

tegur ja harmooniliste kadude koefitsient on sarnased. Standardis IEEE C57.110-2018 on 

kirjas, et K-tegur on põhivoolu ruutkeskmise suhe nominaalse sageduse ja nominaalse 

koormuse (amprites) suhtes. Teine näitaja on harmooniliste kadude tegur – harmooniliste 

kadude koefitsient ja selle suhe põhikoormusvoolu ruutkeskmise väärtusega (amprites). 

Mõõtmisteks kasutatud  seade FLUKE 435 andmetel, mõõdab K-teguri väärtust. Vastavalt 

standardile IEEE C57.110-2018 ja selle varasematele versioonidele on soovitatav kasutada 

voolu ruutkeskmist väärtust nominaalsel sagedusel ja nominaalsel koormusel (amprites). Selle 

K-teguri määramisel kasutab seade aga põhikoormusvoolu ruutkeskmist väärtust (amprites). 

Nagu kasutusjuhendis öeldud on K-tegur harmooniliste voolude koguse väljendus ja võib olla 

abiks trafo valimisel. Kasutades K-tegurit koos kV∙A- väärtusega, tuleks valida asendustrafo, 

mis aitab lahendada mittelineaarsete ja  harmoonilisi sisaldavate koormuste probleemi.  

 

2.4.1. Harmooniliste kadude tegur pöörisvoolude tingimustes  

Harmooniliste kadude koefitsient on mähises esinevate pöörisvoolu kadude suhtes rakendatav 

proportsionaalsuse koefitsient, mis annab kuumenemise tegeliku efektiivse väärtuse 

harmoonilise koormusvoolu tagajärjel. Harmooniliste kadude koefitsient on harmoonilistest 

põhjustatud mähiste ja üldiste pöörisvoolu kadude suhe PEC, see on mähiste pöörisvoolukaod 

toitesagedusel, kui puuduvad harmoonilised voolud (PEC - O ). See määratlus valemi kujul on 

valemis (2.6) järgmine [18]: 

  𝐹 =
𝑃

𝑃
=

∑ 𝐼 ∙ ℎ

∑ 𝐼
, (2.6) 

kus 
 𝐹  on mähiste harmooniliste kadude koefitsient pöörisvoolude 

korral; 
 

 𝑃  – kaod mähistes pöörisvoolude tõttu, W;  

 
𝑃   – pöörisvoolude kaod mähistes mõõdetud voolu korral võrgu 

sagedusel, W; 
 

 ℎ – harmooniliste järjekord;  

 ℎ  – suurima väärtusega harmooniline arv;  
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𝐼  – voolu ruutkeskmine väärtus harmoonilistes, kindla 

harmooniline korral, A. 
 

Valem (2.6) võimaldab arvutada FHL harmooniliste voolude tegelike ruutkeskmiste väärtuste 

terminites. Harmooniliste analüsaatorid võimaldavad teha arvutusi harmooniliste terminites, 

mis on normeeritud täielikule praegusele voolule või esimesele põhilisele harmoonilinele. 

Valemit (2.6) saab kohandada nende olukordadega, jagades lugeja ja nimetaja kas I (praegune 

vool), või I1, peamise koormuse voolu väärtusega (peamise koormuse voolu ruutkeskmise 

väärtuse suhe (amprites) põhisagedusega 50Hz). Neid termineid saab nüüd kasutada valemi 

(2.6) jaoks, mille tulemuseks on valem (2.7) ja valem (2.8) [18]: 

  𝐹 =
∑

𝐼
𝐼

∙ ℎ

∑
𝐼
𝐼

, (2.7) 

kus  𝐹  on 
mähiste harmooniliste kadude koefitsient pöörisvoolude 
korral; 

 

 ℎ – harmooniliste järjekord;  
 ℎ  – suurima väärtusega harmooniline arv;  

 𝐼  
– voolu ruutkeskmine väärtus harmoonilistes, kindla 

harmooniline korral, A; 
 

 𝐼 – koormusvoolu tegelik väärtus, A.  
 

  𝐹 =
∑

𝐼
𝐼

∙ ℎ

∑
𝐼
𝐼

, (2.8) 

kus  𝐹  
on mähiste harmooniliste kadude koefitsient pöörisvoolude 

korral; 
 

 ℎ – harmooniliste järjekord;  
 ℎ  – suurima väärtusega harmooniline arv;  

 𝐼  
– voolu ruutkeskmine väärtus harmoonilistes, kindla 

harmooniline korral, A; 
 

 𝐼  
– peamise koormuse voolu ruutkeskmise väärtuse suhe 

(amprites) 
 

 

Kõikide arvutuste suurte mahtude tõttu, on mõistlikum kasutada Excelit, kasutades ülaltoodud 

valemeid. 

Allpool on toodud näited on kaitstavast diplomitööst, koefitsiendid arvutati harmooniliste 

näitajate põhjal, mis saadi mõõtmiste tulemusel. 
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Tabel 2.2. Harmooniliste kadude koefitsendi arvutus I=779,8A 

      

 

 

 

 

h 𝐼 ,А 
𝐼

𝐼
 (

𝐼

𝐼
)  (

𝐼

𝐼
) ∙ ℎ  

1 704,703 0,904 0,81667 0,817 
3 36,130 0,046 0,00215 0,019 
5 277,977 0,356 0,12707 3,177 
7 168,127 0,216 0,04648 2,278 
9 5,436 0,007 0,00005 0,004 

11 36,639 0,047 0,00221 0,267 
13 34,807 0,045 0,00199 0,337 
15 3,167 0,004 0,00002 0,004 
17 17,690 0,023 0,00051 0,149 
19 14,682 0,019 0,00035 0,128 
21 2,253 0,003 0,00001 0,004 
23 10,012 0,013 0,00016 0,087 
25 7,813 0,010 0,00010 0,063 
27 1,843 0,002 0,00001 0,004 
29 5,616 0,007 0,00005 0,044 
31 5,291 0,007 0,00005 0,044 
33 1,349 0,002 0,00000 0,003 
35 3,677 0,005 0,00002 0,027 
37 4,010 0,005 0,00003 0,036 
39 1,061 0,001 0,00000 0,003 
41 2,346 0,003 0,00001 0,015 
43 2,564 0,003 0,00001 0,020 
45 0,961 0,001 0,00000 0,003 
47 1,526 0,002 0,00000 0,008 
49 1,695 0,002 0,00000 0,011 

 SUMMA     0,99797 7,552 
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Tabel 2.3. Harmooniliste kadude koefitsendi arvutus 𝐼 =704,703 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 𝐼 , 𝐴 
𝐼

𝐼
 (

𝐼

𝐼
)  (

𝐼

𝐼
) ∙ ℎ  

1 704,703 1,000 1,00000 1,000 
3 36,130 0,051 0,00263 0,024 
5 277,977 0,394 0,15560 3,890 
7 168,127 0,239 0,05692 2,789 
9 5,436 0,008 0,00006 0,005 

11 36,639 0,052 0,00270 0,327 
13 34,807 0,049 0,00244 0,412 
15 3,167 0,004 0,00002 0,005 
17 17,690 0,025 0,00063 0,182 
19 14,682 0,021 0,00043 0,157 
21 2,253 0,003 0,00001 0,005 
23 10,012 0,014 0,00020 0,107 
25 7,813 0,011 0,00012 0,077 
27 1,843 0,003 0,00001 0,005 
29 5,616 0,008 0,00006 0,053 
31 5,291 0,008 0,00006 0,054 
33 1,349 0,002 0,00000 0,004 
35 3,677 0,005 0,00003 0,033 
37 4,010 0,006 0,00003 0,044 
39 1,061 0,002 0,00000 0,003 
41 2,346 0,003 0,00001 0,019 
43 2,564 0,004 0,00001 0,024 
45 0,961 0,001 0,00000 0,004 
47 1,526 0,002 0,00000 0,010 
49 1,695 0,002 0,00001 0,014 

 SUMMA     1,22200 9,247 
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  𝐹 =
∑

𝐼
𝐼

∙ ℎ

∑
𝐼
𝐼

=
9,247

1,222
= 7,567, (2.9) 

 

  𝐹 =
∑

𝐼
𝐼

∙ ℎ

∑
𝐼
𝐼

=
7,552

0,997
= 7,544, (2.10) 

 

2.4.2. Hajumiskadude mõju harmooniliste kadude tegurile 

Kuiva tüübi trafode puhul ei võeta parasiitkadudest tulenevat kuumenemist tavaliselt arvesse, 

kuna tekkiva soojuse hajutab jahutusõhk. Nendel kadudel võib olla aga oluline mõju 

õliisolatsiooniga trafodele, põhjustades trafo jahutusõli täiendavat kuumenemist. Pöörismähise 

kadude harmooniliste kadude koefitsiendiga sarnane suhe eksisteerib trafo nende 

parasiitkadude korral ja seda saab samal viisil välja töötada. Kuid siinsiühendustest, 

konstruktsioonielementidest, reservuaarist jne tulenevad kaod on võrdelised koormusvoolu 

ruuduga ja harmoonilise sagedusega 0,8 [18]: 

Seda ei võeta selles töös arvesse, kuna Fluke seade arvestab neid kadusid K-teguris. Valem  

(2.11) [18]: 

  𝑃 =  𝑃 = (
𝐼

𝐼
) ∙ ℎ , , (2.11) 

kus  𝑃  on muud täiendavad hajuvuskaod, W;  

 𝑃  – kaod mähistes pöörisvoolu tõttu, W;  

 𝑃   – Kaod mähistes pöörisvoolude tõttu standardtingimustel, W;  

 ℎ – harmooniliste järjekord;  

 ℎ  – suurima väärtusega harmooniline arv;  

 𝐼  – 
voolu ruutkeskmine väärtus harmoonilistes, kindla 

harmooniline korral, A; 
 

 
𝐼  – ruutkeskmine põhivool nominaalsel võimsusel ja 

koormusel, A. 
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Valemid, mis vastavad harmooniliste kadude koefitsiendile, normeeritud vastavalt voolu 

ruutkeskmisele väärtusele ja normeeritud voolu ruutkeskmisele väärtusele on vastavalt 

järgmised valemis (2.12) ja valemis (2.13) [18]: 

  𝐹 =
∑

𝐼
𝐼

∙ ℎ ,

∑
𝐼
𝐼

, (2.12) 

kus  𝐹  on 
mähiste harmooniliste kadude koefitsient koos muude 

lisakadudega; 
 

 ℎ – harmooniliste järjekord;  

 ℎ  – suurima väärtusega harmooniline arv;  

 𝐼  – 
voolu ruutkeskmine väärtus harmoonilistes, kindla 

harmooniline korral, A; 
 

 𝐼 – koormusvoolu tegelik väärtus, A.  

 

  𝐹 =
∑

𝐼
𝐼

∙ ℎ ,

∑
𝐼
𝐼

, [18] (2.13) 

kus  𝐹  on 
mähiste harmooniliste kadude koefitsient koos muude 

lisakadudega; 
 

 ℎ – harmooniliste järjekord ;  

 ℎ  – suurima väärtusega harmooniline arv;  

 𝐼  – 
voolu ruutkeskmine väärtus harmoonilistes, kindla 

harmooniline korral, A; 
 

 𝐼  – põhilise koormuse ja voolu ruutkeskmise väärtuse suhe, A.  

Tabel 2.4. Harmooniliste kadude koefitsendi arvutus 𝐼 =704,703 

h 𝐼 , 𝐴 
𝐼

𝐼
 (

𝐼

𝐼
)  (

𝐼

𝐼
) ∙ ℎ ,  

1 704,703 1,000 1,00000 1,00000 
3 36,130 0,051 0,00263 0,00000 
5 277,977 0,394 0,15560 0,37472 
7 168,127 0,239 0,05692 0,00000 
9 5,436 0,008 0,00006 0,00022 

11 36,639 0,052 0,00270 0,00000 
13 34,807 0,049 0,00244 0,01157 
15 3,167 0,004 0,00002 0,00000 

17 17,690 0,025 0,00063 0,00365 
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Tabeli 2.4. järg. 
19 14,682 0,021 0,00043 0,00000 
21 2,253 0,003 0,00001 0,00007 
23 10,012 0,014 0,00020 0,00000 
25 7,813 0,011 0,00012 0,00096 
27 1,843 0,003 0,00001 0,00000 
29 5,616 0,008 0,00006 0,00055 
31 5,291 0,008 0,00006 0,00000 
33 1,349 0,002 0,00000 0,00004 
35 3,677 0,005 0,00003 0,00000 
37 4,010 0,006 0,00003 0,00034 
39 1,061 0,002 0,00000 0,00000 
41 2,346 0,003 0,00001 0,00013 
43 2,564 0,004 0,00001 0,00000 
45 0,961 0,001 0,00000 0,00002 
47 1,526 0,002 0,00000 0,00000 
49 1,695 0,002 0,00001 0,00008 

 SUMMA     1,22200 1,392 

 

2.4.3. Harmooniliste kadudekoefitsient 

Termin harmooniliste kadude koefitsient Fhl töötati välja IEEE ja IEC poolt, et summeerida 

harmoonilised terminid, mida saab kasutada kordajana pöörisvoolu kadude ja muude hajuvate 

kadude arvestamisel [26]. Need elemendid jagunevad kaheks teguriks: pöörisvooludel  jooksev 

harmooniline kadude tegur Fhl ja muude juhuslike kadude harmooniliste kadude koefitsient Fhl-

str. Mõlemat tegurit saab normaliseerida kas põhivoolu või tegeliku voolu väärtuse järgi, need 

mõisted on sarnased K-teguri kordaja poolt kasutatud väärtustega. Termin Fhl-we sarnaneb 

matemaatiliselt terminiga K-tegur. Tuleb märkida, et mõiste K-tegur oli IEEE uuem termin. 

Peamine erinevus on see, et muud parasiitkaod suurenevad ainult harmoonilise koefitsiendi 0,8 

korral. Samuti kasvavad siini ja pöörisvoolukaod harmoonilise koefitsiendiga 0,8 korral. 

Mähise pöörisvoolude kadu kasvab harmooniline eksponendi koefitsiendi 2 korral. Muud 

parasiidikaod tekivad südamiku klambri konstruktsioonides, reservuaari seintes või korpuse 

seintes. Teisest küljest on voolu kandvad juhid materjalide nahaefekti tõttu tundlikumad 

kuumuse toime suhtes [26]. 

2.4.4. K - trafode tegur 

Nominaalse K-teguriga üldtunnustatud trafod puudumise korral on soovitatav praktiseerida 

nominaalsete väärtuste vähendamist tavalistel trafodel kooskõlas IEEEC57.110-1998-2018 

standardiga. See standard pakub trafo omaduste vähendamiseks kahte meetodit, lähtudes selle 
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konkreetsetest konstruktsioonilistest omadustest ja selle koormusvoolu harmoonilisest sisust. 

Esimene meetod on mõeldud peamiselt trafode projekteerijatele ja teine kõige sagedamini 

kasutatav meetod põhineb trafo sertifitseeritud testimise protokollidest saadud teabel. 

Tuginedes trafo andmetele (nominaalne väärtus kV∙A, nominaalne pinge, primaarse ja 

sekundaarse täiskoormuse nominaalsed väärtused) ja  testimiste tulemuste saadud andmetele 

(primaar- ja sekundaarmähise takistus ja koormuskadu), samuti koormusvoolu harmoonilisele 

profiilile, võib teha omaduste halvenemise arvutuse [18]. See meetod nõuab harmooniliste 

kadude teguri arvutamist koormusvoolu harmooniliste profiilist. Trafo koormust vähendatakse, 

et vältida harmooniliste vooludega seotud mähise liigset kuumenemist. Neutraali nominaalne 

siin võib olla piiravaks teguriks, mis määrab maksimaalse koormuse, mida trafo talub [18]. 

Teine nominaalsete omaduste vähendamise meetod, mida mõnikord pakutakse arvutitööstuses, 

võrdleb ainult koormusvoolu tõusu tegurit laine siinuselise kuju tõusu teguriga. Sel juhul on 

trafo omaduste halvenemine võrdne siinuselise amplituudi koefitsiendiga, mis on jagatud 

koormusvoolu tegeliku või eeldatava amplituudi koefitsiendiga. Kolmanda harmooniline suure 

sisaldusega ja vastavalt suure amplituudi koefitsiendiga elektrooniliste koormusseadmete 

puhul (näiteks impulsstoiteallikad) võib see meetod anda vastuvõetavaid tulemusi. Seda 

meetodit tuleks siiski kasutada ainult teatud tüüpi koormuste korral kunavõib  alahinnata 

kaotusi kõrgema astme harmooniliste olemasolu korral [18]. 

Seejuures ei võeta arvesse trafo pöörismähiste kadudega seotud kadude erinevusi. See on 

oluline küsimus, kuna need kaks lainekuju on sarnased [18]. 

Reeglid K-teguri väärtuse valimiseks, kui harmoonilist voolu genereerivad seadmed 

moodustavad alla 15 protsendi, kasutage standardset trafot [2, 3, 25]. 

  

K-tegur - ellujäämise indeks kuumenemise korral, mitte sellega seotud elektritoite kvaliteedi 

probleemide kõrvaldamine, nagu pingemoonutus ja tõhusust tavaliselt ei käsitleta. Täiendava 

kuumutamise talumine tähendab seda, et kasutatakse suuremat südamikku ja mähisematerjali 

ning kasutatakse erinevaid tootmismeetodeid. Sõltuvalt tootja konstruktsioonist saab 

harmoonilisi kadusid vähendada erineval määral [25]. 

Nominaalne K-tegur näitab trafode võimet anda harmoonilist sisu koormusvoolule, töötades 

selle temperatuurivahemike piirides. Kuiva tüüpi trafode jaoks arvutatakse K-tegur 

energiasüsteemis sisalduva harmoonilise sisu määramiseks. K-teguri trafod on arvestatud 
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100% põhikoormusest 50Hz pluss näidatud mittelineaarne koormus. Trafo neutraal nominaalse 

teguriga K on ette nähtud 300% -ni faasühenduste nominaalsest voolust. Tööstusharu 

kirjanduses ja kommentaarides mainitakse piiratud arvu K indekse: K-1, K-4, K9, K-13, K-20, 

K-30, K-40. Trafo saab arvutada K-teguri muude väärtuste jaoks nende väärtuste vahel, aga ka 

kõrgemate väärtuste jaoks [2, 25]. 

Vastavalt standardile ANSI/IEEEC57.11-1986-2018 on üldtunnustatud väärtused järgmised 

K-tegur 1: selle nominaalse väärtusega trafo töötati välja ainult pöörisvoolu kuumutamise mõju 

ja muude 50Hz siinuselise voolu koormuse poolt põhjustatud kadude töötlemiseks trafos. 

Selline trafo võib olla või mitte olla ette nähtud harmooniliste suurenenud kuumutamise 

töötlemiseks selle koormusvoolu. Kasutusalad: mootorid, hõõglambid, takistussoojendus, 

mootorgeneraatorid (ilma tahkisajamita) [25]. 

K-tegur 4: Sellise võimsusega trafo töötati välja nii, et see annaks ülekuumenemiseta 

nominaalset kV∙A koormusele, mis moodustab 100% normaalsest 50 Hz, siinuselisest, peavool 

pluss: 16% peavoolu 3. harmooniline voolust; 10% peavoolust kui 5.-st; 7% peavoolust kui 7.-

st; 5,5% peavoolust 9. koht; ja madalamad protsendid 25. harmooniline järgi. "4" tähistab selle 

võimet neli korda ületada trafo K-1 pöörisvoolu kadusid. Kasutatakse: HID-valgustus, 

induktsioonkuumutid, keevitajad, UPS koos täiendava sisendfiltriga, PLC ja pooljuhtkontrollid 

[25]. 

K-tegur 9: trafo K-9 talub 163% trafo K-4 harmoonilisest koormusest [25]. 

K-tegur 13: trafo K-13 talub 200% trafo K-4 harmoonilisest koormusest. Neid trafosid 

kasutatakse mitmete pesade jaoks meditsiiniasutustes, UPS-ide jaoks ilma täiendava 

sisendfiltrita, tootmis- või monteerimisliini seadmete, koolide ja klassiruumide jaoks [25]. 

K-tegur 20, K-30, K-40: nende K-tegurite suurem indeks näitab võimet töödelda järjest 

suuremai koguseid harmoonilisi koormusi ilma ülekuumenemiseta. Mõnda neist trafodest 

kasutatakse SCR muutuva kiirusega ajamites, skeemides eksklusiivsete 

andmetöötlusseadmetega, intensiivravi asutustes ja haigla operatsioonisaalis [25].
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2.4.5. Töös tehtud mõõtmised 

 

 

Joonis 2.2. THD ja K – teguri väärtused 

Joonisel 2.2  on toodud andmed, mis on salvestatud seadmega Fluke 435 pärast jõutrafot 

sektsiooni automaatse kaitselüliti ees. Seade mõõtis voolu ja pinge harmoonilisi komponente. 

On näha, et THD ja K-teguri väärtused on veidi suurenenud . 

Joonisel 2.3. on toodud valemi 2.7. kohaselt mõõdetud väärtused. K-teguri arvutamiseks 

vajalikud harmooniliste numbrid on vastavalt standardile 1 põhiline harmooniline 5, 7, 9, 13, 

19. Seade Fluke annab kolm histogrammi varianti, esimene on näidatud joonisel 2.3. ja on 

arvutatud valemi 2.7. järgi. Teine on voolu järgi voolu ruutkeskmine väärtus harmoonilistes 

kindla harmooniline korral. Kolmas tüüp on esimese harmooniline võrdsustamine 100-

protsendiga harmooniline voolust, teiste harmooniliste voolud arvutatakselähtudes 100-

protsendist peaharmooniline voolust.  

Standardid ei normeeri selgelt analüüsitavaid harmoonilisi, kuid on kindlalt teada, et kõigepealt 

uuritakse paarituid harmoonilisi. 
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Joonis 2.3. Harmooniliste väärtused  

Kõrgemad pinge harmoonilised on vastavalt esitatud pingete graafikule joonisel 2.4. 

nõutavates piirides. 

 

Joonis 2.4. Pinge harmoonilised 

2.4.6. K - teguri ja harmoonilise kaduteguri arvutamine 

K-teguri määramine põhineb trafo nominaalse voolu kasutamisel voolu arvutamisel ühiku 

kohta ülaltoodud valemis. Nominaalse voolu asendamine UL-i valemis annab K-teguri jaoks 

(2.14) [18]: 
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 𝐾 =
𝐼

𝐼
∙ ℎ =

1

𝐼
𝐼 ∙ ℎ , (2.14) 

kus 𝐼  on voolu kehtiv väärtus harmoonilises järjekorras, h;  

 ℎ – harmooniliste järjekord;  

 𝐼  – 
põhivoolu ruutkeskmine nominaalsel sagedusel ja 

nominaalsel koormusel (amprites). 
 

 

 𝐾 =
∑ 𝐼

𝐼
∙ 𝐹 , [18] (2.15) 

 

Uue harmooniliste vooludega trafo jaoks on trafo sekundaarmähise nominaalse voolu ühikutes 

toodud K-teguril ja harmooniliste kadude koefitsiendil samad arvväärtused. K-teguri arvväärtus 

on harmooniliste kadude koefitsiendi arvväärtusega võrdne ainult siis, kui harmooniliste 

voolude ruutude summa ruutjuur on võrdne trafo sekundaarse nominaalse vooluga [18].   

Tabel 2.5. К – teguri arvutus       IR = 779,8 A 

h 𝐼  
𝐼

𝐼
 (

𝐼

𝐼
)  (

𝐼

𝐼
) ∙ ℎ  

1 704,703 0,904 0,81667 0,817 
3 36,130 0,046 0,00215 0,019 
5 277,977 0,356 0,12707 3,177 
7 168,127 0,216 0,04648 2,278 
9 5,436 0,007 0,00005 0,004 

11 36,639 0,047 0,00221 0,267 
13 34,807 0,045 0,00199 0,337 
15 3,167 0,004 0,00002 0,004 
17 17,690 0,023 0,00051 0,149 
19 14,682 0,019 0,00035 0,128 
21 2,253 0,003 0,00001 0,004 
23 10,012 0,013 0,00016 0,087 
25 7,813 0,010 0,00010 0,063 
27 1,843 0,002 0,00001 0,004 
29 5,616 0,007 0,00005 0,044 
31 5,291 0,007 0,00005 0,044 
33 1,349 0,002 0,00000 0,003 
35 3,677 0,005 0,00002 0,027 
37 4,010 0,005 0,00003 0,036 
39 1,061 0,001 0,00000 0,003 
41 2,346 0,003 0,00001 0,015 

43 2,564 0,003 0,00001 0,020 
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Tabeli 2.5. järg. 
45 0,961 0,001 0,00000 0,003 
47 1,526 0,002 0,00000 0,008 
49 1,695 0,002 0,00000 0,011 

 SUMMA     0,99797 7,552 

K-tegur on ANSI/IEEEC57.110 abil saadud harmooniliste koormusvoolude analüüsile 

vastavalt nende mõjule trafo kuumenemisele [6]: 

 𝐾 =
∑ (𝐼 ∙ ℎ )

∑ 𝐼
, (2.16) 

kus  𝐼  on voolu kehtiv väärtus harmoonilises järjekorras, A;  

 ℎ – harmooniliste järjekord.  

K-tegur saab arvutada valemi (2.17) põhjal [4, 16]: 

 𝐾 = 𝐼 ∙ (𝑃𝑈) ∙ ℎ , (2.17) 

kus ℎ on harmooniliste järjekord;  

 𝐼  – voolu kehtiv väärtus harmoonilises järjekorras, A.  

K-teguriga trafode omadused [16]: 

1. Südamikul on suurem ristlõige, et kompenseerida tiheduse suurenemist. 

2. Esmane mähis kasutab raskemat, suurema ristlõikega juhti pöörisvoolude 

kolmekordsete harmooniliste suurenenud kuumenemise tõttu. 

3. Sekundaarne mähis kasutab pinna efekti minimeerimiseks väikseid paralleelseid 

juhte. 

4. Südamiku ja madalpinge mähise vahele paigaldatakse elektrostaatiline ekraan ning 

kõrgepinge mähise vahele paigaldatakse madalpinge mähis. 

5. Trafo võib töötada süsteemi 10% ülepinge korral ilma südamiku küllastuseta. 

Trafo K-tegur suurenemise korral suurenevad reeglina mõõtmed ja hind, kasutegur väheneb 

madala koormuse korral (koormus < 25%) ja väheneb täielik takistus. Kõrgemate 

harmooniliste teguritega töötlemiseks vajalik kompromiss [16].  

Standardne trafo ei ole ette nähtud mittelineaarsete koormuste poolt tekitatavate kõrgete 

harmooniliste voolude jaoks ning see kuumeneb üle ja läheb rivist välja nende koormustega 

ühendamisel. Sel põhjusel töötati välja spetsiaalne trafo [16]. 
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2.4.7. Täielik harmooniline moonutus (THD) 

Täielik harmooniline moonutus (THD): harmoonilise sisu ruutkeskmise väärtuse suhe, võttes 

arvesse harmoonilisi komponente kuni suurusjärguni 50. ja sealhulgas mitte arvestades 

interharmoonilisi, väljendatuna protsendina põhivoolust. Vajadusel võib lisada harmoonilisi 

komponente suurusjärgus üle 50 [21]. 

Voolu- või pingekõvera harmoonilise sisu iseloomustamiseks kasutatakse sellist näitajat nagu 

siinuselisuse moonutuse tegur (THD) (2.18.), (2.19.) [21]: 

 𝐼 =
𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 …

𝐼
∙ 100, (2.18) 

kus 𝐼  on mittelineaarsete moonutuste tegur voolu järgi.  

 

 𝑈 =
𝑈 + 𝑈 + 𝑈 + 𝑈 …

𝑈
∙ 100, (2.19) 

kus 𝑈  on mittelineaarsete moonutuste tegur pinge järgi.  

 

2.4.8. Maksimaalse lubatud mittesiinuselise koormusvoolu arvutamine 
 

Hinnangutes keskendutakse ka väiksematele trafodele alla 5000 kV∙A. Suurte võimsustrafode 

korral kasutatakse parasiitkadude kontrollimiseks erinevaid varjestamise meetodeid. Väikeste 

trafode puhul saab neid eeldusi muuta vastavalt konkreetse trafo tootja juhistele. Arvutuste 

tegemiseks on vaja valemit (2.20) kaod hajutamisel nominaalsetel tingimustel  [18].  Koormuse 

alla kuuluva hajutamise kadude komponent arvutatakselahutades mõõdetud koormuskadudest 

kogukahjumi [18]. 

 𝑃 = 𝑃 − 𝐾 ∙ [(𝐼 ) ∙ 𝑅 + (𝐼 ) ∙ 𝑅 ] , (2.20) 

kus 𝑃  on hajutamise üldised kaod nominaalsetel tingimustel, W;  

 𝑃  – koormuskaod nominaalsetel tingimustel, W;  

 
𝐾 – pidev sõltuvus faaside arvust: 1,0 ühefaasiliste trafode ja 1,5 

kolmefaasiliste trafode jaoks; 
 

 
𝐼  – voolu ruutkeskmine väärtus kõrgepingeliinis (KP) tingimuse 

A nominaalsel sagedusel ja nominaalsel koormusel; 
 

 𝑅  – alalisvoolu takistus mõõdetud kahe klemmi vahel (KP), Ω;  
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 𝐼  – 
voolu ruutkeskmine väärtus madalpinge (MP) pealiinis 

tingimuse A nominaalsel sagedusel ja nominaalsel koormusel; 
 

 𝑅  – alalisvoolu takistus mõõdetud kahe klemmi vahel (MP) Ω.  

 

Osa hajumise kadudest (täiendavad kaod) võetud pöörisvoolu kadudena. Selles artiklis 

käsitletakse ainult õliisolatsiooniga  trafosid [18]: 

 𝑃 = 𝑃 ∙ 𝑋 , (2.21) 

kus 
𝑃  on see on kadu mähise pöörisvooludest nominaalsetel 

tingimustel, W; 
 

 𝑃  – täielik hajumise kadu nominaalsetel tingimustel, W;  

 𝑋 –  Tabelist 2.6. võetud koefitsient.  

 

Tabel 2.6. Õliisolatsiooniga trafode kogu hajumiskadude jaotuse hinnang,% [18]: 

kV∙A 
Pöörisvoolu kaod mähises Muud juhuslikud 

hajumise kaod KP, MÄHISED MP, MÄHISED 
≤ 300 55 5 40 

> 300 ≤ 1000 40 10 50 
> 1000 ≤ 3000 20 10 70 

> 3000 25 15 60 

Muud hajumise kaod arvutataksevalemi (2.22) abil [18]: 
 𝑃 = 𝑃 − 𝑃  , (2.22) 

kus 
𝑃  on need on muud juhuslikud hajumise kaod nominaalsetel 

tingimustel, W; 
 

 𝑃  – täielik hajumise kadu nominaalsetel tingimustel, W;  

 𝑃  – mähise pöörisvoolu kaod nominaalsetel tingimustel, W.  

Õliisolatsiooniga trafo madalpinge (sisemise) mähise pöörisvoolukadusid saab arvutada valemi 

(2.21) ja tabeli 2.6. põhjal määratud PEC-R väärtuse järgi, sõltuvalt trafo kV∙A-st [18]. 

On eeldatud, et kaod I2R on ühtlaselt jaotunud mähises. Vastavalt eeldusele on pöörisvoolude 

kao maksimaalne tihedus 400% keskmisest kadude tihedusest, õliisolatsiooniga 

üldotstarbeliste madalpingetrafode mähises selle mähise kadude ühiku I2R kohta näeb välja 

selline, nagu on näidatud valemis (2.23) [18]: 
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 𝑀𝑎𝑥 𝑃 (𝑝𝑢) =
𝑋 ∙ 4 ∙ 𝑃

𝐾 ∙ (𝐼 ) ∙ 𝑅
 , (2.23) 

kus 𝑃 (𝑝𝑢) on pöörisvoolu kaod ühiku kohta nominaalsetel tingimustel;  

 𝑃  – 
see on kadu mähise pöörisvooludest nominaalsetel 

tingimustel, W; 
 

 
𝐼  või 

𝐼  
– 

voolutugevuse ruutkeskmine väärtus kõrgepinge (KP) või 

madalpinge (MP) liinil tingimuse A nominaalsel sagedusel 

ja nominaalsel koormusel; 

 

 𝑅 𝑣õ𝑖 𝑅  – 
alalisvoolu takistus mõõdetud kahe KP või MP klemmi 

vahel, Ω; 
 

 𝐾 – 
pidev sõltuvus faaside arvust: 1,0 ühefaasiliste trafode ja 

1,5 kolmefaasiliste trafode jaoks. 
 

 

Pöörisvoolude kaod ühiku kohta suurima kadude tihedusega piirkonnas määrab trafo tootja 

töötamiseks nominaalsel sagedusel nominaalse voolu korral, kusjuures POSL-R (pu) on võrdne 

nulliga (kuna eeldatavasti mähistes pole muid juhuslikke kadusid) [18]. 

Mittesiinuselise koormusvoolu ühiku väärtus ühiku kohta, mis valemi (2.24.) tulemusel 

võrdsustab kaotuste tiheduse arvutatud väärtuse nominaalsesageduse ja nominaalsevoolu 

suurimate kadude piirkonnas, määratakse valemiga (2.25).  

Harmoonilised voolud võivad mähistes pöörisvoolu kadusid märkimisväärselt suurendada. 

Seda kadude suurenemist tuleks uue trafo temperatuuritõusu arvutamisel arvesse võtta. Iga 

mähise kao korral saab trafo tootja kindlaks määrata pöörisvoolud töötamiseks nominaalsel 

sagedusel nominaalse voolu korra, kusjuures POSL-R (pu) on võrdne nulliga. Pöörisvoolu kadude 

tihedust saab seejärel arvutada kindlaks määratud mittesiinuselise koormusvoolu jaoks, nagu 

on näidatud valemis (2.24) [18]: 

  𝑃 (𝑝𝑢) = 𝐼 (𝑝𝑢) ∙ (1 + 𝐹 ∙ 𝑃 (𝑝𝑢)), (2.24) 

kus 𝑃 (𝑝𝑢) on koormuskadu ühiku kohta;  

 𝐼(𝑝𝑢) – ruutkeskmine vool ühiku kohta;  

 
𝐹   

– 
harmooniliste kadude koefitsient pöörisvoolude korral 

mähises; 
 



52 
 

 𝑃 (𝑝𝑢) – 
pöörisvoolude kaod ühiku kohta nominaalsetel 

tingimustel. 
 

 

  𝐼 (𝑝𝑢) =
𝑃 (𝑝𝑢)

1 + 𝐹 ∙ 𝑃 (𝑝𝑢)
 [18], (2.25) 

kus 
 𝐼 (𝑝𝑢) on mittesiinuselise koormusvoolu maksimaalne lubatud 

ruutkeskmine väärtus nominaalsetel tingimustel; 
 

 𝑃 (𝑝𝑢) – koormuskadu ühiku kohta nominaalsetel tingimustel;  

 
𝐹   – harmooniliste kadude koefitsient mähise pöörisvoolude 

korral; 
 

 
𝑃 (𝑝𝑢) – pöörisvoolude kaod ühiku kohta nominaalsetel 

tingimustel. 
 

Arvestades, et tehtud harmooniliste voolude ja K-teguri mõõtmiste tulemusena  ei ole viimase 

väärtused voolu järgi kuigi head, otsustasin  kontrollida trafosid. 

Kõigepealt arvutatakse allpool esitatud valemi abil (2.26) vastavalt ülaltoodud standardile 

hajumise kogukaod nominaalsetel tingimustel, W. Arvestades, et igal trafol on olemas tehase 

protokoll,  arvutataksetöös trafode kaks võimsuse varianti mittesiinuseliste koormuste korral 

[18]. 

 

𝑃 = 𝑃 − 𝐾 ∙ [(𝐼 ) ∙ 𝑅 + (𝐼 ) ∙ 𝑅 ]

= 25554 − 1,5 ∙ [(137,46) ∙ 0,225 + (3608,46) ∙ 0,00091]

= 25554 − 24020 = 1533,5 𝑊, 

(2.26) 

Kaod I2R – 24020 W 

Järgmisena arvutataksevalemi (2.27) [18] järgi mähise pöörisvooludest tingitud kaod 

nominaalsetel tingimustel, W; 

 𝑃 = 𝑃 ∙ 0,30 = 460,059, (2.27) 

 Juhuslikud ja pööriskaod – 460,06 W 

Järgmisena arvutataksemuud hajumiskaod valemi järgi (2.28) [18]: 
 𝑃 = 𝑃 − 𝑃 = 1533 −  460 = 1073, (2.28) 

kus 
𝑃  on need on muud juhuslikud hajumiskaod nominaalsetel 

tingimustel, W; 
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 𝑃  – üldised hajumiskaod nominaalsetel tingimustel, W;  

 
𝑃  – see on mähise pöörisvoolu kadu nominaalsetel tingimustel , 

W. 
 

 

 𝑀𝑎𝑥 𝑃 (𝑝𝑢) =
0,2 ∙ 4 ∙ 𝑃

𝐾 ∙ (𝐼 ) ∙ 𝑅
= 0,2086 , [18] (2.29) 

 

 
 𝑃 (𝑝𝑢) = 𝐼 (𝑝𝑢) ∙ 1 + 𝐹 ∙ 𝑃 (𝑝𝑢)

= 1,2273 ∙ (1 + 7,68 ∙ 0,02086) = 1,423, [18] 
(2.30) 

kus 𝑃 (𝑝𝑢) on koormuskadu ühiku kohta;  

 𝐼(𝑝𝑢) – ruutkeskmine vool ühiku kohta;  

 
𝐹   – harmooniliste kadude koefitsient mähise pöörisvoolude 

ajal; 
 

 𝑃 (𝑝𝑢) – pöörisvoolu kaod ühiku kohta nominaalsetel tingimustel.  

 

  𝐼 (𝑝𝑢) =
𝑃 (𝑝𝑢)

1 + 𝐹 ∙ 𝑃 (𝑝𝑢)
=

1,423

1 + 7,68 ∙ 0,02086
= 0,93, [18] (2.31) 

kus  𝐼 (𝑝𝑢) on 
mittesiinuselise koormusvoolu maksimaalne lubatud 

ruutkeskmine väärtus nominaalsetel tingimustel; 
 

 𝑃 (𝑝𝑢) – 
koormuskadu ühiku kohta nominaalsetel tingimustel; 

 
 

 𝐹  – 
harmooniliste kadude koefitsient mähise pöörisvoolude 

korral; 
 

 𝑃 (𝑝𝑢) – 
pöörisvoolude kaod ühiku kohta nominaalsetel 

tingimustel. 
 

 

 

 𝐼 =  𝐼 (𝑝𝑢) ∙ 𝐼 = 0,93 ∙ 3608 = 3384𝐴, [18] 

 𝑆 =  𝐼 (𝑝𝑢) ∙ 𝑆 = 0,93 ∙ 2500 = 2345𝑘𝑉𝐴, [18] 

 

(2.32) 



54 
 

Tootjatehase protokolli andmete alusel saab arvutada valemis (2.32) näidatud väärtused. 

Tehase protokollis on esitatud pöörisvoolu kaod ja hajumiskaod ning kogukaod I2R. Mõned 

arvutused põhinevad tehase protokollidel. 

Pärast trafode töö analüüsimist on näha, et trafode koormus siinuselise voolu korral on 

nominaalne koormus. Koormus mittesiinuselise voolu korral vähendab trafo võimsust. Tehtud 

analüüsi arvesse võttes on selge, et harmoonilised vähendavad trafode koormusvõimet, valem 

(2.32). See annab alust arvata, et trafosid saab kasutada ühe trafo režiimis, et vähendada trafode 

kadudega seotud elektrienergia tarbimist. Allolev tabel näitab, et praeguse koormuse korral on 

võimsuse vähenemine maksimaalselt 10%. Arvutuste tegemine vastavalt standardile IEEE 

C57.110-1998-2018. 

 

 

Tabel 2.7. Trafo võimsuse vähenemine harmoonilise võimsuse tõttu 

 
Trafo 
TA102 

Trafo 
TA108 

Trafo 
TA125 

Trafo 
TA123 

Trafo 
TA127 

kV∙A 2500 1600 2500 2500 2500 

Kv 0,272 0,489 0,234 0,097 0,199 

P_TSL-R 3463,215 368,103 1922,912 1533,531 1881,369 

P_EC-R 1038,964 110,431 576,874 460,059 564,411 

MaxP_EC-
R(pu) 

0,064 0,008 0,026 0,021 0,026 

P_LL(pu) 1,167 1,103 1,069 1,424 1,193 

Imax(pu) 0,911 0,893 0,991 0,938 0,972 

Imax, A 1904,686 2062,650 3574,172 3384,817 3507,644 

Smax, kV∙A 2276,318 1429,047 2476,258 2345,070 2430,153 

Erinevus, 
kV∙A 

223,682 170,953 23,742 154,930 69,847 

%_muutus 8,947 10,685 0,950 6,197 2,794 

THD_I % 17,000 27,000 15,000 48,000 41,000 

K-factor 2,030 3,400 1,800 7,620 3,800 
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Joonis 2.5. Trafo võimsuse vähenemine harmoonilise võimsuse tõttu
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2.4.9. K – teguri ja THD väärtuste normeerimine 
 

Vastavalt standardile EVS-EN50160 on väärtused pinge harmooniliste järgi. 

Normaaltalitlustingimustes peavad igas nädalases ajavakemikus iga harmoonilise pinge 10 - 

minutilistest keskmistest efektiivväärtustest 95% olema väiksemad tabelis 2.8  antud 

väärtustest või nendega võrdsed. Üksikute harmooniliste suuremaid pingeid võivad põhjustada 

resonantsid. Sealjuures ei tohi toitepinge harmoonmoonutustegur THD (kaasa arvatud kõik 

harmoonilised kuni järguni  40 ) olla suurem kui 8% [19]. 

Tabel 2.8. Üksikute harmooniliste pinge väärtused liitumispunktis kuni järguni 25 protsendina 

pinge põhiharmoonilised u1 [19]. 

Paaritud harmoonilised Paarisharmoonilised 
3 – ga jagamatud  3 – ga jaguvad  
Järk h Suhteline 

väärtus, uh 
Järk h Suhteline 

väärtus, uh 
Järk h Suhteline 

väärtus, uh 
5 6% 3 5% 2 2% 
7 5% 9 1,5% 4 1% 
11 3,5% 15 1% 6 kuni 24 0,5% 
13 3% 21 0,75%   
17 2%     
19 1,5%     
23 1,5%     
25 1,5%     
MÄRKUS Harmoonilised üle 25. järgu ei määratleta, sest nad on tavaliselt väiksed ja 
resonantsnähtuste tõttu suurel määral ettearvamatud. 

Vastavalt standardile IEEE Std 519TM-2014 on koefitsientide tasemed. 
Tabel 2.9. THD normid [30] 

Pinge võrguga ühendamise 
kohas 

Individuaalsed 
harmoonilised % 

THD % 

V≤1.0 kV 5 8 
1 kV<V≤ 69 kV 3 5 
69 kV<V≤ 161 kV 1,5 2,5 
161 kV<V 1 1,5 

Harmooniliste voolude sisalduse standardid on esitatud allolevas tabelis. 
Tabel 2.10. [30]  

Voolu maksimaalne harmooniline moonutus protsentides IL 
ISC/IL 3 ≤ h <11 11≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h ≤ 50 TDD 

< 201 4 2 1,5 0,6 0,3 5 
20 < 50 7 3,5 2,5 1 0,5 8 
50 < 100 10 4,5 4 1,5 0,7 12 
100 < 1000 12 5,5 5 2 1 15 
> 1000 15 7 6 2,5 1,4 20 
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IL - maksimaalne koormusvool (põhisagedus) PCC korral koormuse töö normaalsetel 

tingimustel [30]. 

Märkus „1” – Kõik seadmed voolu tootmiseks on piiratud praeguste moonutuste väärtustega, 

olenemata tegeliku Isc/IL väärtusest. Selle nõude kohaselt võetakse arvesse esimesed näidud 

[30]. 

Kui THDI<10% ja THDV<5%, peetakse harmooniliste osakaalu madalaks ja nende 

summutamiseks pole vaja meetmeid, vastasel juhul tuleb paigaldada kõrge 

amplituudiväärtusega harmooniliste jaoks üks või mitu filtrit, et vähendada moonutuste tegurit 

vastuvõetava tasemeni [8]. 

 

2.5. Kaod jõutrafodes 

Kuni 50 MV∙A nominaalsevõimsusega toitetrafodel on olemas südamiku konstruktsioon. 

Kõrge- ja madalpingemähised on kontsentrilised silindrid, mis ümbritsevad vertikaalset 

ristkülikukujulist või ümmargust südamikku. Vertikaalsed südamikud ja horisontaalse 

südamiku ikke elemendid, mis moodustavad magnetilise ahela, koosnevad õhukestest 

terasplaatidest. Ikke ülemises ja alumises piirkonnas on tavaliselt välised 

kinnituskonstruktsioonid (klambrid), mis võivad olla valmistatud metallist või 

isoleermaterjalidest. Õliisolatsiooniga trafod asuvad teraspaagis. Kuiva tüübi trafod võivad olla 

kas lahtised või on ümbritsetud metallkestaga [18]. 

Kui trafo mähise juhtmeid läbib alalisvool, tekivad lihtsad kaod I2R , kus R on mähise püsiv 

takistus. Sama suurusega vahelduvvool juhitakse läbi mähise juhtmete, tekivad täiendavad 

kaod. Seda saab seletada järgmiselt. Kui trafo mähised juhivad vahelduvvoolu, on iga juht 

ümbritsetud vahelduva elektromagnetilise väljaga, mille tugevus on otseselt võrdeline voolu 

suurusega. Igal elektromagnetilise vooga ühendatud metallijuhil on sisemine induktsioonpinge, 

mis põhjustab selles juhis pöörisvoolusid. Pöörisvoolud põhjustavad kadusid, mis hajuvad 

soojuse kujul, põhjustades täiendava temperatuuri tõusu juhis kogu seda ümbritsevas 

keskkonnas. Seda tüüpi lisakadusid nimetatakse lisaks I2R kadudele sageli juhuslikeks 

kadudeks. Kõik täiendavad kaod on pöörisvoolude kaod, nimetatakse osa mähistes tavaliselt 

pöörisvoolu kadudeks [18].  



58 
 

Pöörisvoolu kaod mähistes on võrdelised elektromagnetilise välja tugevuse ruuduga (või välja 

tekitava koormusvoolu ruuduga) ja vahelduvvoolu sageduse ruuduga. Muud parasiitkaod on 

tavaliselt võrdelised vooluga, mis tõusevad võimsuseni, mis on veidi alla ühe, kuna 

elektromagnetilise voo läbitungimise sügavus muudesse metallosadesse (tavaliselt terasesse) 

sõltub välja tugevusest [18]. 

Kui trafole mõjub olulise harmooniliste sisaldusega koormusvool, suurendavad 

mähisejuhtmete ja muude metallosade täiendavad pöörisvoolu kaod nende osade temperatuuri 

nominaalsetel tingimustel üle normaalse töötemperatuuri. Kogemused on näidanud, et 

aktsepteeritava töötemperatuuri määramisel on kõige olulisemateks osadeks mähised. Seetõttu 

peab eesmägiks olema vältida liigseid kadusid mähise juhtmetes harmoonilise koormuse 

kadude korral nominaalse sagedusega töötingimustel [18]. 

Trafo sisemisel mähisel südamikul on tavaliselt suuremad pöörisvoolu kaod kui välisel 

mähisel, kuna elektromagnetiline voog kipub sissepoole painduma südamiku haru suhtes 

madalama takistusega raja suunas. Lisaks tekivad suurimad pöörisvoolu kaod tavaliselt 

sisemise mähise klemmijuhtides. See tuleneb asjaolust, et see on radiaalse elektromagnetilise 

voo suurim tiheduspiirkond (lähim kaugus radiaalselt suunatud voolujoonte vahel). Kuna juhi 

suurus laiuse järgi on tavaliselt kolm kuni viis korda suurem kui paksuse järgi ja pöörisvoolu 

kaod on võrdelised suuruse ruuduga, tekivad klemmijuhtides suured kaod [18]. 

 

Vastuvõetavate töötingimuste kindlaks määramise ettepanekud põhinevad trafo ekvivalentse 

võimsuse arvutamisel, mis seab antud harmoonilise koostisega koormusvoolude voolu 

vähendamise koefitsiendi. Valem võimaldab arvutada mittesiinuselise voolu maksimaalse 

efektiivse väärtuse, mis tagab kaod mähiste suurima kadude tiheduse piirkonnas. Et see ei 

ületaks kadude arvutatud väärtust töötingimuste nominaalsel sagedusel. Trafo lekketakistuse 

ja süsteemitakistuse kaudu voolavavad harmoonilised voolud võivad trafo klemmidel tekitada 

kerget harmoonilist moonutust pingelaine kujul. Sellised pingeharmoonilised põhjustavad trafo 

südamikus täiendavaid harmoonilisi kadusid. Kasutamise kogemus ei ole näidanud, et 

südamiku temperatuuri tõus oleks kunagi piiravaks parameetriks mittesiinuseliste 

koormusvoolude ohutute väärtuste määramisel [18].  
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2.5.1. Trafode kadude klassifikatsioon  

Aktiivsed kaod jõutrafos on põhjustatud selle mähiste takistusest. Seejuures võib need kaod 

jagada kahte tüüpi: 

1. Tinglikult püsivad kaod – koormusest sõltumatud tühikäigu kaod [11,13]. 

2. Koormuskaod, mis on seotud koormusvoolu vooluga mähiste takistuse kaudu [11,13]. 

Jõutrafol on aktiivne ja reaktiivne takistus. Nende arvutamisel peab tuginema trafo asendamise 

skeemile. 

Aktiivvõimsuse kaod koosnevad kahest komponendist, trafo mähiste kuumutamisel tekkivad 

kaod ΔPs, mis sõltuvad koormusvoolust ja terase kuumutamisel tekkivad kaod ΔPt, mis ei sõltu 

koormusvoolust. Võimsuse kaod, mis kuluvad trafo mähiste kuumutamisele (2.33) [11]: 

 𝛥𝑃 = 3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑅 = (
𝑆

√3𝑈
) ∙ 𝑅 =

𝑆

𝑈
∙ 𝑅 =

𝑃 + 𝑄

𝑈
∙ 𝑅 , (2.33) 

Samal ajal on täielikud aktiivsed kaod (2.34.) [11]: 

 𝛥𝑃 = 𝛥𝑃 + 𝛥𝑃 =  (𝑃 + 𝑄 ) ∙
𝑅

𝑈
+ 𝛥𝑃 , (2.34) 

kus 𝑅  on 

Trafo mähiste aktiivtakistus Ω, mis on määratud kadude 

väärtusega arvutusliku liiniga ühendatud trafo mähise vases 

ΔPV ( kW), trafo võimsusega S = Snom kV∙A, nominaalse 

pingega Unom (kV). 

 

 

 𝑅 = 𝛥𝑃 ∙
𝑈

𝑆
, (2.35) 

Reaktiivvõimsuse kaod koosnevad kahest komponendist, mis tekivad magnetvoo hajumisel 

trafos ΔQ, sõltuvalt koormusvoolu ruudust ja kadudest, mis kuluvad magnetiseerimisele trafos 

ΔQu, mis ei sõltu koormusvoolust, mis on määratud tühikäigu vooluga. 

Magnetvoo hajumisest põhjustatud võimsuse kadu (2.36) [11]: 

 𝛥𝑄 = 3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑥 = (𝑃 + 𝑄 ) ∙
𝑥

𝑈
, (2.36.) 
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Sel juhul täielikud reaktiivkaod kokku (2.37) [11]: 

 𝛥𝑄 = 𝛥𝑄 + 𝛥𝑄µ = (𝑃 + 𝑄 ) ∙
𝑥

𝑈
+ 𝛥𝑄µ, (2.37) 

kus 
𝑥  on trafo mähiste reaktiivtakistus, mis on määratud lühise 

pingega uk ja takistusega RT;  
 

 𝛥𝑄µ – tühikäigu kaod.  

Kataloogiandmeid kasutades saab trafode võimsuse kadusid määrata teisiti. Kui on antud kaod 

lühises ΔPm.nom, siis vastavad kadudele vases trafos nominaalsekoormuse Snom korral ja on teada 

selle tegelik koormus S, siis on aktiivkaod (2.38) [11]: 

 𝛥𝑃 = 𝛥𝑃 + 𝛥𝑃 = 𝛥𝑃 . ∙ (
𝑆

𝑆
) + 𝛥𝑃 = 𝑘 ∙ 𝛥𝑃 . + 𝛥𝑃 , (2.38) 

kus 𝑘 = 𝛽 on trafo koormustegur.  

Trafo takistus Ω ja reaktiivkaod kvar saab määrata kindlaks ka kataloogiandmete põhjal [11]: 

 𝑥 =
𝑢 ∙ 𝑈

(100 ∙ 𝑆 )
, (2.39) 

 𝛥𝑄µ =
𝐼 % ∙ 𝑆

100
 (2.40) 

 

 

𝛥𝑄 = 3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑥 + 𝛥𝑄µ = 3 ∙ 𝐼 ∙
𝑢 ∙ 𝑈

(100 ∙ 𝑆 )
+ 𝛥𝑄µ

=
𝑢 ∙ 𝑈

(100 ∙ 𝑆 )
+

𝐼 % ∙ 𝑆

100
=

𝑆

100
∙ (𝑢 ∙ 𝑘 + 𝐼 %), [11] 

(2.41) 

kus 
𝑘 = 𝛽 =  

( )
 

on trafo tegeliku koormuse ja selle nominaalsevõimsuse suhe; 

 𝑢  – lühise pinge %; 

 𝐼 % – trafo tühikäigu vool %; 

 𝑆  – nominaalne võimsus kV∙A. 

Kui kadude kindlaks määramisel võetakse arvesse reaktiivvõimsuse majanduslikku ekvivalenti 

kek, milleks on aktiivvõimsuse kaotus reaktiivvõimsuse ülekandmisel, siis on toodud 

aktiivvõimsuse kaod trafo tühikäigul võrdsed [11]: 

 𝛥𝑃 = 𝛥𝑃 + 𝑘 ∙ 𝛥𝑄 , (2.42.) 
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Toodud aktiivvõimsuse kaod trafo lühise korral [11]: 

 𝛥𝑃, = 𝛥𝑃 + 𝑘 ∙ 𝛥𝑄 , (2.43) 

Elektrienergia kadusid vases saab määrata vase võimsuse kadude ΔPm.nom, maksimaalne 

koormuse Smax, ja kadude aja τ järgi, mis on leitud sõltuvuse kõvera järgi  𝜏 = 𝑓(𝑇 , 𝑐𝑜𝑠𝜑) 

Eeldatakse, et see on teatud aja jooksul muutumatu (ööpäev, aasta jne) (2.44) [11]: 

 𝛥𝑊 = 𝛥𝑃 . ∙ (
𝑆

𝑆
) ∙ 𝜏, (2.44) 

Elektrienergia kaod terases määratakse võimsuse kadudega tühikäigul 𝛥𝑃 = 𝛥𝑃 . .  ja trafo 

sisselülituse aja T korral (2.45) [11]: 

 𝛥𝑊 = 𝛥𝑃 ∙ 𝑇, (2.45) 

Elektrienergia aktiivsed kaod kokku (2.46) [11]: 

 𝛥𝑊 = 𝛥𝑃 . ∙ (
𝑆

𝑆
) ∙ 𝜏 + 𝛥𝑃 ∙ 𝑇 = 𝛥𝑃 . ∙ 𝑘 ∙ 𝜏 + 𝛥𝑃 ∙ 𝑇, (2.46) 

Elektrienergia reaktiivsed kaod kokku. Need kaod määratakse reaktiivvõimsuse kadude ΔQt 

järgi, võttes arvesse kadude aega τ ja trafo sisselülituse aega T: (2.47) [11]: 

 
𝛥𝑉 = 𝛥𝑄𝜏 + 𝛥𝑄µ ∙ 𝑇 =

𝑢 ∙ 𝑘 ∙ 𝑆

100
∙ 𝜏 +

𝑖 . ∙ 𝑆

100
∙ 𝑇

=
𝑆

100
∙ (𝑢 ∙ 𝑘 + 𝑖 . ∙ 𝑇), 

(2.47) 

kus 
𝑘 = 𝛽 =  

( )
 

on Trafo tegeliku koormuse ja selle nominaalse võimsuse suhe; 

 𝑢  – Lühise pinge %; 

 𝑖 .  – Trafo tühikäigu vool %; 

 𝑆  – Nominaalne võimsus kV∙A. 

 

2.5.2. Lühisekadude klassifikatsioon Pl.v  trafos  

1. Peamised kaod madal- ja kõrgepingemähistes, mis on tekitatud mähiste töövoolude poolt, 

Pp1, Pp2. Peamiste kadude kindlaks määramiseks võib kasutada valemit(2.48) [33]: 

 𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑅 (2.48) 
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kus 𝐼 on vool, mis voolab mööda võrguelemendi takistuse aktiivkomponenti; 

 𝑅 – võrguelemendi takistuse aktiivkomponent. 

Praktikas on kombeks seda valemit kasutada teisendatud, arvutamise jaoks mugavamal kujul. 

Asendades voolu I koos voolutiheduse tuletisega mähises J, A/m2, mähise keeru ristlõikel p, 

m2 ja avades väärtuste R = ρl/p (2.49) [33]: 

 𝑅 = 𝜌 ∙ 𝑙/𝑝 (2.49) 

kus 𝜌 on Juhtme eritakistus, mkΩ·m; 

 𝑙 – Juhtme kogupikkus m, saame. 

 

2. Täiendavad kaod madal- ja kõrgepingemähistes, see tähendab pöördvoolude kaod, mis on 

tekitatud hajumisvälja poolt mähistes, Pd1, Pd2, [33] 

3. Peamised kaod trafo mähiste ja pukside vahelistes harudes Potv1, Potv2, [33] 

4. Täiendavad kaos harudes, mis on põhjustatud harude hajumisvälja poolt Potv.d1, Potv.d2, [33] 

5. Mähiste ja klemmide hajumisväljade poolt põhjustatud kaod paagi seintes ja muudes trafo 

konstruktsiooni elementides, P. [33] 

Lühise kadusid saab arvutada või eksperimentaalselt määrata trafo lühise testimisel. Lühise 

testimise korral tekivad mähistes nominaalsed voolud suhteliselt madala pinge korral (5-10% 

nominaalsest väärtusest) ning kaod magnetsüsteemis, mis on ligikaudu võrdelised teise pinge 

astmega, on tavaliselt tühiselt väikesed. Tavaliselt arvutataksetäiendavad kaod mähistes ja 

harudes määrates kindlaks peamiste kadude K-teguri suurenemise hajumisvälja olemasolu 

tõttu. Niisiis asendatakse mähises peamiste ja täiendavate kadude summa avaldisega 

 (2.50) [33]: 

 𝑃 + 𝑃 = 𝑃 ∙ 𝑘, (2.50) 

Seega saab lühise kogukadusid W väljendada valemiga (2.51.) [33]: 
 𝑃 = 𝑃 ∙ 𝑘 + 𝑃 ∙ 𝑘 + 𝑃 ∙ 𝑘 ∙ 𝑃 ∙ 𝑘 + 𝑃; 𝑘 ≥ 1,0, (2.51) 

Vastavalt standarditele EVS – IEC 60076 aktsepteeritakse arvestusliku tingliku 

temperatuurina, mille alla kuuluvad kaod ja lühise pinged, 75ºС õli- ja kuivtrafode jaoks 

isolatsiooniklassiga A, E, B ; 115ºC trafode jaoks, mille isolatsioonikindlusklassid on F, H, C. 

Trafo täielikud lühisekaod ei tohi erineda ühe või teise tehnilise seisukorra või standardiga 

määratud garantiiväärtusest rohkem kui 10% võrra. See väärtus puudub standardi EVS – IEC 
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60076 seerias, kuid see on olemas GOST-is ja vastavalt uuele EL direktiivile võib klient seda 

põhimõtteliselt nõuda [33]. 

Trafo normaalse töö korral, kui see on koormatud nominaalse vooluga nominaalse primaarse 

pinge ja sageduse korral, tekivad kaod selle mähistes, harudes ja konstruktsiooni elementides 

mähisevoolude ja nende poolt tekitatud hajumisvälja mõjul. Lühise kadudega võrdsed ja 

võrdselt nendega muutuvad koormusvoolud. Seetõttu kasutatakse normaalselt töötavas trafos 

mähiste muutuvate koormusvoolude poolt põhjustatud kadude ja trafo kasuteguri arvutamisel 

algväärtusena tavaliselt arvutatud või mõõdetud lühisekadusid [33]. 

 

2.5.3. Jõutrafode võimsusteguri korrigeerimine 

Trafode võimsusteguri korrigeerimine on ülimalt oluline, kuna neid kasutatakse pikaajalises 

töös. Seadmetes kus on palju erinevaid trafo alajaamu, soovitatakse trafode reaktiivvõimsust 

kompenseerida nii, et oleks tagatud pinge keskmine võimsuse tegur 0,9. Üldiselt, 

kompenseerides võimsust Qc trafo nominaalne täisvõimsusega S ei tohi ületada võimsust, mida 

tarbitakse minimaalse koormuse režiimis. Kasutades trafo tehnilise passi omadusi – tühikäigu 

vool I0%, lühise pinge uk%, kaod terasest südamikus Pfe ja kaod mähistes Pcu (kW), saab 

arvutada nõutud kompenseeriva võimsuse valemiga (2.52) [8]: 

  𝑄с =
𝐼 %

100
∙ 𝑆 + 𝐾 ∙

𝑢 %

100
∙ 𝑆 , (2.52) 

kus 
 𝑄с on trafo võimsusteguri korrigeerimiseks vajalik 

reaktiivvõimsus kvar; 
 

 𝐼 % – trafo tühikäigu vool%;  

 𝑢 %  – lühise pinge %;  

 
𝐾  – koormustegur, mis on võrdne minimaalse koormuse režiimi 

võimsuse ja trafo nominaalse võimsuse suhtega; 
 

 𝑆  – trafo nominaalne võimsus kV∙A.  

Selle metoodika aluselt tehtud arvutuste tulemusel tuleb kõigi jaotustrafode reaktiivvõimsuse 

kompenseerimiseks kompenseerida reaktiivvõimsus suuruses Q = 660 kvar. 

Tulemused on esitanud tabelis 2.11.
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Tabel  2.11. Võimsusteguri korrigeerimiseks vajalik reaktiivvõimsuse arvutus 

 

 Trafode number kV∙A KAV uk% I0% Qc, kvar 
1 Turbiini osakonna trafod 
2 ТА101 2500 0,31 7 0,42 26,78 
3 TA102 2500 0,27 7 0,39 22,70 
5 TA103 1400 0,26 6 0,39 11,31 
6 TA104 1400 0,18 6 0,42 8,88 
7 Kondensatsiooni osakonna trafod 
8 TA106 1250 0,49 6 0,42 23,70 
9 TA107 1600 0,39 6 0,63 24,68 

10 TA108 1600 0,48 6 0,63 33,04 
11 Tuhaärastuse osakonna trafod 
12 TA111 800 0,18 6 1,86 16,49 
13 TA112 800 0,42 6 1,74 22,71 
14 Utmisosakonna trafod 
15 TA121 5000 0,411 6,02 0,8 90,85 
16 TA122 5000 0,22 6,04 0,8 54,61 
17 TA130 1100 0,84 5,73 0,507 50,06 
18 TA131 1100 0,82 5,8 0,483 47,79 
19 TA132 1900 0,34 6,03 0,459 21,73 
20 TA133 1900 0,72   0 

21 TA125 2500 0,23 6,08 1,1 35,83 
22 TA126 2500 0,12 5,88 1,1 29,76 
23 TA123 2500 0,09 5,96 1,1 28,90 
24 TA124 2500 0,19 5,94 1,1 33,03 
25 TA127 2500 0,19 6,22 1,1 33,65 
27 TA128 2500 0,33 5,84 1,1 42,92 

SUMMA      659,43 
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2.5.4. Tehase aastase aktiivvõimsuse kadude arvutamine 

Trafode võimsusekaod on terase ja mähiste kadude summa. Trafo kogukaod nominaalsel 

töörežiimil võetakse võrdseks tühikäigu ja lühise kadude summaga, mis on esitatud iga trafo 

passis. Nominaalsest koormusest erineva koormuse korral, kuid nominaalse pinge ja 

voolusageduse korral I=Inβ, kus β on arvutatud täisvõimsuse koefitsiendi ja nominaalse 

võimsuse suhtena. Trafo aktiivvõimsuse kogukaod võib leida valemi abil (2.53) [13]: 

 ∆𝑃 = ∆𝑃 . + ∆𝑃 . ∙ 𝛽 , (2.53) 

kus ∆𝑃  on trafode aktiivvõimsuse kogukaod, W;  

 ∆𝑃 .  – trafo tühikäigu kadude summa, W;  

 ∆𝑃 .  – lühise kaod trafos, W;  

 
𝛽

= 𝐾  

– voolu ruutkeskmine väärtus kõrgepingeliinis (KP) nominaalse 

võimsuse ja nominaalse koormuse korral, A. 
 

Trafo reaktiivvõimsuse kogukaod (2.54) [13]: 

 ∆𝑄 =
𝐼

100
∙ 𝛽

𝑈

100
∙ 𝑆 , (2.54) 

kus 𝑄𝑃  on trafode reaktiivvõimsuse kogukaod, W;  

 𝐼 % – trafo tühikäigu vool,  % ;  

 𝑢 % – trafo lühise pinge, %.  

 

Aktiivsed elektri kaod n trafodes aastas 8760 h, (2.55) [13]: 
 

 ∆𝐸 = 8760 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑃 . +
1

𝑛
∙ ∆ . ∙ 𝜏, (2.55) 

kus ∆𝐸  on aktiivse energia kogukadu aastas trafos, kW;  

 𝜏 – kaotuste aeg.  

 

Kaotatud aeg arvutataksevalemi abil (2.56) [13]: 

 𝜏 = 8760 ∙ (0,124 +
𝑇

10000
) , (2.56) 

kus 𝑇 on trafo tööaeg;  

 𝐼 % – trafo tühikäigu vool, %;  

 𝑢 % – trafo lühise pinge, %.  
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Aastase elektrikao arvutamisel, võttes arvesse nii trafosid alakoormust kui ka harmoonilise 

võimsuse arvestamist, on võimalik kasutada ühte trafot jaama sektsioonide toite jaoks. 

Koormuse arvutamisel tingimustel, kui üks töötab trafo on koormuskadu väiksem. Aastane 

kokkuhoid umbes 69 MW·h. Tulemused on esitanud tabelis 2.12. 

 

Tabel 2.12. Tehase aastase aktiivvõimsuse kadude arvutamine 

 
KAV Tühikäigu 

kaod W 
Koormuse 
kaod, W, 

75oC 

τ     Summa Kokkuhoid 
kWh 

Turbiini osakonna trafod 

ТА101 0,305 2400 20960 4592 29977 53066 58470 5404 
TA102 0,272 2400 21987 4592 28493 54636 3834 
TA103 0,264 1700 15513 4592 19857 29510 37091 7582 
TA104 0,189 1700 14283 4592 17235 28351 8741 

Kondensatsiooni osakonna trafod 
     

TA106 0,496 1300 12666 4592 25696 57043 
  

TA107 0,39 1700 14695 4592 25155 67027 56347 
 

TA108 0,489 1700 14845 4592 31192 67559 
 

Tuhaärastuse osakonna trafod 
 

0 0 
  

TA111 0,183 1492,13 9686 4592 14561 29675 35505 5830 
TA112 0,428 1465,23 9640 4592 20944 29360 6144 

Utmisosakonna trafod 
 

0 0 
  

TA121 0,411 4580 42823 4592 73336 118413 121999 3586 
TA122 0,221 4451 43519 4592 48663 118555 3444 
TA130 0,841 1138 14108 4592 55678 187620 108292 

 

TA131 0,816 1109 14031 4592 52614 95365 
 

TA132 0,337 1713 17795 4592 24286 106470 83724 
 

TA133 0,721 1721 18585 4592 59438 92907 
 

TA125 0,234 2699 25926 4592 30162 38901 55702 16801 
TA126 0,124 2708 25749 4592 25540 38875 16826 
TA123 0,097 2744 25554 4592 25141 33906 53841 19936 
TA124 0,193 2777 25568 4592 28700 34200 19641 
TA127 0,199 2676 25821 4592 28137 55997 64657 8660 
TA128 0,325 2734 25917 4592 36520 56626 8031 

SUMMA 
  

701324 
  

69003 
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2.5.5. Võimsuse koefitsiendi toime kadudele jõutrafos 

Elektrienergia kadude all mõistetakse protsessi, mille käigus elektrienergia muundatakse teist 

tüüpi energiaks ja hajutatakse ilma vajalikku ja kasulikku tööd tegemata [9]. 

Üheks teguritest, mis mõjutab elektrienergia kadusid selle edastamise ajal, on cos(φ) väärtus 

võrgus. Selle väärtuse kõrvalekalle normeeritud väärtusest põhjustab võrguelementides, 

sealhulgas trafodes, ülemääraseid aktiivseid kadusid. Üheks tõhusatest meetoditeks cos(φ) 

korrigeerimiseks ja selle tulemusel kadude vähendamiseks on meetmed reaktiivvõimsuse 

kompenseerimiseks [9]. 

Elektrisüsteem on mitmesuguste elementide kombinatsioon: generaatorid, jõutrafod, liinid, 

koormused jne. Elektrotehnika seisukohast on iga element takistus, millel on aktiivne ja 

reaktiivne komponent. Sel juhul siis, kui vool läbib reaktiivset komponenti (induktiivne või 

mahtuvuslik), muundatakse energia perioodiliselt elektrienergiast välja energiaks ja vastupidi 

ilma hajumise ja kadudeta. Seetõttu puuduvad otseselt energiakaod takistuse reaktiivses 

komponendis [9].  

Elektrienergia peamine tarbimine ja elektrienergia kaod on seotud kõigi võrguelementide 

takistuse aktiivse komponendiga. Aktiivvõimsuse tarbimine on seotud koormuse aktiivse 

takistusega ja kaod muude võrguelementide aktiivse takistusega [9]. 

Elektrienergia edastamisel ja tarbimisel võrdub elemendil vabanev aktiivvõimsus (2.57) [9]: 

 𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑅 (2.57) 

kus 𝐼 on vool, mis läbib võrguelemendi takistuse aktiivset komponenti; 

 𝑅 – võrguelemendi takistuse aktiivkomponent. 

Koormustakistus on suurusjärgu võrra suurem kui teiste elementide: trafode ja liinide takistus, 

siis sõltub koguvool kogu koormustakistusest. Energiat ülekandvate elementide aktiivtakistust 

läbib koguvool I, mis on koormusvoolu aktiivse Ia ja reaktiivse Ir komponendi vektorsumma. 

Seetõttu eraldub ja hajub elementidel võimsus, mis sõltub nii aktiivsest kui ka reaktiivsest 

koormustakistusest. Seda võimsust nimetatakse koormuskaoks. Seega mõjutab 

reaktiivkoormus otseselt energiakadu võrguelementides [9]. 
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2.5.6. Kadude  vähendamine cosφ parendamise teel 

Trafo takistuse arvutamisel viime selle madala pinge poolele, seetõttu kasutame arvutamisel 

sekundaarmähise nominaalset pinget. Trafo kadude arvutamine (2.58) [9]: 

 𝑃 = 𝑆 ∙ 𝐾 cos 𝜑 , (2.58) 

 

 ∆𝑃 =
𝑃 ∙ ∆𝑃 . ∙ 𝑈

𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝜑 ) ∙ 𝑈
, (2.59) 

kus ∆𝑃 on kaod trafos.  

 

 𝐾 =
𝑃

𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑 )
, (2.60) 

Majanduslikust aspektist lähtudes mõjutab reaktiivvõimsuse kompenseerimine võrgus mitte 

ainult kadude vähenemist jõutrafos, vaid võimaldab ka selle koormuse olulist vähendamist. 

Trafo koormuse vähendamine võimaldab selle kasutusiga pikendada. Tarbijate arvu ja kogu 

energiatarbimise võimaliku suurenemise korral vältida trafo asendamist võimsamaga [9]. 

Tulemused on esitanud tabelis 2.13. 
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Tabel 2.13. Kadude vähendamine cosφ parendamise teel 

  kV∙A KAV 

Koormuse 
kaod, W, 
75oC cos1 cos2 P1, kW 

deltaP1, 
kW 

deltaP2, 
kW KAV2 

Turbiini osakonna trafod  
ТА101 2500 0,305 20960 0,96 0,99 732 2,16 2,03 0,29 
TA102 2500 0,272 21987 0,98 0,99 666,4 1,80 1,77 0,26 
TA103 1400 0,264 15513 0,87 0,99 321,55 1,20 0,93 0,23 
TA104 1400 0,189 14283 0,94 0,99 248,72 0,57 0,51 0,18 
Kondensatsiooni osakonna trafod 
TA106 1250 0,496 12666 0,99 0,99 613,8 3,45 3,45 0,49 
TA107 1600 0,39 14695 0,98 0,99 611,52 2,48 2,43 0,38 
TA108 1600 0,489 14845 0,98 0,99 766,752 3,93 3,85 0,47 
Tuhaärastuse osakonna trafod 
TA111 800 0,183 9686 0,98 0,99 143,47 0,36 0,35 0,18 
TA112 800 0,428 9640 0,98 0,99 335,55 1,96 1,92 0,42 
Utmisosakonna trafod 
TA121 5000 0,411 42823 0,95 0,99 1952,25 8,02 7,38 0,39 
TA122 5000 0,22 43519 0,98 0,99 1078 2,33 2,29 0,21 
TA130 1100 0,84 14108 0,96 0,99 887 11,03 10,37 0,80 
TA131 1100 0,816 14031 0,96 0,99 861,69 10,35 9,73 0,78 
TA132 1900 0,337 17795 0,97 0,99 621,091 2,24 2,15 0,32 
TA133 1900 0,721 18585 0,97 0,99 1328,8 10,70 10,28 0,69 
TA125 2500 0,234 25926 0,95 0,99 555,75 1,57 1,45 0,22 
TA126 2500 0,124 25749 0,94 0,99 291,4 0,44 0,40 0,12 
TA123 2500 0,097 25554 0,94 0,99 227,95 0,27 0,24 0,09 
TA124 2500 0,193 25568 0,96 0,99 463,2 1,06 0,99 0,18 
TA127 2500 0,199 25821 0,86 0,99 427,85 1,13 0,85 0,17 
TA128 2500 0,325 25917 0,9 0,99 731,25 3,03 2,51 0,29 
SUMMA      70,08 65,87  



70 
 

3. REAKTIIVVÕIMSUSE KOMPENSEERIMINE 
 

Elektriseadmed tarbivad töö ajal energiat. Seejuures koosneb koguvõimsus kahest 

komponendist: aktiivsest ja reaktiivsest. Reaktiivvõimsus ei tee kasulikku tööd, kuid toob 

võrku täiendavaid kadusid. Seetõttu püütakse seda vähendada, rakendades mitmesuguseid 

tehnilisi lahendusi reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks elektrivõrkudes. Selles peatükis 

käsitletakse reaktiivvõimsuse kompenseerimist [14]. 

Reaktiivvõimsus tekib magnet- ja elektriväljades, mis on iseloomulikud induktiivsetele ja 

mahtuvuslikele koormustele töö korral vahelduvvooluahelates. Aktiivkoormuse töötamise 

ajal on pinge ja voolu faasid samad ja langevad kokku. Induktiivse koormuse ühendamisel 

jääb pinge voolust maha ja mahtuvusliku koormuse korral on see ees [14]. 

 

Joonis 3.1. Aktiiv, reaktiiv ja näivvõimsuse graafikud 

Nende faaside vahelise nihkenurga kosinust nimetatakse võimsusteguriks (3.1.) [14]: 

 cos 𝜑 =
𝑃

𝑆
, (3.1.) 

Nurga kosinus on alati väiksem kui üks, seega on aktiivne võimsus alati väiksem kui 

koguvõimsus. Reaktiivne vool liigub aktiivse voolu suhtes vastupidises suunas ja takistab 

selle läbimist, nii nagu voolab täiskoormusvool S (3.2) [14]: 

 𝑆 = 𝑈 ∙ 𝐼, (3.2) 
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Elektriliinide projektide väljatöötamisel tuleb arvestada aktiivse ja reaktiivse energia 

tarbimisega. Kui viimast on liiga palju, peab suurendama liini ristlõiget, mis toob kaasa 

lisakulud. Seetõttu sellega võideldakse. Reaktiivvõimsuse kompenseerimine vähendab 

võrgu koormust ja säästab tööstusettevõtete elektrienergiat [14]. 

Kus on oluline arvesse võtta cosφ, kus ja millal on vajalik reaktiivvõimsuse 

kompenseerimine. Selleks peab analüüsima selle allikaid, joonis 3.2. [14] 

 

Joonis 3.2 [14].  

Peamise reaktiivkoormuse tarbijad on [14]: 

 elektrimootorid, kollektor- ja asünkroonsed, eriti kui töörežiimis on selle koormus 

konkreetse mootori jaoks väike [14]; 

 elektromehaanilised täitemehhanismid (solenoidid, ventiilid, elektromagnetid) [14]; 

 elektromagnetilised lülitusseadmed [14]; 

 trafod, eriti tühikäigul [14]. 

Reaktiivvõimsuse kompenseerimine on reaktiivse võimsuse allikate lähendamine selle 

tarbimiskohtadele. Reaktiivse energia kompenseerimise seadmete paigaldamine otse 

tarbijale võimaldab parandada elektrivarustuse tehnilisi ja majanduslikke näitajaid [28]: 

 vähendada seadmete maksumust, vähendades õhuliinide ja kaabelliinide juhtmete 

ristlõikeid, vähendades jõutrafode nominaalset võimsust jne [28]; 

 suurendada kaabli- ja õhuliinide, samuti jõutrafode läbilaskevõimet [28]; 

 vähendada pingekadusid, aga ka võimsuse kadusid kaabelliinides ja trafodes [28]; 

 vähendada elektrienergia eest tasumise kulusid, vähendades tarbitud võimsuse hulka. 

 

 
3.1. Reaktiivvõimsuse põhimääratlused 
 

Reaktiivvõimsuse kompenseerimine või tööstusettevõtetes kasutatavate elektripaigaldiste 

võimsusteguri suurendamine on väga oluline. See on osa üldisest elektrivarustuse süsteemi 
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kasuteguri suurendamise ja tarbijale müüdava elektrienergia kvaliteedi parandamise 

probleemist. Elektritarbijad, näiteks asünkroonmootorid, vajavad normaalseks tööks nii 

aktiiv- kui ka reaktiivvõimsust. Neid tekitatakse reeglina sünkroongeneraatorite abil tootjalt 

tarbijale. Aktiivse P ja reaktiivse Q võimsuse ülekandmisel tarbijatele tekivad 

elektrivarustuse juhtides aktiivvõimsuse kaod (3.3) [11]: 

 𝛥𝑃 = 3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑅 =
𝑆

𝑈
∙ 𝑅 =

𝑃 +𝑄

𝑈
∙ 𝑅 =

𝑃

𝑈
∙ 𝑅 +

𝑄

𝑈
∙ 𝑅 = 𝛥𝑃 + 𝛥𝑃  (3.3) 

kus 𝛥𝑃 on aktiivse võimsuse kaod; 

 𝛥𝑃  – kaod aktiivvõimsuse ülekandmisel; 

 𝛥𝑃  – kaod reaktiivvõimsuse ülekandmisel. 

Arvestades, et võimsustegur on 𝑐𝑜𝑠𝜑 = = , saame kindlaks teha (3.4) [11]: 

 𝑃 + 𝑄 =
𝑃

cos 𝜑
 (3.4) 

Asendades saame väärtuse (3.5) [11]: 

 𝛥𝑃 = 𝛥𝑃 + 𝛥𝑃 =
𝑃 ∙ 𝑅

𝑈 ∙ cos 𝜑
 (3.5) 

Järelikult on aktiivvõimsuse kaod pöördvõrdelised võimsusteguri ruuduga. See kinnitab 

võimsusteguri väärtust elektrienergia edastamisel toiteallikatest tarbijatele [11]. 

Valemist (3.3) järeldub, et edastatava reaktiivvõimsuse Q vähenemise korral väheneb 

aktiivvõimsuse kaotus võrgus väärtusest ΔP1 kuni väärtuseni ΔP2, mis saavutatakse 

kompensatsiooniseadmete abil tabel 3.1 [11]. 

Seejuures saadavat aktiivvõimsuse vähenemise ΔP = ΔP1 - ΔP2 kW ja ülekantava 

reaktiivvõimsuse Q kvar suhet nimetatakse kadude vähendamise koefitsiendiks või 

majanduslikuks ekvivalendiks ka. See koefitsient moodustab 0,02–0,12 kW/kvar ja sõltub 

cosφ. Ettevõtte elektrivarustuse skeemid ja kaugus toiteallikast. Koefitsiendi ka arvestamine 

trafo võimsuse valimisel [11]. 

Tabel 3.1 [11]. Reaktiivvõisuse kompensaatorid 

Kompenseeriv seade Erikaod kW/kvar 
Staatilised pingekondensaatorid  
0,22 – 0,5 kV 0,004 
3 – 10 kV 0,003 
Sünkroonsed kompensaatorid võimsusega 7,5 – 
1,5 MV∙A 

0,027 – 0,023 
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Kompensaatoritena kasutatavad 
sünkroongeneraatorid ja sünkroonmootorid 
võimsusega 500 – 5000 kV∙A 

0,05 – 0,10 

Sama, võimsusega vähem, kui 500 kV∙A, 
madala kiirusega 

0,1 – 0,15 

Kompensaatorina kasutatavad 
sünkroongeneraatorid, ilma primaarset ajamit 
lahti ühendamata 

0,25 – 0,3 

 

Elektripaigaldise reaktiivvõimsuse tarbimise suurenemine põhjustab voolutugevuse 

suurenemise mistahes ahela osas, juhtides voolu ja elektripaigaldise võimsusteguri 

vähenemise. 

Elektripaigaldise võimsusteguri suurenemine sõltub reaktiivse energiatarbimise 

vähenemisest. Reaktiivvõimsuse Q tarbimise vähendamisel väärtusele (Q-Qk), kus Qk on 

kompenseeriva seadme võimsus, väheneb ka nurga φ1, väärtus до φ2 - ni. Seetõttu suureneb 

võimsustegur cos 𝜑 − 𝑙𝑡 до cos 𝜑 − 𝑛𝑖. Näidatud joonisel 3.3 [11]. 

 

 

Joonis 3.3. Võimsuse kolmnurk [11] 

Reaktiivvõimsust kompenseerivate seadmete kasutamine muudab elektripaigaldiste 

ekspluateerimise mõnevõrra kallimaks. Lisaks tekivad neis mõned täiendavad 

aktiivvõimsuse kaod [29]. 

Võimsusteguri suurendamine või reaktiivvõimsuse tarbimise vähendamine elektrivarustuse 

süsteemi elementide poolt vähendab aktiivvõimsuse kadusid ja suurendab pinget. Nendes 

piirkondades, kus elektrivarustuse elementide reaktiivvõimsuse tarbimine suureneb, 

suurenevad aktiivvõimsuse kaod ja pinge väheneb. Nendes piirkondades, kus 

reaktiivvõimsuse tarbimine väheneb, suureneb ka elektrivarustuse elementide 

läbilaskevõime ning uute liinide kavandamisel on sama aktiivvõimsuse edastamise korral 
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võimalik kasutada väiksema ristlõikega juhtmeid. Täiendavad aktiivvõimsuse kaod 

kompensatsiooniseadmetes iseloomustavad reaktiivse energia tootmise ökonoomsust ja 

nende paigaldamise otstarbekust. Need aktiivvõimsuse täiendavad kaod on erinevate 

kompenseerivate seadmete jaoks erinevad ja neid võib iseloomustada aktiivse võimsuse 

konkreetse kaoga kompenseerimiseks [29]. 

Elektrivõrgu mis tahes element, milles vool on pingest ees, on reaktiivvõimsuse generaator. 

Seetõttu on lisaks sünkroonsetele masinatele (generaatorid ja ajamid), mis töötavad 

üleergutusega, ka  reaktiivse võimsuse allikateks elektriliinid. 

Reaktiivvõimsuse arvutamiseks on mugav kasutada mitte cosφ, vaid tanφ, kuna 

reaktiivvõimsuse arvutatud väärtus on hõlpsasti leitav avaldisest (3.6) [13]: 

 𝑄 = 𝑃 ∙  𝑡𝑎𝑛𝜑, (3.6) 

Väärtus tanφ, nurga φ lähenemisel nullile, võimaldab meil leida P väärtuse väiksema veaga 

kui väärtus cosφ. Väikeste nurkade φ alal, kus cosφ=0,95, toob võimsusteguri muutus 1% 

võrra kaasa reaktiivvõimsuse muutuse 10% võrra. Seetõttu kasutatakse tanφ praegu 

peamiselt Q iseloomustamiseks. Tuleb meeles pidada, et reaktiivvõimsuse tõlgendamine 

võimsusena on tinglik [13].  

Elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel põhinevate vahelduvvoolu masinate ja 

aparaatide töötamisega kaasneb pidev muutumine magnetvoogudes nende magnetahelates 

ja hajuvusväljades. Seetõttu peab neile antav võimsuse voog sisaldama mitte ainult 

aktiivkomponenti P, vaid ka induktiivse olemusega Q reaktiivkomponenti, mis on vajalik 

magnetväljade loomiseks. Ilma selleta on energia muundamise protsessid, vool ja pinge 

tekkimine võimatu. Asünkroonmootori reaktiivvõimsuse avaldist saab esitada järgmiselt 

(3.7) [13]: 

 𝑄 = 𝑄 + 𝑄 ∙ 𝐾  (3.7) 

kus 𝑄  on asünkroonmootori reaktiivvõimsus; 

 𝑄  – magnetiseerimisjõu, st tühikäigu reaktiivvõimsus; 

 
𝑄  

– 
asünkroonmootori reaktiivvõimsuse kaod hajumiseks nominaalsel 

koormusel; 

 𝐾  – koormustegur. 
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Kolmefaasiliste jõutrafode poolt tarbitud reaktiivvõimsus kulutatakse asünkroonmootorites 

trafo magnetilise vooluringi magnetiseerimiseks Qtrans2 ning hajumisväljade loomiseks 

Qtrans3 (3.8) [13]: 

 𝑄 = 𝑄 + 𝑄 ∙ 𝐾 .  (3.8) 

kus 𝑄  on trafo reaktiivvõimsus; 

 𝑄  – magnetiseerimise reaktiivvõimsus, magnetiline vooluring; 

 𝑄  – trafo reaktiivvõimsuse kaod hajutusväljade loomiseks; 

 𝐾 .  – trafo koormustegur. 

Trafode reaktiivvõimsuse tarbimine magnetiseerimiseks on mitu korda väiksem kui 

asünkroonmootorites, kuna trafos puudub õhuvahe. Trafode tarbitavast kogu reaktiivsest 

energiast kulub umbes 80% magnetiseerimiseks [13]. 

 

3.2. Võmsusteguri väärtused 
 

Jooksev võimsustegur igal ajahetkel (3.9) [11, 13]: 

 cos 𝜑 =
𝑃

𝑆
=

𝑃

𝑃 + 𝑄
 (3.9) 

kus cos 𝜑 on võimsuse tegur; 

 𝑃 – aktiivne võimsus; 

 𝑆 – täisvõimsus; 

 𝑄 – reaktiivne võimsus. 

 

Põhiarvutused reaktiivvõimsuse kompenseerimise korral. 

Elektrivõrk kujutab endast ühtset tervikut ja kompenseerimisvahendite õige valik 

tööstusettevõtete kuni 1000V pingega võrkude jaoks, aga ka 6-10 kV võrgus saab teha ainult 

probleemide ühisel lahendamisel [11]. 

Tööstusettevõtetes reaktiivvõimsuse peamised tarbijad on ühendatud võrkudega kuni 

1000V. Reaktiivse võimsuse allikateks on siin kondensaatorite patareid ja puuduv osa 

kaetakse ülevooluga kõrgepingevõrgust 6–10 kV pingega siinidelt. Tarbijate 

reaktiivvõimsuse kompenseerimine toimub sünkroonmootorite või otse kuni 1000V võrku 

ühendatud kondensaatorite patareide abil. Reaktiivvõimsust saab edastada kuni 1000V 
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võrku 6–10 kV pinge poolt kondensaatorite patareidest, sünkroonmootoritest ja SEJ 

generaatoritest või energiasüsteemi võrgust. Reaktiivvõimsuse allikad pingega 6 - 10 kV on 

säästlikumad kui vastavad reaktiivvõimsuse allikad kuni 1000 kV, kuid võimsuse 

ülekandmine võrku kuni 1000V võib kaasa tuua trafode arvu suurenemise ning 

elektrienergia kadude suurenemise võrgus ja trafodes. Seetõttu tuleb reaktiivvõimsust 

kompenseerimine 1000 V poolt (3.10) [11]: 

 𝑁 =
𝑃∑

𝛽 ∙ 𝑆
 (3.10) 

kus 𝑁  on minimaalne trafode arv; 

 
𝑃∑  

– 
keskmine aktiivne koguvõimsus, mida tarbitakse kõige suurema 

koormusega vahetuse jooksul võrkudes kuni 1000 V; 

 𝛽 – 
koormustegur, mis on võrdne minimaalse koormuse režiimi 

võimsuse ja trafo nominaalse võimsuse suhtega 

 𝑆  – ühe trafo nominaalne võimsus. 

Suurim reaktiivvõimsus, mida saab 6–10 pingega võrgust kuni 1000 V pingega võrku üle 

kanda, ilma et see ületaks 𝛽  ja ei suurendaks trafode etteantud arvu (3.11) [11]: 

 𝑄 = (𝑁 ∙ 𝛽 ∙ 𝑆 ) − 𝑃
∑

 (3.11) 

kus 𝑄  on 

 Suurim reaktiivvõimsus, mida saab 6–10 pingega võrgust kuni 

1000 V pingega võrku üle kanda, ilma et see ületaks 𝛽  ja ei 

suurendaks trafode etteantud arvu. 

Optimeerimise probleemi lahendamiseks tuleb võrrelda valikute hinnangulisi kulusid 

trafode minimaalse arvuga N0 ja trafode arvuga, mida on suurendatud ühe või kahe võrra. 

Kui ettevõttes on paigaldatud üks või kaks 6-10/0,4 kV trafot, siis reaktiivvõimsuse 

kompenseerimise astme muutumisel võrgus 1000 V ei saa trafode arvu tavaliselt muuta 

elektrivarustuse tingimuste, töökodade asukoha ja usaldusväärsuse nõuete tõttu. Sel juhul, 

säilitades kirjeldatud arvutusmetoodikat, määratakse kindlaks mitte trafode minimaalne 

võimalik arv, vaid minimaalne võimalik võimsus (3.12) [11]: 

 𝑆 =
𝑃

𝛽 ∙ cos 𝜑
 (3.12) 

Pärast seda võrreldakse minimaalse võimaliku võimsusega trafo paigaldamise võimalusi ühe 

astme võrra kõrgema trafoga. 
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3.2.1. Võimsusteguri arvutamine kõigil harmoonilistel 
 

Kuna kaasajal on tööstuslike tarbijate võrgul mittesiinuseline iseloom on valemite 

kasutamine koguvõimsuse arvutamiseks, cosφ või tanφ leidmiseks mõneti ebaõige. 

Mittesiinuseliste režiimide arvutamiseks on vaja kasutada Fourier jada. 

Üheks olulisemaks küsimuseks energiakvaliteedi osas on võimsusteguri PF määramine, eriti 

kuna see on seotud mitte ainult tehniliste küsimustega, vaid ka majanduslike aspektidega. 

Kogu maailmas kasutatakse PF arvutamist kulude arvestamise süsteemidega seotud 

aktiivsete ja reaktiivsete võimsuste kvantitatiivseks hindamiseks. Mittelineaarsete seadmete 

koguse suurenemisega siinuseliste ja tasakaalustatud tingimuste jaoks välja töötatud 

traditsioonilised meetodid võivad põhjustada lubamatuid vigu. Mittesiinuseliste ja 

tasakaalustamata pingete ja voolude rakendamisel on vaja täiendavaid kaalutlusi [5]. 

Tavalistes tingimustes väljendatakse võimsustegur vahelduvvoolupaigaldistes 

traditsioonilist määratlust aktiivvõimsuse ja täieliku võimsuse suhtena. Võimsuse 

komponente arvutatakse ruutkeskmiste väärtuste abil ja normaalne aktiivvõimsus 

määratletakse kui (3.13) [5]: 

 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 (3.13) 

Normaalne reaktiivjõud saadakse järgmiselt: (3.14) [5]: 

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ sin 𝜑 (3.14) 

Koguvõimsus määratakse (3.15) [5]: 

 𝑆 = 𝑈 ∙ 𝐼 = 𝑃 + 𝑄  (3.15) 

Võimsustegur on määratletud suhtena (3.16) [5]: 

 𝑃𝐹 =
𝑃

𝑆
 (3.16) 

ja see peab väljendama energiahulka koguvõimsusest. See muundatakse soojuseks 

(sealhulgas soojuskaod) või teatud väljundvõimsuseks (näiteks kiirgus või mehaaniline 

võimsus). Pingete rakendamisel PF väljendab kogu ringleva voolu komponenti, mis vastutab 

aktiivvõimsuse genereerimise eest. Seda määratlust on edukalt rakendatud siinuseliste 

ühefaasiliste ja sümmeetriliste mitmefaasiliste süsteemide jaoks, võttes arvesse vastavaid 

faasinumbreid ja kasutades faasipinge ja voolu kuju ruutväärtusi. Nendes konkreetsetes 

tingimustes tähistab võimsustegur 3.16. pinge ja voolu faasi vahelise nurga kosinuset ning 

see arvutataksenihkekoefitsiendina valemi abil järgmiselt (3.17) [5]: 
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 𝑃𝐹 = cos 𝜑 (3.17) 

Järgnevalt on loetletud on valemid ja metoodikad, mis näitavad mittesiinuseliste režiimide 

õigeid arvutusi. 

Seda määratlust on edukalt rakendatud siinuselises ühefaasilises ja sümmeetrilises 

mitmefaasilises süsteemis, võttes arvesse vastavaid faasinumbreid ja kasutades faasipinge ja 

voolu kuju ruutväärtusi. Nendes konkreetsetes tingimustes kujutab võimsustegur PF =  

(3.16) endast pinge ja jooksva faasi vahelise nurga kosinust: PF = cosφ, (3.17) ja see on 

määratletud kui nihketegur. Seniajani on enamiku paigaldatud energiaarvestite töö aluseks 

elektromagnetilised seadmed. Arvestades võimsustegurit vastavalt (3.17). Viimastel 

aastakümnetel vastavad mittelineaarsete ja elektrooniliselt kommuteeritavate koormuste 

kasvuga seoses toitepinged harva ideaalsetele tingimustele (siinuselised ja tasakaalustatud). 

On vaja välja töötada uued arvutusmeetodid [5].  

Tasakaalustatud süsteemide korral, kuid mitte siinuseliste režiimide korral kehtivad endiselt 

valemid (3.13-3.16), arvestades, et ruutkeskmise väärtused sisaldavad harmoonilisi 

komponente (3.19) [5]: 

 cos 𝜑 =
𝑃

𝑆
=

𝑃

𝑃 + 𝑄
, (3.19) 

kus cos 𝜑 on võimsuse tegur; 

 𝑃 – aktiivne võimsus; 

 𝑆 – täisvõimsus; 

 𝑄 – reaktiivne võimsus. 

 

 𝑃𝐹 =
𝑃

𝑆
 (3.20) 

Kuid sel juhul ei pruugi P ja S suhtest tulenev võimsustegur olla mitte seotud nihke nurgaga. 

Seejuures ei saa võimsustegurit kvantitatiivselt kindlaks määrata tavaliste 

elektromagnetiliste loendurite abil harmooniliste olemasolu tõttu. Kui moonutus ei mõjuta 

toitepinget, võib võimsustegurit väljendada põhikomponendi nihketeguri kaudu (cosφ) ja 

voolude kogu harmoonilise moonutuse teguriga (3.21) [5]: 

 𝑃𝐹 =
𝑃

𝑆
=

𝐼

𝐼
∙ cos 𝜑 =

1

1 + 𝑇𝐻𝐷
∙ cos 𝜑, (3.21) 
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kus 𝑃𝐹 on võimsuse tegur; 

 𝐼 – voolutugevuse ruutkeskmine väärtus; 

 𝐼  – põhikomponendi ruutkeskmine väärtus; 

 𝑇𝐻𝐷  – voolude harmooniliste moonutuste üldine tegur. 

Pinge moonutamisel tekib keerulisem olukord, kuna sel juhul hõlmab võimsusteguri (PF) 

määramine võimsuse harmoonilisi komponente (3.22) [7]: 

 

𝑃𝐹 =
𝑃

𝑆
=

𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 + ∑ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑

𝑈 ∙ 𝐼

=
∑ 𝐼 , ∙ 𝑈 , ∙ cos 𝜑

𝐼 , ∙ 𝑈 ,

=
∑ 𝐼 , ∙ 𝑈 , ∙ cos 𝜑

∑ (𝐼 , ) ∙ (𝑈 , )
 

(3.22) 

kus 𝑃𝐹 on  

 
𝑈 ∙ 𝐼

∙ cos 𝜑 
– aktiivne võimsus esimesel põhisagedusel. 

 
𝑈 ∙ 𝐼

∙ cos 𝜑  

– aktiivvõimsus muudel sagedustel; 

 𝑈 ∙ 𝐼 – täisvõimsus kõigil sagedustel. 

 

 𝑃𝐹 =
𝐼 ,

𝐼 ,
∙ cos 𝜑 = 𝑘 ∙ 𝑘 , [7] (3.23) 

kus 𝑃𝐹 on võimsuse tegur; 

 𝐼 ,  – koguvoolu ruutkeskmine tugevus; 

 𝐼 ,  – põhikomponendi ruutkeskmine väärtus; 

 cos 𝜑 1 – võimsustegur esimesel põhisagedusel. 

 

Esimene komponent kujutab endast peamist tegurit, mis on seotud põhisagedusega. Teine 

(summeeritav) tegur võtab arvesse harmoonilisi astmeid neeldub koormustega ja muude 

süsteemi komponentidega. Nende komponentide päritolu ja otstarbe tuvastamine 

elektrisüsteemis ei ole lihtne ülesanne. Ja kuna põhi- ja harmooniliste komponentide 

ristkorrutamine annab nulliga võrduva keskmise võimsuse, jäeti need (3.21) välja. 

Tasakaalustamata süsteemide korral kasutatakse valemeid (3.13 kuni 3.16), mis põhinevad 
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faasimuutujatel, ei esinda õigesti võnkevõimsuse resulteerivaid komponente. Seda seetõttu, 

et nad ei võta arvesse faasidevahelist koostoimet [7]. Selle probleemi lahendamiseks ja 

erinevate häiritavate komponentide jaotuse täpseks kindlaks määramiseks kasutatakse pinge 

ja voolu jadade teguriteks lahutamist. Need teguriteks lahutamised tuleb läbi viia digitaalselt 

ja online režiimis. See on vajalik pingete, voolude ja võimsuste vastavuste 

hetkekoefitsientide arvutamiseks, mis võivad olla otseselt seotud võimsusteguriga, isegi 

asümmeetria ja moonutatud signaalide korral [7]. 

 

3.3. Kompenseeriva võimsuse määramine 
 

Praktiliselt, suhteliselt suure kaalutud keskmise võimsusteguri korral täheldati 

võimsusteguri madalat väärtust energiasüsteemi maksimaalse koormuse tundide ajal. Selle 

eest sai ettevõte tariifi soodustust elektrienergia eest. See tõi kaasa reaktiivvõimsuste 

tasakaalu häired ja raskendas elektrivarustuse normaalse töörežiimi hoidmist [11]. 

Kompenseerivate seadmete valimisel kinnitatakse nende kompleksse kasutamise vajadus nii 

pingerežiimi säilitamiseks võrgus kui ka reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks [11]. 

Kompenseerimisseadme võimsusega Qk kvar on määratletud kui erinevus ettevõtte 

koormuse tegeliku suurima reaktiivvõimsuse Qm ja elektrisüsteemi poolt ettevõttele 

pakutava maksimaalse reaktiivvõimsuse Qe vahe vastavalt selle töö tingimustele (3.24) [11]: 

 𝑄 = 𝑄 − 𝑄 = 𝑃 ∙ [(𝑡𝑎𝑛𝜑 − 𝑡𝑎𝑛𝜑 )] (3.24) 

kus 𝑃  on 

 ettevõtte aktiivse koormuse võimsus energiasüsteemi maksimumi 

tundide ajal võetakse kõige koormatuma vahetuse arvutusliku 

võimsuse Pm järgi, kW; 

 𝑡𝑎𝑛𝜑  – koormuse võimsustele vastava nurga tegelik tangens Pm, Qm; 

 𝑡𝑎𝑛𝜑  – 

nurga optimaalne tangens, mis vastab ettevõttele kehtestatud 

tingimustele energiasüsteemist võimsuste Pm vastuvõtmiseks või 

tanφe soovitud väärtus pärast kompenseerimisseadme 

paigaldamist. 
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Joonis 3.4. Võimsuse kolmnurk [11] 

Arvutusliku koormuse määramise korral, mille järgi valitakse kompensatsiooniseadme 

võimsus, tuleb arvestada selliste meetmete rakendamisega, mis kompenseerivad tarbijate 

koormuse reaktiivvõimsust ja  mis ei vaja kompensatsiooniseadmete olemasolu. 

Vaadeldavates elektripaigaldistes saaks vaatamata heale kosinusele parandada tangensit. 

ENEFIT 280 analüüsi jaoks võeti andmed trafodelt TA123, TA124, TA125, TA126, TA127, 

TA128. Sekundaarmähise poolt võetud andmed on P, Q, S, PF. PF - võimsustegur, mis 

võtab arvesse kõike peamistel harmoonilistel väärtustega kuni 50, mõõteriistadel. Need 

arvutused saadi ainult automatiseerimissüsteemist, et kontrollida FLUKE seadmetelt saadud 

andmeid, tabel 3.2. 

Analüüsiks kasutatakse järgmisi valemeid [11] 

 𝑄 = 𝑄 − 𝑄 = 𝑃 ∙ [(𝑡𝑎𝑛𝜑 − 𝑡𝑎𝑛𝜑 )]   
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Tabel 3.2. Kompensseeriva võimsuse arvutus 

 Pmax 

koormus, 

kW 

𝑡𝑎𝑛𝜑  PF cosφm cosφe 𝑡𝑎𝑛𝜑  Harmooniline 

võimsus, kV∙A 

THD,I THD 

keskmine I 

THD 

maksimaalne I 

kvar 

AD24-

WC004 

210 0,34 0,87 0,94 0,98  90 37 39 53 33 

AD24-

WC011 

350 0,35 0,93 0,94 0,98  71 17,2 17  56 

AD23-

WC003 

214 0,33 0,95 0,95 0,98  12 9 45  28 

AD23-

WC011 

368 0,34 0,93 0,94 0,98  87 27 24  60 

AD24-

WC002 

277 0,87 0,71 0,65 0,98  129 9 31  268,69 

AD24-

WC006 

653 0,63 0,84 0,53 0,98  106 4 4 15 888 
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Tabelis on toodud reaktiivvõimsuse kompenseerimise arvutused vastavalt tarbitavale 

aktiivvõimsusele, kuid mitte trafo nominaalsele võimsusele. 

Toodud tabeli järgi on näha, et harmooniliste moonutuste koefitsient voolu järgi on üsna 

kõrge väärtusega. 

Saab analüüsida andmeid sektsioonist AD22-WC004. Selles sektsioonis võeti andmed 

seadmega FLUKE. 

Selle sektsiooni jaoks pole vaja mitte ainult reaktiivvõimsuse kompenseerijaid, vaid ka 

filtreid kõrgemate harmooniliste jaoks. Nende paigaldiste jaoks sobivad L-C-filtrid. 

Esiteks analüüsime kompenseerivat reaktiivvõimsust 

 𝑄 = 𝑄 − 𝑄 = 𝑃 ∙ [(𝑡𝑔𝜑 − 𝑡𝑔𝜑 )] = 0,16 ∙ 160 = 25,6 𝑘𝑉𝑎𝑟 

Pärast võimsusteguri Qk korrigeerimist on vaja leida reaktiivvõimsus. 

 𝑄 = 55 − 25,6 = 29,4 𝑘𝑉𝑎𝑟 

Järgmisena valitakse harmooniliste filtrite induktiivsus ja arvutatakse mahtuvus, mis 

põhjustab jadaresonantsi. Seda küsimust käsitletakse üksikasjalikumalt järgmises peatükis. 

Analüüsis kasutati automatiseerimissüsteemist saadud andmeid. Tänapäeval multimeetrid, 

võrguanalüsaatorid juba näitavad võimsusteguri mõõtmist. Mõõteriistad võimaldavad 

vältida keerulisi arvutusi. Arvutuste metoodika soovitab mõõtmiseks kasutada digitaalseid 

seadmeid. ENEFIT 280 tarbitud aktiivse ja reaktiivse võimsuse analüüsi tulemusel on juba 

paigaldatud reaktiivvõimsuse kompensaatorid. Kuid neist ei piisa harmoonilise jõu 

täielikuks kompenseerimiseks ja vähendamiseks. 

 

3.4. Võimsus püsivas mitte-siinusselises režiimis 
 

Voolu ja pinge mittesiinuselisuse püsiseisundi tingimustes on vaja kasutusele võtta 

võimsuste üldisemad määratlused [8]. Täisvõimsus S, millest sõltub kolmefaasilise süsteemi 

elektriliste komponentide soojuskoormus, määratakse järgmiselt (3.25) [8]: 

 𝑆 = 3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 = 3 ∙ 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ (3.25) 
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kus S – näivvõimsus, kV∙A. 

Kui vooluahel sisaldab muid voolu ja pinge harmoonilisi, välja arvatud peamine 

harmooniline, siis näevad aktiivvõimsuse P ja reaktiivvõimsuse Q määratlused välja 

järgmiselt (3.25 – 3.27) [8]: 

 𝑃 = 3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 , [8] (3.26) 

kus P – aktiivvõimsus, kW; 

 𝑈  – faasipinge, V; 

 𝐼  – faasivool, A. 

 

 𝑄 = 3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ sin 𝜑, [8] (3.27) 

kus Q – reaktiivvõimsus, kvar; 

 𝑈  – faasipinge, V; 

 𝐼  – faasivool, A 

Põhiharmooniline A täisvõimsus väljendub nende võimsuste kaudu tavaliselt järgmiselt 

(3.28) [8]: 

 𝐴 = 𝑃 + 𝑄 , (3.28) 

kus 𝐴 – näivõimsus esimesel harmoonilinel, kV∙a. 

Täisvõimsus erineb põhilise harmooniline täisvõimsusest, mis on määratletud avaldisega 65; 

täisvõimsuse võib esitada järgmiselt (3.29) [8]:  

 𝑆 = 𝑃 + 𝑄 + 𝐷 , (3.29) 

kus S – täisvõimsus, kõikidel harmoonilistel, kV∙a; 

 𝐷 – harmooniliste moonutuste võimsus, kV∙a. 

kus tegur D (moonutuste võimsus) võtab arvesse pinge ja voolu kuju moonutusi. 

Reaktiivvõimsuse Q ja moonutusjõu D ruutude summa annab passiivse võimsuse N ruudu. 

Budenau võttis kasutusele „moonutuste võimsuse” mõiste. Paneme tähele, et teadlased 

tähistavad moonutuste võimsust erinevalt. Kirjanduses tähistatakse seda „D”, esineb ka 

selline tähistus nagu „T”. Budenau pidas vajalikuks eristada kaht komponenti Q ja D. Selle 

põhjuseks oli see, et täisvõimsus ületas aktiivvõimsuse mittesiinuselises režiimis. Joonisel 
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3.5. on toodud võimsuse geomeetriline esitus [22]. Üks väljendus faasinihkes ja teine kuju 

moonutuses. Moonutuste võimsus on esitatud valemiga 3.29. 

 

 

Joonis 3.5. Võimsuste vektorite graafik [22] 

 

Joonis 3.6. Võimsuste vektorite graafik [8] 

 𝑁 = 𝑄 + 𝐷  (3.30) 

 N – passiivne võimsus. 
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Mida nimetatakse „mitteaktiivseks”, kuna seda väljendatakse täisvõimsuse S ja 

aktiivvõimsuse P ruutude vahega (3.31) [8]: 

 𝑁 = 𝑆 − 𝑃  (3.31) 

Selle mõiste selgitamiseks pöördume nimetatud suuruste graafilise esituse poole joonisel C1. 

See on siinuselise süsteemi võimsuste kolmnurga kolmemõõtmeline versioon. Vektorid P, 

Q ja D moodustavad rööptahuka servad, vektor S on rööptahuka diagonaal, vektor A on selle 

pinna diagonaal, kuhu kuuluvad servad P ja Q, vektor N on selle pinna diagonaal, kuhu 

kuuluvad servad Q ja D [8]. 

Mittesiinuselises süsteemis kirjeldatakse aktiivvõimsusega P töötavat toiteliini voolu ja 

pinget valemiga, järelikult on võimsuse täielik tegur cosφ1 määratluse kohaselt võrdne 

(3.32) [8]: 

 cos 𝜑1 =
𝑃

𝑆
 (3.32) 

Võimsusteguri korrigeerimise korral  väärtuseni 0.9, mõistetakse selle all täielikku 

võimsustegurit. Selline korrektsioon võimaldab sama aktiivse energiatarbimise korral 

vähendada täisvõimsust. Täielik võimsustegur on süsteemi võimsusteguri cosφ laiendatud 

kontseptsioon, mille korral kõverate siinuseline kuju on moonutatud püsiseisundis. Sellistes 

süsteemides cosφ võrdub (3.33) [8]: 

 cos 𝜑 =
𝑃

𝐴
 (3.33) 

Kui pinge- ja voolukõveraid ei moonutata, langevad mõlemad ülaltoodud koefitsiendid 

kokku, kuid harmooniliste olemaolu korral pole need võrdsed ja on seotud suhtega (3.34) 

[8]: 

 cos 𝜑1 = cos 𝜑 ∙ cos 𝜓 (3.34) 

kus cos 𝜓  moonutuste tegur. 

kus moonutuste tegur cosψ võtab arvesse moonutuste võimsust ja on definitsiooni järgi 

võrdne (3.35) [8]: 

 cos 𝜓 =
𝐴

𝑆
 (3.35) 
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3.5. Täisvõimsuse arvutamine väliste harmooniliste võimsuse 
mittesiinuselistes režiimides, L-C filtri efekti kasutamisest 
 

Ülaltoodud metoodika kohaselt tehti esimese harmooniline täieliku, harmoonilise, aktiivse, 

reaktiivse ja täisvõimsuse arvutused. Arvutused viidi läbi Excelis, kasutades seadmelt 

FLUKE 434, 435 saadud andmeid. Andmeid tabelvormingus arvutamiseks võeti keskmiste 

väärtuste abil. Andmed graafikute jaoks võeti kogu saadud andmete valimist. Andmed enne 

muudatust ja andmed pärast tehtud arvutusi, tabelis 3.3. 

Tabel 3.3. Võimsuse muutus pärast filtreerimist ja kompenseerimist 

  TA102 TA108 TA123 TA125 TA127 
Esimese 
harmooniline 
vool, A 2278,16 2300 704,6 1363,6 695,66 
cosφ1 0,931 0,952 0,852 0,947 0,723 
cosφ 0,949 0,988 0,944 0,958 0,870 
cosψ 0,981 0,964 0,903 0,989 0,831 
S, kV∙A. 902,093 539,581 178,269 312,388 190,364 
Q,kvar. 277,773 81,175 53,274 88,172 75,789 
P,kW. 839,680 513,587 151,949 295,922 137,675 
A,kV∙A. 885,225 519,988 161,021 308,821 158,255 
D,kV∙A. 173,605 144,039 76,365 47,055 105,378 
If1, A 765 782,85 224 448,78 216,28 
If2, A 761 758,8272 270 449,15 200,75 
If3, A 753 758,5785 209 465,82 278,63 
THD, A 17,42 27,15 47,55 15,6 41,28 
tanφ 0,334 0,158 0,351 0,299 0,567 
cosφ_muudetud 0,990 0,995 0,990 0,980 0,980 
tanφ_muudetud 0,143 0,100 0,143 0,203 0,203 
Qkomp, kvar 160,730 29,798 31,651 28,250 50,117 
Q_muudetud, 
kvar 117,043 51,377 21,623 59,922 25,672 
A_muudetud, 
kV∙A 847,798 516,151 153,480 301,927 140,048 
I_muudetud 2182,347 2283,347 671,684 1332,895 615,540 
S_muudetud, 
kV∙A 853,738 533,615 166,483 303,763 141,488 
D_muudetud, 
kV∙A 100,538 135,403 64,502 33,346 20,135 
S_muudetus, % 5,360 1,106 6,611 2,761 25,675 
D_muudetus, % 42,088 5,995 15,534 29,134 80,892 
A_muudetus, % 4,228 0,738 4,683 2,232 11,505 
Q_muudetud,% 57,864 36,709 59,412 32,040 66,127 
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Muutused protsentides on näidatud alloleval diagrammil. Diagramm näitab, kui palju on 

näitajad vähenenud protsentides. 

 

Joonis 3.7. Võimsuse vähenemine protsentides võrreldes algsete väärtustega 

Analüüsitud andmete põhjal on näha, et reaktiivne võimsus Q ja harmooniline võimsus D on 

vähenenud. Väheneb täisvõimsus ja loomulikult võrgust tarbitav vool. Vaadates 

lähteandmeid on näha, et PF või nagu tabelis nr 3.3  cosφ1, on suhteliselt head tulemused. 

Allpool on toodud graafikud eraldi trafode jaoks, kus on visuaalselt nähtav muutus, 

võimsuse väärtuste langus. 

Lisas on trafode võimsuste vektorite graafikute muutus enne ja pärast, Lisa 2 – Lisa 6. 
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Joonis 3.8. TA102 

 

Joonis 3.9. TA108 
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Joonis 3.10. TA123 

 

 

Joonis 3.11. TA125 
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Joonis 3.12. Trafo TA127 

 

 

3.6. L-C filtrite kirjeldus 
 

Passiivne filter summutab harmooniline, mis langeb kokku selle resonantsi sagedusega. See 

tähendab, et see korrigeerib võimsuse tegurit madalamatel sagedustel ja seda efekti tuleks 

kondensaatorite patareide ja filtrite valimisel arvesse võtta. L-C-filtrite komponente saab 

valida nii, et kõigi paigaldatud filtrite poolt põhisagedusel genereeritav täielik 

reaktiivvõimsus vastaks reaktiivsele võimsusele, mis on vajalik selleks, et faaside nihke 

täielik koefitsient saaks allika poolel võrdseks 0,9 [34]. 

Resonantsist kõrgemate sageduste ribas on induktiivne takistus suurem kui mahtuvuslik. 

Voolu harmooniliste amplituud reeglina väheneb seoses sageduse suurenemisega, seetõttu 

väheneb filtri reaktiivvõimsus resonantsist kõrgematel sagedustel koos harmooniline 

järjekorra suurenemisega. Kõrgetel sagedustel käitub kompensatsiooni patarei võrgu suhtes 

kui induktiivsus, mis välistab paralleelse resonantsi võimaluse võrgu induktiivsusega [34]. 

 

Tüüpilised rakendused 
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 tööstuslikud elektripaigaldised mittelineaarsete koormuste komplektiga, mille 

võimsus on üle 200 kV∙A (reguleeritavad ajamid, katkematud toiteallikad, alaldid 

jne) [34]; 

 elektripaigaldised, mis vajavad reaktiivvõimsuse kompenseerimist [34]; 

 elektripaigaldised, milles on vaja vähendada pinge moonutusi võrgus, et mitte 

tekitada häireid tundlike koormuste jaoks [34]; 

 elektripaigaldised, milles voolu moonutusi tuleb vähendada ülekoormuse vältimiseks 

[34]. 

Tööpõhimõte 

Paralleelselt mittelineaarse koormusega paigaldatakse L-C-vooluahel, mis on häälestatud 

harmooniline sagedusele, mida tuleb summutada (joonis 3.13.). See vooluahel neelab 

harmoonilisi, takistades nende sattumist jaotusvõrku [34]. 

Tavaliselt häälestatakse passiivne filter sagedusele, mis on lähedane harmooniliste 

sagedusele, mida tuleb summutada. Kui on vaja mitme harmooniline summutamist, võib 

kasutada mitut paralleelselt ühendatud filtrit [34]. 

 

 

Joonis 3.13. L – C filtrite põhimõtteliine skeem [34] 
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KOKKUVÕTTE 
 

Koostatud  magistritöö teemal „ENEFIT ENERGIATOOTMINE AS ÕLITEHASE 

ELEKTRIENERGIA TARBIMISE OPTIMEERIMISE VÕIMALUSED“. 

Tehtud uuringu põhjal selgus, et trafod kaotavad osa oma võimsusest olemasolevate 

kõrgemate harmooniliste tõttu. Trafodel mõõdetud K-tegurid näitavad elektroonilist 

koormust mis tuleb  sagedusmuundurite kasutamisest. THD harmooniliste moonutus tegurid 

on kõrge väärtusega. Arvestades kogukoormuse madalat taset saab trafosid kasutada kadude 

vältimiseks ühe trafo kasutamise režiimis. Töös tehtud arvutus tõestab,  et valitud trafode 

võimsuse vähenemine mittesiinuselise koormuse tõttu võimaldab kasutada trafot ühe trafo 

režiimis. 

Koostati  arvutused trafode reaktiivvõimsuse vajalikuks kompenseerimiseks. Kadude 

vähenemise arvutused, vähendades samal ajal võimsusteguri parendamisi. 

Näivvõimsuse analüüsimisel leiti harmooniline võimsus, mis on kontrollitud mõõtmisel 

seadmega FLUKE. Tehase elektrivõrgus olemasoleva olukorra puhul pole mõtet arvutada 

koormusi tavalise võimsuste kolmnurga järgi. Klassikalise võimsusteguri väärtust on samuti 

raske kasutada kõrgemate harmooniliste olemasolu korral ja ilmub PF väärtus, see on 

võimsustegur kõigil 50 harmoonilinel või 50 paaritul harmoonilinel. Arvutused tehti 

vastavalt võimsuste ruudule. Seda metoodit kasutades tehti arvutused valitud trafodel ja 

arvutused reaktiivvõimsuse vähendamiseks koos harmoonilistega 5, 7, 11, 13. 

Reaktiivvõimsuse kompenseerimise esialgseks arvutamiseks kasutatakse cosφ, või tanφ, mis 

on palju tõhusam. Toimus harmoonilise võimsuse, reaktiivse võimsuse vähenemine. 

Töös on toodud graafikud ning võimsuste ruut enne ja pärast muudatust. Selle efekti jaoks 

kasutati L-C filtreid. Nende filtrite väärtused arvutati Excelis valemi abil. Kõik töös tehtud 

arvutused viidi läbi Exceli abil, kuna numbreid ja andmeid oli palju. 

Jaotustrafosid, millel on reserv teise trafo kujul, saab kasutada ühe trafo režiimis. Passiivsed 

L-C filtrid peaksid asuma 0,4 kV ja 0,69 kV sektsioonide sisenditel.
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