Elekttrirau
udtee mõju
ud eleektrivvõrgu
u
düna
aamillisele talitluselee
Uuurimistöö 1.1-4/20116/469 / Lep16073
L
lõpparuan
l
nne

Tallinn 20
016

Uurimisstöö täitjad:

Ivvo Palu

professor,
p
ttellimustöö vastutav täitja, TTÜ elektroeneergeetika
instituut
i

Taanel Sarnet

doktorant,
d
nnooremteadu
ur, TTÜ eleektroenergeeetika institu
uut

Trriin Kangroo

doktorant,
d
nnooremteadu
ur, TTÜ eleektroenergeeetika institu
uut

U
Uku Salumäee

insener,
i
TTÜ
Ü elektroen
nergeetika in
nstituut

Jaako Kilter

PhD,
P
elektrrisüsteemi ekspert,
e
Elektertranspoordi R&D projekti
juht, Eleringg AS

A
Andrus Reinsson

releekaitse
r
jja automaatika talitlusee juhataja, E
Elering AS

Rain Maripuuu

elektrisüstee
e
emi spetsiallist, Elering AS

2

ORD
SISUKO
Sissejuhhatus .................................................................................................................................... 5
1. Eessti 110 kV ülekandevõr
ü
rgu mudeli täiendused ...................
.
................................................ 8
1.1 110 kV üllekandevõrg
gu ekvivalenndid .............................................................................. 8
1.2 110 kV üllekandevõrg
gu koormussmudelid ..................................................................... 11
1.3 110 kV üllekandevõrg
gu mudeli tääiendavad moodulid
m
.................................................. 11
1.4 Kokkuvõtte ..................................................................................................................... 13
2. Pinngeasümmeeetria esmane hinnang üülekandevõrrgu erinevatte konfiguraatsioonide korral
k
14
2.1 Elektrirauudtee liitumiispunkt Järvveküla 110//20 kV alajaaam ....................................... 15
2.2 Elektrirauudtee liitumiispunkt Kehhtna 110/10
0 kV alajaam
m ........................................... 20
2.3 Elektrirauudtee liitumiispunkt Sinndi 330/110 kV alajaam
m ............................................ 24
2.4 Elektrirauudtee liitumiispunkt Hääädemeeste/N
Nepste 110 kV alajaam
m ......................... 27
2.5 Kokkuvõtte ..................................................................................................................... 33
3. Düünaamiliste protsesside
p
analüüsi m etoodikad eritüübiliste
e
tarbijate puuhul .................... 36
3.1 Eritüübiliste tarbijatee analüüsim
mine PSS/E tarkvaras
t
.................................................. 37
........................... 40
3.2 Eritüübiliste tarbijatee analüüsim
mine PSCAD
D tarkvaras ...................
.
3.3 Kokkuvõtte ..................................................................................................................... 41
4. Pinngeasümmeeetria mõju pöörlevate
p
eelektriseadm
mete talitlusele dünaam
milistes protssessides
............................................................................................................................................... 42
4.1 Generaatoorite mudeliid ................................................................................................... 43
4.2 Iru alajaam
ma ühendattud generaattorite ja elek
ktriraudtee mudelite ühhildamine ........... 53
4.3 Generaatoorite liigvoo
olukaitse muudelid.......................................................................... 57
4.4 Võimsus hetkväärtus
h
se mõju genneraatoritelee ................................................................ 61
4.5 Pingeasüm
mmeetria mõju
m
generaaatori elekttrisüsteemi stabilisaatooritele ning
g üle- ja
alaerggutus piirajaatele ................................................................................................................ 71
4.6 Kokkuvõtte ..................................................................................................................... 90
5. Konverterite vahendusel
v
ühendatava
ü
elektriraud
dtee olemus ja mõju ................................ 93
5.1 Staatilise sagedusmuunduri tööppõhimõte ..................................................................... 94
5.2 Näiteid staatilise sageedusmuundduri rakendaamisest ..................................................... 95
5.3 Staatilise sagedusmuunduri rakeendamise eeelised ja kassumlikkus .............................. 96
5.4 Kokkuvõtte ................................................................................................................... 101
6. Pinngeasümmeeetria analüü
üs ülekandevvõrgu konfiiguratsioonii muutustel .......................... 103
6.1 Ülekandevvõrgu norm
maalkonfigurratsioon .................................................................... 104
6.11.1
Elekttriraudtee liiitumispunkt
kt Järveküla alajaamas .............................................. 105
6.11.2
Elekttriraudtee liiitumispunkt
kt Kehtna alaajaamas.................................................. 106
6.11.3
Elekttriraudtee liiitumispunkt
kt Sindi alajaaamas ..................................................... 108
6.11.4
Elekttriraudtee liiitumispunkt
kt Kilingi-Nõ
õmme alajaaamas................................... 110
6.11.5
Kokkkuvõte ............................................................................................................ 112
6.2 Ülekandevvõrgu konfiiguratsioonii muutused...................
.
............................................ 113
6.22.1
Liini 006A Iru-JJärveküla väälja lülitamiine .......................................................... 113
3

6.22.2
Liini 006B Järvee-Järveküla välja lülitam
mine ...................................................... 114
6.22.3
Liini 006B Järvee-Järveküla ja liini 007 Iru-Ida väljja lülitaminne ...................... 116
6.22.4
Liini 025 Rapla--Kehtna väljja lülitamin
ne ............................................................ 117
6.22.5
Liini 026 Järvak
kandi-Kehtnna välja lülittamine .................................................... 119
6.22.6
Liini 025 Rapla--Kehtna ja lliini 187 Rap
pla-Paide välja lülitam
mine ................... 121
6.22.7
Liini 106D Kablli-Sindi väljja lülitaminee............................................................. 123
6.22.8
Liini 106A Viljaandi-Kilingii-Nõmme väälja lülitamine ...................................... 124
6.22.9
Liini 134B Viljaandi-Suure-JJaani välja lülitamine
l
.............................................. 126
6.22.10 Kokkkuvõte ............................................................................................................ 127
7. Üleekandevõrguus toimuvatte lühiste m
mõju generaaatoritele .................................................. 129
7.1 Lühis Iru alajaama laattidel ........................................................................................... 130
7.2 Lühis Metsakombinaaadi alajaam
ma lattidel ellektriraudtee liitumisell Kehtna alaajaamas .
..................................................................................................................................... 147
7.3 Lühis Metsakombinaaadi alajaam
ma lattidel ellektriraudtee liitumisell Sindi alajaaamas ....
..................................................................................................................................... 155
7.4 Lühis Meetsakombinaaadi alajaam
ma lattidel elektriraud
dtee liitumissel Kilingi--Nõmme
alajaaamas ................................................................................................................................ 163
7.5 Kokkuvõtte ................................................................................................................... 172
8. Eleektriraudtee kontaktvõrrgus toimuvvate lühiste mõju
m
liitum
mispunktidelle ja generaatoritele
............................................................................................................................................. 174
nkt................................................................................................ 175
8.1 Järveküla liitumispun
8.2 Kehtna liiitumispunktt ................................................................................................... 182
8.3 Sindi liituumispunkt ...................................................................................................... 186
8.4 Kilingi-N
Nõmme liitum
mispunkt ..................................................................................... 190
8.5 Kokkuvõtte ................................................................................................................... 194
9. Täiiendavad ülekandevõrg
gu ja elektrirraudtee kon
ntaktvõrgu rikketalitlus
r
se juhtumid....... 197
9.1 Järveküla liitumispun
nkt................................................................................................ 197
9.2 Kehtna liiitumispunktt ................................................................................................... 200
10. Pinngeasümmeeetriat parend
davad meettmed ja nende mõjude analüüs
a
............................... 206
10.1
STATC
COM-i PSCA
AD mudel ................................................................................... 208
10.2
Scott-trrafo ja RPC hübriidlaheenduse PSC
CAD mudel...................
.
......................... 211
10.3
Pingeassümmeetriatt parendatavvate meetm
mete rakendaatavus .................................. 213
10.4
Kokkuvvõte ................................................................................................................ 220
11. Sooovitused ........................................................................................................................... 222
11.1
Elektrirraudtee liitu
umispunktidd ................................................................................ 222
11.2
Pingeassümmeetria piirmääradd ................................................................................. 223
11.3
Uurimisstöö edasiseed mahud ..................................................................................... 224
11.4
Mudelidd ning nend
de koostamiise mahud ................................................................. 224
Kokkuvvõte .................................................................................................................................. 226
Kirjanddus .................................................................................................................................... 229

4

Sissejuhatus
Elering AS koostöös TTÜ elektroenergeetika instituudiga on uurinud elektriraudtee mõjusid
alates 2012. aastast. Käesolev aruanne koondab enda alla teadustöö viimase etapi tegevusi ja
läbi viidud analüüse. Uurimistöö eesmärgiks on teaduslikult läheneda elektriraudtee liitumistele ja hinnata selle mõju elektrisüsteemi dünaamilise talitluse raamistikus. Sellest tulenevalt
leiab sügavamat käsitlemist elektriraudtee ja sünkroonmasinate omavahelised mõjud ning
nende mõjude piiritlemine ja võimalikud lahendused mõjude kompenseerimiseks. Olemuselt
on tegemist elektri kvaliteedi temaatikaga, eriti selle kahe suuruse: asümmeetria ja
harmoonikud, mõjude uurimisega. Peamiselt on elektriraudtee liitumise raamistikus huvipakkuvamaks ja suuremat mõju omavaks elektri kvaliteedinäitajaks asümmeetria. Harmoonikute
osakaal tõuseb ja muutub olulisemaks teemaks, kui elektrivõrguga liitumiseks kasutatakse
konverteritel põhinevaid lahendusi.
Kokkuvõtvalt käsitletakse käesolevas aruandes uurimistöö lähteülesandes tõstatatud temaatikaid:







Pingeasümmeetria muutuste hindamine piiritletud ülekandevõrgus erinevate N-1 juhtumite korral;
Dünaamiliste protsesside analüüsi metoodikate täpsustamine eritüübiliste tarbijate puhul;
Pingeasümmeetria mõju pöörlevate elektriseadmete talitlusele dünaamiliste protsesside kulgemisel;
Elektriraudtee liitumispunktide võimalikkus lähtudes dünaamikast tulenevatest kitsendustest;
Konverterite vahendusel ühendatava elektriraudtee olemus ja mõjud;
Soovitused elektriraudtee liitumisega seotud uurimistööde mahu, mudelite ja liitumistingimuste raamistikus.

Nimetatud teemasid on selles aruandes käsitletud üheteistkümnes peatükis.
Aruande esimene peatükk keskendub projekti käesolevas etapis ülekandevõrgu PSCAD mudelites tehtud täiendusi ja muudatusi tulenevalt lisandunud projekti eesmärkidest. Töö käigus on
täpsustunud ülekandevõrgu ekvivalendid ning nende konfiguratsioon. Lisaks ekvivalentidele
on mudelites uuendatud ka koormusmudelite väärtusi vastavalt perspektiividele. Ülekandevõrgu mudeleid on täiendatud lisamoodulitega võimaldamaks ülekandevõrgu konfiguratsiooni
muutuste ja lühisetalitluse analüüsimist.
Teine peatükk koondab enda alla Rail Baltic trassi täpsustumisest tulenevate uute liitumispunkti alajaamade esmaseid hinnangud tuginedes teoreetilistel avaldistel. Elektriraudtee lii5

tumispunktidena on käsitletud Järveküla, Kehtna, Sindi ja Häädemeeste/Nepste alajaamasid.
Peatükis vaadeldakse liitumispunktiks valitud alajaamade sobivust tulenevalt nende elektrilisest tugevusest, toiteliinide koormumisest ja tekkivast pingeasümmeetria tasemest erinevate
ülekandevõrgu konfiguratsioonide korral.
Kolmas peatükk käsitleb eritüübiliste tarbijate modelleerimise võimalusi elektrisüsteemi talitluse analüüsimiseks, vastavalt Elering AS-is kasutusel olevatele PSS/E ja PSCAD tarkvarapakettidele. Eritüübiliste tarbijate all on mõeldud ülekandevõrku asümmeetriliselt koormavaid
tarbijaid.
Aruande neljas peatükk keskendub pöörlevatele seadmetele mahutades enda alla pingeasümmeetria mõjude hindamise ülekandevõrku ühendatud generaatoritel erinevate dünaamiliste
protsesside korral. Antud peatükis on kirjeldatud projekti käesolevas etapis generaatorite mudelites tehtud täpsustusi ning täiendusi ning generaatori liigvoolukaitse mudeli koostamist. Iru
alajaama ühendatud generaatorite näitel on kirjeldatud generaatorite ja elektriraudtee mudelite ühildamist. Lisaks käsitletakse generaatorite modelleerimisel ilmnenud kitsendusi tulenevalt võimsuste hetkväärtuse võnkumisest. Peatüki viimane osa analüüsib pingeasümmeetria
mõju generaatori elektrisüsteemi stabilisaatorile ning üle- ja alaergutus piirajatele.
Viies peatükk koondab enda alla tänapäevasel staatilise sagedusmuunduriga konverterjaamadel põhineva elektriraudteesüsteemi rakendamist. Kirjeldatakse nii staatiliste sagedusmuundurite tööpõhimõtet kui tuuakse seni elektriraudteedel rakendust leidnud konverterjaamade näiteid, millest enamus on rajatud Euroopasse (eelkõige Põhjamaades). Antakse põhjalik ülevaade ka konverterjaamade eelistele ja puudustele.
Aruande kuues peatükk analüüsib elektriraudteest tingitud pingeasümmeetriat ülekandevõrgu
normaalkonfiguratsiooni ja konfiguratsiooni muutuste korral (N-1 juhtumid). Vaadeldakse
tekkivat pingeasümmeetria taset elektriraudtee liitumispunktis aga ka selle edasi kandumist
üle kogu ülekandevõrgu. Tähelepanu on pööratud pingeasümmeetriast tingitud mõjudele ülekandevõrgu teistele tarbijatele, eelkõige generaatoritele. N-1 juhtumite juures on vaadeldud
strateegiliselt olulisemate ülekandeliinide välja lülitumist. Täiendavalt on mõnel juhul analüüsitud ka N-2 kriteeriumit ehk kahe toiteliini samaaegset välja lülitamist.
Seitsmendas peatükis analüüsitakse aga ülekandevõrgu lühisetalitlusega kaasnevaid mõjusid
pingeasümmeetria tingimustes talitlevatele generaatoritele. Ülekandevõrgu lühiste asukohana
vaadeldakse ülekandevõrku ühendatud generaatorite seisukohast kriitilisemaid juhtumeid ehk
lühist Iru ja Metsakombinaadi alajaama lattidel. Pingeasümmeetria allika, elektriraudtee
6

koormuse liitumise asukohana on käsitletud kõiki projekti raames valitud liitumispunkti alajaamasid.
Lisaks ülekandevõrgus toimuvatele lühistele analüüsitakse aruande üheksandas peatükis ka
elektriraudtee kontaktvõrgus toimuvate lühiste mõju liitumispunktidele ja ülekandevõrku
ühendatud generaatoritele. Analüüsi käigus vaadeldakse kontaktvõrgu lühisest tingitud pingelohku alajaamade ja generaatorite lattidel. Elektriraudtee liitumispunktidena on käsitletud
kõiki projekti raamistikus välja valitud alajaamasid.
Aruande kümnendas peatükis on käsitletud rikketalitluse täiendavaid juhtumeid, kus ülekandevõrk talitleb N-1 juhtumi juures ning millele lisaks toimub elektriraudtee kontaktvõrgus
lühis. Täiendava rikketalitluse mõjude hindamiseks ja analüüsi läbi viimiseks on valitud nii
ülekandevõrgu põhja- kui lõunaosas valitud halvim juhtum. Ülekandevõrgu põhjaosas käsitletakse elektriraudtee liitumist Järveküla alajaamas ja lõunaosas Kehtna alajaama.
Elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria kompenseerimiseks võimalike parendavate meetmete rakendatavust kajastab aruande kümnes peatükk. Kirjeldatakse nii
STATCOM-i kui Scott-trafost ja RPC seadmest koosneva hübriidlahenduse PSCAD tarkvaras
koostatud mudeleid. Peatüki viimases osas on toodud mõlema kompenseerimisseadme rakendatavus pingeasümmeetria kompenseerimiseks. Analüüsi läbi viimisel on lähtutud elektriraudtee koormuse liitumisest Kehtna alajaama.
Aruande viimases üheteistkümnendas peatükis on uurimistöö ja tehtud analüüside tulemusena
antud soovitused elektriraudtee liitumise projekti raamistikus. Eraldi on soovitused välja toodud vastavalt liitumispunktidele ja pingeasümmeetria piirmäärale. Lisaks on kirjeldatud elektriraudtee liitumisel vajalikeks osutuvaid edasisi mahte, nii uurimistöö kui ka vajalike mudelite
raames.
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1. Eesti 110 kV ülekandevõrgu mudeli täiendused
Käesolev peatükk käsitleb uurimistöö kolmandas [1] etapis koosatud 110 kV ülekandevõrgu
PSCAD mudelites tehtud täiendusi. Mudelites tehtud uuenduste vajadus on tingitud projekti
käesoleva etapi eesmärkidest ning lähteandmete täpsustumisest. Järgnevalt antakse ülevaade
ülekandevõrgu ekvivalentide arvutamisel lähtutud konfiguratsioonidest ning mudeli seadistamisel kasutatud takistustest. Lisaks antakse ülevaade alajaamade koormusmudelites tehtud
muudatustest ning N-1 juhtumite ja ülekandevõrgus aset leidvate lühiste analüüsimiseks mudelisse lisatud moodulitest.

1.1 110 kV ülekandevõrgu ekvivalendid
Alljärgnevalt on loetletud ülekandevõrgu mudelite (põhja- ja lõunaosa) ekvivalentpunktide
asukohad ning Elering AS poolt esitatud konfiguratsioonid, millest ekvivalentsete takistuste
arvutamisel on lähtutud.
Ülekandevõrgu PSCAD mudeli koostamisel on analüüsitav elektrivõrguosa eraldatud ülejäänud ülekandevõrgust kasutades selleks võrguekvivalentide meetodit. Arvutuste tegemiseks
koostatud konfiguratsioonid kirjeldavad ülekandevõrgu seda osa, mis koostatud mudelist on
välja arvatud ning on arvestatud ekvivalenteeritud takistuses. Mudelis kirjeldatud võrk on
arvutuste tegemisel välistatud saavutamaks korrektne koormusvoogude jagunemine ning
elektriline tugevus alajaamades.

8
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1.2 110 kV ülekandevõrgu koormusmudelid
Uurimistöö käesolevas etapis on lisaks uuendatud ka täpsustatud jaotusvõrgu koormusmudelite parameetreid vastavalt Elering AS poolt lähtematerjalina esitatud ülekandevõrgu 2021 aasta
perspektiivset seadistust kirjeldavale PSS/E mudelile. Võrreldes projekti eelnevates etappides
[1]-[2] lähtutud 2020 aasta perspektiivse ülekandevõrgu PSS/E mudeliga on uues mudelis
ülekandevõrk detailsemalt modelleeritud ning koormused on sõlmalajaamades modelleeritud
trafo sekundaarahelatesse. PSS/E mudeli suurenenud detailsus võimaldab vähendada koormusvoogude jagunemise erinevust tulenevalt erinevate tarkvarade rakendamisest. Uue esitatud mudeli põhjal on ülekandevõrgu koormuste perspektiivset kasvu hinnatud konservatiivsemalt, mistõttu väheneb kogu ülekandevõrgu koormus ka PSCADi mudelis. Ülekandevõrgu
PSCAD mudeli seadistamisel on lähtutud PSS/E mudeli 2021. aasta talvisest maksimaalkoormustest ning iga individuaalse koormuse seadistamisel on arvestatud jaotusvõrgu täpsustatud
koormusmudeli mahtuvusliku koormusega. Jaotusvõrgu täpsustatud koormusmudeli seadistamise iseärasusi on täpsemalt kirjeldatud [1] ning käesoleva etapi raames on uuendatud mudelitesse kantud väärtuseid.
Seoses ülekandevõrgu ekvivalentide, koormusmudelite ja generaatorite mudelite uuendamisega on seadistatud ka PSCAD mudeli koormusvoogude jagunemist. Koormusvoogude jagunemise seadistamisel on aluseks võetud 2021. aasta perspektiivne PSS/E talvise maksimaalse
koormusprofiiliga mudelis arvutatud koormusvoogude jagunemine ning mille põhjal on arvutatud ülekandevõrgu ekvivalentide võimsusvood. Nii PSCAD kui PSS/E tarkvaras on generaatorite mudelid seadistatud talitlema maksimaalse aktiivvõimsusega ja reaktiivvõimsuse regulaatorid on seadistatud 110 kV ülekandevõrgu liitumispunktis hoidma 0 Mvar sätet täpsusega
±1 Mvar. Ülekandevõrgu ekvivalentide koormusvoogude seadistamisel on kasutatud PI kontrolleritega ülekandevõrgu ekvivalentide pinge- ja faasinihkenurga reguleerimise meetodit,
mida on täpsemalt kirjeldatud [1].

1.3 110 kV ülekandevõrgu mudeli täiendavad moodulid
Projekti käesoleva etapi N-1 kriteeriumite analüüsimiseks on ülekandevõrgu mudeleid täiendatud liinide standardse PSCAD „3 Phase Breaker“ võimsuslüliti mudeliga, võimaldamaks
simulatsioonide käigus erinevaid ülekandeliine sisse- ja välja lülitamisi vastavalt N-1 stsenaariumitele. Joonisel 1.1 on näiteks toodud Iru alajaama mudel, mis sisaldab tehtud mudeli
täiendusi.
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Jooniis 1.1. Täienndused Iru alajaama
a
mudelis
m
Lühisetaalitluste annalüüsimisek
ks on ülekkandevõrgu alajaamade mudeleidd täiendatud lühise
mooduliga, mis koosneb
k
staandardest P
PSCAD „Ti
Timed Faultt Logic“ lüühise aeglo
oogikast,
„Three Phase Fault“ seadistaavast lühise mudelist ning „3 Phase Breaker “ võimsuslü
üliti mudelist. L
Lühise mooodul on paiigaldatud aalajaama latttidele (joon
nis 1.1) ninng moodulii täpsem
ülesehittus koos kooostatud juhttimisloogikaaga on esitaatud joonisel 1.2.

Jooniss 1.2. Koosttatud lühisee PSCAD mo
oodul koos juhtimisloog
j
gikaga
Lühise m
mooduli sissse- ja väljaa lülitamisekks kasutatak
kse võimsusslülitit, mis võimaldab määrata
lühise toimumise simulatsio
ooni ajal. Võimsuslülliti juhtimiiseks kasuttatakse staandardset
PSCAD
D „Binary Switch“
S
mu
udelit, mis jjoonisel 1.2
2 on tähistaatud sümbolliga SC5 olles unikaalne iigale ülekanndevõrgu lü
ühise mooddulile. Lühisse toimumisse aja ning selle kestv
vuse seadistamisseks on kassutatud „Sllider Controol“ meetod
dit, kus lühise toimum
mise aja juh
htimiseks
mõeldudd „Slider“ on joonisel 1.2 tähistaatud sümbo
oliga TSC ning
n
lühise kestvuse määramim
seks süm
mboliga TSCD.
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1.4 Kokkuvõte
Peatükis 1 on kirjeldatud projekti käesolevas etapis ülekandevõrgu PSCAD mudelites tehtud
täiendusi ning projekti eesmärkide täitmiseks lisatud mooduleid. Mudelite uuendamise esimeseks etapiks oli ülekandevõrgu ekvivalentide ja nende parameetrite täpsustamine. Vastavalt
arvutuslikele konfiguratsioonidele on Elering AS koostanud ülekandevõrgu ekvivalentsed
takistused. Täpsustatud lähteinformatsiooni põhjal on uuendatud ülekandevõrgu mudeli ekvivalentsete allikate takistuste väärtuseid.
Lisaks ülekandevõrgu ekvivalentidele on mudelites uuendatud ka koormusmudelite väärtusi
vastavalt 2021. aasta perspektiivsetele PSS/E mudeli talvistele maksimaalkoormustele. Koormusmudelite väärtuste uuendamisel on tehtud täiendavaid arvutusi, et võtta arvesse jaotusvõrgu koormusmudeli mahtuvuslikku koormust.
Ülekandevõrgu ekvivalentide, koormusmudelite ning generaatorite mudelite seadistamise
järgselt on ülekandevõrgu koormusvoogude jagunemist reguleeritud vastamaks 2021. aasta
ülekandevõrgu perspektiivse PSS/E talvise maksimaalkoormuse mudeliga.
N-1 juhtumite analüüsimise võimaldamiseks on ülekandevõrgu mudeleid täiendatud ülekandeliinide ahelasse paigutatud võimsuslülitite mudelitega, võimaldamaks ülekandevõrgu mudeli seadistamist vastavalt N-1 juhtumitele. Ülekandevõrgu lühisetalitluse analüüsimiseks on
ülekandevõrgu sõlmalajaamadele lisatud lühise moodulid, mis võimaldavad simulatsiooni
vältel valida soovitud lühise asukoha ülekandevõrgus ja määrata lühise toimumise aja ning
selle kestvuse.
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2. Pingeasümmeetria esmane hinnang ülekandevõrgu erinevate konfiguratsioonide korral
Projekti käesolevas etapis jätkatakse varasemas teises [2] ja kolmandas [1] etapis käsitletud
elektriraudteest põhjustatud mõjude analüüsi ülekandevõrgu talitluse seisukohast ning mõjude
jaotumist ülekandevõrgus. Projekti teises etapis analüüsiti Rail Balticu elektriraudtee esmaseid määratud trassikoridore, mille alusel valiti trasside vahetusse lähedusse jäävad võimalikud elektriraudtee liitumispunktiks sobivad alajaamad. Analüüsimiseks valiti Harjumaal Aruküla, Iru, Järve, Jüri ja Kiisa alajaamad. Raplamaal vaadeldi Järvakandi, Kehtna ja Rapla alajaamasid ning Pärnumaal Kilingi-Nõmme, Metsakombinaadi, Papiniidu ja Sindi alajaamasid.
PSCAD tarkvaras tehtud simulatsioonide ja nende analüüsitulemuste põhjal selgus, et Harjumaal osutub sobivateks liitumispunkti alajaamadeks Iru, Järve ja Aruküla. Raplamaal vaadeldud alajaamade analüüs näitas, et elektriraudtee liitumine osutub piiratuks kõikide eelnevalt
nimetatud alajaamade korral, kus liitumisega kaasneksid talitlusprobleemid ülekandevõrgus
ning elektri kvaliteedinäitajate halvenemine. Samaväärsed järeldused tehti ka Pärnumaa liitumispunkte analüüsides. Pärnumaal näitasid analüüsid kõige paremaid tulemusi Sindi alajaama
liitumispunkti valikul, kus elektriraudtee liitumisest tingitud mõjud osutusid kõige väiksemateks kuid liitumine Sindi alajaama eeldab kindlasti täiendavate meetmete rakendamist. Projekti kolmandas etapis jätkati eelnevalt valitud liitumispunktide analüüsimist vaadeldes elektriraudtee liitumisega kaasnevaid mõjusid teistele tarbijate, kaasates analüüsi ka kontaktvõrgus
aset leidvate siirdeprotsessidega kaasnevad mõjud [2].
Eelnevates etappides on elektriraudtee liitumist analüüsitud ülekandevõrgu normaalkonfiguratsiooni juures, kus võrgu elektriline tugevus on maksimaalne. Käesolevas etapis vaadeldakse elektriraudtee liitumisega kaasnevaid mõjusid ülekandevõrgu muutuvate konfiguratsioonide korral, kus võrgu elektriline tugevus väheneb ja muutub koormusvoogude jaotus. Lisaks
lähtutakse nüüdseks Rail Balticu projektis täpsustatud trassi liitumispunktidest, milleks Harjumaal on Järveküla alajaam, Raplamaal Kehtna alajaam ning Pärnumaal Sindi (täpsemalt uus
alajaam Sindi läheduses) ja Häädemeeste/Nepste alajaamad. Lähteülesandega kindlalt määratletud liitumispunktid vähendavad simulatsioonide arvu ja võimaldavad põhjalikumalt analüüsida elektriraudteest tingitud mõjusid ülekandevõrgu ja teiste tarbijate seisukohast.
Projekti käesolevas etapis vaadeldakse ka elektriraudtee liitumisest tingitud negatiivsete mõjude parendusmeetodeid ja nende rakendatavust. Käsitletakse elektriraudtee liitumist läbi
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3. Dünaamiliste protsesside analüüsi metoodikad eritüübiliste tarbijate puhul
Käesolevas peatükis kirjeldatakse eritüübiliste tarbijate modelleerimise võimalusi elektrisüsteemi talitluse analüüsimiseks, vastavalt Elering AS-is kasutusel olevatele PSS/E ja PSCAD
tarkvarapakettidele. Eritüübiliste tarbijate all mõeldakse selliseid koormusi, mis oma talitluse
iseärasustest ja ülekandevõrgu ühenduse tehnoloogiast tulenevalt koormavad ülekandevõrgu
kolme faasi asümmeetriliselt. Ülekandevõrku (Eestis pingeaste 110 kV ja enam) loetakse
normaalolukorras sümmeetriliselt talitlevaks süsteemiks, mille elemendid on projekteeritud ja
ehitatud vastavalt sümmeetrilisele talitlusele.
Asümmeetrilist talitlust loetakse valdavalt madalpinge jaotusvõrkude probleemiks, kus ühefaasilise ühenduse ja asümmeetrilise talitluskarakteristikuga koormused on igapäevane nähtus.
Sellest hoolimata püüeldakse ka jaotusvõrkudes sümmeetrilise talitluse poole. Tulenevalt tarbijate rohkusele on jaotusvõrgu koormuste jaotamisega erinevate elektrisüsteemi faaside vahel
võimalik saavutada sümmeetriline talitlus kõrgemal pingeastmel ning seega on asümmeetriline talitlus vaid lokaalne probleem. Tänu jaotusvõrgusisesele koormuste jaotamisele näib
koormus ülekandevõrgu liitumispunktis sümmeetrilisena. Ülekandevõrkudes tuleneb asümmeetriline talitlus enamasti riketest (asümmeetrilised lühised ja lülitusseadmete valetalitlus) ja
on oma olemuselt lühiaegsed ning mööduvad.
Normaaltalitluses ülekandevõrgu sümmeetrilisus on määrav ülekandevõrgu talitluse analüüsimiseks kasutatavates tarkvarapakettides, kus sümmeetriast lähtumine võimaldab teha lihtsustusi nii arvutuslikus lahendajas (solver) kui ka mudelite koostamisel. Eeldades, et asümmeetrilist talitlust esineb vaid rikete korral, kuulub asümmeetriline talitlusrežiim tarkvarapakettides eraldi moodulina lühiste analüüsimise alla.
Elektromagnetiliste siirdeprotsesside analüüsimisvõimekusega tarkvarapakettides (EMTP) ei
ole ülekandevõrgu sümmeetrilisust võimalik lihtsustada, kuna viimane põhjustaks liialt suuri
ebatäpsusi, mistõttu ei ole antud protsesse võimalik vaadelda. Antud tarkvarapakettide arvutuslik lahendaja ja mudelid on seega detailsemad nõudes rohkem lähteparameetreid. Ühtlasi
on nende kasutamine ka keerulisem.
Järgnevalt antakse ülevaade PSS/E tarkvara kasutusel lähtutud lihtsustustest ja eritüübiliste
tarbijate modelleerimisvõimalustest. Misjärel käsitletakse eritüübiliste tarbijate modelleerimist PSCAD tarkvaras.
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3.1 Eritüübiliste tarbijate analüüsimine PSS/E tarkvaras
PSS/E (Power System Simulator for Engineering) on esimene kommertselt kasutatav koormusvoogude jagunemise arvutustarkvara. PSS/E võeti kasutusele 1976. aastal ning käesoleval
hetkel on selle uusimaks versiooniks 33.9/34 (2016) [8]. Tulenevalt ajaloolisest arengust lähtutakse arvutuste tegemisel sümmeetriliste komponentide meetodist. Sümmeetriliste komponentide teooria võimaldab elektrisüsteemi kolmefaasilised parameetrid jaotada kolmeks sümmeetriliseks päri-, vastu-, ja nulljärgnevuskomponentideks. Pärijärgnevussüsteemis on kõik
vektorid võrdse pikkusega ning nende vahelised nihkenurgad on teineteise suhtes nihkes 120°
päripäeva. Vastujärgnevussüsteemi vektori nihkenurgad on seejuures nihkes 120° vastupäeva
ning

nulljärgnevussüsteemi

vektorid

on

omavahel

võrdsed

[9].

Arvutused

pärijärgnevuskomponentidega iseloomustavad elektrisüsteemi sümmeetrilist talitlust ja vastujärgnevuskomponentidega asümmeetrilist talitlust. Samas kui nulljärgnevuskomponendid iseloomustavad neutraalpunkti nihkest tingitud mõjusid [9]. Lähtudes, et ülekandevõrk talitleb
normaalolukorras sümmeetriliselt on PSS/E tarkvara ülesehitust lihtsustatud ning mudelites
lähtutakse vaid pärijärgnevussüsteemi arvutustest. Teistest järgnevuskomponentidest loobumine võimaldab arvutusmahtu vähendada, mistõttu saab võimalikus suuremate mudelitega
analüüside tegemine [8]. Sellest tulenevalt ei ole PSS/E tarkvara võimalik kasutada asümmeetriliste koormuste modelleerimiseks. Viimane tarkvara versioon sisaldab küll vastu- ja
nulljärgnevuskomponentidel põhinevaid arvutusmooduleid, kuid neid on võimalik kasutada
vaid asümmeetriliste lühiste arvutamisel [8].
Järgnevalt kirjeldatakse elektriraudtee mudeli näitel lihtsustusi, mis võimaldavad eritüübilist
koormust PSS/E mudelisse lisada. Elektriraudtee koormust on PSS/E tarkvara mudelis võimalik kajastada kolmefaasilise konstantse PQ koormusmudelina koormusvoogude jagunemise
(load-flow) arvutamisel. Seda aga juhul, kui koormuse asümmeetria mitte arvestamine ja sellest tulenevad ebatäpsused on mudeli koostajale aktsepteeritavad ning tekkiv ebatäpsus on
väiksem kui elektriraudtee koormuse arvestamata jätmine. Tulenevalt tarkvara piirangutest ei
ole elektriraudtee kontaktvõrgu ja ühendustrafo mudelit võimalik modelleerida ning mudel
lihtsustub ekvivalentseks koormusmudeliks 110 kV lattidele. Joonisel 3.1 on toodud elektriraudtee koormuse modelleerimise vastavalt kirjeldatud lahendusele.
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Joonis 3.1. Koorrmusmudel PSS/E tarkkvaras
Konstanntne PQ kooormusmudeel on lihtsusstusena aktssepteeritav, kuna nüüdiisaegsetes elektrivedurites kasutataksee efektiivseema juhtimiise saavutamiseks kon
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Järgnevvalt käsitletaakse elektrirraudtee üheendusviisideest tekkivaid
d ebatäpsuseeid, kui elek
ktriraudtee koorrmust modeelleerida PS
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keemid (joonis 3.3).

Joonis 33.3. Tüüpiliised elektrirraudtee üheendustrafodee lülitusskeeemid: a) üh efaasiline jõutrafo;
b) Scott-trafo;
S
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raudtee koormuse ühendamisel läbi eri tüüpi trafoühenduste näib koormus ülekandevõrgule
kui kolmefaasiline sümmeetriline koormus. Sellise koormusjaotuse juures ei teki PSS/E tarkvara rakendamisel eelnevalt kirjeldatud viga koormusvoogude arvutamisel. Vaadeldes aga
äärmuslikke juhtumeid, kus ülekandevõrgu üks faasidest on maksimaalselt koormatud ja teine
tühijooksutalitluses, käituvad eri tüüpi trafoühendused sarnaselt ühefaasilisele jõutrafole [2].
Seega kaasnevad ka eri tüüpi trafoühenduste korral PSS/E mudeli rakendamisel sarnased ebatäpsused ühefaasilise jõutrafoga. Eri tüüpi trafoühenduste korral tuleks modelleerimisel lähtuda eeldusest, et elektriraudtee kontaktvõrk talitleb konfiguratsioonis, mis tagab ülekandevõrgu
seisukohast sümmeetrilise koormuse.

3.2 Eritüübiliste tarbijate analüüsimine PSCAD tarkvaras
EMTDC/PSCAD (Electromagnetic Transients Including DC-Power System Computer Aided
Design) tarkvarapaketti on arendatud alates 1975. aastast, mille hetke viimseim versiooni 4.6.
EMTDC tarkvara elektrivõrgu lahendus ning arvutuslik lahendaja on sarnaste põhimõtetega
nagu teised EMTP tarkvarapaketid, kuid sisaldab täiendavaid lahendusi, mistõttu on tarkvara
kasutus laiem kui vaid elektromagnetiliste siirdeprotsesside uurimine [10]. PSCAD tarkvara
on EMTDC arvutusliku lahendaja graafiline kasutajaliides. Edaspidiselt viidatakse PSCAD
tarkvarale kui kahe tarkvara kombinatsioonile.
PSCAD tarkvara kirjeldab ja lahendab elektromehaanilisi ja elektromagnetilisi diferentsiaalvõrrandeid aegfunktsioonidena, see võimaldab elektrisüsteemide talitlust kirjeldada matemaatiliselt kõrgeimal tasemel. Tarkvara rakendatavus on piiratud vaid kasutaja võimekusega süsteemile ja protsessidele vastavate täpsete matemaatiliste mudelite koostamisel [10].
PSCAD tarkvaras kirjeldatakse süsteemi faase eraldiseisvate aegfunktsioonidena, mistõttu
puuduvad arvutusmetoodikast tulenevad piirangud asümmeetrilistele tarbijatele. PSCAD tarkvara sobivust eritüübiliste tarbijate analüüsimiseks kinnitab projekti eelnevates etappides [1][2] koostatud elektriraudtee toitesüsteem, selle üksikkomponentide matemaatiliste mudelite
kirjeldused ning analüüsi käigus saadud tulemused.
PSCAD tarkvara puuduseks on suurte ülekandevõrgu mudelite analüüsimisel nende koormusvoogude jagunemist arvutava mooduli puudumine. Ühtlasi ka protsesside vähene automatiseeritus, mistõttu on mudelite seadistamine ajamahukas ja keeruline protsess. Mudeli lähtekoormusvoogude jagunemise arvutamisel on tarvis kasutada täiendavat tarkvara, see on olulise tähtsusega mitme elektrivõrgu ekvivalendiga süsteemis.
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3.3 Kokkuvõte
PSS/E tarkvara lähtub arvutuste tegemisel sümmeetriliste komponentide meetodist. Ülekandevõrgu normaaltalitlusel on eelduseks selle sümmeetrilisus ning seega lähtutakse PSS/E
tarkvara ülesehituses lihtsustusest, kus mudelite koostamisel ja modelleerimisarvutustes tuginetakse vaid pärijärgnevussüsteemile. Sellest tulenevalt ei ole PSS/E tarkvara võimalik kasutada asümmeetriliste koormuste modelleerimiseks. Elektriraudtee koormust on koormusvoogude jagunemise arvutamisel PSS/E mudelis võimalik aga kajastada kolmefaasilise konstantse
PQ koormusmudelina. Viimasest tingitud ebatäpsus peab aga mudeli koostajale olema aktsepteeritav ning ebatäpsuse suurus peab olema väiksem kui elektriraudtee koormuse mittearvestamine modelleerimisel.
Elektriraudtee ühendamisel ülekandevõrku läbi ühefaasilise jõutrafo saab PSS/E mudelit kasutada vaid koormusvoogude jagunemise ja ülekandevõrgu seadmete ülekoormatuse hindamiseks. Elektriraudtee liitumispunktides eri tüüpi trafoühenduste rakendamisel ning kontaktliini
sümmeetrilisel talitlusel annab PSS/E tarkvara soovitud täpsusega tulemusi. Kontaktvõrgu
faasikoormuste asümmeetria korral on eri tüüpi trafoühenduste (Scott- ja V-ühendusega trafo)
talitlus ülekandevõrgu seisukohast samaväärne ühefaasilisele jõutrafole, mistõttu PSS/E tarkvaras modelleerimine toob kaas ebatäpsusi tulemustes.
Erinevalt PSS/E tarkvarast on PSCAD igati sobiv eritüübiliste tarbijate analüüsimisel, seda
kinnitab ka projekti eelnevates etappides [1]-[2] tehtu ja saadud tulemused. Seega on Elering
AS poolt kasutatavatest tarkvarapakettidest eritüübiliste tarbijate modelleerimisel sobivaim
PSCAD tarkvara, mis võimaldab suuremat täpsust ja puuduvad tarkvara ülesehituse lihtsustustest tulenevad piirangud.
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4. Pingeasümmeetria mõju pöörlevate elektriseadmete talitlusele dünaamilistes protsessides
Käesolevas elektritranspordi projekti etapis jätkatakse, eelnevas etapis alustatud, elektriraudteest tingitud pingeasümmeetria ning kontaktvõrgus toimuvate dünaamiliste protsesside mõjude analüüsimist pöörlevatele seadmetele. Elektritranspordi kolmandas etapis koostati 25
MW koostootmisjaama agregeeritud mudel PSCAD tarkvaras, et analüüsida elektriraudteest
põhjustatud mõjude jagunemist ülekandevõrgus ning nende ülekandumist pöörlevatele seadmetele. Saadud tulemused näitasid, et elektriraudtee liitumine ülekandevõrgu normaalkonfiguratsiooni juures mõjutab oluliselt pöörlevate seadmete talitlust. Ülekandevõrgu elektriliselt
nõrgemas Lõuna-Eesti piirkonnas selgusid elektrisüsteemi tugevuse ja elektriraudtee koormuse kombinatsioonid, kus voolu vastujärgnevuskomponent ületas generaatorile lubatud piirmäära tuues kaasa seadme välja lülitumise [1]. Projekti käesolevas etapis on ette nähtud probleemi täpsem vaatlemine erinevate elektrisüsteemi konfiguratsioonide, elektritugevuse ning
pöörlevate seadmete erinevate talitlusrežiimide juures, et määrata põhjalikumalt tekkivate
mõjude ulatus [1]. Projekti raames vaadeldakse pöörlevate masinatena sünkroongeneraatoreid, kuna nad on ülekandevõrguga otseühendatud ning ühtlasi omab võrguettevõtja sünkroongeneraatorite kohta enam informatsiooni kui mootorite kohta. Sünkroongeneraatorite
põhjal tehtud pingeasümmeetria mõjude üldistusi võib kohandada ka mootoritele.
Rail Balticu projekti trassi täpsustumisega on üheks võimalikuks liitumispunktiks määratud
Järveküla alajaam, mis praeguse elektrivõrgu konfiguratsiooni korral saab toite Järve ja Iru
alajaamadest. Kõne all olev liitumispunkt koos elektrivõrgu konfiguratsiooni ja Iru alajaama
ühendatud kolme elektrijaamaga annab unikaalse koosluse projekti käesolevaks etapiks seatud
eesmärkide täitmisel. Vaadeldavad kolm elektrijaama on võimsusklassilt samaväärsed, kuid
omavad erinevaid tehnilisi lahendusi laiendades seega tulemuste üldistatavust.
Täiendavalt analüüsitakse ülekandevõrgu Lõuna-Eesti piirkonnas Metsakombinaadi alajaama
liitunud Pärnu Elektrijaamas, elektriraudtee liitumispunktist kaugemale ulatuvaid mõjusid.
Tulenevalt Rail Balticu trassiprojekti täpsustustest on Lõuna-Eestisse planeeritud kaks liitumispunkti, Sindi alajaama lähedusse ning Häädemeeste ja Kilingi-Nõmme alajaama vahele.
Antud liitumispunktid asuvad elektriliselt nõrgas ülekandevõrgu osas ning jäävad Metsakombinaadi alajaamas liitunud elektrijaamast kaugele. Andes seega võimaluse elektriraudtee talitlusest tingitud mõjude analüüsimiseks lähtuvalt kaugeleulatatavuse spetsiifikast.

42

Järgnevvalt antakse ülevaade Iru alajaam
mas liitunu
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mponentidesst. Lisaks kirjeldatakse
k
e generaatoori mudelitees tehtud
täiendussi ning nennde kohandaamist ülekaandevõrgu mudelis
m
lähttuvalt projeekti käesoleeva etapi
spetsiifiikast. Täienndavalt kirjjeldatakse kka vastujärrgnevuskom
mponendi liiigvoolukaittse relee
modelleeerimist ninng talitluspõ
õhimõtet. A
Antud peatü
üki viimasess osas kajasstatakse gen
neraatori
mudelittega tehtavaaid simulatsiioonistsenaaariume ning
g püstitatud eesmärke.

4.1 G
Generaatorite mu
udelid
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ette nähtud alternatiivne lahendus. Tavapäraselt rakendatakse staatilisi erguteid generaatori
ergutuse otse juhtimiseks, võimaldades seega suuremat reguleerimise kiirust. Harjasteta ergutussüsteemi puhul on reguleerimiskiirus aeglasem tulenevalt süsteemi astmelisusest ning generaatori pöörlemiskiiruse sõltuvusest. Ergutussüsteemis rakendatakse üle- ja alaergutus piirajatena otsest ergutusvoolu juhtimisel põhinevaid piirajaid, mille täpsem kirjeldus on toodud
[11]. Pingeasümmeetriast põhjustatud voolu vastujärgnevuskomponent mõjutab otseselt ergutusvoolu. Ergutusvoolu juhtimisel põhinevaid piirajaid loovad täiendavaid analüüsi võimalusi
nii ala- kui ka üleergutusrežiimis. Kirjeldatud G1 erguti mudel on toodud joonisel 4.4.

Joonis 4.4. Generaatori G1 ergutussüsteemi mudel
G1 ergutussüsteemis kasutatakse IEEE PSS2B standardiseeritud elektrisüsteemi stabilisaatorit. Stabilisaatori mudeli parameetrid on esitatud aruandes [11] ning stabilisaatori talitlust ja
mõju on kirjeldatud [3]. PSS2B mudeli põhimõtteline plokk-skeem on esitatud joonisel 4.5.

Joonis 4.5. Elektrisüsteemi stabilisaatori PSS2B plokk-skeem
Generaatori G1 kiirusregulaator on modelleeritud kombinatsioonina PSCAD standard kiirusregulaatorist GOV4 (digitaalne elektrohüdrauliline kiirusregulaator) ja IEEE G1 auruturbiini
mudelist. Kiirusregulaatori mudelit kajastab joonis 4.6.
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Joonis 4.6. Generaatori G1 kiirusregulaatori mudel

Analoogselt generaatorile G1 kasutatakse ka G2 ergutussüsteemis IEEE standardiseeritud
PSS2B elektrisüsteemi stabilisaatorit (joonis 4.5). Stabilisaatori mudeli parameetrid on esitatud [11] ning stabilisaatori talitlust ning mõjusid kirjeldab [12].
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Generaatori mudelis kasutatakse Basler DECS-200 harjasteta vahelduvvoolu ergutit, mis
põhineb IEEE standardiseeritud ergutil AC8B. Koostatud mudel vastab tööpõhi-mõttelt
standardis IEEE 421.5-2005 esitatud AC8B tüüpmudeli lahendusele, kuid sisaldab
täiendusena tootjapoolseid erisusi. Võrreldes joonistel 4.8 ja 4.11 esitatud AC8B erguti plokkskeeme järeldub, et DECS-200 puhul rakendatakse juhtimissüsteemi põhiahelas signaali dimensioonivaid võimendustegureid. Selliselt jadamisi asetsevad võimendustegurid mõjutavad
üksnes mudeli seadistamist ning PID kontrolleri parameetrite suurusi. Mudelite omavahelisest
võrdlusest järeldub ka, et V/Hz piiraja võtab rakendumise korral üle erguti juhtimisahela
sät-teväärtuse MIN funktsiooniga. G2 erguti puhul on lähtutud AC8B klassikalisest lahendusest, kus piiraja funktsioonide väljundid liidetakse juhtimisahela põhi liitmispunktis.
Mudelite erinevad lahendused ei mõjuta korrektse seadistuse korral mudeli talitlust.
Analoogselt G2 generaatorile kasutatakse

generaatoris samade tööpõhimõtetega üle- ja

alaergutuspiirajaid, mille talitlusi kirjeldab [13].
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Joonis 4.11. Elektrijaama AC8B ergutussüsteemi mudel
Elektrijaama ergutussüsteemis kasutatakse IEEE standardiseeritud PSS2A elektrisüsteemi
stabilisaatorit. PSS2B on oma olemuselt PSS2A stabilisaatori edasiarendus, milles on täiendusena võimalik kasutada „Lead-Lag“ funktsiooni ajakonstantidega T10 ja T11, et saavutada
laiem reguleerimisulatus [14]. Stabilisaatori mudeli parameetrid on esitatud [13] ja stabilisaatori talitlust ning mõju on kirjeldab [15]. PSS2A mudeli põhimõtteline plokk-skeem on toodud joonisel 4.12.

Joonis 4.12. Elektrijaama PSS2A elektrisüsteemi stabilisaator
Elektrijaama turbiini kiirusregulaatorina kasutatakse MAN auruturbiinide kiirusregulaatori
mudelit. Oma olemuselt on joonisel 4.13 esitatud kiirusregulaator sarnane joonisel 4.9
esita-tud

G2

kiirusregulaatorile,

kuid

kahe

mudeli

vahe

tuleneb

„Fast-Valving“

funktsioonist, mida elektrijaamas ei rakendata. Mudeli koostamise põhimõtted ning
lähteparameetrid on esitatud [13].
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Joonis 4.13. Elektrijaama turbiini kiirusregulaatori mudel
Elektrijaama generaatori modelleerimismudelite täiendused
Elering AS poolt esitatud mudel on eelkõige lühiskatse läbiviimiseks, sellest tulenevalt on
mudeli parameetrid konstantsete väärtustega määratud ühele kindlale talitlusrežiimile. Käesolevalt on mudelit täiendatud selliselt, et võimaldada vastavate parameetrite reguleerimist
ning mudeli moodulite sisse- ja väljalülitamist ilma, et mudeli põhiparameetreid oleks sealjuures muudetud. Mudelis tehtud muudatusi kajastab alljärgnev loetelu.


lisatud on erguti pinge sätteväärtuse reguleerimise võimalus vahemikus 0,9-1,1 sü;



lisatud on reaktiivvõimsusregulaatori sätteväärtuse muutmise võimalus vahemikus
11,09-14,04 Mvar;



lisatud võimalus valida konstantse Q ja U funktsiooni vahel Iru alajaama lattidel;



lisatud võimalus simulatsiooni käigus sisse ja välja lülitada elektrisüsteemi stabilisaatorit, üle- ja alaergutus piirajaid, V/Hz piirajat ning reaktiivvõimsusregulaatorit;



lisatud võimalus reguleerida kiirusregulaatori tundetust vahemikus 0-250 mHz;



lisatud võimalus reguleerida kiirusregulaatori statismi vahemikus 2-8%;



lisatud võimalus muuta generaatori aktiivvõimsuse sätteväärtust, kiirusregulaatori mudelit täiendati sobiva sätteväärtust teisendava funktsiooniga;



elektrisüsteemi stabilisaatori mudelisse on lisatud viide mudeli käivitumise ajaks, et
välistada mudeli käivitumisest tingitud valereaktsioone;



lisatud võimalus muuta liitumistrafo astmelüliti astet;



lisatud mõõtmispunktid ning graafikud.
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Lisaks lloetelus tooodud muudaatustele on mudelisse lisatud täiendavad liiggvoolukaitseed, mida
kajastattakse täpsem
malt jaotisess 4.3.
odelleerimiismudeli tä
äiendused
Agregeeritud geneeraatori mo
Agregeeeritud mudeeli koostamiist ning sellle komponente on kirjeeldatud projeekti eelnevaas etapid
[1]. Projjekti käesollevas etapis on mudeliss tehtud mõ
õned muudattused. Täienndatud agreegeeritud
generaaatori mudelit kajastab jo
oonis 4.14.

4.
4 Agregeeriitud genera
aatori täiend
datud mudell
Joonis 4.1

Joonis 4.15. Mudelissse lisatud ka
aabelliini pa
arameetrid
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Lisaks täiendavale kaablimudelile on agregeeritud generaatori mudelisse kaitsefunktsioonidena modelleeritud nii üle- ja alapingekaitse kui ka alapeatükis 3.3 käsitletavad kaitsed. Kaitsesüsteemide parameetrid on valitud järgmiselt: Umin = 0,9xUn, 1 sekund ja Umax = 1,2xUn, 1
sekund. Kaitsefunktsioonide toime on teostatud generaatori lülitile. Üle- ja alapingekaitsete
mudelid on esitatud joonisel 4.16.

Joonis 4.16. Agregeeritud generaatori mudeli üle- ja alapingekaitse

4.2 Iru alajaama ühendatud generaatorite ja elektriraudtee mudelite
ühildamine
PSCAD tarkvara eripärade tõttu on erinevates failides paiknevate mudelite ühildamine ühisesse mudelisse tähelepanu- ning aeganõudev ettevõtmine. Ühest failist teise kopeerimise rakendamine ei ole korrektne ning võib kaasa tuua mudeli ebakorrektset talitlust. Õige lähenemine
on kasutada PSCAD tarkvara funktsioone „Export With Dependents“ ja „Import Definitons“.
„Export With Dependents“ funktsiooniga luuakse mudelit kirjeldav fail, mille kohaselt on
võimalik uues failis „Import Definitions“ ning „Create Instance“ funktsioonidega taasluua
mudel, kus mudelite lähtekoodid on korrektselt indekseeritud ja ühendatud. Protsessi lihtsustamiseks on soovituslik enne mudeli ülekandmist luua uus moodul, millesse tuleks kanda kõik
ühest mudelist teise ülekandmisele kuuluvad mudeli osad. Iru alajaama liitunud elektrijaamade ülekantud ning ühildatud mudeleid kajastab joonis 4.17.
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Joonis 4.1 7. Iru alaja
aama mudel
Koormusvoogudee jagunemisse optimeerrimine
Võrrelddes projekti eelnevas etapis koostat
atud mudelig
ga on suuren
nenud Iru aalajaamas geenereeritav võim
msus, sellesst tulenevallt on mudellite ühildam
mise järgselt tarvis opttimeerida üllekandevõrgu vvõimsusvoogude jagun
nemist. Kooormusvoogu
ude seadistaamisel lähtuutakse Eestii ülekandevõrguu PSS/E tarkkvara mudeelist, mille kkonfiguratsiioon seatakse PSCAD mudeliga vastavusv
se.
PSS/E ttarkvara kooormusvoogu
ude jagunem
mise põhjal arvutataksee võimsusvoood PSCAD
D mudeli
ud PI-kontro
olleritel põhhinevatele juhtimisekvivaleentidele, miis on sätteväärtuseks [11] kirjeldatu
süsteem
midele. Vasttavalt ülekandevõrgu igga ekvivaleendi mõõtein
nformatsiooonile ja sättteväärtusele arvvutab PI-konntroller igalle ekvivalenndile sobivaa faasinihkeenurga ja sõõlmalajaamaa latipinge väärrtuse, mis vastab
v
PSS//E mudeli kkoormusvoo
ogudele. Tu
ulenevalt assjaolust, et PSCAD
tarkvaraasse ei ole integreeritu
i
ud koormusvvoogude jagunemist arrvutavat mooodulit tuleeb eelnevalt kirjjeldatud kooormusvoogu
ude optime erimist teosstada iga PS
SCAD mudeeli konfigurratsiooni
muutusee järel. Käeesoleva vah
hearuande eetapis on koormusvoo
k
gude jagunnemist optim
meeritud
ühildatuud generaatoori mudelitee numbrilisee stabiilsusee ning talitlu
use testimisseks.
Generaaatori mudeelite lähtep
parameetritte optimeerrimine
Lisaks koormusvooogude optimeerimiselee on tarviss seadistadaa ka generaaatori simullatsiooni
mise lähtepaarameetreid
d. PSCAD ttarkvara talitluspõhimõ
õtetest ningg võimalike lähtevikäivitum
gade väältimiseks suurendatak
s
kse kõigi alllikate ping
get sujuvalt nullist nim
miväärtusenii. Antud
ajaperiooodil talitlevvad generaaatorid ideaallsete toitealllikatena, misjärel lähteestatakse geeneraato54

ri mudeel kahe astm
meliselt. Esm
malt minnaakse toitealllika talitlusv
võrranditeltt üle masinaat kirjeldavatelee funktsioonidele ning
g seejärel eennistataksee generaatorri rootori fu
funktsioonid
d. Antud
talitlusrrežiimidelt üleminekud
ü
d põhjustavaad siirdepro
otsesse, misttõttu on tarvvilik oodataa ülekandevõrguu ja generaaatorite naasm
mist püsitaliitlusse ennee kui saab simulatsioonnidega läbi viia
v vastavaid ttoiminguid. Lähtuvalt mudeli
m
suurrusest ning generaatoriite arvust vvõib mudeli käivitumisest ttingitud siirrdeprotsessi sumbuminne aega võtta kuni mitu
ukümmend ssekundit, mis
m reaalajas muuudab simulatsioonide läbiviimisee ajamahuk
kaks. Mudelli kasutatavvuse parand
damiseks
ning liiggse ajakuluu vältimisek
ks on tarvis optimeerid
da generaato
orite toitealllikast ülem
mineku ja
rootori lahti lukusttamise ajam
momente, m
mis vähendaavad oluliseelt tekkiva ssiirdeprotseessi kestn
nende valimisel on
o lähtuvust. Anntud ajamomendid sõltuvad mudeeli konfigurratsioonist ning
tud katssetamise meeetodist, mille käigus vvaadeldaksee mudeli esiimest sekunndit ning mu
uudetakse režiim
mi muutustee ajahetki vahemikus
v
00,1-0,5 seku
undit leidmaaks kombinnatsiooni, ku
us tekkiv
ülevõngge on minim
maalne. Antud protsesssi on võimallik automattiseerida PSSCAD funkttsiooniga

1

SOUR
RCE -> MACHIN
NE

TIM
ME

1

ENAB

TIME

S2M

„Multiruun“. Generaaatori režiim
mi üleminekku aegfunktsioonid on toodud
t
joonnisel 4.18.

RELEASE MACHINE
M

Jooniis 4.18. Gen
neraatori muudeli režiim
mi ülemineku
u aegfunktsiioonid
Ülemineeku aegade seadistamisele lisaks oon siirdepro
otsessi lühen
ndamiseks vvaja täpselt määrata
generaaatori lähtepiinge ning -n
nurk. Generraatori lähteeparameetriite seadistuuse näide on
n toodud
joonisell 4.19.

Jooonis 4.19. Generaator
G
ri mudeli läh
hteparameetrite seadisttus
Lähtepinge täpne määramine
m
vähendab erguti mud
delist tingitu
ud pinge reeguleerimise viidet.
v
lähedane lõ
õplikule püssitalitluspinngele, tagam
maks muLähtepinge väärtuss valitakse võimalikult
deli käivitumisel teekkiva võim
malikult väiikese erinev
vuse ning erguti mudelli kiire püsitalitluse
saavutam
mise. Lähteenurga täpn
ne valiminee võimaldaab vähendad
da generaattori aktiivv
võimsuse
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siirdeprotsessi üle võnke väärtust ning seeläbi kiirendada mudeli püsitalitluse saavutamist.
Oluline on, et valitud lähtenurk oleks võimalikult lähedane tegelikule pingenurgale rootori
funktsioonile ülemineku ajahetkel.
Generaatori mudelites on soovituslik lukustada elektrisüsteemi stabilisaatori mudel, et vältida
mudeli käivitumisega kaasnevat siirdeprotsessi, mis pikendab mudeli püsitalitluse saavutamist. Elektrisüsteemi stabilisaatori lukustamiseks tuleb mudeli sisenditesse modelleerida ümberlüliti, mis annab valiku konstantse ning mõõdetava väärtuse vahel. Konstantse väärtuse
lisamine lukustab elektrisüsteemi stabilisaatori, kuna antud väärtuse korral on mudeli väljundiks „0“. Konstantseteks väärtusteks on soovituslikult püsitalitluse lõplikud väärtused, sellisel
juhul ei teki mudeli ennistamisel mõõteinformatsioonile üleminekut. Joonis 4.20
illustreerib elektrisüsteemi stabilisaatori lukustusmeetodit ning Elektrijaama mudelis tehtud
täiendust. Teistele generaatori mudelitele on vastav võimalus lisatud mudeli koostamisel.
Elektrisüs-teemi stabilisaatori konstante on tarvis muuta olukordades, kus muudetakse
generaatori mude-li käivitumiseks selle aktiivvõimsuse sätteväärtusi.

Joonis 4.20. Elektrijaama elektrisüsteemi stabilisaatori mudelile lisatud lukustusmeetod
Kirjeldatud käivitumise optimeerimist on antud etapis tehtud ühildatud mudelite testimisel.
Antud seadistust on tarvis muuta siis, kui ülekandevõrgu mudeli konfiguratsiooni muutus
põhjustab siirdeprotsessi ebamõistlikku pikenemist. Enamikel juhtudel on esmaselt optimeeritud lähteparameetrid piisavad ning protsessi ei ole tarvis korrata.
Generaatori mudelite pinge koordineerimine
Generaatori mudeli ühildamisel ülekandevõrguga on oluline koordineerida Iru alajaama ühendatud generaatorite pingeid, et välistada generaatorite vahelist reaktiivvõimsuse vahetamist,
kus

üksteisele

vastutöötamine

põhjustab

talitluspiiridesse

jõudmist.

Tulenevalt

elektrijaamade liitumise eripärast, kus Elektrijaama kaks generaatorit on liitunud läbi ühise
110 kV kaabli ning Elektrijaam on ühendunud vaid läbi pingetõstetrafo, on kõigi kolme
vaadelda-va generaatori lattidel erinev pinge väärtus. Pinge esmaseks ühtlustamiseks on
tarvis seadista-
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da

trafode

ülekandesuhteid

maksimeerimaks

generaatorite

talitluspiire.

Tulenevalt

asjaolust, et G2 trafod on erineva ülekandesuhtega ning neile avalduv pinge on erinev,
mistõttu ei ole trafo astmetega võimalik pingeid täielikult ühtlustada. Ebatäp-sus
korrigeeritakse generaatori ergutite pingesätteväärtuste seadistamisega. Vastavalt sätteväärtust tõstes või langetades, et saavutada soovitud pingeaste trafo sekundaarpoolel.
Pinge väärtuse edasisel reguleerimisel uurimustöö simulatsioonide läbiviimisel, tuleb
kõigi kolme generaatori ergutite pingesätteväärtuseid reguleerida võrdselt nii, et säiliksid
eelnevast

seadistusest

tulenevad

sätteväärtuste

kompenseerivad

proportsioonid.

Alternatiivsel on ühi-seks pingejuhtimiseks võimalus Elektrijaamas rakendada Uconst
funktsiooni

ja

reguleerides

Elektrijaama

ühisjuhtimissüsteemi

anda

vastavatele

funktsioonidele sama Iru alajaa-ma pingesätteväärtus.
Esmased analüüsid ühildatud ülekandevõrguga näitavad, et kirjeldatud mudeli täienduste ja
seadistustega on projekti käesoleva etapi raames planeeritud simulatsioone ning analüüse
võimalik läbi viia.

4.3 Generaatorite liigvoolukaitse mudelid
Liigvoolukaitse mudel
Pingeasümmeetriast põhjustatud mõjute tõttu võib alaergutusrežiimis generaator üle koormuda. Sellest tulenevalt on nii Elektrijaama (G1 ja G2) kui ka agregeeritud generaatori mudelid
täiendatud liigvoolukaitsega. Liigvoolukaitse lisamine lihtsustab generaatoritele avalduvate
mõjude analüüsimist ja võimaldab simulatsiooni käigus täpselt määrata sätteväär-tuse
ületamise ajahetke. Liigvoolukaitse mudel põhineb PSCAD standard liigvoolukaitse mu-delil,
mis võrdleb generaatori lattidelt mõõdetud voole Ia…Ic (joonis 4.21) sätteväärtusega Imax
(joonis 4.11).

50
IA

50
IB

Gen_trip

50
IC

Joonis 4.21. Generaatorite liigvoolukaitse mudel
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Sättevääärtuse ületaamisel lülitaab generaatoor viiteaja Td (joonis 4.11) mööduudes välja. LiigvooL
lukaitsee mudel on rakendatud
r
generaatorii lülitile. Taallinna Elek
ktrijaama mu
mudelites on liigvoolukaitsee sätteväärtuused (jooniss 4.22) valiitud vastavaalt [12] ning
g agregeerititud mudelille vastavalt muddeli koostam
misel lähtuttud parameeetritest.

Jooniis 4.22. Liiggvoolukaitsee mudeli sea
adistus
Generaaatori voolu
u vastujärg
gnevuskomp
ponendi liigvoolukaitse mudel
Projektii eelnevas etapis on kirjeldatud
k
pingeasüm
mmeetria teo
oreetilisi m
mõjusid pöörrlevatele
seadmettele ning annalüüsitud konstantse
k
ppingeasümm
meetria allik
ka mõju aggregeeritud generaag
tori muddelile [1]. Projekti
P
käeesoleva etappi eesmärgik
ks on antud mõjude täppsem analüü
üsimine,
seda eriinevate elekktrivõrgu ko
onfiguratsiooonide juurees ning arveestades täieendustest tu
ulenevaid
muudatuusi. Alljärggnevalt kirjeldatakse kkäesoleva projekti
p
raam
mes loodudd generaato
ori voolu
vastujärrgnevuskom
mponendi liigvoolukaittse mudelitt, mis võim
maldab anallüüsida pin
ngeasümmeetria kumulatiivvset mõju geeneraatori m
mudelile.
Elektrirraudtee liituumisest tingiitud pingeassümmeetriaa tekitab gen
neraatori staaatori mähisstes voolu vastuujärgnevuskkomponenti,, millega kkaasneb täieendav põhim
magnetvoo suhtes vasttupidises
suunas pöörlev maagnetvoog. Viimane tooob kaasa tääiendavad voolud
v
ningg rootorit piidurdava
momenddi, mistõttuu võib rooto
or liigselt kkuumenedaa [1], [16]. Generaatorri kuumenemine on
otseselt seotud seaadmele mõju
uva voolu vvastujärgnev
vuskompon
nendi suurussest ning seelle kestvusest. Generaatorri kuumenem
mise piirvääärtust avaldub vastavalt avaldiseele 4.1 [16]], kus K
tähistabb sätteväärtuus, mis iselo
oomustab aeega mille jo
ooksul generraator kuum
meneb lubattud väärtuseni kkui voolu vaastujärgnevu
usekomponeent on võrd
dne nimivooluga.
∙
kus

(4.1)

K – sättevääärtus;
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Ineg – voolu vastujärgneevuskompoonendi efekttiivväärtus;
In – generaaatori nimivo
ool.
Avaldisse 4.1 põhjaal arvutatav generaatorri voolu vasstujärgnevuskomponenndi ja selle kestvuse
k
piirväärrtuse kõver on toodud joonisel 4.233.

JJoonis 4.23. Generaato
ori voolu vasstujärgnevu
uskomponen
ndi piirmäärra kõver [16
6]
Tugineddes ABB XIIK
X
4 voolu vastujärggnevuskomp
ponendi liig
gvoolu kaitsserelee laheendusele,
(avaldiss 4.1 ja joonnis 4.23) on
n projekti kääesoleva etaapi raames PSCAD
P
tarkkvaras väljaa töötaud
liigvoollukaitse mudel, mille plokk-skeem
p
m on toodud
d joonisel 4.24 [17]. Al
Aluseks võettud ABB
XIIK 4 kaitsereleee lahendust on täiendaatud, lisadess mudelissee voolu vasstujärgnevusskomponendi kuumulatiivseet mõju ja püsiva pingeeasümmeetrria piirväärtu
us arvestav funktsioon
n. Kumulatiivsusse lisamisekks avaldiseele 4.1 on vvajalik mõõ
õdetud voo
olu vastujärg
rgnevustkom
mponenti
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suhtarv üle talitlusperioodi, millega arvutatakse kogu kuumenemine ja avaldis 4.1 võtab alljärgneva kuju
∙d
kus

(4.2)

Ineg(t) – mõõdetud voolu vastujärgnevuskomponendi efektiivväärtuse aegfunktsioon;
t – simulatsiooni aeg.

Joonis 4.24. Voolu vastujärgnevuskomponendi liigvoolu kaitserelee PSCAD mudel
Koostatud voolu vastujärgnevuskomponendi liigvoolu katiserelee mõõdab voolu väärtust generaatori klemmidel ja kasutades „Fast Fourier Transform“ (FFT) PSCAD standardmoodulit
arvutab mõõdetud voolu nimisagedusele vastava vastusjärgnevuskomponendi hetkelise efektiivväärtuse. Mõõteväärtuse alusel arvutatakse vastujärgnevuskomponendi sisaldus generaatori nimivoolus, misjärel jaguneb koostatud juhtimissüsteem kaheks eraldiseisvaks funktsiooniks. Joonisel 4.24 toodud juhtimissüsteemi ülemine osa arvestab generaatorile konstantselt
lubatud vastujärgnevuskomponendi piirväärtust, mille ületamisel alustab taimer viiteaja arvestust. Viide on oluline, kuna vastavalt joonisel 4.23 toodud graafikule on generaatorile lubatud
kuni 120 sekundit kestvad mööduva iseloomuga piirväärtuse ületamised. Viitega välistatakse
kaitse rakendumine antud perioodi vältel. Kui piirväärtuse ületus kestab enam kui 120 sekundit eeldatakse, et tegemist on püsiva piirväärtuse ületusega ning generaatori lülitile edastatakse väljalülituskäsk.
Joonisel 4.24 FFT-ploki järgne juhtimissüsteemi osa põhineb avaldisel 4.2, arvutades generaatori kumulatiivse kuumenemise, mis on tingitud voolu vastujärgnevuskomponendist. Integraatori kumulatiivse väärtuse ületamisel sätteväärtusest K (tabel 4.1) saadetakse generaatori
lülitile käsk välja lülituda, mis täiendavalt ennistab integraatori algväärtusele. Tabelis 4.1 on
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esitatud vastujärgnevuskomponendi liigvoolu kaitserelee sätteväärtused erinevatele generaatori tüüpidele.
Tabel 4.1. Vastujärgnevusvoolu komponendid liigvoolu relee sätteväärtused [16]
Generaatori tüüp
Peitpoolustega otsejahutusega
Peitpoolustega kaudse jahutusega
Väljepoolusetega (summutusmähistega)
Väljepoolusetega (summutusmähiseta)

K
30
5-10
40
40

Ineg

püsiv,

%

10
5-8
10
5

Koostatud vastujärgnevuskomponendi liigvoolu kaitserelee mudel on käesoleva projekti eesmärkide täitmise juures piisav. Mudelit edasi arendamise soovi koraal on võimalik lisada ka
generaatori jahutussüsteemi arvestav funktsioon, mis välistaks ülipikkades simulatsioonides
(500 sekundit ja enam) integraatori küllastumise piirväärtusest väiksema voolu vastujärgnevuskomponendi juures.

4.4 Võimsus hetkväärtuse mõju generaatoritele
Uurimistöö raames täheldatud kitsaskohti generaatorite modelleerimisel ja nende talitluse
analüüsimisel ülekandevõrgu pingeasümmeetria tingimustes. Elektriraudteest tuleneva pingeasümmeetria analüüsimisel täheldati võnkeprotsesside tekkimist PSCAD simulatsioonides
võimsuste hetkväärtuse mõõtmisel. Järgnevalt kirjeldatakse nii võnkumise tekkimise põhjuseid kui ka nende mõju pöörlevatele seadmetele ning käsitletakse meetodeid, mille abil
asümmeetrilise talitluse tingimustes võimsusvoogusid vaadelda.
Mõõdetud väljundvõimsuste hetkväärtuste võnkumine
Väljundvõimsuste hetkväärtuse võnkumise probleemi kirjeldamiseks analüüsitakse näitena
saadud simulatsioonitulemusi elektriraudtee koormuse liitumise Järveküla alajaamas (alajaotis
6.1.1), kus liitumispunkti alajaamas on võrgu normaalkonfiguratsioonil tekkiv pingeasümmeetria 1,01% (tabel 6.2) ning Iru alajaama ühendatud Väo generaatori G1 lattidel tekib pingeasümmeetria väärtusega 0,27% (tabel 6.2).
Joonisel 4.25 on toodud Väo generaatori G1 väljundi aktiiv- ja reaktiivvõimsuse hetkväärtuste
graafikud. Jooniselt on näha, kuidas generaatori talitlus peale simulatsiooni 20. sekundit muutub, mil Järveküla alajaama ühendatakse elektriraudtee koormus. Kui enne elektriraudtee
koormuse liitumist on generaatori G1 aktiivvõimsus 24,83 MW ja reaktiivvõimsus 2,19 Mvar,
siis peale koormuse ühendamist hakkavad generaatori väljundi aktiiv- ja reaktiivvõimsuste
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hetkvääärtused võnkkuma. Aktiiivvõimsusee hetkväärtu
use võnkum
mine toimubb vahemiku
us 24,3725,29 M
MW ja reakttiivvõimsusee võnkuminne vahemiku
us 1,91-3,04
4 Mvar.

Jooniss 4.25. Väo generaatorri G1 väljunndvõimsustee hetkväärtu
used elektrirraudtee koo
ormuse
liitumisell Järveküla alajaama
Joonisellt 4.25 kajaastuv generaaatori võimssuste hetkväärtuste võn
nkumine onn tingitud ülekandevõrgu aasümmeetrillisest talitlu
usest. Mõõteepunktis avalduv pingee ja voolu vvastujärgnev
vuskomponent ppõhjustab arvutatud
a
ak
ktiiv- ja reaaktiivvõimsu
use hetkvääärtuse võnkuumist 100 Hz
H sagedusega. Võnkumise amplituud
di suurus onn otseselt seotud
s
mõõtepunkti pinnge ja voollu asümmeetria suurusega.
Sarnast generaatorii võimsustee hetkväärtuusevõnkumiist on näha ka Metsakoombinaadi alajaama
a
ustele elekttriraudtee liiitumisel
ühendattud generaaatoril. Vastaavalt saaduud simulatsioonitulemu
Sindi allajaama (alaajaotis 6.1.3
3) tekib Pärrnu Elektrijaaama generraatori lattiddel pingeasü
ümmeetria väärrtusega 0,855% (tabel 6.4).
6
Jooniseel 4.26 on kujutatud Pärnu
P
Elektr
trijaama gen
neraatori
väljundvvõimsuseidd, kus peale simulatsioooni 20. seku
undit ühend
datakse Sinddi alajaama lattidele
elektriraaudtee koorrmus. Lisan
nduvast koorrmusest tingituna hakk
kab generaaatori aktiivv
võimsuse
hetkvääärtus võnkum
ma koormu
use eelselt vväärtuselt 24
4,46 MW, vahemikus
v
223,18-25,75
5 MW ja
reaktiivvvõimsus kooormuse eelselt väärtusselt 3,26 Mv
var, vahemik
kus 1,70-4,882 Mvar.

62

Joonis 4.26. Pärnu Elektrijaa
ama generaaatori väljun
ndvõimsustee hetkväärtuused elektrirraudtee
koormuse
k
liiitumisel Sin
ndi alajaama
e
aktiiivvõimsusee võnkumistt ning arvuttades võnkeevahemiVõttes aarvesse joonnisel 4.26 esitatud
ku keskkmise väärtuuse 24,46 MW
M järelduub, et mõõd
detud aktiiv
vvõimsus võõngub oma esialgse
väärtusee ümber ninng positiivn
ne ja negatiiivne võnkeaamplituud on
o keskväärt
rtuse suhtes võrdsed
(25,75-223,18=1,28 MW; 23,18-25,75= -11,28 MW). Selgub, et asümmeetri
a
ia poolt põh
hjustatud
võnkum
mise neto ennergiavahettus ülekanddevõrguga on
o null ning generaatoori tegelik väljundvõimsuss on võnkuumise keskv
väärtus. Viiimast kinnittab joonisell 4.27 esitaatud generaaatori aktiivvõim
msuse pärijäärgnevuskom
mponendi kkõver, mis elektriraudte
e
ee koormusse lisandum
misel tekkiva siirrdeprotsessi möödumisel taastub oma esialg
gsele väärtu
usele omadees konstantsset väärtust. Vääljundvõimssuse võnkuv
va komponeendi tekkep
põhjust ning
g voolu vasstujärgnevusskomponendi nneto energiiavahetuse protsessi
p
m
matemaatilistt kirjeldust käsitletaksee [18]-[19]. Tehtud
järeldussi saab üle kanda
k
ka gen
neraatori reeaktiivvõimssuste hetkvääärtuste anaalüüsimisel.
Vaadelddes Metsakkombinaadi alajaama üühendatud Pärnu Elek
ktrijaama ggeneraatori väljundvõimsusste pärijärgnnevus komp
ponente jooonisel 4.27) ning liinipiingete efekttiivväärtust joonisel
4.28 sellgub, et genneraator reag
geerib ülekkandevõrguss toimunud koormuse m
muutusele siirdudes
s
uude staabiilsesse taalitlusrežiim
mi. Koormuuse lisandum
misest tingiituna vähenneb generaaatori latipinge, kkuna generraatori reak
ktiivvõimsuuse kontrolller hoiab ülekandevõr
ü
rgu liitumiispunktis
reaktiivvvõimsust säätteväärtusee nulli juure s ja erguti ei
e reguleeri latipinget.
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Joonis 44.27. Pärnnu Elektrija
aama generaaatori välju
undvõimsustte pärijärgnnevus kompo
onendid
elektrira
audtee koorrmuse liitum
misel Sindi alajaama
a

Jooniis 4.28. Pärrnu Elektrija
aama generraatori latip
pinge elektriiraudtee kooormuse liitu
umisel
Siindi alajaam
ma
Joonisteel 4.27 ja 4.28 toodust ei avaldu agga asümmeetrilise talittluse ja väljuundvõimsuste hetkväärtustte võnkumisse tegelik mõju
m
generaaatorile. Pärrnu Elektrijaaama generaaatori näitel on täpsemal vvaatlusel nähha võnkeprrotsesside teekkimist kaa elektrilise jõumomenddi ja kiiruse graafikutes. JJoonisel 4.29 on generaaatori elektrrilise jõumo
omendi kõv
verast näha, et voolu- ja pingeasümmeeetriast tinggituna hakkaab elektrilinne jõumomeent sarnaseltt väljundvõiimsuse hetk
kväärtustele kesskväärtuse suhtes
s
võnk
kuma. Elektrriraudtee ko
oormuse lissandumisel võngub gen
neraatori
jõumom
ment 100 Hzz sageduseg
ga keskväärttuse 0,8 sü ümber
ü
vaheemikus 0,75 8-0,842 sü.
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Joonis 4.29. Pärnuu Elektrijaa
ama generaaatori elektrriline jõumoment elektrriraudtee ko
oormuse
liitumis
isel Sindi ala
ajaama
Vaadelddes joonisell 4.30 toodu
ud auruturbbiini poolt generaatoril
g
e avaldatavvat mehaaniilise momendi vväärtust sellgub, et elek
ktriraudtee koormuse lisandumiseega ei kaassne generaaatori mehaanilisse momendii graafikus muutusi
m
ninng mehaaniline momentt on konstanntne.

Joonis 4.30. Pärnuu Elektrijaa
ama generaaatori mehaa
anilise jõum
moment elekktriraudtee koormuk
se liitum
misel Sindi alajaama
a
ktrilise mom
mendi vahet,, mis kajastab geneJoonis 44.31 kirjeldaab generaatori mehaannilise ja elek
raatorilee avalduvat kiirendavatt ja pidurdaavat jõumom
menti. Vastu
ujärgnevuskkomponendist tingitud võim
msuse võnkkumise tõttu
u avaldub ggeneraatorilee kiirendav/pidurdav jõõumoment vahemikus ±0,,042 sü. Tuulenevalt geeneraatorilee avalduvasst konstantssest mehaannilisest momendist,
mis genneraatori kooguinertsi ning
n
auruturrbniini meh
haaniliste protsesside aaegluse tõtttu ei ole
võimeline võnkum
ma 100 Hz sagedusega,
s
, avaldub kiirendav/pid
durdav jõum
moment gen
neraatori
talitlusees vibratsiooonina [20]. Kiirendav/
v/pidurdavatt jõumomen
nti ja tekkivvat vibratsiiooni on
võimalik tuvastadaa generaato
ori kiiruse kkõveralt joo
onisel 4.32, kus elektrriraudtee koormuse
lisandum
mise järgsellt tekib 100 Hz sagedussega võnkum
mine.
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Jooniss4.31.

u Elektrijaa
ama generaaatori kiiren
ndav jõumom
ment elektriiraudtee koo
ormuse
liitumis
isel Sindi ala
ajaama

Jooniss4.32.

u Elektrijaa
ama generaaatori kiiruss elektriraud
dtee koormuuse liitumiseel Sindi
alajaama

meetrilisest ttalitlusest tingitud elektrilise jõum
momendi võn
nkumine
Vastavaalt [20] avalldab asümm
mõju auuruturbiinilee. Viimane võib ergasstada erinev
vaid mehaan
nilisi võnkeerežiime, mis
m teiste
tegurite koosmõjull vähendab turbiini koomponentide ja turbiin
ni enda eluiiga. Halvim
mal juhul
võib generaatorile pidevalt av
valduv 6%-nne voolu vaastujärgnevuskomponeent ning aurru kvaliteedi vaarieerumine vähendada turbiini eluuiga 20 aastalt 7 aastalee [20].
Uurimuustöö käesolleva etapi raaames ei olee elektriraudtee koorm
musest tingitu
tud pingeasü
ümmeetriast genneraatori auuruturbiinide mehaaniliistele mõjud
dele täpsem
mat hinnanguut anda. Sellle tarvis
on vajaalik täiendavvate auruturbiinide meehaaniliste mudelite ko
oostamine kkoos aurutu
urbiinide
spetsiifiiliste andmeete kogumissega ja täienndava uurim
mustööga.
Võimsu
uste arvutamine asüm
mmeetrilise talitlusega PSCAD mudelis
m
Eelnevaalt kirjeldattud võnkeprrotsesside ttekkimine väljundvõim
v
msuste hetkkväärtustes muudab
ülekanddevõrgus aseet leidvate siirdeprotse
s
esside analü
üüsimise keeeruliseks, vaarjates anallüüsitava
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siirdeprrotsessi võim
malikke mõ
õjusid. Asüümmeetriliseest talitluseest tingitud võnkeprotssesse on
võimalik vähendadda või iseg
gi täielikult välistada rakendades
r
selleks vaastavaid arv
vutuslike
mooduleid.
PSCAD
D tarkvaras on
o väljundv
võimsuste heetkväärtuseeid võimalik
k mõõta kassutades selleeks standardseidd mooduleiid „Multimeeter“ ja „Reeal/Reactivee Power Meter“
M
või kkasutada geeneraatori/mootoori ning võiimsuslülititee standardseetesse mudeelitesse sissse ehitatud vvõimsuse mõõtmise
m
funktsiooone. Antudd võimaluseed kasutavaad ühtset arv
vutusmetoo
odikat, kus ssimulatsioo
oni vältel
rakendaatakse alampprogrammi mida on täppsemalt kirjjeldatud [10
0]. Mooduliites „Multim
meter“ ja
„Real/R
Reactive Pow
wer Meter““ on signaalii silumisekss kasutatav filter mooduulisse sisse ehitatud
ning sellle konstantti („Smooth
hing Time C
Constant“) on
o võimalik
k seadistadaa mooduli dialoogid
aknas (jjoonis 4.33)).

Joonis 4.33. PSCA
AD standard
dsete mooduulite „Multiimeter“ ja „Real/Reac
„
ctive Power Meter“
ddialoogiakna
ad
Üheks võnkeprotsesside silum
mise võimaaluseks on kasutada PSCAD staandardset moodulit
m
„First O
Order Lag““ (joonis 4.3
34). Sellekss on võimsu
uste mõõtm
mise juures tarvis „Firsst Order
Lag“ m
moodul lisadda mõõteseaadmesse siseestatud sign
naali ja kasu
utuskoha siggnaali vahele vastavalt joonnisele 4.33..
Pge
en

G
1 + sT

Pgen
n_sm

Pgen_sm

Jooonis 4.34. PSCAD mo
ooduli „Firsst Order La
ag“ rakendaamine signaaali silumiseeks
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Joonisel 4.34 on kajastatud võimsuse silumise tüüplahendus, kus signaal Pgen on generaatori
mudelis arvutatud võimsuse hetkväärtus ja Pgen_sm on silutud võimsuse väärtus, mida kasutatakse kirjeldavatel graafikutel või sisendväärtusena teistes mudeli komponentides. Tüüpilised
silumiskonstandi väärtused on vahemikus 0,005-0,05 s tekitades siirdeprotsessides viite ¼-2½
perioodi. Vajadusel on võimalik rakendada ka suuremaid väärtusi. Simulatsioonide läbiviimisel tuleb silumiskonstandi väärtus valida vastavalt uuritavatele siirdeprotsessi olemusele. Silumiskonstandi kasutamisel tuleb arvestada, et kiireloomulised siirdeprotsessid võivad silumisel aga märkamatuks jääda ja suurema amplituudiga võnkeprotsesside juures võivad amplituudväärtustes moonutused tekkida. Kirjeldatud meetodi eeliseks on arvutuste kiirus, mis on
oluline suurte mudelite analüüsimisel, kus korraga vaadeldakse paljude sõlmede võimsusvoogusid ja oluline on võimsusvoogude täpsus püsitalitluses.

Joonis 4.35. FFT moodulitel põhinev väljundvõimsuse päri- ja vastujärgnevuskomponentide
arvutusmoodul
Rakendades täiendavaid arvutusmooduleid on asümmeetrilisest talitlusest tingitud võnkeprotsesse võimalik mõõtetulemustes välistada. Üheks lahenduseks on koostada PSCAD „Fast
Fourier Transform - FFT“ moodulitel põhinev arvutuskomponent, millega arvutatakse mõõ68

tepunkti pinge- ja voolu hetkväärtuste põhjal väljundvõimsuste pärijärgnevuskomponendid.
Joonisel

4.35

on

toodud

FFT

moodulitel

põhinev

väljundvõimsuse

pärijärgnevuskomponentide arvutusmooduli mudel. Sama moodulit on võimalik rakenda ka
väljundvõimsuse vastujärgnevuskomponentide arvutamisel.
Võimsuse pärijärgnevuskomponentide arvutamisel lähtutakse avaldisest 4.3

kus

3∙

∙

∙ cos

3∙

∙

∙ sin

(4.3)

P+, Q+ – aktiiv- ja reaktiivvõimsuse pärijärgnevuskomponent;
V+– mõõtepunkti faasipinge pärijärgnevuskomponent;
I+ – mõõtepunkti voolu pärijärgnevuskomponent;
φV – mõõtepunkti pinge pärijärgnevuskomponendi faasinihkenurk;
φI – mõõtepunkti voolu pärijärgnevuskomponendi faasinihkenurk.

Päri-, vastu- ja nulljärgnevuskomponentidel põhineva arvutusmeetodi kasutamise eeliseks
võrreldes teiste FFT arvutusmeetoditega, on arvutuslik kompaktsus. Päri-, vastu- ja nulljärgnevuskomponentide mõõteinformatsiooni on võimalik kasutada täiendavate analüüside teostamiseks ja ühe mõõtepunkti kohta on vaja kahte FFT moodulit. Meetodi rakendatavus on aga
piiratud juhul, kui on tarvis analüüsida konkreetse faasi koormust. Pärijärgnevuskomponendi
põhjal arvutatud võimsus ei pruugi piisavalt täpselt käsitleda kõiki siirdeprotsesse.
Järgnevalt on kirjeldatud FFT mooduli põhjal koostatud arvutusmoodulit, mis võimaldab arvutada iga individuaalse faasi põhiharmooniku aktiiv-ja reaktiivvõimsuse keskväärtust. Ühefaasilise FFT mooduliga arvutatakse vastava faasi põhiharmooniku pinge- ja voolu efektiivväärtus ning nende faasinihkenurgad, mille alusel on avaldise 4.4 põhjal võimalik arvutada
aktiiv- ja reaktiivvõimsused. Joonisel 4.36 on esitatud FFT moodulitel põhinev faasi väljundvõimsuse arvutusmoodul.
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Joonis 4.36. FFT moodulitel põhinev faasi põhiharmooniku väljundvõimsuse arvutusmoodul

kus

∙

∙ cos

∙

∙ sin

(4.4)

Pm, Qm – faasi aktiiv- ja reaktiivvõimsuse keskväärtus;
Vm – mõõtepunkti faasipinge efektiivväärtus;
Im – mõõtepunkti voolu efektiivväärtus;
φm – mõõtepunkti pinge faasinihkenurk;
φm – mõõtepunkti voolu faasinihkenurk.

Kolme faasi summaarset aktiiv- ja reaktiivvõimsust on võimalik arvutada liites kokku individuaalsetes faasides arvutatud aktiiv- ja reaktiivvõimsused. Arvutusmeetodi peamiseks puuduseks on arvutusliku ressursi nõudlikus, kuna igas vaadeldavas mõõtepunktis on mooduli koostamiseks tarvis kasutada kuut FFT moodulit. Suurtes mudelites on antud arvutusmoodulit
mõistlik kasutada juhul kui on tarvis analüüsida iga faasi aktiiv- ja reaktiivkoormust individuaalselt. Kui individuaalsete faaside vaatlemine ei ole oluline tuleks kasutada
pärijärgnevuskomponentidel põhinevat arvutusmoodulit, mis on arvutuslikult kompaktsem.
Joonisel 4.37 on toodud kolme eelnevalt kirjeldatud meetodiga mõõdetud Pärnu Elektrijaama
generaatori aktiivvõimsuse väärtused olukorras, kus peale simulatsiooni 20. sekundit ühendatakse Sindi alajaama lattidele elektriraudtee koormus. FFT moodulitel põhinev faasi
põhiharmooniku väljundvõimsuse arvutusmooduliga arvutatud aktiivvõimsust tähistab joonisel graafik Ptot, „Multimeter“ mooduliga mõõdetud aktiivvõimsuse hetkväärtus Pnout, kus si70

lumiskoonstandina on
o kasutaud
d väärtust 0,,05 sekunditt ja pärijärg
gnevuskompponentidel põhineva
p
arvutusm
mooduliga arvutatud
a
pärijärgnevuus aktiivvõim
msus tähiseg
ga Pgen_p.

Jooniss 4.37. Kõik
vaa

ma generaaatori väljun
ndaktiivvõim
msus kolme arvutusmeeetodiga

adeldavad arvutusmo
oodulid talittlevad vasttavalt ootusstele ning ppüsitalitlustte juures

mõõdetuud väärtuseed on võrdssed (Pnout kkorral võnku
umise keskväärtus). Siimulatsioon
ni 20 sekundil ttoimuva asüümmeetrilisee koormusee lisandumissel tekib Ptoot ning Pgen_pp signaalis hetkeline
h
piik, miis on tingituud FFT moo
odulisse sissse ehitatud
d filtritest [10]. Mõlemaad arvutusm
meetodid
arvutavaad ülejäänuud osas aga tekkivat siiirdeprotsesssi täpselt nin
ng saadud ttulemused on
o samaväärsedd. Pnout kõveerast järeldu
ub, et silum
miskonstantt 0,05 sekun
ndit vähenddab küll mõ
õnevõrra
asümmeeetrilisest taalitlusest tin
ngitud aktiivvvõimsuse võnkumist
v
kuid
k
ei eem
malda seda tääielikult.
Siirdeprrotsessi kulggemisest on
n näha silum
miskonstand
dist põhjusttatud viide P tot ja Pgen__p graafikute suhhtes.

4.5 P
Pingeasü
ümmeetriia mõju g
generaatori elek
ktrisüstee
emi stab
bilisaato
oritele niing üle- ja
j alaerg
gutus piirrajatele
Käesoleevas jaotisess analüüsitaakse pingeassümmeetriaa mõju geneeraatorite ellektrisüsteem
mi stabilisaatoriitele ning üleü
ja alaeergutus piiraajatele. Eesspool analü
üüsitu põhjaal selgus, et
e pingeasümmeeetria põhjuustab võimssuste hetkvääärtustes jaa generaatorris 100 Hz sagedusegaa võnkeprotsessse, mis omaakorda võivaad mõjutadaa juhtimissü
üsteemide taalitlust ningg seeläbi kog
gu generaatori ttalitlust. Pinngeasümmeeetria mõjudde analüüsim
misel vaadeeldakse järggnevalt Iru alajaama
a
ühendattud generaaatoreid, kun
na nende koohta on saad
da reaalsetele seadmeteele vastavad
d üle- ja
alaerguttus piirajatee ning elektrrisüsteemi sstabilisaatorrite mudelid
d.
Alljärgnnevalt analüüüsitakse pin
ngeasümmeeetria mõju generaatoriite elektrisüüsteemi stab
bilisaatoritele, kkus läbi sim
mulatsioonide antakse üülevaade nii püsitalitlusse kui ka düünaamiliste protses71

side korral. Seejärel analüüsitakse pingeasümmeetria mõju üle- ja alaergutite talitlusele, kus
kirjeldatakse piirajate talitlust ning hinnatakse piirajate võimekust kaitsta generaatorit ülekoormuste eest.
Pingeasümmeetria mõju elektrisüsteemi stabilisaatoritele
Vastavalt jaotises 4.1 esitatud mudelite kirjeldustele on generaatorites kasutusel PSS2A/B
tüüpi elektrisüsteemi stabilisaator, mille mudelid on kajastatud joonistel 4.5 ja 4.12. Kõigi
generaatorite elektrisüsteemi stabilisaatori sisendid on seadistatud sarnaselt, kus signaalidena
kasutatakse generaatorite kiirust ning aktiivvõimsuse hetkväärtuseid. Eespool tehtud analüüsidest ja aruandes [1] esitatust järeldus, et ülekandevõrgu pingeasümmeetria põhjustab generaatorite kiiruses ja aktiivvõimsuse hetkväärtuses võnkeprotsess, mis võivad mõjutada stabilisaatori talitlust.
Pingeasümmeetria mõjude analüüsimisel elektrisüsteemi stabilisaatoritele vaadeldakse
N-1 juhtumit, kus elektriraudtee koormus 37,5 MVA liitub alajaama ning ülekandeliin on
välja lülitatud. Antud juhtum tuleb detailsemalt kirjeldamisele jaoti-ses 6.1, kus
pingeasümmeetria

jagunemist

antud

juhtumi

juures

ülekandevõrgu

alajaamade

ja

generaatorite lattidel kirjeldab tabel 6.8 (alajaotis 6.2.2). Iru alajaama lattidel on maksimaalseks pingeasümmeetria väärtuseks 0,8%. Püsitalitluses juures vaadeldakse pingeasümmeetriast tingitud võnkeprotsesside mõju ning juhtimissüsteemi poolt põhjustatud võimalikku generaatori võnkumist. Lisaks püsitalitluse juhtumile analüüsitakse elektrisüsteemi stabilisaatorite talitlust ka pingeasümmeetria ja generaatori liitumispunkti lattidel avalduva
kolmefaasili-se

lühise

koosmõjul.

Kuna

pingeasümmeetria

alajaama

ühendatud

generaatorite lattidel ei ületa kirjeldatud N-1 juhtumi juures 1% piirmäära, siis
stabilisaatoritele

avalduva

pinge-asümmeetria mõjude põhjalikumaks analüüsimiseks

vaadeldakse lühisetalitlusel täiendavaid juhtumeid, kus Iru alajaama lattidel tekib
pingeasümmeetria väärtustega 1,5% ja 2%.
Joonistel 4.38 ja 4.39 on toodud

generaatorite elektrisüsteemi stabilisaatori väljundid

püsitalitlus juhtumi juures, kus simulatsiooni 15. sekundil lisandub ülekandevõrgu Järveküla
alajaama elektriraudtee koormus. Jooniste põhjal on näha, kuidas pingeasümmeetriast tingitud
elektrisüsteemi

stabilisaatori

sisendis

väljundi võnkumist. Võrreldes omavahel

avalduv

võnkumine

generaatorite

põhjustab

stabilisaatori

elektrisüsteemi stabilisaatorite

PSS2B väljundeid selgub, et väljundi võnkumine sõltub otseselt stabilisaatori seadistusest ja
võimendusteguritest.

lektrisüsteemi

stabilisaator

on

seadistatud

tundli-kumaks kui

generaatori G1 stabilisaator, mistõttu on generaatori väljundi võnkumine suu-rem.
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Tulenevvalt sisendvväärtustele võnguvad
v
sstabilisaatorrite väljundiid sageduseega 100 Hzz. Vastavalt stabbilisaatori parameetrite
p
ele on väikeese amplituu
udiga nulli ümber võnk
nkumine süm
mmeetriline, miistõttu ei põõhjusta see muutusi
m
genneraatori errguti väljund
dis. Seda kiinnitavad om
makorda
ka jooniistel 4.40 jaa 4.41 toodu
ud generaatoorite G1 ja G2 pingete graafikud, kus elektrissüsteemi
stabilisaaatori väljunndi võnkum
mine ei too ppüsitalitluseel kaasa gen
neraatorite llatipingete väärtuste
v
püsivat võnkumist.. Seda kinniitavad täienndavalt ka joonistel 4.4
42 ja 4.44 tooodud geneeraatorite
aktiivvõõimsuste päärijärgnevusskomponent
ntide kõveraad, kus sim
mulatsioonipperioodil 15
5-20 sekundit eei teki väljuundvõimsusstes võnkum
mist. Lisakss vaadeldudd
samavääärsed tulem
m
used

avv

alduvad

m
ma generaattori elektrisü
üsteemi stabbilisaatorilee.
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Järgnevvalt analüüssitakse geneeraatorite eelektrisüsteeemi stabilisaaatori talitllust lühisetaalitlusest
tingitudd võnkumisee summutam
misel, kus eelektriraudteee liitumisp
punkti

alajaa

ma latti-

del leiabb simulatsioooniperiood
di 20. sekunndil aset kolmefaasilinee lühis kesttvusega 0,25
5 sekundit. Sellleks käsitlettakse alljärg
gnevatel geeneraatorite aktiivvõim
msuste jooniistel 4.42-4..47 järgmisi stsenaariume:


Pbase – baassstsenaarium
m, kus pingeeasümmeetrria puudub (elektriraud
(
dtee koormu
useta);



Pku1 – pingeeasümmeetrria väärtus IIru alajaamaas on 0,8% (alajaotis 6 .2.2);



Pku2 – pingeeasümmeetrria väärtus IIru alajaamaas on 1,5%;



Pku3 – pingeeasümmeetrria väärtus IIru alajaamaas on 2,0%.
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Joonisteel

4.42

ja

4.43

on

too

o

pärijärggnevuskompponendi graaafikud ülekkandevõrgu
u lühisetalittluse korrall, millelt seelgub, et
pingeasümmeetria ei avalda märkimisvää
m
ärset mõju generaatori
g
elektrisüsteeemi stabilisaatorile
ummutamiseel.
lühisestt tingitud võõnkumise su
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Sarnaseelt genee raatorile G1,
G on jooniistel 4.44 jaa 4.45 toodud ge

nneraatori G2
2 aktiiv-

võimsusse pärijärgnnevuskompo
onent, kus ssamuti ei avalda
a
pingeeasümmeetrria märkimiisväärset
mõju geeneraatori ellektrisüsteemi stabilisaaatorile lühiisest tingitud
d võnkumisse summutaamisel.

76

Lisaks generaaatoritele

vaadeldi
v
anttud juhtum
mi juures kaa

elektrisüüsteemi stabbilisaatori talitlust.
t
Jooonistel 4.46 ja 4.47 too
odud

ge

neraatori
n

generaa-

tori aktiiivvõimsusee pärijärgneevuskomponnendi graafiikutelet on näha
n
sarnasseid tulemusi eelnevalt va

tulemu

sstega, kus pingeasümm
p
meetria ei avvalda märkim
misväär-

set mõjuu generaatoori elektrisü
üsteemi stabbilisaatorile lühisest tin
ngitud võnkkumise sum
mmutamisel.
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Püsitalitluse analüüsi tulemusena selgub, et pingeasümmeetriast põhjustatud võnkeprotsessid
ei avalda märkimisväärset mõju generaatorite elektrisüsteemi stabilisaatoritele ja ei tekita juhtimissüsteemist tingitud võnkeprotsesse. Lühisest tingitud siirdeprotsessi analüüs kinnitab, et
pingeasümmeetria ei mõjuta elektrisüsteemi stabilisaatorite võimekust generaatorite võnkumiste summutamisel.
Pingeasümmeetria mõju generaatorite üle- ja alaergutus piirajatele
Järgnevalt analüüsitakse pingeasümmeetria mõju Iru alajaama ühendatud generaatorite üleja alaergutus piirajatele. Vastavalt jaotises 4.1 esitatud mudelite kirjeldustele kasutatakse
ergutussüsteemi ABB Unitrol, kus rakendatakse erilahendusel põhinevaid piirajaid.
Nende mudelid ja talitluspõhimõtted on lähemalt kajastatud allikas [11]. gene-raatoril ja
generaatoril on kasutusel samaväärsed Basler DECS-250 ergu-tussüsteemid, mistõttu on ka
üle- ja alaergutus piirajad samaväärse talitlusega. Antud piirajaid on täpsemalt käsitletud
allikates [11], [13]-[14].
Projekti eelneva etapi [1] ja seni tehtud analüüside tulemustest on selgunud, et ülekandevõrgu
pingeasümmeetria olukorras ei täheldata märkimisväärsete võnkeprotsesside tekkimist generaatorite väljundvõimsuste hetkväärtustes ja ergutusvoolus. Viimast rakendatakse üle- ja alaergutite sisendina.
Üle-

ja

alaergutus

reaktiivvõimsuse

piirajate

regulaatori

analüüsimisel
liitumispunkti

kasutatakse
pinge

ühisjuhtimissüs-teemi

reguleerimise

funktsiooni,

ja

kuna

Tallinna Elektrijaama ühisjuhtimissüsteemi reaktiivvõimsuse regulaatoril rakendatakse
piirajate funktsioone, mis rakenduvad enne generaatorite üle- ja alaergutus piira-jaid.
Piiravate funktsioonide analüüsimisel vaadeldakse järgmisi stsenaariume:


Qbase – baasstsenaarium, kus pingeasümmeetria puudub (elektriraudtee koormuseta) ja
simulatsiooni 20. sekundil sisestatakse pingeregulaatori sätteväärtused põhjustades piirajate rakendumise;



Qku1 – pingeasümmeetria väärtus Iru alajaamas on 0,8% (alajaotis 6.2.2);



Qku2 – pingeasümmeetria väärtus Iru alajaamas on 1,5%;



Qku3 – pingeasümmeetria väärtus Iru alajaamas on 2%.

Kõigi stsenaariumite juures lähtutakse generaatorite raskeimast seadistusest, kus kõik kolm
generaatorit talitlevad maksimaalse väljundvõimsusega.
Esmalt analüüsitakse pingeasümmeetria mõju generaatori üleergutus piirajale. Joonisel
4.48 on toodud eaktiivvõimuse pärijärgnevuskomponent kõigi mainitud stse78

naarium
mite juures. Jooniselt on
o näha, ett võrreldes baasstsenaaariumiga eii põhjusta erinevad
pingeasümmeetria stsenaarium
mid muutuusi generaattori reaktiiv
vvõimuse ggraafikus. Seega
S
ei
avalda üülekandevõrgu pingeassümmeetriaa mõju geneeraatori üleeergutus piiraajale. Kõigii vaadeldud stseenaariumite juures reag
geerib piirajja tekkivalee ülekoormu
usele ning ppiiraja raken
ndumisega ei kaaasne võnkkeprotsesse generaatorii G1 talitluses. Asümm
meetriline ta
talitluse (Qku1
k , Qku2,
Qku3) errgutusvoolu võnkuminee ei mõjuta üleergutus piiraja talittlusvõimet nning generaaatori G1
väljundii reaktiivvõõimsust piiraatakse vastaavalt seadisttusele.

Vaadelddes genera faaa

sivoolude väärtuseid,, mis on to
oodud jooniisel 4.49 seelgub, et

pingeasümmeetria põhjustab faasivooludde asümmeeetriat. Kõig
ge enam onn koormatud
d faas b,
kus vooolu efektiivvväärtus on suurim. Sttsenaariumii Qku1 korraal (joonis 44.49 a) ei põhjusta
0,8%-nee pingeasüm
mmeetria tase generaattori ohtlikku
u koormumiist ja üleerggutus piirajaa kaitseb
generaaatorit ülekooormuse eestt. Stsenaariuumite Qku2 ja Qku3 (joon
nis 4.49 b jaa c) korral, kus pingeasüm
m

suureneb,
alajaamas

läheneb geeneraatori enim
e
koorm
matud faasi b voolu

ule (In). Anttud kõrgem
ma pingeasüm
mmeetria taasemega stssenaariuväärtus generaatorii nimivoolu
mite juuures koorm
mub faasi b mähis üle ning üleerg
gutus piirajaa ei suuda kaitsta gen
neraatorit
ülekoorrmumise eesst. Faasis b ülekoormuus pole piisaavalt suur reeleekaitse raakendumiseeks, mistõttu 1,55% ja 2% pingeasümm
meetria tekkkimisel tulleks vähend
dada generaaatori reguleerimise
ulatust.
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musele jja selle rakeendumine ei
e too kaasa võnkeprotssesse generaaatori püsitaalitluses. V
raatori üleerg

u
utus
piiraja seadistus on piisava tundlikkussega reageeerides koheselt üle-

koormuusele.

Vaadelddes joonisell 4.51 toodu
ud generaatoori G2 faasivoolude efeektiivväärtuuseid selgub
b sarnane
olukordgee
d

neraatorigaa, kus lähtuvvalt pingeassümmeetriast koormubb kõige enam
m faas b.

Kõigi vaadeldavatee pingeasüm
mmeetria stssenaariumite (Qku1, Qkuu2 ja Qku3) ko
korral ületab
b faasis b
koormuusvool geneeraatori nim
mivoolu ningg asümmeeetrilise talitluse tõttu eei kaitse üleergutus
piiraja ggeneraatoritt üle koorm
mumise eest.. Liigvoolu väärtus pole aga piisaavalt suur taagamaks
releekaiitse rakenduumist ja selllisel pikaajaalisel talitlu
usel võib gen
neraator üleekuumenem
mise kaitse rakenndumisestvvälja lülituda. Seega põõhjustab Iru
u alajaama laattidel avaldduv 0,8%-n
ne pingeasümmee

ü kooretria gg maksimm aalse talittluskoormusse juures geeneraatori üle

mumist. Mistõttu elektriraudte
e
ee koormusse liitumiseel Järveküla alajaama oon tarvis raakendada
täiendavvaid meetm
meid vähend
damaks ülekkandevõrgu Iru alajaam
mas tekkivatt pingeasüm
mmeetria
taset.
Antud ppingeasümm
meetria tasem
mete juuress tuleks gen
neraatori maaksimaalsett võimsust vähendav
da, et väältida generraatori üle koormumist
k
.

81

Joonisell

4.52

pärijärggnevuskompponent, kus

reaktiivv
võimsuse
llt eelnevalt vaadeldud Väo generaaatoritega ei
e avalda

pingeasümmeetria olulist mõjju generaatoori üleerguttus piirajalee. Kõigi vaa
aadeldavate stsenaa82

riumite juures reaggeerib piiraaja tekkivalle üle koorm
musele ja selle
s
raken

i kaasne

võnkeprrotsesse genneraatori pü
üsitalitlusess. Võrreldess omavahell

(joonise

4.50) jaa

onis 4.52) üleergutus piiraja taliitlust on nääha sama

piiraja eerinevaid seeadistusi, ku
us Iru Elekttrijaama generaatori ülleergutus piiiraja lubab lühiajalist üle koormust. Samas kui

leergutus piiraja
p
generraatori üle koormuk

mist ei lluba.

tori faasivo
oolude efekktiivväärtuseed kõigi
pingeasümmeetria stsenaarium
mite korral (Qku1, Qku2 ja Qku3). Jo
ooniselt on näha kuidaas kõigil
f
koorrmusvooludd (Ia, Ib ja Ic) lühiajalisselt generaaatori nimivo
oolu (In),
juhtudell ületavad faaside
mis on ttingitud genneraatori üleeergutus piiiraja seadisttusest. Üleergutus piiraaja teise kaittseastme
rakenduumisel piiraatakse faasid
de koormussvoole lubaatud talitlusp
piirkonda jaa üleergutu
us piiraja
kaitseb generaatoriit asümmeetrilisest taliitlusest tingitud ülekoo
ormuse eest.. Saadud tu
ulemused
eei koormu pingeasümm
p
meetriast tinngitud mõju
ude tõttu
üle, miss näitab, et antud
a
generaator ja sellle parameettrid on piisaava varuga.
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Järgnevvalt võetaksse vaatluse alla Iru alaajaama üheendatud gen
neraatorite alaergutus piirajate
talitlus sarnaste pinngeasümmeeetria stsenaaariumite ju
uures. Jooniisel 4.54 onn
võimsuse pärijärgnevu
p
uskomponen
nt kõigi kirjjeldatud stssenaariumitee juures.
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Joonisell toodud grraafikud nääitavad, et üülekandevõ
õrgus tekkiv
v pingeasüm
mmeetria ei
e avalda
olulist m
mõju generraatori alaerrgutus piiraajale. Üleko
oormuse ko
orral kaitsebb alaergutu
us piiraja
generaaatorit ja sellle rakendum
misega ei kaaasne võnkeeprotsesse generaatori
g
püsitalitlusses. Võrreldes bbaasstsenaarriumi graaffikut (Qbase) pingeasüm
mmeetria sttsenaariumiitega (Qku1, Qku2 ja
Qku3) onn näha, et ergutusvoolu
e
u võnkuminne pingeasü
ümmeetria olukordades
o
s ei mõjuta alaergutus piiraaja täpsust ja generaato
ori reaktiivvvõimsust piirratakse vasttavalt selle sseadistuselee.

Joonisell 4.55 on t

olude graaffikud, kust oon selgelt näha
n
kui-

das tekkkiv pingeasümmeetriaa põhjustabb generaatorri faasivoolude asümm
meetriat, mis
m kõigi
vaadelddavate pingeeasümmeetrria stsenaariiumite juures põhjustaab generaatoori üle koorrmumist.
Kusjuurres kolmest faasist on enim
e
koorm
matud faas a.
a Stsenaariu
umi Qku1 (jooonis 4.55 a)
a korral
põhjustaab Iru alajaaama lattidel tekkiv 00,8% pingeaasümmeetria generaatoori üle koo
ormumist
ning alaaergutus piirraja ei suud
da vastavat kkaitset tagada. Saadud tulemused näitavad, ett elektriraudtee koormuse liitumisel Järveküla al ajaama on vaja
v rakend
dada täiendaavaid meetm
meid vähendam
maks pingeassümmeetriaa taset Iru allajaama latttidel. Iru alaajaamas N- 1 kriteerium
mi korral
tekkiv 00,8%-ne pinngeasümmeeetria tase vvõib kaasa tuua häiring
guid generaaatori G1 taalitluses,
mistõttuu on vajalikk vähendadaa elektrirauudtee koorm
musest tingittud lubatudd maksimaaalset pingeasüm
mmeetria taseet.
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4.56 kajas

võimuse pärijärgnevuuskomponen
nti kõigi

vaadelddud pingea

stsenaarium
mite juuress, kus sarnaaselt gg

avalda ttekkiv pin

ria märkim
misväärseid mõjusid geeneraatori aalaergutus piirajale.
p
86

Piiraja rreageerib teekkivale üleekoormuselee ning sellee rakendumiisega ei kaaasne võnkep
protsesse
generaaatori püsitaliitluses. Ülek
kandevõrguu pingeasüm
mmeetria ei mõjuta alaeergutus piiraaja reguleerimisse täpsust ning
n
väljund
dvõimsust ppiiratakse vastavalt
v
seadistusele. Võrreldes aga Väo
generaaatori G2 alaaergutus piiiraja seadisstust (jooni
(joonis 4.54) ja kaa järgmisenaa analüüsim
misele tulev
v
piiraja sseadistusega (joonis 4.58), on nääha kuidas
seadistaatud aeglaseeks ja püsittalitluse saaavutamine
alajaam
ma ühendatudd generaato
oritel.

Joonisell

oolude efek
ktiivväärtussed, mis kirj
rjeldavad

pingeasümmeetriasst tingitud ülekoormuse
ü
e teket. Ping
geasümmeeetria stsenaaariumite Qkuu1 ja Qku2
korral reeageerib geeneraatori allaergutus piiiraja nimivoolust suureema koormu
musvoolu tek
kkimisel,
kaitses ggeneraatoritt üle koorm
mumise eest ja piirates faaside
f
koorrmusvooludde väärtust generaatori püssitalitlusel nimivoolu
n
läähedale. 2%
% pingeasüm
mmeetria ko
orral (Qku3) selgub, et generaatori G2 alaergutus piiraja ei suuda kaitssta generaattorit üle ko
oormumise eest. Iru allajaamas
meetria korrral ületab geeneraatori faasi
fa a koorm
musvool püüsitalitlusel generaatekkiv ppingeasümm
tori nim
mivoolu. Tekkkiva liigvo
oolu väärtuss pole piisaavalt suur põ
õhjustamakks releekaitsse rakendumist jja pikaajaliise talitluseg
ga võib kaaasneda geneeraatori väljja lülituminne ülekuum
menemise
kaitse raakendumiseest. Simulatsioonitulem
m

ub,
u et Iru allajaama lattitidel tekkiv 0,8%-ne

pingeasümmeetria

maksimaalsel koormuusel alaergu
utusrežii-

mis püsivat üle kooormumist.
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a
alaergutus
a
piiiraja talitlu
ust kirjeldab
b joonisel 4..58 toodud reaktiivvõimsusse pärijärgnnevuskompo
onent. Sar

generaatoriitele ei avaalda ülekan
ndevõrgu

pingeasümmeetria märkimisvääärset mõjuu Iru Elektriijaama geneeraatori alaeergutus piirraja talit88

lusele nning kõigi vaadeldud
v
stsenaarium
mite juures kaitseb piiraja generaaatorit ülekoormuse
tekkimise eest. Ühttlasi ei kaassne alaerguttus piiraja rakendumiseega võnkeprrotsesse gen
neraatori
mponendi
püsitalittluses. Joonnisel 4.58 nähtav genneraatori reeaktiivvõimuse pärijärrgnevuskom
võnkum
mine on tinggitud alaergu
utus piiraja seadistusest.

ühegi pingeasümm
meetria stsen
naariumi (Q
Qku1, Qku2, Qku3) korral ei ületa kooormusvoolu
ude väärtused geeneraatori nimivoolu.
n
Generaatorri alaergutu
us piiraja ho
oiab generaaatorit lubattud talitluspiirkkonnas vastaavalt piirajaa sätteväärt

ama generaaator on mak
ksimaal-

se võim
msuse juures alakoormatud.
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4.6 K
Kokkuvõtte
Projektii käesolevass etapis on kogu
k
elektrritranspordi projekti raaames koostaatud ülekan
ndevõrgu
mudelissse lisatud uued,
u
elektrrijaamadelee reaalselt vastavad
v
gen
neraatorite mudelid. Lähtuvalt
L
projektii eesmärkidest on mudeleid täienddatud kaitseeseadmete liisa mudeliteega ning neende seadistusvõõimalustegaa. Modelleerimismudellite ühildam
mise raames on nii ülekkandevõrgu
u kui generaatorrite mudelitte talitlust seadistatud
s
nii, et saav
vutataks nen
nde ühilduvvus edaspid
diseid simulatsiooone ja anallüüse silmas pidades.
Uurimisstöö raamess on täheldaatud kitsaskkohti generaaatorite mod
delleerimiseel ja nende talitluse
analüüsimisel ülekkandevõrgu pingeasüm
mmeetria tin
ngimustes. Asümmeetri
A
ilise talitlusse korral
on ülekkandevõrgu pinge ja voolu
v
siinusskõverate amplituud
a
ning
n
faasiniihkenurgad erineva
väärtusttega, mis faaasivõimsusste summeerrimisel kajaastub koguv
võimsuse võõnkumisenaa. Pingeasümmeeetriast tuleeneva vastuj
ujärgnevuskoomponendi poolt põhjustatud võnnkumise neeto ener90

giavahetus pöörleva seadme ning ülekandevõrgu vahel on null ning tegelikuks väljundvõimsuseks on selle võnkumise keskväärtus.
Simulatsioonitulemustest järeldub, et vastujärgnevuskomponendist tingitud võimsuse võnkumine põhjustab generaatoris kiirendav/pidurdavat jõumomenti. Tulenevalt generaatori konstantsest mehaanilisest momendist avaldub kiirendav/pidurdav jõumoment pöörlevas seadmes
vibratsioonina. Generaatorite puhul toob asümmeetrilisest talitlusest tingitud elektrilise jõumomendi võnkumine kaasa auruturbiini erinevaid mehaanilisi võnkerežiime, põhjustades seeläbi turbiini komponentide ja turbiini enda eluea lühenemist.
Asümmeetrilise talitluse korral, kus tegemist on mahukate mudelitega ja väljundvõimsuste
juures pakub huvi vaid püsitalitluse väärtus, on võimsuste hetkväärtuste arvutamisel soovituslik kasutada PSCAD standardseid võimsuse mõõtmise mooduleid koos suure silumisteguriga.
Olukordades, kus vaadeldakse siirdeprotsesside simulatsioonitulemuste täpseid väärtusi, on
aga soovituslik kasutada pärijärgnevuskomponentidel põhinevat arvutusmoodulit. FFT moodulitel põhineva faasi põhiharmooniku arvutusmooduli rakendamine õigustab end juhul kui
tarvis on analüüsida iga faasi võimsust eraldi.
Käesolevas peatükis analüüsiti eraldi ka elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria
mõju Iru alajaama ühendatud generaatorite elektrisüsteemi stabilisaatoritele ning üle- ja alaergutus piirajatele.
Elektrisüsteemi stabilisaatorite analüüsimisel vaadeldi elektriraudtee koormuse liitumisel Järveküla alajaama ning sellest tingitud pingeasümmeetria väärtusi 0,8%, 1,5% ja 2% Iru alajaama lattidel. Lisaks vaadeldi siirdeprotsessi mõju Iru alajaama lattidel toimuva 0,25 sekundilise kolmefaasilise lühise korral, et hinnata stabilisaatori võimekust lühisest tingitud võnkeprotsesside summutamisel. Saadud tulemustest selgus, et pingeasümmeetriast tingitud võnkeprotsessid ei avalda märkimisväärset mõju Iru alajaama ühendatud generaatorite elektrisüsteemi stabilisaatoritele. Tekkiva pingeasümmeetriaga ei kaasne juhtimissüsteemist põhjustatud võnkeprotsesse generaatorite püsitalitlusel. Täiendavate lühisetalitlusega juhtumite juures
selgus, et dünaamiliste protsesside juures ei mõjuta ülekandevõrgu pingeasümmeetria elektrisüsteemi stabilisaatorite võimekust generaatorite võnkumise summutamisel.
Üle- ja alaergutus piirajate analüüsimisel lähtuti elektrisüsteemi stabilisaatorite analüüsiga
sarnastest stsenaariumitest, kus vaadeldi elektriraudtee koormuse liitumist Järveküla alajaamas ning sellega kaasneva pingeasümmeetria tasemete tekkimist Iru alajaamas. Pingeasümmeetria mõjude analüüsimisel kasutati Tallinna Elektrijaama ühisjuhtimissüsteemi ja Iru
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Elektrijaama reaktiivvõimsuse regulaatori liitumispunkti pinge reguleerimise funktsiooni.
Generaatorite maksimaalsesse üle- ja alaergutusrežiimidesse viimiseks sisestati vastavad sätteväärtused pingeregulaatori mudelisse, mis põhjustavad piirajate rakendumise.
Analüüside tulemustest järeldub, et pingeasümmeetriast tingitud võnkeprotsessid ei avalda
märkimisväärset mõju generaatorite üle- ja alaergutus piirajatele. Ühtlasi ei kaasne generaatorite juhtimissüsteemist põhjustatud võnkeprotsesse generaatorite püsitalitlusel. Analüüsides
generaatorite koormusvoole selgub, et ülekandevõrgu pingeasümmeetria põhjustab ka generaatorite koormusvooludes asümmeetriat, üleergutusrežiimis koormub kõigi Iru alajaama
ühendatud generaatoritel kõige enim faas b, alaergutusrežiimis aga faas a. Koormusvoolude
asümmeetria korral kui faasi koormusvool ületab generaatori mähise nimivoolu, ei suuda üleja alaergutuspiirajad tuvastada generaatori üle koormumist. Vaadeldud pingeasümmeetria
stsenaariumite korral koormub generaator üle alaergutusrežiimi maksimaalse võimu-se juures
ning neraator üleergutusrežiimi maksimaalse võimsuse juures. Saadud tulemustest selgub, et
Iru alajaama ühendatud generaatorite seisukohast võib alajaama lattidel tekkiv 0,8%-ne
pingeasümmeetria (N-1 kriteerium alajaotis 6.2.2) generaatorite maksimaalse võimsusrežiimi
korral kaasa tuua generaatorite välja lülitumise.
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5. Ko
onverterrite vahenduse
el ühend
datava elektrira
e
audtee oleo
mu
us ja mõ
õju
Vahelduuvvoolul (A
AC) 25 kV nimipingegga ja 50 Hzz sagedusel talitlevad eelektriraudttee toitesüsteem
mid on enam
masti lahend
datud läbi ttraditsioonillise ühefaassilise trafoüühenduse veeoalajaamades, kus kolmeffaasiline üleekandesüsteeemi toitepin
nge edastataakse elektriiraudtee kon
ntaktliini
ühefaasilisse süsteeemi. Elektriiraudtee kooormus on seeega ühendatud ülekanndevõrgu kaahe faasi
vahele, jättes puuttumata kolm
manda faasii. Elektrirau
udtee kontaaktvõrkude erinevaid kasutusel
k
olevaid toitesüsteem
me kirjeldav
vad ja analüüüsivad ülev
vaatlikumallt allikad [2]], [21].
Nüüdisaajal võimalddab jõuelektroonika areeng seni tav
vapäraseid süsteeme
s
täiiendada ja asendada
a
uute efeektiivsemate ja enam stabiilsust ttagavamateega. Tulenev
valt elektrirraudtee erip
pärast ja
koormuuse iseärasustest on teaada sellega kaasnevad kvaliteedi probleemid
p
d, millest peeamiseks
on pingeasümmeettria ja harmo
oonikute levvimine ülek
kandevõrguss aga ka pinnge reguleerrimise ja
võimsussteguri pareendamise vaajadus. Üheeks alternatiiiviks kvalitteedi probleeemide mõju
u vähendamisell on jõuelekktroonikal põhinevate
p
seadmete rakendamin
r
e elektrirauudtee toitesü
üsteemides. Üleekandevõrggus tekkiva pingeasümm
meetria väh
hendamiseks kasutatakkse STATCO
OM seadet ehk täielikult juuhitavat pingeallikat. T
Tänu väljund
dpinge amplituudi ja faaasinurga ju
uhtimisele on ST
TATCOM võimeline
v
kompenseer
k
rima vastujäärgnevusvoo
olu komponnenti. Viimaaste aastate jookksul on rauudtee toitesü
üsteemides kkoos eritüüp
pi trafoühen
ndustega [22] rakendustt leidnud
ka RPC
C – Railwayy Static Pow
wer Conditiooner, mis sarnaselt ST
TATCOM’ille võimaldaab vastujärgnevuusvoolu koompenseerim
mist. Tegem
mist on peaamiselt alalisvooluüheendusega (D
DC-link)
vastulüllitus (back-tto-back) ko
onverteriga [[22]. Lisakss vastujärgn
nevusvoolu kompenseeerimisele
võimalddab RPC ka reaktiiven
nergia kom
mpenseerimiist ja harmo
oonikute taaseme vähendamist.
RPC tehhnoloogiat on võimaliik kohandadda ka teisteele veoalajaaama trafotüüüpidele [22]. RPC
rakendaamine elektrriraudtee toiitesüsteemiss on lihtsusttatult kujutaatud jooniseel 5.1.

Joonis 5.1. RPC
C rakendam
mine elektrirraudtee toittesüsteemis [22]
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Tulenevvalt ajalooliisest taustasst ja arenguust on riigiti kasutust leidnud mitm
meid eri saagedustel
talitlevaaid elektriraaudtee toitessüsteeme. N
Nii on näitek
ks 50 Hz saagedus kasuutusel valdaavas osas
Kesk- ja Ida-Euroopas, Põhjaamaades onn rakendatu
ud aga 16,7
7 Hz põhinnevat süsteeemi ning
Põhja-A
Ameerikas ja
j Jaapanis vähem tunntud 25 Hzz sageduseg
ga elektrirau
audtee toitessüsteemi
[23]. Tääpsemalt saab elektriraaudtee toitessüsteemide levimisest ja
j nende ajaaloolise kujunemise
kohta luugeda [2], [221].
Algupärraselt kasuutati saged
duse muunddamiseks mootor-gen
m
neraatoril ppõhinevat pöörlevmuunduursüsteeme, kus kolmefaasiline süünkroonmoo
otor on meh
haaniliselt üühendatud ühefaasiü
lise asünnkroongeneeraatoriga, et
e toita 16,77 Hz sagedu
usega toitessüsteemi. Vääidetavalt leiab selliselt taalitlevaid süüsteeme kassutusel olevvat veel tän
naseni [22]. Tänapäevaal on elektrriraudtee
toitesüsteemides saagedusmuun
ndurid aga aasendunud efektiivsem
e
mate jõuelekt
ktroonikal põ
õhinevate staatiiliste sageduusmuunduriitega (SFC – Static Freequency Co
onverter). K
Kontaktliini toitesüsteemi pllokk-skeem
mi staatilise sagedusmuu
s
unduri raken
ndamisel kaajastab joonnis 5.2.

Jooonis 5.2. Koontaktliini to
oitesüsteemii plokk-skeeem staatilisee sagedusmuuunduriga [22]

5.1 S
Staatilise sagedus
smuund
duri tööpõ
õhimõte
Staatilinne sagedusm
muundur üh
hendatakse ülekandesü
üsteemi kõig
gi kolme faaasiga ning see võimaldab pinge muuundamist üh
hefaasilisekss, vastavaltt vajaduselee määratud sagedusegaa elektriraudtee toitepingekks. Esmalt madaldatakkse kolmefaaasilise süstteemi pingee konverterii sisendpingele sobivaks, kust
k see edaasi muundaatakse alalissvooluühend
dusele vastaavaks alalisspingeks.
Alalisvoooluühenduusest muund
datakse pingge jällegi vaahelduvping
gele, kuid nüüüd juba üh
hefaasilisena ninng elektrirauudtee toiteliinile vastavvale sagedu
usele. Staatiiline sageduusmuundur koosneb
back-to--back AC/D
DC muundu
uritest, mis oon alalisvoo
olu poolel omavahel
o
ühhendatud. Staatiline
S
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sagedussmuunduri põhimõttesk
p
keemi kajasstab joonis 5.3.
5 Enamassti on muunnduri vaheld
duvvoolu
pool võõrku ühendaatud läbi jõ
õuelektrooniikal põhinev
vate trafoüh
henduste, kkuid sõltuvaalt tootja
poolt teostatud laheendusele võ
õidakse selleeks kasutad
da ka reakto
oreid [23]. SSisuliselt on
n staatilise sageddusmuunduuri näol tegeemist kahe eraldiseisva pingeallik
kaga, millesst üks on ülekandesüsteem
mi ja teine raudteesüste
r
eemi poolnee. Mõlemad
d muundurid
d on omavaahel ühendaatud läbi
alalisvoooluühendusse (joonis 5.3), mistõttuu on süsteem
mipooled om
mavahel eleektriliselt erraldatud.

Jooniss 5.3. Ülekandesüsteem
mi ja elektrirraudtee toiteesüsteemi vvahelise
staatilisse sagedusm
muunduri põ
õhimõtteskeeem [22]

5.2 N
Näiteid sttaatilise sagedus
s
smuundu
uri rakendamises
st
Kirjanddusallikatestt leiab viiteiid mitmetel e konverterrjaamadel põhinevatelee elektriraud
dteeliinidele. Kõõige enam leiab
l
kajastu
us Austraaliia, kus on tö
öös mitu vaastavat projeekti [24]-[25]. Nendest Neew Generatiion Rolling
gstock (NGR
R) projekt [24] sisaldaab Queenslland Rail sü
üsteemis
uue 20 MW võim
msusega kon
nverterjaam
ma ehitamistt. Paigaldattav staatilinne sagedusm
muundur
muundaab kolmefaaasilise 50 Hz
H sageduseega ülekand
desüsteemi elektrienerggia 25 kV nimipinn
gega eleektriraudteee toitesüsteeemile vastavvaks ühefaaasiliseks toiitepingeks, sealjuures sagedust
muutmaata [22]. Piinge muund
damisel vahhelduvvoolu
u võrgust alalisvooluühhendusele rakendar
takse kaahte kolmefaasilist ja kolmeastm
melist pingem
muundurit, mis ühenddatakse trafo
o sekundaarmähhisele. Pingge muundam
misel alalisvvooluühend
duselt tagassi vahelduvppingele kassutatakse
nelja ühhefaasilist jaa viieastmellist pingemu
muundurit, millest
m
igaük
ks on eraldiiseisvalt rau
udteesüsteemi trrafo sekunddaarmähiselle ühendatuud [22]. Prrojekti prog
gnoositav vaalmimine ja töösse
viimine leiab aset 2016.
2
aasta lõpus [26].
Saksam
maal Dattenln’is on valm
mimas elekt
ktriraudteesü
üsteemi seni suurim 4113 MW võim
msusega
elektriennergia edasstusvõimeku
usega staatiilise sagedu
usmuunduri tehnoloogiial põhinev konverterjaam [27]. Antuud projekt on
o ellu kuttsutud tulen
nevalt suureenenud enerrgiavajadussest ning
Deutschhe Bahn’i seeni toitva kivisöejaama
k
a amortiseeerumisest [2
27]. Uus jõuuelektroonik
kal põhinev konnverterjaam võimaldab kolmefaasiilisest 400 kV
k nimipingega ja 50 H
Hz sagedussega ülekandesüüsteemist piinge muund
damist üheffaasilisele 110
1 kV nim
mipingel ja 16,7 Hz saagedusel
talitlevaa elektrirauddtee toitesü
üsteemi tarbbeks. Konveerterjaam ko
oosneb neljaast identsesst muun95

durplokist tagamaks süsteemi kõrge töökindluse ja varustatuse ka olukordades, kus üks
muundurplokkidest on rikketalitluses või hoolduses [27].
Staatilise sagedusmuunduri tehnoloogial põhinev konverterjaam on edukalt töösse võetud ka
Norra raudteesüsteemis, kus sarnaselt eelnevalt mainitud Saksamaa projektiga võimaldab
konverterjaam elektrienergia ülekandmist kolmefaasilisest 50 Hz sagedusel talitlevast ülekandesüsteemist ühefaasilisele 16,7 Hz sagedusel talitlevale elektriraudtee toitesüsteemile. Konverterjaam sisaldab endas kahte 15 MW võimsusega üksust, mis võimaldavad elektrienergia
ülekandmist mõlemas suunas [28].
Jõuelektroonika rakendamine raudteesüsteemides tõstab oluliselt süsteemi efektiivsust ja stabiilsust. Suuremad elektriseadmete tootjad, näiteks ABB ja Siemens, pakuvad elektriraudtee
toitesüsteemidele uutel tehnoloogiatel põhinevaid staatilise sagedusmuunduriga konverterjaamade lahendusi, kus tegemist on nn võtmed kätte lahendustega [29]-[30]. Vastavalt ABB
andmetele [31] on nende poolt raudteeliinide toiteks töösse viidud enam kui 20 staatilise sagedusmuunduri tehnoloogial põhinevat konverterjaama, mille võimsused jäävad enamasti
vahemikku 15-20 MW. Lisaks eelpool mainitud projektidele Austraalias, Saksamaal ja Norras
on näiteid tuua ka Austriast (Timelkam konverterjaam) ja Šveitsist (Wimmis’e konverterjaam). Siemens AG andmetel [30] on ka nende poolt paigaldatud mitmeid sarnaseid konverterjaamu raudteeliinide toiteks, millest suurim 180 MW nimivõimsusega jaam asub Philadelphias, USAs. Lisaks on näiteid ka Rootsist (Häggvik ja Eskilstuna konverterjaamad) ja
Saksamaalt (Nuremberg, Rostock, Adamsdorf jne).

5.3 Staatilise sagedusmuunduri rakendamise eelised ja kasumlikkus
Staatilisel sagedusmuunduril põhinev tehnoloogia omab tavapäraste elektriraudtee toitesüsteemide ees mitmeid eeliseid. Suurimaks loetakse asjaolu, et konverterite rakendamisel ei
põhjusta ühefaasiline elektriraudtee koormus kolmefaasilise ülekandesüsteemi pingeasümmeetriat, mistõttu puudub ka vajadus täiendavate, koormust ühtlustavate seadmete järgi. Lisaks võimaldab staatiline sagedusmuundur vabalt reguleerida pingeid, faasinurki ja sagedust,
nii ülekande- kui ka elektriraudtee toitesüsteemi poolel ning ka juhtida aktiiv- ja reaktiivvõimsust ning võimsustegurit [22].
Staatilise sagedusmuunduri rakendamisel on ülekandesüsteem ja elektriraudtee toitesüsteem
teineteisest läbi alalisvooluühenduse elektriliselt eraldatud, seega on süsteemid ka lühisvõimsuse seiskohast teineteisest eraldatud. Kuna lühisvoolude väärtused ülekandesüsteemides on
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enamasti kõrged, siis staatilise sagedusmuunduri rakendamisel on kontaktliini lühisvoolu
väärtus määratud vastavalt konverteri maksimaalsele talitlusvoolule [22]. Seega elektriraudtee
kontaktliinides esinevad lühisvoolu väärtused vähenevad ja seeläbi vähenevad ka seadmete
taluvusnõuded ja maanduspaigaldise dimensioonid. Lisaks suudab staatiline sagedusmuundur
säilitada oma talitlust ka ülekandesüsteemis aset leidvate lühiste ajal [22]. See teeb staatilise
sagedusmuunduri toitel oleva elektriraudteeliinide talitluse töökindlamaks, vastupidiselt traditsioonilisele ühefaasilise trafo toitele, kus igasugused pinge väärtuse kõikumised kanduvad
kolmefaasilisest ülekandesüsteemist üle ühefaasilisele kontaktvõrgule.
Märkimisväärseks eeliseks staatilise sagedusmuunduri rakendamisel on raudteeliini toitesektsioonide omavaheline ühendamine ilma, et oleks tarvis eraldavaid isoleervahemikke, mis on
tarvilikud tavapäraste toitesüsteemide juures [22]. Seeläbi on võimalik rajada suuremaid silmusvõrke, mis tagavad suurema töökindluse ja süsteemi efektiivsema talitluse [22]. Ühtlasi
võimaldavad pikenevad kontaktliinide toitesektsioonid ja konverterite aktiivvõimsuse juhtimine parandada regenereeritava võimsuse efektiivsemat rakendamist [22].
Oluliseks aspektiks staatilise sagedusmuunduri rakendamisel elektriraudtee toitesüsteemides
on nende fikseeritud harmoonikute spekter. Ülekandesüsteemis avalduvad seega vaid muunduri enda poolt tekitatud fikseeritud harmoonikud ning elektriraudtee süsteemi poolt kontaktliinis levivate harmoonikute häiringute ülekandumine ülekandesüsteemi on välistatud [22].
Staatilise sagedusmuunduri juures on positiivseks asjaoluks, et vastavate ehituslike võimaluste tagamisel saab neid ühendada otse kontaktliinile, mis teeb konverterjaama ja selle lülitusruumide ehituse paindlikumaks [23]. See võib osutuda määravaks asjaoluks teatud kitsendustega piirkondades, näiteks rasketes või piiratud maa-ala kasutusega asukohtades.
Võrreldes tavapärase ühefaasilise trafoga on staatiline sagedusmuundur mitme funktsiooniga
seade sisaldades endas ka juhtimise ja näiteks liini talitluse kontrolli funktsioone [22]. Vastavalt eelnevalt mainitule annab konverter kontaktliini pinge väärtuse kohandamise võimaluse
ning vastavalt vajadusele, saab pinget kas tõsta või näiteks regeneratiivse võimsuse olemasolul, pinget kontaktliinis vähendada. Tänu pinge reguleerimisele paraneb kontaktliini võimsuse edastus. Staatiline sagedusmuundur võimaldab ka kontaktsüsteemi faasinurga juhtimist
mõjutades seeläbi aktiivvõimsuse edastust konverterjaamade vahel.
Majanduslikust seisukohast lähtudes on staatilise sagedusmuunduri rakendamine esmapilgul
kulukam kui traditsiooniline ühefaasiline trafoalajaam. Teisest küljest, kui vaadelda kogu
raudteeliini projekti tervikuna, võib staatiline sagedusmuundur osutuda kasumlikumaks. Staa97

tilise sagedusmuunduri elektriraudtee süsteemides rakendamise SWOT analüüs on toodud
tabelis 5.1.
Tabel 5.1. Staatilise sagedusmuunduri (SFC) rakendamise SWOT analüüs [23]
Tugevused (Strengths)












3-faasilise süsteemi sümmeetrilisus
Võimsustegur cosφ = 1
Kahe süsteemi elektriline eraldatus
(paindlikum liitumistingimustele)
Parem töökindlus kõrgepingealajaama rikke korral (toite tagamine naaber SFC poolt)
Tänu madalamatele rikkevooludele
(< 2 kA) on pingegradiendid vähem
ohtlikud ning lühise korral nendega
toimetulek lihtsam
Erinevatele pingeastmetele ühendamise võimalus
Paindlikum toitejaama asukoht, sõltub vähem isolatsioonvahemikest
(eelis piiratud liini rajamisega asukohtades)
Väiksem mõju kõrvalistele süsteemidele rikkeolukordades

Võimalused (Opportunities)
 Väiksemad talitluskulud
 Paindlik kommutatsioon
 Väiksemad kontaktliini kulud mitme
SFC-e paralleeltalitlusel*
 Isoleervahemike vajaduse vähenemine*
 Efektiivsem pidurdusenergia kogumine ja rakendamine
 Väiksem risk kvaliteedinõuetele mittevastavuses (fikseeritud
harmoonikute tase)*
 Raudteeliini efektiivsuse ja võimsuse
edastuse parendamisel selgem investeerimiskulude põhjendatus
 Lihtsustatud nõuded ühendamisele
*sõltub tootja pakutavast lahendusest

















Nõrkused (Weaknesses)
Moraalne risk sekundaarsüsteemidele
Kõrged kapitalikulud
Kõrge komplekssus / komponentide
arvestamine
Tehnoloogia tähtajad on tarnijast sõltuvad ja kelle tippkeskused asuvad
enamasti välismaal
Kaasab vähe kohalikku tootmist
Sünteesitud pinge lainekuju levitab
kindlat harmoonikute spektrit, millega raudtee- ja ülekandevõrgud peavad toime tulema
Mitme SFC juhtimisfilosoofia on
müüjast sõltuv ja lähtub arengustaadiumist
Piiratud kohapealne kompetents
Raudteevõrgu erinevatesse asukohtadesse paigaldatud SFC-de paralleeltalitlemine nõuab olulisi muudatusi opereerimispraktikas
Ohud (Threats)
Mitmete SFC topoloogiate ja jõuelektroonika seadmete olemasolu turul (nt IGBT/IEGT vs GTO/IGCT),
edasimüüjast sõltuv toodete areng
Nõuab kaitseahelate ümberkujundamist ja sertifitseerimist tagamaks
korrektset talitlus arvestamaks madalamaid rikkevoolude tasemeid ja töörežiime
Sisemine madal tugiteenuste pakkumine, praktika ja konsultatsiooni
puudumine

Esiteks vähendab konverterite rakendamine vajaminevate toitejaamade arvu raudteeliinil. Lisaks on võimalik vältida isolatsioonivahemike tarbeks tehtavaid kulutusi. Tänu staatilise sagedusmuunduri tehnoloogia efektiivsusele saab võimalikuks raudteeliinide ühendamine kesk98

pingevõrku, mistõttu tänu madalamale pingeastmele, vähenevad toitejaamade kulud ka ülekandevõrgu poolel. Keskpingevõrgud on enamasti raudteeliinide läheduses ka rohkem levinud
ning nende infrastruktuuri rajamine nõuab vähem kulutusi ja ruumi, võrreldes kõrgematel
pingetel talitleva võrguga. Võttes arvesse kõiki üldkulusid võib staatilise sagedusmuunduri
rakendamine elektriraudtee toitesüsteemides osutuda kasumlikumaks ja mõnel juhul isegi
ainuvõimalikuks lahenduseks [22].
Elektriraudtee toitesüsteemides kogub staatiline sagedusmuundur üha enam populaarsust,
seda just 50 Hz sagedusel talitlevates süsteemides. Hoolimata asjaolust, et antud lahendus
nõuab tihtipeale tunduvalt suuremaid investeerimiskulusid kui tavapärane ühefaasilise trafoga
toitesüsteem, kasutatakse staatilist sagedusmuundurit ka samal sagedusel talitlevate kolme- ja
ühefaasiliste süsteemide ühendamiseks [22].
Staatilise sagedusemuunduri rakendamist elektriraudtee süsteemides käsitleb põhjalikult [22].
Töös analüüsitakse mainitud Austraalia Queensland Rail süsteemis kasutusele võetud ja peatselt valmivat konverterjaama lahendust. Lisaks juba olemasolevatele elektriraudteeliinidele on
Queensland Rail süsteemis nii lähiajal kui ka pikemas perspektiivis planeeritud lisanduvaid
raudteeliine, mistõttu kasvab elektrienergia vajadus raudteeliinide toiteks märkimisväärselt
[23]. Arvestades olemasolevat infrastruktuuri, elektrivõrgu konfiguratsiooni ja seatud kriteeriumeid (nt talitluse paindlikkust, töökindlust, võrgu eeskirjadega kohaldumist, investeerimiskulusid jne [23]) leiti analüüside [23] põhjal, et uue konverterjaama rajamine nii uute toitepunktide kui ka olemasolevate uuendamisel on mõistlik valik. Peatselt valmiva Queensland
Rail elektriraudteeliini konverterjaama lahendust analüüsivas töös [22] on teostatud mitmete
eri stsenaariumitega modelleerimisi. Töös on võrreldud kahe elektriraudtee toitesüsteemi,
tavapärase ühefaasilise toitetrafo ja uue staatilisel sagedusmuunduril põhineva tehnoloogia
peamisi erinevusi. Modelleerimisel on veermiku võimsuseks määratud 4,2 MW ja maksimaalseks kiiruseks 110 km/h. Kaherealisel raudteeliinil on reisijate peatused orienteeruvalt iga 10
km tagant. Kogu raudteeliini ulatuses on sellel arvestatud kolm toitepunkti. Lisaks on silmas
peetud ka regeneratiivse pidurdusenergia võimalikku kasutamist süsteemis. Kahele mainitud
tehnoloogiale käsitletakse antud töös täiendavalt ka kahte erinevat kontaktliinisüsteemi, millest üks on lihtsaim 1x25 kV vahelduvvoolu süsteem ilma autotrafodeta kontaktliinil ja teine
on 2x25 kV vahelduvvoolu süsteem koos autotrafodega. Modelleerimisel on stsenaariumitena
arvesse võetud ka reservvõimalust N-1 kriteeriumi korral, kus raudteeliini keskmise toitepunkti talitlus on katkenud. Joonis 5.4 kirjeldab mõlemat analüüsitud toitesüsteemi lahendust
antud olukorras.
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Joonis 5.4. Kontakktliini toitesüsteem N-11 kriteeriumi korra; vassakul – üheffaasiliste tra
afodega
ttoitesüsteem
m; paremal – staatilisell sagedusmu
uunduril põ
õhinev toitessüsteem [22
2]
Modelleeerimistulem
mustest [22
2] selgus, ett staatilise sagedusmuu
s
unduri rakeendamisel pikenesid
p
kontaktvvõrgu toiteppunktide vaahemaad m
märgatavalt. Elektriraud
dtee toitesüs
üsteemis tav
vapäraste
ühefaasiliste

trafo
foalajaamade

asendam
misel

konv
verterjaamaadega

on

võimalik

tagada

toitejaam
made pikem
maid vahem
maid ning vvähendada vajalike toitepunktidee arvu raud
dteeliinil.
Joonis 55.5 kajastabb töös [22] saadud tullemusi raud
dteeliini pik
kenemisel eeri tehnoloo
ogiate ja
kontaktlliinisüsteem
mide võrdlu
usel. Konveerterjaamadee rakendam
misega saadu
dud positiivn
ne mõju
raudteelliini pikeneemisele tulleneb peam
miselt tänu pinge reg
guleerimise võimaluseele [22].
Staatilisse sagedusm
muunduri rakendaminee võimaldaab kontaktliiinide toitm
mist kõrgem
ma pinge
väärtuseega, seda üllekandevõrg
gu pinge vääärtusest sõlttumatult.

Joonis 5.55. Kontaktliini pikkus eerinevat toittesüsteemi la
ahenduste jjuures [22]
Staatilissel sagedusm
muunduril põhineva
p
ellektriraudteee toitesüsteeemi kulueffektiivsust analüüsia
takse alllikas [32], kus on võ
õrreldud staaatilisel sag
gedusmuund
duril ja auttotrafodel põhineva
p
raudteelliini toitesüüsteemi inveesteerimiskuulusid. Alljärgnevalt on tabelites 5.2 ja 5.3 vastavalt
v
allikale [32] tooddud näide 300 km piikkuse kah
heahelalise raudteeliini
ni investeerrimis- ja
käidukuulud.
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Tabel 5.2. Elektriraudteeliini autotrafodel (AT) ja staatilisel sagedusmuunduril (SFC) põhineva toitesüsteemi investeerimiskulude võrdlus [32]
AT
Kogused ja ühiku hinnad
Alajaam 220 kV 4x 31,5 MVA
Alajaam 110 kV 2x 15 MVA
Ühiku hind
Autotrafojaam
Ühiku hind
Tagasivooluahela pikkus
Ühiku hind
Isoleervahemikud
Ühiku hind
Investeerimiskulud kokku
Lülitusseadmed ja alajaamad
Kontaktliini ja täiendavad seadmestik
Kokku

SFC

tk
tk
mln €
tk
mln €
km
€/km
tk
mln €

5
0
8
20
0,7
600
0,015
18
0,1

0
7
9
0

mln €
mln €

54
11

63
0

mln €

65

63

0
0

Tabel 5.3. Elektriraudteeliini autotrafodel (AT) ja staatilisel sagedusmuunduril (SFC) põhineva toitesüsteemi käidukulude võrdlus [32]
AT
Kogused ja ühiku hinnad
Energia edastuskaod
Regeneratiivne pidurdusenergia
Energia 3-faasilisest AC võrgust
Aktiivenergia hind 220 kV, 110 kV
Käidukulud kokku
Aktiivenergia tasud
Hooldus ja täiendav seadmestik
Kokku

SFC

%
%
GWh/a
€/MWh

+6
-4
510
77

+6
-9
480
80

mln €/a
mln €/a
mln €/a

39
3
42

39
0
39

Tabelites toodud andmete juures tuleb meeles pidada, et tegemist on orienteeruvate hindade ja
subjektiivse kalkulatsiooniga, mis sõltuvad paljudest asjaoludest ja seega pole otstarbekas
andmete üks-ühele kasutamine. Siiski annavad toodud väärtused nii investeerimis- kui ka
käidukuludest ülevaate ja võrdlusmomendi kahe erineva elektriraudtee toitesüsteemi tarbeks.

5.4 Kokkuvõte
Tänapäevased staatilise sagedusmuunduriga konverterjaamad omavad elektriraudteeliinide
toite tagamisel mitmeid eeliseid võrreldes tavapäraste ühefaasilise trafoga toitealajaamade
ees. Konverterjaamadel põhinev toitesüsteem on talitluselt efektiivsem ja stabiilsem, välistades ja/või vähendades mitmeid elektrienergia kvaliteediga seotud probleeme, mis saavad tihtipeale määravaks elektriraudtee ühendamisel ülekandesüsteemi (nt ülekandesüsteemi pinge101

asümmeetria, harmoonikud). Lisaks võimaldavad staatilised sagedusmuundurid elektrienergia
mitmete parameetrite reguleerimist ja juhtimist (nt pinged, faasinurk, sagedus, aktiiv- ja reaktiivvõimsus).
Staatilisel sagedusmuunduril põhinevate konverterjaamade rajamine elektriraudteeliinide toiteks kogub üha enam populaarsust, eelkõige just tänu oma efektiivsusele, töökindlusele ja
mitmekülgsetele funktsioonidele. Mitmeid näiteid rajatud konverterjaamadest on tuua nii Saksamaalt, Rootsist, Norrast, Austriast, Šveitsist aga ka Austraaliast.
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6. Pingeasümmeetria analüüs ülekandevõrgu konfiguratsiooni muutustel
Elektriraudtee koormuse, kui ühefaasilise tarbija ühendamine ülekandevõrku põhjustab kolmefaasilise süsteemina talitlevas ülekandevõrgus pingeasümmeetriat. Sõltuvalt tekkiva pingeasümmeetria väärtusest avaldab see lisaks ülekandevõrgu talitlusele mõju ka teistele ülekandevõrgust toidetavatele tarbijatele [1]. Eelkõige aga ülekandevõrku ühendatud generaatoritele
ja mootoritele. Projekti eelmises etapis analüüsiti elektriraudtee koormuste mõju ülekandevõrgu normaaltalitluse juures. Käesolevas etapis on rõhk eelkõige suunatud ülekandevõrgus
toimuvatele muutustele ja N-1 kriteeriumi täitmisele olukorras, kus võrgu konfiguratsioon
muutub (tabel 6.1).
Tabel 6.1. Ülekandevõrgu konfiguratsiooni stsenaariumid

Ülekandevõrguga liituva elektriraudtee koormusena on Rail Balticu projekti alusel liitumispunkti koormuseks arvestatud 30 MW võimsusteguriga cosφ = 0,8. Seega on elektriraudtee
koormuseks 37,5 MVA. Projekti käesoleva etapi raames on modelleerimismudeleid oluliselt
täiendatud ja täpsustatud (peatükk 1 ja 4). Sellest tulenevalt on elektriraudtee koormustest
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tingitud pingeasümmeetria määrasid ja selle mõjude ülekandumist teistele tarbijatele tarvis
esmalt vaadelda võrgu normaalkonfiguratsiooni juures vastavalt uutele mudelitele, et saadud
tulemusi hilisemalt erinevate ülekandevõrgu konfiguratsiooni muutuste juures võrrelda. Selleks käsitlebki antud peatüki jaotis 6.1 ülekandevõrgu normaalkonfiguratsiooni ning jaotis 6.2
erinevaid muudatusi ülekandevõrgu konfiguratsioonis. Ülekandevõrgu konfiguratsiooni muutuste hindamiseks tehtud simulatsioonistsenaariumid on loetletud tabelis 6.1. Lähtuvalt simulatsioonitulemustes analüüsitakse nendest olulisemaid järgnevates jaotistes 6.1 ja 6.2.

6.1 Ülekandevõrgu normaalkonfiguratsioon
Käesolevas jaotises analüüsitakse elektriraudtee koormuse ülekandevõrku liitumisel kaasnevat
pingeasümmeetriat ja selle jagunemist ülekandevõrgu normaaltalitluse ja –konfiguratsiooni
juures ning mõjude ülekandumist teistele ülekandevõrgu tarbijatele, eelkõige võrku ühendatud
generaatoritele. Elektriraudtee koormuse liitumispunkti alajaamadena käsitletakse Eesti põhjaosas Järveküla alajaama ja lõunaosas Kehtna, Sindi ning Kilingi-Nõmme alajaamasid.

Alljärgnevate

elektriraudtee

koormuse

liitumispunktide

analüüsimisel

vaadeldakse

elektri-raudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria teguri ku väärtusi ülekandevõrgu
alajaamade lattidel. Generaatorite talitluse puhul avaldub ülekandevõrgu pingeasümmeetria
generaatori

voolu

analüüsides

tähelepanu

ülekandevõrgu

vastujärgnevuskomponendis,

mille

väärtusele

ka

järgnevates

pööratakse. Enne elektriraudtee koormuse ühendamist võib

pingeasümmeetria

lugeda

nullilähedaseks.

Võrgu

seisukohalt

on

pingeasümmeetriale kehtestatud kolm erinevat piirmäära. Nendeks on jaotusvõrgu
maksimaalne 2% piirmäär, Elering AS maksimaalne 1,5% piirmäär ja ühele liitujale
maksimaalselt lubatud 1% piirmäär. Generaatorite voolu vastujärg-nevuskomponendi
osakaalule on kehtestatud lubatud 10% piirmäär [1].
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o märgata ka
k teiste üleekandevõrg
gu põhjaosass ühendatudd generaatorrite talitSarnast käitumist on
luses. ühenda

voolu

vastujärgnev
v
vuskompon
nent tõuseb peale elekttriraudtee ko
oormuse

mist väärtusseni 1,71% ning Iru Ellektrijaama generaatorri voolu vasstujärgnevusskomponent v m
ääärtuseni 2,12%. Nii

atori kuu i

gee

neraatori puhul
p
on

elektriraaudtee koorrmusest ting
gitud voolu vastujärgneevuskomponentide vääärtused jääv
vad lubatud piirm
määra.
6.1.2 E
Elektrirau
udtee liitum
mispunkt Kehtna ala
ajaamas
Järgnevvalt vaadeldakse elektriiraudtee kooormuse liitu
umist Eesti ülekandevõõrgu lõunaosa Kehtna alajaaamas. Elekktriraudtee koormuse
k
lüülitamisel Kehtna
K
alajaaama on võr
õrgus tekkiv
va pingeasümmeeetria jagunnemine tood
dud tabelis 66.3. Tabelis toodud and
dmetest on nnäha kuidass elektriraudtee liitumisel ülekandevõr
ü
rgu lõunaossas on suureemad mõjud
d kui seda ooli eelnevaltt vaadeldud põhhjaosas. Lõuunaosa ülek
kandevõrguus põhjustab
b elektriraud
dtee koormuus alajaamaa lattidel
väga errinevaid pinngeasümmeeetria väärtuusi. Ootuspääraselt avaldub suurim
m pingeasüm
mmeetria
des sealjuurres kõik eesspool mainiitud pinliitumisppunktis ehkk Kehtna allajaamas 4,337%, ületad
geasüm
mmeetria lubbatud piirm
määrad. Lisaaks Kehtna alajaamalee ületataksee pingeasüm
mmeetria
2% piirrmäär veel Järvakandi,
J
Valgu, Raapla ja Vigaala alajaamaades, vastavvalt 3,73%;; 3,07%;
2,48%; 2,15% ja 1%
% piirmäär Kohila ja L
Lihula alajaaamades, vasstavalt 1,322% ja 1,04%
%. Kõigis
teistes aalajaamadess on pingeassümmeetria väärtus allaa 1%.
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Tabel 6.3. Pingeasümmeetria elektriraudtee koormuse liitumisel Kehtna alajaama

Lisaks eelnevalt vaadeldud pingeasümmeetriale käsitletakse elektriraudtee koormusest tingitud mõju ka ülekandevõrgu lõunaosas Metskombinaadi alajaama lattidele ühendatud Pärnu
Elektrijaama generaatorile. Joonisel 6.2 on toodud Pärnu Elektrijaama generaatori voolu vastujärgnevuskomponendi graafik, mis näitab kuidas elektriraudtee koormuse ühendamisel
Kehtna alajaama tõuseb generaatori voolu vastujärgnevuskomponendi väärtus 1,10%-ni, jäädes seega lubatud 10% piirmäära.
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6.1.3 E
Elektrirau
udtee liitum
mispunkt Sindi alaja
aamas
Järgnevvalt vaadelddakse elekttriraudtee kkoormuse liitumist
l
Sindi alajaam
mas. Elektrriraudtee
koormuuse lülitamissel Sindi allajaama on võrgus tek
kkiva pingeeasümmeetrria jagunem
mist näha
tabelis 66.4 toodud pingeasümm
p
meetria teguuri ku väärtu
ustest. Antu
ud juhul vaaadeldakse kaahte ülekandevõõrgu konfigguratsiooni, olemasolevvat ja tugev
vdatud. Viimasel juhuul on tegem
mist perspektiivis ette nähtuud Sindi alaj
ajaama tugevvdamisega teise autotrrafo töösse vviimise puh
hul. Suurim pinggeasümmeeetria olemasoleva Sindii alajaama konfiguratsi
k
ooni korral tekib liitum
mispunktis, kus selle väärtuuseks on vaastavalt 2,055%, ületades sealjuuress kõiki kehttestatud pingeasümmeetria piirmäärassid. Lisaks liitumispunnktile ületattakse 1% piirmäär
p
veeel Kilingi-N
Nõmme,
mbinaadi, Papiniidu,
P
A
Audru, Pärn
nu-Jaagupi, Kabli ja V
Vändra alajaaamades.
Paikusee, Metsakom
Toodustt selgub, ett pingeasüm
mmeetria 1%
% piirmäär ületatakse Sindi alajaaama liitum
mispunkti
korral roohkemates ülekandevõ
õrgu alajaam
mades, kui seda
s
eelnevalt vaadelduud Kehtna alajaama
a
korral. T
Teisest küljjest on ülek
kandevõrgu alajaamadees jagunev pingeasümm
p
meetria vääärtus madalam, kkus 2% piirrmäär ületatakse vaid liiitumispunk
kti Sindi alajjaamas.
Tabelistt 6.4 on nähha, kuidas tu
ugevdatud S
Sindi alajaam
ma konfigu
uratsiooni koorral väheneeb elektriraudteee koormusest tingitud
d pingeasüm
mmeetria liitumispunk
kti Sindi allajaamas 1,50%-ni.
Tänu Sindi alajaam
ma tugevdaamisele ei üületata enam
m 2% ping
geasümmeettria piirmääära, kuid
ületadess siiski 1% piirmäära
p
jaa jäädes 1,55% piirmäärra juurde. Lisaks Sindi alajaamale on pingeasüm
mmeetria vähhenemist teataval määrral tunda kaa teistes üleekandevõrgu
gu alajaamad
des, näimeetria 0,90%
%-ni, jäädees seega allaa kehtesteks vähheneb Kilinngi-Nõmme alajaama ppingeasümm
tatud 1%
% piirmääraa.
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Tabel 6.4. Pingeasümmeetria elektriraudtee koormuse liitumisel Sindi alajaama

Joonis 6.3 kajastab olemasolevale konfiguratsioonile vastava Sindi liitumispunkti korral Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatori voolu vastujärgnevuskomponendi graafikut.
Jooniselt on näha kuidas elektriraudtee koormuse ühendamisel Sindi alajaama tõuseb generaatori voolu vastujärgnevuskomponendi väärtus 5,62%-ni, jäädes aga siiski lubatud 10% piirmäära juurde.
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Joonis 6.33. Pärnu Eleektrijaama ggeneraatorii voolu vastujärgnevuskkomponent
elektrira
audtee koorrmuse liitum
misel Sindi alajaama
a
gevdatud koonfiguratsio
ooni juures võib tähelddada teatavaat parenKäsitleddes Sindi allajaama tug
davat m
mõju ka Meetsakombinaaadi alajaam
ma ühendattud generaaatori talitlussele, kuna alajaama
a
lattidel tekkiv pinggeasümmeettria on mõnnevõrra vähenenud. Selllest tulenevvalt väheneeb tugevdatud S
Sindi alajaaama konfig
guratsiooni korral generaatori voolu vastujäärgnevuskom
mponent
väärtuseele 4,10%.
6.1.4 E
Elektrirau
udtee liitum
mispunkt Kilingi‐Nõ
õmme alaja
aamas
Neljanddaks vaadelddavaks elek
ktriraudtee kkoormuse liitumispunktiks on Eestti ülekandessüsteemi
lõunaossas olev Kiilingi-Nõmm
me alajaam
m. Sarnaseltt eelnevalt vaadeldud liitumispun
nktidega
vaadelddakse ka Kiilingi-Nõmm
me alajaamaa elektrirau
udtee koorm
muse ühendaamisel tekk
kiva pingeasüm
mmeetria jaggunemist üllekandevõrggus. Saadud
d pingeasüm
mmeetria tteguri väärttused on
toodud tabelis 6.5. Suurimakss pingeasüm
mmeetria väärtuseks on
n 4,71% liituumispunkti KilingiNõmmee alajaamas.. Tabelis too
odud andmeetest selgub
b, et lisaks liiitumispunkkti alajaamaale ületatakse 2% pingeasüümmeetria piimäär kaa Viljandi, Reinu ja Kabli
K
alajaaamades, kus pingeL
ületaatakse 1% piirmäär
asümmeeetria väärtuused on vastavalt 2,499%; 2,49% ja 2,39%. Lisaks
veel Sinndi, Paikusee, Metsakom
mbinaadi, Paapiniidu, Päärnu-Jaagup
pi ja Suure-JJaani alajaamades.
Lisaks ülekandevõõrgu alajaam
ma lattidel tekkivale pingeasüm
mmeetriale vvaadeldaksee kuidas
elektriraaudtee koorrmuse liitum
mine Kilinggi-Nõmme alajaamas
a
mõjutab
m
Meetsakombinaaadi alajaama üühendatud generaatori
g
talitlust. Jo onisel 6.4 on
o toodud Pärnu
P
Elekttrijaama gen
neraatori
voolu vvastujärgnevvuskomponeendi graafikk, mis kirjeeldab elektrriraudtee kooormuse lissandumisest tinggitud voolu vastujärgneevuskomponnendi suureenemist väärruseni 4,54%
%.
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Tabel 6.5. Pingeasümmeetria elektrirauddtee koormusse liitumisel Kilingi-Nõõmme alaja
aama

Joonis 6.44. Pärnu Eleektrijaama ggeneraatorii voolu vastujärgnevuskkomponent
ellektriraudtee koormusee liitumisel Kilingi-Nõm
K
mme alajaam
ma
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6.1.5 K
Kokkuvõte
Tehtud analüüside põhjal selg
gub, et elekktriraudtee koormuse liitumine ppõhjustab ülekandengeasümmeeetriast tulen
nevaid probleeme ningg seda juba ainuüksi
võrgu teeatud piirkoondades pin
võrgu nnormaalkonffiguratsioon
ni juures. Ellektriraudtee koormusee mõjud on väikseimad
d ülekandevõrguu põhjaosas, kus liitum
mispunktis ttekkiv pingeeasümmeetrria jääb kehhtestatud piirmääradesse jaa otseseid probleeme
p
ei
e tekita. Ü
Ülekandevõrrgu lõunaossas avaldub aga teine pilt, kus
vaadelddud kolme liiitumispunk
kti alajaamaa korral, ain
nuüksi võrgu
u normaalkoonfiguratsio
ooni juures, ülettatakse kehttestatud pin
ngeasümmeeetria piirmääärad. Kehtn
na ja Kilinggi-Nõmme liitumispunktidde korral üleetatakse 2%
% piirmäär nning Sindi liitumispun
l
ktis, tänu tuugevdatud konfiguk
ratsioonnile jääb piingeasümmeetria 1,5%
% piirmääraa juurde. Kolme
K
lõuna
naosa liitum
mispunkti
alajaam
ma võrdlusesst selgub, ett suurimad pingeasümm
meetria piirrmäära ületaamised leiaavad aset
Kehtna ja Kilingi--Nõmme liitumispunkktide korral, kus pingeeasümmeetrria tõuseb üle 4%.
Märkim
misväärne on, et Kehtn
na alajaam
ma liitumisp
punkti korraal on pingeeasümmeetrria levik
väiksem
m, mistõttu elektriraud
dtee koormuuse liitumissega kaasneev pingeasüümmeetria mõjutab
väiksem
mal arvul üleekandevõrg
gu alajaamassid. Samas kui
k Sindi jaa Kilingi-Nõõmme liitum
mispunkti rakenndamisel onn pingeasüm
mmeetria mõõju tunda suuremal
s
hu
ulgal ümbruuskaudsetes ülekandevõrguu alajaamaddes. Tekkivaa pingeasüm
mmeetria vääärtused on aga antud kkahe alajaam
ma puhul
suuremaad Kilingi-N
Nõmme liittumispunktii korral, kus 4,71% on
n ka ühtlasi suurim tek
kkiv pingeasüm
mmeetria vääärtus elektrirraudtee kooormuse liitu
umisel ülekaandevõrgugaa.
Analüüssides elektrriraudtee ko
oormuse üheendamisel kaasnevaid
k
mõjusid üllekandevõrk
ku ühendatud geeneraatoritee seisukohasst selgub keehtestatud voolu
v
vastujärgnevuskoomponendi piirmäära silmaas pidades, et võrgu no
ormaalkonffiguratsioon
ni juures määrkimisväärrseid probleeeme generaatorrite talitluseele ei avald
du. Suurimaaks voolu vastujärgnev
v
vuskomponnendi väärtu
useks on
5,62% üülekandevõõrgu lõunao
osas asuva Pärnu Elek
ktrijaama geeneraatori ttalitluses niing seda
elektriraaudtee koorrmuse Sind
di alajaama liitumispun
nkti olemassoleva konfi
figuratsioon
ni juures.
Mõnevõõrra väiksem
m kuid sam
mas suurusjäärgus mõju avaldub Päärnu Elektrijjaama geneeraatorile
Kilingi--Nõmme liiitumispunktti korral. Kõõigist vaadeeldud neljasst liitumispuunkti alajaaamast on
elektriraaudtee koorrmusega kaaasnevad mõõjud kõige väiksemad ülekandevõõrgu põhjao
osas Järveküla aalajaamas.

112

6.2 Ü
Ülekande
evõrgu ko
onfigura tsiooni muutuse
m
d
Järgnevvas jaotises analüüsitak
kse elektriraaudtee koorm
musega kaaasnevaid mõõjusid ülekaandevõrgu konffiguratsioonni muutuste korral ehk N-1 kriteerriumi juures. Sarnaseltt eelnevale jaotisele
käsitletaakse elektriiraudtee liitu
umist neljaas ülekandev
võrgu alajaaamas Järvekküla, Kehtn
na, Sindi
ja Kilinngi-Nõmme.. Iga liitumiispunkti juuures on valittud strateeg
giliselt olulissemad võrg
gu konfiguratsioooni muutussed, millekss enamasti oon mõne läähedal asuvaa toiteliini vvälja lülitam
me. Vaadeldakse nii alajaam
ma lattide pingeasümm
p
meetria väärrtusi kui ka selle mõju generaatoriite voolu
mponendi vääärtusele. Saaadud tulem
musi võrreld
dakse eelmiises jaotisess käsitlevastujärrgnevuskom
tud ülekkandevõrgu normaalkon
nfiguratsioooni juures saadud väärttustega.
6.2.1 L
Liini 006A
A Iru‐Järve
eküla väljaa lülitamin
ne
Järgnevvalt vaadelddakse olukorrda, kus eleektriraudteee koormus on
o ühendatuud Järveküla alajaama ningg simulatsioooni 20. seku
undi juures leiab aset Iru
I ja Järvek
küla alajaam
made toiteliiini 006A
välja lüllitamine.
Tabel 66.6 on kajaastab ülekan
ndevõrgu p õhjaosa alaajaamade laattidel ja geeneraatoritee lattidel
tekkivatt pingeasüm
mmeetria vääärtusi. Saaadud tulemu
ustest selgub, et liini 0006A katkestusel ei
põhjustaa suurt pinggeasümmeeetria väärtusse tõusu alaajaama lattidel. Küll agga toob iseegi antud
vähene pingeasümm
meetria tõus liitumispuunkti alajaam
mas kaasa 1%
1 pingeasüümmeetria piirmäära ületaamise, kus Järveküla
J
alajaama
a
pinngeasümmeeetria tõuseb väärtusellt 1,01% vääärtuseni
1,27%. Teiste alajaaamade lattiidel avalduvv pingeasüm
mmeetria jäääb valdavallt samale vääärtusele
või iseggi väheneb teataval määäral.
Tabel 66.6. Pingeaasümmeetria
a Järvekülaa alajaama liitumispun
nkti korral jja liini 006
6A välja
lülitamiisel
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Sarnast käitumist on
o märgata ka teiste geeneraatorite talitluses. Liin
L 006A vvälja lülitam
misel väheneb V
Väo generaatori G2 vo
oolu vastujäärgnevusko
omponent 1,71%-lt 1,331%-ni. Iru Elektrijaama ggeneraatori voolu vastu
ujärgnevuskkomponent väheneb ag
ga väärtusellt 2,12% vääärtusele
1,62%.
Toiteliinni 006A vällja lülitamissega kaasneevad muutussed pole määrkimisväärrsed. Liitum
mispunkti
Järveküüla alajaamaa pingeasüm
mmeetria tõuuseb väheseel määral, kuid
k
ületab ssealjuures kehtestak
tud 1% piirmäära. Teistes alaajaamades jäääb pingeassümmeetriaa samale tassemele või väheneb
vähesel määral. Kuuna ka Iru alajaama
a
pinngeasümmeeetria vähen
neb väärtuseel 0,48% vääärtusele
ma lattidele ühendatud generaatoriitele avalduuv mõju.
0,37%, siis vähenebb ka alajaam
6.2.2 L
Liini 006B
B Järve‐Järveküla vällja lülitam
mine
Järgnevvalt vaadelddakse olukorrda, kus eleektriraudteee koormus on
o ühendatuud Järveküla alajaama ningg simulatsioooni 20. sekundi juurees leiab aseet Järve ja Järveküla
J
aalajaamade vahelise
toiteliinni 006B välja lülitaminee.
Tabelis 6.7 on tooodud ülekan
ndevõrgu ppõhjaosa alaajaamade laattidel ja geeneraatoritee lattidel
avalduvvad pingeasüümmeetria väärtused. Võrreldes saadud
s
tulemusi eelnevvalt vaadeld
dud liini
006A vvälja lülitam
misel saadud
d tulemuste ga (Tabel 6.6)
6 selgub,, et Järve-Jäärveküla liiini 006B
välja lüülitamine mõõjutab ülek
kandevõrgu pingeasümm
meetria vääärtusi enam
m. Nimelt tõ
õuseb liitumispuunkti Järvekküla alajaam
ma pingeasüümmeetria 2,76%-ni,
2
millega
m
ülettatakse kõik
k kehtes-
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tatud piingeasümmeetria piirm
määrad. Ühttlasi on määrgata pingeeasümmeetrria tõusu ka
k teistes
alajaam
mades, ületam
mata aga sealjuures 1%
% piirmäära..
Tabel 66.7. Pingeaasümmeetria
a Järvekülaa alajaama liitumispun
nkti korral jja liini 006
6B välja
lülitamiisel

Järgnevvalt vaadeldaakse liini 00
06B välja lüülitamise mõju Iru alajaaama lattideele ühendatu
ud generaatoriteele. Kui eellnevalt vaad
deldud liinii 006A lüliitamisega Irru alajaamaa pingeasüm
mmeetria
mõnevõõrra vähenees võrreldess võrgu norrmaalkonfig
guratsioonil saadud tullemustega, siis liini
006B väälja lülitamisel Iru alajaama pingeeasümmeetrria väärtus tõuseb.
t
Selllest tulenevaalt on ka
mõju Iruu alajaama ühendatud generaatorit
g
tele mõnevõ
õrra suurem
m. Vastavaltt joonisel 6.6 toodule tõuseeb Väo genneraatori G1
1 voolu vasstujärgnevu
uskomponen
nt 2,57%-nii, mis on enam kui
kaks koorda suurem
m kui liini 00
06A välja lüülitamisel saaadud tulem
mus.

Joonis 6.6. Väo geeneraatori G1
G voolu vaastujärgnevuskomponent liini 006B
B välja lülittamisel,
elektriraud
dtee koormuuse liitumisel Järveküla
a alajaama
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Sarnaseeid tulemusii on näha kaa teiste Iru alajaama üh
hendatud generaatoritee talitluses. Väo generaatorri G2 vooluu vastujärgn
nevuskompoonent tõuseb
b väärtusen
ni 2,84% ninng Iru Elek
ktrijaama
generaaatori voolu vastujärgne
v
evuskomponnendi väärtu
us on 3,51%
%. Hoolimaata mõningaasest generaatorritele avaldduva mõju kasvust
k
ei üületata siisk
ki generaato
orite talitluusest tulenev
vat 10%
voolu vastujärgnevvuskomponeendi piirmääära.
Võrrelddes toitelliinnide 006A Iru-Järvekül
I
la ja 006B Järve-Järveküla välja llülitamisegaa saadud
tulemussi, selgub ett pingeasüm
mmeetria ja ggeneraatorittele avalduv
va mõju seissukohast on
n suurem
mõju liiini 006B väälja lülitam
misel, kus liiitumispunktti Järvekülaa alajaama lattidel pin
ngeasümmeetria ületab 2% kehtestatud
d piirmäära.
6.2.3 L
Liini 006B
B Järve‐Järveküla ja lliini 007 Irru‐Ida väljja lülitamiine
Järgnevvalt vaadeldaakse lisaks eelnevalt annalüüsitud N-1
N kriteeriumi täitmissele ülekand
devõrgus
olukordda, kus järjeest lülitataksse välja kakks erinevat toiteliini. Elektrivõrgu
E
u seisukohast on tegemist N
N-2 kriteeriiumiga. Välj
lja lülituvateeks liinidek
ks on valitud
d eelnevalt aanalüüsitud
d toiteliin
006B Jäärve-Järveküüla, kus avaalduvad mõõjud osutusiid suurimak
ks. Täiendavvalt lülitatak
kse välja
veel Iruu ja Ida alajaaamade vah
heline toitelliin 007. Maainitud liiniide toitekatkkestuse ja samaaegsel elekktriraudtee koormuse
k
üh
hendusel Jäärveküla liittumispunktii alajaamas on ülekand
devõrgus
jagunevva pingeasüm
mmeetria vääärtused tooodud tabeliss 6.8.
Tabel 66.8. Pingeasümmeetria Järveküla aalajaama liitumispunktti korral ninng liini 006B
B ja 007
välja lülitamisel

Toodudd andmete põhjal saavu
utatakse suurrim pingeassümmeetria liitumispunnkti alajaam
mas väärtusega 33%. Vähem
mal või rohk
kemal määraal on pingeaasümmeetria tõusu märrgata ka teiistes ülekandevõõrgu alajaam
mades. Täheelepanu nõuuab asjaolu, et kui seniini oli pealee liitumispu
unkti ala116

jaama kkõigi teiste alajaamade
a
pingeasümm
meetria allaa 1% piirmääära, siis N--2 kriteerium
mi korral
saavutabb ka Iru alajjaamas tekk
kiv pingeasüümmeetria 1,02% väärttuse.
Järgnevvalt vaatam
me kuidas suurenenud
s
mmeetria mõjutab
m
Iru alajaama lattidele
pingeasüm
ühendattud generaaatorite talitlu
ust. Joonis 6.7 kujutab
b Väo geneeraatori G1 voolu vasttujärgnevuskom
mponenti oluukorras, kuss elektrirauddtee koorm
mus on ühendatud Järveeküla liitum
mispunkti
ja pealee simulatsioooni 20. sek
kundit lülituub välja liin
n 006B nin
ng peale 21 . sekundit liin
l 007.
Kuna liiini välja lüllitamistega suureneb piingeasümmeetria väärtus Iru alajaaama lattidel, siis on
sellel teeatav mõju ka
k generaattorite talitluusele. Joonisselt on nähaa, kuidas peeale kahe liiini väljalülitamiist suurenebb Väo geneeraatori G1 voolu vasttujärgnevusskomponentt väärtusenii 3,29%,
olles seaaljuures senni suurim ku
uid jäädes siiiski lubatud
d piiridesse.

Joonis 6.7. Väo geeneraatori G1
G voolu vaastujärgnevuskomponent liini 006B
B ja 007 vä
älja lülitam
misel, elektriiraudtee kooormuse liitu
umisel Järveeküla alajaaama
dele ühendaatud generaaatoritele.
Sarnast mõjude kassvu on märgata ka teisstele Iru alajjaama lattid
Väo genneraatori G2
G voolu vaastujärgnevuuskomponeent saavutab
b väärtuse 33,63%. Iru Elektrijaama ggeneraatori voolu vastujärgnevuskkomponent tõuseb agaa suurimalee väärtuselee 4,49%,
ületamaata siiski seaaljuures keh
htestatud 100% piirmäärra.
6.2.4 L
Liini 025 Rapla‐Keh
R
htna välja llülitamine
e
Eelnevaalt vaadelduud liinide lülitamise juuhtumid leiidsid aset ülekandevõr
ü
rgu põhjaosas ning
elektriraaudtee koorrmuse liitum
misel Järvekküla alajaam
mas. Järgnevalt vaadelddakse ülekaandevõrgu konffiguratsioonni muutused
d lõunaosass Kehtna, Sindi
S
ja Kilingi-Nõmm
me liitumisp
punktide
korra. S
Siinjuures ollgu mainitud, et alljärggnevate simu
ulatsioonidee juures on arvestatud perspekp
tiivset kkahe autotraafoga tugevd
datud Sindi alajaama sk
keemi.
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Järgnevalt analüüsitakse ülekandevõrgu konfiguratsiooni muutust, kus elektriraudtee koormus
on ühendatud Kehtna alajaama ning peale simulatsiooni 20. sekundit leiab aset Rapla ja Kehtna alajaamasid ühendava toiteliini 025 välja lülitamine. Saadud pingeasümmeetria tulemusi
ülekandevõrgu lõunaosa alajaamades ja Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatori
lattidel kajastab tabel 6.9. Võrreldes saadud tulemusi eelnevalt tabelis 6.3 toodutega, kus ülekandevõrk talitleb normaalkonfiguratsiooni juures, on erinevused märkimisväärsed. Liini 025
katkestuse korral tõuseb liitumispunkti Kehtna alajaama pingeasümmeetria üle 14%. Märkimisväärselt suur pingeasümmeetria tekib lisaks ka Järvakandi, Valgu ja Vigala alajaamades,
kus pingeasümmeetria väärtused on vastavalt 11,71%; 9,41% ja 6,28%. Lisaks sellele ületatakse 2% pingeasümmeetria piirmäär Lihula ja Lõpe alajaamades ning 1% piirmäär Kullamaa,
Risti, Audru ja Ellamaa alajaamades.
Tabel 6.9. Pingeasümmeetria Kehtna alajaama liitumispunkti korral ning liini 025 välja lülitamisel
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Vaadelddes liini 0255 välja lülitaamisega kaaasnevaid mõjusid
m
ülekandevõrku üühendatud generaag
torite taalitlusele onn joonisel 6..8 toodud M
Metsakombiinaadi alajaama lattideele ühendatu
ud Pärnu
Elektrijaaama generraatori voolu
u vastujärgnnevuskomp
ponent, kus peale simullatsiooni 20
0. sekundit toim
mub liini 0255 välja lülitaamine. Voollu vastujärg
gnevuskomp
ponent suurreneb vähesel määra
saavutaddes väärtuseeks 1,15%

Jooniss 6.8. Pärnuu Elektrijaam
ma generaaatori voolu vastujärgne
v
evuskomponnent liini 02
25 välja
lülittamisel, elekktriraudtee koormuse liitumisel
l
Kehtna
K
alajaaama
Saadud tulemusestt selgub, ett Kehtna al ajaama elek
ktriraudtee ühendamissel ja Raplaa-Kehtna
vahelisee toiteliini 025
0 välja lü
ülitamise koorral kaasneb märkimiisväärne pinngeasümmeeetria nii
liitumisppunkti Kehhtna alajaam
mas kui ka JJärvakandi, Valgu ja Vigala
V
alajaaamades. Lissaks ületatakse nnii 1% kui ka 2% ping
geasümmeettria piirmääärad veel teisteski ülekaandevõrgu lõunaosa
l
alajaam
mades. Liini 025 välja lülitamine ei too kaaasa aga olullisi muutusii Metsakom
mbinaadi
alajaam
ma ühendatudd generaato
ori talitluselee.

119

Tabel 6.10. Pingeasümmeetria Kehtna alajaama liitumispunkti korral ning liini 026 välja
lülitamisel

Lisaks alajaamade pingeasümmeetriale vaadeldakse liini 026 välja lülitamisega Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatori talitlusele kaasnevaid mõjusid. Joonis 6.9 kajastab Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatori voolu vastujärgnevuskomponendi graafikut
elektriraudtee koormuse ühendamisel Kehtna alajaamas ning liini 026 välja lülitamist peale
simulatsiooni 20. sekundit. Liini 026 välja lülitamisel väheneb Metsakombinaadi alajaama
lattidel pingeasümmeetria väärtus normaaltalitluse 0,33%-lt väärtusele 0,19%. Viimane mõjutab ka Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatori voolu vastujärgnevuskomponendi
väärtust, mis väheneb väärtuseni 0,64%.
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6.2.6 L
Liini 025 Rapla‐Keh
R
htna ja liinii 187 Raplla‐Paide vä
älja lülitam
mine
Järgnevvalt analüüsitakse elekttriraudtee kkoormuse üh
hendamist Kehtna
K
alajjaamas ning
g sellega
kaasnevvaid mõjusid ülekandevõrgu N-2 olukorras. Eelnevalt vaadeldud
v
kkahe juhtum
mi juures
selgus, et suurim negatiivne
n
mõju
m
ülekanndevõrgu tallitlusele kaaasneb Raplaa ja Kehtna liini 025
välja lüülitamisel. Jäärgnevalt vaadeldakse olukorda, kus
k lisaks simulatsioon
s
ni 20. sekun
ndil liini
025 vällja lülitamissele toimub
b simulatsioooni 21. seekundil Rap
pla ja Paidee alajaama vahelise
toiteliinni 187 välja lülitamine. Saadud pinngeasümmeetria tulemu
usi ülekandeevõrgu alajaamades
ja Pärnuu Elektrijaama generaaatori lattidell kajastab taabel 6.11. Antud
A
N-2 oolukord ei to
oo kaasa
täiendavvaid mõjusiid alajaamaade pingeasüümmeetrialle võrreldess eelnevalt vvaadeldud N-1 kriteerium
miga. Ülekanndevõrgu allajaamades tekkiv ping
geasümmeeetria jääb saamadele vääärtustele
üksnes lliini 025 välja lülitamissel saadud ttulemustegaa.
N-2 juhhtum ei too täiendavaid
d mõjusid kkaasa ka Meetsakombinaaadi alajaam
ma lattidele ühendatud geneeraatorile. Jooniselt
J
6.10 on näha,, et lisaks liiini 025 väljja lülitamissel ei põhjussta peale
simulatssiooni 21. sekundit
s
aseet leidev liiini 187 välja lülitamine suuremat voolu vasttujärgnevuskom
mponendi vääärtust.
Saadud tulemustest selgub, ett N-2 juhtum
mi esinemissel ei kaasn
ne täiendavaaid mõjusid
d ülekandevõrguu alajaamadde pingeasüm
mmeetriale ning Metsaakombinaad
di alajaama lattidele üh
hendatud
generaaatorile.
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Tabel 66.11. Pingeaasümmeetriia Kehtna aalajaama liiitumispunktti korral ninng liini 025
5 ja 187
välja lülitamisel

Joonis 66.10. Pärnuu Elektrijaam
ma generaaatori voolu vastujärgne
v
evuskomponnent liini 025 ja 187
välja lüülitamisel, elektriraudt
e
tee koormusse liitumisell Kehtna alaajaama
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6.2.7 L
Liini 106D
D Kabli‐Sin
ndi välja lü
ülitamine
Järgnevvalt analüüssitakse ülek
kandevõrgu konfigurattsiooni muu
utusi elektrriraudtee koormuse
ühendam
misel Sindii alajaama. Analüüsim
misele tuleb olukord, ku
us peale sim
mulatsioonii 20. sekundit lleiab aset Kabli
K
ja Sin
ndi alajaam
made vahelisse toiteliini 106D välj a lülitamin
ne. Tabel
6.12 kaajastab saaddud pingeassümmeetriaa väärtusi ülekandevõr
ü
rgu alajaam
ma lattidel ja
j Pärnu
Elektrijaaama generraatori lattid
del. Liini 1006D välja lülitamisega
l
a kaasneb m
mõnevõrra suurenev
s
pingeasümmeetria liitumispun
nkti Sindi aalajaamas, kus
k pingeasümmeetria väärtus üleetab nors
1,500% tulemuse (tabel 6.4
4) ja saavuttab väärtusee 1,66%.
maalkonnfiguratsioooni juures saadud
Vähesell määral tõuuseb pingeaasümmeetriaa ka Paikusse, Metsako
ombinaadi, PPapiniidu, Audru
A
ja
Pärnu-JJaagupi alajaamades. Samas
S
kui K
Kilingi-Nõm
mme alajaam
ma pingeasüümmeetria väheneb
oluliseltt.
Tabel 66.12. Pingeaasümmeetria
a Sindi alajaaama liitum
mispunkti ko
orral ning liiini 106D vä
älja lülitamisel

123

Vaadelddes liini L1006D välja lülitamisest tulenevalt mõju
m
Metsaakombinaaddi alajaama lattidele
ühendattud generaaatorile on jo
oonisel 6.11 toodud gen
neraatori vo
oolu vastujäärgnevuskom
mponendi väärtuust, mis on antud juhull väärtusel 44,52%.

Joonis 6.11. Pärnuu Elektrijaa
ama generaaatori voolu vastujärgneevuskomponnent liini 10
06D välja lüülitamisel, elektriraudte
e
tee koormusse liitumisell Sindi alajaaama
6.2.8 L
Liini 106A
A Viljandi‐K
Kilingi‐Nõ
õmme välja
a lülitamin
ne
Järgnevvalt analüüssitakse ülek
kandevõrgu konfigurattsiooni muu
utusi elektrriraudtee koormuse
liitumisel Kilingi-N
Nõmme alajjaama. Tabeel 6.13 kajaastab tekkiv
vaid pingeassümmeetria väärtusi
olukorraas, kus ülekkandevõrguss leiab aset Viljandi jaa Kilingi-Nõ
õmme alajaa
aamade vaheelise toiteliini 1106A välja lülitamine. Võrreldes saadud tuleemusi ülekandevõrgu normaalkon
nfiguratsiooni juuures saaduud tulemustaaga (tabel 66.5) on nähaa, kuidas liin
ni 106A vällja lülitamissega tõuseb liituumispunkti alajaama pingeasümm
p
meetria märrgatavalt, saaavutades vväärtuse 9,6
69%. Lisaks liittumispunktii alajaamalee ületatakse antud oluk
korras pingeasümmeetriia 2% piirm
määr veel
Kabli allajaamas ja 1% piirmääär Sindi, Pär
ärnu-Jaagupi, Paikuse, Papiniidu,
P
M
Metsakombinaadi ja
Audru aalajaamadess.
Lisaks alajaama pingeasümm
p
meetria muuutustele vaaadeldakse liini 106A välja lülittamisega
kaasnevvaid mõjusid ka Metsaakombinaaddi alajaama lattidele üh
hendatud geeneraatorile.. Joonis
6.12 kajjastab Pärnuu Elektrijaam
ma generaaatori voolu vastujärgnev
v
vuskomponnenti, mis liiini 106A
välja lüülitamisel saaavutab vääärtuse 5,144%. ületamaata sealjuurres generaat
atoritele keh
htestatud
10% piiirmäära.
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Tabel 66.13. Pingeaasümmeetria
a Kilingi-Nõ
Nõmme alaja
aama liitumispunkti korrral ning liini 106A
välja lülitamisel

gnevuskompponent liini 106A
Joonnis 6.12. Pärrnu Elektrijjaama generraatori voolu vastujärg
välja lülitaamisel, elekttriraudtee kkoormuse liiitumisel Killingi-Nõmm
me alajaama
a
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6.2.9 L
Liini 134B
B Viljandi‐S
Suure‐Jaan
ni välja lüllitamine
Järgmisseks vaadelddakse oluko
orda, kus ellektriraudtee koormus on ühendattud Kilingi--Nõmme
alajaam
ma ning ülekkandevõrgu
us toimub V
Viljandi ja Suure-Jaani alajaamu ühendava toiteliini
134B väälja lülitamiine. Saadud
d tulemusi kkajastab tabel 6.14. Võrreldes tuleemusi eelnev
valt analüüsitudd liini 106A
A välja lülitaamisega on näha, et an
ntud ülekand
devõrgu konnfiguratsioo
oni muutusega kkaasnevad mõjud
m
on mõnevõrra
m
vväiksemad. Kui
K liini 10
06A välja lüülitamisel teekkis liitumispuunkti Kilinggi-Nõmme alajaama
a
latttidele pingeasümmeetria väärtuseega 9,69%, siis liini
134B väälja lülitam
misel on sellee väärtusekks 5,37%. Lisaks
L
liitum
mispunkti allajaamale ülletatakse
liini 1344B välja lüllitamisel pin
ngeasümmeeetria 2% piirmäär
p
veeel Reinu, Viiljandi ja Kabli
K
alajaamadees. Pingeasümmeetria Sindi ja P
Pärnu-Jaagu
upi alajaamaades on 1%
% piirmääraa juures,
olles vaastavalt 1,088% ja 1,01%
%.
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Vaadelddes liini 1344B väljalülitamisest tinngitud mõju
usid Metsako
ombinaadi aalajaama üh
hendatud
generaaatorile, on vastavalt
v
joo
onisele 6.133 Pärnu Eleektrijaama generaatori
g
voolu vasttujärgnevuskom
mponent 2,955%.

Joonis 66.13. Pärnuu Elektrijaam
ma generaaatori voolu vastujärgne
v
evuskomponnent liini 106A välja
lülitamiisel, elektrirraudtee koorrmuse liitum
misel Kiling
gi-Nõmme aalajaama
Lisaks N
N-1 kriteeriiumile vaad
deldi Kilinggi-Nõmme liitumispunk
l
kti korral kka juhtumit,, kus samaaegseelt nii liini 106A kui ka
k liini 134B
B välja lülitumine. Saaadud tulemuustest selgu
us, et antud N-22 olukord eii too kaasa suuremaid m
mõjusid ja täiendavaid
d asjaolusid võrreldes eelnevalt
e
analüüsitud raskeim
ma juhtumi liini 106A vvälja lülitam
misega.
6.2.10 K
Kokkuvõte
Ülekanddevõrgu põhjaosas nin
ng elektrirauudtee koorm
muse liitum
misel Järvekküla alajaam
mas põhjustab üülekandevõrgu konfigu
uratsiooni muutus suu
urimaid mõ
õjusid eelkkõige liitum
mispunkti
Järveküüla alajaamaale, kus pin
ngeasümmeeetria piirmääär ületab kehtestatud
k
1% ja 2% piirmäärad. N-11 kriteerium
mi juures on
n halvimakss juhtumiks Järve-Järveeküla liini 0006B välja lülitamine, kus pingeasümm
meetria tõu
useb väärtusseni 2,76%. Vaadeldud
d juhtumitesst halvimakss on N-2
v
Iru-Ida liin 007. A
Antud oluk
korras on
kriteeriuum, kus lisaks liinile 006B lülitaakse välja veel
liitumisppunkti Järvveküla alajaamas tekkivv pingeasüm
mmeetria 3%
% ning ka IIru alajaam
ma pingeasümmeeetria tõusebb 1% piirm
määrani. Iru alajaama üh
hendatud geeneraatoritee seisukohasst ei ületata üheelgi vaadelddud konfigurratsiooni m
muutuse juurres voolu vaastujärgnevuuskomponendi 10%
lubatud piirmäära.
Ülekanddevõrgu lõuunaosas elek
ktriraudtee kkoormuse liitumisel
l
Kehtna
K
alajaaama toob ülekandevõrgu kkonfiguratsiiooni muutu
us kaasa oolulisi mõju
utusi liitumiispunkti alaajaama pingeasümmeetrialle. Kahest vaadeldud
v
N-1
N kriteeriuumi konfigu
uratsiooni muutusest
m
onn suurim mõ
õju Rapla-Kehtnna liini 0255 välja lülitaamisel, mil pingeasümm
meetria saavutab liitum
mispunkti allajaamas
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väärtuse 14,05%, mille mõjud kanduvad edasi ka teistesse ülekandevõrgu alajaamadesse. N-2
kriteeriumi seisukohast vaadeldi juhtumit, kus lisaks liinile 025 lülitati välja ka Rapla-Paide
liin 187, antud juhtumiga ei kaasnenud aga eelnevalt vaadeldust suuremaid mõjusid ülekandevõrgu pingeasümmeetriale. Metsakombinaadi alajaama ühendatud Pärnu Elektrijaama generaatori talitluse seisukohast ei avalda elektriraudtee koormuse Kehtna alajaama liitumispunkti juures vaadeldud ülekandevõrgu muutused märgatavaid mõjusid. Suurimaks generaatori voolu vastujärgnevuskomponendi väärtuseks oli 1,15% liini 025 välja lülitamisel, mis on
aga ligilähedane ülekandevõrgu normaalkonfiguratsiooni juures saadud väärtusega.
Elektriraudtee koormuse liitumisel Sindi alajaamas vaadeldud ülekandevõrgu konfiguratsiooni muutuste seisukohast on ainsaks juhtumiks Kabli-Sindi toiteliini 106D välja lülitamine.
Antud N-1 kriteeriumi juures suurenes liitumispunkti Sindi alajaama pingeasümmeetria
1,50%-lt väärtusele 1,66%, ületamata sealjuures 2% kehtestatud piirmäära. Metsakombinaadi
alajaama ühendatud Pärnu Elektrijaama generaatori seisukohast ei too N-1 kriteerium kaasa
oluliselt suurenevaid mõjusid, võrreldes ülekandevõrgu normaalkonfiguratsiooni juures saaduga.
Elektriraudtee koormuse liitumisel Kilingi-Nõmme alajaamas vaadeldud ülekandevõrgu konfiguratsiooni muutuste seisukohast on raskeimaks juhtumiks Viljandi – Kilingi-Nõmme toiteliini 106A välja lülitamine, mille juures liitumispunkti alajaama pingeasümmeetria tõuseb
väärtuseni 9,69%, võrreldes normaalkonfiguratsiooni juures saadud 4,71%-ga. Lisaks toob
antud juhtum kaasa pingeasümmeetria tõusu ka teistes ülekandevõrgu alajaamades. Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatori seisukohast suurendab liini 106A välja lülitamine
mõnevõrra generaatori voolu vastujärgnevuskomponenti väärtusele 5,14%, ületamata sealjuures aga kehtestatud 10% piirmäära. Ülekandevõrgu võimalik N-2 olukord ei too kaasa täiendavaid mõjusid juba analüüsitud liini 106A lülitamisel ilmnenud mõjudele.
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7. Ülekandevõrgus toimuvate lühiste mõju generaatoritele
Ülekandevõrku ühendatav elektriraudtee koormus toob endaga kaasa püsiva pingeasümmeetria olukorra võrgus, mis pole ülekandevõrgus tavapärane nähtus. Ülekandevõrgu teised tarbijad, eelkõige generaatorid pole aga mõeldud talitlema püsivas pingeasümmeetria olukorras.
Viimasest tingitud mõju generaatorite talitlusele on detailsemalt selgitatud ja analüüsitud projekti eelnevas etapis [1]. Lisaks elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetriale esineb
ülekandevõrgus ka lühiseid. Projekti antud etapis pööratakse rõhku generaatorite talitlusele
avalduvate mõjude hindamisele ülekandevõrgu lühiste korral, arvestades ka elektriraudteest
tingitud asümmeetriliste pingete olukorda ülekandevõrgus.
Pingeasümmeetria mõjude kirjeldamisel kasutatakse generaatori voolu vastujärgnevuskomponenti. Generaatorite kaitseks on kehtestatud voolu vastujärgnevuskomponendile piirmäärad,
milleks püsitalitlusel on lubatava voolu vastujärgnevuskomponendi osakaal generaatori nimivoolust (I2/In) 10%. Lühise korral on oluline aga jälgida nii pingeasümmeetriast kui lühisest
tulenevat soojuslikku mõju generaatorile. Selleks kasutatakse lühisetalitlusel kumulatiivset
pingeasümmeetria mõju, kus voolu vastujärgnevuskomponendi poolt põhjustatud soojusena
salvestuva energia hulka generaatori rootoris lühise kestvuse jooksul (I2) ei tohi ületada 30
suhtühikut [1]. Viimane kajastab maksimaalset rootoris salvestuvat ohutut energia hulka, mille ületamisel aktiveeritakse releekaitse, kaitsmaks generaatorit ülekuumenemise eest katkestades selle talitluse. Alljärgnevalt on eesmärgiks hinnata just generaatorile avalduvat soojuslikku mõju ülekandevõrgu lühise korral ning hinnata pingeasümmeetria ja lühise koosmõjul tekkivat generaatorite ülekuumenemise ohtu.
Ülekandevõrgu lühise asukohtade valikul on eelkõige arvesse võetud generaatorite ühenduspunkte, milleks ülekandevõrgu põhjaosas on Iru alajaam ja lõunaosas Metsakombinaadi alajaam. Sellest tulenevalt vaadeldakse lühise toimumise kohtadena Iru ja Metsakombinaadi alajaamade latte, kus generaatorite talitlusele avalduv mõju on eeldatavasti suurim. Ülekandevõrgus toimuva lühise kestvuseks on määratud 0,1 sekundit, mis leiab kõigi stsenaariumite
korral aset simulatsiooniperioodi 23. sekundil. Lühisestsenaariumite määramisel tuleb meeles
pidada, et elektriraudtee koormus ühendatakse ülekandevõrgu kahe faasi, faasi A ja B vahele.
Sellest tulenevalt vaadeldakse eri liiki lühiseid, et välja selgitada generaatorite talitluse seisukohast rakseim juhtum. Analüüsimisele tulevad järgmised lühisejuhtumid:


faasi A ja maa vaheline lühis (A-G);



faasi B ja maa vaheline lühis (B-G);
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ffaasi C ja maa
m vahelinee lühis (C-G
G);



ffaasi A ja B ning maa vaheline
v
lühhis (AB-G);;



ffaasi B ja C ning maa vaheline
v
lühhis (BC-G);;



kkolmefaasilline maalüh
his (ABC-G)).

Ülekanddevõrgus tooimuvate lü
ühiste mõjuu hindamiseeks analüüssitakse genneraatori tallitlust ja
selle staabiilsuse säiilimist lühisse toimumisse hetkel ja peale lühisse möödumiist. Generaaatori stabiilsust kirjeldab generaatori
g
faasinurk.
f
R
Raskeima lü
ühisejuhtum
mi määramisseks hinnattakse geuskomponeendi väärtust ning soo
ojuslikku kkumulatiivsee pingeneraatorri voolu vaastujärgnevu
asümmeeetria mõjuu lühise ajaal. Kõigi lüh
ühisejuhtumite simulatssioonitulem
mused on lissaks alljärgnevaale analüüsiile eraldi väälja toodud ppeatüki kok
kkuvõttes taabelis 7.1.

7.1 L
Lühis Iru alajaama
a lattidell
Järgnevvalt vaadeldakse ülekan
ndevõrgu lüühise toimum
mise asukoh
hana Iru alaajaama lattee, mis on
ülekanddevõrgu põhhjaosas olev
vatele geneeraatoritele lähim punk
kt. Analüüssitakse Iru alajaama
a
ühendattud Väo geeneraatorite G1 ja G2 ning Iru Elektrijaama generaatorri talitlust erinevate
e
ülekanddevõrgu lühhisejuhtumitte juures, ku
kus pingeasü
ümmeetria allikas elekktriraudtee koormus
k
on ühenndatud Järveeküla alajaaama.
A-G lüh
his
Ülekanddevõrgus ühhefaasilise, faasi A ja m
maa vahelisee lühise mõjju Iru alajaaama ühendaatud Väo
G1 geneeraatorile kirjeldatakse
k
e alljärgnevvatel joonisttel toodud graafikute
g
aabil. Jooniseel 7.1 on
kajastattud generaaatori G1 pin
ngelohk lühhise ajahetk
kel, kus ping
ge langeb vväärtusele 8,41
8
kV.
Lühise m
möödumiseel generaatori väljundpiinge taastub
b lühise eelssele väärtussele.
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Joonisell 7.2 toodudd generaato
ori G1 faasinnurk annab kinnitust, et
e antud lühhisega ei kaasne püsivaid taalitlushäirinnguid generraatori töös ning lühisee möödumissel säilitab ggeneraator oma
o stabiilse taalitluse.

Hindam
maks antud lühisejuhtum
l
mi pingeasüümmeetriasst tulenevat tõsidust geeneraatori taalitlusele
on joonnisel 7.3 tooodud generaaatori G1 vvoolu vastujjärgnevusko
omponendi osakaal, mis lühise
ajal saaavutab väärrtuse 105,66
6%. Joonis 7.44 kajasstab aga ku
umulatiivsett pingeasüm
mmeetria
mõju lüühise ajal, mis
m saavutab
b maksimaaalseks väärtu
useks 0,105 sü, jäädes seega alla kehtestak
tud 30 ssü piirmääraale.
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Järgnevvalt hindame ühefaasilise A-G lüühisejuhtumi mõju Väo
o generaatoorile G2, mille
m
väljundpinnge graafik on kujutatu
ud joonisel 7.5. Generaaatori G2 väljundpinge
v
e langeb lühise ajal
väärtuseeni 8,27 kV
V, mis lühisse möödumiisel taastub
b oma esialg
gsele väärtuusele. Lühisse korral
tekkiv ppingelohk Väo
V G2 gen
neraatoril oon sarnane eelnevalt vaadeldud
v
V
Väo G1 gen
neraatori
tulemusstega.

Sarnaseelt generaatoorile G1, ei kajasta anttud lühise korral
k
püsiv
vaid talitlushhäiringuid ka
k generaatori G
G2 faasinurrga graafik joonisel
j
7.66. Generaato
or G2 talitlu
us saavutab lühise möö
ödumisel
oma staabiilsuse.
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Väo genneraatori G2 voolu vasstujärgnevuuskomponen
ndi väärtus lühise ajal on 119,16%
%, vastavalt joonnisel 7.7 tooodule ning pingeasümm
p
meetria kum
mulatiivne mõju
m jääb allla 30 sü, olles väärtusega 00,129, vastaavalt jooniseele 7.8. Saaddud pingeassümmeetriaast tingitud m
mõjud on mõnevõrm
ra suureemad kui eeelnevalt vaad
deldud Väoo G1 generaatori korral.
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Vaadelddes ülekanddevõrgu lüh
hise mõju Irru Elektrijaaama generaaatorile, siiss vastavalt joonisele
7.9 langgeb generaaatori pinge lühise ajal väärtuseni 8,33 kV. Lühisest
L
tinngitud pingeelohk on
sarnane eelnevalt vaadeldud
v
Väo
V G1 ja G
G2 generaato
orite tulemu
ustega.

Antud üülekandevõrrgu lühis eii põhjusta aaga püsivaid
d talitlushäiringuid Iru Elektrijaam
ma generaatori ttöös. Joonisel 7.10 too
odud Iru geeneraatori faasinurk
f
sääilitab stabiiilse talitlusse lühise
möödum
misel.
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Iru Elekktrijaama generaatori
g
voolu vastuujärgnevusk
komponent joonisel 7..11 saavutaab lühise
ajal suuurima väärtuse 147,88%, mis on vaadeldud
d kolme gen
neraatori juuures suurim
m. Sama
asjaolu selgub ka kumulatiivs
k
se pingeasüm
ümmeetria mõjust,
m
millle väärtusekks lühise ajal vastavalt joonnisele 7.12 on 0,196 sü
ü.
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Toodu ppõhjal saabb järeldada, et antud A
A-G lühiseju
uhtumiga ei
e kaasne püüsivaid talittluslikke
häiringuuid Iru alajaaama ühend
datud generaaatorite töö
ös ning lühissetalitlusel generaatoriitele seatud piirm
määrasid eii ületata. Võ
õrreldes om
mavahel Väo
o G1 ja G2 ning
n
Iru Eleektrijaama generaag
torite tuulemusi on sarnast mõjju näha kõiggi kolmele generaatorii puhul. Lühhisest tekkiv pingelohk onn kõigi kolm
me generaattori puhul ssarnane. An
nalüüsides aga
a lühisetaalitlusel pin
ngeasümmeetriasst tingitud mõjusid
m
võiib tulemustee põhjal väljja tuua, et kolmest
k
genneraatorist on
o pingeasümmeeetria mõjuddele enim tundlik Iru E
Elektrijaam
ma generaato
or, mille vooolu vastujärrgnevuskomponnendi väärtuus ja kumullatiivse pinngeasümmeeetria mõju on
o suurimad
ad. Viimanee tuleneb
asjaolusst, et Iru Elektrijaama generaatorii ekvivalenttne takistus on ülekanddevõrgu suh
htes kolmest geeneraatorist väikseim. Sellest
S
tulennevalt analü
üüsitakse jäärgmiste lühhisejuhtumiite simulatsioonnitulemusi vaid
v Iru Elek
ktrijaama geeneraatorilee.
B-G lüh
his
Järgnevvalt analüüsiitakse ülekaandevõrgu üühefaasilisee, faasi B jaa maa vahellise lühise mõju
m
Iru
Elektrijaaama generraatorile. Jo
oonise 7.133 põhjal lan
ngeb generaaatori väljun
undpinge lüh
hise ajal
väärtuseeni 8,30 kV
V. Lühise möödumisel ggeneraatori väljundpin
nge aga taasstub oma lühise eelsele vääärtusele.
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Hindam
maks ülekanndevõrgu lüh
hisest tingittud mõju piingeasümm
meetria seisuukohast on joonistel
j
7.15 ja 77.16 toodudd generaatorri voolu vasstujärgnevuskomponen
ndi ja pingeaasümmeetriia kumulatiivse mõju graaffik lühise ajaal. Voolu vvastujärgnev
vuskomponeendi maksim
maalseks vääärtuseks
on 142,009% ja lühiisest tingitu
ud kumulatiiivne pingeaasümmeetriaa mõju ulatuub 0,192 sü
ü. Viimase korraal ei ületata lühisetalitlu
usele kehtesstatud piirm
määra.
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Toodu ppõhjal ei kaaasne vaadeeldud ülekanndevõrgu lü
ühisejuhtum
miga püsivaiid talitlushääiringuid
Iru Elekktrijaama geeneraatori töös.
t
Faasi B ja maa vahelise
v
lüh
hise mõju onn sarnane eelnevalt
e
vaadelddud faasi A ja
j maa vaheelise lühisegga.
C-G lüh
his
Järgmisseks analüüssitakse ülek
kandevõrgu ühefaasilise, faasi C jaa maa vahellise lühise mõju
m
Iru
Elektrijaaama generraatorile. Generaatori
G
b joonis 7..17, kus lüh
hise ajal
väljundpinget kajastab
langeb ggeneraatori väljundping
ge väärtuselle 8,27 kV.
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Sarnaseelt eelnevaltt vaadeldud
d kahele lühhisejuhtumiile, ei avald
da ka faasi C ja maa vaheline
lühis püüsivaid häirringuid gen
neraatori tallitluses. Võrrreldes omaavahel kõikki kolme vaaadeldud
lühisejuuhtumit selggub tulemusste põhjal, eet ühefaasiliise lühise mõjud
m
generraatori talitllusele on
samasuggused sõltum
mata, kas teegemist on ffaasi A, B või
v C ja maaa vahelise lüühisega.
AB-G lühis
Järgnevvalt vaadeldakse kahefaaasilist lühissejuhtumit ülekandevõ
õrgus, kus lüühis toimub
b faasi A
ja B ninng maa vahhel. Joonisell 7.21 on tooodud Iru ellektrijaama generaatorri väljundpin
nge, mis
lühisestt tingituna langeb väärttuseni 5,99 kV. Kaheffaasilise lüh
hise korral ttekkiv pingeelohk on
märgataavalt suurem
m võrreldes eelnevalt vvaadeldud üh
hefaasiliste lühisejuhtuumitega.

140

Pingeassümmeetriasst generaato
orile avalduuvad kahefa
faasilise lüh
hise mõjud on toodud joonisel
7.23 ja 7.24. Genneraatori vo
oolu vastujäärgnevusko
omponent saavutab

lüühise ajal väärtuse

%, mis on suurem
s
kui eelnevalt vvaadeldud ühefaasiliste
ü
e juhtumite korral saad
dud tule185,91%
mused. Ka pingeassümmeetria kumulatiivvne mõju on
n kahefaasilise lühise kkorral suurem olles
0,263 süü, sealjuures aga ületam
mata lühisettalitlusele kehtestatud piirmäära.
p
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Saadud tulemuste põhjal
p
järelldub, et antuud kahefaassilise lühiseejuhtumi koorral on pin
ngeasümmeetriasst avalduv mõju
m
seni suurim.
s
Selllest hoolimaata ei kaasn
ne AB-G lühhisejuhtumiiga püsivaid taliitlushäiringuid Iru Elek
ktrijaama geeneraatori taalitluses nin
ng lühise mööödumisel saavutab
s
generaaator oma lühhise eelse taalitluse.
BC-G lühis
Järgnevvalt analüüsiitakse kaheffaasilist lühhist faasi B ja
j C ning maa
m vahel. JJoonis 7.25 kajastab
Iru Elekktrijaama geeneraatori väljundpinge
v
e pingelohk
ku, kus lühise ajal langgeb pinge vääärtusele
5,96 kV
V, mis on saamas suuru
usjärgus eelnnevalt vaad
deldud faasiide A ja B ning maa vahelisel
v
lühisejuuhtumiga.
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Joonis 77.27 ja 7.228 kajastavaad BC-G lüühise mõju
u pingeasüm
mmeetria seeisukohast. Joonisel
7.27 tooodud geneeraatori voolu vastujäärgnevuskomponent saavutab
s
lüühise ajal väärtuse
162,55%
%, mis on mõnevõrra
m
väiksem eeelnevalt vaaadeldud kah
hefaasilise A
AB-G lühisse juures
saadud ttulemusest. Samuti on mõnevõrraa väiksem kaa generaatorile avalduvv pingeasüm
mmeetria
kumulattiivne mõjuu, mis lühisee ajal on maaksimaalseltt 0,240 sü.
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silise BC-G
G lühise sim
mulatsiooniitulemuste põhjal
p
selgu
ub, et antudd lühisega ei
e kaasne
otseseidd talitlushäirringuid Iru Elektrijaam
ma generaattorile. Geneeraator säiliitab oma staabiilsuse
ning lühhise möödum
misel taastu
ub esialgne ttalitlusrežiim.
ABC-G
G lühis
Viimaseeks lühisejuuhtumiks on
n ülekandevvõrgu kolmeefaasiline lü
ühist maagaa. Sarnaselt eelnevate lühiseejuhtumitegga analüüsittakse ülekanndevõrgu lü
ühise mõju Iru Elektrijaaama generraatorile.
Joonisell 7.29 on tooodu generaaatori väljunndpinge graaafik, kus lü
ühise ajal laangeb pingee väärtuseni 3,336 kV. Tekkkiv pingeloh
hk on kõigiist vaadeldu
ud lühisejuh
htumitest suuurim. Lühiise möödumisell taastub agaa generaatori väljundpiinge esialgssele väärtuseele.
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vat mõju
Hinnatees ülekandevvõrgu pingeeasümmeetrria ja lühisee koosmõjul generaatorrile avalduv
on joonniselt 7.31 näha, et lü
ühise ajal saavutab voolu
v
vastu
ujärgnevuskkomponent väärtuse
16,09%. Ühtlasi onn see vaadeeldud lühiseejuhtumisteest väikseim
m väärtus. Jooonis 7.32 kajastab
lühise aajal generaaatorile avallduvat soojuuslikku mõ
õju tulenevaalt kumulattiivsest pin
ngeasümmeetriasst, olles lühhise ajal 0,0
032 sü. Antuud tulemus ei ületa lüh
hisetalitlusell generaatorile kehtestatudd piirmäära ning
n
sarnaselt voolu vaastujärgnev
vuskomponeendile on seee vaadeldud
d lühisejuhtumiitest väikseiim.
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Kolmeffaasilise lühhise simulatsioonitulem
muste põhjall selgub, et antud lühiisejuhtumiga on generaatorrile avalduvvad mõjud väiksemad ning ülekaandevõrgu lühis ei põhhjusta talitlu
ushäiringuid genneraatorite töös.
t
Ülekanddevõrgu põhjasoas ülekandevõrguu lühisega generaatorit
g
tele kaasnevvate mõjud
de hindamisel annalüüsitu kuuut erinevaat lühisejuhttumit Iru allajaama lattidel. Kõigee paremini kirjeldab
k
erinevatte lühisejuhhtumite kriiitilisust genneraatori voolu
v
vastuj
ujärgnevuskoomponendi väärtus
lühise aajal. Saadudd tulemuste põhjal selggub, et üheffaasiliste lüh
histe korrall, sõltumataa lühistatud faassist on generaatorile av
valduvad mõõjud sarnaseed. Seega eii saa eraldi eristada A, B või C
faasi lühhise kriitilissust üksteissest. Kahefaaasilistest lü
ühiste juures oli näha ssuuremaid mõjutusi
m
generaaatorite talitluusele, kui seda oli ühhefaasiliste lühiste korrral. Ühtlassi kahest vaaadeldud
kahefaaasilisest lühiisest, avaldaas generaattorite talitlu
usele enam mõju
m
faasidde A ja B ning
n
maa
vahelinee lühis. Kõiige lihtsamaaks lühisejuuhtumiks osu
utus kolmeffaasiline maaaga lühis, kus
k lühi146

sest tinggitud pingellohk generaaatori väljunndpinges olli küll suuriim kuid genneraatori vo
oolu vastujärgneevuskomponnent ja kum
mulatiivne piingeasümm
meetria mõju
u on väikseim
mad.
Iru alajaaama lattiddele ühendatud kolmesst generaato
orist avaldavad ülekanndevõrgus to
oimuvad
lühised kõige enam
m mõju Iru Elektrijaam
ma generaattorile. Väo generaatorit
g
tele G1 ja G2
G avalmõjud on omavahel
o
saarnased ninng mõnevõrrra väiksem
mad võrreldees Iru Elek
ktrijaama
duvad m
generaaatorile avaldduvate mõju
udega.

7.2 L
Lühis Me
etsakomb
binaadi a
alajaama
a lattidel elektrira
audtee liiitumisel Kehtn
na alajaam
mas
Ülekanddevõrgu lõuunaosas on
n Pärnu Eleektrijaama generaator ühendatudd Metsakom
mbinaadi
alajaam
ma lattidele. Sellest tullenevalt vaaadeldakse juba
j
eelnev
valt kirjeldaatud ülekan
ndevõrgu
lühisejuuhtumeid kaa Metsakom
mbinaadi allajaama latttidel. Kunaa ülekandevvõrgu lõunaaosas on
kolm ellektriraudteee koormusee liitumispunnkti, siis an
nalüüsitaksee lühise mõjjusid Pärnu
u Elektrijaama ggeneraatorilee kõikide liitumispunkkti korral. Esmalt vaadeeldakse elekktriraudtee koormuk
se liitum
mispunktinaa Kehtna alaajaama.
A-G lüh
his
Järgnevvalt analüüsitakse ühefa
faasilise, faaasi A ja maaa vahelise lühise mõjuusid. Pärnu Elektrijaama ggeneraatori väljundping
ge graafikuut kajastab joonis
j
7.33, kus pingee langeb lüh
hise ajal
8,22 kV
V-ni. Lühisee möödumisel pinge agaa taastub lü
ühise eelselee olukorrale .

Lühise möödumiseel generaato
ori talitlusee kiirest taaastumist ja stabiilsust kkinnitab kaa joonise
7.34 tooodud generaaatori faasin
nurk.
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Pingeassümmeetria seisukohast lühisega kkaasnevaid mõjusid Päärnu Elektrijjaama geneeraatorile
kirjeldaavad jooniseed 7.35 ja 7.36.
7
Joonissel 7.35 toodud voolu vastujärgne
v
evuskompon
nent saavutab lüühise ajal vääärtuseks 112,56%. Vaastavalt joonisele 7.36 on lühisetaalitlusel pingeasümmeetria kumulatiivvne mõju geeneraatorilee 0,127 sü, millega ei ületata kehhtestatud 30
0 sü piirmäära.

Eelnevaalt toodu põõhjal järeldu
ub, et ülekanndevõrgu faaasi A ja maaa vahelise lühise korraal ei ületata lühiisetalitlusell generaatorrile seatud ppiirmäära niing lühisegaa ei kaasne püsivaid hääiringuid
generaaatori töös.
Sarnaseelt eelnevaltt vaadeldud Iru alajaam
ma lühisejuh
htumitega, on
o ka Metsaakombinaad
di lühisejuhtumiite korral ühhefaasiliste lühiste mõjjud sarnased
d. Sellest tu
ulenevalt tuu
uuakse ülekaandevõrgu lõunnaosa liitum
mispunktide juures (Keehtna, Sindii ja Kilingi-Nõmme) üühefaasilistee lühiste
mõjudenna eraldi välja
v
kolmeest juhtumisst üks. Selllest tulenev
valt ei analü
lüüsita alljäärgnevalt
eraldi lüühisejuhtum
meid B-G ja C-G (saaduud simulatsiioonitulemu
used on kajaastatud tabeelis 7.1)
AB-G lühis
Järgnevvalt vaadeldaakse ülekan
ndevõrgu kaahefaasilist lühist, kus lühis
l
toimubb Metsakom
mbinaadi
alajaam
mas faaside A ja B ning maa vahel. Joonisel 7..37 on toodu
ud lühisest ttingitud mõ
õju generaatori vväljundpinggele. Lühisee toimumisee ajal langeb
b pinge väärrtusele 5,788 kV. Tekkiiv pingelohk on suurem kuii eelnevalt vaadeldud
v
üühefaasilise lühijuhtum
mi juures.

Joonisell 7.38 tooduud generaattori faasinurrga graafik näitab, et generaator
g
ssäilitab omaa stabiilsuse ninng lühise mööödumisel taastub
t
omaa esialgsele talitlusele.
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Saadud tulemustest selgub, ett kahefaasiliise AB-G lü
ühisejuhtum
miga ei kaassne püsivaid
d häiringuid genneraatori talitluses. Sarrnaselt jaotiises 7.1 vaadeldud Iru alajaama
a
lüh
ühisejuhtumiitega, on
ka antudd juhul kaheefaasilise lü
ühisega genneraatorile kaasnevad
k
mõjud
m
mõneevõrra suureemad kui
ühefaasiliste lühistee korral.
BC-G lühis
Järgnevvalt analüüssitakse ülek
kandevõrgu faaside B ja C ning maa vaheliist lühist jaa sellega
kaasnevvaid mõjusid Pärnu Elektrijaama generaatoriile. Joonisel 7.41 tooddud generaaatori väljundpinnge graafikuult on nähaa, kuidas lüühise ajal langeb ping
ge väärtuselle 5,72 kV. Lühise
möödum
misel pinge taastub esiaalgsele väärrtusele.

Ka joonnisel 7.42 tooodud generraatori faasiinurk näitab
b, et lühise möödumisel
m
l säilitab geeneraator
oma staabiilse talitluuse esialgseete parameettrite juures.
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Joonisell 7.43 kajasstatud generraatori vooluu vastujärgn
nevuskomp
ponent kirjelldab ülekan
ndevõrgu
pingeasümmeetriasst tulenevatt mõju lühiisetalitluse juures,
j
kuss voolu vasstujärgnevusskomponent saaavutab väärttuseks 108,65%. Pingeeasümmeetrria kumulatiiivne mõju uulatub aga vastavalt
v
jooniselle 7.44 0,1009 sü-ni, miss jääb alla kkehtestatud piirmäära.
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Saadud tulemuste põhjal
p
ei kaaasne ülekaandevõrgu faaside
f
B ja C ning maaa vahelise lühisega
Pärnu E
Elektrijaamaa generaatorile püsivaiid talitlushääiringuid. Lühise
L
mööddumisel suu
udab generaatorr säilitada oma
o
stabiilsse lühise eeelse talitlusee. Võrreldess lühisejuhtu
tumi BC-G mõjusid
eelnevaalt vaadelduud AB-G lü
ühisejuhtum
miga selgub,, et BC-G lühisel
l
on m
mõnevõrra väiksem
mõju geeneraatorilee. Sealjuures tuleb märrkida, et BC
C-G lühise korral on ppingeasümm
meetriast
tingitudd mõju ühtlaasi väiksem ka ühefaasiiliste lühisej
ejuhtumite ju
uures saaduud tulemusteest.
ABC-G
G
Järgnevvalt analüüsiitakse kolm
mefaasilise m
maaühendussega lühise mõju
m Pärnuu Elektrijaam
ma generaatorilee. Generaatori väljundp
pinge langeeb lühise ajaal vastavalt joonisele 77.45 väärtussele 2,93
kV. Ühttlasi on seee madalaim pinge väärrtus seni vaaadeldud Metsakombinnaadi alajaaamas toimuvate lühisejuhtuumite juuress. Lühise mööödumisel generaatori
g
pinge aga ttaastub lühise eelsele väärtuusele.

Joonis 77.46 kinnitaab, et antud lühisejuhtuum ei põhju
usta püsivaid
d talitlushäiiringuid gen
neraatori
töös ninng generaatoori faasinurg
ga graafik taaastub lühisse möödumisel oma esiialgsele kujjule.

Ülekanddevõrgu pinngeasümmeeetriast tuleenevaid mõjjusid lühiseetalitlusel kkirjeldavad joonised
j
7.47 ja 7.48. Joonisel 7.47 kaajastatud geeneraatori voolu
v
vastu
ujärgnevusko
komponent saavutab
s
lühise aajal väärtusee 12,48% ning
n
pingeassümmeetriaa kumulatiiv
vne mõju on 0,047 sü.. Saadud
tulemusste põhjal eii kaasne üleekandevõrguu kolmefaassilise lühiseega generaattorile püsiv
vaid talitlushäirinnguid. Saaddud tulemusste põhjal l angeb kolm
mefaasilise lühise
l
korraal generaato
ori pinge
kõige m
madalamale väärtusele. Hinnates aaga pingeasü
ümmeetriast tingitud m
mõjusid, siiss ülekandevõrguu kolmefaassiline lühis on
o generaattorile kõige kergem juh
htum
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Elektrirraudtee kooormuse ühen
ndamisel K
Kehtna alajaaamas ning ülekandevõõrgus Metssakombinaadi allajaamas tooimuvate errinevate lühhisejuhtumitte juures on
n alajaama lattidele üh
hendatud
generaaatorile avaldduvad mõjud
d suurimadd kahefaasiliise, faaside A ja B ning
ng maa vaheel toimuva lühisse korral. Ühegi
Ü
lühisej
ejuhtumi juuures ei ole kaasnevad
k
mõjud
m
aga nnii suured, et ohustaksid ggeneraatori stabiilset
s
tallitlust.

7.3 L
Lühis Me
etsakomb
binaadi a
alajaama
a lattidel elektrira
audtee liiitumisel Sindi alajaama
as
Järgnevvalt analüüsiitakse ülekaandevõrgu M
Metsakomb
binaadi alajaaama lattideel toimuvaid
d lühisejuhtumeeid elektriraaudtee koorm
muse liitum
misel Sindi alajaama.
a
Analüüsi
A
käiigus hinnataakse pingeasüm
mmeetriast jaa lühisetalittlusest tulennevaid mõjusid Metsaakombinaaddi alajaama lattidele
E
a generaatorrile.
ühendattud Pärnu Elektrijaama
A-G lüh
his
Ühefaassilise, faasi A ja maa vahelise
v
lühiise korral Pärnu Elektrijaama geneeraatori väljjundpinget kajaastab jooniss 7.49, mille põhjal lanngeb pingee väärtusele 8,17 kV. L
Lühise möö
ödumisel
pinge taaastub oma esialgsele väärtusele.
v
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Joonisell 7.50 on nääha generaaatori faasinuurga kuju, millele
m
antu
ud ülekandev
evõrgu lühissejuhtum
A-G ei aavalda mõjuuta.

Ülekanddevõrgu pinngeasümmeeetriast tuleenev mõju lühisetalitlu
use juures oon toodud joonisel
7.51 ja joonisel 7.552. Joonis 7.51
7
kajastaab generaatori voolu vastujärgenvvuskomponeenti, mis
lühise aajal saavutabb väärtuse 113,31%. P
Pingeasümm
meetria kum
mulatiivne m
mõju lühisettalitlusel
vastavallt joonisele 7.52 on 0,1
161 sü. Antuud väärtus ei
e ületa kehttestatud 30 ssü piirmäärra.
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aama generraatori voollu vastujärg
gnevuskompponent A-G lühise
Jooniis 7.51. Pärrnu Elektrija
korral M
Metsakombiinaadi alaja
aama lattideel, elektrira
audtee koorm
muse liitum
misel Sindi alajaama

Jooniis 7.52. Pärrnu Elektrija
aama generraatori kum
mulatiivne piingeasümmeeetria A-G lühise
l
korral M
Metsakombiinaadi alaja
aama lattideel, elektrira
audtee koorm
muse liitum
misel Sindi alajaama
ma lattidel eii põhjusSaadud tulemustestt selgub, et ühefaasilinne lühis Mettsakombinaadi alajaam
ta püsivvaid talitlushhäiringuid Pärnu
P
Elektrrijaama gen
neraatorile.
AB-lüh
his
Järgmisseks analüüssitakse ülek
kandevõrguu kahefaasiliist lühist Metskombina
M
aadi alajaam
mas, kus
lühis toiimuba faasiide A ja B ning
n
maa vaahel. Joonissel 7.53 on toodud
t
gene
neraatori pin
nge graafik, kus pinge langgeb lühise ajjal väärtuseele 5,74 kV. Kahefaasilise lühisegga kaasnev generaatori väljjundpinge langus
l
on su
uurem kui eelnevalt vaadeldud üh
hefaasilise llühise korraal. Peale
lühise m
möödumist generaatorii väljundpinnge taastub oma esialg
gsele väärtuusele. Jooniisel 7.54
toodud generaatorii faasinurga graafik näiitab, et antu
ud lühisejuh
htum ei mõjuuta generaaatori faasinurga kuju. Joonis 7.55 kajaastab generaaatori voolu
u vastujärgn
nevuskompponenti, miss ülekandevõrguu kahefaasillise lühise ajal
a saavutaab väärtusek
ks 109,52%
%. Pingeasüm
mmeetriast tingitud
kumulattiivne mõjuu generaatorrile avaldubb joonis 7.5
56, kus sellee väärtusekks on 0,158.. Saadud
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tulemusste põhjal eii ületata 30 sü piirmääära ning antu
ud lühisejuh
htumiga ei kaasne püssivaid talitlushäiiringuid Pärrnu Elektrijaaama generraatori töös.

korral M
Metsakomb
BC-lüh
his
Järgmisseks vaadelddakse ülekaandevõrgu kkahefaasilistt lühist, faasi B ja C niing maa vah
hel. Joonisel 7.57 on tooddud Pärnu Elektrijaam
E
ma generaato
ori pinge väärtus,
v
miss lühise ajaal langeb
väärtuseele 5,67 kV
V. Sarnaselt kõigile eellmistele juh
htumitele taaastub generraatori ping
ge lühise
möödum
misel.

Joonisell 7.58 tooduud generaatori faasinurrga graafik näitab,
n
et üllekandevõrggu lühisegaa ei kaasne püsivvaid talitlushäiringuid generaatori
g
töös.
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Antud kkahefaasilise lühisejuhttumiga kaassnev pingeaasümmeetriast tingitudd mõju avaldub joonistel 7.59 ja 7.60. Vastavalt joonisele 77.59 saavutaab generaattori voolu vvastujärgnev
vuskomonisel 7.60 toodud kum
mulatiivne pingeasümm
p
meetria mõju ulatub
ponent vväärtuse 1008,49%. Joo
lühistaliitlusel aga väärtusele
v
0,144
0
sü, miis jääb kehttestatud piirrmäära. Saaadud tulemu
uste põhjal ei põõhjust faasi B ja C nin
ng maa vaheeline lühis Pärnu
P
Elekttrijaama gen
eneraatori tö
öös püsivaid taliitlushäiringuid.
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korral M
Metsakomb
ABC-lü
ühis
Järgmisseks analüüüsitakse ülek
kandevõrguu kolmefaassilise maaühendusega lühise mõjju Pärnu
Elektrijaaama generraatorile. Jo
oonisel 7.61 toodud generaatori vääljundpingee graafik nääitab sarnaselt eeelnevalt vaaadeldud liiitumispunkttidele, et ko
olmefaasilisse lühisega kaasnev piingelohk
on kõiggist kuuest vaadeldavas
v
st lühisejuhttumist suurrim. Antud juhul
j
langeb
eb generaato
ori pinge
väärtuseele 4,58 kV
V. Lühise möödumisel
m
taastub geeneraatori väljundpingee aga lühisee eelsele
olukorraale. Generaaatori talitlu
use stabiilsuuse säilimist kirjeldab ka joonisell 7.62 toodu
ud generaatori ffaasinurga graafik,
g
mis lühise mööödumisel taaastab oma esialgse
e
kujuu.
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Pingeassümmeetria seisukohasst generaatoorile avaldu
uv mõju lüh
hisetalitluseel on kolmeefaasilise
lühise kkorral kõigee väiksem. Seda
S
kirjelddab joonisell 7.63 toodu
ud generaatoori voolu vaastujärgnevuskoomponent, mis
m lühise ajal saavutaab väärtuse 12,31%. Jo
oonisel 7.644 on toodud pingeasümmeeetria kumuulatiivne mõ
õju, mille vväärtus lühiise ajal jääb
b alla kehteestatud 30 sü, olles
väärtuseega 0,047 süü. Toodud tulemuste
t
põõhjal saab järeldada, ett ülekandevvõrgu kolmeefaasilise
lühisegaa ei kaasne generaatorile püsivaid talitlushäiriinguid.
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ama
a generaaatori kumullatiivne ping
g
eetria ABC-G
G
korral M
Metsakombiinaadi alaja
aama lattideel, elektrira
audtee koorm
muse liitum
misel Sindi alajaama
Elektrirraudtee koorrmuse ühen
ndamisel üleekandevõrgu lõunaosass Sindi alajaaama ja Meetsakombinaadi alajaamas toimuvate ülekandevõr
ü
rgu lühiseju
uhtumite juures selgubb, et nii üheefaasilise
kui kahhefaasiliste lühiste
l
juurres on geneeraatorile av
valduvad mõjud
m
väga sarnased. Erinevalt
E
eelnevaalt analüüsittud Järvekü
üla ja Kehtnna alajaamaa liitumispu
unktidele, onn antud Sin
ndi liitumispunkkti korral keeeruline eraaldi välja tuuua raskeimaat lühisejuhttumit generraatorile Niii ühefaasiliste kkui kahefaaasiliste lühiisejuhtumitee juures saaadud pingeeasümmeetrriast tingitu
ud voolu
vastujärrgnevuskom
mponendi vääärtused ninng pingeasümmeetria kumulatiivne
k
e mõju on sarnased.
s
Kõige vvähem mõjuutab generaaatorite talitluust aga kolm
mefaasiline maaühenduus.

7.4 L
Lühis Me
etsakomb
binaadi a
alajaama
a lattidel elektrira
audtee liiitumisel Kiling
gi-Nõmme
e alajaam
mas
Järgmisseks analüüssitakse ülek
kandevõrguu lühise mõjjusid Metsaakombinaaddi alajaama ühendatud Pärnnu Elektrijaaama generraatorile eleektriraudteee koormuse ühendamissel Kilingi--Nõmme
alajaam
ma.
A-G lüh
his
Ülekanddevõrgu üheefaasilise, faasi
f
A ja m
maa vahelisee lühise mõjju Pärnu Eleektrijaama generaatori väljjundpingelee on toodud joonisel 7.665, kus lühiise ajal geneeraatori pinnge langeb väärtusev
le 8,20 kkV. Lühise möödumiseel pinge agaa taastub om
ma esialgsele väärtuselee.
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vad ülekanddevõrgu pin
ngeasümmeeetriast tulennevat mõju lühisetal
Joonisedd 7.67 ja 7..68 kajastav
litlusel. Joonisel 7.67 toodud generaatori
g
voolu vastu
ujärgnevusk
komponent saavutab lü
ühise ajal
väärtusee 109,88%. Pingeasüm
mmeetria kuumulatiivne mõju antud juhtumi jjuures on 0,141
0
sü,
mis jääbb lühisetalittlusel kehtesstatud piirm
määra.
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Saadud tulemuste põhjal järeeldub, et eleektriraudteee koormusee ühendamissel Kilingi--Nõmme
alajaam
ma ning üheefaasilise lü
ühise toimum
misel Metssakombinaadi alajaamaa lattidel, ei
e avalda
talitlusliikke häiringguid Pärnu Elektrijaam
E
ma generaato
orile.
AB-lüh
his
Järgmisseks vaadelddakse ülekaandevõrgu kkahefaasilistt lühis, kus lühis toimuub faasi A ja B ning
maa vahhel. Jooniseel 69 on to
oodud Pärnuu Elektrijaaama generaatori väljunndpinge, miis lühise
ajal langgeb väärtussele 5,79 kV
V. Lühise m
möödumisel pinge aga taastub
t
lühiise eelsele väärtusev
le.
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Pingeassümmeetriasst tingitud mõju
m
ülekanndevõrgu lü
ühisetalitlusel generaatoori voolu vaastujärgnevuskoomponendille on toodud joonisel 77.71, kus an
ntud lühisejjuhtumi juuures saavutaab voolu
vastujärrgnevuskom
mponent vääärtuseks 1055,97%. Ping
geasümmeeetria kumulaatiivne mõju
u, vastavalt joonisele 7.72,, on sealjuu
ures 0,137 süü, mis jääb alla kehtesttatud piirmääära ning eii põhjusta häirinnguid generraatori talitlu
uses.
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BC-lüh
his
Järgnevvalt analüüsiitakse faaside B ja C nning maa vaahelise lühisse mõjusid Pärnu Elek
ktrijaama
generaaatorile. Genneraatori pin
nge graafikk on toodud
d joonisel 7.73,
7
kus vääljundpingee väärtus
langeb 55,72 kV-ni. Sarnaselt eelnevatele
e
jjuhtumitele taastub pin
nge väärtus llühise mööd
dumisel.
Joonisell 7.74 tooduud generaattori faasinuurga graafik põhjal on näha, et ant
ntud lühiseju
uhtum ei
põhjustaa püsivaid talitlushäirin
t
nguid generraatori talitlu
uses.
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Ülekanddevõrgu pinngeasümmeeetriast tinggitud generraatori voolu vastujärrgnevuskom
mponendi
väärtus lühise korral on 103,51%, vastavvalt joonisel 7.75 toodu
ule. Pingeasüümmeetria kumulatiivne m
mõju vastavaalt jooniselee 7.76 saavuutab lühise ajal väärtuse 0,106 sü. Sealjuures ei ületata lühiseetalitlusel kehtestatud
k
piirmäära. Saadud tuleemuste põhjjal ei kaasnne faasi B jaa C ning
maa vahhelise lühiseega püsivaid
d talitlushäiiringuid Pärrnu Elektrijaaama genera
raatorile.
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ABC-lü
ühis
Järgmisseks vaadelldakse ülek
kandevõrgu kolmefaasiilist maaüh
hendusega llühisejuhtum
mit ning
sellest ttulenevat mõju
m
Pärnu Elektrijaama
E
a generaato
orile. Joonissel 7.77 on ttoodud lühiisest tingitud geeneraatori väljundping
v
ge pingelohkk, kus lühise ajal lang
geb pinge vväärtusele 2,91
2
kV.
Sarnaseelt eelnevaltt vaadeldud
d liitumispuunktidele on
n ka Kilingii-Nõmme liiitumispunk
kti puhul
kolmefaaasilisest lüühisest tingittud pingeloohk suurim võrreldes
v
teeiste lühisejjuhtumitegaa. Lühise
möödum
misel generaaatori väljun
ndpinge taaastub aga om
ma lühise eeelsele väärtuusele.
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Pingeassümmeetriasst tingitud mõju
m
kolmeefaasilise lü
ühise ajal on
o kajastatuud joonistell 7.79 ja
7.80. V
Vastavalt jooonisele 7.79
9 saavutab generaatorii voolu vasttujärgnevusskomponentt väärtuseks 12,,41%. Pingeeasümmeetrria kumulattiivne mõju on vastavallt joonisele 7.80 lühisee ajal aga
0,030 süü, mis jääb alla kehtestatud piirmääära.
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Kolmeffaasilise lühhise simulatssioonitulem
muste põhjall selgub, et antud lühisjjuhtumiga on
o Pärnu
Elektrijaaama generraatorile avaalduvad mõõjud väiksem
mad ning üllekandevõrggu lühis ei põhjusta
talitlushhäiringuid generaatori
g
töös.
t
Elektrirraudtee koormuse ühen
ndamisel üllekandevõrg
gu lõunaosaas Kilingi-N
Nõmme alajjaama ja
Metskom
mbinaadi alajaamas
a
to
oimuvate üllekandevõrg
gu lühisejuhtumite sim
mulatsioonid
dest selgub, et sarnaselt eeelnevalt anaalüüsitud Siindi alajaam
ma liitumisp
punktile, onn nii ühe- kui
k kahefaasilistte lühiste mõjud
m
Metsaakombinaaddi alajaama ühendatud Pärnu Elekktrijaama geeneraatorile sarnnased. Antuud juhul on raske
r
eraldii välja tuua generaatoriile kriitiliseemat lühisejuhtumit,
kuna niii generaatoori voolu vastujärgnev
v
vuskompon
nendi väärtu
used kui ku
kumulatiivnee pingeasümmeeetria mõju erinevate lü
ühisejuhtum
mite juures on
o sarnane. Kõige väikksem mõju generaatori talittlusele on agga kolmefaaasilise maaüühendusegaa ülekandevõrgu lühise korral.
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7.5 Kokkuvõte
Ülekandevõrgu põhjaosas on käsitletud lühise asukohana Iru alajaama, mis on generaatoritele
lähimaks punktiks. Ülekandevõrgu lõunaosaks on samadel põhimõtetel lühise asukohaks valitud Metsakombinaadi alajaam. Antud ülekandevõrgu lühisejuhtumite juures on huvi eelkõige
ülekandevõrgus elektriraudtee koormuse liitumisest tingitud pingeasümmeetria mõju generaatoritele erinevat liiki lühiste juures. Sellest tulenevalt on generaatori juures tähelepanu pööratud voolu vastujärgnevuskomponendi väärtusele ja pingeasümmeetria kumulatiivsele mõjule.
Elektriraudtee koormus on ühendatud ülekandevõrgu faaside A ja B vahele, mistõttu võib
eeldada, et erinevate lühisejuhtumitega kaasnev mõju generaatoritele on erinev. Sellest tulenevalt vaadetakse erinevaid lühisejuhtumeid, kus lühisega on kaasatud erinevad ülekandevõrgu faasid. Eesmärgiks oli välja selgitada generaatoritele kõige enam mõju avaldav ehk kõige
kriitilisem ülekandevõrgu lühisejuhtum. Tabel 7.1 kajastab ülekandevõrgu lühisejuhtumite
mõju generaatorite talitlusele.
Tabel 7.1. Ülekandevõrgu lühisejuhtumite mõjud generaatorite talitlusele
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Vastavalt simulatsioonitulemustele on näha, et ühefaasilise lühiste mõjud on sarnased. Hoolimata sellest, kas lühis toimub faasi A, faasi B või faasi C ja maa vahel. Ülekandevõrgu põhjaosas avaldub lühisetalitlusest tingitud suurim mõju Iru Elektrijaama generaatorile, kus voolu
vastujärgnevuskomponendi ja kumulatiivse pingeasümmeetria tulemused on mõnevõrra suuremad. Kahefaasiliste lühiste mõju Iru alajaama ühendatud generaatoritele on mõnevõrra suurem kui ühefaasiliste lühiste mõju, kusjuures ülekandevõrgu põhjaosas Järveküla liitumispunkti korral on kriitilisemaks lühisejuhtumiks faasi A ja B ning maa vaheline lühis.
Ülekandevõrgu lõunaosas analüüsiti Metsakombinaadi alajaama lühisega kaasnevate mõjude
erinevust Kehtna, Sindi ja Kilingi-Nõmme liitumispunkti korral. Ka lõunaosas Pärnu Elektrijaama generaatorile avalduvad mõjud on põhjaosas saadud tulemustega samas suurusjärgus,
või mõningate lühisejuhtumite juures isegi väiksemad. Samas kui Järveküla liitumispunkti
korral võis selgelt eristada kriitilisema lühisejuhtumi, siis lõunaosa liitumispunktide korral on
see keerulisem. Kehtna liitumispunkti korral võib öelda, et kriitilisemaks juhtumiks on sarnaselt Järveküla liitumispunktile faasi A ja B ning maa vaheline lühis, kus generaatori voolu
vastujärgnevuskomonent saavutab suurima väärtuse. Sindi ja Kilingi-Nõmme liitumispunktide korral on kindlat lühisejuhtumi esiletoomine keerulisem. Saadud tulemused on väga sarnased nii ühe- kui kahefaasiliste lühiste korral. Kõigi liitumispunktide ja vaadeldud generaatorite mõjude juures saab aga väita, et ülekandevõrgu kolmefaasilisest lühisest tingitud mõjud on
kõikidest lühisejuhtumitest väikseimad.
Pingeasümmeetria seisukohast paistavad saadud tulemuste põhjal ülekandevõrgu lühised
enam mõjutavat põhjaosas Iru alajaama ühendatud generaatoreid. Lõunaosa erinevate liitumispunktide juures Metsakominaadi lühisejuhtumitega kaasnevad mõjud generaatori talitlusele on mõnevõrra väiksemad, kui Iru alajaamas aset leidvate lühiste korral Iru alajaama ühendatud generaatoritel. Ülekandevõrgu lõunaosas vaadeldud kolme liitumispunkti juures on
märgata mõnevõrra suuremaid mõjusid generaatori talitlusele Kehtna alajaama liitumispunkti
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korra. Samas kui Sindi ja Kilingi-Nõmme liitumispunktide juures on saadud tulemused teineteisele väga sarnased.
Antud analüüsi põhjal võib öelda, et ülekandevõrgu lühistele on kõige tundlikum Iru Elektrijaama generaator ning kriitilisemaks lühisejuhtumiks on kahefaasiline, faasi A ja B ning maa
vaheline lühis. Ühegi lühisejuhtumi ja liitumispunkti korral ei ületa generaatorid 0,1 sekundi
pikkuse lühisetalitluse juures neile kehtestatud kumulatiivse pingeasümmeetria piirmäära.
Antud lühisetalitlus on lühike põhjustamaks kumulatiivsest pingeasümmeetriast tulenevat
generaatorite ülekuumenemise ohtu. Ühegi vaadeldud stsenaariumi juures ei kaasne ülekandevõrgu lühisega püsivaid häiringuid generaatorite töös ning lühise möödumisel taastub generaatorite stabiilne talitlus.

8. Elektriraudtee kontaktvõrgus toimuvate lühiste mõju liitumispunktidele ja generaatoritele
Antud peatükk analüüsib elektriraudtee kontaktvõrgust toimuvate lühiste mõju edasi kandumiselt ülekandevõrku. Vaadeldakse lühise tagajärjel tekkivat pinge väärtuse langust ülekandevõrgu alajaamades. Eelkõige elektriraudtee koormuse liitumispunkti alajaamades, kus
oodatavad mõjud on suurimad. Lisaks analüüsitakse elektriraudtee kontaktvõrgu lühisest tingitud mõjusid ka ülekandevõrgu generaatoritele, Iru alajaamas ja Metsakombinaadi alajaamas.
Elektriraudtee toitesüsteemis on mitmeid sektsioone ja ümberlülitusi, mistõttu erinevalt tavapärasest elektrivõrgust võib kontaktvõrgus lühisekoha leidmine ja lühise välja lülitamine võtta
tavapärasest enam aega. Sellest tulenevalt vaadeldakse kontaktvõrgus toimuvate lühiste korral
pikendatud lühisetalitlust, kus lühise kestvuseks on määratud 1 sekund. Ka nimiandmete järgi
on elektriseadmed sertifitseeritud lühisele kestvusega 1 sekund, mistõttu on see ühtlasi maksimaalne lubatud lühise kestvus elektriraudtee toitesüsteemis.
Vastavalt projekti eelmises etapis tehtud analüüsidele [1] selgus, et kontaktvõrgus toimuvate
lühiste korral kanduvad suurimad mõjud ülekandevõrku veoalajaama vahetus läheduses toimuvate lühiste korral. Selles tulenevalt käsitletakse alljärgnevate juhtumite juures elektriraudtee kontaktvõrgus toimuvate lühise asukohana veoalajaama vahetut lähedust, kus lühis toimub
viimase toitetrafo lattidel.
Järgnevalt analüüsitakse elektriraudtee kontaktvõrgus aset leidva lühise mõjusid ülekandevõrgu alajaamade pinge väärtusele ja ülekandevõrku ühendatud generaatorite talitlusele kõigi
nelja elektriraudtee koormuse liitumispunkti korral, milleks ülekandevõrgu põhjaosas on Jär174

veküla alajaam ja lõunaosas Kehtna, Sindi ning Kilingi-Nõmme alajaamad. Kontaktvõrgu
ühefaasiline lühis leiab aset simulatsiooniperioodi 22. sekundil ning kontaktvõrgu normaalne
talitlus taastub simulatsiooni 23. sekundil.

8.1 Järveküla liitumispunkt
Järgnevalt analüüsitakse kontaktvõrgu lühisetalitlust elektriraudtee koormuse liitumisel ülekandevõrgu põhjaosas Järveküla alajaama. Liitumispunkti alajaama ja teiste ülekandevõrgu
alajaamade lattidel lühise ajal tekkivad pingelohud on toodud tabelis 8.1. Suurim lühisest tingitud pinge langus tekib liitumispunkti Järveküla alajaamas, kus pinge väärtus langeb 10,37
kV võrra, saavutades lühise perioodiks väärtuse 110,70 kV. Seega on kontaktvõrgu lühisest
tingitud pinge väärtuse langus liitumispunkti alajaamas 8,56%. Vastavat pinge väärtuse muutust lühise ajal kirjeldab joonisel 8.1 toodud Järveküla alajaama faasidevaheline pinge graafik.
Tabelis 8.1 toodud andmetest on näha, et ülekandevõrgu teistes alajaamades on lühisest tingitud pinge langus valdavalt suurusjärgus 3-5 kV. Joonisel 8.2 on toodud Järve alajaama pingelohk väärtusega 5,27 kV ja joonisel 8.3 Iru alajaama pingelohk väärtusega 5,21 kV.
Tabel 8.1. Pingelohk alajaama lattidel kontaktvõrgu lühise korral, liitumispunkt Järveküla
alajaam
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Joonis 8.1. Järveküla alajaama
a
fa asidevaheliine pinge ko
ontaktliini lüühise korral,
elektriraud
dtee koormuuse liitumisel Järveküla
a alajaama
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Joonis 8.22. Järve alaj
ajaama faassidevahelinee pinge konttaktliini lüh ise korral,
elektriraud
dtee koormuuse liitumisel Järveküla
a alajaama

Joonis 8.3.
8 Iru alaja
aama faasiddevaheline pinge
p
konta
aktliini lühisse korral,
elektriraud
dtee koormuuse liitumisel Järveküla
a alajaama
Lisaks aalajaama latipingetele analüüsitakkse kontaktv
võrgus aset leidva lühiise mõju kaa ülekandevõrguu põhjaosass Iru alajaam
ma ühendattud generaaatorite talitlu
usele. Jooniis 8.4 kajasstab Väo
generaaatori G1 pinnge graafik
kut, kus lühhise ajal vääljundpinge väärtus laangeb 0,62 kV ehk
5,77% vvõrra, saavuutades minimaalseks vväärtuseks 10,12 kV. Jo
oonis 8.5 tooodud Väo generaatori G1 faasinurga graafik näiitab, et konttaktvõrgu lü
ühisega ei kaasne
k
püsiivaid häirin
nguid generaatorri talitluses ning lühise möödumis el 23. sekun
ndil taastub generaatori
ri stabiilne talitlus.
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Jooniss 8.4. Väo geeneraatori G1
G väljundppinge konta
aktliini lühisse korral, ellektriraudteee koormuse
m
liitumiisel Järvekü
üla alajaama

Jooniis 8.5. Väo generaatori
g
i G1 faasinu
urk kontaktlliini lühise kkorral,
elektriraud
dtee koormuuse liitumisel Järveküla
a alajaama
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Iru Elekktrijaama geeneraatori väljundpinge
v
es lühisest tingitud
t
pingelohk on 00,56 kV ehk
k 5,19%,
vastavallt joonisel 8.10
8
toodud
d väljundpinnge graafiku
ule. Jooniseel 8.11 tooddud generaaatori faasinurga graafikust järeldub, ett antud konntaktvõrgu lühisega
l
ei kaasne püssivaid talitlu
ushäiringuid Iruu Elektrijaam
ma generaattori töös.
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Joonisell 8.12 tooduud generaatori voolu vaastujärgnev
vuskomponeendi graafikkult on nähaa, et kontaktvõrggu lühisegaa kaasneva pingeasümm
meetria mõ
õju ulatub väärtuseni
v
220,12%. Üh
htlasi on
see kolm
me vaadelduud generaattori puhul suuurim voolu
u vastujärgn
nevuskompoonendi väärrtus kontaktvõrggu lühise koorra.
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Saadud tulemuste puhul
p
võib järeldada,
j
eet elektriraudtee kontak
ktvõrgus tekkkiv lühis eii põhjusta ülekaandevõrgu põhjaosas
p
olevate geneeraatorite tallitluses püsivaid häirinnguid. Kolm
mest vaadeldud ggeneraatorist on kontak
ktvõrgu lühhistele aga kõige
k
tundlikum Iru Eleektrijaama generaator, kus generaatorii voolu vasttujärgnevusskomponentt saavutab väärtuse
v
20, 12%.

8.2 K
Kehtna liiitumispu
unkt
Järgnevvalt vaadelddakse kontak
ktvõrgus toiimuva lühisse olukorda elektrirauddtee koormu
use liitumisel üllekandevõrggu lõunaosaas Kehtna aalajaama. Lü
ühise toimu
umise periooodil ülekan
ndevõrgu
alajaam
made lattidell tekkivat piinge langusst kajastavad
d tabelis 8.2
2 toodud piingelohkudee väärtused. Suu
uurim pingee langus tek
kib liitumisppunkti Keh
htna alajaam
mas, kus piinge väärtuss langeb
20,57 kkV võrra, saaavutades laatipinge vääärtuseks 10
00,57 kV. Seega on koontaktvõrgu lühisest
tingitudd pinge väärrtuse languss liitumispuunkti alajaam
mas 16,98%
%. Kehtna aalajaama faaasidevahelise ppinge langusst kajastab joonis
j
8.13.. Lisaks liitu
umispunkti alajaamale on suurt piinge langust määrgata ka Valgu (jooniss 8.14), Järvvakandi (jo
oonis 8.15), Vigala (jooonis 8.16), Rapla ja
Kohila aalajaamades, vastavatee pingelohkuude väärtusstega 15,34 kV; 12,62 kkV; 11,20 kV;
k 9,33
kV ja 7,,21 kV.
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Tabel 88.2. Pingelohk alajaam
ma lattidel kkontaktvõrgu
u lühise korrral, liitumiispunkt Keh
htna alajaam

Joonis 8.133. Kehtna allajaama faaasidevahelin
ne pinge kon
ntaktliini lüühise korral,,
elektrirau
udtee koorm
muse liitumiisel Kehtna alajaama
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Joonis 8.14. Valgu ala
ajaama faassidevahelin
ne pinge kon
ntaktliini lühhise korral,
elektrirau
udtee koorm
muse liitumiisel Kehtna alajaama

Jooonis 8.15. Järvakandi
J
alajaama ffaasidevaheeline pinge kontaktliini
k
lühise korrral,
elektrirau
udtee koorm
muse liitumiisel Kehtna alajaama

Joonis 8.166. Vigala allajaama faaasidevahelin
ne pinge kon
ntaktliini lühhise korral,,
elektrirau
udtee koorm
muse liitumiisel Kehtna alajaama
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Lisaks üülekandevõrgu alajaam
made latipinngetele vaad
deldakse eleektriraudteee kontaktvõrrgu lühise mõjuu ka ülekanndevõrgu lõ
õunaosas M
Metsakombin
naadi alajaaama ühendaatud Pärnu Elektrijaama ggeneraatori talitlusele.
t
Kontaktvõrg
K
rgu lühisest tingitud pin
ngelohk Meetsakombinaaadi alajaamas on 1,12 kV
V, vastavalt joonisele 88.17. Antud
d pingelohk on niivõrd väike, et ei mõjuta
nisel 8.18 tooodule.
oluliseltt generaatorri lattide välljundpinge vväärtust, vaastavalt joon

Jooniis 8.17. Mettsakombinaadi alajaam
ma faasideva
aheline ping
ge kontaktliiini lühise korral,
k
elektrirau
udtee koorm
muse liitumiisel Kehtna alajaama

Jooonis 8.18. Pärnu
P
Elektrrijaama genneraatori vä
äljundpinge kontaktliinni lühise korrral,
elektrirau
udtee koorm
muse liitumiisel Kehtna alajaama
Ka joonnisel 8.19 tooodud generraatori faas inurga graaafik kinnitab
b, et Kehtnaa alajaama liitumispunkti kkorral ei põõhjusta konttaktvõrgus aaset leidev lühis häirin
nguid Metsaakombinaad
di alajaama ühenndatud geneeraatori talittluses ning ggeneraator säilitab omaa stabiilse taalitluse.
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Saadud tulemustesst järeldub, et elektrirraudtee koo
ormuse liitu
umisel Keht
htna alajaam
mas ning
kontaktvvõrgu lühisetalitluse ju
uures ei kaaasne märgataavaid mõjussid Metsakoombinaadi alajaama
a
ühendattud Pärnu Elektrijaama
E
a generaatorri talitluses.

8.3 S
Sindi liitu
umispunk
kt
Järgnevvalt vaatlem
me elektrirau
udtee koorm
muse liitumiispunktina ülekandevõr
ü
rgu lõunaossas Sindi
alajaam
ma. Elektriraaudtee kontaaktvõrgu lüühisest tingitud pingelo
ohkude väärrtused ülekaandevõrgu alajaaamade lattiidel on tood
dud tabelis 88.3. Suurim
m pingelohk tekib liitum
mispunkti Sindi alajaamas, kus pinge väärtus lan
ngeb 8,53 kV
V võrra ehk
k 7,23%, saaavutades allajaama latttidel mi186

nimaalseks väärtuseks 109,65 kV. Sindi alajaama faasidevahelise pinge graafikut kontaktvõrgu lühise korral kajastab joonis 8.21. Lisaks Sindi alajaamale tekib samas suurusjärgus pingelohk veel Pärnu-Jaagupi (joonis 8.22), Suure-Jaani (joonis 8.23), Papiniidu, Kabli, Paikuse ja
Metsakombinaadi (joonis 8.24) alajaamades.
Tabel 8.3. Pingelohk alajaama lattidel kontaktvõrgu lühise korral, liitumispunkt Sindi alajaam
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Joonis 8.221. Sindi ala
ajaama faassidevahelinee pinge kontaktliini lühhise korral,
elektrira
audtee koorrmuse liitum
misel Sindi alajaama
a

Joonnis 8.22. Päärnu-Jaagup
pi alajaamaa faasidevah
heline pingee kontaktliinni lühise korral,
elektrira
audtee koorrmuse liitum
misel Sindi alajaama
a

Jooonis 8.23. Suure-Jaani
S
i alajaama ffaasidevaheeline pinge kontaktliinii lühise korrral,
elektrira
audtee koorrmuse liitum
misel Sindi alajaama
a
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Elektrirraudtee konttaktvõrgu lü
ühisest põhhjustatud pin
ngelohk Meetsakombinnaadi alajaam
ma lattidel on 77,42 kV, vastavalt joon
nisel 4.24 tooodule. Antu
ud pinge vääärtuse langgus avaldav mõju ka
Metsakoombinaadi alajaama laattidel ühenndatud Pärn
nu Elektrijaaama generraatorile, mille
m
väljundpinnge graafikuut lühise ajaal kajastab j oonis 8.25. Lühisest tiingitud geneeraatori väljjundpinge langgeb 0,52 kV
V ehk 4,84%
% võrra, saaavutades minimaalsek
m
ks pinge vääärtuseks 10
0,22 kV.
Lühise möödumiseel taastub generaatori ttalitlus lühise eelne olu
ukorrale. Geeneraatori stabiilset
s
talitlust kinnitab kaa joonisel 8..26 toodud ggeneraatori faasinurga graafik.
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Saadud tulemuste põhjal selgu
ub, et elekttriraudtee liiitumisel Sindi alajaam
ma ning kon
ntaktvõrgus toim
muva lühissega ei kaasne olulisi talitluslikk
ke häiringuiid Metsakoombinaadi alajaama
a
ühendattud Pärnu Elektrijaama
E
a generaatorrile.

8.4 K
Kilingi-Nõ
õmme liitumispu nkt
Järgnevvalt vaatlem
me elektrirau
udtee liitumiispunktina ülekandevõ
ü
õrgu lõunaossas Kilingi--Nõmme
alajaam
ma. Elektriraaudtee kontaaktvõrgu lüühise korral ülekandevõ
õrgu alajaam
made lattid
del tekkivad pinggelohkudel väärtused on
o toodud ttabelis 8.4. Liitumispun
nkti Kilingii-Nõmme allajaamas
tekkiv ppingelohk on
o suurim 14,69 kV ja pinge alajaaama lattideel langeb lüühise ajal vääärtuseni
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99,42 kV. Seega langeb kontaktvõrgu lühise korral liitumispunkti Kilingi-Nõmme alajaama
latipinge 12,87% võrra. Kilingi-Nõmme alajaama faasidevahelise pinge graafikut kontaktvõrgu lühise korral kajastab joonis 8.28. Lisaks Kilingi-Nõmme alajaamale on võrdlemisi suurt
pinge langust näha ka Reinu (joonis 8.29), Viljandi (joonis 8.30), Kabli ja Suure-Jaani alajaamade lattidel.
Tabel 8.4. Pingelohk alajaama lattidel kontaktvõrgu lühise korral, liitumispunkt KilingiNõmme alajaam
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Joonnis 8.28. Kiilingi-Nõmm
me alajaamaa faasidevah
heline pingee kontaktliinni lühise ko
orral,
ellektriraudtee koormusee liitumisel Kilingi-Nõm
K
mme alajaam
ma

Joonis 8.29. Reinu ala
ajaama faassidevaheline pinge kon
ntaktliini lühhise korral,
K
mme alajaam
ma
ellektriraudtee koormusee liitumisel Kilingi-Nõm

JJoonis 8.300. Viljandi alajaama
a
faaasidevaheline pinge ko
ontaktliini lüühise korrall,
ellektriraudtee koormusee liitumisel Kilingi-Nõm
K
mme alajaam
ma
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Elektrirraudtee kontaktvõrgu lü
ühise korraal väheneb pinge
p
väärtus Metsakoombinaadi alajaama
a
lattidel vastavalt jooonisel 8.31 toodule 3,441 kV võrraa. Sellest tu
ulenevalt ilm
mneb ka Meetsakombinaadi alajaama laattidele ühendatud Pärnnu Elektrijaaama generaaatori väljunndpinges piingelohk
väärtuseega 0,23 kV
V ehk 2,14%
%, mistõttu vastavalt jo
oonisele 8.3
32 generaatoori pinge lü
ühise ajal
langeb vväärtusele 10,53
1
kV.
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ektriraudte
Saadud tulemustesst järeldub, et elektriraaudtee koorm
muse liitum
misel Kilinggi-Nõmme alajaama
a
ning koontaktvõrguss aset leidav
va lühise koorral ei kaaasnevad märrkimisväärsseid mõjusid
d Metsakombinnaadi alajaam
ma ühendatu
ud Pärnu Ellektrijaama generaatorii talitlusele..

8.5 K
Kokkuvõtte
Antud ppeatükis anaalüüsiti elek
ktriraudtee kkontaktvõrg
gus toimuva lühise mõjuusid ülekan
ndevõrgu
alajaam
ma latipingettele ning üllekandevõrggu ühendatu
ud generaattorite talitluusele. Kontaaktvõrgu
lühisekoohana käsittleti veoalajjaama vaheetut lähedusst, kus traffo lattidel ttoimub ühefaasiline
lühis keestvusega 1 sekund. Lü
ühisega kaaasnevaid mõjusid
m
vaad
deldi kõigi nelja elektrriraudtee
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liitumispunkti põhjaosas Järveküla ja lõunaosas Kehtna, Sindi ning Kilingi-Nõmme alajaamade juures. Analüüsiti elektriraudtee kontaktvõrgus toimuvast lühisest tingitud pingelohku ülekandevõrgu alajaamade lattidel, kui ka mõju ülekandevõrgu Iru ja Metsakombinaadi alajaama
lattidele ühendatud generaatorite talitlusele.
Elektriraudtee kontaktvõrgu lühisega kaasneb suurim pingelohk liitumispunkt alajaama lattidel, mis sõltuvalt võrgu konfiguratsioonist ja selle elektrilisest tugevusest kandub edasi ka
teistesse ülekandevõrgu alajaamadesse. Ülekandevõrku edasi kanduvad mõjud on kõige väiksemad ülekandevõrgu põhjaosas, kus elektriraudtee liitumispunktiks on Järveküla alajaama.
Antud juhul on liitumispunktis tekkiv pingelohk 10,37 kV, mis kandub edasi teistesse ülekandevõrgu alajaamadesse suurusjärgus 3-5 kV.
Kontaktvõrgu lühisest tingitud suurim pingelohk liitumispunkti alajaamas tekib elektriraudtee
koormuse liitumisel ülekandevõrgu lõunaosas Kehtna alajaama, kus tekkiva pingelohu väärtus
ulatub 20,57 kV-ni. Kilingi-Nõmme alajaama liitumispunkti korral võis täheldada aga madalaimat alajaama latipinget lühise ajal, väärtusega 99,42 kV, kusjuures lühisest tingitud pingelohu väärtuseks on liitumispunkti Kilingi-Nõmme alajaamas 14,69 kV. Ülekandevõrgu lõunaosas tekkis kontaktvõrgu lühisest väiksem pingelohk Sindi alajaama liitumispunkti korral,
väärtusega 8,53 kV.
Kontaktvõrgu lühisest tingitud mõjud ülekandevõrku ühendatud generaatorite talitusele märkimisväärseid probleeme ei tekita. Ülekandevõrgu põhjaosas Iru alajaama ühendatud generaatorite korral on kontaktvõrgu lühise ajal suurimaks generaatori pinge väärtuse languseks 0,62
kV Väo alajaama generaatori G1 väljundpinges. Ülekandevõrgu pingeasümmeetriast tingitud
mõjud avalduvad kontaktvõrgu lühisetalitlusel kõige tugevamalt aga Iru Elektrijaama generaatoril, kus generaatori voolu vastujärgnevuskomponent saavutab väärtuseks 20,12%.
Elektriraudtee kontaktvõrgu lühise korral ülekandevõrgu lõunaosas Metsakombinaadi alajaama ühendatud Pärnu Elektrijaama generaatori väljundpinges tekkiv pinge väärtuse langus on
suurim elektriraudtee koormuse liitumisel Sindi alajaamas, kus generaatori väljundpinge väärtus langeb 0,52 kV võrra. Ühtlasi on ka ülekandevõrgu pingeasümmeetriast tulenev mõju kontaktvõrgu lühisetalitluse korral suurim Pärnu Elektrijaama generaatorile Sindi liitumispunkti
korral, kus generaatori voolu vastujärgnevuskomponent saavutab lühise ajal väärtuseks
22,78%. Ülekandevõrgu lõunaosas on kontaktvõrgu lühisest tingitud mõjud Pärnu Elektrijaama generaatorile väikseimad aga Kehtna liitumispunkti korra. Viimasel juhul ei avalda lühis
mõju generaatori väljundpinge väärtusele ning generaatori voolu vastujärgnevuskomponendi
maksimaalseks väärtuseks on 3,49%.
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Tehtud analüüside põhjal on kontaktvõrgu lühisetalitlusel ülekandevõrgu alajaamadesse edasi
kanduvad mõjud suurimad Kehtna ja Kilingi-Nõmme liitumispunktide korral. Kehtna liitumispunkti juures on kontaktvõrgu lühisest tungitud pingelohk liitumispunkti alajaama lattidel
suurim ning Kilingi-Nõmme liitumispunkti korral langeb alajaama latipinge lühise ajal kõige
madalama väärtuseni. Kontaktvõrgu lühisega ei kaasne aga märkimisväärseid ja püsivaid talitlushäiringuid Iru ja Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatoritele.
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9. Täiendavad ülekandevõrgu ja elektriraudtee kontaktvõrgu rikketalitluse juhtumid
9.1 Järveküla liitumispunkt
Järgnevalt analüüsitakse täiendavaid juhtumeid ülekandevõrgu konfiguratsioonimuutuse (N-1
kriteeriumi) ja samaaegse elektriraudtee kontaktvõrgu lühisetalitluse korral. Ülekandevõrgu
põhjaosas elektriraudtee koormuse ühendamisel Järveküla alajaama liitumispunkti osutus kõige enam mõju omavaks konfiguratsiooni muutuseks liini 006B Järve-Järveküla välja lülitamine. Seega vaadeldakse juhtumit, kus elektriraudtee koormuse liitumisel Järveküla alajaamas
simulatsiooni 22. sekundil toimub liini 006B välja lülitamine, millele 24. sekundil järgneb
lühis elektriraudtee kontaktvõrgus.
Kontaktvõrgus toimuva lühise ja samaaegselt ülekandevõrgu liini 006B toitekatkestuse korral
alajaamade lattidel avalduvad pingelohkude väärtused on toodud tabelis 9.1. Liitumispunkti
Järveküla alajaama latipinge väärtus langeb 20,29 kV ehk 16,76% võrra, saavutades pinge
väärtuseks kontaktvõrgu lühise ajal 100,78 kV. Antud pingelohk joonisel 9.1 on peaaegu kaks
korda suurem kui eespool jaotise 8.1 käsitletud juhtumi korral tabelis 8.1 toodud, kus vaadeldi
vaid kontaktvõrgu lühisetalitlust. Võrreldes tabelis 9.1 ja 8.1 väärtusi on näha kuidas täiendav
ülekandevõrgu liini 006B toitekatkestus omab erinevat mõju ülekandevõrgu alajaamades tekkivale pingelohule kontaktvõrgu lühisetalitlusel. Joonisel 9.2 toodud Järve alajaama pingelohk
on antud juhtumi juures 3,05 kV, olles väiksem kui tabelis 8.1 ja joonisel 8.2 toodud. Iru alajaama lattidel liini 006B välja lülitamisel ja kontaktvõrgu lühise korral tekkiv pingelohk on
aga väärtusega 6,41 kV (joonis 9.3), mis on mõnevõrra suurem kui jaotises 8.1 saadud tulemus.
Tabel 9.1. Pingelohk alajaama lattidel kontaktvõrgu lühise ja liini 006B välja lülitamisel,
liitumispunkt Järveküla alajaam
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Jooniss 9.1. Järvekküla alajaama faasidevvaheline pin
nge kontaktlliini lühise jja liini 006B
B välja
lülitamisse korral, elektriraudteee koormusee liitumisel Järveküla aalajaama

Jooniss 9.2. Järve alajaama faasidevahel
fa
line pinge kontaktliini
k
lühise ja liiini 006B vällja lülil
Jä
ärveküla alaajaama
tamisee korral, elektriraudtee koormuse liitumisel
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Joonis 99.3. Iru alajjaama faasiidevahelinee pinge konttaktliini lühiise ja liini 0006B välja lülitamil
se koorral, elektrriraudtee kooormuse liittumisel Järvveküla alajaaama
Lisaks üülekandevõrgu alajaam
mades tekkivvale pingelo
ohule vaadeeldakse täieendava juhtu
umi mõjusid kaa Iru alajaam
ma lattidelee ühendatudd Iru Elektriijaama geneeraatorile. Ü
Ülekandevõ
õrgu liini
006B tooitekatkestuusel ja samaaaegselt eleektriraudteee kontaktvõrgus toimuuva lühise mõju
m
Iru
Elektrijaaama generraatorile kiirjeldab jooonisel 9.4 toodud
t
generaatori vääljundpinge graafik.
Generaaatori pinge langeb lühise ajal 0,655 kV ehk 6,0
06% võrra, saavutadess väljundpin
nge väärtuseks 110,08 kV. Antud
A
pinge langus on m
mõnevõrra suurem
s
kui jaotises 8.11 kajastatud
d juhtumi
juures. V
Vastavalt jooonisel 9.5 toodud
t
geneeraatori faassinurga graaafikule ei kaaasne aga tääiendava
juhtumiiga suuremaaid mõjusid Iru Elektrijjaama generraatori talitllusele.

199

Joonis 99.6 kirjeldabb ülekandev
võrgu pingeeasümmeetrriast tulenev
valt mõju Irru Elektrijaaama generaatorri talitluselee olukorras,, kus lisaks liini 006B välja lülitamisele toim
mub samaaeegselt lühis elekktriraudtee kontaktvõrg
k
gus. Generaaatori voolu vastujärgneevuskomponnent saavutab antud
konfiguuratsiooni juuures kontak
ktvõrgu lühhise ajal vääärtuseks 24,,73%, mis oon samas su
uurusjärgus kui jaotises 8.11 saadud 20,,12% tulem
musega.

Joonii
lektrijaama
a generaatorri voolu vasstujärgnevuskomponennt kontaktliin
ni liini
006B välja lüllitamise korrral, elektrirraudtee koo
ormuse liitumisel Järveeküla alajaa
ama
e Järvekülaa alajaama liitumispun
l
kti korral vviimase lattiidel konSaadud tulemustestt järeldub, et
taktvõrggu lühisest tingitud pin
ngelohk suu
uureneb peaaaegu kahe korra kui llisaks kontaaktvõrgu
lühiselee leiab ülekaandevõrgus aset ka konnfiguratsioo
oni muutus, kus liin 0066B lülitatak
kse välja.
Vastavaalt võimsusvvoogude jag
gunemisele ülekandevõ
õrgu konfig
guratsiooni m
muutusel, on
o pingeasümmeeetria suureenemist ja mõnel
m
juhu ka vähenem
mist näha ülekandevõr
ü
rgu teistesk
ki alajaamades. Suurim mõjju antud täiendaval juhhtumil on siiski liitumisspunkti Järvveküla alajaaamas.
Sarnaseelt alajaama lattidel tek
kkiva pingellohu väärtussele mõjutab
b antud täieendav juhtum
m ka Iru
alajaam
ma lattidele ühendatud
ü
generaatorii väljundpin
nges tekkivaat pinge vääärtuse lang
gust kontaktvõrggu lühisetalitluse korraal, kus täienndava juhtum
mi juures on
o tekkiv pin
ingelohk mõ
õnevõrra
suurem.. Kontaktvõõrgu lühise ja samaaeggselt ülekan
ndevõrgu liini 006B vvälja lülitam
misega ei
kaasne aaga olulist suurenemist
s
t generaatorri voolu vasstujärgnevusskomponend
ndi väärtusess.

9.2 K
Kehtna liiitumispu
unkt
Sarnast täiendavat juhtumit vaaadeldakse ka ülekandevõrgu lõun
naosas elekt
ktriraudtee liiitumisel
oniperioodi 22. sekun
ndil toimub liini 025 R
Rapla-Kehttna välja
Kehtna alajaama. Simulatsioo
lülitamiine, millele 24. sekund
dil lisandub kontaktvõrgus toimuv lühis. Täieendava juhtu
umi korral ülekkandevõrgu alajaamadees elektrirauudtee kontak
ktvõrgu lühise ajal tekkkivad pingeelohkude
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väärtused on toodud tabelis 9.2. Liitumispunkti Kehtna alajaama latipinge väheneb 27,21 kV
ehk 23,64% võrra vastavalt joonisele 9.7, kus kontaktvõrgu lühise ajal on alajaama latipinge
väärtuseks vaid 87,90 kV. Võrreldes vaid kontaktvõrgu lühise korral avaldunud pingelohule
20,57 kV (jaotise 8.2 tabelis 8.2) selgub, et täiendav ülekandevõrgu konfiguratsiooni muutus
suurendab mõnevõrra tekkiva pingelohu väärtust. Kõige enam mõjutab aga täiendav juhtum
Järvakandi alajaama, kus tekkiv pingelohk suureneb peaaegu kaks korda (joonis 9.8). Lisaks
on täiendava juhtumiga suurenevat pingelohku märgata teisteski ülekandevõrgu alajaamades,
näiteks Valgu (joonis 9.9) ja Vigala (joonis 9.10) alajaamades. Nii mõneski alajaamas aga
tulenevalt liini 025 välja lülitamisel võimsusvoogude jagunemisest pinge väärtus alajaama
lattidel aga kasvab, näiteks Rapla ja Kohila alajaamades.
Tabel 9.2. Pingelohk alajaama lattidel kontaktvõrgu lühise ja liini 025 välja lülitamisel, liitumispunkt Kehtna alajaam
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Jooniss 9.7. Kehtna alajaama faasidevahheline pingee kontaktliin
ni lühise ja lliini 025 vällja lülitamisse korral, ellektriraudteee koormusee liitumisel Kehtna
K
alajjaama

Jooniss 9.8. Järvakandi alaja
aama faasiddevaheline pinge
p
kontakktliini lühisee ja liini 025 välja
lülitam
mise korral, elektrirauddtee koormuse liitumiseel Kehtna ala
lajaama
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Joonis 9.10. Vigalla alajaama
a faasidevahheline pingee kontaktliin
ni lühise ja lliini 025 vä
älja lülitamisse korral, ellektriraudteee koormusee liitumisel Kehtna
K
alajjaama
mades tekkivvale pingelo
ohule vaadeeldakse täieendava juhtu
umi mõLisaks üülekandevõrgu alajaam
jusid kaa Metsakom
mbinaadi alaajaama lattiidele ühend
datud Iru Ellektrijaama generaatoriile. Võrreldes jaotises 8.2 tabelis 8.2
2 ja antud jjuhtumi juu
ures tabelis 9.2 toodudd Metsakom
mbinaadi
alajaam
ma lattidel teekkivat ping
ge langust sselgub, et kontaktvõrgu
k
u lühisele tä
täiendavalt liini 025
välja lüllitamisel Metskombina
M
aadi alajaam
ma lattidel lü
ühise ajal teekkiv pingeelohk vähen
neb väärtuselt 1,,12 kV väärrtusele 0,97
7 kV (jooniis 9.11). Selllest tulenev
valt võib eeeldada, et tääiendava
juhtumiiga kaasnevvad mõjud ka Metsakkombinaadi alajaama ühendatud
ü
PPärnu Elek
ktrijaama
generaaatorile on vääiksemad.

Joonis 9.11. Metsaakombinaad
di alajaamaa faasidevah
heline pingee kontaktliinni lühise ja liini
l
025
välja lülittamise korra
al, elektriraaudtee koorm
muse liitumisel Kehtnaa alajaama
Ülekanddevõrgu liinni 025 toitek
katkestusel ja samaaeg
gselt elektrirraudtee konntaktvõrgus toimuva
lühise m
mõju Iru Eleektrijaama generaatoril
g
le kirjeldab joonisel 9.12 toodud ggeneraatori väljundpinge grraafik. Antuud jooniseltt ei ole nähha generaato
ori pingele avalduvaid mõjusid. Ka
K vasta-
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Jooniss 9.12. Pärnnu Elektrijaa
ama generaaatori väljun
ndpinge kon
ntaktliini lühhise liini 02
25 välja
lülitam
mise korral, elektrirauddtee koormuse liitumiseel Kehtna ala
lajaama

Joonis 9.13. Pärnuu Elektrijaa
ama generaaatori faasinurk kontakttliini lühise liini 025 vä
älja lülitamisse korral, ellektriraudteee koormusee liitumisel Kehtna
K
alajjaama
devõrgu pinngeasümmeeetriast tuleenevalt mõjju Iru Elek
ktrijaama
Joonis 9.14 kirjelddab ülekand
generaaatori talitlussele olukorrras, kus lis aks liini 02
25 välja lüllitamisele ttoimub sam
maaegselt
lühis ellektriraudteee kontaktv
võrgus. Genneraatori vo
oolu vastujjärgnevuskoomponent saavutab
s
antud kkonfiguratsioooni juures kontaktvõrrgu lühise ajal
a väärtuseeks 3,05%, mis on sam
mas suurusjärguus kui jaotisses 8.2 saadu
ud 3,49% tuulemusega.
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Saadud tulemustesst järeldub, et Kehtna alajaama liiitumispunk
kti korral viiimase lattidel kontaktvõrggu lühisest tingitud piingelohk suuureneb mõ
õnevõrra ku
ui lisaks konntaktvõrgu lühisele
leiab üleekandevõrggus aset ka konfiguratsi
k
iooni muutu
us, kus liin 025 lülitataakse välja. Vastavalt
V
võimsussvoogude jaagunemiselee ülekandevvõrgu konfiguratsiooni muutusel, oon pingeasü
ümmeetria suurrenemist ja mõnel juhu
u ka väheneemist näha ülekandevõ
õrgu teisteskki alajaamaades, kus
suurim mõju avalddub Järvakandi alajaam
ma. Antud ju
uhtumi juurres tuleb sillmas pidadaa, et ülekandevõõrgu talitlusse seisukoh
hast on selliine olukord lubamatu kuna
k
nii liittumispunktii Kehtna
alajaam
mas kui ka teeistes ümbeerkaudsetes alajaamadees langeb piinge väärtuss alla kriitillise piiri.
Sellest ttulenevalt on
o tarvis tõstta liinide võõimekust võ
õi rakendadaa parendavaaid meetmeid.
Antud ttäiendava juuhtumiga ei
e kaasne aaga lisanduv
vaid mõjusiid Metsakoombinaadi alajaama
a
ühendattud Pärnu Elektrijaama
E
a generaatorri talitluselee.
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10. Pingeasümmeetriat parendavad meetmed ja nende
mõjude analüüs
Vahelduvvoolulul (AC) nimipingega 25 kV ja 50 Hz sagedusel talitlevad elektriraudtee toitesüsteemid on enamasti ülekandevõrku ühendatud läbi traditsioonilise ühefaasilise trafoühenduse veoalajaamades, kus kolmefaasiline ülekandesüsteemi toitepinge edastatakse elektriraudtee kontaktliini ühefaasilisse süsteemi. Koormates seeläbi ülekandevõrku asümmeetriliselt
ning põhjustades ülekandevõrgus pingeasümmeetriat. Elektriraudtee kontaktvõrkudes kasutusel olevaid klassikalisi toitesüsteeme kirjeldatakse põhjalikumalt [2] ning uudseid konverteritel põhinevaid toitesüsteem käesoleva aruande peatükis 5.
Tavapäraselt on elektriraudtee koormusest põhjustatud elektri kvaliteediprobleemid, sealhulgas pingeasümmeetria, lahendatud ülekandevõrgu elektrilise tugevuse suurendamise läbi.
Tehnilisest küljest lähtudes pole antud meetodi rakendamine aga alati võimalik ja majanduslikust küljest põhjendatud. Seega tuleb kasutusele võtte alternatiivseid lahendusi, milleks on
jõuelektroonikal põhinevate seadmete rakendamine elektriraudtee toitesüsteemides. Ülekandevõrgu pingeasümmeetria vähendamiseks kasutatakse türistoridega juhitavatel kondensaatoritel (TSC) ja reaktoritel (TCR) põhinevaid staatilisi reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadmeid (SVC - Static Var Compensator) või juhitavatel pingeallikatel (VSC) põhinevaid
STATCOM seadmeid. Eritüüpi trafoühendustega (nt Scott- või V-ühendusega trafod) liitunud
elektriraudtee korral on võimalik rakendada kahe kontaktvõrgu faasi vahele ühendatud RPC
(Railway Static Power Conditioner) seadet, mis läbi kahe faasi koormuse ühtlustamise võimaldab kompenseerida ülekandevõrgus tekkivat pingeasümmeetriat. Tegemist on back-toback tüüpi alalisvooluühendusega (DC), mis lisaks elektriraudtee koormuse ühtlustamisele
võimaldab ka reaktiivenergia kompenseerimist ja harmoonikute taseme ning pinge väreluse
vähendamist [15]. RPC talitluse lühiülevaade on toodu peatükis 5.
Türistoridega juhtivate kondensaatorite ja reaktorite omadustest tulenevalt leiavad SVC
seadmed laialdast kasutust elektriraudteest põhjustatud pingeasümmeetria kompenseerimisel.
Kirjanduses enim toodud SVC lahendusel põhinev näide on projekti Channel Tunnel Rail link
[33] raames ehitatud kompenseerimisseade, mille põhimõtteline skeem on toodud joonisel
10.1. Tulenevalt elektriraudtee koormuse aeglastest siirdeprotsessidest võrreldes türistori lülitamissagedusega (üks lülitus poolperioodi kohta), saavutavad SVC kompensaatorid häid tulemusi elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria kompenseerimisel, kus võimalikus osutub väiksema kui 0,1% pingeasümmeetria saavutamine ülekandevõrgus [33]. Pinge206

asümmeeetria komppenseerimiseks peab SV
VC olema paigaldatud
d kolmnurkü
kühenduses, võimaldamaks aktiivvõim
msuse kulgemist vähem
m koormatud
d faasidest enam koorm
matud faasii. Lisaks
maaegselt ülekandevõrg
gu pinge regguleerimist. Tulenepingeasümmeetrialle võimaldaab SVC sam
valt türiistoride omaadustest ei ole
o aga SVC
C põhiste seeadmetega võimalik
v
koompenseerid
da elektriraudteee poolt põhhjustatud harrmoonikuidd ja kiiretoim
melisi muuttusi.

Joonis 10.1. Chaannel Tunneel Rail link SVC kompeenseerimisseadme põhiimõtteskeem
m [33]
SVC tehnoloogia peamine
p
eeelis uuematee VSC-l põ
õhinevate laahendustegaa on nendee suurem
võimsuss [33]-[34].. SVC ühek
ks olulisekss puudusekss on aga neende passiivvelementideele põhinemine,, mistõttu on
o seadmed
d suured jaa vajavad madalast
m
lülitussagedussest tingitun
na suure
võimsussega filtreidd.
VSC teehnoloogial põhinevad STATCOM
M kompenssaatorid on
n võrreldes SVC enam
m juhtivavad, tuulenevalt neende kõrgem
mast lülitusssagedusest.. Kompensaaatori juhtim
missüsteem võimaldab erikkujuliste välljundpingete koostamisst, mistõttu osutub lisaks pingeasüümmeetria kompenk
seerimissele võimalikuks ka haarmoonikutee ja pinge vääreluse kom
mpenseerimiine [34]. Tu
ulenevalt
kõrgem
mast lülitusssagedusest väljastab V
VSC kõrgeemaid harm
moonikuid. Silumisreaaktori ja
ühendusstrafo indukktiivsus piiiravad oluliiselt väljasttatavaid harrmoonikuidd, mistõttu on VSC
tehnolooogial põhinnevad STATCOM-i raakendamiseel võimalik kasutada vväiksemaid filtreid.
Joonis 10.2 kajastab Evron projekti
p
näiitel STATC
COM-il põh
hineva kom
mpenseerimisseadme
M-i eelisekss võrreldes SVC-ga on
n seadme ko
ompaktsus, paremad reeguleeriskeemi. STATCOM
mise võõimalused ja
j väiksem elementidee arv. STAT
TCOM-i peeamiseks puuuduseks võrreldes
v
SVC-gaa, on aga nende
n
väikssem võimsuus [33]-[34
4]. Vastavalt allikale [34] on ±1
16 Mvar
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STATC
COM-i hind konkurentssivõimelinee enam kui 10 km pikk
kuse 90 kV õhuliini eh
hitamisega.

Joonis 10..2. Evron ST
TATCOM kkompenseeriimisseadmee põhimõttesskeem [34]

10.1 S
STATCOM
M-i PSCA
AD mude
el
Elektrirraudtee kooormuse ülek
kandevõrkuu ühendamisel kaasnev
vate mõjudde parendam
misel on
üheks vvõimalikukss lahendusek
ks elektrirauudtee liitum
mispunktis koormusega
k
a paralleelseelt ühendatud S
STATCOM kompenseeerimisseadm
me rakendam
mine. Järgn
nevalt kirjelldatakse uu
urimistöö
raames koostatud STATCOM
S
-i PSCAD m
mudelit.
ATCOM-i laahendust, mis
m koosKäesoleevas projekttis vaadeldaakse kõige elementaarsemat STA
neb pinggel 10 kV talitlevast
t
kaaheastmelissest ja 6-pullsilisest ideaaalsest inveerterist, silum
misreaktorist, hharmoonikutte filtrist jaa jõutrafost.. Antud lah
hendus on piisav
p
pingeeasümmeetrria kompenseerrimise põhim
mõtete illusstreerimisekks ja juhitav
vatel pingeaallikatel põhhinevate in
nverterite
kasulikee mõjude kiirjeldamisek
ks, kus tehttud järeldussi on võimallik üle kandda ka keeru
ulisemate
inverterrite ehitustee korral. Pro
ojekti raam
mes PSCAD tarkvaras koostatud
k
SSTATCOM--i mudel
on tooduud joonisel 10.3.
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Joonis 10.3. PSCAD tarkvaras koostatud STATCOM-i mudel
STATCOM-i mudeli elektriliste parameetrite valikul on ühe inverteeri maksimaalseks koormuseks määratud 30 MVA, mille alusel on valitud silumisreaktori ja alalisvoolu kondensaatori suurused. Liinidevahelisest ühendusest tingitud pingeasümmeetria kompenseerimiseks läbivad inverteri faase elektriraudtee koormusvood, millega füüsiliselt muudetakse ühefaasiline
koormus ülekandevõrgu tarbeks kolmefaasiliseks sümmeetriliseks koormuseks. Tulenevalt
inverteri tööpõhimõttest on lühiajaliselt vajalik ühest faasist teise siirduva aktiivvõimsuse
salvestamine alalisvoolu kondensaatoris kahe lülitusimpulsivaheliseks perioodiks, mistõttu
kasutatakse pingeasümmeetriat kompenseerimiseks rakendavate STATCOM-ide puhul tüüpilisest

suuremaid

alalisvoolu

kondensaatoreid.

Lülitamistest

põhjustatud

kõrgemate

harmoonikute eemaldamiseks on mudelisse lisatud PSCAD standardne „High Pass Filter“,
mille seadistamisel on arvesse võetud, et harmoonikute kogu moonutus filtri ja trafo vahel on
väiksem kui 1%.
Joonisel 10.4 on toodud STATCOM-i juhtimiseks välja töötatud juhtimissüsteemi mudel, mis
koosneb kolmest faasipinge individuaalselt juhitavast kontrollerist ja ühest sümmeetriliselt
talitlevast alalisvoolu kondensaatori pinget juhtivast kontrollerist.
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Välja töötatud juhtimissüsteem arvutab 110 kV ülekandevõrgu liinipingete põhiharmooniku
efektiivväärtuste põhjal pingeasümmeetria kompenseerimiseks vajaliku individuaalsete faaside reaktiivvõimsuste vahekorra, muutes seeläbi faaside nihkenurgad sümmeetriliseks. Sümmeetria saavutamisel faasipingete nihkenurkades muutub ülekandevõrgu koormusvoogude
jagunemine ja aktiivvõimsus liigub läbi STATCOM-i inverteri vähem koormatud faasidest
enam koormatud faasi, ühtlustades seeläbi kolme faasi vahelist koormust. Tulenevalt aktiivvõimsusvoogude suundadele on summaarne kolmefaasiline aktiivvõimsus inverteri lattidel
null. Alalisvoolu pinge reguleerimiseks on tarvis sümmeetrilist kontrollerit, mis arvutab nurga
inverteri poolt lülitatava ja ülekandevõrgu pingevektorite vahel, tagamaks kolme faasi vahelise sümmeetrilise võimsusvoo inverterisse. Sümmeetrilise aktiivvõimsusega reguleeritakse
alalisvoolu kondensaatori pinge muutuseid, mis on põhjustatud kondensaatorit läbivast voolust. Joonisel 10.4 toodud koostatud STATCOM-i juhtimissüsteem võimaldab lisaks pingeasümmeetria kompenseerimisele samaaegselt reguleerida ka ülekandevõrgu pinget, juhtides
selleks reaktiivvõimsuse sümmeetrilist komponenti induktiivse ja mahtuvusliku talitluse vahel. Ülekandevõrgu pinge juhtimisel on oluline, et faaside vaheline reaktiivvõimsuse vahekord säiliks.
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10.2 Scott-trafo ja RPC hübriidlahenduse PSCAD mudel
Järgnevalt kirjeldatakse elektriraudtee koormusest tingitud mõjude parendamiseks kasutatava
eritüübilisest Scott-trafost ja RPC-st koosneva hübriidlahenduse PSCAD tarkvaras koostatud
mudelit. Koostatud mudeli põhimõtteskeem on toodud joonisel 10.5.
LP1

Joonis 10.5. PSCAD tarkvaras Scott-trafo ja RPC hübriidlahenduse põhimõtteskeem
Projekti raames analüüsitava ülekandevõrgu mudeli arvutused on mahukad, mistõttu osutub
vajalikuks lihtsustatud RPC back-to-back inverteri lihtsustamine, kus inverterit modelleerimiseks kasutatakse kahte standardset ühefaasilist juhitavat pingeallikat. Antud lihtustus on õigustatud, kuna mudelit kasutatakse koormusvoogude jagunemisest tulenevate protsesse analüüsimiseks ülekandevõrgus ja elektriraudtee kontaktvõrgu paikneva inverteeri lühisetalitlus
ei ole antud juhul oluline. Lühistalitluste täpsemal vaatlemisel tuleks rakendada inverteri
täismudeleid ja juhtimissüsteemi tuleks täiendada vastava lülitusmooduliga. Projekti raames
koostatud inverteri lihtsustatud mudel on toodud joonisel 10.6.
Vconv_2

V
0.002 [ohm]
IN2

A
V

Vconv_1

V
0.002 [ohm]
A
V

IN1

Joonis 10.6. PSCAD tarkvaras koostatud lihtsustatud RPC back-to-back inverteri mudel
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Järgnevalt tuleb kirjeldamise joonisel 10.7 toodud RPC seadme juhtimiseks välja töötatud
juhtimissüsteem. Juhtimissüsteemis on arvesse võetud Scott-trafo omadust, kus sekundaarpoole faaside võrdsel koormamisel avaldub kahe faasi koormus trafo primaarpoolel sümmeetrilisena. Juhtimissüsteemi moodul „Power Balance Calculator“ arvutab Scott-trafo sekundaarpoole faaside vahelise erinevuse ning RPC konverterit läbiva võimsusvoo väärtuse ja
suuna. Seeläbi saavutatakse ülekandevõrgu sümmeetriline kolmefaasiline koormus ning elektriraudtee talitlusega ei kaasne pingeasümmeetria ülekandevõrgus. Mooduli poolt arvutatava
sätteväärtuste alusel juhitakse inverteri aktiivvõimsuse kontrollerit. Inveteri aktiivvõimsuse
kontroller põhineb standardsel PI kontrolleril, mis sätteväärtuse alusel arvutab allika ja võrgupinge vahelise nurga vastavalt sätteväärtusega määratud aktiivvõimsusvoole. Sarnaselt aktiivvõimsuse kontrollerile kasutakse ka pingeregulaatori juhtimissüsteemis standardsel PI
kontrolleril, mis arvutab allika juhtsignaali amplituudväärtuse. Muutes vastavaid sätteväärtusi
ja mõõdetavat tagasiside signaali, on võimalik pingeregulaatori ümberseadistamine reaktiivvõimsuse regulaatoriks. Allika juhtsignaali sünkroniseerimiseks võrgupingega kasutatakse
PSCAD-i standardset „Voltage Controlled Oscillator“ mudelit, mille signaali ja regulaatorite
väljundite põhjal arvutatakse allika siinuseline juhtsignaal. Inverterite juhtimissüsteemid on
koostatud sümmeetriliselt ja samade parameetritega, tagamaks võimsusvoogude sümmeetrilisust mõlemas suunas. Lisaks on juhtimissüsteemi mudelisse lisatud ka lühise loogika moodul,
mis lühisest tingitud pingelohu sügavuse alusel blokeerib inverteri talitluse lühise perioodil.

Joonis 10.7. RPC juhtimissüsteemi mudel
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10.3 Pingeasümmeetriat parendatavate meetmete rakendatavus
Järgnevalt analüüsitakse elektriraudtee liitumisest tingitud pingeasümmeetria mõjude parendamise võimalusi. Uurimistöös tehtud analüüside põhjal on selgunud, et elektriraudtee liitumisest tingitud mõjud ja nende ülekandevõrgus edasi kandumine on tihedalt seotud liitumispunkti ja sellele toite tagava ülekandevõrgu osa elektrilisest tugevusest. Peatükis 2 tehtud pingeasümmeetria taseme hindamised elektriraudtee liitumispunktide Järveküla, Kehtna, Sindi ja
Häädemeeste/Nepste alajaamades näitasid, et olemasoleva konfiguratsiooni juures ei ole ülekandevõrgu elektriline tugevus elektriraudtee liitumiseks soovitud võimsusel piisav. Võttes
Järveküla alajaamas arvesse võimalikke perspektiivseid plaane [3], osutub tulevikus antud
liitumispunktis elektriraudtee mõjude vähendamine läbi elektrivõrgu tugevdamise, alajaama
üleviimisel 330 kV nimipingele, võimalikuks. Vastasel korral on vajalik teiste parendavate
meetmete rakendamine. Kehtna, Sindi ja Nepste liitumispunktide korral ei ole alajaamade
elektrilist tugevust aga võimalik ilma ülekandevõrgus tehtavate ulatuslike konfiguratsiooni
muutuste tõsta, mistõttu eeldab elektriraudtee soovitud võimsusel liitumine mainitud alajaamadesse võimalikuks vaid teiste parendavate meetmete rakendamisel.
Järgmiseks käsitletakse võimalike alternatiivsete parendavate meetmete, STATCOM-i ning
Scott-trafost ja RPC-st koosnevat hübriidlahenduse rakendatavust. Selleks vaadeldakse alajaotises 6.2.4 analüüsitud N-1 juhtumit, kus elektriraudtee koormus liitub Kehtna alajaama ning
ülekandevõrgus leiab aset liini 025 välja lülitamine. Antud stsenaariumit võib käsitleda kui
ühte halvimat juhtumit kuna Kehtna alajaam kuulub elektriliselt võrdlemisi nõrka ülekandevõrku. Alljärgnevalt toodud graafikutelt on näha kuidas elektriraudtee koormus liitub Kehtna
alajaama simulatsiooniperioodi 12. sekundil ning liini 025 välja lülitamine toimub 15. sekundil. Lisaks vaadeldakse täiendavat juhtumit lisanduva elektriraudtee kontaktvõrgu lühisetalitlusel. Sellisel juhul leiab simulatsiooniperioodi 18. sekundil kontaktvõrgus aset 1 sekundi
pikkune lühis.
Tabel 10.1. Pingeasümmeetria Kehtna alajaama liitumispunkti korral parendavate meetmete
rakendamisel
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Tabelis 10.1 toodud pingeasümmeetria väärtustest on näha kuidas nii STATCOM-i kui RPC
lahenduse rakendamisel väheneb kõigi ülekandevõrgu alajaamade pingeasümmeetria nullilähedasele väärtusele. Püsitalitlusel suudavad mõlemad seadmed pingeasümmeetria liitumispunkti Kehtna alajaamas väärtuselt 14,05% vähendada väiksemaks kui 0,05%.
STATCOM-i rakendamisel Kehtna alajaamas tekkiv pingeasümmeetria on toodud joonisel
10.8, kus Kustat tähistab pingeasümmeetria taset STATCOM-i rakendamisel ja Kubase samaväärset juhtumit ilma parendavate meetmeteta (alajaotis 6.2.4). STATCOM võimaldab püsitalitluses tagada nullilähedase pingeasümmeetria liitumispunkti alajaamas. Sellest tulenevalt ei
teki pingeasümmeetria levikut ka teistesse ülekandevõrgu osadesse ja alajaamadesse. Tulenevalt aga juhtimissüsteemi viitest ja aeglasest seadistusest võib koormuse järsul muutusel tekkida lühiajalisi kõrgemaid pingeasümmeetria väärtusi.
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JJoonis 10.88. Kehtna allajaama pinngeasümmeeetria STATC
COM-i rakeendamisel ja
a
liini 025 väälja lülitumiisel, elektrirraudtee koo
ormuse liitum
misel Kehtnna alajaama
a
Järgmisseks vaadelddakse pingeeasümmeetrria tekkimisst STATCO
OM-i rakenddamisel Keh
htna alajaamas täiendava lühisetalitlu
l
use korral, kkus lisaks ülekandevõr
ü
rgu liini 0225 välja lüliitamisele
leiab eleektriraudteee kontaktvõrgus aset lüühis. Joonisttel 10.9-10.11 toodud aalajaamade faasidevahelisee pinge grraafikutest selgub, ett lisaks piingeasümmeetria kom
mpenseerimiisele on
STATC
COM võimeeline reguleeerima ka üllekandevõrg
gu pinget. Tänu
T
STAT
TCOM-i rak
kendamisele jääävad elektrirraudtee koo
ormuse lisanndumisel üllekandevõrg
gu alajaamaade latiping
ged lubaoniperioodi 12.-14. sekkundil talitleb juhtitud piireesse. Joonisstelet on nääha, kuidas simulatsioo
missüsteeemi algoriitm, mis väähendab reaaktiivvõimsu
use reguleerimise ulatuust säilitam
maks pingeasüm
mmeetria koompenseerim
miseks vajaalikku faasiipingete su
uhet ja välttimaks sead
dme üle
koormuumist. Võrreeldes samav
väärseid juuhtumeid ST
TATCOM-ii rakendam
misel Ustat (jjoonised
10.9.10.11) ja ilmaa parendavaate meetmeete rakendamiseta Ubasse (jaotis 9. 2 joonised 9.7-9.9)
selgub, et STATCO
OM toetab ülekandevõr
ü
rgu talitlustt kontaktvõrrgu lühise kkorral. STAT
TCOM-i
msus vähendab kontaktvvõrgu lühiseest tingipoolt üllekandevõrkku lisanduv täiendav reeaktiivvõim
tud pinggelohu väärttust, mistõtttu väheneb selle mõju ka
k teistele ülekandevõr
ü
rgu tarbijateele.
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JJoonis 10.9.. Kehtna ala
ajaama faassidevahelinee pinge STA
ATCOM-i raakendamiseel,
liini 0025 välja lüülitamise ja kontaktvõrg
k
gu lühise ko
orral, elektriraudtee kooormuse liitu
umisel
Keehtna alajaa
ama

JJoonis 10.10 Valgu ala
ajaama faassidevahelinee pinge STA
ATCOM-i raakendamisel,
liini 0025 välja lüülitamise ja kontaktvõrg
k
gu lühise ko
orral, elektriraudtee kooormuse liitu
umisel
Keehtna alajaa
ama
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Jooonis 10.11 Järvakandi
J
alajaama
a
faaasidevahelline pinge STATCOM-i
S
i rakendamiisel,
liini 0025 välja lüülitamise ja kontaktvõrg
k
gu lühise ko
orral, elektriraudtee kooormuse liitu
umisel
Keehtna alajaa
ama
Scott-traafost ja RP
PC seadmestt koosneva hübriidlaheenduse rakeendamisel eelektriraudtee koormuse liiitumispunktti Kehtna allajaamas tekkkiv pingeaasümmeetriaa on toodudd joonisel 10
0.12, kus
KuRPC täähistab pinggeasümmeeetria taset RP
PC rakendaamisel ja Ku
ubase samavääärset juhtu
umit ilma
parendaavate meetm
meteta. Sarn
naselt STAT
TCOM-ile võimaldab
v
ka
k RPC lahhendus tagada nullilähedasee pingeasüm
mmeetria liiitumispunktti alajaamass.

Joonis 10.12.
1
Kehtn
na alajaamaa pingeasüm
mmeetria RP
PC rakendaamisel ja
liini 025 väälja lülitumiisel, elektrirraudtee koo
ormuse liitum
misel Kehtnna alajaama
a
217

Võrrelddes nii STAT
TCOM-i ku
ui RPC laheenduse raken
ndust selgub
b jooniste 110.8 ja 10.12
2 põhjal,
et pingeeasümmeetrria kompensseerimise seeisukohast tagavad
t
mõ
õlemad laheendused sam
maväärse
tulemusse ning on seeläbi sob
bivad meetoodid elektriraudtee koo
ormusest tuuleneva pin
ngeasümmeetria vähendamiiseks ülekan
ndevõrgus.
ntaktvõrgu lühisetalitluuse korral on näha
Hübriiddlahenduse rakendamisse mõju täiiendava kon
joonisteel 10.13-10.15. Joonised kajastavaad nii liitumispunkti Keehtna alajaam
amas tekkivaat pingelohku kuui ka selle mõju
m
kandu
umist edasi tteistesse läh
hedal asuvattesse alajaaamadesse. Võrreldes
V
joonisteel RPC rakeendamisel saaadud pingee graafikuid
d URPC ilmaa selle rakenndamiseta Ubase selgub, et antud hübbriidlahendu
us võimaldaab vähendaada ülekand
devõrgus teekkivat pingelangu.
nverteerimisse ülekandevvõrgu kolm
mefaasiliRPC taggab elektriraudtee üheffaasilise kooormuse kon
seks süm
mmeetriliseeks koormu
useks ning ttänu reaktiiivvõimsuse kompenseeerimisele vähendab
v
koormuust.

Joonis 10.13 Kehtn
na alajaamaa faasidevah
heline pingee RPC rakenndamisel,
liini 0025 välja lüülitamise ja kontaktvõrg
k
gu lühise ko
orral, elektriraudtee kooormuse liitu
umisel
Keehtna alajaa
ama
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Joonis 10.14
1
Valgu
u alajaama ffaasidevaheeline pinge RPC rakenddamisel,
liini 0025 välja lüülitamise ja kontaktvõrg
k
gu lühise ko
orral, elektriraudtee kooormuse liitu
umisel
Keehtna alajaa
ama

Joonis 10.15 Järvakandi alajaam
ma faasideva
aheline ping
ge RPC rakkendamisel,
liini 0025 välja lüülitamise ja kontaktvõrg
k
gu lühise ko
orral, elektriraudtee kooormuse liitu
umisel
Keehtna alajaa
ama
Tulenevvalt RPC juhhtimissüsteemi konfiguuratsioonistt kompenseeerib RPC ko
kontaktvõruss tarbitavat reakktiivvõimsuust ja ei regu
uleeri seelääbi otseselt ülekandevõ
õrgu pinge m
muutuseid. Ülekandevõrguu aktiivse pingejuhtim
p
ise puudum
mist iseloom
mustab simu
ulatsiooni 115. sekundill toimuv
liini 0255 välja lülitamine, millle tõttu tekibb RPC laheendus rakendamisel alaj
ajaamades laatipingetes väärrtuse väheneemine. Sam
mas kui STA
ATCOM-i rakendamise
r
el toimus üllekandevõrg
gu pinge
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väärtuse reguleerimine ja vastavat pingelohku ei tekkinud (joonised 10.9-10.11). RPC lahenduse parendavat mõju ülekandevõrgu pinge väärtustele iseloomustab Ubase ja URPC juhtumite
proportsionaalsus liini 025 välja lülitamisel. Kontaktvõrgus toimuva lühise korral on inverteri
juhtimissüsteem blokeeritud ja kompenseerimisseade ei võimalda täiendava toe pakkumist
ülekandevõrgu talitlusele, mistõttu on kontaktvõrgu lühise korral ülekandevõrgu teistele tarbijatele avalduvad mõjud sarnased ilma kompenseerimisseadme rakendamiseta Ubase (jaotis 9.2
joonised 9.7-9.9). Joonistel 10.13-10.15 toodud pinge graafikud kinnitavad, et pinge väärtused
on püsitalitlusel lubatud vahemikus, mistõttu Scott-trafost ja RPC seadmest koosnev hübriidlahendus on pinge seisukohast igati sobiv elektriraudtee koormusest tulenevate mõjude vähendamiseks.
Saadud tulemustest järeldub, et mõlemad analüüsitud kompenseerimisseadmed on sobivad
elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria kompenseerimiseks. Analüüsi käigus
vaadeldi elektriraudtee koormuse liitumispunktina Kehtna alajaama, mille põhjal võib pingeasümmeetria kompenseerimisel ja vaadeldud seadmete rakendatavuseks järeldusi teha ka teiste liitumispunktide tarbeks. Tulenevalt täiendavast pinge reguleerimise võimalusest osutub
ülekandevõrgu seisukohast otstarbekamaks kompenseerimisseadmeks STATCOM-il põhinev
lahendus. Lisaks tagab STATCOM ka täiendavat tuge siirdeprotsessides, mistõttu suureneb
elektrisüsteemi stabiilsus. Elektriraudtee seisukohast osutub paremaks aga Scott-trafol ja
RPC-l põhinev hübriidlahendus, mis võimaldab pinge reguleerimist kontaktvõrgu siseselt.
Tänu millele on võimalik vähendada reaktiivvõimusese kompenseerimist kondensaatoritega
või sellest täielikult loobuda. Lisaks võimaldab RPC kompenseerida ka kontaktvõrgus tekkivaid harmoonikuid [15].

10.4 Kokkuvõte
Antud peatükis kirjeldati ja analüüsiti elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria
mõjude parendamise meetodeid ja nende rakendatavust. Kirjeldatud on nii STATCOM-il kui
ka Scott-trafol ja RPC seadmel põhineva hübriidlahenduse PSCAD tarkvaras koostatud mudeleid.
Parendavate meetmete analüüsimisel lähtuti elektriraudtee koormuse liitumispunktist Kehtna
alajaamas, kus käsitleti N-1 juhtumit ülekandevõrgu liini 025 välja lülitamisega. Lisaks vaadeldi täiendavat juhtumit, kus täiendavalt liini 025 välja lülitamisele on elektriraudtee kontaktvõrk lühisetalitluses.

220

Saadud tulemustest selgub, et nii STATCOM kui Scott-trafol ja RPC seadmel põhinev hübriidlahendus suudavad elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetriat edukalt vähendada, saavutades ülekandevõrgu alajaamades väiksema väärtuse kui 0,05%.
Täiendava kontaktvõrgu lühistalitluse analüüsist selgub, et STATCOM võimaldab ülekandevõrgu toetamist kontaktvõrgu lühistalitluses, mistõttu väheneb lühisest tingitud mõju ülekandevõrgus ja ülekandevõrgu teistel tarbijatel. Scott-trafo ja RPC hübriidlahenduses korral on
inverteri talitlus lühise ajal blokeeritud ja seetõttu kandub kogu lühisest tingitud mõju edasi
ülekandevõrku.
Mõlemad vaadeldud seadmed on sobivad elektriraudtee liitumisest tingitud pingeasümmeetria
täielikuks kompenseerimiseks ning Kehtna liitumispunkti näitel saadud tulemusi on võimalik
üle kanda ka teistele elektriraudtee liitumispunktidele. Ülekandevõrgu seisukohast osutub
mõnevõrra paremaks lahenduseks STATCOM-i rakendamine elektriraudtee mõjude kompenseerimiseks, kuna omab täiendavat pinge reguleerimise võimalust ja võimaldab siirdeprotsessidel elektrisüsteemi stabiilsuse suurendamist. Elektriraudtee seisukohast on efektiivsem aga
Scott-trafol ja RPC-l põhinev hübriidlahendus, kuna võimaldab kontaktvõrgu pinge reguleerimist. Tänu millele on võimalik vähendada või täielikult loobuda reaktiivvõimsuse kompenseerimisest kondensaatoritega.
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11. Soovitused
Käesolevas peatükis võetakse kokku uurimistööst tehtud olulisemad järeldused ja antakse
elektriraudtee koormuse liitumiseks ülekandevõrku üldistatud soovitusi.

11.1 Elektriraudtee liitumispunktid
Elektriraudtee liitumispunktide analüüsidest järeldub, et Rail Balticu projektis ettenähtud liitumispunktide Järveküla, Kehtna, Sindi ja Häädemeeste/Nepste alajaamade korral ei ole ülekandevõrgu elektriline tugevus selle praeguse konfiguratsiooni juures piisav elektriraudtee
liitumisel soovitud võimsuse juures.
Võttes arvesse Elering AS kõiki kohustusi teiste tarbijate ja perspektiivsete liitujate ees [3],
tekib Järveküla alajaama praeguse konfiguratsiooni korral (arvestades liinide läbilaskevõimet
suveperioodil ja N-1 juhtumeid) oht liinide üle koormumiseks. Seega pole olemasoleva konfiguratsiooni juures elektriraudtee koormuse liitumine soovitud võimsusel Järveküla alajaama
võimalik. Arvestades [3] esitatud võimalikke perspektiivseid plaane Järveküla alajaamas
elektrivõrgu tugevdamisel, kus alajaam viiakse üle 330 kV pingeastmele, osutub elektriraudtee liitumisest tingitud mõjusid vähendada vajalikule tasemele. Teistel juhtumitel osutub tarvilikuks parendavate meetmete rakendamine elektriraudtee mõjude kompenseerimiseks.
Kehtna, Sindi ja Häädemeeste/Nepste liitumispunkti alajaamade elektrilist tugevust ei ole
võimalik suurendada ilma ulatuslike ülekandevõrgu konfiguratsiooni (võrgu tugevdused)
muutusteta. Elektriraudtee liitumine soovitud võimsuse juures antud alajaamades saab võimalikuks teiste parendavate meetmete rakendamisel.
Lähtudes kehtestatud pingeasümmeetria 1% piirmäärast ja N-1 kriteeriumist, on Järveküla
alajaamas 10 aasta perspektiivis ette nähtud parendustööde rakendumisel elektriraudtee koormusel võimalik Järveküla alajaama liituda võimsusel 23,3 MVA. Kehtna alajaama on elektriraudtee koormusel võimalik liituda võimsusel 2,1 MVA, Sindi alajaama võimsusel 7,1 MVA
ja planeeritud Häädemeeste/Nepste alajaama võimsusel 5,1 MVA. Väiksema elektriraudteest
tingitud pingeasümmeetria piirmäära kehtestamisel vähenevad ka maksimaalsed liitumisvõimsused proportsionaalselt. Rakendades peatükis 10 käsitletud parendavaid meetmeid liitumispunkti alajaamades saab elektriraudtee liitumine soovitud võimsusel võimalikuks nii
Kehtna, Sindi kui ka Häädemeeste/Nepste alajaamades.
Liitumispunktide analüüsidest selgub, et kõigi välja pakutud liitumispunkti alajaamade korral
on elektriraudtee liitumine võimalik vaid läbi parendatavate meetmete rakendamise.
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11.2 Pingeasümmeetria piirmäärad
Käesolevas projektis on pingeasümmeetria tasemete analüüsimisel lähtutud ülekandevõrgu
alajaamas lubatud maksimaalseks pingeasümmeetria 1% piirmäärast. Samaväärsest pingeasümmeetria piirmäärast soovitatakse lähtuda ka allikas [35] vastavalt tabelile 11.1.
Tabel 11.1. Elektriraudtee liitumise planeerimisel pingeasümmeetria piirmäärad vastavalt
[35]
Kriteerium
1
2
3

Maksimaalne pinge vastujärgnevuskomponendi väärtus
2%, perioodiga 1 minut
1% keskmine, perioodiga 0,5h
1% keskmine, perioodiga üle 24h

Talitluskriteerium
Halvim N-1 või N-2 kriteerium
Normaalkonfiguratsioon
Halvim N-1 kriteerium

Näiteks on Suurbritannias elektriraudtee poolt põhjustatud pingeasümmeetria lubatud piirmäärasid käsitletud dokumendis [36], kus Inglismaal ja Walesis on pingeastmel üle 150 kV
lubatud pingeasümmeetria 1,5%, Šotimaal aga 2%. Madalamatel pingeastmetel on üle Suurbritannia lubatud pingeasümmeetria 2%. Prantsusmaal on lubatud pingeasümmeetria väärtused aga järgmised: 1% perioodiga 15 minutit või enam ja 1,5% perioodiga alla 15 minuti [37].
Generaatorite seisukohast on peatükis 4 käsitletud Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatorile avalduvaid mõjusid kui generaatorile lattidel tekib pingeasümmeetria 0,85% ning
Sindi liitumispunkti 1,5%. Tehtud analüüsist järeldub, et vastav pingeasümmeetria põhjustab
generaatori elektrilise jõumomendi võnkumist. Tekitades seeläbi generaatori vibratsiooni ja
auruturbiini mehaanilisi võnkumist, mis mitmete koosmõjude tulemusena võib vähendada
turbiini eluiga. Pingeasümmeetria mõjude analüüsist generaatori elektrisüsteemi stabilisaatorile ning üle- ja alaergutus piirajatele selgub, et elektriraudtee koormusest tingitud Iru alajaamas
tekkiv 0,8%-ne pingesümmeetria põhjustas Iru alajaama ühendatud Väo generaatori G2 maksimaalse võimsusega üleergutusrežiimis talitlemisel generaatori üle koormumist. Samas kui
Väo generaatori G1 puhul on üle koormumise oht alaergutusrežiimis talitlusel. Seega põhjustab 0,8%-ne Iru alajaama lattidel tekkiv pingeasümmeetria generaatorite üle kuumenemist
ning generaatorite väljundvõimsuseid tuleks selle vältimiseks piirata.
Elektriraudtee liitumise planeerimisel on oluline arvestada, et elektriraudtee koormuse lisandumisel ei ületataks 1% piirmäära kogu liitumispunkti summaarse (elektriraudtee ning võimalikud teised allikad) pingeasümmeetria ja alajaama minimaalse lühisvõimsusega N-1 stsenaariumi juures. Tulenevalt ülekandevõrgu hooldustöödest võivad N-1 olukorrad osutuda pikemaajalisteks, seega tuleks elektriraudtee pingeasümmeetria lubatud maksimaalse piirmäära
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kehtestamisel lähtuda halvimast võimalikust stsenaariumist, et vältida negatiivsete mõjude
teket ülekandevõrgu teistele tarbijatele.
Lõpliku pingeasümmeetria taseme määramiseks on välja valitud liitumispunktides vaja teha
täiendavaid elektri kvaliteedinäitajate mõõtmisi, et kaardistada ülekandevõrgu pingeasümmeetria tase enne elektriraudtee liitumist. Lähtudes mõõtetulemustest ja kehtestatud 1% piirmäärast kujuneb välja elektriraudtee talitlusest maksimaalselt lubatud pingeasümmeetria, arvestades võrgu minimaalset lühisvõimsust ja N-1 kriteeriumit.

11.3 Uurimistöö edasised mahud
Rail Balticu projektis trassilahenduse kujunemisel välja valitud liitumispunktides on tarvis
läbi viia elektri kvaliteedimõõtmised. Mõõtmiste alusel hinnatakse alajaamade toitele ühendatud tarbijate elektri kvaliteeti, mille tulemusel saab täpsemalt määrata lähtuvalt elektri kvaliteedinäitajatest lubatavat pingeasümmeetria taset elektriraudtee liitumispunkti alajaamades.
Elektriraudtee liitumisel on projekti mahus vajalik koostada elektriraudtee ja ülekandevõrgu
koostöö aruanne, mis hõlmab projekti raames koostatud mudeleid ning annab lõpliku hinnangu ülekandevõrgus tekkivatest mõjudest ja elektri kvaliteedinormide täitmisest.
Kompenseerimisseadmete rakendamisel on vajalik seadme tarnija poolne stabiilsushinnang,
mis hõlmab juhtimissüsteemi stabiilsust erinevat ülekandevõrgu häiringute korral. Stabiilsushinnang peab sisaldama kompenseerimisseadme võimalikke talitluslikke kitsendusi erinevate
häiringute korral. Vajalik osutub ka kompenseerimisseadme testide ja testimise põhimõtete
koostamine, mida liitumisprotsessis läbi viia.
Edasine uurimistöö peaks andma hinnangu ka elektriraudtee kontaktvõrgu lahenduse juures
nulljärgnevusvoolude tekkimise kohta ja nende võimalikest mõjudest teistele raudteeliiniga
ristuvatele taristutele (sh gaasitrassid). Vajalik on kontaktvõrgu nulljärgnevusvoolude koordineerimine ristuvate taristutega.

11.4 Mudelid ning nende koostamise mahud
Elektriraudtee projekti raames on vajalik liituja poolt üle anda PSCAD tarkvaras koostatud
täielikud elektriraudtee kontaktvõrgu mudelid. Mudelite koostamisel tuleb lähtuda elektriraudtee kontaktvõrgu lõplikust geomeetrilisest paigutusest ning modelleerimisel kasutada
Frequency Dependent (Phase) mudelit. Kontaktvõrgu mudelid on vajalikud elektriraudtee
võrgus tekkivate harmoonikute taseme ja nende võimalike edasi kandumise hindamiseks ja
analüüsimiseks. Frequency Dependent (Phase) mudeli kasutamine võimaldab hilisemat ma224

dalmale täpsusastmele konverteerimist ja seeläbi arvutuslike protsesside kiirendamist modelleerimisel.
Lisaks kontaktvõrgu mudelitele on vajalikud ka elektriraudteel kasutusele tulevate vedurite
mudelid, vedurite konkreetse tüübi ja ehituse selgumisel. Iga elektriraudtee liinil sõitva veduri
tüübi kohta on vajalik PSCAD tarkvaras koostatud mudel. Koostatud mudelid peaksid minimaalselt kajastama võrgupoolset muundurit alates alalisvoolu kondensaatorist. Vajalik on
võrgupoolse muunduri kõigi juhtimissüsteemide sisaldumine veduri mudelis, seal hulgas kaitserakendused. Veduri mudelid peavad võimaldama veduri ja elektrivõrgu koostalitluse analüüsimist ning veduri poolt põhjustatud harmoonikute emissiooni.
Elektriraudtee koormuse liitumisel elektri kvaliteedinäitajate parendamiseks kompenseerimisseadmete rakendamisel peaks liituja esitama rakendamisele tulevate kompenseerimisseadmete
detailsed ja täis mahus PSCAD tarkvaras koostatud mudelid. Mudelid peavad sisaldama nii
kompenseerimisseadet kui ka selle juhtimissüsteeme ja kaitserakendusi. Kompenseerimisseadmetele vastavad mudelid peavad võimaldama kompensaatori ja ülekandevõrgu koostalitluse analüüside teostamist ning kompenseerimisseadme poolt elektri kvaliteedinäitajate mõjude vaatlemist. Kompenseerimisseadme paigaldamisel 110 kV ülekandevõrku on tarvis esitada
vastavad mudelis ka PSS/E tarkvaras. PSS/E tarkvara ei võimalda ühefaasiliste seadmete arvesse võtmist (Scott -trafo ja RPC lahendus), mistõttu kompenseerimisseadmete paigaldamisel ühefaasiliselt talitlevasse elektriraudtee kontaktvõrku ei võimalda mudelite koostamist
PSS/E tarkvaras.
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Kokkuvõte
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli elektriraudtee liitumisel elektrivõrguga kaasnevate kitsaskohtade määratlemine ja analüüs. Põhirõhk on olnud elektrivõrgu dünaamilistel protsessidel ja elektriraudtee mõjudel teistele liitujatele, sh sünkroonmasinatele. Töö tulemusena on
välja toodud soovitused võrguettevõtjale, elektriraudtee liitumise paremaks korraldamiseks ja
tekkivate mõjude minimeerimiseks.
Kokkuvõtvalt on uurimistöö põhilised tulemused järgmised:
•

Järveküla alajaama toiteliinid võivad elektriraudtee koormuse liitumisel soovitud mahus üle koormuda, mistõttu on elektriraudtee liitumisel vajalik rakendada parendavaid
meetmeid. N-1 kriteeriumi arvestamisel on praeguse konfiguratsiooni juures maksimaalseks liitumisvõimsuseks 11,3 MVA;

•

Elektriraudtee soovitud võimsusega liitumisel alajaama on vajalik rakendada
parendavaid meetmeid. Praeguse konfiguratsiooni kohaselt on maksimaalseks liitumisvõimsuseks 2,3 MVA;

•

Elektriraudtee soovitud võimsusega liitumisel Sindi alajaama on vajalik rakendada parendavaid meetmeid. Praeguse konfiguratsiooni kohaselt on maksimaalseks liitumisvõimsuseks 7,1 MVA;

•

Elektriraudtee soovitud võimsusega liitumisel Häädemeeste/Nepste alajaama on vajalik rakendada parendavaid meetmeid. Sobivamaks uue alajaama toite konfiguratsiooniks on konfiguratsioon 1 (Kilingi-Nõmme-Nepste ja Kabli-Nepste toiteliinid), kus
maksimaalseks liitumisvõimsuseks on 5,1 MVA;

•

PSS/E tarkvara kasutamine elektriraudtee analüüsimiseks on piiratud tulenevalt tarkvaras kasutatavast pärijärgnevussüsteemist, mistõttu ei ole võimalik modelleerida ja
hinnata asümmeetrilisi protsesse;

•

PSCAD tarkvara on sobiv tarkvara platvorm, milles on võimalik teostada põhjalikke
elektriraudtee mõjude analüüse;

•

Pingeasümmeetria poolt põhjustatud generaatorite võimsuste hetkväärtuste võnkumiste neto energiavahetus ülekandevõrguga on null ning tegelikuks võimsusväärtuseks on
võnkumise keskväärtus;

•

Vastujärgnevuskomponendist tingitud võimsuse võnkumine põhjustab generaatoris
kiirendav/pidurdavat jõumomenti. Tulenevalt generaatori konstantsest mehaanilisest
momendist avaldub kiirendav/pidurdav jõumoment pöörlevas seadmes vibratsioonina;
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•

Vastujärgnevuskomponendist põhjustatud generaatori vibratsioon võib kahjustada auruturbiini;

•

Pingeasümmeetriast põhjustatud võnkeprotsessid avaldavad mõju generaatorite elektrisüsteemi stabilisaatoritele, mille väikese amplituudiga võnkumine ei põhjusta generaatorite võnkeprotsesse;

•

Pingeasümmeetriast põhjustatud võnkeprotsessid ei mõjuta generaatorite elektrisüsteemi stabilisaatorite võimekust generaatoritele avalduvate võnkumiste summutamisel;

•

Pingeasümmeetriast põhjustatud võnkeprotsessid ei mõjuta oluliselt generaatorite üleja alaergutus piirajate talitlust;

•

Pingeasümmeetriast põhjustatud vooluasümmeetria tõttu koormub üle G1, kui
generaator talitleb alaergutuspiirajas;

•

Pingeasümmeetriast põhjustatud vooluasümmeetria tõttu koormub üle G2, kui
generaator talitleb üleergutuspiirajas;

•

Uurimistöö tulemusena on kirjeldatud ja uuritud konverteri vahendusel ühendatavate
elektriraudtee olemust ja mõju elektrisüsteemile. Välja on toodud staatilise sagedusmuunduri rakendamise eelised ja puudused;

•

Põhjaosas ülekandevõrgu normaalkonfiguratsiooni korral ei teki elektriraudtee liitumisel otseseid probleeme;

•

Lõunaosas ülekandevõrgu normaalkonfiguratsiooni korral tekivad elektriraudtee liitumisel elektri kvaliteedi piirmäära ületavad pingeasümmeetriad;

•

Uurimistöö tulemusel on määratletud vaadeldud liitumispunktide pingeasümmeetria
seisukohast kõige halvemad N-1 juhtumid;

•

Uurimistöö tulemusel on määratletud, et asümmeetrilise talitluse tingimustes on generaatoritele kõige halvemad lühise juhtumiks faasi A ja B ning maa vaheline lühis;

•

Uurimistöö tulemusel on tehtud kindlaks kontaktvõrgus toimuvate lühiste mõju liitumispunktidele ja generaatoritele;

•

Analüüsi tulemusel on selgunud, et elektriraudtee koormuse tõttu Kehtna alajaama lattidel tekib alapinge (pinge < 105 kV), kui lülitub välja liin 025;

•

Ülekandevõrgu seisukohast on STATCOM kasulikum parendav meede kui Scott-trafo
ja RPC hübriidlahendus;
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Uurimistöö raames on täiendatud eelnevates etappides koostatud ülekandevõrgu
PSCAD mudelit;



Mudelisse on lisatud Iru alajaamas liitunud generaatorite tegelikud mudelid;



Uurimistöö raames on koostatud STATCOM ning Scott-trafo ja RPC hübriidlahenduse mudelid.
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