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The single phase short-circuit current and voltage loss for supply terminal Miti doesn’t 

apply with existing regulations. According to the design task the purpose of the 

reconstruction is to eliminate the problems regarding Kirmsi substation feeder F2. The 

following work is about the reconstruktsion of Kirmsi substation distribution network. The 

work includes calculations for single phase short-circuit current and for voltage loss. It 

contains the calculation for Männisalu substation earthing system and strength calculation 

for electrical pole. The work involves the selection of overcurrent and short-circuit 

protective devices and the selectivity graphics for electrical equipment. The paper provides 

the cost calculation for the reconstruction. After the reconstruction the single phase short-
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

a - liinijuhtmete vaheline kaugus,    on keskmine juhtmetevaheline kaugus; 

     - on juhtmematerjali takistuse temperatuuritegur; 

    - on liinijuhtme temperatuuri mõju arvestav tegur; 

    - köisjuhtmete üksikkiudude spiraalsust arvestav tegur; 

   - pinnanähtust arvestav tegur, köisjuhtmel 50 Hz puhul; 

d  –  läbimõõt,     on masti läbimõõt maapinna või madalaima arvutatava osa 

lõikes,     on masti ladva läbimõõt; 

F  –  masti telglõikepindala; 

h  –  masti arvutatava osa kõrgus maapinnast; 

i  – inertsiraadius; 

    - trafo nimivool,      on kolmefaasilise vooluringi lühisvool,    on 

maaühendusvool; 

l  –  liini ja maanduri pikkus; 

L  –  mõlemal pool kandemasti oleva mastivisangu keskmine pikkus; 

M  - on mastile rakenduv paindemoment; 

N  – varrasmaandurite arv ja juhtmete arv visangus; 

P  –  tarbitav võimsus,    on tuule surve mastivisangule,    on tuule surve 

mastile,    on tuule poolt tekitatud survejõud pikkusühikule; 

    - on tuule erisurve; 

 r  –  vooluahela aktiivtakistus,    on ühe liinijuhtme raadius,    on ühe kilomeetri 

liinijuhtme aktiivtakistus,    on kontaktide üleminekutakistus  

    - vajaminev maanduspaigaldise takistus,     on vertikaalse varrasmaanduri 

takistus; 

s  – juhi ristlõikepindala; 

    - on trafo nimivõimsus; 

t  –  maanduri paigaldussügavus; 

U  – liinipinge,    on nimipinge,    on faasipinge,     on puutepinge,     on 

trafo lühispinge; 
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Z  – vooluahela näivtakistus,     on maanduse näivtakistus; 

  
   

 on trafo kolmefaasiline näivtakistus lühisele; 

x  – vooluahela induktiivtakistus,   
   

 on ühe kilomeetri kolmefaasilise liini 

induktiivtakistus; 

ρ  - on juhi materjali eritakistus,     on juhtmematerjali eritakistus,    on 

pinnase eritakistus; 

    - on ristisuunalistest jõududest tekkiv pingsus; 

    - mastisuunalisest survest tekkiv pingsus; 

      – standardi kohaselt töödeldud männipuidule lubatud pingsus; 

Ƞ  - vertikaalmaanduri kasutegur. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva töö eesmärk on Kirmsi alajaama võrgupiirkonna rekonstruktsioon. 

Elektrilevi OÜ on suurim jaotusvõrguettevõte Eesti enam kui 30 võrguettevõtte seas. 

Ettevõte haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 

Firma investeeringud jagunevad eelkõige võrgu töökindluse parandamise, arvestite 

paigaldamise ja uute võrguühenduste ehitamise vahe. 2014 aasta lõpu seisuga oli maa –ja 

õhukaablisse viidud pooled liinidest ja ilmastikukindla elektrivõrguga oli kaetud 57% 

tarbijatest. [1] 

Töö aluseks on Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesanne nr 22362 (Lisa 7), 

Elektrilevi OÜ võrgustandardid ja juhendid ning Eesti Standardikeskuse standardid. 

Eesmärgi saavutamiseks on koostatud lühisvoolude ja pingekao arvutused. Valitud on 

sobiva rakendumise tunnussuurusega liigkoormusvoolu -ja lühiskaitseaparaadid ning 

koostatud selektiivsete aparaatide tunnusjooned. Töö mahus on Männisalu mastalajaama 

maandusarvutus ja masti tugevusarvutus. Töö sisaldab rekonstruktsiooni maksumuse 

kalkulatsiooni. 

Rekonstruktsiooni käigus ühendatakse liitumispunkt Miti ja Jusaare Kirmsi alajaama toitelt 

ümber Männisalu alajaama toitele. Tööde mahus on 1088m ilmastikukindla AXPK-tüüpi 

maakaabli ja 480m ALUS-tüüpi õhukaabli paigaldus. 1771m olemasoleva A-4x25 ja A-

4x35 tüüpi õhuliini demontaaž. Olemasoleva Männisalu KTP- tüüpi alajaama demontaaž ja 

uue mastalajaama ehitus.  

 

Käesolev töö lähtematerjalideks on: 

 Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr. 22362 ; 

 Keskkonnaprojekt OÜ töö IL2700 elektriskeemi joonis; 

 Elektrilevi OÜ juhendid; 

 Eesti Standardikeskuse standardid. 

 

 



9 

 

Magistritöö koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, juhenditest ja 

normidest jms: 

 Standard EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: 

Kaitseviisid. Liigvoolukaitse ; 

 Standard EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 

Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest; 

 Standard EVS-HD 60364-4-444: 2010/ AC:2012 Madalpingelised 

elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja 

elektromagnetiliste häiringute eest; 

 Standard EVS-HD 60364-5-52: 2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud; 

 Standard EVS-HD 60364-5-54: 2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

 Elektrilevi OÜ juhend P341/2 (0,4…20)kV Võrgustandard – 0,4kV Õhuliinid; 

 Elektrilevi OÜ juhend P394/2 Nõuded mastalajaamade maanduspaigaldiste ja 

liigpingekaitse ehituseks; 

 Elektrilevi OÜ juhend J342/6 Juhend toite automaatset väljalülitamist tagavate 

nõuete rakendamiseks madalpinge elektripaigaldistes. Kaitseseadmete valik;  

 Standard EVS-EN 50160: 2010 Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused. 

 

Käesolevas töös on kasutatud Microsoft Office Word 2007 tekstiredaktorit, Microsoft 

Excel tabelarvutussüsteemi, Microsoft Paint graafikaprogrammi ja Elektrilevi OÜ 

rakendust Webmap. Töös on kasutatud veebipõhist kaarti Google Maps. Kaitseseadmete 

selektiivsuse tunnusjoonte  koostamisel on kasutatud firma Eaton Microsoft Exceli põhist 

rakendust CurveSelect_V1.24.   
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1. KIRMSI ALAJAAMA VÕRGUPIIRKONNA 

REKONSTRUKTSIOONI VAJADUS 

 

1.1. Kirmsi alajaama võrgupiirkonna rekonstruktsiooni eesmärk 

 

Rekonstrueeritav objekt asub Põlva maakonnas, Veriora vallas Kirmsi ja Männisalu külas. 

Asukoht on näidatud joonis 1. Käesoleva joonis on saadud kasutades Google Maps 

rakendust. 

 

 
Joonis 1. Objekti asukoht  

 

Kirmsi alajaama fiidri F2 toitel olev liitumispunkt, mille nimetus Elektrilevi OÜ rakenduse 

Webmap andmete järgi on Miti, esitas Elektrilevi OÜ-le kaebuse pingeprobleemide 

lahendamise kohta. Ettevõtte töökomisjon tegi peale kaebusega tutvumist otsuse 
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rekonstrueerida Kirmsi alajaama fiider F2. Kirmsi alajaama fiidri F2 rekonstrueerimise 

kohta väljastas Elektrilevi OÜ projekteerimisülesande nr 22362.  

Käesoleva töö eesmärk on rekonstrueerida Kirmsi alajaama võrgupiirkond. Koostada 

vajalikud ühefaasilise lühisvoolu ja pingekao arvutused. Koostada Männisalu alajaama 

maandusarvutused ja kandemasti näidis tugevusarvutus. Valida sobiva rakendumise 

tunnussuurusega liigkoormusvoolu -ja lühiskaitseaparaadid. Koostada selektiivsete 

aparaatide tunnusjooned. Esitada rekonstruktsiooni maksumuse kalkulatsioon.  

 

 

1.2. Kirmsi alajaama võrgupiirkonna rekonstruktsiooni põhjused 

 

1.2.1. Ühefaasiline lühisvool 

 

Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrgu rekonstruktsiooni eesmärk on tagada liitumispunkt 

Miti ühefaasiline lühisvool, mis vastab Elektrilevi OÜ juhendis J342/6 ja standardi EVS-

HD 60364-41: 2007 punktis 411.3.2 ning projekteerimisülesandes esitatud nõuetele. 

Kirmsi alajaama fiidri F2 liitumispunkt Miti ühefaasiline lühisvool ei vasta Elektrilevi OÜ 

juhendile J342/6 „Juhend toite automaatset väljalülitamist tagavate nõuete rakendamiseks 

madalpinge elektripaigaldistes. Kaitseseadmete valik“ ja standardi EVS-HD 60364-4-

41:2007 „Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest“ 

punktile 411.3.2, mille järgi jaotusvõrgus peab kaitseaparaat automaatselt katkestama 

vooluahela või seadme liinijuhi toite enimalt 5 sekundi jooksul [2, 3]. Liitumispunkt Miti 

ühefaasiline lühisvool on esitatud tabel 3.1.  

Kirmsi alajaama fiidri F2 toitel olev liitumispunkti Miti liiniprobleemide lahendamise 

eesmärgil rekonstrueeritakse Kirmsi alajaama fiider F2 elektrivõrk. Rekonstruktsiooni 

käigus ühendatakse liitumispunkt Miti ja Jusaare ümber Männisalu 10/0,4kV 100kVA 

alajaama fiidri F3 toitele. Rekonstrueeritav Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrk on 

esitatud lisades (Lisa 6-7). Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrgu rekonstruktsiooni 

lühisvoolude arvutused on esitatud peatükis 3. Lühisvoolude rekonstruktsiooni järgsed 

väärtused on esitatud tabel 3.25. 

Peajaotis 3 on välja toodud liitumispunkt Miti ühefaasilise lühisvoolu väärtuse vastavus 

Elektrilevi OÜ juhendile J342/6 ja standardi EVS-HD 60364-4-41:2007 punktile 411.3.2 

ning projekteerimisülesandele.  
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1.2.2. Pingekadu 

 

Kirmsi alajaama fiidri F2 toitel oleva kaugema liitumispunkti Miti pingekadu Elektrilevi 

OÜ Webmap rakenduse andmete järgi on 10,51 %. Standardi EVS-HD 60364-5-52: 2011 

„Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. 

Juhistikud“ punktis 525 on kirjas, et suhteline pingekadu paigaldise nimipinge suhtes 

paigaldise liitumispunkti ja suvalise koormuspunkti vahel ei tohi olla suurem kui 5% juhul 

kui on tegemist vahetult avalikust madalpingelisest jaotusvõrgust toidetava 

madalpingepaigaldisega [4]. Liitumispunkt Miti pingekao väärtus on esitatud joonis 2.  

 

 
Joonis 2. Liitumispunkt Miti pingekadu Webmap rakenduse andmete põhjal 

 

Lähtudes standardi EVS-HD 60364-5-52: 2011 punktist 525, siis saab väita, et Kirmsi 

alajaama fiidri F2 liitumispunkt Miti pingekadu ei vasta standardis toodud nõuetele. Kirmsi 

alajaama fiidri F2 ja Männisalu alajaama fiidri F3 pingekao arvutused on esitatud peajaotis 

4. Rekonstruktsiooni tulemusel arvutatud pingekao väärtused on esitatud tabel 4.7. 

Peajaotis 4 on välja toodud liitumispunkt Miti pingekao väärtuse vastavus kehtivatele 

nõuetele.  
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2. KIRMSI ALAJAAMA FIIDRI F2 REKONSTRUKTSIOON  

 

2.1. Männisalu 10/0,4kV 100kVA alajaam 

 

Rekonstruktsiooni käigus ehitatakse olemasoleva Männisalu KTP tüüpi alajaama asemele 

uus Männisalu mastalajaam. Männisalu KTP tüüpi alajaam on esitatud joonis 3.  

 
Joonis 3. Männisalu KTP tüüpi 10/0,4kV 100kV·A alajaam 

 

Männisalu KTP tüüpi alajaama olemasolevad madalpinge fiidrid F1 – F3 ja Männisalu 

alajaama keskpinge haruliin on esitatud joonis 4.   

 
Joonis 4. Männisalu KTP tüüpi alajaama madalpinge fiidrid F1 – F3 ja alajaama keskpinge 

haruliin 
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Joonis 5. Männisalu KTP tüüpi 10/0,4kV 100kV·A alajaama skeem 

 

Elektrilevi OÜ rakenduse Webmap andmete järgi saadud olemasoleva Männisalu KTP 

tüüpi alajaama skeem on esitatud joonis 5. Webmap andmete järgi on olemasolev 

Männisalu alajaama trafo olnud töös alates 07.01.1991.a.  

 

 

2.2. Männisalu mastalajaama trafo voolude ja takistuste arvutus  

 

Käesolevas jaotises on koostatud Männisalu mastalajaama trafo voolude ja takistuste 

arvutused. 

Männisalu alajaama trafo nimivool [5, 6] 

                                                          
  

       
                                                                             

kus    on trafo nimivõimsus V· A; 

         – trafo nimipinge V. 

       

Alajaama trafo maksimaalne nimivool keskpinge poolel  

   
  

    
 

       

          
         

  

Trafo maksimaalne nimivool madalpinge poolel 
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Trafo kolmefaasiline lühisvool [5] 

                                                         
  

   
   
   
                                                                               

kus    on faasipinge V; 

        
   
– trafo kolmefaasiline näivtakistus lühise korral Ω. 

 

Trafo kolmefaasiline näivtakistus lühisele [5] 

                                              
   

  
    

 

      
                                                                                

kus     on trafo lühispinge;  

          - trafo nimivõimsus kV·A; 

       U – liinipinge V. 

 

Trafo kolmefaasiline näivtakistus lühisele 

  
   

 
    

 

      
  

           

        
           

 

Vastavalt valemile 2.2.2 trafo kolmefaasiline lühisvool 

     
  

   
   

  
   

      
         

 

 

2.3. Lühisvoolu arvutus Männisalu mastalajaama jaotuskilbis 

 

Kolmefaasilise vooluringi lühisvool [7] 

                                   
 

    
  

  
  

  
  

                
                                          

kus    on faasipinge V  

       r – vooluahela aktiivtakistus Ω; 

       x – vooluahela induktiivtakistus Ω; 

       z – vooluahela näivtakistus Ω. 
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Trafo kolmefaasilise lühise näivtakistus [7] 

                               
   

 
    

 

      
  

           

        
                                                 

kus     on trafo lühispinge; 

      U – liinipinge V; 

          - trafo nimivõimsus kV·A. 

 

Trafo ühefaasilise lühise näivtakistus [7] 

                        
   

  
     

  
 
     

   
                                                                 

kus    on trafo nimivõimsus kV·A. 

 

Kolmefaasilise liini aktiivtakistus [7] 

                                                                                                                                          

kus     on ühe kilomeetri liinijuhtme aktiivtakistus Ω/km; 

       l – liini pikkus km. 

 

Ühefaasilise liini aktiivtakistus [7] 

                                                                                                                                         

kus    on ühe kilomeetri liinijuhtme aktiivtakistus Ω/km; 

      l – liini pikkus km. 

 

Liinide arvutamisel kasutatakse ühe kilomeetri juhtme takistuse mõistet. Täpsemaks 

arvutusteks leitakse aktiivtakistus valemiga [7] 

                                                               
   

 
                                                        

kus    on temperatuuri mõju arvestav tegur; 

          - köisjuhtmete üksikkiudude spiraalsust arvestav tegur        ; 

         - pinnanähtust arvutav tegur, värvilisest metallist köisjuhtmete puhul võrgusagedusel 

50 Hz tavaliselt       

       s – juhtme ristlõige mm²; 

           - juhtmematerjali eritakistus                  . 
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Liinijuhtme temperatuuri mõju arvestav tegur [7] 

                                                                                                                          

kus     on juhtmematerjali takistuse temperatuuritegur, vasele näiteks                 

 

Ühefaasilise liini induktiivtakistus [7] 

                                                                                                                                           

kus    on  ühefaasilise liini induktiivtakistus Ω/km; 

      l - liini pikkus km. 

 

Ühe kilomeetri kolmefaasilise liini induktiivtakistus [7] 

                                                   
   

         
  

  
            (2.3.9.) 

kus     on liinijuhtmete vaheline keskmine kaugus mm; 

           - liinijuhtme raadius mm. 

 

Ühefaasilise liini ühe kilomeetri induktiivtakistus [7] 

                                                  
   

          
 

  
            (2.3.10.) 

kus a on liinijuhtmete vaheline kaugus mm; 

           - ühe liinijuhtme raadius mm. 

 

Iga kilbi lülitite kontaktide takistus         Ω      

Männisalu 10/0,4kV 100kV·A mastalajaama trafokaabli AXPK 4x120    aktiivtakistuse 

arvutamine. Trafokaabli lõik on näidatud lisades (Lisa 6). Trafokaabli andmed on saadud 

Keskkonnaprojekt OÜ töö nr. IL2700 0,4kV elektriskeemilt. Kaabli AXPK 4x120mm² 

keskmine juhtmete vahelise kaugus    17mm. Kaabli AXPK 4x120mm² liinijuhtme 

raadius    3,99mm. Vastavalt valemile 2.3.6 ühe kilomeetri juhtme takistuse arvutus, 

kusjuures suurim lubatud temperatuur on 70˚C.  

 

Liinijuhtme temperatuuri mõju arvestav tegur  

                                    

 

 

Kaabli AXPK 4x120mm² ühe kilomeetri juhtme aktiivtakistus 
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Kaabli AXPK 4x120    ühe kilomeetri kolmefaasilise liini induktiivtakistus  

  
   

         
  
  

                 
  

    
                     

 

Kaabli AXPK 4x120mm² ühefaasilise liini ühe kilomeetri induktiivtakistus 

  
   

          
 

  
                  

  

    
                     

 

Trafokaabli AXPK 4x120    aktiiv –ja induktiivtakistused 5m kohta 

                                 

                                   

                                

                                

 

Trafokaabli AXPK 4x120mm²näivtakistus [7] 

 

                   (2.3.10.) 

kus r on aktiivtakistus Ω; 

      x – induktiivtakistus Ω. 

 

Trafokaabli AXPK 4x120mm² näivtakistused 5m kohta, arvestades kilpide kontaktide 

takistustega 

                                                   

                                                   

 

Ühe –ja kolmefaasilised lühisvoolud Männisalu 10/0,4kV 100kV·A mastalajaama 

jaotuskilbis, arvestades trafo ja trafokaabli näivtakistusega 
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2.4. Männisalu mastalajaama maanduspaigaldise arvutus 

 

2.4.1. Nõuded paigaldisele 

 

Käesolevas jaotuses on välja toodud rekonstrueeritava Kirmsi alajaama fiidri F2 

elektrivõrgu mahus oleva Männisalu mastalajaama maanduspaigalise ehitamisele 

esitatavad nõuded.. „Mastalajaamale ehitatakse alati maanduspaigaldis, mis moodustub 

masti tüvimaanduselektroodist või ca. 2m pikkusest maandurist ja 

potentsiaalitasandusrõngast“ [8]. „Alajaama maandurite ehitusel tuleb pöörata erilist 

tähelepanu liigpingekaitse toimivusele. Mitmest harust moodustuv maandusvõrk on 

liigpingekaitset arvestades tõhusaim. Alajaama maanduspaigaldise takistus püütakse saada 

, arvestades kohalikke tingimusi, võimalikult väike“ [8]. „Maandusjuht võidakse kindlaks 

määrata kas suurima väljuva kaitsemaandus- või PEN-juhtme järgi või arvestades 

maandusjuhis avariiolukorras tekkivat voolu. TN-süsteemis piisab üldjuhul toitepunktis 

(alajaamas) 50mm² vasele vastavast ristlõikepindalast“ [8]. „Alajaama maandusjuhi 

ristlõige tuleb valida alajaamast väljuva suurima madalpingeliini PEN-juhtme teoreetilisest 

(0,5 x faasijuht) ristlõikest lähtuvalt, sõltumata alajaama maanduri maandustakistusest“ [8]. 

„Keskpinge pingealtide osade nagu trafo, keskpinge lahklüliti ja tõmmitsate 

kaitsemaandusjuhi ristlõikeks piisab standarditele vastavast vähimast ristlõikepindalast 

16mm² Cu korral“ [8]. „Mastile kinnitatud maandusjuhtideks võib kasutada kas paljaid 

vaskjuhte [8] „Isoleeritud juhti kasutades saab parandada tööohutust, kuna mastil töötava 

monteerija roniraud pole otsepuutes maandusjuhiga“ [8]. „Üldjuhul on mastalajaama 

maandusjuhid ehituslikus mõttes üheselt arusaadavad. Kui oht eksimiseks puudub, siis pole 

maandusjuhtide tähistamine vajalik“ [8].  

Joonis 6 on esitatud jaotuskilbiga mastalajaama maandusjuhtide ühendamine.  
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Joonis 6. Jaotuskilbiga mastalajaama maandusjuhtide ühendamine [8] 

 

„Madalpingeseade on paigaldatud kaablijaotuskilpi, mis asub alajaama vahetus läheduses. 

Maandusjuhid ei piira alajaamast väljuvate toiteliinide suurust. Kõik väljuvad 

madalpingeliinid algavad jaotuskilbist. Kaabliväljaviigud on joonisel näitamata“ [8].  
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Joonisel toodud jaotuskilbiga mastalajaamale ehitatakse ühine maanduspaigaldis alajaama 

PEN-juhtme maandamiseks ja keskpinge pingealtide osade kaitsemaanduseks [8]. 

„Vastavalt harmoniseerimisdokumendile HD 60364-5-54:2007 tuleb paigaldise kõik kaitse 

–ja talitlusmaandusjuhid ühendada peamaanduslatiga. Peale selle peavad ehitise kõik 

maandusjuhid, s.t kaitse –ja talitlusmaandusjuhid olema omavahel ühendatud“ [9]. 

„Igas paigaldises, milles kasutatakse kaitsepotentsiaaliühtlustust, tuleb ette näha 

peamaanduslatt ja ühendada sellega järgmised osad [10]: 

 kaitsepotentsiaaliühtlustusjuhid; 

 maandusjuhid; 

 kaitsejuhid; 

 talitlusmaandusjuhid, kui need on olemas“.  

Alajaamale ehitatakse t vimaandus- või s vamaanduselektrood ning 

potentsiaalitasandusrõngas umbes 300mm (enimalt 500mm) s gavusele ja umbes meetri 

kaugusele mastidest. Potentsiaalitasandusrõngas  hendatakse maanduriga kahest kohast. 

Trafo kaitsemaanduspunkt on trafo kaanel nagu uutel trafodel. Trafo kaitsemaandusjuht 

on paigaldatud maanduspunkti kaudu trafo null-klemmile, millega kindlustatakse 

liigpingekaitse toimivus. [8]  

Alajaama madalpingemaandus on teostatud Cu 2x25mm² maandusköite paigaldisega 

maandurilt kaablijaotuskilbi PEN-latile. Nii  hendatakse trafo null-klemm trafo ja 

madalpingekilbi vahelise pealiini PEN-juhtmega kui ka maandusjuhiga jaotuskilbi PEN-

latile. Osa null-voolust kulgeb sellisel juhul maandusjuhtide kaudu. See vool on  ldjuhul 

siiski väike ja viimase poolt tekitatud hajamagnetväljal ei ole kahjulikku mõju. [8]  

„Mastile monteeritakse keskpinge pingealtide osade kaitsemaandusjuht Cu 25mm². Kui 

alajaam toidab madalpinge-kaablivõrku, tuleb kaitsemaandusjuhi ristlõikeks valida 

Cu25mm². Metalloksiid-liigpingepiirikud on trafo kaanel. Maandusjuht tuleb monteerida 

võimalikult otse maandurile, samuti ei tohi maandusjuhil olla järske käänakuid“. [8] „Kõik 

mastalajaama tõmmitsad ühendatakse kaitsemaandusega“ [8]. 

Männisalu mastalajaama maanduspaigaldise arvutus on esitatud alamjaotis 2.4.2. 
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2.4.2. Maanduspaigaldise arvutus 

 

Männisalu 10/0,4kV 100kV·A mastalajaama maanduspaigaldise arvutusel on pinnase 

eritakistus 95 Ω·m. Tabel 2.1 on esitatud pinnase eritakistused. 

Tabel 2.1. Pinnase eritakistused, Ω·m [7] 

Pinnas Muutumise piirid Soovitav ligikaudseteks arvutusteks 

Liiv 400…1000 700 

Saviliiv 150…400 300 

Liivsavi 40…150 100 

Savi 8…70 40 

Aiamuld 40 40 

Mustmuld 10 20 

Turvas  20 

Jõevesi (lauskmaa) 10…80 50 

Merevesi 0,2…1 1 

 

Männisalu  mastalajaama maanduspaigaldise arvutusel oli toitealajaama (Räpina 

110/35/10kV) mahtuvuslik maaühendusvool 29,6 A. Maanduspaigaldise arvutusel on 

puutepinge 50 V. 

 

Männisalu mastalajaama maanduspaigaldise näivtakistus [11] 

                                             
  

  
 

  

    
                                                                 

kus     on puutepinge V; 

          - maaühendusvool A. 

 

Mastalajaama maanduspaigaldise takistus on arvestatud   = 1 Ω. 

 

Pinnasesse paigaldatud horisontaalse varrasmaanduri takistus [11] 

                                                       
  
   

  
  

  
                                                                           

kus     on pinnase eritakistus Ω·m; 

       l – maanduri pikkus m; 

       t – maanduri paigaldussügavus m; 

       d – varda läbimõõt m; 
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Mitme lähestikku paikneva vertikaalse elektroodi korral arvutatakse ekvivalentne takistus 

rööptakistuste valemiga, kusjuures arvestades takistuse suurenemist ekraniseerimisnähtuse 

tõttu. Tabel 2.2 on esitatud maandusvarraste kasutegur reaspaiknemise korral, sõltuvalt 

arvust ja kaugusest. 

 

Tabel 2.2. Vertikaalmaandurite kasutegur [7] 

Varraste arv reas Varrastevahelise kauguse   suhe nende pikkusesse l. 
1 2 3 

2 0,85 0,91 0,94 

4 0,73 0,83 0,89 

6 0,65 0,77 0,85 

10 0,59 0,74 0,81 

20 0,48 0,67 0,76 

 

Vajaminev maandurite arv [9] 

                                                         
   
   

 
    

      
                                                   

kus     on vertikaalse varrasmaanduri takistus Ω; 

          - vajaminev maanduspaigaldise takistus Ω; 

        Ƞ - vertikaalmaanduri kasutegur. 

 

Vajaminev maandurite arv on 38 tk. 
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3. LÜHISVOOLUDE ARVUTUS 

 

3.1. Kirmsi alajaama fiidri F2 ja Männisalu alajaama fiidri F3 

olemasolev olukord 

 

Kirmsi alajaama fiider F2 on ehitatud SO tüüpi raudbetoonmastidel kiudjuhtmetega 

õhuliinina. Elektrilevi OÜ rakenduse Webmap andmete põhjal on õhuliini pikkus 

toitealajaamast kuni lõppsõlmeni ehk Miti liitumispunktini 1737m. Liitumispunkt Miti 

haruliin on ehitatud 2xA-25 kiudjuhtmetega õhuliinina. Kirmsi alajaama fiidri F2 toitel 

olev liitumispunkt Jusaare haruliin on ehitatud 4xA-25 kiudjuhtmetega õhuliinina, millel 

liini SO tüüpi kandemastid on osaliselt viltu vajunud. Olemasoleva elektriliini pikkuse ja 

kiudjuhtmete väikese läbimõõdu tõttu ei vasta liitumispunkt Miti ühefaasilise lühisvool 

nõuetele. Projekteerimisülesande järgi peab rekonstruktsiooni tulemusel liitumispunkt Miti 

ühefaasiline lühisvool olema 260A. Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrk enne 

rekonstruktsiooni on esitatud joonis 9. Olemasolev Männisalu alajaama fiider F3 on 

ehitatud SO tüüpi raudbetoonmastidel kiudjuhtmetega õhuliinina. Elektrilevi OÜ 

rakenduse Webmap andmete põhjal on õhuliini pikkus toitealajaamast kuni lõppsõlmeni 

ehk raudbetoonmastini nr. 8 219m. Männisalu alajaama fiidri F3 enne rekonstruktsiooni on 

esitatud joonis 10.  

Tabel 3.1 on Elektrilevi OÜ rakenduse Webmap andmete järgi saadud Kirmsi alajaama 

fiidri F2 liitumispunkti Miti ja Jusaare ning Männisalu alajaama fiidri F3 liitumispunkt 

Lapisaare, Kuivamäe ja Soovere ühefaasilise lühisvoolu ja peakaitsme nimivoolu 

väärtused. 

 

Tabel 3.1. Ühefaasilise lühisvoolu ja peakaitsme nimivoolu väärtused 

Liitumispunkt Ühefaasiline lühisvool, A Peakaitsme nimivool, A 

Miti 49 20 

Jusaare 72 - 

Lapisaare 443 50 

Kuivamäe 693 40 

Soovere 676 16 
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Tabel 3.1 esitatud andmete järgi on rikkeolukorras liitumispunkt Miti ühefaasiline 

lühisvool lõppsõlmes 2,45 korda suurem liitumispunkti peakaitsme nimivoolust. 

Liitumispunkti Jusaare peakaitsme suurus ei ole Elektrilevi OÜ rakenduse Webmap 

andmetes välja toodud.  

Tabel 3.1 esitatud andmete järgi on rikkeolukorras liitumispunkti Lapisaare ühefaasiline 

lühisvool 8,86 korda suurem liitumispunkti peakaitsme nimivoolust. Liitumispunkti 

Kuivamäe ja Soovere ühefaasilise lühisvoolu väärtused on peakaitsme nimivoolust 

vastavalt17,32 ja 42,25 suuremad.  

Joonis 7 on Elektrilevi OÜ Webmap rakendusest võetud Kirmsi alajaama fiidri F2 

olemasoleva elektrivõrgu joonis, millel on näidatud Kirmsi KTP-tüüpi alajaam, Männisalu 

mastalajaam ja liitumispunkt Miti ning Jusaare. 

 

 

Joonis 7. Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrk 

 

Joonis 8 on Elektrilevi OÜ Webmap rakendusest saadud Männisalu mastalajaama fiidri F3 

liitumispunkt Kuivamäe, Lapisaare ja Soovere enne rekonstruktsiooni. 
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Joonis 8. Männisalu alajaama fiidri F3 elektrivõrk  

 

Tabel 3.2 on esitatud standardi EVS-HD 60364-4-41:2007 enimalt lubatavad 

väljalülitusajad. 

 

Tabel 3.2. Enimalt lubatavad väljalülitamisaeg [3] 

Juhisti

k 

 

50 V <    ≤ 120 V 

s 

120 V <    ≤ 230 
V 

s 

230 V <    ≤ 400 
V 

s 

   ≤ 400 V       
s 

 Vahelduv

-vool 

Alalis-

vool 

Vahelduv

-vool 

Alalis

-vool 

Vahelduv

-vool 

Alalis

-vool 

Vahelduv

-vool 

Alalis

-vool 

TN 0,8 Märku

s 1 

0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1 

TT 0,3 Märku

s 1 

0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1 

 

Märkus. Väljalülitamine võib olla nõutav muudel põhjustel kui kaitseks elektrilöögi eest. 
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Joonis 9. Kaitselüliti tüüpiline C-rakendustunnusjoon [10]  

 

Lähtudes tabelis 3.2 esitatud enimalt lubatavad väljalülitamis aegadest ja joonis 9, saab 

väita, et liitumispunkti Miti ühefaasiline lühisvool ei vasta Elektrilevi OÜ juhendile J342/6  

ja standardi EVS-HD 60364-4-41:2007 punktile 411.3.2. Kirmsi alajaama fiidri F2 

liitumispunkti Miti ühefaasilise lühisvoolu mittevastavusega seotud probleemi 

lahendamiseks demonteeritakse osaliselt olemasolev Kirmsi alajaama fiider F2 elektrivõrk. 

Rekonstruktsiooni mahus liitumispunkt Miti ja Jusaare ühendatakse Kirmsi alajaama fiidri 

F2 toitelt ümber Männisalu alajaama fiidri F3 toitele. Kirmsi alajaama fiidri F2 ja 

Männisalu alajaama fiidri F3 rekonstruktsiooni kirjeldus on esitatud peatükk 7.1 ja lisades 

(Lisa 6-7). Lühisvoolude arvutused peale Kirmsi alajaama võrgupiirkonna 

rekonstruktsiooni on toodud jaotis 3.2. 
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3.2. Liitumispunkt Jusaare, Miti, Lapisaare, Kuivamäe ja Soovere 

lühisvoolude arvutus 

 

Kirmsi alajaama fiidri F2 võrgupiirkonna rekonstruktsiooni käigus ühendatakse 

liitumispunkt Miti ja Jusaare Kirmsi alajaama fiidri F2 toitelt ümber Männisalu alajaama 

fiidri F3 toitele. Peale rekonstruktsiooni on Männisalu alajaama fiidri F3 pikkus 

toitealajaamast kuni lõppsõlmeni, Jusaare liitumispunktini, 1023m. Fiider F3 saab toite 

Männisalu mastalajaama jaotuskilbist. Fiider F3 lülimiseks kasutatakse 3x80A 

kaitseautomaati. Kaitseautomaadi valik on esitatud peatükk 5. Lühisvoolude arvutamisel 

on lähtutud samast metoodikast nagu Männisalu mastalajaama lühisvoolude arvutamisel.  

 

Trafokaabli AXPK 4x120    näivtakistuse väärtused 

               

               

 

Männisalu mastalajaama näivtakistuse väärtused 

  
   

           

  
   

          

 

Arvutustes on arvestatud, et ALUS tüüpi õhukaabli:  

 
  

                                       

 

Arvutustes on arvestatud, et AXPK tüüpi maakaabli:  

                                         

 

Lühisvoolu arvutuseks arvutatakse Männisalu mastalajaama fiidri F3 kaablilõikude 

näivtakistused. Jusaare liitumispunkti elektriliin koosneb AXPK 4x120    kaablilõigu 

pikkusega 702m, ALUS 4x70    kaablilõigu pikkusega 285m, ALUS 4x50    

kaablilõigu pikkusega 36m ja AXPK 4x25    kaablilõigu pikkusega 8m. 

Liitumispunktide kaablilõigud on esitatud lisades (Lisa 6-7). Liitumispunktide 
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kaablimargid ja pikkused on saadud projekteerimisülesandest, Webmapist ja 

Keskonnaprojekt OÜ töö nr. IL2700 elektriskeemi jooniselt.  

Vastavat valemile 2.3.6, 2.3.9 ja 2.3.10 Männisalu mastalajaama fiidri F3 maakaabli 

AXPK 4x120    aktiiv –ja induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta 

                  
   

 
                   

    

   
             

  
   

         
  
  

                 
  

    
                     

  
   

          
 

  
                  

  

    
                      

 

Maakaabli AXPK 4x120    kaablilõigu pikkusega 702m aktiiv –ja induktiivtakistused 

                               

                                 

                               

                                

 

Maakaabli AXPK 4x120    kaablilõigu pikkusega 702m näivtakistused 

                                               

                                               

 

ALUS 4x70    kaablilõigu pikkusega 285m, ALUS 4x50    kaablilõigu pikkusega 

36m ja AXPK 4x25    kaablilõigu pikkusega 8m arvutusmetoodika on sama, mis AXPK 

4x120mm² kaablilõigu puhul, mistõttu ei ole liitumispunkt Jusaare ülejäenud kaablilõikude 

arvutused valemitena esitatud vaid tulemused on antud tabelitena. Liitumispunkt Jusaare 

kaablilõigu ALUS 4x70mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta on 

esitatud tabel 3.3. Kaablilõik on alates mastist M1 kuni masti M11. 

 

Tabel 3.3. Liitumispunkt Jusaare kaablilõigu ALUS 4x70mm² aktiiv –ja 

induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

   Ω   
   
 Ω   

   
 Ω 

ALUS 4x70 0,501 0,0896 0,1781 
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Liitumispunkt Jusaare ALUS 4x70mm² kaablilõigu pikkusega 285m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.4 

Tabel 3.4. Liitumispunkt Jusaare ALUS 4x70mm² kaablilõigu pikkusega 285m aktiiv –, 

näiv -ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

                                          

ALUS 4x70 0,143 0,286 0,0255 0,0507 0,160 0,305 

 

Liitumispunkt Jusaare kaablilõigu ALUS 4x50mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini ühe 

kilomeetri kohta on esitatud tabel 3.5. Kaablilõik on alates mastist M11 kuni mastini M12. 

 

Tabel 3.5. Liitumispunkt Jusaare kaablilõigu ALUS 4x50mm² aktiiv –ja 

induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

       
   
     

   
   

ALUS 4x50 0,701 0,0896 0,1781 

     

Liitumispunkt Jusaare ALUS 4x50mm² kaablilõigu pikkusega 36m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.6 

 

Tabel 3.6. Liitumispunkt Jusaare ALUS 4x50mm² kaablilõigu pikkusega 36m aktiiv –, 

näiv -ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

                                          

ALUS 4x50 0,0252 0,0505 0,00322 0,00641 0,0658 0,0403 

 

Liitumispunkt Jusaare kaablilõigu AXPK 4x25mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini ühe 

kilomeetri kohta on esitatud tabel 3.7. Kaablilõik on alates mastist M12 kuni liitumispunkt 

Jusaare kilpi. 

 

Tabel 3.7. Liitumispunkt Jusaare kaablilõigu AXPK 4x25mm² aktiiv –ja 

induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

       
   
     

   
   

AXPK 4x25 1,404 0,093 0,0186 
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Liitumispunkt Jusaare AXPK 4x25mm² kaablilõigu pikkusega 8m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Liitumispunkt Jusaare AXPK 4x25mm² kaablilõigu pikkusega 8m aktiiv –, näiv 

-ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

                                          

ALUS 4x50 0,0112 0,0225 0,000744 0,000149 0,0150 0,0262 

 

Liitumispunkti Jusaare lühisvoolud 

     
  

     
 

   

                         
          

     
  

     
 

   

                         
          

 

Männisalu mastalajaama fiidri F3 toitel oleva Miti liitumispunkti lühisvoolu arvutus.  

Lühisvoolu arvutusteks arvutatakse Männisalu mastalajaama fiidri F3 kaablilõikude 

näivtakistused. Miti liitumispunkti elektriliin koosneb kaablilõikudest: AXPK 

4x120    kaablilõigu pikkusega 702m, ALUS 4x50    kaablilõigu pikkusega 170m ja 

AXPK 4x25    kaablilõigu pikkusega 8m. Maakaabel AXPK 4x120    kaablilõigu 

pikkusega 702m on liitumispunktil Jusaare ja Miti sama, mistõttu lõigu aktiiv-, induktiiv-, 

-ja näivtakistuse arvutustel on sama tulem. Liitumispunkt Miti arvutusmetoodika on 

liitumispunkt Jusaare metoodikaga sama, mistõttu ei ole ALUS 4x50mm² ja AXPK 

4x25mm² arvutused valemitena esitatud vaid tulemused on antud tabelitena.  

Liitumispunkt Miti kaablilõigu ALUS 4x50mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini ühe 

kilomeetri kohta on esitatud tabel 3.9. Kaablilõik on alates mastist M1 kuni mastini M5. 

 

Tabel 3.9. Liitumispunkt Miti kaablilõigu ALUS 4x50mm² aktiiv –ja induktiivtakistused 

liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus  Takistused 

   Ω   
   
 Ω   

   
 Ω 

ALUS 4x50 0,701 0,0896 0,1781 

     

Liitumispunkt Miti ALUS 4x50mm² kaablilõigu pikkusega 170m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.10. 
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Tabel 3.10. Liitumispunkt Miti ALUS 4x50mm² kaablilõigu pikkusega 170m aktiiv –, 

näiv -ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

                                          

ALUS 4x50 0,119 0,2383 0,0152 0,0303 0,255 0,1348 

 

Liitumispunkt Miti kaablilõigu AXPK 4x25mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini ühe 

kilomeetri kohta on esitatud tabel 3.11. Kaablilõik on alates mastist M5 kuni liitumispunkt 

Miti kilbini. 

 

Tabel 3.11. Liitumispunkt Miti kaablilõigu AXPK 4x25mm² aktiiv –ja induktiivtakistused 

liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

       
   
     

   
   

AXPK 4x25 1,404 0,093 0,0186 

     

Liitumispunkt Miti AXPK 4x25mm² kaablilõigu pikkusega 8m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.12 

 

Tabel 3.12. Liitumispunkt Miti AXPK 4x25mm² kaablilõigu pikkusega 8m aktiiv –, näiv -

ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

     Ω      Ω      Ω      Ω      Ω      Ω 

AXPK 4x25 0,0112 0,0225 0,000744 0,000149 0,0375 0,0262 

 

Arvutuste tulemuse põhjal Miti liitumispunkti lühisvoolud 

     
  

     
 

   

                  
          

     
  

     
 

   

                   
          

 

Männisalu mastalajaama fiidri F3 toitel oleva liitumispunkt Lapisaare lühisvoolu arvutus. 

Lühisvoolu arvutusteks arvutatakse Männisalu mastalajaama fiidri F3 kaablilõikude 

näivtakistused. Liitumispunkt Lapisaare elektriliin koosneb kaablilõikudest: AXPK 

4x120    kaablilõigu pikkusega 69m ja AXPK 4x50    kaablilõigu pikkusega 154m. 

Liitumispunkt Lapisaare arvutusmetoodika on liitumispunkt Jusaare ja Miti metoodikaga 
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sama, mistõttu ei ole AXPK4x120mm² ja AXPK 4x50mm² arvutused valemitena esitatud 

vaid tulemused on antud tabelitena. Liitumispunkt Lapisaare kaablilõigu AXPK 4x120mm² 

aktiiv –ja induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta on esitatud tabel 3.13. Kaablilõik 

on alates mastalajaama jaotuskilbist kuni kaablikapini. 

 

Tabel 3.13. Liitumispunkt Lapisaare kaablilõigu AXPK 4x120mm² aktiiv –ja 

induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

   Ω   
   
 Ω   

   
 Ω 

AXPK 4x120 0,292 0,093 0,0186 

     

Liitumispunkt Lapisaare AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.14. 

 

Tabel 3.14. Liitumispunkt Lapisaare AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m aktiiv 

–, näiv -ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

     Ω      Ω      Ω      Ω      Ω      Ω 

AXPK 4x120 0,0201 0,0403 0,00642 0,00128 0,0553 0,0357 

 

Liitumispunkt Lapisaare kaablilõigu AXPK 4x50mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini 

ühe kilomeetri kohta on esitatud tabel 3.15.. Kaablilõik on alates kaablikapist kuni 

liitumispunkt Lapisaare kilbini. 

 

Tabel 3.15. Liitumispunkt Lapisaare kaablilõigu AXPK 4x50mm² aktiiv –ja 

induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

   Ω   
   
 Ω   

   
 Ω 

AXPK 4x120 0,702 0,093 0,0186 

 

Liitumispunkt Lapisaare AXPK 4x50mm² kaablilõigu pikkusega 154m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.16. 
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Tabel 3.16. Liitumispunkt Lapisaare AXPK 4x50mm² kaablilõigu pikkusega 154m aktiiv 

–, näiv -ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

                                          

AXPK 4x50 0,108 0,216 0,0143 0,00286 0,2310 0,1238 

 

Arvutuste tulemuse põhjal Lapisaare liitumispunkti lühisvoolud 

     
  

     
 

   

             
          

     
  

     
 

   

             
         

 

Männisalu mastalajaama fiidri F3 toitel oleva Kuivamäe liitumispunkti lühisvoolu  arvutus. 

Lühisvoolu arvutusteks arvutatakse Männisalu mastalajaama fiidri F3 kaablilõikude 

näivtakistused. Kuivamäe liitumispunkti elektriliin koosneb kaablilõikudest: AXPK 

4x120    kaablilõigu pikkusega 69m ja AXPK 4x70    kaablilõigu pikkusega 77m. 

Liitumispunkt Kuivamäe arvutusmetoodika on liitumispunkt Jusaare, Miti ja Lapisaare 

metoodikaga sama, mistõttu ei ole AXPK 4x120mm² ja AXPK 4x70mm² arvutused 

valemitena esitatud vaid tulemused on antud tabelitena. Liitumispunkt Kuivamäe 

kaablilõigu AXPK 4x120mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta on 

esitatud tabel 3.17 Kaablilõik on alates mastalajaama jaotuskilbist kuni kaablikapini. 

Tabel 3.17. Liitumispunkt Kuivamäe kaablilõigu AXPK 4x120mm² aktiiv –ja 

induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

   Ω   
   
 Ω   

   
 Ω 

AXPK 4x120 0,292 0,093 0,0186 

     

Liitumispunkt Kuivamäe AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.18. 

 

Tabel 3.18. Liitumispunkt Lapisaare AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m aktiiv 

–, näiv -ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

     Ω      Ω      Ω      Ω      Ω      Ω 

AXPK 4x120 0,0201 0,0403 0,00642 0,00128 0,0553 0,0357 
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Liitumispunkt Kuivamäe kaablilõigu AXPK 4x70mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini 

ühe kilomeetri kohta on esitatud tabel 3.19. Kaablilõik on alates kaablikapist kuni 

liitumispunkt Kuivamäe kilbini. 

 

Tabel 3.19. Liitumispunkt Kuivamäe kaablilõigu AXPK 4x70mm² aktiiv –ja 

induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

   Ω   
   
 Ω   

   
 Ω 

AXPK 4x70 0,501 0,093 0,0186 

     

Liitumispunkt Kuivamäe AXPK 4x70mm² kaablilõigu pikkusega 77m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.20. 

 

Tabel 3.20. Liitumispunkt Lapisaare AXPK 4x70mm² kaablilõigu pikkusega 77m aktiiv –, 

näiv -ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

     Ω      Ω      Ω      Ω      Ω      Ω 

AXPK 4x70 0,0386 0,0771 0,00716 0,00143 0,0921 0,0540 

 

Arvutuste tulemuse põhjal Kuivamäe liitumispunkti lühisvoolud 

     
  

     
 

   

             
           

     
  

     
 

   

             
           

 

Männisalu mastalajaama fiidri F3 toitel oleva Soovere liitumispunkti lühisvoolu arvutus. 

Lühisvoolu arvutusteks arvutatakse Männisalu mastalajaama fiidri F3 kaablilõikude 

näivtakistused. Soovere liitumispunkti elektriliin koosneb kaablilõikudest: AXPK 

4x120    kaablilõigu pikkusega 69m ja AXPK 4x25    kaablilõigu pikkusega 57m. 

Liitumispunkt Soovere arvutusmetoodika on liitumispunkt Jusaare , Miti, Lapisaare ja 

Kuivamäe metoodikaga sama, mistõttu ei ole AXPK4x120mm² ja AXPK 4x25mm² 

arvutused valemitena esitatud vaid tulemused on antud tabelitena.  

Liitumispunkt Soovere kaablilõigu AXPK 4x120mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini 

ühe kilomeetri kohta on esitatud tabel 3.21. Kaablilõik on alates mastalajaama jaotuskilbist 

kuni kaablikapini. 
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Tabel 3.21. Liitumispunkt Soovere kaablilõigu AXPK 4x120mm² aktiiv –ja 

induktiivtakistused ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

   Ω   
   
 Ω   

   
 Ω 

AXPK 4x120 0,292 0,093 0,0186 

 

Liitumispunkt Soovere AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.22. 

 

Tabel 3.22. Liitumispunkt Soovere AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m aktiiv –, 

näiv -ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistused 

     Ω      Ω      Ω      Ω      Ω      Ω 

AXPK 4x120 0,0201 0,0403 0,00642 0,00128 0,0553 0,0357 

 

Liitumispunkt Soovere kaablilõigu AXPK 4x25mm² aktiiv –ja induktiivtakistused liini ühe 

kilomeetri kohta on esitatud tabel 3.23 Kaablilõik on alates kaablikapist kuni liitumispunkt 

Soovere kilbini. 

 

Tabel 3.23. Liitumispunkt Soovere kaablilõigu AXPK 4x25mm² aktiiv –ja 

induktiivtakistused liini ühe kilomeetri kohta 

Nimetus Takistused 

   Ω   
   
 Ω   

   
 Ω 

AXPK 4x25 1,404 0,093 0,0186 

     

Liitumispunkt Soovere AXPK 4x25mm² kaablilõigu pikkusega 57m aktiiv –, näiv -ja 

induktiivtakistused on esitatud tabel 3.24. 

 

Tabel 3.24. Liitumispunkt Lapisaare AXPK 4x25mm² kaablilõigu pikkusega 57m aktiiv –, 

näiv -ja induktiivtakistused 

Nimetus Takistus 

     Ω      Ω      Ω      Ω      Ω      Ω 

AXPK 4x120² 0,08003 0,16005 0,0053 0,00106 0,17505 0,0159 

 

Arvutuste tulemuse põhjal Soovere liitumispunkti lühisvoolud 
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Tabel 3.25 on esitatud liitumispunktide ühefaasilise lühisvoolud ja peakaitsme nimivoolud 

peale Kirmsi alajaama fiidri F2 võrgupiirkonna rekonstruktsiooni.  

 

Tabel 3.25. Ühefaasilise lühisvoolud ja peakaitsme nimivoolud 

Liitumispunkti  Ühefaasiline lühisvool, A Peakaitsme nimivool, A 

Miti 312 20 

Jusaare 284 50 (B) 

Lapisaare 803 50 

Kuivamäe 1560 40 

Soovere 998 16 

 

Tabel 3.25 esitatud liitumispunktide lühisvoolud peale rekonstruktsiooni on suurema 

väärtusega kui tabel 3.1 esitatud väärtused. Enne Kirmsi alajaama fiidri F2 võrgupiirkonna 

rekonstruktsiooni ei vastanud liitumispunkt Miti lühisvool nõuetele.  

 

Liitumispunkti väikese nimivooluga kaitsel litite puhul võib liitujal olla probleemiks tema 

elektripaigaldise lõppahelas standardi nõuetele vastavate väljal litusaegade tagamine. 

Seetõttu tuleb uue madalpingevõrgu projekteerimisel ja väljaehitamisel arvestada, et 

väikseim  hefaasiline l hisvool liitumispunktides ei oleks alla 250A. See võimaldab liitujal 

lõppahelate kaitseks kasutada standardi EVS-EN 60898-1 kohaseid C-t  pi 

rakendustunnusjoonega vähemalt 16A nimivooluga kaitsel liteid. [2]  

 

Olukorras kui lühisvoolu suurust 250A pole võimalik ülemääraste kulutusteta saavutada on 

standardis nõutud väljalülitusaja nõude täitmiseks lubatud liitumispunkti kaitsena kasutada 

ka standardi EVS-EN 60898-1 kohaseid B-tüüpi rakendustunnusjoonega kaitselüliteid, mis 

tagavad nõutava väljalülitusaja [2, 13]. 

 

Jaotusvõrgus peab kaitseaparaat automaatselt katkestama vooluahela või seadme liinijuhi 

toite vastavalt kehtiva standardi EVS-HD 60364-4-41: 2007 „Madalpinge 

elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest“ punktile 411.3.2.3 

enimalt 5 sekundi jooksul. Seega KP/MP alajaamades paigaldatud madalpingefiidrite 

kaitseaparaadid, fiidritele paigaldatud sektsioneerivad kaitseaparaadid ja liitumispunktide 

kaitseaparaadid peavad tagama standardi punkti 411.3.2.3 nõuete täitmise [2]. 
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Vastavalt standardi EVS-HD 60364-4-41:2007 „Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: 

Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest“ punktile 411.3.2.2, siis lõppahelates nimivooluga 

mitte üle 32A tuleb rakendada tabelis 3.2 sätestatud enimalt lubatavat väljalülitusaega [3].  

 

Vastavalt standardi EVS-HD 60364-4-41:2007 punktile 411.3.2.3, siis TN-juhistike 

jaotusahelates ja standardi  jaotisega 411.3.2.2 haaramata ahelates võib lubada 

väljalülitusaega enimalt 5s [3].  

 

Lähtudes tabel 3.25 esitatud ühefaasilise lühisvoolu arvutustulemustest ja peakaitsme 

nimivoolu andmetest, projekteerimisülesandes püstitatud eesmärgist, et rekonstrueeritud 

liitumispunkt Miti ühefaasiline lühisvool on 260A, Elektrilevi OÜ juhendi J342/6, ja 

standardi EVS-HD 60364-4-41:2007 punkti 411.3.2 nõudest, siis saab väita, et 

liitumispunkt Miti, Jusaare, Lapisaare, Kuivamäe ja Soovere ühefaasiline lühisvool vastab 

projekteerimisülesandes püstitatud eesmärgile ja kehtivatele nõuetele. Rekonstruktsiooni 

eesmärk on täidetud.  
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4. PINGEKAO ARVUTUS  

 

4.1. Liinilõikude pingekao arvutusmetoodika 

 

Kirmsi alajaama fiidri F2 kaugeima liitumispunkti Miti pingekadu Elektrilevi OÜ Webmap 

rakenduse andmetel on 10,51 %. Lähtudes standardis EVS-HD 60364-5-52: 2011 punktis 

525 toodud nõudest, mille kohaselt suhteline pingekadu paigaldise nimipinge suhtes 

paigaldise liitumispunkti ja suvalise koormuspunkti vahel ei tohi olla suurem kui 5% juhul 

kui on tegemist vahetult avalikust madalpingelisest jaotusvõrgust toidetava 

madalpingepaigaldisega [4]. Seega saab väita, et Kirmsi alajaama fiidri F2 ei täida 

standardis EVS-HD 60364-5-52: 2011 punktis 525 toodud nõuet. Elektrilevi OÜ rakenduse 

Webmap andmete järgi saadud liitumispunkti Miti, Jusaare, Lapisaare, Kuivamäe ja 

Soovere pingekaod on esitatud tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Elektrilevi OÜ rakenduse Webmap andmete järgi saadud pingekadu 

Liitumispunkti  Pingekadu, % 

Miti 10,51 

Jusaare 2,38 

Lapisaare 0,32 

Kuivamäe 1,59 

Soovere 0,91 

 

Rekonstruktsiooni mahus koostatud Männisalu alajaama fiidri F3 liitumispunkt Miti, 

Jusaare, Lapisaare, Soovere ja Kuivamäe kaablilõikude pingekadude arvutusmetoodika. 

 

Pingekadu kolmefaasilises liinis [14],  

                                                              
       

   
                                                        

kus ρ on juhi materjali eritakistus Ω·     ; 

       P – tarbitav võimsus W; 

       l – liini pikkus m; 

       s – juhi ristlõikepindala    ; 

      U – liinipinge V. 
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Alumiiniumkaabli eritakistuse väärtus on 0,0282 Ω·     .Vaskkaabli eritakistuse 

väärtus on 0,0172 Ω · mm²/m. 

 

Vastavalt valemile 4.1 pingekadu Männisalu mastalajaama jaotuskilbis 

    
       

   
 
                  

          
       

 

Pingekadude arvutus Männisalu alajaama fiidri F3 Jusaare liitumispunkti elektriliinile. 

Selleks on vajalik pingekadude arvutus liini iga kaablilõigu kohta.  

Liitumispunkt Jusaare elektriliin koosneb AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 5m, 

mis on trafokaabel. AXPK 4x120    kaablilõigu pikkusega 69m, mis on mastalajaama 

jaotuskilbist kaablikappi. AXPK 4x120    kaablilõigu pikkusega 633m, mis on 

kaablikapist masti M1. ALUS 4x70    kaablilõigu pikkusega 285m, mis on mastist M1 

masti M5. ALUS 4x50    kaablilõigu pikkusega 36m, mis on mastist M1 masti M12. 

AXPK 4x25mm² kaablilõigu pikkusega 8m, mis on mastist M12 liitumispunkt Jusaare 

kilpi. Liitumispunktide kaablilõigud on esitatud lisades (Lisa 6-7). Liitumispunktide 

kaablimargid ja pikkused on saadud projekteerimisülesandest, Webmapist ja 

Keskonnaprojekt OÜ töö nr. IL2700 elektriskeemi jooniselt.  

 

Vastavalt valemile 4.1 pingekadu AXPK 4x120    kaablilõigu pikkusega 69m 

    
       

   
 
                   

          
        

 

Liitumispunkt Jusaare ülejäenud kaablilõikude pingekao arvutusmetoodika on sama, mis 

AXPK 4x120mm² puhul, mistõttu arvutused ei ole valemitena esitatud vaid tulemused on 

antud tabelitena. Liitumispunkt Jusaare liini kaablilõikude pingekao arvutustulemused on 

esitatud tabel 4.2 

 

Tabel 4.2. Liitumispunkt Jusaare kaablilõikude kaabli tüüp, lõigu pikkus ja pingekadu 

Kaablilõik Kaablilõigu pikkus, m Pingekadu, % 

AXPK 4x120 5 0,06 

AXPK 4x120 69 0,32 

AXPK 4x120 633 1,85 

ALUS 4x70 285 1,43 

ALUS 4x50 36 0,25 

AXPK 4x25 8 0,11 
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Liitumispunkt Jusaare kaablilõikude pingekadu kokku 

                                          

 

Liitumispunkt Miti pingekao arvutusmetoodika on sama mis liitumispunktil Jusaare, 

mistõttu ei ole arvutused valemitena esitatud vaid tulemused on antud tabelitena. 

Liitumispunkt Miti liin koosneb AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 5m, mis on 

trafokaabel..AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m, mis on mastalajaama kilbist 

kaablikappi. AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 633m, mis on kaablikapist masti 

M1. ALUS 4x50mm² kaablilõigu pikkusega 170m, mis on mastist M1 masti M5.. AXPK 

4x25mm² kaablilõigu pikkusega 8m, mis on mastist M5 liitumispunkt Miti kilpi. 

Liitumispunkt Miti liini kaablilõikude pingekao arvutustulemused on esitatud tabel 4.3 

 

Tabel 4.3. Liitumispunkt Miti kaablilõikude kaabli tüüp, lõigu pikkus ja pingekadu 

Kaablilõik Kaablilõigu pikkus, m Pingekadu, % 

AXPK 4x120 5 0,06 

AXPK 4x120 69 0,32 

AXPK 4x120 633 1,85 

ALUS 4x50 170 1,20 

AXPK 4x25 8 0,11 

Liitumispunkt Miti kaablilõikude pingekadu kokku 

                                     

 

Liitumispunkt Lapisaare pingekao arvutusmetoodika on sama mis liitumispunktil Jusaare 

ja Miti, mistõttu ei ole arvutused valemitena esitatud vaid tulemused on antud tabelitena. 

Liitumispunkt Lapisaare liin koosneb AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 5m, mis on 

mastalajaama trafokaabel. AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m, mis on 

mastalajaama kilbist kaablikappi. AXPK 4x50mm² kaablilõigu pikkusega 154m, mis on 

kaablikapist liitumispunkt Lapisaare kilpi. Liitumispunkt Lapisaare liini kaablilõikude 

pingekao arvutustulemused on esitatud tabel 4.4 

Tabel 4.4. Liitumispunkt Lapisaare kaablilõikude kaabli tüüp, lõigu pikkus ja pingekadu 

Kaablilõik Kaablilõigu pikkus, m Pingekadu, % 

AXPK 4x120 5 0,06 

AXPK 4x120 69 0,32 

AXPK 4x50 154 1,09 
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Liitumispunkt Miti kaablilõikude pingekadu kokku 

                           

 

Liitumispunkt Kuivamäe pingekao arvutusmetoodika on sama mis liitumispunktil Jusaare, 

Miti ja Lapisaare, mistõttu ei ole arvutused valemitena esitatud vaid tulemused on antud 

tabelitena. Liitumispunkt Kuivamäe liin koosneb AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 

5m, mis on trafokaabel. AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m, mis on alajaama 

kilbist kaablikappi. AXPK 4x70mm² kaablilõigu pikkusega 77m, mis on kaablikapist 

liitumispunkt Kuivamäe kilpi. Liitumispunkt Kuivamäe liini kaablilõikude pingekao 

arvutustulemused on esitatud tabel 4.5 

 

Tabel 4.5. Liitumispunkt Kuivamäe kaablilõikude kaabli tüüp, lõigu pikkus ja pingekadu 

Kaablilõik Kaablilõigu pikkus, m Pingekadu, % 

AXPK 4x120 5 0,06 

AXPK 4x120 69 0,32 

AXPK 4x70 77 0,31 

 

Liitumispunkt Kuivamäe kaablilõikude pingekadu kokku 

                           

 

Liitumispunkt Soovere pingekao arvutusmetoodika on sama mis liitumispunktil Jusaare, 

Miti, Lapisaare ja Kuivamäe, mistõttu ei ole arvutused valemitena esitatud vaid tulemused 

on antud tabelitena. Liitumispunkt Soovere liin koosneb AXPK 4x120mm² kaablilõigu 

pikkusega 5m, mis on trafokaabel. AXPK 4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m, mis on 

alajaama kilbist kaablikappi. AXPK 4x25mm² kaablilõigu pikkusega 57m, mis on 

kaablikapist liitumispunkt Soovere kilpi. Liitumispunkt Soovere liini kaablilõikude 

pingekao arvutustulemused on esitatud tabel 4.6 

 

Tabel 4.6. Liitumispunkt Soovere kaablilõikude kaabli tüüp, lõigu pikkus ja pingekadu 

Kaablilõik Kaablilõigu pikkus, m Pingekadu, % 

AXPK 4x120 5 0,06 

AXPK 4x120 69 0,32 

AXPK 4x25 57 0,26 

 

Liitumispunkt Soovere kaablilõikude pingekadu kokku 
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Tabel 4.7 on esitatud Kirmsi alajaama võrgupiirkonna rekonstruktsiooni pingekaod.  

 

Tabel 4.7. Kolmefaasilise tarbimisega Kirmsi alajaama võrgupiirkonna rekonstruktsiooni 

pingekaod  

Liitumispunkt Pingekadu, % 

Miti 3,22 

Jusaare 4,02 

Lapisaare 1,47 

Kuivamäe 0,69 

Soovere 0,64 

 

Vastavalt standard EVS-HD 60364-5-52: 2011 punktile 525 on tabel 4.8 esitatud enimalt 

lubatav pingekaod.. 

 

Tabel 4.8. Enimalt lubatud pingekaod [4] 

Paigaldise liik Pingekadu 

valgustusahelates 

Pingekadu 

muudes 

ahelates 

A - Vahetult avalikust madalpingelisest 

jaotusvõrgust toidetavad madalpingepaigaldised 

3 5 

B - Madalpingelisest erajaotusvõrgust toidetavad 

madalpingepaigaldised 

6 8 

 

Märkus. Soovitatakse, et pingekadu lõppahelates, kui võimalik, ei oleks suurem kui 

paigaldise liigi A korral. 

 

Tabel 4.1 esitatud liitumispunkt Miti pingekadu on suurem kui tabel 4.8 enimalt lubatav 

pingekadu 5%. Lubatust suurem pingekadu tuleneb 1737m pikast elektriliinist ja 

mittepiisava läbimõõduga 4xA-35 ning 4xA-25 kiudjuhtmetest. Rekonstruktsiooni mahus 

ühendatakse liitumispunkt Miti Kirmsi alajaama fiidri F2 toitelt ümber Männisalu alajaama 

fiidri F3 toitele. Liini pikkus toitealajaamast liitumispunktini on 877m ja ehitatud AXPK 

4x120mm² ja AXPK 4x50mm² tüüpi kaabliga. Rekonstruktsiooni tulemusel on 

liitumispunkti pingekadu 3,22%.  

Tabel 4.1 esitatud liitumispunkt Jusaare, Lapisaare, Kuivamäe ja Soovere pingekadu vastas 

enne rekonstruktsiooni kehtivatele nõuetele. Tabel 4.7 põhjal lähtudes vastab 
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liitumispunktide pingekadu rekonstruktsiooni tulemusel alla tabel 4.8 esitatud enimalt 

lubatud väärtuse 5%.   

Tabel 4.7 ja 4.8 esitatud andmete põhjal saab väita, et Kirmsi alajaama fiidri F2 

elektrivõrgu rekonstruktsiooni tulemusel vastab liitumispunkt Miti, Jusaare, Lapisaare, 

Kuivamäe ja Soovere pingekadu standardi EVS-HD 60364-5-52: 2011 punkti 525 toodud 

nõuetele. Rekonstruktsiooni eesmärk on täidetud. 
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5. KAITSESEADMETE VALIK JA SELEKTIIVSUS  

 

5.1. Liigkoormusvoolude -ja lühisekaitse 

 

Käesolev jaotis on Kirmsi alajaama fiidri F2 võrgupiirkonna kaitseaparaatidele esitatud 

nõuetest.  

Elektritarvitid on enamasti  hendatavad elektrivõrku, kus igal hetkel toodetakse just nii 

palju energiat, kui tarbitakse. Mingil hetkel tarbitav energiahulk sõltub tarviti t  bist, 

koormusest ja võimsusest ning seadme korrasolekust. Probleeme võib tekitada tarvitite 

sisse –ja väljal litamine ning l litussagedus, samuti pinge-, voolu –ja koormusemuutus. 

Koormusemuutuse erijuhuks on liigkoormus, äärmusjuhuks l his. Mõlemal juhul suureneb 

eralduv soojushulk. Soojus mõjub vanandavalt isoleermaterjalidele ja l hendab 

elektriseadme eluiga ning vähendab töökindlust. Seda p  takse vältida 

liigkoormuskaitseseadmetega. L hise korral on elektris steemist saadav energiahulk eriti 

suur, suure tõenäosusega tekib elektrikaar, mis võib kiiresti hävitada elektriseadme ja 

tekitada ka kahjutule. Seda p  takse vältida l hisekaitseseadmega. [15]  

„Kaitselüliti olulisemad koosteüksused ehk plokid on [16]:  

 termiline liigkoormusvabasti (termovabasti); 

 elektromagnetiline lühisvabasti (elektromagnetvabasti); 

 väljalülitusmehhanism; 

 peakontaktid ja 

 abikontaktid“. 

Väiksema nimivoolu korral (alla 200 A) kasutatakse  hte kontaktipaari, mis täidab  htlasi 

ka kaarekustutuskontaktide funktsiooni. Üle 200 A nimivooluga kaitsel lititel on lisaks 

peakontaktidele veel kaarekustutuskontaktid. Sissel litamisel sulguvad 

kaarekustutuskontaktid enne peakontakte, väljal litamisel lahutavad pärast peakontakte. 

[17] 

Vastavalt standardi EVS-HD 60364-4-43:2010 punktile 434.2 peab aparaat, mis tagab 

kaitse lühisvoolu eest, olema paigutatud punkti, milles juhtide ristlõige vähenemine või 

muu muutus kaasneb juhtide kestvalt lubatava voolu muutumisega, väljaarvatult juhtumeil, 

mil rakendatakse standardi punkti 434.2.1, 434.2.2 või 434.3 [18]. 
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Lähtudes standardi EVS-HD 60364-4-43:2010 punktist 434.5.1, siis lühisekaitseaparaadi 

lahutusvõime ei tohi olla väiksem kui arvutuslik lühisvool selle paigalduskohas, 

väljaarvatult juhul, kui toite poole on paigaldatud teine, piisava lahutusvõimega 

kaitseaparaat [18]. Sellisel juhul peavad kaitseaparaatide tunnussuurused olema omavahel 

selliselt sobitatud, et mõlema aparaadi poolt läbilastav energia ei oleks suurem kui energia, 

mida koormuspoolne aparaat ja nende aparaatidega kaitstavad juhid võivad kahjustamata 

taluda [18]. Lähtudes standardi EVS-HD 60364-4-43:2010 punktist 433.2.1, mille kohaselt 

liigkoormuskaitseaparaat, mis tagab kaitse liigkoormuse eest, peab olema paigutatud 

punkti, milles juhtide ristlõige, liik, ehitus või paigaldusviis muutub, kusjuures see kaasneb 

juhtide kestvalt lubatava voolu vähenemisega, väljaarvatult juhtumeil, mil rakendatakse 

jaotist 433.2.2 või 433.3 [18].  

Vastavalt standardi punktile 433.1, mille järgi juhti liigkoormuse eest kaitsva aparaadi 

rakendumise tunnussuurused peavad rahuldama kaht järgmist tingimust 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

kus    on vooluahela projekteerimisel ettenähtud vool; 

           juhi kestvalt lubatav vool; 

           kaitseaparaadi nimvool [18, 19].   

Rekonstrueeritava elektrivõrgu vooluahela ettenähtud voolud on saadud Elektrilevi OÜ 

Webmap rakendusest. Saadud vooluahelate voolu väärtuse järgi on lähtudes tingimusest 

5.1.1 ja 5.1.2 valitud sobiva rakendumise tunnussuurusega kaitseaparaadid. Kasutatud on 

ettevõtte Eatoni kaitseseadmeid, mis tuleneb sellest, et selektiivsuse tunnusjoonte 

koostamisel on kasutatud sama firma Microsoft Exceli põhist rakendust 

CurveSelect_V1.24. Kaitseaparaatide valikul on lähtutud ülal toodud standardi nõuetest ja 

kaitseaparaadid on paigaldatud punkti, milles juhi ristlõige vähenemisega kaasneb juhi 

kestvalt lubatud voolu muutus. Valitud aparaadid on esitatud tabel 5.1 kuni 5.5.  

 

Tabel 5.1. Liitumispunkt Miti kaitseaparaadid 

Kaitseaparaat Kaitseaparaadi asukoht Kaitseaparaadi nimivool, A 

Eaton NZMB2-A200, 3p, 200A Mastalajaama jaotuskilp 200A 

Eaton NZMB1-A80 

3p, 80A 

Mastalajaama jaotuskilp 80A 

Eaton NZMB1-A63 

3p, 63A 

Kaablikapp 63A 

Eaton MCB 3p, 20A Miti liitumiskilp 20A 
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Tabel 5.2. Liitumispunkt Jusaare kaitseaparaadid 

Kaitseaparaat Kaitseaparaadi asukoht Kaitseaparaadi nimivool, 

A 

Eaton NZMB2-A200, 3p, 200A Mastalajaama 

jaotuskilp 

20 

Eaton NZMB1-A80 

3p, 80A 

Mastalajaama 

jaotuskilp 

80 

Eaton NZMB1-A63 

3p, 63A 

Kaablikapp 63 

Eaton MCB 3p, 50A Jusaare liitumiskilp 50 

Tabel 5.3. Liitumispunkt Lapisaare kaitseaparaadid 

Kaitseaparaat Kaitseaparaadi asukoht Kaitseaparaadi nimivool, 

A 

Eaton NZMB2-A200, 3p, 200A Mastalajaama 

jaotuskilp 

200 

Eaton NZMB1-A80 

3p, 80A 

Mastalajaama 

jaotuskilp 

80 

Eaton MCB 3p, 50A Lapisaare liitumiskilp 50 

 

Tabel 5.4. Liitumispunkt Kuivamäe kaitseaparaadid 

Kaitseaparaat Kaitseaparaadi asukoht Kaitseaparaadi nimivool, 

A 

Eaton NZMB2-A200, 3p, 200A Mastalajaama 

jaotuskilp 

200 

Eaton NZMB1-A80 

3p, 80A 

Mastalajaama 

jaotuskilp 

80 

Eaton MCB 3p 63A Kahekohaline 

liitumiskilp 

63 

Eaton MCB 3p, 40A Kuivamäe liitumiskilp 40 

 

Tabel 5.5. Liitumispunkt Soovere kaitseaparaadid 

Kaitseaparaat Kaitseaparaadi asukoht Kaitseaparaadi nimivool, 

A 

Eaton NZMB2-A200, 3p, 200A Mastalajaama 

jaotuskilp 

200 

Eaton NZMB1-A80 

3p, 80A 

Mastalajaama 

jaotuskilp 

80 

Eaton MCB 3p 63A Kahekohaline 

liitumiskilp 

63 

Eaton MCB 3p, 16A Soovere liitumiskilp 16 

 

Lähtudes tabel 5.1 – 5.5 esitatud valitud kaitseaparaatide rakendumise tunnussuuruse 

vastavusest rekonstrueeritava elektrivõrgu vooluahelate etteantud vooluga ja sellest, et 

aparaadid on paigaldatud punktidesse, milles juhi ristlõige vähenemisega kaasneb juhi 
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kestvalt lubatud voolu muutus, siis saab väita, et valitud kaitseseadmed vastavad standardis 

EVS-HD 60364-4-43:2010 esitatud liigkoormusvoolu ja lühisvoolu kaitse nõuetele. 

Rekonstruktsiooni eesmärk on täidetud. 

 

 

5.2. Selektiivsuse saavutamise metoodika 

 

Käesolev jaotis kirjeldab kaitseaparaatide selektiivsust liigkoormusvoolu ja lühisvoolu 

järgi ning selektiivsuse tagamise erinevaid võimalusi. 

Kui kaitse peab töötama liigkoormuspiirkonnas, siis kasutatakse tavaliselt selektiivsust aja 

ja voolu järgi. Kui kaitse peab töötama lühisepiirkonnas, siis võidakse kasutada erinevaid 

selektiivsuse saavutamise viise. Selektiivsuse viisid on [20]: 

 

 Selektiivsus voolu järgi; 

 Selektiivsus aja järgi; 

 Selektiivsus energia järgi; 

 Selektiivsus lühisekoha järgi. 

 

Ajalise sõltuvuse graafik ongi rakendumistunnusjoon, kus voolu kasvades kaitsel liti 

rakendumisaeg l heneb. Kui kaitse põhineb sellist t  pi tunnusjoonel, siis on tegemist aja 

ja voolu järgi selektiivsuse saavutamise viisiga. Aja ja voolu järgi rakendumine on 

selektiivne kui kohaldada vabastid nii, et kõigi paigaldises esineda võivate 

liigkoormusvoolu väärtuste korral rakendub koormuspoolne kaitsel liti kiiremini kui 

toitepoolne. Selektiivsus aja järgi põhineb asjaolul, et mida lähemal elektripaigaldise 

toiteallikale l his toimub, seda suurem on tekkiv l hisvool. Seetõttu on võimalik 

kaitsel litite hetkvabastitele erineva sätte asetamisega rikke tekkimise asukohta muust 

paigaldisest eraldada. Täisselektiivsust on nii siiski võimalik saavutada vaid erijuhtudel 

kui l hisvoolud pole eriti suured ja kui kahe kaitsel liti vahel paiknevad suure 

näivtakistusega komponendid (trafo, pikk kaabelliin jne), mille tõttu l hisvoolud nende 

kaitsel litite paigaldamiskotades on väga erinevad. [20] 

See on selektiivsuse tagamise viis, mida saab kasutada ka sama gabariidiga ja 

kaitsefunktsiooni mitteomavate kaitselülitite puhul [20].   

Aja järgi selektiivsus on selektiivsus voolu järgi edasi arendus [20]. 
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Selle koordinatsiooni puhul määratakse rakendusmivoolu lävele lisaks ka rakendumisaeg 

(viide). Teatud voolu väärtus kutsub esile vabasti rakendumise alles teatava aja möödudes 

võimaldades enne rakenduda lähemal asuvatel kaitsel lititel ja rikke asukoht eraldada. 

Sätete määramise strateegia siin on seega koormuse poolt toite poole liikudes suurendada 

astmeliselt vabastite rakendumisvoolude lävesid ja rakendumisaegade viiteid. Sätete 

määramisel tuleb arvesse võtta ka kaitsel litite tolerantse ja nendes kulgevaid tegelikke 

voolusid. Järjestikku  hendatud kaitsel litite rakendumisviidete erinevus peab arvestama 

koormuspoolse kaitsel liti poolt rikke avastamisele ja kõrvaldamisele kuluvat aega ning 

toitepoolse kaitsel liti inertsi. [20] 

Nagu ka selektiivsus voolu puhul võrreldakse seejärel kaitselülitite aeg-voolu rakendumise 

tunnusjooni. Üldiselt see koordinatsiooni viis on lihtne määratleda ja realiseerida. See ei 

ole kallis ja võimaldab saavutada suuremat selektiivsuse piirvoolu. Sellegi poolest on 

rakendumisajad pikad ja kaitselüliteid läbivad suured energiahulgad. Seda selektiivsuse 

tagamise viisi saab kasutada ka sama gabariidiga kaitselülitite vahel, mille elektroonilised 

vabastid omavad kaitsefunktsiooni. [20]   

Koordinatsioon energia järgi on eriline selektiivsuse tagamise viis, mis kasutab ära 

kompaktkaitselülitite voolupiiravaid omadusi [20].  

Näiteks ettevõtte ABB SACE Isomax ja Tmax tootesarja kaitselülitid on lühiseolukorras 

kiired (rakendumisaeg jääb mõne millisekundi piiridesse) ja avanevad hetkel kui voolul on 

tugev asümmeetriline komponent. Seetõttu ei ole selektiivsuse määramisel võimalik 

kasutada aeg-voolu tunnusjooni, mis on müüdetud sümmeetrilise sinusoidaalse lainekuju 

puhul. [20]   

Selektiivsus lühisekoha järgi on edasiarendus koordinatsioon aja järgi [20].  

„Selektiivsus saavutatakse lühisekoha järgi voolutugevust mõõtvate seadmete omavahelise 

suhtlemise abil pärast seda kui ühe seadme poolt on avastatud rakendumisläve ületamine. 

See viis võimaldab täpselt määrata rikke asukoha ja korraldada rikkekoha toite 

väljalülitamine“. [20] 

Võrreldes selektiivsus aja järgi võimaldab selektiivsus lühisekoha järgi vähendada 

rakendumisaegu (need võivad olla lühemad kui sada millisekundit). Vähendada nii rikkest 

põhjustatavaid kahjusid kui ka mõju elektrivarustusele. Vähendada paigaldise osadele 

mõjuvat termilist ja dünaamilist koormust. Saavutada kõrge selektiivsuse taseme. Samas 

on selektiivsus lühisekoha järgi keerukam ja kallim teostada ning nõuab täiendava 

toiteallika olemasolu. [20] 
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„Seetõttu kasutatakse seda lahendust peamiselt suurte nimi –ja lühisvooludega 

süsteemides, mis nõuavad korraga nii kõrget ohutust kui ka toite katkematust. Enamasti on 

tegemist otse trafode ja generaatorite järel paiknevate primaarjaotusseadmetega“. [20] 

Valitud selektiivsete kaitseaparaatide tunnusjoonte sobitamisest kirjeldab jaotis 5.3.   

 

 

5.3. Kirmsi alajaama võrgupiirkonna selektiivsete kaitseaparaatide 

tunnusjooned 

 

Kirmsi alajaama võrgupiirkonna selektiivsete kaitseaparaatide tunnusjoonte koostamisel on 

kasutatud firma Eaton Microsoft Excel põhinevat rakendust CurveSelect V 1.24. 

Tunnusjooned on koostatud tabelis 5.1 kuni 5.5 esitatud kaitseaparaatide parameetreid 

kasutades.  

Rakendus sisaldab ettevõtte Eaton seadmeid, mille hulgast on valitud käesoleva 

rekonstruktsiooni tarvis sobivad kaitseseadmed, arvestades sealjuures jaotis 5.1 toodud 

standardi EVS-HD 60364-4-43:2010 nõudeid. Sobiva tunnussuurusega aparaadi välja 

valimise järel, esitab rakendus kaitseseadme rakendumise tunnusjoone graafikule. Kui 

vooluahela kõik sobivad aparaadid on välja valitud, siis esitab rakendus kõigi valitud 

kaitseseadmete rakendumise tunnusjooned graafikule, mille x-teljel on näidatud vool 

amprites, y-teljel rakendumise aeg minutites ja tundides, lisaks on esitatud kaitseaparaadi 

nimivool ning sätted. Graafikul esitatud tunnusjoonte põhjal on võimalik välja selgitada, 

kas valitud seadmete hulgast rakendub liigkoormusvoolu ja rikke olukorras selleks 

ettenähtud kaitseaparaat ja välja lülitatakse kaablilõik, milles liigkoormusvool või 

lühisvool toimus. Kirmsi alajaama võrgupiirkonna selektiivsete kaitseseadmete 

tunnusjooned on toodud lisades (Lisa 1-5).  
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6. MASTI TUGEVUSEARVUTUS 

 

6.1. Masti tugevusarvutuse metoodika 

 

Masti tugevusarvutus on koostatud põhjusel, et tagada Kirmsi alajaama fiidri F2 

elektrivõrgu rekonstruktsiooni tulemusel õhuliini ilmastikukindlus ja vastavus kehtivatele 

nõuetele. Masti tugevusarvutuse puhul tuleb arvestada tuule survega mastivisangule ja 

mastile.  

Maapinna lõikes mastile mõjuv tuulesurvest rakenduv paindemoment [21, 22] 

                                                                                                                                         

kus    on tuule surve mastivisangule N; 

       h – masti arvutatava osa kõrgus (tavaliselt ladvast maapinnani) m; 

          - tuule surve puitmastile N. 

 

Tuule surve mastivisangule [21, 22] 

                                                                                                                                            

kus N on juhtmete arv visangus; 

           – tuulesurvejõud pikkusühikule N/m; 

       L – kahel pool masti asuvate mastivisangute keskmine pikkus m. 

 

Tuule survejõud pikkusühikule [21, 22] 

                                                                                                                                            

kus L on kahel pool masti asuvate visangute keskmine pikkus m; 

          -tuule erisurve     ; 

       d – juhtme läbimõõt masti visangus m. 
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Tabel 6.1. Tuule survest tekkiv paindemoment [22] 

Rippkaabel ALUS 2x25 ALUS 4x25 ALUS 4x50 ALUS 4x95 

Arvutuslik läbimõõt d, mm 17 21 27 37 

Tuule-surve 

  , N/m 

v=25 m/s 

(             
7,9 9,7 12,4 16,1 

v=20 m/s 

              
5,6 6,8 8,8 11,3 

Märkus. Teistsuguse tuulerõhu korral tuleb korrutada reas v=25 m/s toodud arve 

tuulerõhkude suhtega ja tuulerõhul alla 300 N/   teguriga 1,1. Tuulerõhul üle 500 N/   

teguriga 0,9 arvestamaks tuule ebaühtlust.  

 

Tabel 6.2. Tuule normatiivne erisurve vastavalt tuulekiirusele [22] 

Tuule kiirus v, m/s                29 32 34 

Tuule normatiivne erisurve    N/   16 70 250 400 500 650 720 

Märkus: 

1) ¹ arvutamiseks jäitega; 

2) ² varjatud koha norm madalpingerippkaablile tuule normkiirusel 25 m/s; 

3) ³ sama tuule normkiirusel 32 m/s; 

4) Teiste tuulekiiruste puhul kasutada seoses          . 

 

Tuule surve puitmastile [21, 22] 

                                                                                                                                          

kus    on normatiivne tuule erisurve N/  ; 

       F – masti telglõike pindala   . 

 

Masti telglõike pindala [21, 22] 

                                                                                                                                     

kus     on masti ladvaläbimõõt mm; 

           - masti läbimõõt maapinna või madalaima arvutatava osa lõikes mm; 

       h – masti arvutatava osa kõrgus (tavaliselt ladvast maapinnani) m. 

 

Masti tugevustingimus [21, 22] 

                                                                                                                                           

kus    on ristsuunalistest jõududest tekkiv pingsus       ; 

          - mastisuunalisest survest tekkiv pingsus        ; 

            – standardi järgi töödeldud männipuidule lubatud pingsus               [23]. 
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Murdumistegur   väärtused on esitatud tabel 6.3.  

Tabel 6.3. Murdumisteguri   väärtused [21, 22] 

λ 200 210 220 230 240 250 270 280 290 

  18 19,5 21,2 22,8 24,6 26,5 28,4 30,4 32,4 

λ 350 360 370 380 390 400 410 420 >420 

  48,9 51,6 54,4 57,2 60 63 68 73         

 

Saledustegur [21, 22] 

                                                          
  

 
                                                                                      

kus h on masti arvutatava osa kõrgus (tavaliselt ladvast maapinnani) m; 

       i – inertsiraadius 0,25  . 

 

Masti ekvivalentne läbimõõt [21, 22] 

                                                     
          

 
                                                                    

kus     on masti ladvaläbimõõt mm; 

            - masti läbimõõt maapinna või madalaima arvutatava osa lõikes mm. 

 

Masti ekvivalentne ristlõikepindala [21, 22] 

                                                              
                                                                                  

kus    on masti ekvivalentne raadius, mm. 

 

Vastupidavusmoment arvutatavas lõikes [21, 22] 

                                                                                                                                          

kus     on masti läbimõõt maapinna või madalaima arvutatava osa lõikes mm. 

 

Mastisuunalisest survest tekkiv pingsus [21, 22] 

                                                              
  

 
                                                                          

kus A on masti ekvivalentne ristlõikepindala mm²; 

         – murdumistegur; 

       P – mastisuunaline jõud (juhtmete, armatuuri, masti enese ja montööri kaal). 

 

Ristsuunalistest jõududest tekkiv pingsus [21, 22] 
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6.2. Masti nr. 2 tugevusarvutus 

 

Näide on Männisalu alajaama fiidri F3 kandemasti nr 2 tugevusarvutuse kohta. 

Tugevusarvutuses on lähtutud tüüpilisest jaotusvõrgu madalpingeliinides paigaldatavast 

puitmastist, mille kõrgus on 10m. Mastiladva läbimõõt on 170mm ja masti läbimõõt 

maapinnal ehk 1,5m masti alumisest otsast on 220mm. Õhuliini kandemastile on 

monteeritud ALUS 4x70    tüüpi õhukaabel. Masti samm kandemasti nr. 2 ja eelneva 

kandemasti vahel on 55m. Masti samm kandemasti nr. 2 ja järgneva masti vahel on 57m. 

Õhukaabli ALUS 4x50   mass on arvestatud 700kg/km kohta.  

Maksimaalne arvutuslik tuule kiirus  ks kord 10 aasta jooksul, mis määrab masti mõõtmed 

või visangu pikkuse sõltuvalt tuulesurvest juhtmele ja mastile, on sisemaal kuni 25 m/s, 

rannikul (5-15 km merest olenevalt maastiku avatusest) alates 25 m/s idas kuni 30 m/s 

läänes ja saartel 32 m/s (Saaremaa läänerannikul 34 m/s). [24] Tuule erisurveks on 

arvestatud tuulekiirust 25 m/s.  

 

Masti telglõike pindala  

                                            

 

Tuule surve puitmastile, kusjuures erisurve on 400 N/    

                                 

 

Tuule survejõud pikkusühikule, kusjuures erisurve on 400 N/   ja juhtme läbimõõt on 

0,027 m  

                                                                            . 

 

Tuule surve mastivisangule, kusjuures mastivisangu keskmine pikkus on 56m 

                           

 

Maapinna lõikes mastile mõjuv tuulesurvest rakenduv paindemoment 
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Vastupidavusmoment arvutatavas lõikes  

                                              

 

Ristsuunalistest jõududest tekkiv pingsus 

   
 

 
 
       

       
             

 

Masti ekvivalentne läbimõõt 

   
          

 
 
             

 
          

 

Masti ekvivalentne ristlõikepindala 

      
                                

 

Masti inertsiraadius 

                              

 

Saledustegur 

  
  

 
 

    

      
        

Tabel 6.3 saledusteguri järgi saadud murdumisteguri väärtus on 60,7. 

 

Vastavalt valemile 6.1.11 mastisuunalisest survest tekkiva pingsuse arvutus. 

Arvutuseks on leitud mastile nr 2 paigaldatavate seadmete kaalud. Seadmete andmed on 

võetud kataloogist [25, 26]. Kandekonksu SOT21 kaal 1,22kg. Õhukeerdkaabli ALUS 

4x50    kahe mastivisangu kaal on 112m x 0,7 kg/m = 78,4kg. Riputusklambri SO 130 

kaal on 0,3kg. Mastile nr 2 paigaldatud seadmete kaal on kokku 79,92kg. 

 

Masti mahuks on arvestatud 0,324m³ [21]. Männipuust valmistatud masti materjali 

eritihedus on 820 kg/   [27]. Mastile roniva töömehe kehakaal on 83kg [28].  

 

Mastisuunalisest survest tekkiv pingsus 
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Lähtudes juhendist P339 (0,4…20)kV Võrgustandard – 20kV õhuliinid, mille kohaselt 

tuleb masti materjalina kasutada immutatud männipuitposte lubatud paindetugevusega 18 

N/mm².  

Vastavalt valemile 6.1.6 masti tugevustingimus  

 

8,24+0,8 <18; 

9,04 <18. 

 

Käesoleva masti nr.2 tugevusarvutuse põhjal on valitud rekonstruktsiooni mahus 

paigaldatavad elektrimastid. Lähtudes ülal toodudjuhendi P3439 nõudest ja masti 

tugevusarvutusest, siis saab väita, et paigaldatud mastid peavad maksimaalsele pingele 

vastu ja tagavad rekonstrueeritud Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrgu ilmastikukindluse.  
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7. ILMASTIKUKINDLUSE TAGAMINE JA 

REKONSTRUKTSIOONI MAKSUMUSE KALKULATSIOON 

  

7.1. Ilmastikukindluse tagamine  

  

Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandes nr 22362 on rekonstruktsiooni 

põhjusena välja toodud Kirmsi alajaama fiidri F2 liiniprobleemide lahendamine. 

Olemasoleva Kirmsi alajaama fiidri F2 pikkus toitepunktist kuni kaugema liitumispunktini 

Miti on Webmap andmete järgi 1737m. SO tüüpi [29] raudbetoonmastid on osaliselt viltu 

vajunud ja 4xA-35 ja 4xA-25 kiudjuhtmed pole piisavalt suure ristlõikepindalaga. Kirmsi 

alajaama fiidri F2 pikkus kuni kaugema liitumispunktini Miti on esitatud joonis 10.  

 

 

Joonis 10. Kirmsi alajaama fiidri F2 õhuliini pikkus kaugema liitumispunktini Miti 

 

Rekonstruktsiooni käigus ehitatakse olemasoleva Männisalu alajaama asemele uus 

mastalajaam. Alajaama paigaldatakse ABB CTO 10/0,4kV 100kV·A trafo. Trafo 

lülitusgrupp on Yzn. Trafo andmed on saadud Elektrilevi OÜ andmetest. Alajaama 
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jaotuskilbist ehitatakse välja fiider F3. Rekonstruktsiooni mahus ühendatakse Kirmsi 

alajaama fiidri F2 toitel olevad liitumispunkt Miti ja Jusaare ümber Männisalu alajaama 

fiidri F3 toitele. Liitumispunkt Lapisaare, Kuivamäe ja Soovere, mis saavad toite 

olemasolevast fiidri F3 ühendatakse rekonstrueeritud fiidri F3 toitele.  

Paigaldatud Männisalu mastalajaama jaotuskilbist ehitatakse fiider F3 maakaabliga AXPK 

4x120mm² kaablilõigu pikkusega 69m kaablikappi. Kaablikapist AXPK 4x120mm² 

kaablilõigu pikkusega 633m õhuliinimasti M1. Mastist M1 ALUS 4x50mm² kaablilõigu 

pikkusega 170m õhuliinimasti M5, millel liitumispunkt Miti kilp.  

Liitumispunkt Miti ja Jusaare liin mastalajaama jaotuskilbist kuni mastini M1 on sama. 

Mastist M1 ehitatakse ALUS 4x70mm² kaablilõigu pikkusega 285m õhuliinimasti M11, 

millel liitumispunkt Jusaare kilp. 

Liitumispunkt Miti, Jusaare ja Lapisaare liin Männisalu alajaama jaotuskilbist kuni 

kaablikapini on sama. Kaablikapist ehitatakse AXPK 4x50mm² kaablilõigu pikkusega 

154m kuni liitumispunkt Lapisaare kilpi. 

Liitumispunkt Kuivamäe, Miti, Jusaare ja Lapisaare liin mastalajaama jaotuskilbist 

kaablikappi on sama. Kaablikapist ehitatakse liin 3x70mm² siseinstallatsiooni juhtmetega 

kahekohalisse liitumiskilpi, millest AXPK 4x70mm² kaablilõigu pikkusega 77m 

liitumispunkt Kuivamäe kilpi.  

Liitumispunkt Soovere ja Kuivamäe elektriliin Männisalu alajaama jaotuskilbist 

kahekohalisse liitumiskilpi on sama. Kahekohalisest kilbist ehitatakse AXPK 4x25mm² 

kaablilõigu pikkusega 57m liitumispunkt Soovere kilpi.   

Rekonstruktsiooni käigus ehitatakse Männisalu alajaama jaotuskilbist AXPK 4x70mm² 

kaablilõigu pikkustega 26m ja 32m fiidri F1 ja F2 õhuliinimasti. Fiidri F1 ja F2 õhuliinid 

ühendatakse Männisalu alajaama toitele.  

Kaablimargid ja pikkused on saadud projekteerimisülesandest ja Keskonnaprojekt OÜ töö 

nr. IL2700 elektriskeemi jooniselt. Kaablilõigud on toodud lisades (Lisa 6-7).  

Demonteeritava Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrgu asemele ehitatakse AXPK-tüüpi 

maakaablliin ja ilmastikukindla isolatsiooniga ALUS-tüüpi õhukaabelliin. Maakaabel 

paigaldatakse pinnasesse tagades nii elektrivõrgu ilmastikukindluse. Õhukaabel 

paigaldatakse puitmastidele, mille kohta on koostatud tugevusarvutus peajaotis 6. 

Arvutuses selgus, et kasutatavad õhuliinimastid vastavad kehtivatele nõuetele ja tagavad 

nii õhuliini ilmastikukindluse. Võrreldes kiudjuhtmetega õhuliiniga ei põhjusta puuokste 

langemine liinile õhukaabelliini korral nii sagedasi elektrikatkestusi ja elektriseadmete 
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riknemisi. Lisaks ei põhjusta vali tuul liinijuhtmete kokku puutumist ja nii 

elektrikatkestuste esile kutsumist. ALUS- tüüpi õhukaabli juhe on kaetud ilmastikukindla 

isolatsiooniga. Rekonstruktsiooni mahus paigaldatavad puitmastid ja AXPK-tüüpi ning 

ALUS-tüüpi isoleeritud kaablid tagavad Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrgu 

ilmastikukindluse.    

 

 

7.2. Rekonstruktsiooni maksumuse kalkulatsioon 

 

Rahalise kalkulatsiooni koostamisel on arvestatud Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrgu 

rekonstruktsiooni töödmahuga. Arvutuses kasutatud materjalide maksumused on saadud 

elektrimaterjalide edasimüüjate hinnakirjadest [30-34]. Rekonstruktsiooni maksumuse 

kalkulatsioon on esitatud tabel 7.1.  

 

Tabel 7.1. Kirmsi alajaama fiidri F2 ja Männisalu alajaama fiidri F3 rekonstruktsiooni 

maksumus 

Nimetus Kogus, 

kmpl 

Ühiku 

maksumus, 

EUR 

Summa, 

EUR 

Männisalu alajaama materjalide maksumus 

kokku 

1 12500 12500 

Männisalu alajaama valmis ehitamise ja vana 

alajaama demonteerimise maksumus kokku 

1 2327 2327 

0,4kV õhuliini materjalide maksumus kokku 1 8442 8442 

0,4kV õhuliini valmis ehitamise ja vana õhuliini 

demonteerimise maksumus kokku 

1 6952 6952 

0,4kV kaabelliini materjalide maksumus kokku 1 14739 14739 

0,4kV kaabelliini valmis ehitamise maksumus 

kokku 

1 10885 10885 

Materjalide ja ehitustööde maksumus kokku 1  55845 

 

Tabel 7.1 on näha, et Kirmsi alajaama fiidri F2 ja Männisalu alajaama fiidri F3 

rekonstruktsioon maksab käesoleva töö autori poolt koostatud arvutuse järgi on 55845 

eurot. Maksumusele lisandub Eestis kehtiv käibemaks. 
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KOKKUVÕTE 

 

Ühefaasiline lühisvool 

 

Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrgu rekonstruktsiooni põhjus on liitumispunkt Miti 

ühefaasilise lühisvoolu mittevastamine nõuetele, mis tuleneb liitumispunkti ja 

toitealajaama vahelise õhuliini liigsest pikkusest ja kiudjuhtmete väikesest 

ristlõikepindalast. Rekonstruktsiooni käigus demonteeritakse Miti ja Jusaare haruliin ja 

liitumispunktid ühendatakse Kirmsi alajaama fiidri F2 toitelt ümber Männisalu alajaama 

fiidri F3 toitele. Töö mahus on koostatud rekonstrueeritud võrgupiirkonna ühefaasilised 

lühisvoolu arvutused ja on valitud selektiivsed liigkoormusvoolu -ning 

lühiskaitseaparaadid. Koostatud on selektiivsete kaitseseadmete tunnusjooned. 

Võrgupiirkonna rekonstruktsiooni tulemusena arvutatud ühefaasilised lühisvoolud 

vastavad projekteerimisülesandele ja kehtivatele nõuetele. Töö mahus valitud sobiva 

tunnussuurusega firma Eaton kaitseaparaadid tagavad võrgupiirkonna liigkoormusvoolu –

ja lühisekaitse. Võimalik on teostada jätku-uuringut ja võrrelda tulemusi teiste tootjate 

kaitseaparaatide tunnussuurustega. Männisalu mastalajaama fiidrid F1 ja F2 ühefaasilised 

lühisvoolud ei vasta Webmap andmete järgi kehtivatele nõuetele, mistõttu on järgmises 

jätku-uuringu etapis vajalik teostada Männisalu alajaama võrgupiirkonna rekonstruktsioon.  

 

 

Pingekadu 

 

Kirmsi alajaama fiidri F2 elektrivõrgu rekonstruktsiooni põhjus on liitumispunkt Miti 

pingekao mitte vastamine kehtivatele nõuetele. Normidele mittevastav pingekadu tuleneb 

liitumispunkti õhuliini pikkusest (1737m) ja haruliini väikese ristlõikepindalaga 

kiudjuhtmetest. Rekonstruktsiooni käigus ühendatakse liitumispunkt Miti ja Jusaare Kirmsi 

alajaama fiidri F2 toitelt ümber Männisalu alajaama fiidri F3 toitele. Rekonstruktsiooni 

mahus on koostatud võrgupiirkonna pingekao arvutused, mille tulemusi on võrreldud 

kehtivate nõuetega. Koostatud arvutuste põhjal saab väita, et Kirmsi alajaama fiidri 
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elektrivõrgu rekonstruktsiooni pingekaod vastavad kehtivatele nõuetele Rekonstruktsiooni 

eesmärk on täidetud. 

 

 

Ilmastikukindluse tagamine 

 

Kirmsi alajaama fiider F2 elektrivõrk on ehitatud raudbetoonmastidel kiudjuhtmetega 

õhuliinina. Kandemastid on osaliselt viltu vajunud ja haruliinid on pikad. 

Rekonstruktsiooni käigus demonteeritakse liitumispunkt Miti ja Jusaare haruliinid, mille 

asemele ehitatakse AXPK-tüüpi maakaabelliin ja ALUS-tüüpi õhuliin. Lapisaare, 

Kuivamäe ja Soovere liitumispunkti kiudjuhtmetega õhuliin demonteeritakse ja asemele 

ehitatakse AXPK-tüüpi maakaabelliin. Maakaabli paigaldus välistab ilmastiku poolt 

põhjustatud elektrivoolu katkestused ja seadmete kahjustused ning tagab nii elektrivõrgu 

ilmastikukindluse. Käesoleva töö mahus on koostatud õhuliini masti nr 2 tugevusarvutus, 

mille tulemusel saab väita, et paigaldatud õhuliinimastid vastavad paindetugevuse nõudele, 

tagades nii õhuliini ilmastikukindluse. Võrreldes kiudjuhtmetega õhuliiniga on ALUS 

tüüpi õhuliini puhul rikkeoht väiksem, sest juhtmetele langevate puuokste või kõva tuulega 

liinijuhtmete kokku puutumise tagajärjel elektrikatkestuse oht on väiksem, tagades nii 

elektrivõrgu parema ilmastikukindluse. Sellest tulenevalt on rekonstruktsiooni eesmärk 

täidetud. 
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RECONSTRUCTION OF KIRMSI SUBSTATION 

DISTRIBUTION NETWORK 

 

Summary 

 

Single phase short circuit current 

 

The reason for reconstructing the Kirmsi substation feeder F2 distribution network is 

caused by the supply terminal Miti’s single phase short-circuit current, which doesn’t 

apply with the regulations. The aerial line between the substation and the supply terminal 

is too long and the stranded conducters have a small diameter. The aerial line for Miti and 

Jusaare will be dismounted and the supply terminals will be connected from Kirmsi 

substation feeder F2 to Männisalu substation feeder F3. The scope of reconstruction 

includes the calculations for single phase short-circuit current and the selection of 

overcurrent and short-circuit protective devices and the selectivity graphics for electrical 

equipment. As a result of reconstructing the Kirmsi substation feeder F2 distribution 

network, the single phase short-circuit current does apply with the regulations. The 

overcurrent and short-cicuit malfunction devices for the distribution network are selected. 

There is a possibility to continue with the research and compare the Eaton devices with 

devices from ohter producers. According to Webmap the single phase short-circuit current 

for Männisalu substation feeder F1 and F2 don’t apply with the existing regulations. 

Therefor in the next step of research is the reconstruction of Männisalu substation 

distribution network.  

 

 

Voltage loss 

 

The reason for reconstructing the Kirmsi substation feeder F2 distribution network is 

caused by the supply terminal Miti’s voltage loss, which doesn’t apply with the 

regulations. The problem regarding the voltage loss is caused by the aerial line between the 

substation and the supply terminal, which is too long (1737m) and the stranded conducters 
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have a small diameter. During the reconstruction the supply terminal Miti and Jusaare will 

be connected from Kirmsi substation feeder F2 to Männisalu substation feeder F3. The 

reconstruction contains the calculations for voltage loss and the comparison of the results 

with the existing regulations. According to the calculations the voltage loss for Kirmsi 

substation feeder F2 distribution network does apply with the regulations. The goal for the 

reconstruction is fulfilled.   

 

 

Distribution networks weatherproofness 

 

The existing distribution network of Kirmsi substation feeder F2 and Männisalu substation 

feeder F3 is build as a aerial line with stranded conducters and on steel-reinforced concrete 

poles. The poles are partially preched sideways and the aerial line is too long. During the 

reconstruction the aerial lines for supply terminal Miti and Jusaare will be replaced by 

AXPK-type and ALUS-type insulated cable lines. The aerial line for supply terminal 

Lapisaare, Kuivamäe and Soovere will be dismounted and replaced by AXPK-type 

insulated cable line. The installation of AXPK-type insulated cables under ground exludes 

the risk regarding blackouts and equipment damage caused by weather conditions and 

ensures thereby the distribution networks weatherproofness. The reconstruction contains 

the strength calculation for electrical pole no.2. According to the results it is clear, that the 

poles fulfill the regulations and provide thereby the aerial lines weatherproofness. In 

comparison with the aerial line with stranded conducters the ALUS-type aerial line ensures 

less risks caused by falling tree branches and collaiding conducters during high winds and 

providing thereby distribution networks weatherproofness. The goal for the reconstruction 

is fulfilled.    
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Lisa 1. Liitumispunkt Miti kaitseseadmete selektiivsuse tunnusjooned 
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Lisa 2. Liitumispunkt Jusaare kaitseseadmete selektiivsuse tunnusjooned 
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Lisa 3. Liitumispunkt Lapisaare kaitseseadmete selektiivsuse 

tunnusjooned 
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Lisa 4. Liitumispunkt Kuivamäe kaitseseadmete selektiivsuse 

tunnusjooned 
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Lisa 5. Liitumispunkt Soovere kaitseseadmete selektiivsuse tunnusjooned 

 

 


