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Enne elektrienergiaga liitumist on oluline teada peakaitsme suurust amprites ning 

erinevatest liitumiskilpide paigaldusviisidest. Kilpide asukoha valikut mõjutab olemasolev 

elektrivõrk, millega soovitakse liituda. Oluline on uurida alternatiivseid lahendusi, et 

liitumiskilbi paigaldusviisi valik tuleks otstarbekas. 

 

Antud lõputöö eesmärk oli võrrelda madalpinge liitumiskilpide paigaldusviise ning 

soovitada majanduslikult otstarbekaid lahendusi. Töö on uuenduslik, sest varasemalt pole 

Eesti Maaülikoolis tehnikainstituudis lõputööna erinevaid liitumiskilpide paigaldusviise 

ning nende majanduslikku otstarbekust võrreldud. Lõputöö jaoks teostatud tööd on tehtud 

Leonhard Weiss Energy AS-i firmas töötades.  

 

Töös toodi välja erinevate liitumiskilpide tüübid, mida paigaldatakse praegusel ajal 

Elektrilevi OÜ tellimusel üle Eesti. Võrreldi kilpide nõudeid ja paigaldusviise ning toodi 

välja tulemused kilpide kontrollmõõtmistest ja nõuetele vastavusest. Töös kirjeldati 

alajaamast tulevaid sisestuskaableid liitumiskilpidesse ning toodi välja nende puudused ja 

eelised.  Autor analüüsis töö sooritamiseks majanduslikke aspekte ja andis hinnangu kilpide 

paigaldusviiside otstarbekusele. 

 

Võrdlustulemused näitasid, et vundamendi kilp ja mastikilp on ehituselt erinevad, nõuavad 

erinevaid töid ning vastavat keskkonda paigalduseks. Mastikilbi paigaldamise hind osutus 

odavamaks kui vundamendi kilbi paigaldamise hind. Kuna hinnavahe osutus piisavalt 

väikseks, siis elektrivõrgus oleva kaabelliini olemasolu korral võib eelistada 

vundamendikilpi tema märgatavalt parema töökindluse pärast.  
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Before joining the electrical energy is necessary to know the main fuse size in ampere, 

depending on that also board installation methods. Board choices are affected by the 

existing electricity network, which customer wants to join. It is important to explore 

alternative solutions to the  board installation method selection should be feasible. 

 

This thesis aims to compare low voltage board installation methods and recommend 

economically feasible solutions. The thesis is innovative because previously have not been 

variety of installation methods and their economic viability compared. The thesis work 

has been carried out for working in Leonhard Weiss Energy AS company. 

 

In Thesis was brought out various types of boards that can be installed at the time ordered 

by Elektrilevi Ltd. A comparison was made board requirements and installation methods, 

and pointed to the results of measurement control, board compatibility. The thesis work 

described in the sub-station and the incoming cables into boards were brought out of their 

advantages and disadvantages. Author analysed the work performance of the economic 

aspects of the evaluation panels and installation methods expedient. 

 

Conducted test results showed that board installed on the ground is different than board 

installed on a pole, requiring different work environment and the corresponding 

installation. Since the price difference was small enough that if an electricity network has 

cable lines it may preferred board installed on the ground for improved reliability. 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 
 

ELV - Elektrilevi OÜ 

GPRS arvesti - General Packet Radio Service ehk kauglugemiseks üldise 

raadiopakettandmeside teenuse sideühendust kasutav arvesti 

In - nimivool 

LED - valgusdioodlamp 

LWE AS - Leonhard Weiss Energy AS 

PEN – ühildatud kaitsemaandus –ja neutraaljuht 

PLC arvesti - Power line Communication ehk kauglugemisel elektriliinside ühendust 

kasutav arvesti 

TÜ - tööülesanne 
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SISSEJUHATUS 

 

Tavapärane liitumiskilbi paigaldamise protsess saab alguse sellest, et inimene soovib 

elektrienergiat vanasse või uude majja või soovib liigutada liitumispunkti hoonest välja. 

Soovist saab taotlus Elektrilevi OÜ-le, mille korral saadetakse vastu pakkumine 

liitumislepinguga sõlmimiseks. Rolli mängib asukoht, kuhu soovitakse elektrienergiat saada 

ning peakaitsme suurus amprites. Liitumise tellimine peab olema läbimõeldud otsus ka 

kliendi poolt, kes hakkab antud teenust ostma. Teades oma soovitud peakaitsme suurust ning 

piiri, milleni võib ta peakaitsme suurust tõsta tulevikus, saab kalkuleerida liitumiskilbi 

maksumust koos võrgu ehituse hinnaga.  

 

Antud bakalaureusetöö eesmärk oli võrrelda erinevaid liitumiskilpe, mida on võimalik 

paigaldada erinevates tingimustes. Töö käigus võrreldi tingimusi ja asukohti kuhu on 

standardseid liitumiskilpe juba paigaldatud, paigaldusviise ja töövõtteid, mida on vaja 

käsitleda võrgu ülesehitamisel kuni liitumispunktini tarbijale. Kirjeldatud eesmärgi 

saavutamiseks tutvuti kõikide madalpinge paigaldisega seonduvate nõuete ja juhenditega.  

Töös analüüsiti erinevad majanduslikke aspekte, mida töö sooritamine sisaldada võib. 

Vastavalt ELV juhenditele ja nõuetele toodi välja paigaldamiseks ette nähtud töökäik. 

Bakalaureuse töö teema idee tekkis sellest, et autor ise töötab firmas nimega Leonhard Weiss 

Energy AS, kus ta teostab liitumiskilpide paigaldamist ning soovist uurida mastikilpide ja 

vundamendikilpide paigaldamise eeliseid ja puudusi. 

 

Autor lõi ülevaate olulisematest kilpidest, paigaldusviisidest, hinnakirjadest. Sooritatud 

töödele tegi autor kontrollmõõtmisi, et veenduda nende vastavust nõuetele. säilitades 

tööohutuse järgimise. 

 

Bakalaureuse töö on jaotatud 4-ks osaks. Esimeses osas tutvustakse töö üldist olemust, mida 

töö sisaldab ning kilpide paigaldamise viise. Teises tuuakse välja millised on liitumiskilbid, 

nende paigaldusviisid ja nende nõuded. Kolmandas näidatakse, mis vahendeid on vaja 

kilpide ülesehitamiseks ning võrreldakse milline nõuab rohkem tööd ning kulutusi. Teostati 

ka kontrollmõõtmisi aktiiv- ja reaktiivenergia mõõtmisel kolmefaasilises süsteemis, 

näivtakistuse rikkesilmuse ja maanduse mõõtmist. Neljandas osas tuuakse välja vajalike 

liinide võrdluse ning autor annab omapoolse hinnangu liitumiskilpide paigaldamisel.  
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1. TÖÖ OLEMUS 

 

1.1 Madalpinge 
 

Madalpingeks loetakse kuni 1000 V pinget, üle 1000 V on kõrgepinge [1]. Täpsemalt 

lähtudes jaguneb üle 1000 V pingesüsteem [2]: 

a) 1 kV – 35 kV keskpinge 

b) 35 kV – 220 kV kõrgepinge 

c) 330 kV - 1000 kV ülikõrgepinge 

 

Kõige tihedamalt kasutatakse elektritarbijate toiteks pingesüsteemi 230/400 V. 230 V 

pingesüsteemis töötavad kõik ühefaasilised kodumasinad. 400 V pingesüsteemil  

kolmefaasilised tööstuslikud mehhanismid. Mõningatel juhtudel, kui on võimsad tarbijad, 

siis on vaja kasutada 690 V pingesüsteemi. Selleks masinaks võib olla tähtühendusse 

ühendatud asünkroonmootor. [2] 

 

Varasemalt on kasutuses olnud pingesüsteem 230 V. Tänaseks on elektrivõrku piisavalt 

laiendatud, mis võimaldada enamustele elektrienergiaga liitujatel üle minna kolmefaasilisele 

400 V pingesüsteemile. Kolmefaasilist süsteemi tuleb kalkuleerivalt ja võrdselt koormuste 

vahel ära jaotada selle maksimaalse kasu nimel. Näiteks kortermajades on enamasti 

kasutusel kolmefaasilised pingesüsteemid, kus faasid on ära jaotatud korterite püstakute 

vahel. Selline jaotamine on oluline, et vältida elektrienergia tarbimise ülekoormust, mida 

reguleerib peakaitselüliti. Peakaitselülitit reageerib elektriseadme lühise korral, tagades 

elektriohutuse. [2] 

 

Üha enam soovitakse kolmefaasilist pingesüsteemi ning võimalikult turvalist 

elektrikeskkonda siseruumidesse. Elektrilevilt tellitakse enamasti kilpide paigaldust 

hoonetest välja, kas lähima elektriposti või jaotuskilbi külge. Antud juhul tekib valik, kas 

kasutada kaabelliini või õhuliini sisestust. Võib eeldada, et paigaldamise aeg, viis ja hind 

tuleb maakaabli ja õhuliini paigaldamisel erinev. Autor soovis antud tööga teada saada, kumb 

viis on parem võttes arvesse töö mahtu, hinda, ilmastiku kindlust kui ka kvaliteeti. 
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Joonis 1.1. Paigaldatud maakilbid (jaotuskilp + liitumiskilp) [3] 

 

Palju sõltub läheduses olevatest jaotusalajaamadest ning väljuvate kaabli tüübist ja 

ristlõikest. Arvestada tuleb alajaama võimekust ning juba kasutusel olevast koormusest. 

Tänu suuremale ilmastikukindlusele ehitatakse enamus uusi alajaamu väljuvale 

kaabelliinile. Linnas ja selle lähiümbruses paiknevad alajaamad tihedalt. Mõningates 

piirkondades paiknevad kaabel- ja õhuliin üksteisele lähestikku tänu millele tekib võimalus 

valida liitmispunkt õhu- või maakaabelliinist. Alajaamade tihe paiknemine on tingitud 

suurenevast elektrienergia tarbijate arvukusest Piirkonnas olemasolev alajaam on 

ülekoormatud ning uutele liitujatele teenuse pakkumiseks on vaja rajada uusi alajaamu. See 

vähendab koormust olemasolevale alajaamale ning ühtlustab võrku reserveerimise 

võimaluse tekkimisega. 

 

1.2. Töö eesmärk ja ülesanded 
 

Töö eesmärk oli luua ülevaade kilpide paigaldusviisidest. Tuua välja, paigaldustööde 

teostamise protsess ja võrrelda töö tegemiseks kuluvat aega erinevate kilpide puhul. Samuti 

näidata olulisi tegevusi, mida tuleb jälgida enne antud töö tellimist. Võrreldes mastikilbi ehk 

postikilbi ja vundamendi kilbi ehk maakilbi paigaldamise töömahtu, eeldab autor, et 

ilmastikule kindlama maakilbi (joonis 1.1) paigaldus koos maakaablitega tuleb kallim kui 

puitpostile kinnitatud liitumiskilp õhuliinist. Võrdluseks tehakse töös vajalikud arvutused 

ning tuuakse välja järeldused. 
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Antud ülesande lahendamiseks on vaja leida: 

  a) Elektrikilbi tüübid 

b) Elektrikilpide paigaldus 

  c) Kaabli sisestusviis kilpidesse 

  d) Kilpide sisu ja skeem 

  e) Tarbijale antud elektriohu turvalisus ja valmisolek 

  f) Materjaalne kulu tööle ja materjalidele 

  g) Kontrollmõõtmine 

 

Autor andis töö lõpus oma poolse hinnangu kilpide valiku osas. 
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2. LIITUMISKILP 
 

2.1 Elektrikilbid 
 

Elektrikilp on elektrienergiat mõõtev kõikidele nõuetele ja standarditele vastav metallkestast 

paigaldis, mis kuulub ELV-ile. Uute liitumiskilpide paigaldamise maht on suurenenud seoses 

eramajade ehituse elavnemisel linnade äärealadel. Kõik majad vajavad elektri energiat. 

Elektrienergia saamiseks on vaja taotleda liitumine ja hakata elektrilevi kliendiks. [4]     

 

Töid tellitakse üldjuhul elektroonsel kujul ELV-ilt täites liitumise taotlus. Töövõtjad peavad 

edastama teostusinfo tellijale skaneeritult PDF vormingus. Töövõtjad peavad olema vastava 

kutsealuse ettevalmistusega, kel kehtivad elektriohutusalased õigused ning omavad 

töökogemus vähemalt 2 aastat. Liitumispunktiks nimetatud liitumiskilbi või mõõtepunkti 

asukohta saab muuta vastavalt kliendi soovile. Teenust osutatakse tingimusel, kui see ei 

halvenda võrgu konfiguratsiooni ja on otstarbekas Elektrilevi OÜ-le. [4] 

 

2.2 Liitumiskilbid 
 

Liitumiskilp on võrguettevõttele kuuluv, liitumispunkti paigaldatav koormusvoolu 

piiranguga kaitselüliti ja elektrienergia mõõtesüsteemiga komplekteeritud elektrikilp ehk 

elektrienergia jaotusseade. [5,6] 

 

Joonis 2.1. Liitumiskilp [5] 
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2.3. Liitumiskilbi paigaldamine 
 

Elektrikaablitest tulev pinge liigub õhuliini ja maakaablite kaudu. Sellest tuleneb ka kilpide 

paigaldamise erinevus [6]: 

  a) maakilp (paremal joonis 2.1) 

 b) postikilp (vasakul joonis 2.1) 

 

 

Joonis 2.2. Kilpide paigutuspõhimõte[6] 

 

2.3.1. Liitumiskilbi nõuded paigaldamiseks 

 

Liitumiskilp peab vastama standardtitele[7]:  

a) ENV-EN 61439-1 Madalpingelised aparaadikoosted Osa 1: Üldreeglid 

b) ENV-EN 61439-3 Madalpingelised aparaadikoosted Osa 3: Jaotuskilbid, mida 

tohivad käsitada tavaisikud 

c) ENV-EN 61439-5 Madalpingelised aparaadikoosted Osa 5: Avalike elektrivõrkude 

elektrijaotuskoosted 

d) ENV-EN 60529 Ümbristega tagatavad kaitseastmed mida tähistatakse IP-koodiga.  

 

Posti- ja maakilp peab vastama samadele nõuetele. Erinevus tuleb liitumiskilpide 

paigaldamisviisis. Kilbi kest peab olema kuumtsingitud plekist, värvitud või 

roostevabaterasest alates 1,5 mm. Avatud kaanega kilp peab olema vähemalt IP20 ja suletuna 

IP34D vastavalt EVS-EN 60529 standardile. Kilbi uks peab avanema vähemalt 120º või 

olema eemaldatav ja vastama standardile EVS-EN 61439-1. Liitumiskilbi puhul kasutatakse 

kolmnurk lukku, mille avamiseks võtmega varustab klienti ELV. Kilp peab olema 

ventileeritav ja igasuguse kondentsvee äravoolu võimalusega. Kindlasti peaks kasutama 

kuumus- ja ilmastikukindlaid materjale kaitsekatteks ja plommitavade kohtade jaoks. 
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Postikilp fikseeritakse spetsiaalsete terasest lintkinnitustega ümber posti, kuid tuleb säilitada 

võimaluse paigaldada edaspidi seinale seoses liitumispunkti muutmisega. Maakilp käib 

vundamendile muudetava kõrgusega 400 mm – 900 mm soklile. Kui liitumiskilbi 

ühendamine toimub jaotuskilbile, peab moodulsüsteem olema ühildatav sama tootja 

jaotuskilbiga. Vundamendile paigaldatud maakilp tuleb tähistada lumekoristustõkke 

vardaga. Kõikidel liitumiskilpidel on nõutud juhistiksüsteem TN-C. Juhistikus peavad olema 

kasutusel hülsitud otsadega peenekiulised vasest juhtmed. PEN juht peab alati olema 

markeeritud kollarohelisega. Faase tähistavad pinge juhtmetel on lubatud kõik toonid peale 

kollarohelise ja sinise. Faasijuhi värve on soovitatud eelistada faaside järjekorras pruun, 

must ja hall, kuid tähistamine on alati nõutud. Vanades hoonetes, kus on elektrisüsteem 

ebapiisavate nõuetega üles ehitatud, võib juhtmete värvus olla erinev. Skeem on raskesti 

kontrollitav, kui pole kasutatud vastavaid värvusega kaableid või tähistusi. Sisepaigaldistes 

olevate juhtmete tuvastamine seinte sees nõuab spetsiaalset mõõteriista. PEN klemmid või 

maanduslatt peab mahutama vähemalt kahte 25 mm2 maandusjuhi ühendamist. Iga 

paigaldatud kilbiga kaasneb kilbijoonis, elektriskeem ja tähistamine vastavalt Elektrilevi OÜ 

dokumendile P346. [7,8,9] 

 

Joonis 2.3. Kilpide korrektne paigutus. [5] 

 

Korrektselt paigaldatud kilbis (joonis 2.3) on võimalik teha lihtsamalt rikke- või 

hooldustöid. 

 

 

2.3.2. Maakilbi paigaldamine 

 

Kaabelliin on vältimatu linnarajoonides, mis on tihedalt asustatud, sest sinna pole võimalik 

õhuliine rajada. Antud olukorras ei saa jälgida liini ehituse töö maksumust[10]. Jooniselt 2.2 
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on näha, et sisse tulev kaabel ehk sisestuskaabel liitumispunkti tuleb kahel viisil. Alajaamast 

alguse saanud kaabel liigub edasi mööda elektriposte õhuliinil või maa-aluse kaablina. [11] 

 

Tabel 2.1. Alumiinium (Al) kaabli vastavus koormusele(voolule amprites) [12] 

Juhtme ristlõige(mm2) 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 

Paigaldus maasse 78 100 121 142 176 208 237 269 304 349 400 

Õhuasetuse korral 64 82 101 124 259 192 224 259 296 349 403 

 

Tabel 2.2. Vask (Cu) kaabli vastavus koormusele(voolule amprites) [12] 

Juhtme 

ristlõige 

(mm2) 

1,5 6 10 16 25 50 70 120 150 240 300 

Paigaldus 

maasse 

26 5

7 

78 101 130 185 228 308 349 450 510 

Õhuasetuse 

korral 

20 4

5 

63 84 107 162 207 292 338 455 526 

 

Tabelist 2.1 saadud andmetele leidsin, et 400 A transiitkilbi latistus nõuab alajaamast toodud 

300 mm2 ristlõikega keerutatud, tihendatud ja lõõmutatud sektorikujulist alumiiniumkaablit 

[11]. Võrreldes vasega on alumiiniumil väiksem koormus vastupidavus (tabel 2.2). Selleks 

kasutatakse näiteks AXPK jõukaablit, millel on 1 kV pingetaluvus[11]. Jõukaabel on kaetud 

musta plastmassist isolatsiooniga ning kaabli sisemuses olevad faasijuhid pruun, must, hall, 

kollaroheline PEN[11]. Kaabel peab vastama standarditele SFS 4879, 603-5D S1, IEC 

60502-1, IEC 60332-1 Cat B, HD 308 S2:2002[11]. Kasutades vaskkaablit sobiks 150mm2 

ristlõikega AXPK jõukaabel[12].  

 

Kaabelliini rajamiseks kaevatakse ekskavaatoriga kaevis, mida tähistatakse 0,5m sügavusel 

oleva elektrikaablit hoiatava lindiga. See on ettevaatus abinõu projekti puudumisel tehtavatel 

kaevetöödel kaabli säilimise nimel. [13]. Kaabelliin paigutatakse kaevisesse, mis on vajalike 

mõõtmetega kraav. Kaevises oleva kaabli kaitseks tehakse liivapadi. Liivapadja asemel 

kasutatakse terasest või keraamilisest materjalist kaitserenne ja plastmast torusid kaabli 

kaitseks. Tuleohtlikel paigaldistel on nõutud kasutada ekstruteeritud polüvinüülkloriid 

isolatsiooniga kaableid. Kaevist ei ole võimalik kaevata ristumisel raudtee või mõne 

tähtsama maanteega. Sellisel juhul kaabel surutakse läbi maapinna selleks ette nähtud 

masinaga. Enne kaabli läbisurumist tuleb mõlemal pool teed kaablikraav kaevata. Võimalik 

on kaablit paigaldada ka sissekünnimeetodil, kuid see nõuab spetsiaalset masinat, mis 

suudab töötada kivivaba pinnal ning see on kallis. [10] 
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Kaabli ristlõike valimisel on oluline tagada tema vastupidavus ja töökindlus. Eestis kehtivate 

standardite järgi alla 16 mm2 ristlõikel alumiiniumjuhtmeid kasutada ei ole lubatud. 

Vaskjuhe on vastupidavam juht, mis kannatab suuremaid temperatuure ning mis on lubatud 

alates ristlõikel 1,5 mm2. [14] 

 

Vask- ja alumiiniumkaabli lubatud püsivool sõltuvalt juhi ristlõikest on suurem 

paigaldamisel pinnasesse ning vastavalt ristlõikele on lubatud püsivoolu suurenemine 

ühtlane. Vaskkaabli läbilaske võime on suurem kui alumiiniumkaablil, kuid kaabli väärtus 

on vähemalt 4 korda kallim. Sellest olenevalt eelistatakse pikki kaabel- kui ka õhuliine 

vedada alumiiniumiga välja arvatud kilbisisene juhtmestik, kus on nõutud kasutada 

vaskjuhtmeid. [14] 

 

 

 

Joonis 2.4. Toodud on uus kaabel alajaamast, mis on ühendatud jaotuskilpi ja liitumiskilpi 

 

Maa sisemuses veetud kaabelliin on ühendatud transiitkilpi, mis on teisisõnu jaotuskilp 

(joonis 2.4). Jaotuskilp on 0,4 kV kaabli jaotuskapp, mis saab ühe või enama alajaama 

jaotuskoostest jaotada ühe või enama kaabli kaudu teistele seadmetele. Seadmeteks on 

üldjuhul liitumiskilbid [18]. Võimalusel tuuakse liitumiskilp jaotuskilbi kõrvale. Maja või 
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selle krunt võib jääda mõne kümne meetri kaugusele transiitkilbist, sellisel juhul tuuakse 

kaabelliin krundi piiril olevasse liitumiskilpi. 

 

Joonis 2.5. Maakilbi paigalduse käik olemasoleva jaotuskilbi ja liitumiskilbi kõrvale 

 

Joonisel 2.5 sissetulev kaabel tuuakse liitumiskilpi sokli põhjas jaotuskilbist. Jaotuskilp 

sisaldab latistust 400 A nimivoolu juures 150 mm2 ristlõikel või 630 A nimivoolu juures 300 

mm2 ristlõikel kaableid. [8]  
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Joonis 2.6. Jadavinnaklüliti [15] 

Lattide peal asub sulavkaitse-koormuslahklüliti ehk jadavinnaklülitit (joonis 2.6). [8] 

 

Joonis 2.7. Isoleeritud klemm 

 

Jadavinnaklülitisse tuleb kaabel sisse ning väljuvad Kabeldon Al/Cu 50-300 mm2 isoleeritud 

klemmist, mida on võimalik pingealuse tööna ühendada (joonis 2.7). Isoleeritud klemmi 

ühendamise ei nõua kogu transiitkilbi toitel olevate klientidega katkestuse kooskõlastamist.  

[8,13] 

 

Jaotuskilbi nõuded ei erine liitumiskilbi omadest ning vastab samadele standarditele. 

Jaotuskilbil on nõutud ümar lukk, mida omab ELV töötaja või töövõtjad. Jaotuskilbile peab 

jääma maapinna niiskustõkke paigaldamise võimalus. Kaablid kinnitatakse kilbi seina külge 

kinnitusdetailidega. PEN lati ristlõige peab olema vähemalt 120 mm2 ning kasutamata 

latistuse osa peab olema kaetud ja ohutuks tehtud. Sulavkaitse-koormuslahklülitit peab 

olema ühise käepideme all kõigi kolme faasi üheaegseks väljalülitamiseks. [13] 
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2.3.3. Postikilbi paigaldamine 

 

Ülal toodud joonisel 2.2 on näha, et alajaamast tulenevast õhuliinist on toodud mastist alla 

kaabel liitumiskilpi. Õhuliinist tulev kaabel läheb otse liitumiskilpi erinevalt kaabelliinist. 

Postikilbil kinnitatakse kilp õigete kinnitusjalgadega, mis hoiab distantsi 10cm postist. 

Distantsi hoidvast kilbist on võimalus mastis mööda ronida selleks ette nähtud 

ronimisraudadega. Ronimisvõimalus peab olema tagatud õhuliini ehituse- ja parandustööde 

eesmärgil. Puit- ja raudbetoonmasti ronimiseks kasutatakse oma ehituselt erinevad 

ronimisraudu. Samas kõige turvalisem on masti otsas töid teostada korvtõstukiga. 

Korvtõstuki (joonis 2.8)kasutamise võimalus on töövõtjatel piiratud, sest Eesti kliima ei lase 

raskel tõstukit transportival masinal erinevates kohtades töid sooritada. [5] 

 

Joonis 2.8. Õhuliini ühenduste teostamine korvtõstukist 

 

 

Joonis 2.9. Õhuliini ühendusklemm (SIMEL) [16] 
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Õhuliinivõrgus teostatakse ühendused pingealuste töödele lubatud liiniklemmidega (joonis 

2.9). [5] 

 

Maste on kahte tüüpi: betoonmast ning puitmast. Immutatud männipuitposte kasutatakse 

õhuliinil, mis võivad olla kande-, nurga-, ankru-, lõpu- ja hargnemismast [10]. Kandemast 

kasutatakse sirgel liinil, nurgamast liini käänukohtades, ankrumast pikkade sirgete liinidel 

vältimaks vigastuste mõju või juhtme alla kukkumist ning lõpumaste pingutamata visangule 

või üleminekul kaabeliinile. Õhuliinidel kasutatakse isoleeritud kandeneutraaliga rippkeerd 

kaablit (EX AMKA), mis on polüeteen-isolatsiooniga kaetud [10]. AMKA-kaablil tähistab 

esimene number (nt.3x25) faasijuhtide ja teine (+35) PEN-juhi ristlõiget. Mastist alla 

liitumiskilpi kasutatakse sarnaselt maakaabliga AXPK jõukaablit, mis viiakse masti valmis. 

Liinile ühendamine toimub kõige viimases etapis, kui kaabel on alla ühendatud kilbis ning 

kogu kilbi sisu on paigas ja töövalmis. Kaabli allaviik tuleb betoonmastil mööda trossi, mis 

on kinnitatud lindiga betoonmasti ümber ja jääb umbes 10 cm eemale. Puitpostil kasutatakse 

selleks distantsnaelu, millega lüüakse kaabel iga ühe meetri järelt posti külge kuni alla välja. 

Kaugus postist peab jääma 4-9 cm, mis säilitab mastis ronimise võimaluse ohutult 

ronimisraudadega. Liitumisel uue liini kõrvale, tuleb kliendile kõige soodsam, sest võrk 

kliendini on välja ehitatud. Tegemist on rekonstrueeritud liiniga, kus paljasjuhtmelt tuleb 

üleminek isoleeritud kattega õhuliinile, mis võis tuleneda rikkeliste liinide taastamisest 

(joonisel 2.10 on see näha mast number 13 kuni 14). [5] 

 

Joonis 2.10. Õhuliin maja sisestuseni [17] 
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AMKA eelisristlõiked [10]: 

a) sisestusele 3x16 +25 või 3x25 + 35 

b) haruliinidele 3x35 + 50 või 3x50 + 70 

c) pealiinidele 3x70 + 95 

d) pealiinid asulas 3x120 + 95 

 

Ristlõike valikul tuleb lähtuda alajaama võimsusest ning voolu suurusest mida tarbitakse. 

 

2.4. Liitumiskilbi sisu paigaldamine 
 

Igal aparaadil elektrikilbis on kindel funktsioon [6]. Komplekteeritud elektrikilbi sisu ja 

skeem sisaldab liitumispunkti kaablit, mis siseneb pealülitisse, mis on vastavuses 

standardiga EVS-EN 60947-1 Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid. Pealüliti 

on impulsstaluvusega pöördlüliti, mis lahutab paigaldise toiteallikast töökindlalt. Pealüliti 

suurus on amprites ja valitakse tarbijate arvu järgi liitumiskilbis. Pealülitit In peab olema 

vähemalt 63 A ühekohalises, 100 A kahekohalises kilbis ja 160 A sõltuvalt elektriarvestite 

arvust. Standard nõuab, et kaabli ristlõige oleks vastav liitumispunkti kaitselülitiga, mis 

tagaks võimalikult vähima väljalülitusaja lühisvoolu korral. Skeem näeb ette, et edasi 

juhivad juhtmed pinge peakaitselülitisse. Kilpi paigaldada C-tüüpi kaitselüliti vastavalt 

standardile EVS-EN 60898-1:2003/A12:2008. Lühisvoolu suurus ületab 250 A piiri, sel 

juhul tuleb kliendiga kokkuleppeliselt paigaldada EVS-EN 60898-1 standardi kohaseid B-

tüüpi rakendustunnusjoontega kaitselüliteid. Seda tuleb ette maa piirkondades, kus alajaamu 

on vähe ning võib asuda kaugel liitumispunktist. Alates nimivoolust 125 A võib vastavalt 

standardile EVS-EN 60269-1:2007 gG-tüüpi sulavkaitset või standardile EVS-EN 60947-

2:2006 reguleeritavat kaitselülitit kasutada. Liitumiskilbi skeemil on lubatud ainult vasest 

kaablid. Kaabli ristlõike valimisel tuleb järgida tabelis 2.1 toodud nõudeid. [5,18] 

 

Tabel 2.1. Liitumiskaabli minimaalne nõue liitumispunkti kaitselüliti suhtes [5] 

Liitumispunkti kaitselüliti, 

A 

Liitumiskaabli ristlõige, 

mm2 

6 - 20 16 

25 - 63 25 

80 - 100 50 

125 - 160 95 
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Peale kaitselülitit liigub vool elektrienergia tarbimist loetavasse arvestisse, sealt edasi 

väljuvad juhtmed viiakse väljund klemmidesse. Kuni väljundklemmideni on elektrilevi 

vastuses olev osa, mis on plommitud katete taga. Alates väljundklemmidest algab töö 

tellinud kliendi omand, kuhu võib ühendada kaabli vastavalt oma soovile. Mõjutades 

pöördvälja suunda või mõnel muul eesmärgil teha muudatusi omapoolses skeemis. [18] 

Elektrienergiat loetavad arvestid jagunevad üldjuhul kaheks [7]: 

a) otseühendusarvesti – mis suudab otse läbi arvesti lugeda elektrienergia tarbimist 

(alla 100A kaitselülitiga). 

b) mõõte-voolutrafodega mõõtmine – kolmefaasilise vahelduvvoolu elektrienergia 

mõõtmine voolutrafodega kombiarvestis, mis loeb nii aktiiv- ja reaktiivenergiat.  

 

Täpselt 100 A kaitselülitiga mõõdusüsteemi suudab lugeda veel kombiarvesti, mis on 

otseühenduses arvestiga. 

 

Need arvestid jagunevad omavahel veelkord kaheks [7]: 

 a) PLC arvesti- elektriliinside ühendust kasutavalt kauglugemise teel 

 b) GPRS arvesti – raadiopakett andmeside sideühendust kasutav kaugloetav  

 arvesti. 

Liitumiskilbi nõuded näevad ette arvestiruumi kolmefaasiliste jaoks mõõtmetes kuni  

285x180x95 (kõrgus x laius x sügavus, mm) ning vähemalt kolme kinnituspunktiga. [18] 

 

2.5. Liitumiskilbi maandamine 
 

 

Joonis 2.11. Nõutud maandus raudbetoonpostil [19]. 
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Kõik liitumiskilbid tuleb korrektselt maandada. Maandust on võimalik teha varras- või 

horisontaalmaanduriga lüües see maapinda (joonis 2.11). Vertikaalelektroodidena 

kasutatakse vasetatud või muid korrosioonile vastupidavaid materjale, mis lüüakse vähemalt 

2 m sügavusele maapinda. Lisaks kasutatakse ka PEN maandust mis tuleb alajaama 

pingetrafos tekitatud neutraaljuhiga. Raudbetoonmasti puhul on nõutud ehitada maandus 

koos potensiaalitasandusrõngaga. Potensiaalsitasandusrõnga ehitamisel nõutakse terase 

kasutamist, mis tuleb paigaldada 0,25 m sügavusele ja vähemalt 1 m raadiusega ümber masti. 

Kaabelliini korral ainult kõige viimasele kilbile. Vundamenti paigaldatud maakilbile tuleb 

ehitada potensiaalitasandusrõngas (jooniselt 2.11). [5] 

 

Joonis 2.12. Maanduse ühendamise skeem [19] 

 

Jooniselt 2.12 on näha, et alajaama maanduselektrood jõuab madalpinge seadmesse ning on 

pingetrafo maandusega ühenduses. Pingetrafo neutraal ja maandus on omavahel kokku 

viidud ja jõuab madalpinge seadmesse PEN-juhina. [19] 

 

2.6. Mõõtekilp 
 

Liitumiskilp, mis sisaldab üle 100 A peakaitset on mõõtekilp. Mõõtekilbis kasutatakse üle 

100 A kaitselülitit ning voolu tarbimise mõõtmist voolutrafodega. Kilbikesta ja selle 

mõõtmete nõuded on üldiselt samad. Mõõtekilpi paigaldatakse kombiarvesti, mis suudab 

mõõta lisaks aktiivenergiale ka reaktiivenergiat ning voolutrafod edastavad energia 
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tarbimise mõõtetulemusi arvestisse. Mõõtekilbil peab olema lahutus-lühistusklemmiplokk 

(LLK), mis võimaldab üksikult voolu- ja pinge mõõteahela lahutamist. Tänu LLK 

olemasolule on võimalik vahetada arvestit võimalikul rikke puhul, ilma suurkliendile 

voolukatkestust tegemata. TN-C juhistik voolutrafode ja arvesti vahel tuleb teha vähemalt 

2,5 mm2 ristlõikel (kuni 6) vasest. LLK peab vastama standarditele EVS-EN 60947-1 

Madalpingelised lülitusaparaadid Osa 1 ja EVS-EN 60947-7-1 Madalpingelised 

lülitusaparaadid Osa 7-1. LLK kaitseklass peab olema vähemalt IP20 ja süttimiskategooria 

V2 või V0. Pinge- ja voolu mõõteahelate lahutamine toimub lahutusklemmi liigutamisega 

ülevalt alla, milles saab veenduda visuaalselt. Sekundaarahela lühistamine toimub 

mõõtevoolutrafode poolsetel klemmidel. LLK puhul oluline on eristada pinge ja voolu 

klemme omavahel, mis näeb ette nõuetekohast tähistamist. [20] 

 

 

Joonis 2.13. LLK Skeem [20] 

 

Jooniselt 2.13 oleva skeemi ülemine punktiirjoonega tähistatud osa on kombiarvesti. 

Tähistused L1; L2; L3 tähistavad millise faasi lati või kaabli ümber on voolutrafo ja pinge 

võetud. Voolutrafo tähistus S1 on sisse tulev ja S2 on välja minev voolujuhe, N tähistab 

neutraaljuhti. Nõutud on LLK kaablid õige värvilahendusega lisaks tähistustele. Lugedes 

skeemi vasakult paremale tulevad juhme värvid järgmiselt: punane, lilla, roosa, oranž, valge, 

läbipaistev ja pinge juhtmete värvus oleks järgmine: pruun, must, hall ja sinine on neutraal. 

[20] 
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3. LAHENDUS 
 

3.1. Majanduslik kaalutlus 
 

Standardsel liitumiskilpide paigaldamisel õhuliinile luuakse liitumispunkt lähimale mastile 

postikilbi kujul. Vajadusel täiustatakse võrku ehitades liinile lisa mast. Maakilbi korral 

lähimast jaotuskilbist tuuakse kaabel krundi piirini ning paigaldatakse vundamendikilp. 

Kohti kus ei ole võimalik paigaldada õhuliini, tuleks teha üleminek kaabelliinile. 

Vastupidine olukord võib rakenduda liini ületamine jõest, mil õhuliini ehitus on oluliselt 

lihtsam ja odavam. [4] 

 

Autor võrdles liitumiskilpide majanduslikke kulusid ning toob välja nimekirja, mida on vaja 

korrektsel paigaldamisel. Hinnad on võetud Elektrilevi koostöö partneri SLO Eesti ning 

Esvika AS kodulehelt. Hinnakiri kõige lihtsamal paigaldamise juhul, kus ei ole tehtud 

erinevaid vangerdusi, sõltuvalt oma soovidest või elektriliini liiga kaugel paiknemisest. 

Alates maist 2016 on ELV-i põhiliseks koostöö partneriks Leonhard Weiss Energy AS. 

Peaaegu kogu Eesti võrgu ehitus ja hooldus on Leonhard Weiss Energy AS ülesanne. 

Komponentide valikul arvesse oli võetud LWE AS sooritatud ja ELV poolt heaks kiidetud 

tööd. Komponentide valik on saadud A-pädevust omavalt projekteerijalt ja töödejuhilt. ELV 

poolt tehtav liitumiskilbi paigalduse maksumus jääb 800 €-1200 € vahemikku. [4,21,22] 

 

Tabel 3.1. Leonhard Weiss Energy-le tehtud hinnakirja alusel mastile liitumiskilbi 

paigaldamiseks vajalikud komponentide maksumus (63 A): 

Komponent Kogus 

tk/m 

(x) / (x/x) 

Puitpostile, 

€ 

Betoonpostile, 

€ 

ABB Liitumiskilp 63 A 1/1 98,5 98,5 

ABB Kilbi kinnitused 1/1 11,5 11,5 

ABB Paindekarbik 1-4 1/1 33 33 

Kaitselüliti 50 A 1/1 6,5 6,5 

Klemm AL/al 16-50 mm 5/5 5 5 

SP 14 Klemmikate 5/5 3,5 3,5 

AXMK 4G25 mm Jõukaabel (m) 10/10 16 16 

Tähistus/numbrid alusega 10/10 7 7 
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Tabel 3.1. Jätk 

MKEM25 koroMKEM (m) 3/3 5 5 

Õhuliini ühendusklemmid P2X-95(4-35/16-95) 4/4 8 8 

Kaabli allaviik (kompl.) 0/1 0 19,5 

Distants naelad 1/0 12 0 

SE 15 Maandusklemmalusega 1/1 9,5 9,5 

Maandusvarras 20/1500 mm 3/3 36 36 

Maandusvarda teravik 20 1/1 1,5 1,5 

Maandusklamber 0/1 0 7 

Maandustraat teras 10 mm(m) 1/1 11 11 

MKEM 16 MUSTMKEM kaabel 8/8 12,5 12,5 

KOKKU X 276 290,5 

 

Tabel 3.2. Leonhard Weiss Energy-le tehtud hinnakirja alusel vundamendi liitumiskilbi 

paigaldamiseks vajalikud komponentide maksumus (63 A): 

Komponent Kogus 

tk/m 

 (x/x) / (x/x) 

Jaotuskilbi 

kõrvale, 

€ 

Jaotuskilbist krundini 30 

m, 

€ 
Harju elekter Liitumiskilp 63 A 1/1 150 150 

Harju elekter Sokkelkilbi 

vundament 

1/1 63 63 

Kaitselüliti 50 A 1/1 6,5 6,5 

AXMK 4G25 mm Jõukaabel 3/33 4,5 55 

Tähistus/numbrid alusega 1/1 11,5 11,5 

MKEM25 koroMKEM (m) 1/1 5 5 

Maandusvarras 20/1500 mm 3/3 36 36 

Maandusvarda teravik 20 1/1 1,5 1,5 

Kergkruus 10...20 1/1 5 5 

MKEM 16 MUSTMKEM kaabel 10/10 16 16 

Lumetõkke varras 1/1 8 8 

KOKKU X 307 357,5 
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Komponentide valikul määrab toodete edasimüüja SLO Eesti, kes on ELV ametlik koostöö 

partner materjali tarne osas. LWE AS eelistab liitumiskilpide valikul ABB poolt valmistatud 

kilpe masti ja Harju Elektri kilpe vundamenti. Ühtlasi koostöö partnerile Leonhard Weiss 

Energy AS-ile on tehtud spetsiaalse hinnakirjaga pakkumine, seoses raamlepingu 

tingimustega. Tööde hinnad tulevad kokkuleppeliselt seoses antud töö mahust ja 

keerukusest. Paigaldamise hinna leidmisel lähtus autor eesti keskmise töötunni hinnast 

erinevatelt firmadelt elektritöö tellimisel. Elektriku tunnitöö hind kujuneb umbes 20 €/h. 

[23] 

 

Postikilbi paigaldamine koos maanduse tegemisega võtab puitposti korral kuni 3 tundi ning 

raudbetoonpost kuni 5 tundi aega. Maakilbi paigaldamine transiitkilbi külge/kõrvale kuni 3 

tundi, kuid 30 meetrit eemale paigaldatav kilp võtab terve päeva ehk siis 8 tundi aega. Kaabli 

sisse kaevamiseks on vaja ekskavaatorit. Liitumiskilbi paigaldamise töö liigitatakse üldjuhul 

väiketööks. Väiketööd on teostatavad kahe isikuga tööjõu grupist. Väiketööde elektritöid 

tohib ametlikult teha vähemalt kahekesi. [24] 

 

Tabel 3.3. Leonhard Weiss Energy AS poolt liitumiskilbi paigaldamise hind 

Liitumiskilbi asukoht Tööaeg, 

h 

Materjalid, 

€ 

Tööjõud, 

€ 

Kokku, 

€ 

Puitpostil 3 276 120 396 

Raudbetoonpostil 5 290,5 200 490,5 

Transiitkilbi kõrval 3 307 120 427 

Transiitkilbist 30 m 

kaugusel 

8 357,5 320+80(oma tehnika) 757,5 

 

Tabelis saadud tulemustest kajastub, et kõige odavam tuleb paigaldada puitpostile 

liitumiskilp 396 € kuludega. Maakilp ei tulnud oluliselt kallim ning kulude väärtus kujuneb 

427 €. Tänu rangematele maandus nõuetele tuleb raudbetoonmasti kilbi paigaldamise hind 

490,5 €. Kaevetöid nõudev mahukam kilbipaigaldus transiitkilbist 30 meetri kaugusele 

757,5 €. 
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Tabel 3.4. SLO ja Esvika avaliku hinnakirja alusel mastile liitumiskilbi paigaldamiseks 

vajalikud komponentide maksumus (63 A) [21,22]: 

Komponent Kogus 

tk/m 

(x/x) / (x/x) 

Puitpostile, 

€ 

Betoonpostile, 

€ 

ABB Liitumiskilp 63 A 1/1 121 121 

ABB Kilbi kinnitused 1/1 15 15 

ABB Paindekarbik 1-4 1/1 42 42 

Kaitselüliti 50 A 1/1 9 9 

Klemm AL/al 16-50 mm 5/5 7,5 7,5 

SP 14 Klemmikate 5/5 5 5 

AXMK 4G25 mm Jõukaabel 10/10 20 20 

Tähistus/numbrid alusega 10/10 10 10 

MKEM25 koroMKEM (m) 3/3 6 6 

Õhuliini ühendusklemmid P2X-95(4-35/16-95) 4/4 10 10 

Kaabli allaviik (kompl.) 0/1 0 25 

Distants naelad kuni 1/0 16 0 

SE 15 Maandusklemmalusega 1/1 14 14 

Maandusvarras 20/1500 mm 3/3 45 45 

Maandusvarda teravik 20 1/1 2 2 

Maandusklamber 0/1 0 9 

Maandustraat teras 10mm (m) 1/1 14 14 

MKEM 16 MUSTMKEM kaabel 1/1 16 16 

KOKKU X 352,5 370,5 
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Tabel 3.5. SLO ja Esvika avaliku hinnakirja alusel vundamendi liitumiskilbi paigaldamiseks 

vajalikud komponentide maksumus (63A) [21,22]: 

Komponent Kogus 

tk/m 

 (x/x) / 

(x/x) 

Jaotuskilbi 

kõrvale, 

€ 

Jaotuskilbist krundini 

30m, 

€ 

Harju elekter Liitumiskilp 63 A 1/1 210 210 

Harju elekter Sokkelkilbi 

vundament 

1/1 80 80 

Kaitselüliti 50 A 1/1 9 9 

AXMK 4G25 mm Jõukaabel 3/33 6 66 

Tähistus/numbrid alusega 1/1 15 15 

MKEM25 koroMKEM (m) 1/1 6 6 

Maandusvarras 20/1500 mm 3/3 45 45 

Maandusvarda teravik 20 1/1 2 2 

Kergkruus 10...20 1/1 6 6 

MKEM 16 MUSTMKEM kaabel 10/10 20 20 

Lumetõkke varras 1/1 10 10 

KOKKU X 409 469 

 

ELVil on töövõtjaks nimetatud firmadega omad kokku lepitud hinnad töödele, kuid 

väljaspool raamlepingut teevad erinevad elektrifirmad töid elektriku töötunniks alusel, mille 

tunni hind kujuneb 20 €/h. Leitud selle alusel kilbi paigaldamise kokku minev summa. [23] 

 

Tabel 3.6. Liitumiskilbi paigaldamise kulu tavapäraste hinnakirjade alusel 

Liitumiskilbi 

asukoht 

Tööaeg, 

h 

Materjali hind, 

€ 

Tööjõu hind, 

€ 

Kokku, 

€ 

Puitpostil 3 352,5 120 472,5 

Raudbetoonpostil 5 370,5 200 570,5 

Transiitkilbi kõrval 3 409 120 529 

Transiitkilbist 30 m 

kaugusel 

8 469 320+200(tellitud 

väljaspoolt tehnika  

koos juhiga) 

989 

 

Võrreldes Leonhard Weiss Energy AS-ile tehtud materjali kulu hindade vahe on märgatav. 

Tööjõu kulu on antud võrdluses sama, sel juhul tuleb odavaim kilbi paigaldus puitpostile 
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76,5 € väiksema materjali kuluga. Umbkaudselt sarnane vahe tuleb nii raudbetoonmasti ja 

maakilbiga transiitkilbi kõrvale. Transiitkilbist 30 meetrit eemale viidud liitumiskilbi 

paigaldus tuleb LWE AS-il 231,5 € odavam. LWE AS on hetkel elektrivõrgu suurim ehitaja 

ja hooldaja seetõttu, et tehakse töid natukene odavalt, kui teised konkureerivad firmad. 

Samadele kvalifikatsioonidele vastav odavam tööjõud teeb liitumiskilbi paigalduse oluliselt 

odavamaks. Elektrilevi OÜ eelistab koostööpartnerit, kuna töid tuleb endiselt vastavalt 

nõuetele sooritada, sel juhul on otstarbekas ja soodsam elektrivõrgu täiendada. [8,21,22] 

 

Madalpinge liitumiskilpe ei tooda ainult firma ABB ning autor võrdles teiste firmade poolt 

toodetud kilpe tuues välja nende hinnakirjad ja kogu materjali kulu. Liitumiskilbi valikul 

lähtusin odavamast hinnast. [8,21,22] 

 

Tabel 3.7. Erinevate liitumiskilpide hinnakiri [8,21,22]: 

Liitumiskilbi tüüp Liitumiskilbid, 

Ühekohalised 63 A 

Tootja 

firma 

Hind, 

€ 

Materjalid 

kokku, 

€ 

Postikilp liitumiskilp JXVL-1/EE 

sisestuskastiga SK-1 

JUMAX 110,5 350 

Vundamendi kilp JXVLK-2-K-Cu 63 A JUMAX 215 415 

Postikilp Kilp HELK 1 XP 63A kilp 

mastile + kinnitused 

Harju 

Eleketer 

150 390 

Vundamendi kilp HETR 35LXP Soklikilp 63 A Harju 

Elekter 

210 410 

Postikilp LY 1-k.arvkilp 3Fpk-63 A 

automaadita 3FPK63 A 

ABB 121 361 

Vundamendi kilp OKAB 01 1-k.arvestikilp 63 A ABB 403 603 

 

LWE AS paigaldatud liitumiskilbi maksumus tuleb 276 € puitmastile ja 307 € maakilp. 

Antud hinnad tulevad märgatavalt paremad, kui teiste firmade valmistatud liitumiskilbid. 

Tabelist 3.7 on näha, et JUMAXi mastikilp tuleb 11 € odavam kui ABB liitumiskilp. LWE 

AS-ile tehtud hinnapakkumises tuleb ABB liitumiskilbi materjali kulu 46 € soodsam 

puitmasti korral. Tabelist 3.7 on näha, et ABB maakilp tuleb liiga kulukas ning ära tasub 

Harju Elektri poolt toodetud liitumiskilp. Antud kilbi avalik letihind on samuti kõige 

soodsam neist. [8,21,22]  
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3.2. Õhuliini asendamine kaabelliiniga 
 

Maakaabliga toodud liitumiskilp tuleb kallim, kuid võttes arvesse kaabelliini eeliseid 

asendaks õhuliini nurga- ja hargnemismastidest edasi kaabelliiniga. Ideaalse paigaldamise 

tingimuste juures ei tule kaabelliinist tuleva liitumiskilbi hind eriti suurem kui õhuliini 

liitumiskilp. [10] 

 

Joonis 3.1. Õhu- ja kaabelliinidega jaotusvõrk [10] 

 

Majanduslikult kulukas on liitumiskilbi paigaldamine transiitkilbist eemale. Jooniselt 3.1 on 

näha, et ülemisest jaotusalajaamast 10/0,4kV tuleb üks fiider ja see on õhuliinil. Hargnemine 

toimub kolmest kohast, kus kaks neist on kaabelliini jätkamine. Erinevalt kaabelliinist 

õhuliinil reserveerimise võimalus puudub, kuid antud joonisel (joonis 3.1) kujutatud 0,4 kV 

kaablivõrgu puhul reserveerimis võimalus on olemas tänu teisele jaotusalajaamale. Teiselt 

poolt toidab veel üks 10/0,4 kV jaotusalajaam kaabelliinina ning jääb reserveerimise 

võimalus ka kõrgepinge katkestuse korral ühele jaotusalajaamale. [10] 

 

Tänaseks on madalpinge õhuliin tehtud töökindlamaks sellega, et kasutatakse 

isoleerjuhtmeid. Isoleerjuhtmed teeb õhuliinid gabariitidelt väiksemaks ning faaside 
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omavahel kokku minemise ehk faasidevahelise lühise ohu puudumine. Antud joonisel 

(joonis 3.1) kujutatud kaablivõrgu hind tuleb vähemalt kolm korda kallim kui tavaline 

õhuliinivõrk. Põhiliselt kasutatakse linnades ja muudes tihedalt asustatud paikades, kus on 

see vältimatu olenemata töö kallidusest. Kalliks teeb kaabeliini paigalduse mitmesuguste 

masinate vajadus. Odavam neist tuleb kaevisesse, edasi sissekünnimeetodil ning kõige 

kallim tuleb kaabli läbi surumise aparaadiga, mida kasutatakse teede ja muude tiheda 

liiklusega kohtades kus lahti kaevamine ja tee tõkestamine pole võimalik. [10] 

 

3.3 Madalpinge kontrollmõõtmised 
 

3.3.1. Liitumiskilbi arvele võtmiseks kontrollmõõtmised (alla 100 A) 

 

Autor leidis paigaldatud liitumiskilpide parameetreid. Parameetreid oli vaja kontrollida 

turvaliseks elektrienergia tarbimise alustamiseks uue liitumise või asukohta muutmise juhul. 

 

Paigaldatud madalpinge liitumiskilbi arvele võtmiseks oli vajalik sooritada 

kontrollmõõtmised antud kilbi maanduse ja rikkesilmuse näivtakistus kohta. 

Rikkesilmus peab jääma vastavalt kaitsme suurusele 20 A puhul alla 1,15 Ω ning 25 A puhul 

alla 0,92 Ω. (63 A peaks olema alla 0,36 Ω)[1]. Need parameetrid on arvestatud C-tüüpi 

kaitselülitit karakteristiku järgi [1]. Selliseid kilpe paigaldatakse väiketööna ning ei lähe 

projekttööna arvele. Väiketöödel kilbi paigaldusel peab maandus jääma alla 100 Ω. [25] 

Mõõtmisi sooritas töö autor mõõteriistaga: KYORITSU KEW6010B 
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3.3.2. Kyoritsu KEW6010B 

 

 

Joonis 3.2. Megger KEW 6010B [26] 

 

Megger (joonis 3.2) mõõtepiirkond jääb 20/200Ω juurde ning mõõdab 3% veatäpsusega 

[27].  

Meggeril on mitmeid funktsioone nagu [28]: 

 a) Voolu liikumise määramine kinnises ringis(Continuity tests) 

 b) Meggeri põhifunktsioon - kaablite läbivuse ja lekete kontrollmõõtmine  

(Insulation) 

  c) Rikkesilmuse näivtaistuse mõõtmine maa suhtes(Loop impendance tests) 

 

Joonis 3.3. Rikkesilmuse vooluahela skeem mõõtmisel[25] 

 

Autori eesmärk oli kasutada antud mõõteriista 3ndat funktsiooni, milleks oli rikkesilmuse 

näivtakistuse mõõtmine. Antud mõõtmine oli vajalik liitumiskilbi ohutuks tööle lubamiseks 

alla 100 A mõõtesüsteemide korral. Mõõteriista ühendamise skeem joonisel (Joonis 3.3). 

 

Rikkesilmus on toiteallika töö- ja kaitsejuhist, maanduspaigaldisest ning vooluahela osa kuni 

kilbikere, maaühenduse kaitsejuhi või maa vahelise soovimatu ühenduse ehk rikkeühenduse 
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kohani normaaltalitusvool. Antud parameetri mõjul oleneb aeg, mil kaitseseade rakendub 

ülekoormamise või lühise tõttu. Elektriohutuse jaoks peab see näitaja vastama standarditele 

EVS-EN 60898 ja EVS-EN 61009-1. Rikkesilmust võivad mõjutada sellised näitajad, nagu 

kilbi maandus, pinge ning kaabli ristlõikest tuleneb läbilaskevõime. [28,29]  

 

Üldjuhul mõõdetakse rikkesilmust L ja PEN juhtme vahel (TN-C juhistik) või L ja PE vahel 

(TN-S juhistik). Põhilised kilbid on TN-C juhistik süsteemis. Varasemalt on kasutatud ka 

muid lahendusi. [25] 

 

Joonis 3.4. Rikkesilmuse kontroll kaitsme tüübi järgi [29] 

 

Mõõteriist töötab tavapärase ühe faasi 230 V või kuue AA patareide pealt, mis teeb 

kasutamise mugavaks kilpides. Otse kilbist pinge saamine pole alati piisavalt lihtne ja 

turvaline, näiteks vanad kilbid, mis on aegunud nõuetel paigaldatud. Sisse lülitatud 

mõõteriist tuleb keerata 20 Ω ning roheline juht tuleb ühendada kilbi kerre või maanduslatile 

PEN ning faasijuht võtta sissetuleva kaitselahutuslüliti klemmidelt või tarbijaklemmidelt. 

Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine toimub pingestatud liinil, see tähendab et tuleb järgida 

vastavaid ohutusnõudeid. Mõõdetakse üks faas korraga. Mõõteriistal valida 200 Ω 

mõõtepiirkond ning roheline maandusjuht tuleb ühendada maandusvarda ühenduskohta ning 

jälgida et mõõdetava kilbi kere ei oleks ühenduses alajaama maandusega mõõtmise hetkel. 

Vajutades nuppu „Test“ kordub mõõtmine ja selgub kui hästi on elektrikilp maandatud. 

[25,28] 
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Nõuetele vastavuse kontrollimiseks kasutas autor kolme viimaste aasta jooksul paigaldatud 

liitumiskilpe. Maakilpide mõõtmiseks valiti tartu linna ääres olevate uute elamurajoonide 

liitumiskilbid. 

 

Joonis 3.5. Käivitatud megger kuvab ühe faasi pinget kuhu on mõõtejuht peale asetatud 

(pingemuutus vahetub iga sekundi tagant) 
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Joonis 3.6. Mõõteriist mõõdab antud maakilbi L3 rikkesilmust 

 

Tabel 3.8. Maakilbi mõõtmistulemused 

Asukoht Kaugus 

alajaamast, 

m 

Pinge 

(L1;L2;L3), 

V 

Rikkesilmus

e maandus, 

Ω 

Kilbi 

Maandus, 

Ω 

Peakaitsme 

suurus, 

A 

Ülenurme alevik 100 234;236;233 0,09 <30 25 

Ülenurme alevik 450 233;233;233 0,22 <30 25 

Haaslava küla 150 237;236;237 0,11 <30 20 

Haaslava küla 400 229;230;227 0,26 <30 25 

Vahi alevik 100 242;241;239 0,15 <30 25 

Vahi alevik 350 237;236;230 0,41 <30 25 

 

Mõõdetud tulemustest oli näha, et kõik kilbid olid korrektselt maandatud ja vastasid 

nõuetele. Joonistel 3.5 ja 3.6 on näha mõõtmise sooritust. Majapidamised kasutavad 

enamasti 25A peakaitselülitit ja asuvad lähedal alajaamale, mis tagab korraliku ja ühtlase 

pinge. Kõigi kilpide rikkesilmuse näivtakistus vastab nõuetele, mida saab kontrollida 

jooniselt (joonis 3.4). Vastavalt rikkesilmuse näivtakistusele kilpide kaitselüliti rakendub 

piisavalt õigeaegselt. 
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Joonis 3.7. KEW 6010B postikilbi rikkesilmust mõõtmas 

 

Võrdluseks vundamendikilpidega sooritati samasugused mõõtmised ka postikilipidega. 

 

Tabel 3.9. Postikilbi mõõtmistulemused 

Liitumiskilbi 

asukoht 

Kaugus 

alajaamast, 

m 

Pinge 

(L1;L2;L3), 

V 

Rikkesilmuse 

maandus, 

Ω 

Kilbi 

Maandus, 

Ω 

Peakaitsme 

suurus, 

A 

Supilinn Tartu 100 234;233;236 0,09 33 25 

Supilinn Tartu 450 234;232;233 0,32 <30 20 

Haaslava küla 50 239;239;238 0,11 45 20 

Haaslava küla 600 229;230;227 0,26 65 20 

Ihaste 100 240;241;236 0,15 71 20 

Ihaste 500 239;232;236 0,41 39 25 

 

Mõõtetulemused tulid taaskord välja, mis tähendab et kõik kilbid olid korrektselt maandatud 

ja vastasid nõuetele. Postikilbi maanduse parameetrid tulid mõnevõrra kõikuvamad 

vundamendikilpide omast. Kõigi kilpide rikkesilmuse näivtakistus vastas nõuetele. Kõikide 

kilpide kaitselüliti rakendub piisavalt õigeaegselt. Masti ühendatud kilbi mõõtmise joonisel 

(joonis 3.7). 
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Elektrivarustussüsteemi elektriline koormus kutsub esile pingekao, mida leitakse valemiga 

[2]: 

∆U = U1 – U2 

U1 – pinge alajaamast lähimas kilbis 

U2 – pinge alajaamast kaugeimas kilbis 

 

∆U arvutus on vajalik pinge kõikumise määramiseks võrreldes nimipingega alajaamas 0,4 

kV jaotusseadmes. [2] 

Leian enda tehtud mõõtmistulemustes pingekao arvutused. 

 

Tabel 3.10. Pingekadu 

Postikilp, 

m 

U1 (L1;L2;L3), 
V 

U2 (L1;L2;L3), 
V 

∆U (L1;L2;L3), 
V 

Supilinn 100-450 234;233;236 234;232;233 0;1;3 

Haaslava 50-600 239;239;238 229;230;227 10;9;11 

Ihaste 100-500 240;241;236 239;232;236 1;9;0 

Maakilp X X X 

Ülenurme 100-450 234;236;233 233;233;233 3;3;0 

 

Haaslava 150-400 237;236;237 229;230;227 8;6;10 

Vahi 100-350 242;241;239 237;236;230 5;5;9 

 

Autor on osalenud paljudes paigaldus protsessides, mille käigus ehitati elektrilevile 

liitumiskilpe maa kohtades ning enamasti postikilpe. Rikkesilmused jäävad 1,0 juurde seda 

põhjusel, et enamasti asuvad alajaamast kilbid kaugel, kuni 1 km. Sellistel juhtudel on 

taoline mõõtmine väga oluline, et veenduda kaitselülitite reageerimises. C-tüüpi kaitselüliti 

mitte reageerimises õige aegselt, kasutatakse B-tüüpi kaitselülitit. 

 

3.3.3. Liitumiskilbi arvele võtmiseks kontroll mõõtmised (üle 100A). 

 

Mõõtekilpide paigaldamine toimub üldjuhul projekttööna ning seal on nõudmisi rohkem. 

Kilbimaandus peab jääma alla 30 Ω [25]. Elektriarvesti voolu tarbimise arvestamist tuleb üle 

kontrollida spetsiaalse mõõteriistaga milleks ma kasutasin KYORITSU KEW 6305. Üle 100 

A mõõdusüsteemide puhul ei läbi vool enam arvestit, vaid mõõtmine toimub läbi 

voolutrafode. Mõõteriistaga kontrollitakse voolutrafode õigsust. Mõõteriista ja arvesti 

vaheliste näitude kontrollimiseks on ette nähtud: Madalpinge voolutrafodega mõõtesüsteemi 

kontrolli akt. Täidetav tühi blankett on nähtaval lisas (Lisa C). [4] 

 



37 

 

3.3.4 KYORITSU KEW 6305 

 

 

Joonis 3.8. Mõõteriist KYORITSU KEW 6305 [31] 

 

Erinevalt KEW 6010B (joonis 3.8) mõõteriist on natukene võimekam ja võimaldab palju 

erinevaid funktsioone. Mõõteriist Kyoritsu kew 6305 suudab põhjalikult jälgida reaalajas 

pinget, voolu, võimsustegurit ja sagedust. Analüüsib aktiiv- ja reaktiivvõimsust ja energiat. 

Kuni 0,3 veaprotsendiga kuvab mõõdetud tulemusteväärtusi. Omab automaatset juhtmestiku 

kontrollifunktsiooni, mis ühtlasi kontrollib kas mõõteriist on isiku poolt mõõdetavale 

objektile õigesti ühendanud ning kas antud kilbis pöördväli on õige. Pöördvälja suund on 

oluline kolmefaasiliste masinate korral, kuna nende mootor ei tohiks vastupidiselt tööle 

hakata. Mõõteriist töötab kuue AA patarei akude pealt, kuid vajadusel võimalik ühendada 

230 V püsitoite võrku. [31] 

 

Mõõteriist on disainitud vastama rahvusvahelistele IEC 61010-1 CAT.III 600 V ohutus 

standarditele. Antud mõõteriista on võimalik ühendada ühefaasilisena kahe juhtmega, 

ühefaasilisena kolmejuhtmelise süsteemina ning kolme- ja neljajuhtmeline kolmefaasilisse 

süsteemi. [32] 
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Joonis 3.9. Mõõteriista ühendamise juhend [32] 

 

Kuna üle 100 A mõõtesüsteemid kasutavad peaaegu alati kolmefaasilisi süsteeme, siis 

ühendati mõõteriist neljajuhtmelisena kolmefaasilisse süsteemi (joonis 3.9). [31] 

 

Mõõteriista ühendamine on küllaltki lihtsalt näidatud joonisel (Joonis 3.9). Ühendada tuleb 

mõõteriist järgmiselt, et pinge ühendused lähevad ülesse V1, V2 ja V3-e. Voolu mõõtvad 

klambrid ühendatakse A1, A2 ja A3. Klambrid ja pingenäpitsad peavad olema tähistatud või 

kokkuleppeliste värvidega, et faase omavahel segamini ei saaks ajada. Mõõteriistal püsitoite 

juhet pole üldjuhul vajalik ühendada, kui on kaasas laetud AA patareid. Vajalik on mõõteriist 

ühendada sobivasse mõõtevahemikku vastavalt mõõdetava mõõtekilbi sisule. Selles saab 

veenduda arvesti ülekande, voolutrafode ülekande või peakaitsme suuruse järgi. [32] 

 

Mõõteriista peale ühendamine on enamjaolt erinev. Vanades alajaamades on alumiinium 

latistikud, uutes on väga kompaktselt sisse seatud vasklatistikud. Erinevates liitumiskilpides 

võivad olla isolatsiooniga kaableid kui ka pingelatte. Pingelati puhul on mõnevõrra lihtsam, 

kuna saab ühendada klambri näiteks esimese faasi ümber ning kohe samale kohale latile 

pingenäpits külge ja samamoodi järgneva kahe faasiga. Isolatsiooniga kaetud kaabliga on 

keerulisem, kuna vooluklamber läheb ümber sarnaselt pingelatiga, siis pingenäpitsaga sealt 

pinget kätte ei saa. Tuleb leida kas poldi ühenduskohalt või mujalt katmata aladest 

improviseerida. Selline mõõteriista peale ühendamine on pingealune töö ning sellist 

ühendamist tuleb sooritada spetsiaalsete pingealuste kinnastega. [27]  

 

Pingealuse töö kindad peavad vastama standardile EN 60903[30]. Vastavalt pingetugevusele 

tuleb valida sobivad kindad tööks [30]: 

 a) klass 00 – 500V pingega tööks (katsetatud 2500V) 
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 b) klass 0 – 1000V pingega tööks (katsetatud 5000V) 

 c) klass 1 – 7000V pingega tööks (katsetatud 7000V) 

 d) klass 2 – 17000V pingega tööks (katsetatud 17000V) 

 e) klass 3 – 26500V pingega tööks (katsetatud 26500V) 

 f) klass 4 – 36000V pingega tööks (katsetatud 36000V) 

 

Antud töös 0,4 kV latistiku mõõtmiseks sobivad 00-klassiga kindad. Elektrilöögi kaitseks 

tasub kinnastel peal kanda veel pealiskinnast mehhaanilise kulumise eest. [30] 

  

Esmasel mõõteriista ühendamisel saadakse pinge ja vool kätte, siis võib käivitada Kyoritsu 

kew 6305 keerates suurt vasakul asuvat nuppu (joonis 3.8.) wiring check peale. Järgnevalt 

vajutada start nuppu, et mõõteriist teeks juhtmestiku kontrolli. Ekraanile ilmub kolmel korral 

GOOD. Mõõteriist on nüüd korras ja valmis mõõtma (vea kuvamise korral tuleb see leida ja 

likvideerida enne mõõtmisi). Vasakul keeratud nupp tuleb nüüd üks aste edasi liigutada, et 

ta jõuaks tähiseni W (joonis 3.8). Kursori nooltega on võimalik menüüs liikuda ja vaadata 

antud mõõteobjekti hetkelisi mõõteväärtusi. Hetkelisi väärtusi tuleb võrrelda mõõtesüsteemi 

paigaldatud kombiarvestiga. Mõõteriista ja arvestist saadud väärtuste sobimise korral võib 

alustada mõõtmist Start nupust. Mõõtmine on alanud hetkest mis roheline LED tuluke W 

tähise peal on põlema läinud. Mõõta on lubatud võimalik kahel viisil. Esimene variant on 

arvestil lugeda 1000 kWh tarbimist või teiseks lugeda arvesti impulss vilkumisi. Impulsside 

vilkumisi lugedes tuleb arvesse võtta ülekanne ning arvestada ühe impulsi väärtus antud 

ülekande kohta. Liiga väikese või olematu koormuse korral tuleb endal ühendada koormus 

mõõtesüsteemi. [32] 

 

Täidetud blanketil (Lisa A) on näha, et vea protsent ulatus 0,2%.Elektrilevi poolt lubatud 

mõõteviga on kuni 4% [10]. Liigse mõõtevea korral tuleb asuda koheselt viga likvideerima. 

Tagada tuleb elektrienergiat ostvale kliendile korrektse mõõtmine esimesel võimalusel. 

Samal objektil sooritati kontrollmõõtmine tund aega varem, kus veaprotsent on peaaegu 

kolmandik üle lubatud normi (Lisa B). Sellisel juhtumi korral tuleb olukorra fikseerimise 

akt täita. Antud juhul olid voolutrafodest kolmandat faasi mõõtva voolutrafo valet pidi 

paigaldatud, mis põhjustas voolu suuna samuti valeks. Mõõteriist sellest tulenevalt tuvastas 

parameetrid segaselt ja andis märgatava vahe arvestiga võrreldes. Ilma kontrollmõõtmisi 

sooritamata, selline asi üldjuhul välja ei tuleks. Voolutrafod on sarnased ehituselt ning 

seetõttu on oluline jälgida paigaldatava voolutrafo voolu suunda. Antud olukorra lahendus 
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probleemile oli see, et sisenev S1 ja väljuv S2 juhtmed tuli omavahel ära vahetada. Viga oli 

likvideeritud ja arvesti luges taas tarbimist korrektselt. Veaga täidetud blankett oli selleks, et 

näidata antud vea asukohta kohta ja väärtust. Õige töövõte on avastatud vea puhul kontrolli 

akti täitmine pooleli jätta ning asuda viga otsima. Leitud viga tuleb likvideerida võimalusel 

ise, vastasel juhul kutsuda selleks vastav abi. [4] 

 

Madalpinge voolutrafosid kontrolliva akti (Lisa C) täitmisel tuleb näidata erinevaid 

parameetreid. Mõõtetöö sooritatakse Elektrilevi OÜ-le, siis on oluline märkida TÜ number. 

TÜ number ja kontrolli akt peab käima õige tööülesande kohta, mille kohaselt tuleb 

paigaldada kombiarvesti. Mõõtepunkti EIC-kood, mis on koordinaatidega paika pandud 

liitumispunkt ja kliendi nimi, kui ei toimu kontroll mõõtmist alajaamas. Mõõtepuntki pinge 

0,4 kV ning mõõtetrafo ja arvesti andmed. Mõõta tuleb kõigi kolme faasi hetkeline vool, 

pinge, võimsusteguri koosinus ning aktiiv- ja reaktiivvõimsus. Pöördvälja nurgad kraadides 

ning voolu ja pingevaheline nurk. Mõõtesüsteem tuleb plommida, märkida aeg kuna toimus 

mõõtekontrolli akti vormistamine ning allkirjaga kinnitada dokument. [4] 
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4. VÕRDLUSE TULEMUS JA HINNANG 
 

4.1. Õhuliini ja kaabelliini eelised ja puudused 
 

Õhuliini eelised: 

 a) lihtne ehitada 

 b) pikaajalisem tööiga 

 c) kiirem rikete tuvastamise ja likvideerimise kiirus 

 d) odavam 

 e) suurem ülekandevõimsust võrreldavatel juhiristlõigetel 

 

Õhuliini puudused: 

 a) liinitrassi laiad koridorid 

 b) kitsastes linnatänavatel pole võimalik paigaldada 

 c) visuaalselt reostatud 

  

Kaabelliini eelised: 

 a) visuaalne reostus puudub täielikult peale haljasala taastamist 

 b) oluliselt vähem rikkeid 

 c) tormi ja muu kliima kindlam 

 

Kaabelliini eelised: 

 a) kallis 

 b) läbilaskevõimsus nõrgem 

 c) lühem tööiga 

 d) rikete kõrvaldamine võtab kaua aega 

 

Liitumiskilbi paigaldamisviiside valikul on oluline osa liini valikul. Neist eelistest ja 

puudustest võib autor järeldada, et kumbki ei ole ideaalne variant. Arvesse tuleks võtta 

eelnevalt mainitud asjaolusid liitumiskilbi paigaldamisel ning kokkuleppe saavutamine 

ELV-iga paigalduse osas. 
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4.2. Tulemus ja hinnang 
 

Antud töös võrreldi erinevaid liitumiskilpe ja nende paigaldamisviise. Tutvustati töökindla 

elektrivõrgu tagamiseks kasutatavaid sisestuskaableid. Kirjeldati turvaliste nõuete järgi üles 

ehitatud kilpide sisu skeemi, kilpide erinevaid maandusviise ja nende nõudeid, materjale, 

mida kasutatakse erinevate kilpide paigaldamiseks. Toodi välja erinevad teostatud 

kontrollmõõtmised, mis on vajalikud turvaliseks elektrienergia edastamise tööks. 

 

Enamus objektidel on vajadus standardselt ehitada elektrivõrk, sest Elektrilevi OÜ-l on 

nõuded, mis reguleerivad liitumiskilbi paigaldamisviise. Samas on piirkondi, kus on toodud 

õhuliinist üleminek kaabelliini ja maakilpi selles asemel, et pikendada õhuliini ning 

liitumispunkt tuua postikilpi. Töö raames analüüsitud liitumiskilpide hinnakalkulatsioonide 

järgi tuli Leonhard Weiss Energy hindade kohaselt liitumiskilpide hinnavahe ligi 30 € 

mastikilbi kasuks. Tänu väiksele hinnavahele soovitab töö autor eelistada maakilpi. Antud 

firma väliselt tuli kilpide paigaldamise maksumuse vahe ligi 50 € mastikilbi ja maakilbi 

vahel mastikilbi kasuks, eeldusel, et rekonstruktsiooni korral vahetatakse õhuliin kaabelliini 

vastu. Paigaldatud maakilp oleks ettevalmistus kaabelliiniks ning elektrivõrgu töökindlus 

tõuseb märgatavalt.  

 

Liitumiskilbid sõltuvad sissetulevast liinist. Võrreldes õhuliiniga on kaabelliin oluliselt 

vastupidavam ilmastikule ning võimaldab reservliini olemasolu kilpideni. Kaabelliini riket 

on võimalik ümber lülitada reservis olevasse liini, kuniks rike likvideeritakse ja taastatakse 

normaalskeem. Õhuliini puhul enamasti see võimalik ei ole ning madalpinges toimub 

elektrikatkestus iga rikke korral. Otstarbekas pole paigaldada maakilpi piirkonda, kus on 

vähe tarbijaid ning odavam on rajada õhuliin. Kõrgepingeliini puhul tuleb kaabelliini 

ehitamise maksumus 10 korda kallim õhuliini ehitamisest. Madalpinges on see hinnavahe 

aga väiksem ja see on ka põhjus, miks uued alajaamad ning liinid tuuakse eelkõige 

kaabelliinina. Maakilpi võiks eelistada neis piirkondades, kus rahvastiku tihedus suureneb. 

Nendes piirkondades ehitatakse juurde uus jaotusalajaam 0,4/10 kV ja projekteeritakse  

kaabelliini võrk. Uus alajaam jääb kilpidele lähemale ning pakub reservliini võimalust 

erinevalt õhuliinist. 

 

.   
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KOKKUVÕTE 
 

Antud bakalaureusetöö raames on valminud madalpinge liitumiskilpide paigaldusviiside 

võrdlus. Töös tutvustati erinevaid liitumiskilpe, mida kasutatakse madalpinge võrgus. 

Liitumiskilpe võib olla erinevates mõõtmetes ning põhiliselt jaotuvad need kaheks: 

mastikilp ja vundamendikilp. Elektrivõrk tuuakse tarbijateni maa sees ja õhu kaudu. 

Paigaldamiseks on lubatud vaid nõuetele vastavad liitumiskilbid. 

 

Liitumiskilpe paigaldatakse piirkonda, kuhu on valmis ehitatud madalpinge elektrivõrk. 

Mõlemat tüüpi kilpe on võimalik paigaldada pingealuse tööna ning see ei sega ülejäänud 0,4 

kV elektrivõrgus olevaid tarbijaid. Mõlemat tüüpi kilpide maandamine toimub samadel 

nõuetel. Võrreldes puitmastiga nõuab betoonmasti külge kinnitatav kilp rohkem tööd 

maandusega. Kõige suurem erinevus kilpide juures on nende asukoht ning sisse tulev kaabel. 

Liitumiskilpe võib kinnitada mastile või hoone külge või osaliselt maasse kaevata. 

 

Liitumiskilbi paigaldamise kulu vahe eelistatud tingimustel on mõlemal kilbitüübil väike. 

Sellest tulenevalt soovitab autor maakilbi paigaldust, sest see on ilmastikust tingitud voolu 

kõikumisele töökindlam. Samas alati ei saa eelistada maakilpi, sest vähe asustatud 

maapiirkondades on kasutusel ainult õhuliin. Kaabelliini võrgu ehitamine on oluliselt kallim 

kui õhuliini ehitamine ning selle rajamine pole alati otstarbekas. Töös on välja toodud, et 

maakilp võib olla paigaldatud esialgu õhuliinist, valmidusega üleminekul kaabelliinile, mis 

tuleb uuest lähedale rajatud alajaamast. Kui uue alajaama ehitust ei ole plaanis lähima 5-10 

aasta jooksul, siis pole mõislik paigaldada maakilp üldise elektrivõrgu jaoks. 

 

Bakalaureuse lõputöö kirjutamine andis autorile uusi teadmisi energeetika ja elektri 

valdkonnas. Eelkõige täienesid teadmised elektri valdkonna nõuetes ja ohutuses. Samuti 

kinnistusid eelnevalt õppetöös omandatud teadmised. Autor, olles ise üle aasta töötanud 

liitumiskilpide paigaldusprotsessis, võib väita, et eelnev väljaõpe tööle peaks olema oluliselt 

mahukam ja pikaajalisem. Antud lõputööga võiks tutvuda kõik liitumiskilpide 

paigaldamisega alustatavad töötajad, mis annaks neile üldise ülevaate nende eelseisvast 

tööst.  
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LOW VOLTAGE BOARD INSTALLATION COMPARISON 

 

SUMMARY 
 

This bachelor thesis is completed in the low voltage board installation comparison. There 

was presented in various boards used for low voltage network. These boards are in 

different size, but basically are divided into two parts:board installed on the ground or on 

the pole. Electricity network is brought to consumers in the ground and overhead air. Only 

boards that meet the requirements are allowed to be installed. 

 

Board are installed into an area where is constructed of low voltage electricity network. 

Both types of board can be installed as live work and does not interfere with the rest of the 

0,4 kV electricity network. Both types of board enclosures grounding occurs on the same 

requirements. Compared to wooden poles requires, a concrete pole board needs more work 

done with grounding. The biggest difference in board is their location and incoming cable. 

The board can be attached to a wall or pole and partially buried in the ground.  

 

The cost of installing the board preferred conditions to be small. Consequently, the author 

suggest on the ground board installation since it is more reliable because weather related 

fluctuation. Can not always preference board on the ground because sparsely populated 

rural locations is only an overhead line. The cable line network is significantly more 

expensive than overhead lines and its construction is not always feasible. Board installed in 

the ground may be initially installed overhead lines and ready for the transition to the cable 

line to be built near new substation. When the construction of a new substation is not 

planned to be built in nearest 5-10 years, in this case there is no sensible suit to install 

board on the pole for general network vision. 

 

Bachelor thesis writing gave author new knowledge in the field of energy and electricity. 

In particular supplemented by knowledge in the field of electrical and safety requirements. 

Also rooted previously acquired knowledge from past. Author being himself more than a 

year in board installation process it can be argued that the prior training to work should be 

much more extensive. This thesis could be a good read for new employees, which would 

give them a general overview of the work.
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Lisa B. Täidetud Madalpinge voolutrafodega mõõtesüsteemi 

kontrolli akt koos veaga 
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Lisa C. Täidetud Madalpinge voolutrafodega mõõtesüsteemi 

kontrolli akt tühi 
MADALPINGE  VOOLUTRAFODEGA  MÕÕTESÜSTEEMI  KONTROLLI AKT 

TÜ nr..........................  

Mõõtepunkti EIC kood: 38ZEE-................................... Kliendi 

nimi: ................................................................. 

Mõõtepunkti pinge kV: … ….   

 Voolutrafode andmed  

Tüüp   

Voolutrafode ülekanne   

Täpsusklass / Võimsus /  

  

Lisakoormusena kasutatud seade:  

…………………………………...…………. 

nimivõimsusega:………...……….…………. 

Arvesti andmed ja näidud 

 

 

tüüp......................................... 

 

Arv. nr................................ 

Kontrollmõõteriista 

andmed ja näidud 

 

tüüp: KEW 6305......... 

 

nr: 8188488............... 

Arv. E600 
ZMD410..09 

SMA 410 

 Kontr.  

parameeterid 

Arvesti Kontrollmõõteriist 

TRANS 

RATIO 
 0.4.2 VT ülekanne  

 x 

I1 31.7 IL1 A A 

I2 51.7 IL2 A A 

I3 71.7 IL3 A A 

U1 32.7 UL1 V V 

U2 52.7 UL2 V V 

U3 72.7 UL3 V V 

PF1 33.7 cos φ (L1)   

PF2 53.7 cos φ (L2)   

PF3 73.7 cos φ (L3)   

A 16.7.0 ∑P W W 

R 131.7.0 ∑Q var var 

Võrdlusperioodil loetud imp. arv  x 

Võrdlusperioodil fikseeritud Wh Warv: Wva: 

     Energiakoguste mõõteerinevus    ((Warv - Wva) / Wva)x100   …...…..% 

 

ZMD..2409 

SMA 410 
Arvesti 

81.7.0 
11 LL UU  

0 81.7.4 φL1  

81.7.1 
12 LL UU  

 81.7.5 φL2  

81.7.2 
13 LL UU  

 81.7.6 φL3  

 

Mõõteskeemi tähistused ja ühenduste õigsus on kontrollitud ja mõõtmata ahelad plommitud        
Mõõtsüsteemi kontrolli teostaja (nimi/allkiri): Germo Matt / …………… 
Mõõtsüsteemi kontrolli teostaja ettevõtte: LEONHARD WEISS ENERGY AS 
Kontrolli kellaaeg ja kuupäev: ….: ….  ……………….. 
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LIHTLITSENTS 
 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 
 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev



 


