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Töökindluse tõstmise abinõud 

� Jaotusvõrgu töökindlust tõstavad sellised meetmed, mis:
� vähendavad katkestuste hulka (sagedust �) e katkestuste tõenäosust

� vähendavad katkestuste kestust (keskmist katkestuskestust r) 

� vähendavad katkestatud klientide arvu

� Suhteliselt odavad ja samas efektiivsed abinõud

� Sulavkaitsmed haruliinidele - piirab seisaku mõjuulatust ainult haruliinile ühendatud 
koormuspunktidega, vähendab fiidri ülejäänud tarbijate katkestussagedust

Oluline on sulavkaitsmete koordinatsioon omavahel ja teiste kaitseseadmetega

� Võrgu sektsioneerimine - vähendab tunduvalt seisakute mõjuulatust

Sektsioonilülitid - eelkõige piki magistraalliini, kuid võib ka haruliinidele (eelkõige pikemate 
ja/või suurema katkestussagedusega lõikude ette)

� Taaslülitusseadmed (fiidri kaitselülitile) - vähendavad püsikatkestuste arvu (70-80% 
õhuliinide riketest mööduvad) 

Reeglina kahe-, vahel kolmekordne taaslülitus

Ei paigaldata kaabelliinidele (rikked pole reeglina mööduvad), küll võib paigaldada 
kaabelliinilt jätkuvale või temalt hargnevale õhuliinile

Sektsioonilülitite automatiseerimine ja kaugjuhtimise rakendamine - tavaliselt taaslülitava 
kaitselülitiga järjestikku piki fiidrit üks kuni kaks automaatset sektsioonilülitit

� Sektsioneerivad taaslülitusega võimsuslülitid - efektiivsed, kuid kallimad
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Töökindluse tõstmise abinõud 

� Sektsioonilülitite kaugjuhtimine -  ä!"#$%b &'((")*+(%*',""&'-',").%)',+*""&'-',")
%"/%0),""/%)(*'"#1'$")1+'1"(%1(",12,1")(",12,1

� Rikkekoha lokaliseerimine - vähendab katkestuste kestust 

� Sektsioonilülitite kaugjuhtimine

� Lühiseindikaatorid

� Sektsioneerivad taaslülitusega võimsuslülitid - efektiivsed, kuid kallimad

� Lühisekoha kauguse arvutamine - hea täiendus lühiseindikaatoritele ja 
rikkelokaatoritele, eriti pikkade fiidritega keskpingevõrkudes

Normaalne lahutuspunkt

Trafopunkt
Toiminud lühiseindikaatorid
Mittetoiminud lühiseindikaatorid
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Töökindluse tõstmise abinõud 

� Võrgu rekonfigureerimine, mitmepoolse toite kindlustamine
� Kaablivõrkudes AB Gevea kaablilülituskapid “Quicksec”:

a) � normaalskeem; b) � rike haruliinil; c) � rike magistraalliinil

� Normaalsete lahutuskohtade optimeerimine töökindluse seisukohalt

� Täiendavate toitepunktide ja/või liinide rajamine

a) b) c)
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Jaotusvõrgu seadmete töökindluse tõstmine

� Üksikelementide töökindluse tõstmine - vähendab katkestussagedust
� 3&%4+$"3&%4+$"3&%4+$"3&%4+$" ü*"(++&-2,1")  *"(++&-2,1")  *"(++&-2,1")  *"(++&-2,1")  ä*1'-'#"*1'-'#"*1'-'#"*1'-'#". 5*') ü*%('!1'$") 1"-6"&%122&) "') 1+!') ü*"1%$%) 788-110º9))

(v%,1%,"*)(+&&%*)- 1&%4+:*') ä*.% ++*%-'#"0)&:!u 1:2,)6%%/',, võimalik 6%%/')62&2#"-'#"

T"-6"&%122&')1:2,ul ü*")7;8º9)- :*')#'',(2-',"l 1"('vad %2&2-2**id .%),',"-',ed *ü!',"$

T&%4+$")ü*"(++&-2,)"')1+!')(2#%/')ü*"1%$%)<88=>

� 3&%4+$") +*2(+&&%) .3&%4+$") +*2(+&&%) .3&%4+$") +*2(+&&%) .3&%4+$") +*2(+&&%) .ä*/'-'#"*/'-'#"*/'-'#"*/'-'#"0) % %,1%-%(,) 1"(('#2$) 6&+?*""-") "##") %&"#"-',1) % %&''$"(,)
@'!1,%'-%(,) -++$2,"(,) %2$'+ ',2%%*#") .ä*/'-'#", v:'-,%1") 1&%4+$") puhul (+-6*"(,,"$)
-""1+$'$) � (++&-2,(%1,"$0) 1/ A -::1-',"$0) (:&/"6'#/"(%1,"$0) *%!2,12#2$) /%%,'$")
%#%*üü,).-,>)T&%4+$"),"',2#$')-+#'1++&'#/)

� 3&%4+$")%?',"%$-"1"%?',"%$-"1"%?',"%$-"1"%?',"%$-"1"0),>!)%,1-"*ü*'1'1"0),"',2(+&&%).ä*/'-'#").%)&'("1")"##"1%-'#"

B21") %%(2-1"!#+*++/'%/%)%,1-"*ü*'1'1")&%("#$%-'#">

� Lü*'12,,"%$-"1"*'12,,"%$-"1"*'12,,"%$-"1"*'12,,"%$-"1"0)""*(:'/") :'-,2,*ü*'1'1"0)6'#/"6''&'(21" .%)',+*%%1+&'1"),"',2(+&r% jä*/'mine

� C:'-,2,*C:'-,2,*C:'-,2,*C:'-,2,*ü*'1'1"*'1'1"*'1'1"*'1'1" ,"',2#$'0)(>%)(+#1%(1'-%1"&.%*')(2-2*%1'' ,")(%+0)6'$" -+#'1++&'#/

� K%'1,","%$-"1") ,"*"(1'' ,2,e, &"*"") ,ä1ete, ,ä11",22&2,1" (++&$'#atsiooni, -::1"1&%4+$")
ü*"(%#$",2!ete .%)%?'.2!',1'(2),"',2#$' perioodiline kontroll

� Tihendada hoolikalt pääsud kaablijuhtidesse ja -tunnelitesse ning alajaamade ruumidesse 
näriliste kahjuliku tegevuse takistamiseks; ultraheli seadmete kasutamine

� Infrapunane termograafia
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Töökindluse tõstmise abinõud 

� Kaabelliinide töökindluse tõstmine
� +*"-%,+*" %1") (%%?*'1"0) "&'1') (%%?*'-2! '$") ,"',2(+&&%) .ä*/'-'#"0) ,>!) '#4&%62#%,")

1"&-+/&%%4'% %?'*

�  ""('#$*%1")1"&-+(%!%#" %1")(%1"1")(%,21%-'#"

� *''/6'#/"6''&'(21" 6%'/%*$%-'#")(%%?*'1")1:2,26+,1'$"*"

� (%%?*'1")"4"(1'' #")(%'1,")*ä?' %1")*ü!', ++*2$")"",1

� paigaldatavate ja olemasolevate kaablite regulaarne katsetamine

� Õhuliinide töökindluse tõstmine
� :!2*''#') "*"-"#1'$") &"/2*%%&#") ü*" %%12,) D ',2%%*n")  %%1*2,, '#4&%62#%ne termograafia0)

%"&+ %%1*2,0)&%%$'+!ä'&"1").ä*/'-'neE

� &'(#"#2$)',+*%%1+&'1")% %,1%-'#").%)%,"#$%-'#" (6+*ü-""&',+*%%1+&'$)

� ,%%,1%12$) 6''&(+#$%$",) ',+*%%1+&'1") .%) *ä?' ''(2$") &"/2*%%&#") 6","-'#") #'#/) 1ä'"#$% %1")
',+*""&,""*'(21" 6%'/%*$%-'#"

� *'#$2$") 6",'1,"-',10) 62!(%-',1) .%) *ü!',"'$) 1%(',1% %1") #'#/) &ä!#'1:&.")  %!"#$'1"0) ,%-21')
+&% %1") %,1%,1")6*%,1'(1:("1")6%'/%*$%-'#"

� -%,1')1:--'1,%1")"4"(1'' #")-ä&/',1%-'#").%F :')1:(",1%-'#"

� !ü6*"-',").%) '?&%1,'++#',2--21'1")(%,21%-'#"

� *''#')1&%,,'$")(+&&%,!+'$)#'#/)+(,1")&"/2*%%&#")(ä&6'-'#"
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Töökindluse tõstmise abinõud 

� Käidukorralduslikud abinõud
� "##"1% 0) :'-%*2,1")6''&",),"',2#$'6:!'ne ja ka töökindlusekeskne !++*$2,

� +6"&%1'' -"",(+#$%$")1"/21,"-',")(''&"#$%-'#"

� &"-+#$'G .%)!++*$"1öö$")-%(,'-%%*#")(''&"#$%-'#"

� 6*%%#'*',1")(%1(",12,1").%),"',%(21")%.%)-%(,'-%%*#")*ü!"#$%-'#"

� +!212,&""/*'1")1:!2,%-).ä*/'-'#")1öö1%-',"*)6'#/",1%12$),"%$-"1") %!"12,)*ä!"$2,",

� 6"&,+#%*')(++*'12,").%)1&""#'#/21")1:!2,1%-'#"))

� -"1%**' %&/2,1").%) %#$%*',-'/%) :'1*2,")1:!2,1%-'#"

� Muud abinõud (kallid)
� :!2*''#'$")6%*.%,.2!1-"1")%,"#$%-'#")',+*""&.2!1-"1"/%

� :!2*''#'$")%,"#$%-'#")-%%(%%?"**''#'$"/%

� &","& %/&"/%%1'$")6%'/%*$%-'#"

� "*"(1&'1++1-',")!%.21%-'#")


