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 Elektrienergia kvaliteet Elering AS 110 kV võrgus 

1 Sissejuhatus 
Elektrienergia kvaliteedi all mõtleme üldjuhul elektritarbijate elektrivarustuskindlust ja 
talitlusparameetrite vastavust nimisuurustele. Elektrivarustuskindluse tagamisel on oluline 
olemasoleva süsteemi talitluse jälgimine ning hooldamine vastavalt nõuetele. Hoolimata 
ennetavatest meetmetest esinevad elektrivõrgus katkestused. Katkestused tekivad tavaliselt 
etteaimamatutest häiringutest või plaanilistest katkestustest. Nõuded elektrienergia 
kvaliteedile ja katkestuste lubatavad kestused ning vastavad trahvid lubatavate katkestuste 
aegade ületamisel on reguleeritud vastavates Eesti Vabariigi õigusaktides (Elektrituruseadus 
ja MKM määrus Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused 
kvaliteedinõuete rikkumise korral). Elektrienergia talitlusparameetrid ning nende lubatavad 
suurused on üldjuhul madal- ja keskpingetarbija juures standardiseeritud. Vastavaks 
standardiks on EVS-EN 50160 Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused [1]. 
Ülekandevõrkude kohta konkreetselt selline standard puudub. Elektromagnetilise ühilduvuse 
küsimusi kajastavad IEC 61000 seeria standardid. Pinge väärtusi elektrivõrkudes käsitletakse 
standardis EVS-IEC 60038:2007 [2]. Käesolev dokument kajastab Elering AS 110 kV 
elektrivõrgus pinge kvaliteediga seotud küsimusi. 

Märkus: Käesolevad dokumendis esitatud andmed on informatiivsed ning ei oma õiguslikku 
tähendust. Dokument määratleb Elering AS poolt endale eesmärgiks seatud pinge kvaliteedi 
piirid 110 kV elektrivõrgus.  

2 Mõisted 
Avarii – sise- või välispõhjustest tingitud sündmus, mis põhjustab elektrisüsteemi või selle 
seadmete normaaltalitluse häirituse. 

Avariijärgne talitlus – talitlus, millesse elektrisüsteem võib sattuda pärast avarii 
likvideerimist. 

Avariitalitlus – talitlus, kus mitmed talitluse muutujad on oluliselt kõrvale kaldunud normaal-
väärtustest. 

Force Majeure – vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse 
põhimõtetest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga 
arvestaks või seda väldiks või taksitava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Täpsemalt Force 
Majeure all kuuluvad tingimused on kirjeldatu Elering AS Võrguteenuste osutamise 
tüüptingimustes (p. 13.5). 

Häiritud talitlus – lubatud EES talitlus kui mõned talitluse muutujad on väljaspool lubatud 
piire ja avarii tõenäosus on suurenenud, kuid kõikide tarbijate  elektrivarustus on tagatud. 

Lühis – rike, mida iseloomustab võrgusagedusega vool kahe või enama faasi või faasi(de) ja 
maa vahel. 

Normaaltalitlus – talitlus, mille tarbeks elektrisüsteem on projekteeritud ja loodud, kõik 
talitluse muutuvad parameetrid on lubatud piirides. 

Suhtühik – Suhteline suurus on absoluutsuuruse suhe mingisse teise samanimelisesse 
suurusesse, mis on võetud mõõtühikuks (näiteks nimisuurus või baassuurus), tähis pu. 

Talitlus – elektrisüsteemi olek, mida iseloomustavad muutuvad parameetrid: sagedus, pinge, 
vool, koormus, võimsusvood. 
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4 Pinge kvaliteet 110 kV võrgus 
Elektrienergia kvaliteedi seisukohalt käsitletakse käesolevas dokumendis elektrivõrgu 
normaalset talitlemist, kui ei ole teisiti viidatud. Normaalseks ei loeta järgmisi olukordi: 

• Lühiste ajal ja sellele järgnevaid häiritud talitlusi 
• Force majeure korral  
• Kui klient ületab kokkulepitud häiringute emissiooni määrasid 
• Erakorralisi katkestusi, mis on põhjustatud võrgu hooldus- või ehitustöödest, mille 

tõttu võrk on oluliselt nõrgem normaalsest 

Tähtsamad ülekandevõrkude pinge kvaliteedi kohta käivad nõuded on kajastatud vastavas 
CIGRE aruandes [3]. Käesolevasse dokumenti on võetud sellest olulisemad. 

Pinge kvaliteediga seotud suuruste mõõtmist kajastatakse vastavas IEC standardis [4]. 

Pinge kvaliteedipiirid ülekandevõrgus peavad olema sellised, et jaotusvõrgud saaksid 
tarbijatele tagada standardile [1] vastava pinge kvaliteedi.  

4.1 Pinge sagedus 

Toitepinge nimisageduseks 50 Hz. 

Normaalolukorras on sagedus 50 ± 0,2 Hz 99,5 % nädalas. 

Erakorralistes olukordades, häiritud võrgu töö korral, võib sagedus olla vahemikus  
47,0…53,0 Hz.  

4.2 Võrgu pinge väärtus 

Võrgu nimipingeks on (Un) 110 kV. 
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110 kV võrgus on püsitalitluspinge 105..123 kV. Häiretest ja erakorralistest põhjustest 
tingituna võib pinge langeda kuni 97 kV-ni.  

330/110 ja 220/110 kV alajaamades on 110 kV püsitalitluspinge vahemikus 116…121 kV. 

Pinge efektiivväärtus peab olema 95% ajast vahemikus 105…123 kV kümne minutilise 
mõõtevahemiku jooksul ja 100 % ajast vahemikus 97…123 kV ühe nädalase mõõteintervalli 
jooksul, arvestamata katkestusi.  

4.3 Pinge muutused 
Võrgu talitlus tekitab tavaliselt mitmesuguseid pinge muutumisi. Pinge muutused jagatakse 
kaheks: 

• Aeglane pingemuutus (pinge efektiivväärtuse suurenemised või vähenemised) 
• Kiire pingemuutus (pinge efektiivväärtuse kiire üksikmuutus kahe määratud, kuid 

normimata katkematu kestusega järjestikuse taseme vahel). 

Normaaltingimustel, arvestamata rikkeid ja katkestusi ei tohi kiired pingemuutused ületada 
väärtusi, mis on toodud tabelis 1 [5]. 

Tabel 1. Kiirete pingemuutuste esinemise sagedus 110 kV võrgus 

Pinge muutuste esinemise sagedus Pinge muutus % 
1 kord ööpäeva jooksul 4…6 
vähem kui 24 korda ööpäeva jooksul 3…4 
Rohkem kui 24 korda ööpäeva jooksul > 3 

4.4 Värelus (flikker) 

Väreluseks nimetatakse nägemisaistingu ebaühtlust, mis on tingitud valguse kõikuvast 
heledusest või muutlikust spektraaljaotusest. Pinge efektiivväärtuse võnkumise sageduseks on 
väreluse korral 1…25(30) Hz. Kõige häirivamaks loetakse võnkumise sagedust 8…10 Hz. 
Värelustugevust mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalset instrumenti [6]. 

Eristatakse: 

Pst (short-term flicker) – 10-minutilises ajavahemikus mõõdetud väreluse lühiajaline tugevus 

Plt (long-term flicker) – väreluse kestevtugevust, mis leitakse 12-st 2-tunnilises ajavahemikus 
10-minutilistes ajavahemikes mõõdetud Pst väärtuse põhjal valemiga: 
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Eesmärgiks on hoida Pst < 1,0 95 % mõõdetud väärtustest ühe nädala jooksul ja pikaajaline  
Plt < 0,8 95 % mõõdetud väärtustest ühe nädala jooksul. 

Liitujate tekitatud värelus ei tohi ületada lubatud piirväärtusi: 

iPst st
EP ≤  

iPlt lt
EP ≤  

Seejuures lubatavad piiremissiooni väärtused vaadeldavas liitumispunktis on järgmised: 

35,0=iPst
E  

25,0=iPlt
E  
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4.5 Pinge lohk 

Pingelohk on toitepinge järsk langus lühikeseks ajaks tasemeni 90 % kuni 1 % toitepingest 
sellele järgneva pinge taastumisega lühikese ajavahemiku järel. Pingelohu kestus on tavaliselt 
10 ms kuni 1 minut. 

Pingelohkude suuruste ja arvu kohta ei ole standardseid nõudmisi, pingelohud olenevad võrgu 
konfiguratsioonist, ilmast, kasutatavast kaitsemeetoditest jm. Sellest tingituna võib 
pingelohkude arv varieeruda väga suurtes piirides. Suurem osa pingelohkudest 
ülekandevõrgus on põhjustatud maaga lühistest. Pingelohu sügavus oleneb lühise ülemineku 
takistusest, vaatluspunktist ja võrgu topoloogiast. Pingelohu kestus oleneb peamiselt lühise 
asukohast releekaitse kaitsetsoonide suhtes ja kaitsete toimimiste ajast. Kui toimib põhikaitse 
esimene tsoon on kestuseks üldiselt vähem kui 100 ms, juhul kui töötab kaitse järgmine tsoon 
või reservkaitse, siis võib kestus olla oluliselt pikem. Reeglina liinide lühistel pingelohu 
kestvus ei ületa 1 s. Pingelohk kandub läbi trafo ka alampinge poolele. Pingelohu 
ülekandesügavus sõltub lühise liigist ja trafode lülitusgrupist. 

Normaaltingimustel võib pingelohkude arv aasta jooksul olla mõnikümmend kuni tuhat. 
Enamus pingelohke kestavad vähem kui 1 s ja nende suhteline sügavus on alla 60 %, kuid 
võib esineda ka suurema kestuse ja sügavusega pingelohke. Mõnes paikkonnas võivad 
koormuste sisselülitamistest tarbijapaigalistes põhjustatud pingelohud sügavusega 10 % kuni 
15 % esineda väga sageli. Ülekandevõrgus puudutab see näiteks elektrituulikute või suure 
võimsusega trafode ja reaktorite sisse-välja lülitamisi. 

Pingelohkude ja toitekatkestuste suhtes on kõige tundlikumad pidevad tootmisprotsessid, 
sagedusmuundurid, valgustus- ja turvaseadmed ning arvutid ja muud mikroprotsessor-
seadmed. Tulenevalt pingelohu sügavusest või toitekatkestuse kestusest võivad välja lülituda 
mootorite kontaktorid ja muud juhtimisseadmed. Arvutite ja muude mikroprotsessoripõhiste 
mõõte- ja juhtimisseadmete töötamisel võib esineda väärtoiminguid ning seiskumisi, mille 
tulemusena läheb kaduma andmeid ja katkeb juhtimine. Mootorites põhjustavad pingelohud ja 
toitekatkestused suuri elektrodünaamilisi jõude ja töömasinates mehaanilisi lööke. 

Eesti ülekandevõrgus 110…330 kV on aastas keskmiselt 200 lühist, millede tagajärjeks on 
pingelohud, kuid siinkohal tuleb täpsustada, et mitte kõikidel tarbijatel ei ole aastas 
ühesugune arv pingelohkusid, sest pingelohkude arv konkreetses võrgu osas sõltub võrgu 
konfiguratsioonist ja lühise asukohast võrgus. 

4.6 Liigpinged 
Elektrivõrgus esinevatele võrgu liigpingetele mingisuguseid õigusakte või reguleerivaid 
standardeid tavamõistes ei ole. Küll on aga olemas isolatsiooni koordinatsiooni standardid 
IEC 60071-1 ja IEC 60071-2 ning nendele vastavad Euroopa standardid EN 60071-1 ja  
EN 60071-2. Nende alusel valitakse võrkude isolatsiooni tase ning liigpingekaitse seadmed 
vastavalt soovitud töökindluse tasemele ja võrkude konfiguratsioonile. Neid küsimusi 
käsitlevad veel ka liinide standardid EVS-EN 50341-1:2006 Elektriõhuliinid vahelduvpingega 
üle 45 kV Osa 1: Üldnõuded - ühised eeskirjad ja EVS-EN 50341-3-20:2007 Elektriõhuliinid 
vahelduvpingega üle 45 kV Osa 3-20: Eesti siseriiklikud erinõuded. 

Liigpinged kahjustavad isolatsiooni ja põhjustavad üle- ja läbilööke, isolatsiooni vananemist, 
juhtimisseadmete väärtoiminguid ning elektrodünaamilisi ja termilisi pingeid. Välgu toimest 
tekitatud liigpinged seonduvad ennekõike õhuliinidega. Seevastu lülitustest tingitud 
liigpinged võivad esineda kõikjal ja on tunduvalt sagedasemad kui välguliigpinged. 

Liigpingeid saab liigitada ajutisteks või transientliigpingeteks. 
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4.6.1 Ajutine liigpinge 
Ajutine liigpinge on suhteliselt pika kestusega liigpinge faasijuhtmete või faasijuhtme ja maa 
vahel. See tekib tavaliselt lülitustoimingute, rikete või ferroresonantsi tagajärjel. Ajutise 
liigpinge üheks põhjuseks põhivõrgu seisukohalt võib olla pingenivoo vale reguleerimine, 
seda nii trafode kui ka kompenseerimisseadmete poolelt. Suuremad on liigpinged 
maandamata neutraaliga võrkudes. Liigpinge maksimaalseks väärtuseks maandamata 
neutraaliga võrkudes on 1,9 pu, kuid praktikas esinevaks liigpinge väärtuseks on 1,2…1,5 pu. 
Sellised liigpinged võivad tekkida tavatalitluses maandatud neutraaliga talitlevates võrkudes 
selles võrgu osas, mis mõne rikke tagajärjel eraldub ülejäänud võrgust ning mille tulemusena 
ei ole selles võrgu osas ühegi elemendi neutraal maaga ühendatud. Eesti 110 kV ülekandevõrk 
on maandatud neutraaliga võrk, sel juhul on suurimaks pingeks 1,4 pu, ka juhul kui mõni trafo 
neutraalühendus on maandamata. 

4.6.2 Transientliigpinge 

Transientliigpinge on võnkuv või mittevõnkuv liigpinge, mis on tugevalt sumbuv ning kestab 
mõne millisekundi või vähem. Mittevõnkuvaid transiente iseloomustatakse nende frondi tõusu 
ja sumbumise ajaga. Impulsstransiendi polaarsus on kas positiivne või negatiivne. 
Enamlevinud impulsstransientliigpingete tekitajaks on äike. Äikese põhjustatud liigpinge 
amplituudväärtused võivad välgu otsetabamuse korral ulatuda mitme megavoldini.  

Välgu indutseeritud liigpinge on suurema tipuväärtusega, kuid väiksema energiasisaldusega, 
mistõttu on enamasti ka ohutum kui pikema kestusega lülitusliigpinge. Välgu liigpinged 
ülekandevõrgus on piiratud võrgu dielektriliste tugevusega ja liigpingepiirikutega alajaamas. 
Seetõttu saab väita, et välgu liigpingete amplituudväärtused ei ületa 4 pu alajaamas ja 7 pu 
liinidel. Välgu poolt põhjustatud liigpinged 110 kV võrgus võivad üle kanduda madalama 
pingega võrkudesse, kus võivad tekkida kuni 3,5 kordsed liigpinged. 

Suhteliselt suur ülepinge, kuni 3 pu liini toitepoolses otsas ja kuni (teoreetiliselt) 6 pu liini 
vastasotsas, võib tekkida liinide lülitamisel. Sellise liigpinge võimalikkus on väike ja selle 
kestus on kuni 1 ms. Võnkuvat transientliigpinget iseloomustatakse sagedusega, kestusega ja 
amplituudiga. Võnkuvate transientide sagedus võib ulatuda kuni 500 kHz ning kestus 
kümnetest mikrosekunditest kuni 0,3 millisekundini. Võnkuva transientliigpinge põhjustajaks 
on elektrivõrgus teostatavad lülitamised (liinide, trafode ja kondensaatorpatareide sisse- ja 
väljalülitamised). 

4.6.3 Pinge muhk 

Pingemuhu või pingetõusuna mõistame pinge efektiivväärtuse suurenemist 1,1…1,8 kordse 
nimipingeni kestusega poolest perioodist kuni 1 minutini. Nii nagu pingelohud on ka 
pingetõusud peamiselt põhjustatud võrgus esinevatest riketest, kuid erinevalt pingelohkudest 
ei ole pingetõusud nii sagedased.  

4.7 Pinge asümmeetria 
Pinge asümmeetria on mitmefaasilise võrgu seisund, mille puhul faasipingete efektiiv-
väärtused või faasidevahelised nihkenurgad pole võrdsed. Asümmeetriat iseloomustavaks 
näitajaks on faasipinge vastujärgnevus- ja pärijärgnevuskomponendi suhe – asümmeetriategur 
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Normaaltalitlusel ei tohi vastujärgnevuskomponendi efektiivväärtuse 10-minutiline kesk-
väärtus ületada 2 % pärijärgnevuskomponendist iganädalasel mõõtmisel 95 % juhtudest. 
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Elektrivõrgu asümmeetriline talitlus on põhjustatud näiteks õhuliini juhtmete katkemisest või 
elektrivõrgu lülitusseadmete valest töötamisest (lüliti kolmest poolusest üks või kaks pole 
mingil põhjusel sisse lülitunud).  

Elektrivõrgu asümmeetriline talitlus põhjustab kolmefaasiliste tarbijaseadmete (mootorite) 
ebaõiget töötamist ja suure ebasümmeetria korral seadmete riknemist. 

4.8 Harmoonikud 

Ettekujutus harmoonikutest põhineb Fourier’ teisendusel, mille kohaselt igasugust 
perioodilist funktsiooni on võimalik kujutada reana, mis koosneb erineva sagedusega 
siinuseliselt muutuvatest komponentidest, milledel on iseloomulik amplituud, sagedus ja 
faasinurk. Põhikomponendi sagedus elektrivarustuses on 50 Hz. Elektriliste suuruste 
käsitlemisel nimetatakse vaadeldavaid komponente põhi- ja kõrgemateks harmoonikuteks. 
Kasutusel on mõisted paaritud, paaris- ja vaheharmoonikud (siinuslaine sagedused on 
vastavalt paaritu ja paarisarv täiskordsed põhiharmooniku sagedusega ning siinuslaine, mille 
sagedus ei ole põhiharmooniku täisarv kordne).  

Kõrgemate harmoonikute pingeid hinnatakse: 

• Üksikult, amplituudi Uh ja põhiharmooniku amplituudi U1 suhtega Uh, kus h on 
kõrgema harmoonilise järk 

• Ühiselt, harmoonmoonutusteguriga THD (Total harmonic distortion factor), mis 
arvutatakse valemiga 
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Harmoonikute taseme hindamiseks kasutatakse ühe nädalase mõõtevahemiku 10-minutilisi 
pinge efektiivväärtuse keskväärtusi. Saadud tulemused peavad 99 % juhtumil olema 
väiksemad, kui tabelis 4 toodud väärtused. Pinge harmooniliste tegur THD kuni 40-nda 
järguni ei tohi ületada 3 %.  

Tabel 4. Kõrgemate harmoonikute pingete (kuni 25-ndat järku) lubatavad väärtused nimi-
pinge suhtes 110 kV võrgus 

Paaritud harmoonikud Paarisharmoonikud 
3-ga jagumatud 3-ga jaguvad     

Järk h Suhteline pinge uh, % Järk h Suhteline pinge uh, % Järk h Suhteline pinge uh, % 
5 3 3 3 2 1 
7 2,5 9 1,5 4 0,7 
11 1,7 15 0,5 6 0,5 
13 1,7 21 0,5 >6 0,3 
17 1,2 >21 0,3     
19 1,2         
23 0,8         
25 0,8         

>25 0,5         

Vooluharmoonikute maksimaalsed väärtused, mida tarbija võib võrku anda on toodud  
tabelis 5. Normitakse harmoonikute voolu Ip. Vool on arvutatud keskmise aktiivvõimsuse ja 
nimipinge ning võimsusteguri 1 juures liitumispunktis. 

Psofomeetriline faasivool arvutatakse: 
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kus 
Ih    - h harmooniku faasivool 
h    - harmooniku number 
N   - harmoonikute koguarv 
ph  - harmooniku h sageduse kaal (Joonis 1. ) (st kui halvasti mingi harmoonilise 
sagedus mõjub või kui ebasoovitav see on) 

Tabel 5. Tarbijatele maksimaalsed lubatud voolu emissiooni väärtused 

% tarbija nimivoolust   
Voolu maksimaalne moonutus 6 % 
Faasivoolu psohomeetriline väärtus 5 A 
Voolu vastujärgnevuskomponent 20 % 

 

 

Joonis 1. Psohomeetrilise kaalutegurid erinevatel harmoonikute sagedustel 

Liituja poolt tekitatavad vooluharmoonikud ei tohi põhjustada pinge tõusu liitumispunktis. 
Tabelis 6 on esitatud paaritute vooluharmoonikute lubatavad piiremissioonid püsiolukorras. 
Samas sagedusvahemikus paaris vooluharmoonikute piiremissioonid ei tohi ületada 25 % 
tabelis 6 esitatud väärtusi. 

 
 

Tabel 6. Paaritute vooluharmoonikute lubatavad piiremissioonid 

Harmooniku järk Vooluharmoonikute piiremissioonid 
voolutugevuse suhtes  % 

h < 11 4,0 

1711 <≤ h  2,0 

2317 <≤ h  1,5 

3523 <≤ h  0,6 

5035 <≤ h  0,5 

Harmoonikute summaarne moonutustegur (THD) 5,0 
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Harmoonikuid tekitavad jõuelektroonikat kastutavad ja elektrilahendusel rajanevad 
tööstuskoormused: juhitavad ajamid, alaldid, inverterid, kaarahjud, keevitusseadmed, 
lahenduslambid jm. Kõrgemad harmoonikud põhjustavad energiakadusid, seadmete üle-
kuumenemist, liigpingeid ning vibratsiooni ja mehaanilisi pingeid. Ohustatud seadmeteks on 
kondensaatorpatareid, trafod ja mootorid, kus kõrgemad harmoonikud põhjustavad 
lisakadusid, ülekuumenemist ja ülekoormust. Lisaks võivad vooluharmoonikud põhjustada 
interferentsi telekommunikatsiooniliinides ning vigu elektrimõõteseadmetes.  

4.9 Kauglülitusseadmete häired 
Liituja ei tohi genereerida müra rohkem kui – 35 dB (0 dB = 0,775 V) sagedusvahemikus 
(40…500) kHz, mõõdetuna standardse kauglülitusseadme sisendis liitumispunktis. Mõõdeava 
sagedusriba laius peab olema vähemalt 2 kHz. 

4.10 Vaheharmoonikud 

Vaheharmoonikuteks nimetatakse kõrgemate harmoonikute vahel oleva sagedusega 
siinuspinget, mille sagedus ei ole põhiharmooniku suhtes täisarvkordne. 

Tavaliselt on vaheharmoonikute tase võrreldes harmoonikute tasemega tunduvalt väiksem 
ning neid ei ole standardiseeritud. Vaheharmoonikute põhilisteks allikateks on kaarsulatus-
ahjud, keevitusmasinad ja muundurid. Seni ei ole olnud tarvidust vaheharmoonikute piiride 
reguleerimiseks. 

5 Võrgu töökindlus 
Ülekandevõrgu töökindluse hindamiseks on mõistlik kasutada mõõdikuid konkreetsete 
tarbimissõlmede kohta.  

Võrguteenuse kvaliteeti iseloomustavad järgmised varustuskindluse näitajad: 

• katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas (SAIFI) 

Süsteemi katkestussageduse indeks SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) 
arvutatakse:  

N

n

arvklientideteteenindava

koguarvkestustekliendikat
SAIFI

m

k
k∑

=== 1  

kus 
 kn  - katkestuse tõttu elektrienergiata jäänud tarbimiskohtade arv 

 m - tarbimiskoha katkestuste arv aastas 
 N - tarbimiskohtade koguarv. 

Katkestussageduse eesmärgiks on < 0,25 katkestuse ühenduspunktis aasta kohta. 

• katkestuse keskmine kestus tarbimiskoha kohta aastas (SAIDI) 

Süsteemi katkestuskestuse indeks SAIDI (System Average Interruption Duration Index) 
arvutatakse 

N

nd

arvklientideteteenindava

kogukestusekatkestustklientide
SAIDI

m

k
kk∑

=

⋅

== 1  

kus 
 kn  - katkestuse tõttu elektrienergiata jäänud tarbimiskohtade arv 
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 kd  - tarbimiskoha katkestuse kestus minutites 

 m - tarbimiskoha katkestuste arv aastas 
 N - tarbimiskohtade koguarv. 

Katkestuskestuse eesmärgiks on < 10 min ühenduspunktis aasta kohta. 

• katkestuse keskmine kestus võrguettevõtja kohta aastas.  

Kliendi katkestuskestuse indeks CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) 
arvutatakse 

SAIFI

SAIDI

n

nd

koguarvkestustekliendikat

kogukestusekatkestustklientide
CAIDI

m

k
k

m

k
kk

=

⋅

==

∑

∑

=

=

1

1  

kus 
 kn  - katkestuse tõttu elektrienergiata jäänud tarbimiskohtade arv 

 kd  - tarbimiskoha katkestuse kestus minutites 

 m - tarbimiskoha katkestuste arv aastas 
 
Katkestuskestuse indeksi eesmärgiks on < 40 minuti. 
 
 
 
 
 
 


