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Varustuskindluse tagamine 

• Tootmisvõimsuste piisavus – rohkem elektrijaamasid, 
erinevate allikate põhiselt, mille tagab hästi toimiv 
elektriturg. 

• Võrguühenduste piisavus/talitluskindlus – sisemine 
võrk ja riikidevahelised ühendused. 

• Võimekus süsteemi igal ajahetkel tasakaalus hoida
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Tänane võrk



• Olemasoleva LitPol1 400 kV ühenduse 
kasutusele võtmine vahelduvvoolu liinina

• Uus alalisvoolu (HVDC) ühendus Poola ja 
Leedu vahel

• Baltimaade sisese võrgu tugevdamine 
põhja-lõuna suunal

• Sagedusstabiilsuse parandamise meetmed

• Venemaa ja Valgevene suunaliste liinide 
lahti ühendamine ja demontaaž

HVDC liin (uus liin oranzhiga)

Vahelduvvooluliin

Sünkroniseerimise raamplaan



Investeeringud Eestis

• EE-LV vanade 330 kV liinide rekonstrueerimine (ligi 500 km)

• Pinge- ja sageduse stabiilsust tagavad šuntreaktorid ja sünkroonkompensaatorid

• Estlink1 ja Estlink2 juhtimissüsteemide täiendused

• Elektrisüsteemi operatiivjuhtimiseks vajalikud infosüsteemid – SCADA uuendamine 
ja FSAS-i juurutamine

• Tänu sünkroniseerimisele jäävad ära EE-RU suunaliste amortiseerunud liinide 
rekonstrueerimised ca 160 km ulatuses



Võrgu tugevdamine



Sagedusstabiilsuse tagamine

• Sagedusstabiilsus on elektrisüsteemi võime toime tulla tarbimise ja tootmise 
muutustega

• Sagedust tagavad reservid, reserviks võib olla nii elektrijaam, juhitav tarbija kui ka 
HVDC ühendus

• Ajaliselt kõige kiirema reservina toimib pöörlev mass ehk inerts. Järgneb 
elektrijaamades hajusana hoitav reserv ja lõpliku taastamise teostab tsentraalne 
reserv
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Inertsi olulisus

• Pöörlevate generaatorite kogus väheneb, inverteriga
jaamade (tuul, päike) osa suureneb

• Sagedus peab olema absoluutväärtusena 50 Hz lähedal, 
ka avariide korral 49.0-50.3 Hz

• Ka lubatud tsoonis sees ei tohi muutuse kiirus liiga suur 
olla (RoCoF – df/dt < 1 Hz/s)

• Esimestel sekunditel toimib sageduse muutuse takistajana
inertsi energia, alles mõne sekundi pärast jõuavad toimima 
hakata elektrijaamad

• Selleks vaja vähemalt 17100 MWs inertsi Baltikumis ehk 
Eestisse kolm sünkroonkompensaatorit



Kokkuvõtteks

1. Sünkroniseerimise projekti raames tagatakse tugev 
varustuskindlus

2. Selleks tugevdatakse elektrivõrku ja täiustatakse süsteemi 
juhtimise vahendeid

3. Planeeritud tegevused tagavad varustuskindluse ka 
pikemaajaliste kliimaeesmärkide saavutamise mõju 
arvestades
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