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18. PIEKARKABEĻA AMKA RAKSTUROJUMI, PIELIETOŠANA

18.1. Piekarkabeļa raksturojumi.

Konstrukcija.

Prasības piekarkabelim AMKA noteiktas standartā SFS 2200 un ir 

sekojošas:

Nominālais spriegums U0/U=0,6 /1,0 kV Um=1,2 kV

205. attēls. Piekarkabeļa konstrukcija.

Tabula 23. Piekarkabeļa AMKAkonstruktīvie parametri.

Fāzes vadi.
16 mm2 monolīta viena alumīnija dzīsla,
25....120mm2 blīvēta alumīnija apaļa dzīsla.

Izolācija.
Pret atmosfēras iedarbi izturīgs melāna vulkanizētais polietilēns.

Nesošā trose.
Blīvēta, apaļa alumīnija sakausējuma dzīsla, kura kalpokā PEN.
Vada konstrukcija.
Izolēti fāzes vadi, apvīti ap nesošo trosi, tādējādi mehānisko slodzi uzņem
tikai nesošā trose.
Piekarkabeļa vadu kūlī kā papildus elementi var būt iekļauti arī 
apgaismojuma vadi.

Fāzes noteikšana.
Piekarkabelis marķēts ar 2,3 vai četriem izcilņiem vada garenvirzienā. 
Papildus (apgaismojuma) vadāšo izcilņu nav.

Montāžas temperatūra.
. 
Minimālā pieļaujamā montāžas temperatūra - 200C

Vadu skaits un 
šķērsgriezums

mm²

Fāzes vadiNesošā  trose
AMKA svars Standarta piegāde

Maks.kailva
da diam.

mm

Maks.diam. 
etp

mm

Minimālā 
graujpošā 
slodze

kN

Diametrs 
vējā

mm

Al svars

kg/km

Masa

kg/km

Min. 

Liekuma 

Rādiuss 

м

Piegādes 
garums

м

Saivas tips Kabeļa + 
saivas svars

кg

1 x 16+25 4,4 5,8 7,4 11 100 135 0,28 2000 K11 325

3 x 16+25 4,4 5,8 7,4 20 185 270 0,42 1000 13G 375

4 x 16+25 4,4 5,8 7,4 22 225 330 0,42 1000 13G 435

3 x 25+35 5,8 6,8 10,3 23 285 390 0,50 1000 13G 495

3 x 35+50 6,8 8,0 14,2 27 390 530 0,58 1000 15G 680

3 x 35+70 6,8 9,6 20,6 31 445 670 0,62 1000 K18 900

3 x 50+70 8,0 9,6 20,6 31 540 700 0,66 1000 K18 930

3 x 70+95 9,6 11,3 27,9 36 775 1000 0,78 500 15G 615

3x120+95 12,7 11,3 27,9 42 1185 1500 0,92 500 K18 980
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18.2. Pielietošana.

Piekarkabeļus AMKA plaši izmanto, izbūvējot zemsprieguma 
elektrisko tīklu. Pielietojot piekarkabe ļus AMKA, dabai nodarītais 
apdraudējums ir minimāls.

206. attēls. Piekarkabeļa AMKA līnija mežā.

Novietojot uz vieniem un tiem pašiem balstiem 20 kV kailvadus un izolētos
vadus, tiek iegūta balstu ekonomija. 

207.attēls. Piekarkabelis AMKA uz kopējiem balstiem ar izolētu vadu GL.

Uz kopējiem balstiem instalē ielu apgaismojuma, telekomunikāciju, 
kā arī slēpošanas trašu apgaismojuma kabeļus.

208. attēls. Ielu apgaismojuma piekarkabelis AMKA kopējā balstā ar 
teelekomunikāciju kabeli.

18.3. Attālumi no piekarkabeļa AMKA līdz objektiem.

Standarts SFS 6003 nosaka montāžas attālumus līdz objektiem:

1. Attālumam līdz zemes vai ūdens virsmai dažādos laika apstākļosjābūt 
ne mazākam par 4m. Minimālais pieļaujamais vertikālaisattālums no ar 
piekarkabeli izpildīta ēkas gaisvadu ievada līdz gājēju celiņiem vai 
trotuāriem pie kabeļa maksimālās nokaresir 3.5 m. (Attēls.209.).
Vietās, kur iespējama lielgabarīta tehnikas pārviet ošanās (kombaini 
u.c.), minimālaisattālums līdz zemei 5.5m.

209. attēls. Minimālie pieļaujamie vertikālie attālumi no ēku gaisvadu
ievadiem līdz zemei.
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Zemsprieguma kabelis, zemējuma vads vai zibens aizsardzības trose
jānovieto tā, lai koku zari vai koku stumbri nesabojātu līniju. Stiprināt 
kabeli pie koka stumbra aizliegts (skat,p.5.4.4).

2. Ja attālums no zemsprieguma kabeļa, vada vai zibens aizsardzības
troses līdz kādai mājas daļai mazāks par 0.5 m, tad attālums
no zemes šajā vietā nedrīkst būt mazāks par 2.5m(Attēls 210.).

Uz ēkas sienas novietota zemsprieguma kabeļa attālumslīdz balkonam 
vai logam- ne mazāks par 1,25 m (skat. P.5.4.5.2).

. 

211. attēls. Attālums no AMKA kabeļa līdz ceļa klātnei. 210. attēls. Attālums no AMKA kabeļa līdz ēkai, un sienas daļai, uz kuras 
drīkst būt ēku ievadi.

Balsti ar atsaitēm jāizvieto ne t uvāk kā 2 m no ceļa klātnes 
šķautnes. Minimālais attālums līdz velosipēdu celiņam ne mazāks par
0,5m (Skat. 211. attēlu).
5. Attālums no AMKA kabeļa līdz elektrificētā dzelzceļa sliedēm- ne 
mazāks par 11,5 m, un attālums līdz jebkurai dzelzceļa daļai- ne 
mazāks par 2 m. Attālums līdz neelektrificētā dzelzceļa sliedēm - ne 
mazāks par 7 m. (skat.p.5.4.5.3).

PS Somijas dzelzceļa administrācija nep ieļauj AMKA kabeļu 
šķērsojumus ar elektrificēto dzelzceļu.

18.4. Attālums no AMKAkabeļiemlīdz pārējiemvadiem.
18.4.1. Attālums līdz pārējiem vadiem atbilstoši „VIM A4-93”.
Tabulā 3.1-1 noteikts „nepieciešamais savstarpēji izolētu vadu
brīvais attālums, kuru sauc arī par ”a”.

Tabula 24. Tabulas daļa 3.1 -1 „Brīvais attālums pa gaisu starp 
izolētiem vadiem” t.i.- attālums atkarībā no sprieguma”a”.

3. Gaisvadu elektrolīnijas piestiprināt sienai pieļaujams tikai 

Transformatoru apakšstacijās un ēkās, kur nav iespējams izveidot

sprieguma padevi ar zemē guldītu kabeli. Gadījumos, ja līnijas 

stiprinājums ir jāveido pamājas sienu, tad kabeļa vai vada attālumam

līdz

logam, pie sienas piestiprinātām trepēm vai jumta karnīzei jābūt ne 

mazākam par 0.5 m.

Gaisvadu elektrolīnijas stiprinājums jāizveido tā, lai no jumta 

krītošais sniegsstiprinājumamnekristu virsū (skat. P.5.4.5.2).
4. Attālumam no AMKAkabeļa līdz zemei privātā auto transporta ceļa 
zonā, jābūt ne mazākam par 5.5 m. 

Minimālais attālums līdz autoceļa klātnei - ne mazāk s par 7.0 m. 

1 2 3

Sistēma

Brīvais attālums pa 
gaisu

m

Maksimāli pieļaujamais 
ekspluatācijas 

spriegums 

kV

Nominālais 
spriegums 

kV

≤ 1,1 ≤ 1 0,06

>1,1…12 >1…10 0,12

24 20 0,22

36 30 0,32

52 45 0,48

123 110 0,90
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Attālums līdz valsts nozīmes ceļu klātnei- ne mazāks par 7,8 m.

18.4. 2.Attālum i līdz citiem vadiem atbilstoši SFS 6003 .

P.5.4.4.5.4.

„Attālumam no zemsprieguma kabeļa, zemējuma vada vai zibens

aizsardzības troses līdz šķērsojamās līnijas neizolētam vai izolētam 

vadam jābūt ne mazākam:

par 1m + Del, kur Del aprēķina, ņemot vērā vadus ar lielāko spriegumu.

Uzmanību! Somijā pielietojamie Del, attēloti Standarta SFS-EN 50341-3-

7.

Tabulā 5.4/FI.1. 
Pie Unom = 1....10 kV attālums ir 0.12m un pie Unom = 20kV attālums
ir 0,22m.

Attālumam no zemsprieguma kabeļa līdz metālu saturošam

telekomunikāciju kabelim, zemējuma vadam vai zibens aizsardzības 

trosei jābūt ne mazākam par 0,3 m, pat pie augšējā vada apledojuma

slodzes.

Atbilstoši standarta SFS =NE 50341-3-7, tabulai 5.4/FI.1 
(Pamatvērtības attālumi Del, un Dpp.).

Del - minimālais attālums pa gaisu starp vadu un objektu ar zemes 
potenciālu, pie kura starp minētajiem objektiem nenotiek caursite.
Dpp – minimālais attālums pa gaisustarp fāžu vadītājiem, pie kura starp
minētajiem objektiem nenotiek caursite.

.

Tabula 25. Standarts SFS-EN 50341-3-7. Tabulas 5.4/F.1. daļa. 

Nominālais
spriegums kV

Maksimālais 
ekspluatācijas 
spriegums kV

Del (m)

1 -10 1,1 - 12 0,12

20 24 0,22

30 36 0,32

45 52 0,48

110 123 0,9

Turpmāk ir zīmējumi no „VIM” ar attēlotiem vada attālumiem +a =
attālumi atkarībā no sprieguma.

Ja attālumi Del ir vienādi ar „VIM”, tad no sprieguma atkarīgos attālumus

„a” turpmāk var izmantot kā uz gaisvadu līniju izolāciju attiecinātus 

piemērus. 
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212. attēls. Minimālais attālums no AMKA līdz citiem zemsprieguma 
vadiem, telekomunikāciju vai mehāniskiem vadiem, kuri izvietoti uz
dažādiem balstiem („VIM”, Zīmējums 4.3-3.).

213. attēls. Minimālais attālums starp AMKA un augstsprieguma vadiem, 
kuri uzstādīti uz dažādiem balstiem, a- attālums atkarībā no sprieguma 
(«VIM» Zīmējuma 4.3-2. daļa).



118

19. AMKA MONTĀŽA

19.1. Vispārējā informācija

Neizolētā montāža.

214. attēls. Piekarkabeļa AMKA neizolētā montāža.

Parasti izmanto neizolēto AMKA montāžu. Vadu piekarāķim piestiprina
ar piekarspailes palīdzību (skat. 230.attēlu). Nesošā trose vienlaicīgi 
pilda arī nesošā nullvada funkciju (PEN), īpaša uzmanība jāpievērš 
montāžas procesam, rēķinoties ar alumīnija īpašībām.

Izolētā montāža.

. 
215. attēls. Vada izolētā montāža.

Veicot izolēto montāžu, izolēto vadu pie nesošā nulles vada piesien 
tāpat kā neizolētās montāžas gadījumā. Izmanto rullīšu izolatorus.
Izolēto mont āžu izmanto, piemēram, montējot zemējuma vadu un 

piekarkabeli AMKA uz kopējiem balstiem. Taisnos līnijas posmos 
izmanto izolatorus, bet stūra balstos izmanto neizolēto montāžu.

Šajā grāmatā, apskatot piekarkabeli AMKA , ir domāta neizolētā 
montāža.

Veicot montāžu jāpievērš uzmanība.

AMKA nesošais vads vienlaicīgi ir arī nullvads.Pārtrūkšanas gadījumā tiek 
bojāta kontūra nullēšana, starp nullvadu un fāzes vadu var izveidoties 
sprieguma izsitiens, kas var sabojāt pievienotās elektriskās iekārtas.
Pievienojot AMKA barojošajam kabelim un nozarojumiem, jānodrošina 
vada veselums.

1kV spriegumu piekarkabelī AMKA nesošā trose nepilda PEN vada 
funkciju, tā kā sistēma ir savienota ar zemi.

Veicot AMKA montāžu, jāpievērš uzmanība ārējam izskatam. Fāžu vadi 
nedrīkst būt ar vizuāli pamanāmiem defektiem. Gala stiprinājumiem jābūt 
glīti izveidotiem.

19.2. Montāžas piemēri.

19.2.1. Montāža taisnā līnijas posma starpbalstā.

216. attēls. Montāža taisnā līnijas posma starpbalstā.
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Detaļas zīmējumā: 
1. Āķis RKKP 1 gab 
2. Piekarspaile RKR 1 gab.
3. Balsta cepurīte 1 gab.

Montāžas instrukcija: 
1. 150 mm attālumā no balsta augšas ar ø19 mm urbi izurbj 100 mm 

dziļu urbumu āķim. 
2. Urbumu urbj taisnā leņķī pret balsta virsmu.
3. Ieskrūvē balstā āķi visā vītnes dziļumā. 
4. Attālums no AMKA līdz AMKA- 300 mm.

19.2.2. Montāža stūra balsta iekšējā leņķī.

19.2.3. Stūra balsta ārējā leņķī.

218. attēls. Montāža stūra balsta ārējā leņķī.

Detaļas zīmējumā

1. Āķis RKKU 1 gab.

2. Balsta cepurīte 1 gab.

3. Piekarspaile RKR 1 gab.

217. attēls. Montāža stūra balsta iekšējā leņķī. 

Montāžas instrukcija
1. Ar ø 22 mm urbi izurbj urbumu piekarāķim. 
2. Piekarāķi nostiprina pagrieziena ārējā leņķī.

Detaļas zīmējumā: 
1. Piekarspaile RKR 1 gab.

2. Balsta cepurīte 1 gab. 
3. Āķis KKS ar paplāksni 1 gab.

Montāžas instrukcija:
1. Ar ø 22 mm urbi izurbj urbumu piekarāķim.

2.Piekarspaili āķim uzstāda līdz pievilkšanai. 
3.Attālums no AMKA līdz AMKA - 300 mm.
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19.2.4. Montāža gala balstā ar atsaitēm

219. attēls. Montāža gala balstā ar atsaitēm.

Detaļa zīmējumā:
1. Āķis RKKS 1 gab. 
2. Troses kausiņš 1 gab.
3. Vada savilcējs 1 gab.
4. Kabeļa piestiprināšanas spailes
5. Gala sējums 1 gab.
6. Kabeļa gala apdare
7. Skrūvju spailes

Montāžas instrukcija: 
1. Ar ø 22 mm urbi izurbj urbumu piekarāķim. 
2. Gala sējuma vietā var izmantot spriegotājspaili.
3. Pēc pievienošanas sakārto fāzes vadus ap nullvadu un nostiprin a ar 

vadu savilcējiem.

19.2.5. Kabeļa stiprināšana pie mājas sienas ar āķa palīdzību.

220. attēls. Vada stiprināšana pie sienas ar āķa palīdzību.

Detaļas zīmējumkā:
1. Āķis RKKS 1 gab. 
2. Troses kausiņš 1 gab.
3. Vadu savilcējs    1 gab.
4. Gala sējums(spriegotājspaile) 1 gab.
5. Kabeļa gala apdare.
6. Skrūvju spailes.

Montāžas instrukcija:
1. Vada stiprināšana pie mājas sienas atbilstoši standarta SFS 6000-8-801 

prasībām pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos . Stiprināšanas 
attālumiem jāatbilst standartaSFS 6003 prasībām.

2. Ar ø 19 mm urbi izurbj apm. 100 mm dziļu urbumupiekarāķim. 
3. Laidumā starp gala balstu un mājas sienu veic vada nostiepšanu.
4. Laidumā starp gala balstu un mājas sienu jābūt: AMKA 3x25+35 - 30 m, 

AMKA 3x35+70 - 15 m.

Balsta atsaite paredzēta tikai piekarkabelim AMKA, atsaite jāpiestiprina tā,
lai tā pieskartos āķim. 
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19.2.6. Montāža nozarbalstā divām nozaru līnijām.

Attēls 223.

221. attēls. Montāža nozarbalstā ar divām nozarlīnijām.

Atsaites sazemēšanadetaļas zīmējumā
1. Āķis RKKS 1gab. 
2. Piekarspaile RKR 1 gab.
3. Troses kausiņš 2 gab.
4. Vadu savilcējs 2 gab.
5. Balsta cepurīte 1 gab.
6. Āķis RKKP 1 gab.
7. Āķis ar uzgriezni M20 1 gab.
8.Gala sējums (spriegotājspaile) 2 gab.
9. Nozarspaile 4 gab.

Montāžas instrukcija: 
1. Ar ø 19 mm urbi izurbj apm. 100 mm dziļu urbumu āķim RKKP.
2. Ar ø 22 mm urbi izurbj urbumu piekarāķim RKKS. 
3. Nozarspaili izvēlas atbilstošu vada šķērsgriezumam. 

19.3. Atsaites stiprināšanas vieta 

222. attēls. Atsaites montāža pie piekarāķa.

223. attēls. Atsaites zemēšana.

Ja piekarkabeļa AMKA līnijas balstam ir divas vai vairāk atsaites, tās
jānovieto tuvāk par 0,1 м no tuvākā piekarāķa, ja tās āķim nepieskaras, 
tad atsaites ar spailes palīdzību jāsazemē (223. attēls).

224. attēls. Atsaites montāža balstā bez PEN vada.

19.4. Montāžas armatūra. Piekarāķi.

Piekarāķis RKKP.

225. attēls. Piekarāķis RKKP.
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Piezīme:
Piekarkabeļa AMKA stiprināšanai taisnā līnijas posmā vai pie 

nelieliem līnijas pagrieziena leņķiem ( līdz 10°).

Piekarāķis RKKS.

226. attēls. Piekarāķis RKKS.

Piezīme: 
Piekarkabeļa AMKA stiprināšanai iekšējos leņķos.  

Piekarāķis RKKU.

228. attēls. Skava ar uzgriezniM 20.

Piezīme:
Piekarāķa RKKS stiprināšanai. 

227. attēls. Piekarāķis RKKU.

Piezīme: 
Piekarkabeļa AMKA stiprināšanai pagrieziena ārējos leņķos.

Papildus armatūra.

Skava ar uzgriezni M 20. 
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Āķis ar uzgriezni M 20.

229. attēls. Āķis ar uzgriezni M 20.

Piezīme: 
Āķa RKKS stiprināšanai.

Piekarspailes.

Piekarspaile RKR.

230. attēls. Piekarspaile RKR (Ensto).

Konstrukcija: 
- Alumīnija sakausējuma korpuss.
- Alumīnija sakausējuma fiksators.
- karsti cinkota fiksatoru piespiešanas skrūve M10. 

Piezīme: 
- Piekarkabeļa AMKA piestiprināšanai taisnos līnijas posmos, kā arī
līdz 130° pagriezienos. 

Spriegošanas spailes.

Spriegošanas spaile ar skavu

231. attēls. Spriegošanas spaile ar skavu (Ensto).

Konstrukcija: 
- Alumīnija sakausējuma korpuss.
- Cinkota tērauda skava.
- Alumīnija sakausējuma skrūve. 

Piezīme: 
- Piekarkabeļa AMKA gala stiprinājums.
- Katram šķērsgriezumam savs stiprinājums.

Spirālveida sējums ar kausiņu.

232. attēls. Spirālveida saite ar kausiņu.

Konstrukcija:
- Spirālveida saite ar iestrādātu abrazīvo materiālu.
- tērauda kausiņš.

Piezīme: 
- Gala stiprinājumam.
- Katram šķērsgriezumam sava spirālveida spaile.
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Spriegotājspaile.

233. attēls. Spriegotājspaile (Ensto).

Konstrukcija: 
- Alumīnija sakausējuma korpuss.
- Korpusā alumīnija sakausējumaķīļi. 
- Nerūsējošā tērauda stiprinājuma skava.

Pielietošana: 
- Piekarkabeļa AMKA gala sējums. 
- Katram šķērsgriezumam sava spriegotājspaile. 

Universālā spriegotājspaile.

234. attēls. Universālā spriegotājspaile16 – 95 mm² (Ensto).

Konstrukcija: 
- Alumīnija sakausējuma korpuss, tērauda skava, ar kuras palīdzību spaile 
stiprinās pie āķa.
Vadu spailē var ievietot to nenogriežot.

Pielietošana: 
- Piekarkabeļa AMKA gala sējums. 

- Piekarkabeļa AMKA stiprinājums.

235. attēls. Piekarkabeļa AMKA stiprinājums(Ensto).

Konstrukcija: 
- Polietilēna lējuma korpussar cilpu kabeļa fiksēšanai.
- Karsti cinkota tērauda nagla.

Pielietošana:
- Piekarkabeļa AMKA piestiprināšanai siena i vai balstiem nelie los
laidumos. 
- Pielieto arī kabeļa stiprināšanai balstos. 

19.5. Piekarkabeļa AMKA izvilkšana ar rokām.

Izvilkšanu ar rokām pielieto nelielos laidumos. 

Piekarkabeļa sagatavošana izvilkšanai.

Montāžas rullīši.
Montāžas rullīši– tiek uzstādīti balstos līdz piekarkabeļa izvilkšanai.
Taisnos posmos tos parasti uzstāda uz piekarāķiem.Pagriezienos tiek 
pielietoti dubultie montāžas rullīši.



125

Piekarkabeļa izvilkšanas etapi.

Saivas sagatavošana piekarkabeļa izvilkšanai.
Saiva jāuzstāda uz iztīš anas ierīces tā, lai tā viegli grieztos un 
piekarkabelis viegli notītos, nebojājot piekarkabeļa izolāciju.

Uz saivas sāna norādīts iztīšanas virziens.

Saivu nedrīkst pārvietot, tai atrodoties horizontāli. 

Piekarkabeļa iztīšana.
Brigādes sastāvu nosakaatkarībā no piekarkabeļa šķērsgriezuma un 
izvilkšanas garuma.

236. attēls. Montāžas rullītis taisnam līnijas posmam.

Kontrole
Pirms izvilkšanas jāprecizē līnijas trase.

237. attēls. Dubultais montāžas rullītis.

Izvilkšanu veic, kabeli iztinot no saivas , kas uzstādīta uz ar bremzi 
apgādāta mehānisma, līdzās jābūt mont ierim, kurš kontrolē iztīšanas 

ātrumu.

Piekarkabelis tiek izvilkts caur montāžas rullīšiem.

19.6. Mehāniskā izvilkšana.

Mehāniskajai izvilkšanai jāveic lielāki sagatavošanas darbi.

Pirms piekarkabeļa iz vilkšanas jāveic sagatavošanas darbi, klienti 
jābrīdina par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem.

Piekarkabeli AMKA piegādā saivās: līdz 70 мм² šķērsgriezumam- saivā 
1000 m garš kabelis, virs 70 мм² - saivā 500 m garš kabelis.

Iztīšanas- izvilkšanas ierīces uzstāda pie posma enkurbalst a. Ja 
piekarkabelis jāsavieno, iztīšana jāveic vienā virzienā, kabeli savienojot,
jāievēro fāžu secība.
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Izvilkšanas laikā īpaša uzmanība jāpievērš piekarkabeļa tehniskajam
stāvoklim.

19.7. Piekarkabeļa nospriegošana.

238. attēls. Izvelkot no vairākām saivām iztīšanu veic secīgi. 

Piekarkabeļa montāžas laikā jānodrošina balsta nemainīgs stabils
stāvoklis. Jāuzstāda pagaidu atsaite. Atsaiteipiekarkabeļa montāžas laikā
jāuzņem mehāniskā slodze.

Taisnā posmā montāžas rullīšus uzstāda uz piekarāķ iem, 
pagriezienos uzstāda dubultos rullīšus. Piekarkabeļa nostiprināšanai 
rullīšos no iztīšanas ierīces izvelk līderauklu un ievieto 
rullīšos.Piekarkabeļa gals ar līderauklu tiek savienots ar montāžas zeķes 
palīdzību.

240. attēls. Pagaidu atsaite, nospriegojot piekarkabeli. 

239. attēls. Montāžas zeķes nostiprināšana uz piekarkabeļa.

Piekarkabeļa no spriegošana veicama enkurlaidumos. Dažkārt pie 
lieliem pagrieziena leņķiem piekarkabeļa izvilkšanu var veikt atsevišķi 
katram pagriezienam.

Starp darbiniekiem, kuri piedalās izvilkšanā, informācijas apmaiņa 
tiek nodrošināta ar vietējiem radiosakariem.

Piekarkabeļa izvilkšanai tiek izmantoti montāžas rullīši. 
Pagriezienos pastāv iespēja sabojāt piekarkabeli. Lai tas nenotiktu tiek 
lietoti dubultie montāžas rullīši. 

Piekarkabeli AMKA nedrīkst vilkt pa zemi. 

Līdertrosi piestiprina izvilkšanas ierīcei.
Piekarkabeļa izvilkšanas laikā tiek kontrolēts piekarkabeļa stāvoklis.

Dinamometru piestiprina starp rokas vinču un piekarkabeli.

241. attēls. Nospriegojumamērīšana ar dinamometru.
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Laidums

m

Temperatūra °C

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40

40,0 7,95 7,01 6,13 5,31 4,59 3,98 3,48

50,0 7,41 6,57 5,80 5,12 4,53 4,04 3,64

60,0 6,87 6,15 5,51 4,95 4,48 4,09 3,75

70,0 6,37 5,78 5,26 4,82 4,44 4,12 3,85

80,0 5,95 5,48 5,07 4,72 4,41 4,15 3,92

90,0 5,62 5,25 4,92 4,64 4,39 4,17 3,97

100,0 5.36 5.07 4,81 4,58 4,38 4,19 4,02

110,0 5,17 4,93 4,72 4,53 4,36 4,20 4,06

Liela šķērsgriezuma piekarkabeļu AMKA spriegošanai pielieto rokas 
vinčas.

Tabula 26. Montāžas tabula AMKA 3x70+95. Mehāniskais spriegums
kabeļa nesošajā konstrukcijā pie 0 0C ir 45,0 N/mm2 (RJ 8:94).

Montāžas nostiepums, KN

Montāžas ķīļspaile.

242. attēls. Montāžas ķīļspaile.

Piekarkabeļa spriegošanas procesā montāžas ķīļspaile ir pievienota 
līdertrosei. Spailes izmēram jāatbilst montējamā vada šķērsgriezumam.

Dinamometrs.

Nokare, m.

243. attēls. Dinamometrs.

Nostiepumaspēku var izmērīt ar dinamometra palīdzību. 
Dinamometra nostiprināšanai starp montāžas spaili un rokas vinču 
izmanto enkurspaili.

Rokas vinča.

Montāžas darbiem tiek sastādīta kabatas formāta montāžas tabula.
Aprēķinos pieņemts:1kN atbilst 100kg. Piemēram, 3,82kN atbilst 382 kg. 244. attēls. Rokas vinča.

Pārlaidums
m

Temperatūra °C

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40

40,0 0,24 0,28 0,32 0,37 0,42 0,49 0,56

50,0 0,41 0,46 0,52 0,67 0,75 0,84 0,92

60,0 0,64 0,71 0,79 0,88 0,98 1,07 1,17

70,0 0,94 1,03 1,13 1,24 1,34 1,45 1,55

80,0 1,31 1,42 1,54 1,65 1,77 1,88 2,00

90,0 1,76 1,88 2,01 2,13 2,26 2,37 2,49

100,0 2,27 2,41 2,54 2,67 2,80 2,92 3,05

110,0 2,86 3,00 3,14 3,27 3,40 3,53 3,66
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Rokas vinču maksimālais stiepes spēks, apmēram, 4,5...30 кN. 

245. attēls. Rokas vinčas. 

Vilkšanas ierīce.

246. attēls. Vilkšanas ierīce.

Troses uztīšana izvilkšanas ierīcei tiek realizēta ar roktura palīdzību. 
Troses galā atrodas āķis. Pirms darba jāiepazīstas ar vilkšanas ierīces
ekspluatācijas instrukciju.

247. attēls. Vada izvilkšanaar vilkšanas ierīci.

Montāžas ķīļi.

248. attēls. Montāžas ķīļi.

Montāžas ķīļus izmanto:
- Nesošā nullvada atdalīšanai no fāzes vadiem, lai nostiprinātu montāžas 

spaili.
- Nesošā nullvada atdalīšanai no fāzes vadiem, lai piekarkabeli ievietotu 

piekarspailē.

Montāžas ķīļu vietā nedrīkst izmantot citus darba instrumentus 
(skrūvgriežus, plakanknaibles, atslēgas)- tā var sabojāt vadu izolāciju.

19.8. Piekarkabeļa nostiprināšana.

Nesošo trosi balstam piestiprina ar āķa RKKS palīdzību, sienai- ar āķi
RKKP. 

Nesošo trosi āķim piestiprina ar spirālsējumu , vai ar atbilstošu
enkurspaili. 

Gala sējums ar spirālveida saiti. 

249. attēls. Gala sējums ar spirālveida saiti.
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Vadu ar vilkšanas ierīces vai rokas vinčas palīdzību nospriego līdz 
noteiktam spēkam, ņemot vērā, ka pēc montāžas vads nedaudz atslābs.
Gala sējumu ar kausiņu tajānostiprina uz āķa. Vienu spirāles dzīslu uztin 
nesošajai trosei, uztīšanu sākot no norādītās atzīmes. Pēc tam uztin otru 
dzīslu. Spirāles uztīšanu veic ar rokām. Uz gala sējuma gala tiek uztīta 
lenta. Vilkšanas ierīci atslābina, un nomēra vada nokari.

250. attēls. Gala stiprinājums sienai ar spirālveida saiti.

19.9. Piekarkabeļa stiprināšana.

Piekarkabeļa AMKA stiprināšana pie balsta.

PiekarkabeļaAMKA nesošās troses stiprināšana pie balsta jāveic tā,
lai kabelis netiktu sabojāts . Jāizmanto tikai sertificētas stiprināšanas 
ierīces.

Taisnā līnijas posmā izmanto āķ us RKKP un piekarspailes RKR. 
Nesošo trosi piekarspailē nofiksē ar montāžas ķīļu palīdzību.

Montāžai iekšējos leņķos izmanto āķ us RKKS. Ārējos leņķos 
izmanto āķus RKKU.

Gala stiprinājums ar savelkošo spaili. 

Savelkošās spailes skava tiek uzkārta uz āķa. Nostiepum u veic kā
iepriekš izklāstīts.
Nesošās troses gal u ievelk spailē. Konusveida ieliktni nostiprina ar 
uzgriežņa palīdzību, pēc tam var atbrīvot rokas vinču.

252. attēls. Stiprinājums stūra balstā. 

Veicot montāžu iekšējā leņķī, jāpielieto rokas vinča. Stūra balsta 
abās pusēs uz piekarkabeļa ar montāž as ķīļu palīdzību nostiprin a
montāžas spailes. Rokas vinču ar trosi novieto aiz balsta. Piekarkabeli 
nospriego tik daudz, lai varētu atbrīvot montāžas rulli, un nesošo trosi 
varētu ievietot piekarspailē.

251. attēls. Gala stiprinājums ar konusve ida savelkošo 
spaili.
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Savienojot vadus, tiek pielietota pretoksidēšanās smēre. Uz 
savienojošajām spailēm ir atzīmētas presēšanas vietas. Lai 
nodrošinātu presējamā kontakta kvalitāti , jāievēro ražotāja 
instrukcijas prasības. 

. 

253. attēls. Nospriegotā vada atbrīvošana. 

19.10. Piekarkabeļa AMKA savienošana.

Vada savienošana.

Ir divu veidu savienojošās spailes: 

1.Satverošās savienojošās spailes. 
2. Presējamās izolējošās kontaktspailes.

Piekarkabeli AMKA savieno divos etapos: 
1. Nesošās troses savienošana. 
2. Izolēto fāzes vadu savienošana.

Presējamās savienojošās spailes pielieto nesošās troses 
savienošanai gadījumos, ja fāžu vadus savieno ar presējamām spailēm. 
Tādos gadījumos pielieto vienu presi.

Pirms savienošanas vada galus attīra no netīrumiem, kas radušies 
veicot vada iztīšanu. Ar stiepļu sukas palīdzību noņem oksīda kārtu.

254. attēls. Presējamā savienojošā spaile.

255. attēls. Presējamais savienojums. 

Konusveida automātiski ķīlējošāis savienotājs izmantojams, ievērojot 
izgatavotājas rūpnīcas instrukciju prasības.

Nesošās troses ievietošana savienotājā.

Sagatavotos troses galus ievieto savienotājā līdz atdurei. 

256. attēls. Nesošās troses savienošana ar konusveid a automātiski 
ķīlējošo savienotāju. 
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Pēc abu nesošo tro šu ievietošanas savieno tājā trose nedaudz 
jānospriego

. 

257. attēls. Nesošās t roses savienošana ar konusveida automātiski 
ķīlējošo savienotāju.
. 

Fāžu vadu savienošana

Fāzes vada savienošanai pielieto: 
- presējamās izolējošās spailes,
- izolētās spailes ( spailes sriegumaktīviem darbiem).

Pēc nesošās troses savienošanas sagatavo fāzes vadu savienošanu. 

Fāzes vadu nogriež ar asknaiblēm, saglabājot vada dzīslas formu.

Pirms dzīslas nogriešanas veic fāzēšanu.

.  

258. attēls. Fāzes vada izolācijas noņemšana. 

259. attēls. Izolētā fāzes vada savienojošā spaile.

Spailes presēšanu veic ar atbilstošāmmatricām, kuras norādītas uz 
spaiļu iepakojuma. 

Izolācijas noņemšanas garums norādīts uz spailes. Izolāciju noņem 
ar speciālu nazi. Pēc izolācijas noņemšanas no dzīslas notīra oksīda 
kārtiņu.

Izvēlas attiecīgo spaili- atbilstošu dzīslas šķērsgriezumam. 

260. attēls. Presēšanas spēka regulēšana (prese MD6).

Presēšanu veic uz spailes norādītajās vietās. Presēšanu sāk no 
spailes vidusun turpina virzienā uz spailes galiem. 
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261. attēls. Sagatavots piekarkabeļaAMKA savienojums

19.11. Piekarkabeļa AMKA pievienošana un nozarojumaizveidošana.

19.11.1. Vispārīgā informācija.

Piekarkabeļa nesošā trose ir arī PEN vads. PEN vada pārrāvums  
izraisa sprieguma palielināšanu starp fāzes vadu un nullvadu.

Kokam uzkrītot piekarkabelim AMKA, nesošā trose pārtrūkst spailē 
pie enkursējuma.

.

262. attēls. Ar barojošo kabeli savienots PEN vads.

263. attēls. PEN vada pievienojuma nozarei piemērs.

19.11.2. Savienošanas tehnoloģija.

Nozarojuma pievienojuma kvalitāte atkarīga no spaiļ u montāžas
kvalitātes. 

Montējot piekarkabeļa AMKA spailes , īpaša uzmanība jāpievērš 
alumīnija īpašībām. Alumīnijs ir labs vadītājs, bet skābekļa iedarbībā uz tā 
virsmas veidojas alumī nija oksīda kārt iņa kura pirms spaiļu montāžas
vienmēr jānoņem. 

264. attēls. Spailes uzbūve: alumīnija sakausējuma korpuss un tērauda 
skrūves.

Nozarojuma un pārejas savienojumi paredzēti tikai elektriskam 
kontaktam, tie nav paredzēti mehāniskai slodzei.
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265. attēls. Pārejas spailes konstrukcija: alumīnija sakausējuma korpuss 
un tērauda skrūves , alumīnija un vara kontaktvirsmas aizsargātas ar 
epoksīda krāsu.

Fāzes vadu savienošan u un nozaru pievienošan u veic ar spaiļu 
palīdzību, savienojamajiem vadiem jābūt no viena un tā paša materiāla.

.  

Pielietojamās spailes iedalās sekojošās grupās: 
- Presējamās izolētās spailes,
- Skrūvju spailes,
- Izolāciju caurdurošās skrūvējamās spailes,
- Izolāciju caurdurošās savienojošās un pārejas spailes.

Pirmās grupas spailēm pieskaršanās aizsardzībai metāla čaulai uzlikts 
izolācijas slānis, un presēšanu izdara caur izolācijas pārklājumu. 
Kontaktspailēm un izolāciju caurdurošajām spailēm nepieciešama 
speciāla aizsardzība no pieskaršanās spriegumam, šim nolūkam izmanto 
aizsargapvalku. Ar izolāciju caurdurošo skrūvējamo spaili pievienojumu 
var izdarīt bez izolācijas noņemšanas no maģistrālā vada, citiem 
modeļiem nav jānoņem izolācija no nozarojuma vadu galiem. Šīs spailes 
noder spriegumaktīvu darbu veikšanai uz AMKA vadiem.

267.attēls. Izolāciju caurduroša universālā spaile : kontaktasmeņi 
plastikāta korpusā. Korpusā ir izolēti urbumi skrūvju savienojumam.
. 

Pārejas spailes izmanto divu dažāda metāla vadu savienošanai.
Tās, piemēram, izmanto AMKA vada savienošanai ar vara kailvadu vai 
vara zemēšanas vadu, pazemes kabeli vai ar plastmasas apvalku 
pārklātu vadu.Par pārejas spailes spailēm galvenokārt izmanto izzolētās 
presējamās pārejas spailes un skrūvējamās spailes.

Pārejā no alumīnija vada uz vara vadu spaile jānovieto tā, lai 
savienojuma punktā alumīnija vads atrastos virs vara vada. Tas veicina 
vara iniciētās alumīnija korozijas samazināšanos

Presējamie savienojumi tiek izpildīti tāpat kā augstāk aprakstīt ie
AMKA vadu savienojumi. 

Ja izmanto skrūvējamos savienotājus, jāpārliec inās vai savienotājs 
dotajam vada šķērsgriezumam der. Ja savienošanas spailē vada
ievietošanas urbums nav aizsargāts ar smēri, spaile jāatver, unurbums 
jāiztīra, no urbuma sienas ar metāla suku noņemot alumīnija oksīdu. 

266. attēls. Melna polietilēna aizsargapvalks (Ensto).
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Skrūvju savienotāja skrūves līdz uzdotajam momentam pievelkar uz 
vajadzīgo griezes momentu iestādītu momentatslēgu. Tomēr praksē 
skrūves galvenokārt pievelk ar parasto vienpusējas galviņas uzgriežņu 
atslēgu vai analogu instrumentu, tāpēc jāiemācās vajadzīgo momentu 
sajust ar rokām.

Lai iegūtu vajadzīgās iemaņas jāpatrenējas ar uz vajadzīgo griezes 
momentu iestādītu momentatslēgu.Ar uzgriežņu atslēgu jānotestē katrs 
jauns spailes tips dažādiem vadu šķērsgriezumiem.

Mūsdienās vajadzīgais pievilkšanas moments tiek nodrošināts ar 
momentskrūvēm, kuras, sasniedzot vajadzīgo pievilkšanas momentu, 
notrūkst. 

268. attēls. Metāla suka alumīnija oksīda noņemšanai. 

Pirms savienošanas no vada noņem izolāc iju. No fāžu vadītājiem 
noņem izolāciju, no vadītāja virsmas noņem oksīda slāni ar šim nolūkam 
paredzēto metāla suku. Izolācijas noņemšanai izmanto nazi vai speciālu 
instrumentu. Jānotīra arī PEN vadītāja virsma. Pēc apstrādes ar suku 
savienojamo vadu virsmas jāpārklāj ar aizsargsmēri, lai nepieļautu to 
tālāku oksidēšanos. Aizsargsmēri var nelietot, ja vada galu uzreiz ievieto 
ar smēri aizsargātā spailes urbumā.

269. attēls. Alumīnija spailēs izmanto aizargsmēri. 

Pēc augstāk norādīto operāciju izpildes vadu ievieto spailes urbumā 
vai nodalījumā, un izdara spailes skrūvju pievilkšanu. Uz katras spailes 
iepakojuma jābūt norādītam spailes skrūvju pievilkšanas momentam. 
Tikai ievērojot norādīto spailes skrūvju pievilkšanas momenta lielumu,
var būt pārliecināts, ka savienojums būs drošs daudzus ekspluatācijas 
gadus. 

270. attēls. Skrūvju savienojuma pievilkšana. 

Izpildot presējamā savienojuma montāžu, jāpārliecinās par to, ka 
savienotājs paredzēts tieši dotajam šķērsgriezumam. Dažād iem 
šķērsgriezumiem paredzētajām spailēm ir atšķirīgs krāsu marķējums.

Ja rodas šaubas par savienotāja atbilstību , jāveic pārbaude, jo, 
savienojumam izmantojot pārāk liela izmēra čaulu, sagaidāma vada 
savienojuma izjukšana, kas parasti izsauc elektroapgādes traucējumus. 

19.11.3. Savienojumu piemēri.

AMKA vada savienojums ar barošanas vara kabeli: 

Par savienojuma spailēm izmanto izolāciju caurdurošās izolētās 
skrūvējamās spailes. Izolāciju no savienojamajiem vadiem noņemt 
aizliegts. Barošanas kabeļa PE N vadam jābūt ievērojami garākam par 
fāžu vadītājiem, PEN vada savienojums jāizpilda ar pārejas savienotāju 
pirms gala spailes. Lai nepieļautu fāžu vadītāju izolācijas bojājumus, 
pārejas spailei uzliek plastikāta aizsargapvalku. Fāžu vadītāju spailes 
uzstāda secīgi tā, lai alumīnijs visos savienojuma punktos atrastos virs 
vara. Samontēto savienotāju aizsargapvalkus nesasien kūlīšos, starp tiem 
atstāj gaisa spraugas. Gaisa sprauga pasargā no starpfāžu īsslēgumiem 
spaiļu izolācijas sabojāšanās gadījumos.
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Nozarojuma ierīkošanas ērtību veicina fāžu vadītāju savstarpējai 
atdalīšanai izmantojamie montāžas ķīļi. Nav pieļaujama savienojuma 
slogošana ar vadu nostiepuma spēku. Lai savienojuma vieta izskatītos 
akurāti nostrādāta, nozarojuma vadītāji nedrīkst pārāk brīvi karāties. 

271. attēls. AMKA vada savienošana ar barošanas kabeli, izmantojot 
skrūvējamās savienošanas spailes. 

Vadu savienošanas punktā vadu gali nedrīkst būt pārāk gari, vadi 
akurāti jānoformē, kas uzlabo savienojuma izskatu.

AMKA vada nozarojuma pievienošana maģistrālajai AMKA vada 
līnijai.

272. attēls. AMKA vada nozarojuma pievienošana maģistrālajai 
AMKA vada līnijai.

Nozarojuma līnijas PEN vadu ar maģistrālās līnijas PEN vadu 
savieno, izmantojot speciālu savienošanas vadu. Savienošanas vadu ar 
skrūvējamo savienotāju pirms gala spailes pievieno nozarojuma līnijai, 
un spailei uzliek plastikāta aizsargapvalku, kas pasargā fāžu vadītājus 
no izolācijas sabojāšanas. Otru savienošanas vada galu ar skrūvējamo 
savienotāju pievieno maģistrālās līnijas nesošajai trosei piekarspailes 
tuvumā tā, lai piekarspailē ieguldītais brīvais vada gals atrastos 
piekarāķa pusē. Tādā gadījumā garais PEN vada gals nerīvēs fāžu 
vadītāju izolāciju. PEN vadu vienmēr savieno, izmantojot alumīnija 
kontaktspaili. 

Ja nozarojuma fāžu vadītāju pievienošanai izmanto izolāciju 
caurdurošās kontaktspailes ar caurejošām pievilkšanas skrūvēm, 
spailes nozarojumā jāizvieto un jāorientē tā, lai to skrūves nebojātu fāžu 
vadītāju izolāciju. Spailes novieto secīgi, lielākā kā iepriekšējā gadījuma 
attālumā vienu no otras, rēķinoties ar maģistrālās līnijas fāžu vadītājiem.

273. attēls. Izolāciju caurdurošo kontaktspaiļu ar caurejošām 
pievilkšanas skrūvēm izvietojums nozarojumā. 

Ierīkojot nozarojumu, rūpīgi jāseko AMKA tīkla vadu fāžu atbilstoša 
izvietojuma un secības saglabāšanai. Pareizu fāžu secību nodrošina 
vienāda marķējuma vadu savstarpēja savienošana.Savienojot alumīnija 
vadus, izmanto aizsargsmēri. Aiz sargsmēre teicami vada elektrību.
Nozarojuma ierīkošanas procesā jāseko, lai aizsargsmēre neizplūstu no 
savienojuma robežām un nekļūtu par starpfāžu īsslēguma iemeslu.

Nozarojuma ierīkošanas darbi vienmēr tiek veikti augstu balstā, tādēļ līdz 
kāpšanai bal stā tie rūpīgi jāizplāno ar nolūku nodrošināt visu 
nepieciešamo spaiļu, instrumentu un materiālu klātesamību.
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19.12. AMKA vada marķēšana.

19.12.1. Vispārēja informācija.

Somijā AMKA vadu tīklā izmanto 1 kV sprieguma pakāpi.Tādēļ jāmāk 
atšķirt vienu no otra pēc izskata vienādus, bet dažāda sprieguma 
AMKA vadus.

19.12.2. 1 kV sprieguma AMKA vada marķēšana.

Katra 1 kV līnijas balsta tiešā tuvumā 1 kV sprieguma AMKA vadam 
atbilstoši 274. attēlam uzliek dzeltenu tŗīsstūrveida zīmi, kurai ar melnu 
krāsu uznests apzīmējums 1 kV. Atpazīšanas marķējumatekstam jābūt 
vismaz 40 mm augstam. Pat, ja uz zīmes uzrakstīto tekstu neizdodas 
izlasīt, tad zīmes trīsstūra forma objektu ļauj viegli identificēt.Brīdinošā 
trīsstūra izmēri: pamatne 210 mm, sāni 150 mm.

275. attēls. Brīdinājuma lenta 1 kV AMKA vada balstā (YJ7:06, 1. attēls.). 

Papildus informācija par kopīgo balstu marķēšanu maģistrālajās
nozarojumu līnijās dota 26.nodaļā „Kopīgo balstu konstrukcijas”.

19.12.3. 0,4 kV sprieguma AMKA vadu marķēšana.

AMKA vadu nozarojumi un dalījuma robežas.

Sazarojoties AMKA vadu maģistrālajām līnijām divās vai lielāka skaita ar 
kūstošiem drošinātājiem aizsargātās maģistrālās līnijās, uz no 
drošinātāju balstiem atejošo sadales tīkla līniju vadiem vēlams uznest
marķējumu. Piemēram, ja no transformatoru apakšstacijas izejošā 
2.līnija (200 A) dalās sadales tīkla līnijās 2.1. (160 A) un 2.2. (125 A):

- uz balsta drošinātāja pamatnes uznes atejošās līnijas numuru un kūstošā 
drošinātāja ieliktņa izmēru;

- no drošinātāja balsta atejošās sadales tīkla līnijas vadu vēlams marķēt
ar sadales tīkla līnijas apzīmējumu;

- ja drošinātājslēdzis kalpo par apkalpošanas robežas dalītāju, uz tā var 
uzlikt plāksnīti „Dalījuma robeža”. 

274. attēls. 1 kV spr ieguma AMKA vada brīdinājuma zīme( YJ/:06, 
2.attēls).

Kopīgos balstos starp 1 kV AMKA vadiem un 0,4 kV AMKA vadiem 
uzstāda 100 mm platu brīdinājuma lentu.

276.attēls. No maģistrālās līnijas atejoš as ar kūstošiem drošinātājiem 
aizsargātas sadales tīkla līnijas marķējums. (YJ 8:09, 6.attēls.). 

Ja atsevišķa barošanas līnija aizsargāta ar kūstošo drošinātāju, tad šādas 
sadales tīkla līnijas vadi netiek marķēti. Uz balsta drošinātāja pamatnes 
uzstāda plāksnīti ar kūstošā drošinātāja ieliktņa izmēru

Kopīgo balstu marķēšana nozarojuma barošanas līnijās apskatīta 
26.nodaļā „ Kopīgo balstu konstrukcijas”.
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277. attēls. Shēma nozarojuma līnijas vadu pieslēgšanai maģistrālās līnijas vadam. 

19.13. AMKA vada pieslēgšana darbā esošam tīklam.

19.13.1. Jaunās nozarojuma līnijas AMKA vada savienošana ar
lokā saslēgta tīkla maģistrālās līnijas AMKA vadu.

Nozarojuma līnijas AMKA vada savienošanu ar maģistrālās līnija 
AMKA vadu parasti izdara pie atslēgta sprieguma. Zemāk parādītajā 
piemērā apskatītas pirms savienošanas darbiem izpildāmās operācijas.

Uzdevums: savienot nozarojuma līnijas vadu ar no divām pusēm 
barotas maģistrālās līnijas AMKA vadu (iespējama loka barošanas 
shēma). 1.transformators nozarojuma punktam padod spriegumu ca ur 
kabeļu sadales skapi. Pārbūvējamo tīklu dalījuma vieta - 1. 
drošinātājatdalītāja līmenī.

Vispirms sastāda darbu plānu (ja nepieciešams, rakstītā veidā), kurā 
iekļauta darbu izpildes programmas sastādīšana un darba metožu 
noteikšana Darbu veicēju vadība,sadarbojoties ar ekspluatācijas vadību, 
saskaņo darba objektam nepieciešamos atslēgumus un drošības 
pasākumus, kā arī to izpildes kārtību.

Ja darbu vadītājs pats objektā tieši nevada darbu izpildi, viņa 
pienākums darba objektam nozīmēt elektrisko darbu d rošības tehnikas 
inspektoru, kuram ir atbilstoša profesionāla sagatavotība elektrības 
nozarē, un viņu apgādāt ar nepieciešamajām instrukcijām, kā arī instruēt 
par objektā darāmo. Parasti tāda persona ir darbu vadītājs, brigādes 
vadītājs vai elektroapgādes uzņēmuma montāžas darbu veicējs.

Līdz darbu uzsākšanai pietiekošā skaitā jāsagatavo dotā darba izpildei 
paredzētie sertificētie darba līdzekļi un drošības līdzekļi: 

- brīdinājuma plakāti (aizliedzošie, brīdinošie un norādošie plakāti),
- individuālie aizsardzības līdzekļi,
- fāžu secības mērīšanas ierīce,
- sprieguma mērīšanas instrumenti,
- darba zemēšanas līdzekļi. 

278. attēls.0,4 kV fāzēšanas ierīce, t. i. fāžu secības mērīšanas ierīce.

279. attēls. 0,4 kV divpolu sprieguma indikators. 
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280. attēls. Pusdrošinātāji – kabeļu sadales skapim paredzētā darba 
zemēšanas ietaise. 

282. attēls. Darba sprieguma atslēgšanu kabeļu sadales skapī realizē, 
izņemot kūstošo drošinātāju ieliktņus atslēdzamās līnijas pusē. 

281. attēls. AMKA vada darba zemēšanas ietaise. 

Savienojuma vietā AMKA vada izolētajai virsmai pievieno izolētu 
fāžu secības mērīšanas ierīci un pārbauda fāžu secību maģistrālajā 
līnijā. Šī operācija jāveic vienmēr p irms nozarojuma līnijas vada 
atvienošanas vai pievienošanas.

Darba objekts no visām pusēm un fāzēm jāatslēdz no sprieguma. 
Redzamo pārtraukumu starp atdalītajiem kontaktiem kontrole ir ārkārtīgi 
svarīgs drošības pasākums, jo praksē ir novērota dažu ko mutācijas 
ietaišu kļūdaina nostrādāšana. Piemēram,augstsprieguma atdalītājiem 
novērota vienas fāzesatdalošā kontakta aizķeršanās.

Ja nav iespējama atdalošo kontaktu stāvokļa vizuāla kontrole, 
atdalīšanas ietaisei jābūt apgādātai ar drošu kontaktu stāvokļ a 
uzrādītāju, kurš mehāniski savienots ar komutācijas aparāta kontaktu.

. 

283. attēls. Atslēgšanu uz dalījuma robežas dotajā gadījumā realizē, 
atslēdzot atdalītājdrošinātāju (ja šis atdalītājs parasti ir atslēgts, 
jāpārbauda stāvoklis dabā). 
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- vadības, mērīšanas un palīgiekārtu ķēdes,
- atmosfēras apstākļi,
- uzlādētās kabeļu un kondensatoru kapacitātes, 
- tuvumā esošie vadi, 
- rezerves ģeneratori. 

Parasti vienā objektā nav visu uzskaitīto bīstamības faktoru, 
bet apdraudējums, parasti parādās negaidīti. Kontrolējot visus
iespējamos bīstamības faktorus, var ievērojami paaugstināt 
darbu drošību.

284.attēls. Izņemto drošinātāju vietā izejošās līnijas vada 
sazemēšanai uz darba laiku uzstāda t.s. pusdrošinātājus- kabeļu 
sadales skapim paredzēto darba zemēšanas ietaisi. 

Jānovērš iespēja darba objektam kļūdaini pieslēgt sprieguma.To 
panāk, mehāniski noslēdzot atdalīšanas punktus, piemēram, 
atdalītāja darbinātāju vai transformatoru apakšstacijas durv is. 
Zemsprieguma tīklā atdalīšanu parasti realizē, izņemot kūstošo 
drošinātāju ieliktņus, kurus pēc izņemšanas novieto piemērotā vietā, 
piemēram, automobilī vai ar ats lēgu aizslēdzamā telpā. Nepietiek 
tikai izņemt drošinātāju ieliktņus vai atvērt slēdzi ar kūstošajiem
drošinātājiem. Atdalīšanas vietas jāapgādā ar droši nostiprināmiem 
brīdinošiem plakātiem. Plakāta uzstādītājs uz plakāta uzzīmētās 
tabulas ailē norāda savu vārdu un uzvārdu, kā arī plakāta 
uzstādīšanas datumu un laiku.

Jākontrolē iespējamie bīstamības un riska faktori, šī kontrole ir 
ļoti svarīgs darba drošības nodrošināšanas pasākums, ko nedrīkst 
ignorēt, drošības pasākumus reducējot tikai uz sprieguma 
neesamības pārbaudi. Šajā sakarā jāpārbauda visi iespējamie 
bīstamības faktori un jāpārlie cinās par to, ka atslēgts ir tieši tas 
objekts, kurā plānots veikt darbus.

Pie iespējamiem bīstamības faktoriem pieder: 
- pretēja virziena barošana ( sprieguma padošana no patērētāja 

puses),
- izolācijas bojājumi,   
- kļūdainas pieslēgšanas,

285. attēls. Kabeļu panelis un kabeļu sadales skapī uzstādītais darba 
zemējums.
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286. attēls. Uz slēdža ar kūstošajiem drošinātājiem uzliktais 
aizliedzošais plakāts. 

Sprieguma neesamību darba objektā pārbauda ar sprieguma 
indikatoru (sprieguma uzrādītāju), kas paredzēts tieši šim spriegumam 
un konstrukcijai. Sprieguma neesamības pārbaudi veic saskaņā ar 
ekspluatācijas instrukciju. Daži indikatori (sprieguma uzrādītāji) reaģē uz 
no citām līnijām inducētajiem un akumulētajiemspriegumiem. Jānosaka 
indikatora reaģēšanas iemesls, lai būtu pārliecība, ka uzrādītais 
spriegums nav darba spriegums.

Akumulētais spriegums izlādējas, pieskaroties objektam ar 
sazemētu darba zemējuma ietaisi, un inducēto spriegumu noņem ar 
darba zemējumu. Daži sprieguma indikatori reaģē tikai uz darba 
spriegumu, šī iemesla dēļ līnijā, kura tika atzīta par no sprieguma 
atslēgtu, līdz darba zemējumu uzlikšanai var būt bīstami spriegumi.

Uz elektriskā lauka spēku balstītā sprieguma indikatora jutīgums var 
samazināties indikatora virsmai lietainā laikā uznestā ūdens slāņa 
iedarbības dēļ. Rūpīgi jāiepazīstas ar ekspluatācijas instrukciju un 
jāievēro tās prasības.

Pirms darba zemējuma uzlikšanas jāpārbauda sprieguma 
neesamība vadā, pārbaudi veico t vada neizolētajās daļās. Šai ķēdei 
visdrošākais ir divu polu sprieguma indikators, ar kuru pārbauda 
sprieguma neesamību katras fāzes vadam pret PEN vadītāju. Pirms 
sprieguma neesamības pārbaudes jāpārliecinās, ka sprieguma 
indikators ir darba kārtībā. Sp rieguma indikatora pārbaudi var izdarīt, 
piemēram, zem sprieguma esošās slēdža un kūstošā drošinātā 
savienojumu vietās no transformatora puses.

287. attēls. Sprieguma neesamības pārbaude ar divu polu sprieguma 
indikatoru. 

Darba zemējumu uzliek noteiktāsecībā, izmantojot izolējošo stieni vai 
palīgierīci. Vispirms zemē jumam pievieno zemēšanas ietaises 
zemēšanas spaili, pēc tam secīgi- ar izolējošo stieni fāžu vadītājiem uzliek 
zemēšanas ietaises fāžu spailes. Ja darba zemējumu uzliek nepareizā 
secībā, darba zemējumu uzliekošā persona var kļūt par elektriskās ķēdes 
daļu.

Darba zemējumu uzliek starp darba objektu un katru atdalīšanas 
punktu. 

Lokā ieslēgtam AMKA vadam, kuram ir iespējas saņemt spriegumu no 
vismaz divām pusēm, uz darbuizpildes laiku jābūtsazemētam (skat. SFS
6002, 6.2.4.2., kas rekomendē dotajā gadījumā izpildīt darba zemējumus).
Pēc sprieguma neesamības pārbaudes AMKA vada darba zemējuma 
ietaises zemēšanas spaili pievieno PEN vadītājam. Pēc tam fāžu 
vadītājiem uzliek zemēšanas ietaises fāžu spailes. 

Ja AMKA vadam ir loka barošanas iespējas, izolāciju no darba zemējuma 

uzlikšanas vietas noņem vada instal ēšanas vai atdalītājdrošinātāja 

montāžas laikā. Kailais vada posms jāaizsargā, izmantojot izolējošos 

līdzekļus.
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288. attēls. AMKA vada darba zemējums transformatoru apakšstacijā.
289.attēls. Darba zemējums kabeļu sadales skapī. 

Kabeļu sadales skapī darba zemējumu izpilda, nomainot drošinātājus 
ar t.s. pusdrošinātājiem- kabeļu sadales skapim pared zēto darba 
zemējuma ietaisi, kuru ar zemējuma spaili pievieno kabeļu skapja 
zemējumam..

Uzstādot pusdrošinātājus, jābūt maksimāli uzmanīgam, jo to pavirša 
uzstādīšana var izsaukt īsslēgumu. Tādēļ pirms pusdrošinātāj u
uzstādīšanas ar sprieguma indikatoru nokontrolē, lai drošinātāja 
pamatnes darba zemējuma uzlikšanas pusē nebūtu spriegums.

290.attēls. Darba zemējumi un AMKA vada apzīmējumi loka tīklā. 
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291.attēls.Pirms darbu sākšanas radiālajā AMKA vadu tīklā veicamo 
bloķēšanu shēma. 

Tagad maģistrālās līnijas AMKA vads atslēgts no sprieguma un 
sazemēts abās pusēs, no kurām darba objektā varētu ieslēgt spriegumu.

Pirms darbu uzsākšanas vēlreiz jāpārbauda darba objekta drošība, 
un jāpārliecinās par to, ka darba objekta tiešā tuvumā nav zem 
sprieguma esošu strāvu vadošo daļu. Darbu izpildes drošīb ai un 
iespējamo kļūdu novēršanai darba objekts jāiežogo ar dotajam mērķim 
atbilstošām iežogošanas ietaisēm un jānodrošina brīdinošie plakāti, kā 
arī atbilstošā veidā jāapzīmē zem sprieguma esošie objekti. Pēc darbu 
izpildes sagatavošanai paredzēto drošības pasākumu izpildes var sākt 
plānoto darbu izpildi saskaņā ar darbu vadītāja uzrādītajām darbu 
veikšanas instrukcijām. 

19.13.2. Nozarojuma līnijas AMKA vada savienošana ar radiālā tīkla 

maģistrālās līnijas AMKA vadu.

Radiālajā tīklā AMKA vadam darba zemējums nav prasīts. Pārējiem 
pirms darbu sākšanas izpildāmajiem bloķēšanas pasākumiem jābūt 
izpildītiem atbilstoši augstāk parādītajam loka tīkla piemēram (ska t. 
290.attēlu). 

19.13.3.Jaunās nozarojuma līnijas AMKA vada savienošana ar 

zemsprieguma kailvadu.

Darba objektā spriegumam nepieslēgtais AMKA vads novietots 
kopīgā balstā ar 20 kV vadu. Ja 20 kV vads ir zem sprieguma, sprieguma 
neesamības pārbaudi AMKA vadā, nenoņemot izolāciju, ar sprieguma 
indikatoru nevar izdarīt.

292.attēls. Jaunās nozarojuma līnijas AMKA vada savienošana ar zemsprieguma kailvadu. 



143

Pirms nozarojuma līnijas vada pievienošanas darbu uzsākšanas, 
piemēram, ar vizuālu pārbaudi jāpārliecinās, ka darba objekts- tieši dotais 
vads uz darbu izpildes laiku ir atslēgts un sazemēts.

Darbu izpildes laikā montāžas darbu veicējam jāatrodas pietiekošā 
attālumā no virs viņa novietotā 20 kV līnijas vadiem, nav pieļaujama AMKA 
vada un tā pievienojamo daļu nevajadzīga cilāšana, bīstami tuvinot zem 
sprieguma esošajiem 20 kV līnijas vadiem. Parādītajā piemērā izplatītākie 
bīstamības faktori: 

- loka barošanas iespējamība,
- nepareizās līnijas vada atslēgšana, 
- darbs kopīgā balstā, 
- rezerves ģeneratoraizmantošana,
- atmosfēras faktori. 

Pēc darbu nobeigšanas atbilstošā veidā jāpārliecinās, ka visi 
darbinieki nobeiguši darbus un atstājuši darba vietu, un ir informēti par 
sprieguma ieslēgšanu.Bez tam jāpārliecinās, ka nodarba vietas aizvākti 
visi darba instrumenti un armatūra, kas, objektā ieslēdzot spriegumu, 
varētu būt bīstami. Pēc tam jānoņem darba zemējumi , sākot ar fāžu 
spailēm un nobeidzot ar zemējuma spaili.

Nobeigumā noņem visus darbu izpildes laikā uzstādītos brīdinājuma 
plakātus.

Pirms sprieguma ieslēgšanas jānokontrolē, ka, ieslēdzot objektā 
spriegumu vai palaižot dzinējus, netiks bīstami apdraudēti, piemēram, citi 
nenobeigtajā objektā strādājošie darbinieki vai „speciālisti”. Pēc tam 
pārslēgšanas ietaise jānofiksē darba stāvoklīun jānovāc uz darba izpildes 
laiku uzstādītie ieslēgšanu aizliedzošie plakāti, šie pasākumi ir darbu 
nobeigšanas rādītājs.

Pēc darbu nobeigšanas jānotīra, jāapkopj un jānogādā uzglabāšanai 
kā darba drošības līdzekļi tā arī pārējie instrumenti un ierīces. Ja konstatē 
darba drošības līdzekļu defektus, tie jānogādā remontā vai, ja 
nepieciešams, jānomaina ar darba kārtībā esošiem. Dotā pasākuma 
mērķis- nodrošināt darba kārtībā esošus darba drošības līdzekļus darbiem 
nākošos objektos.

19.14. Darbu izpilde uz ekspluatācijā esošas līnijas vada.

Tā kā AMKA vads ir aizsargāts no pieskaršanās tā strāvu vadošajām 
daļām, AMKA vadu balstos pieļaujams izpildīt montāžas darbus, ja no 
darbā esošā AMKA vada netiek noņemta izolācija, piemēram, montēt 
papildus vadus, uzstādīt gaismas ķermeņus, kabeļus un tml., neatslēdzot 
spriegumu esošajā AMKA vadu līnijā. Darbu izpildes procesā nedrīkst 
aizmirst, ka tuvumā atrodas zem sprieguma esošs vads.

Jebkuri vadu savienošanas darbi jāizpilda tikai pēc sprieguma
atslēgšanas vai, izmantojot pieļautās spriegumaktīvo darbu metodes. 
AMKA vada apstrāde, neatslēdzot spriegumu, piemēram, pārnesot līniju, 
jāizpilda, izmantojot pieļautās spriegumaktīvo darbu metodes.

293.attēls. Vienmēr jāatceras, ka tuvumā atrodas zem sprieguma esošs 
vads.

19.15. Darbi uz AMKA vadiem bez sprieguma atslēgšanas.

19.15.1. Vispārēja informācija.

Spriegumaktīvo darbu definīcija dota Elektrisko darbu drošības 
tehnikas standarta SFS 6002 punktā 6.3.

Mūsdienās liela uzmanība pievērsta Elektroenerģijas kvalitātei, un 
daudz spēku velta elektroapgādes pārtraukumu minimizēšanai.Izpildot 
daļu pievienošanas darbu bez sprieguma atslēgšana , tiek ievērojami 
samazināti elektroapgādes pārtraukumi.

Par spriegumaktīviem darbiem (JT) standart a SFS 6002 punkts 6.3. 
definē elektrotehniskus darbus stipro strāvu ietaisēs un iekārtās uz to 
zem sprieguma esošas neizolētās strāvu vadošās daļas vai darbus, 
kurus pildot darbinieks pats vai ar darbā izmantojamajiem strāvu 
vadošiem materiāliem vai līdzekļiem darbu izpildes vietā var pieskarties 
tādai daļai.

19.15.2. Spriegumaktīvu darbu pamata nosacījumi.

Viena no galvenajām elektrotehnisko darbu noteikumu pamata 
prasībām ir, ka no neizolētajām strāvu vadošajām daļām, kuras ir darba 
izpildes objekts vaikuras atrodas darba objekta tiešā tuvumā, parasti uz 
darbu izpildes laiku jāatslēdz spriegums.

Tādējādi darba objekts saskaņā ar standartaSFS 6002 punktu 6.2.4. 
uz darbu izpildes laiku jāatslēdz un, izņemot tikai dažus gadījumus, 
jāsazemē. Ja sprieguma atslēgšana uzņēmumā saistīta ar nopietniem 
traucējumiem, noteiktu darbu grupu pieļaujams veikt bez sprieguma 
atslēgšanas gadījumā, ja tiek nodrošināta sekojošu nosacījumu izpilde: 

Darbus pildošajam darbiniekam jābūt ar atbilstošu elektrotehnisko 
darbu veikšanas kvalifikāciju, kā arī viņam jābūt speciāli apmācītam un 
sagatavotam šo elektrotehnisko izpildīšanai bez sprieguma atslēgšanas.
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Izpildot darbus, jāievēro rakstiskajā instrukcijā dotā darbu izpildes 
metodoloģija. Instrukcijai jābūt elektrotehnisk o darbu vadītāja 
akceptētai.

Jāpilda darbu metodoloģijā paredzētie darba drošības pasākumi 
un jālieto tajā paredzētie darba instrumenti.

19.15.3. Nopietnas neērtības.

Pamatā šis jautājums saistīts ar neērtībām, ko privātajiem un 
rūpnieciskajiem patērētājiem rada atslēgumu radītie elektroapgādes 
pārtraukumi, tāpat par neērtību var uzskatīt arī nepieciešamību 
montāžas un ekspluatācijas personālam strādāt valsts svētkos vai 
strādāt virsstundas.

Lēmumu par elektrotehniskā darba veikšanu ar vai bez sprieguma
atslēgšanas pieņem katram gadījumam individuāli.
Lēmumu par darbu izpildi bez sprieguma atslēgšanas pieņem par 
darbu 
izpildi atbildīgā persona- darbu elektrotehnisko daļas vadītājs.

19.15.4. Kvalifikācija un apmācības.

Brigādes, kura veic darbus bez sprieguma atslēgšanas 
(spriegumaktīvus darbus), sastāvā, ar dažiem izņēmumiem, jābūt ne 
mazāk kā diviem cilvēkiem, no kuriem vismaz vienam jābūt ar 
patstāvīgam darbam nepieciešamo kvalifikāciju un praktisku izpildāmā 
darba pieredzi. 

Apmācības laiks, kurā iekļauta kā teorētiskā tā arī praktiskā 
apmācība, atkarīgs no veicamā darba.AMKA vadu tīklā bez sprieguma 
atslēgšanas veicamajiem darbiem „Elektrotīklu rekomendācijas”TJ 2:95 
nosaka minimālo apmācības laiku 6 stundas (ieskaitot praktiskos 
vingrinājumus). Apmācītājam jābūt personai ar vismaz elektrotehniķa 
diplomu vai persona i ar atbilstošām zināšanām , kura ir izgājusi 
apmācību kursu un ieguvusi spriegumaktīvo darbu uz AMKA vadiem
apmācītājam paredzēto kvalifikāciju.

19.15.5. Rakstiskā darbu izpildes instrukcija.

Visiem bez sprieguma atslēgšanas veicamajiem darbiem parasti tiek 
sastādīta rakstiska instrukcija, uz kur as balstās personāla apmācība. 
Darbu izpildes instrukcijai jāsatur drošai darbu izpildei nepieciešamā 
informācija, ziņas par darba objektu, darba instrumentiem un inventāru, 
par darba drošības pasākumiem un par apmācību apjomu.

AMKA vadu tīkl a spriegumaktīvo darbu instrukcijas iekļautas 
„Elektrotīklu rekomendācijās” TJ 2:03.

19.15.6. Drošības pasākumi un darba instrumenti.

Drošības pasākumu mērķis- darbinieku aizsardzība no tieša strāvas 
trieciena, no īsslēguma un zemesslēguma strāvu iedarbības. Norādītā 
mērķa sasniegšanai jāizmanto darba instrukcijās norādītās aizsardzības 
ierīces un līdzekļi, piemēram, uz darbu izpildes laiku uzstādītas d roši 
nostiprinātas izolējošas konstrukcijas pirms tuvākās zem sprieguma 
esošās vai sazemētās strāvu vadošas daļas vai ap to, kā arī speciāli 
darba instrumenti un individuālie drošības līdzekļi. 

Kā papildus drošības līdzekļus darbos AMKA vadu tīklā bez 
sprieguma atslēgšanas izmanto attiecīgam mērķim paredzētos 
aizsargājošos cimdus. Aizliegts ar aizsargājošajiem cimdiem pieskarties 
zem sprieguma esošām strāvu vadošām daļām.

294. attēls. Spriegumaktīvos darbos uz AMKA vadiem izmantojamiedarba 
instrumenti (JT-MILLENNIUM). 

295.,296. attēls. Spriegumaktīvos darbos izmantojamie aizsargājošie 
cimdi. Pievērsiet uzmanību tam, ka ādas darba cimdi uzvilkti virs 
spriegumaktīvos darbos izmantojamajiem dielektriskajiem cimdiem (JT-
MILLENNIUM). 

19.15.7. Darba drošības uzraudzība.

Brigādes sastāvā parasti ir divi elektromontieri, no kuriem viens ir 
elektromontieris, kurš izpilda spriegumaktīvus darbus, otrs - pirmā 
elektromontiera palīgs.
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Pirmā elektromontiera palīgu nozīmē pa r elektrotehniskās drošības 
uzraudzību realizējošo personu saskaņā ar Tirdzniecības un rūpniecības 
ministrijas lēmumu Nr.516/ 1996. Šīs personas atbildībā ietilpst 
uzraudzība pār darba instrukciju, kā arī citu ar izpildāmo darbu drošības 
tehniku saistīto lēmumu un instrukciju izpildi. Pirmā elektromontiera palīga 
pienākums ir sekot darbu virzībai, viņš spriegumaktīvo darbu izpildes laikā 
nav tiesīgs pat uz īsu brīdi atstāt darba vietu. Viņš palīdz montāžas darbu 
veicējam tikai savas kompetences robežās.

19.16. Dokumentēšana un kontrolepirms ekspluatācijas.

19.16.1. Dokumentēšana.

Pēc celtniecības darbu nobeigšanas tiek sastādīti dokumenti par 
sadales tīklā izdarītajām izmaiņām, vai nu atgriežot pasūtītājam darba 
shēmu ar uzrādīto jauno līniju, vai ievadot jaunbūvētās līnijas datus tieši 
pasūtītāja informatīvajā sistēmā. 

19.16.2. Kontrole pirms ekspluatācijas.

Kontroli pirms ekspluatācijas realizē Tirdzniecības un rūpniecības 
ministrijas lēmumā Nr.517/ 1996 paredzētā veidā.

„Kontrole pirmsekspluatācijas
3.pants

Pirms elektroiekārtas ievešanas ekspluatācijā realizē kontroli, kuras 
gaitā pietiekošā apjomā nokontrolē ar iekārtu saistīto Likuma par 
elektrisko darbu drošību (410/ 96) 5.pantā norādīto apdraudējumu un 
defektu neesamību.

4.pants
Par kontr oles rezultātiem elektroiekārtas operatora vajadzībām 

parasti sastāda protokolu.

Kontroles darbu rezultātu protokolā tiek norādīti objekta identifikācijas 
dati, ierakstīti paskaidrojumi par elektroiekārtas atbilstību noteikumiem un 
lēmumiem, izmantoto kontroles metožu vispārējs apraksts, kontroles un 
testēšanas rezultāti, kā arī kontroli un testēšanu veikušās personas 
paraksts…”.

Ar s tandarta SFS 6000 „Zemsprieguma elektromontāžas darbi” 
801.61. punktu pirms ekspluatācijas tiek noteikta sekojošā veida kontrole:

„Sadales tīklu un to paplašināšanas kontrole jārealizē pirms 
ievešanas ekspluatācijā. Kontrole ietver vizuālo pārbaudi un 
nepieciešamo testēšanu.

Vizuālās pārbaudes procesā kopā ar 611.nodaļā norādītajiem 
objektiem jāpārbauda gaisvadu elektrolīn iju mehāniskās konstrukcijas -
vadu montēšanas augstums, vadu mehāniskais stāvoklis, balstu stāvoklis 
un iegremdēšanas dziļums un nostiprināšana gruntī , kā arī atsaišu 
stāvoklis un marķēšana, atsevišķi stāvošu aizsargvadu, to aizsardzības 
un spaiļu stāvoklis. Kontroles objekts ir arī trases atbilstības pārbaude.
Jāpārbauda pazemes un zemūdens kabeļu ieguldīšanas dziļumi un 
mehāniskā aizsardzība.

Ja ir izmantoti pazemes kabeļi bez metāla apvalka, vienmēr jāizmēra 
izolācijas aktīvā pretestība. Ieteicams izmērīt arī citu konstrukciju tīkla 
izolācijas aktīvo pretestību.

Aizsardzības vada vai PEN vada nepārtrauktības mērījuma vietā var 
mērīt zemējuma pretestību vai īsslēguma strāvu. Tāpat var pārbaudīt 
īsslēguma strāvas lieluma pietiekamību aizsardzības nodrošināšanai, un 
salīdzināt nomērītos lielumus ar projektētajiem lielumiem.

Nomēra transformatoru zemējumu pilnās pretestības, piln ās
pretestības lielumam jāatbilst augstsprieguma elektroiekārtu standartu 
prasībām.Ja transformatora zemējumu būvē ziemas periodā, zemējuma 
pilnās pretestības mērījumu var izdarīt tikai pēc grunts atkušanas.

Par kontroles rezultātiem sastāda protokolu saskaņā 6.nodaļu un 
Tirdzniecības un rūpniecībasministrijas lēmumu (517/ 1996”).

Par kontroles rezultātiem sastāda Protokolu parelektroenerģijas 
sadales tīkla kontroli pirms ievešanas ekspluatācijā, kurā darbinieks 
piestāda informāciju par gatavā darba objekta drošības līmeni un to 
apstiprina ar parakstu.

_!_
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20. 20 kV izolētu un neizolētu elektrolīniju raksturojums un 
ekspluatācija

20.1. Pielietojums.

20 kV elektrolīnijas (izolētas un neizolētas) tiek izmantotas kā 
elektropārvades līnijas, kas savieno savā starpā transformatoru 
apakšstacijas. Šāda veida elektrolīnijas plaši pielieto lauku apvidos, kā 
arī pilsētās, kur ir pieti ekami daudz vietas to uzstādīšanai vai kur vēl 
notiek aktīva būvniecība. Plašā pielietojuma dēļ šādu 20 kV sprieguma 
elektrolīniju apjoms arvien pieaug, jo pieaug pieprasījums pēc jaunām 
transformatoru apakšstacijām. Iepriekšminētā iemesla dēļ īpaša 
uzmanību pievērš šo līniju konstrukcijām, tajās izmantotajiem 
materiāliem un montāžas metodēm. 

Traversu konstrukciju un pastiprinātu kailvadu pielietošana ir 
paplašinājusi neizolēto elektropārvades līniju īpatsvaru kopējā 
elektropārvades sistēmā. Tas ļauj šādas līnijas montēt jau sagatavotās 
attīrītās vietās, piemēram, ceļu malās. Problēmas ar šāda veida 
elektrolīnijām parasti rodas, ja tās jābūvē cauri mežu masīviem. Biežākie 
šādu līniju bojājumus izraisītāji ir blakus līnijām augošie koki. Lai 
izvairītos no iespējamajiem krītošu vai līnijas vadiem bīstami tuvojošos 
koku radītiem bojājumiem, ieteicams, līnijas  rekonstruējot, tās būvēt gar 
ceļu malām vai līdzīgām, jau iepriekš sagatavotām vietām, kur šāds līniju 
bojājuma risks ir daudz mazāks vai tiek izslēgts.

РисунAttēls

297. attēls. 20 kV sprieguma neizolētu vadu gaisvadu elektrolīnija. 

298. attēls. 20 kV sprieguma kailvadu gaisvadu elektrolīnija kopējā 
balstā.

20.2. Vadi. 

Zemāk parādīti 20 kV gaisvadu līnijās visbiežāk izmantotie vadi: 

Pastiprinātais alumīnija-tērauda vads

299. attēls.  Alumīnija-tērauda vada konstrukcija.

Tabula Nr. 27. Alumīnija-tērauda vadu tehniskais raksturojums. Konstrukcija: Vada centrā ir tērauda stieple, ap ko ir apvītas alumīnija 
stieples.

Šķērsgriezums mm2 Alumīnija stieples

Vada tips Alumīnijs Tērauds Kopējais Skaits Stieples diametrs, 
mm

ACSR 34/6  Sparrow 33,8 5,64 39,5 6 2,68

ACSR 54/9  Raven 53,5 8,92 62,4 6 3,37

ACSR 85/14 Pigeon 85,1 14,2 99,3 6 4,25
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Pielietošana.

Maksimāli pieļaujamie laiduma garumi, m

Tips Parastais vads Pastiprinātais vads

ACSR  34/6  Sparrow 113 m 81 m

ACSR  54/9  Raven 142 m 105 m

ACSR  84/14 Pigeon 196 m 147 m

Pastiprinātie alumīnija sakausējuma kailvadi. 

300. attēls. Pastiprināto alumīnija sakausējuma vadu konstrukcija. 

Konstrukcija: Vada centrā ir tērauda stieple, ap ko ir apvītas alumīnija sakausējuma stieples. 

Tabula Nr. 28. Pastiprinātā alumīnija sakausējuma vada tehniskais raksturojums.

Šķērsgriezums mm2 Alumīnija sakausējuma stiepļu 
skaits

Tērauda stiepļu skaits

Tips Alumīnija 
sakausējums

Tērauds Kopējais Daudzums Diametrs, mm Daudzums Diametrs, mm

AACSR 21/4
AlMgSi/Fe 21,2 3,53 24,7 6 2,12 1 2,12

Nominālie raksturlielumi Standarta piegāde.

Diametrs

mm

Graujošā 
slodze

kN

Vada aktīvā 
pretestība
W/km

Svars

kg/km

Nominālais 
garums

m

Saiva Grupa

ACSR 21/4
AlMgSi/Fe
Fersemal

6,36 10,9 1,56 85,6 2500
5000

K T A C

Pielietošana.

Laiduma garums

AACSR 21/4AlMgSi/Fe Fersemal
Parastais vads
145 m

Pastiprinātais vads
102 m



148

Alumīnija vadi.

Tabula Nr. 29. Alumīnija vadu tehniskais raksturojums.
Šķērsgriezu
ms Stieples

Nominālie rādītāji vadam kopumā
Standarta piegāde

mm2

Daudzums 

gab.

Diametrs

mm

Diametrs

mm

Graujošā 
slodze

kN

Aktīvā 
pretestība 
līdzstrāvai

W/km

Masa

kg/km

Nominālais 
garums

m

Saiva Grupa

AAC 132A1 132 19 2,97 14,9 23,0 0,219 362 2100 E A

Konstrukcija: No alumīnija stieplēmsavīts vads.

Pielietošanas nosacījumi.

Laiduma garums parastais vads pastiprinātais 
vads

AAC 132 Al 193 m 145 m

20.3.2. Starpbalstu traversu konstrukcija.

Traversas izgatavo rūpnieciski no tērauda. Tāda tipa traversas izmanto 
gan kailvadu, gan izolētu vadu 20 kV sprieguma elektrolīnijās. Veco 
konstrukciju līnijās, kas palikušas nelielā skaitā, traversas ir veidotas no 
alumīnija. Salīdzinoši nelielā svara dēļ šāda materiāla traversas bija ļoti 
piemērotas elektrolīnijās, kur tās tika uzstādītas jau gruntī nostiprinātā 
balstā. Montieriem šādas traversas bija vieglāk uzstādāmas, taču tās 
izejmateriālu sadārdzināšanās dēļ vairs netiek ražotas. 

Traversu ekspluatācija pielaides.

Izgatavotājs vienmēr izrēķina un izklāsta ekspluatācijas pielaides 
katram traversas tipam. Zīmējuma veidā ir parādītas līniju stūra balstu 
traversu ekspluatācijā pieļaujamās pielaides dažāda tipa vadu laidumiem. 
Ekvivalentais laidums – ir laidums, kuru aprēķina, pamatojoties uz 
enkurlaidumu veidojošo laidumu garumiem, to izmanto vadu un trošu 
nostiepumu un nokaru aprēķināšanai. Ja enkurlaidumā ir viens laidums, 
tad minētos lielumus aprēķina, izmantojot enkurlaiduma garumu. 

301. attēls. Alumīnija vada konstrukcija (Prysmian).

20.3. Balstu un armatūras konstrukcija. 

20.3.1. Vispārēja informācija 

Kailvadu un izolētu vadu 20 kV gaisvadu elektrolīnijās izmanto koka 
balstus. Tērauda balstus izmanto tikai speciālos gadījumos, piemēram, 
šķērsojot lielas ūdenstilpnes.

Visas jaunās un rekonstruējamās līnijas tiek aprīkotas ar traversām. 
Tāda konstrukcija ļauj samazināt balstu augstumu, samazināt līnijas 
montāžas laiku un palielināt laiduma garumu. 

Vecās konstrukcijas līniju balsti ir montēti ar dažāda veida āķiem, kas tiks 
apskatīti zemāk, 28. nodaļā „Darbs vecā tipa elektropārvades līnijās”. 302. attēls. Starpbalsta traversas SH 66 (Ensto) ekspluatācijas 

ierobežojumi.

Zīmējumā attēloti attiecīgo vadu tipi:
1 = Swan, 2= Sparrow, 3 = Raven, 4= Al 132 и 5 = Pigeon.
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Horizontālās konstrukcijas traversa– tērauda traversaTASO-110 
(SFS 4380). 

303. attēls. Tērauda traversa SH66 (Taso110) (Ensto).

- Gadījumā, ja izmanto kāša izolatorus bez augšējās gropes (izņemot 
stūra balstus), vadu var piesiet izolatora sāna virsmai. Malējos 
elektrolīnijas vadus taisnā līnijas pos mā starpbalstos izolatoriem piesien 
balsta pusē un stūra balstos – ārējā leņķa pusē.

Traversa piemērota kāša izolatoramSH 24. 
305. attēls. Nesimetriskā horizontālā traversa SH68 (Ensto).

304. attēls. Tērauda traversas montāžas piemērs TASO-110. 

Detaļas: 
1. Traversa TASO-110      1 gab. 
2. Alumīnija saiteAl 16   3 gab. 
3. Kāša izolatorsSH 24  3 gab.
4. Balsta cepurīte 1 gab. 
Montāžas instrukcija: 

- Traversas piestiprināšanai 50 mm attālumā no balsta augšas izurbj 18 mm 
diametra urbumu.

- Traversas sānu atbalstu piestiprināšanai izurbj 13 mm diametra urbumu 
aptuveni 50 mm dziļu un pieskrūvē sāna atbalstus ar 16 mm skrūvi.

- Pietin fāžu vadus izolatoru augšējai gropei. 

306. attēls. Trīsstūrveida traversa SH60 (Ensto).

20.3.3. Atsaišu uzstādīšana balstiem ar atbalsta traversu. 

Atbalsta traversu, galvenokārt, pielieto taisnos elektropārvades līniju 
posmos, bet to var uzstādīt arī stūra balstos nelielā (15°-30° ) līnijas 
pagriezienā. Uzstādot atsaites, traversas augšējai daļai ir jābūt maksimāli 
tuvu balsta atsaites stiprināšanas vietai, lai minimizētu balsta augšējās 
daļas izlieci no vadu nostiepuma spēka iedarbes. Atsaitēs uzstāda 
izolatorus iepriekšējās nodaļās aprakstītā veidā. 
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Zīmējumā attēloti elektrolīniju vadu tipi: 
1 = Swan, 2= Sparrow, 3 = Raven, 4= Al 132 и 5 = Pigeon.

307. attēls. Atsaites stiprināšana trīsstūrveida traversas gadījumā. 310. attēls. Horizontālā stūra/pagrieziena balsta traversa SH 63 (Ensto).

Ekspluatācijas ierobežojumi parādīti 309. attēlā:

308. attēls. Atsaites stiprināšana horizontālas traversas gadījumā. 

20.3.4. Stūra/pagriezienu traversu konstrukcija.

Horizontālās traversas VKOT konstrukcija.
Horizontālā stūra/pagrieziena balsta traversa SH 63.

311. attēls. Stūra/pagrieziena balsta horizontālās traversas 
montāžas piemērs.

Detaļas: 
1. Horizontālā stūra/pagrieziena traversa

1 gab. 
2. Balsta cepurīte + naglas

1 gab. 
3. Piekarizolatoru virtene

3 gab. 

309. attēls. Ekspluatācijas ierobežojumi stūra/pagrieziena balsta 
horizontālajai traversai SH 63 (Ensto).

Montāžas instrukcija: 
- Piekarizolatoru virtenē ietilpst piekarizolators(i), piekarspaile, piekarspailes 

stiprināšanas mezgls. Konstrukcija piest iprināta konsolei, kurai, vadus 
iztinot, piestiprina arī montāžas rullīti.

- Traversas nostiprināšanai izurbj 22 mm urbumus - 100 mm un 600 mm 
attālumā no balsta staba augšas. 

- Pirms traversas uzstādīšanas, piestiprina nepieciešamo atbalstu augšējos 
galus.

- Stiprinājuma skrūvei starp traversu un balstu uzliek distancējošas 
starplikas, lai izveidotu vietu atsaitei.
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- Uzstāda bisektrises virzienā orientētu traversu.
- Uzstāda balstu 0,4 m attālumā aiz ārējā leņķa virsotnes. 
- Attālums starp atsaitēm un vadiem nedrīkst būt mazāks par 220 mm.

Pārējās stūra/pagrieziena balstu traversas.

312. attēls. Trīsstūrveida traversa SH65 (Ensto). 

Atsaite Nr. 1

Ja atsaites trose (stienis) atrodas pilnībā zem augstsprieguma 
elektrolīnijas vada, un a tsaites stiprināšanas vieta balstā atrodas vienā 
līmenī vai nedaudz zem zemākā augstsprieguma līnijas vada, tad arī 
kopējos balstos atsaite tiek aprīkota tikai ar vienu izolatoru H 24. Izolators 
tiek uzstādīts 3 m attālumā (montāžas izmērs) no atsaites augšējā gala.

Atsaite Nr. 2

Atsaites stiprināšanās vieta atrodas virs augstsprieguma vada. Tādu 
atsaiti parasti aprīko ar vienu H 24 izolatoru, ko uzstāda 5 m attālumā no 
atsaites augšējās stiprināšanās vietas. Gadījumā, ja šī traversa jāizmanto 
kopējā balstā, atsaiti aprīko ar 2 izolatoriem, ievērojot 314. attēlā norādītos 
montāžas attālumus. 

20.3.5. Balstu atsaišu uzstādīšana.

Atsaišu uzstādīšana 20 kV elektrolīniju balstiem ar horizontālu traversu.

Ja atsaites trose (stienis) atrodas tieši zem aug stsprieguma 
elektrolīnijas vada, un atsaites stiprināšanas vieta balstā atrodas vienā 
līmenī vai nedaudz zem zemākā augstsprieguma līnijas vada, tad arī 
kopējos balstos atsaite tiek aprīkota tikai ar vienu izolatoru H 24. Izolatoru 
uzstāda 3 m attālumā (montāžas izmērs) no atsaites augšējā gala (Skat. 
313. attēlu).

Ja balsts ir pārāk īss un tā augstums virs zemes ir mazāks par 8 
m, izolators var tikt uzstādīts pārāk tuvu zemei, tāpēc tādā gadījumā ir 
jāveic papildus aprēķini. 

Atsaišu uzstādīšana 20 kV elektrolīniju stūra/pagrieziena balstiem 
ar trīsstūrveida traversām. 

313. attēls. Atsaišu uzstādīšana stūra/pagrieziena balstā ar horizontālo 
traversu.

314. attēls. Atsaišu uzstādīšana stūra/pagrieziena balstā ar trīsstūrveida 
traversu. 
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20.3.6. Gala balstu traversas:

315.attēls. Viena staba gala balsta traversas SH70+SH71 uzstādīšana 
(Ensto). 

Gala balsta traversas komplektācijā ietilpst traversas pamatne,
traversas atloksSH70 un komplektējošās detaļasSH71.

- Sānu atbalstu piestiprināšanai ar ø 13mm urbi 500 mm attālumā no balsta 
augšas izurbj aptuveni 50 mm dziļu urbumu. 

- Pirms sānu atbalstu nostiprināšanas kontrolē, lai traversas būtu horizontālā 
stāvoklī. Sānu atbalstus piestiprina balstam.

- Vienlaicīgi pieskrūvē sānu atbalstus traversai. 
- Atsaites augšējā gala stiprināšana zīmējumā parādīta ar raustītu līniju . 

Atsaites izolatoru montāža notiek tāpat, kā aprakstīts iepriekš. 

317. attēls. Divu stabu gala balsta traversas SH70+SH72 uzstādīšana 
(Ensto). 

Gala traversas komplektācijā ietilpst traversas pamatne,
traversas atloksSH70 un komplektējošās detaļasSH71. 

316. attēls. Viena staba gala balsta traversas uzstādīšana. 

Detaļas: 
1. Gala traversa + komplektācijā ietilpstošās detaļas 1 gab. 
2. Spriegotājspaile 3 gab.
3. Izolatoru spriegotājvirtene 3 gab.
4. Balsta cepurīte 1 gab.

Montāžas instrukcija: 
- Izolatoru spriegotājvirtenē ietilpst piekarizolators un spriegotājspaile.
- Traversas piestiprināšanai balstā ar ø 22 mm urbi 200 mm attālumā no 

balsta augšas izurbj urbumu. 

318. attēls. Divu stabu gala balsta traversas montāža. 

Detaļas:
1. Gala traversaSH70+SH72     1 gab. 
2. Izolatoru spriegotājvirtene 3 gab.
3. Spriegotājspaile 3 gab.
4. Balsta cepurīte 2 gab.
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Montāžas instrukcija: 
- Traversas stiprināšanai pirmajā stabā ar ø 22 mm urbi 200 mm 
attālumā no staba augšas izurbj urbumu. 
- Izdara traversas pagaidu nostiprinājumu ar vienu stiprināšanas 
skrūvi, nolīmeņo traversu un atzīmēt nostiprināšanas skrūves urbuma 
vietu otrajā stabā. Atzīmētajā vietā izurbj urbumu kā augstāk aprakstīts.
- Ja nepieciešams, nozāģē garākā staba galu, lai abu stabu gali būtu 
vienā līmenī, uzstāda stabu cepurītes.
- Atsaites augšējā gala stiprināšana attēlā parādīta ar pārtrauktu 
līniju. Atsaites izolatora montāža jāveic jau iepriekš aprakstītajā veidā.

20.3.7. Montāžas armatūra.

Kāša izolatorsSH-24.

319. attēls. Kāša izolators SH-24. 

Izolators izgatavots no elektr otehniskā porcelāna un pārklāts ar 
glazūru, izņemot stiprināšanās vietu. Izolatorā izveidota vītne, un to ir 
iespējams tieši uzskrūvēt traversas tapai. Fāzes vadu var nostiprināt gan 
izolatora virsotnē, gan pie tā sānā, bet līniju pagrieziena vietās vienmēr-
pie ārējā sāna.

320. attēls. Porcelāna tapas izolators SDI 37. 

Tapu izolators SDI 37.

Šāda tipa izolatoram virsotnē ir grope vada izvilkšanai un 
piestiprināšanai, tādēļ šim izolatoram nav nepieciešams montāžas rullītis. 
Izolatorā ir izveidota vīt ne, un to ir iespējams tieši uzskrūvēt traversas 
tapai. Taisnos līnijas posmos fāzes vadu var nostiprināt gan pie izolatora 
virsotnes, gan sāna, bet pagrieziena vietās – tikai pie ārējā sāna. 

Piekarizolatori. 

Šķīvja tipa piekarizolators.

321. attēls. Šķīvja tipa piekarizolators Sediver 1508B. 

Konstrukcija: 
Izolatora stikla šķīvis apgādāts ar leģēta nerūsējošā tērauda 

sakausējuma detaļām- cepuri (kapi) ar ligzdu šarnīrveida savienojumam 
un tapu. Kape ar saistvielu nostiprināta uz izolatora šķīvja augšējās daļas-
galvas, tapa iecementēta šķīvja apakšā. Mehānisko slodzi uzņem izolatora 
galva. Tapas galā izveidotais konusveidīgais cementa ķermenis nav 
pielīmēts stikla virsmai, tam ir iespēja pārvietoties. Stiepes spēka ietekmē 
cementa ķermenis pārvietojas uz leju un ieķīlējoties spiež galvas izolācijas 
materiālu pret cepuri (kapi). 

20 kV sprieguma gaisvadu līnijās virtenē sakabināti divi izolatori, 
augšējā izolatora tapu ievietojot apakšējā izolatora kapes ligzdā un 
nosprostojot ar atsperatslēgu, izveidojot šarnīrveida savienojumu.

Stikla izolatoru piestiprināšanai nepieciešama sakabes armatūra -
augšējā izolatora kapes piestiprināšanai pie traversas un vada 
piestiprināšanai pie apakšējā izolatora tapas. 

322. attēls. Šķīvja piekarizolators ar armatūru ( kape un tapa). 
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Stieņa piekarizolators V-24. 

325. attēls. Kompozīta materiāla stieņa piekarizolators (Ensto).

Kompozīta materiāla stieņa piekarizolators.

Konstrukcija:
Izolators ar atloku. To piestiprina pie jebkuras konstrukcijas balstu 
metāla daļām.

Tāda tipa piekarizolatorus izmanto piestiprināšanai stūra balstu, gala 
balstu traversām, kā  arī izmanto cilpu iekāršanai.

323. attēls. Porcelāna stieņa piekarizolators V-24.

Piekarspailes. 

Konstrukcija: 
Speciāls porcelāna izolators ar atloku, tikai pelēkzilā krāsā. Metāla 

daļas – izlietas no kaļamā čuguna, karsti cinkotas. To piestiprina pie 
jebkuras konstrukcijas balstu metāla daļām.

Polimēru stieņa piekarizolators .

324. attēls. Polimēru stieņa piekarizolators.

Konstrukcija:
Polimēru izolators ar atloku ir viegls un veidots no triecienizturīga 

materiāla. To piestiprina pie jebkuras konstrukcijas balstu metāla daļām.

Šāda tipa piekarizolatorus izmanto piestiprināšanai stūra balstu, gala 
balstu traversām, kā arī izmanto cilpu iekāršanai.

326. attēls. Piekarspaile (Ensto).

Konstrukcija: korpuss izgatavots no viegla metāla sakausējuma, 
apgādāts ar urbumu savienojošās tapas ievietošanai.

Vada ieguldīšanas gropē ievietots vadu piespiedošais ieliktnis, kurš uz 

vadu izvilkšanas un regulēšanas laiku tiek atvirzīts no gropes. Vadu 

nomontējot, ieliktni atliek vietā un, pievelkot skrūvi, piespiež vadam.
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Piekarspaili piestiprina izolatoram, piekarspailes savieno jošo tapu 
ievietojot izolatora tapas gredzenā vai, ja izolatora tapai nav gredzena, 
izolatora tapai pievienotajā un ar sprostatslēgu nofiksētajā austiņā. Stūra 
starpbalsta piekarspailes izmērs atkarīgs no līnijas pagrieziena leņķa un 
vada šķērsgriezuma. Pi ekarspailei nav detaļu, kuras būtu aizmetamas 
montāžas laikā.

Stūra starpbalsta piekarspaile ar rullīšiem un vada fiksatoru.

327. attēls. Stūra starpbalsta piekarspaile ar rullīšiem un vada fiksatoru 
(Ensto).

Stūra starpbalsta piekarspaile aprīkota ar rullīšiem un vada fiksatoru 
(pielieto līniju pagriezienos). Līniju montāžas laikā šī piekarspaile tiek 
izmantota kā montāžas rullītis. Pēc noregulēšanas vadu rullīšu spailē 
nofiksē.

Spriegotājspaile.

328. attēls. Spriegotājspaile(Ensto).

Konstrukcija: 
Korpuss veidots no viegla metāla sakausējuma, kam ir atvere stiprinājuma 
tapai un vieta vada vilkšanas aprīkojumam. Vada ieguldīšanas gropē 
ievietots ar skrūvi pievelkams spriegojošais ķīlis, ar ku ru vads pēc 
noregulēšanas tiek nekustīgi nofiksēts. Uz vada izvilkšanas un 
noregulēšanas laiku ķīlis tiek atvirzīts no gropes. Spriegotājspailei nav 
detaļu, kuras būtu aizmetamas montāžas laikā.

Spailes. 
Kailvadu elektrolīnijām ar spriegumu 20 kV atbi lst tāda paša tipa 

spailes, kā 0.4 kV līnijām, kas tiek minētas augstāk. Ja nepieciešama 
spaile lielākiem vadu šķērsgriezumiem, jāizvēlas lielāka izmēra spailes.

20.4. 20 kV sprieguma kailvadu elektrolīnija. Attālumi līdz citām 

līnijām un apkārt esošajiemobjektiem.

20.4.1. Attālumi saskaņā ar «VIM A4-93». 

20 kV sprieguma kailvadu elektrolīniju attālumu un izvietojuma prasības.

Attālums līdz gruntij vai ūdenim: 

- pēc klimata nosacījumiem 5,22 m
- pēc slodzes nosacījumiem 4,22 m

Attālums līdz augošiem kokiem: 

- augļu kokiem 4,22 m
- pārējiem kokiem 1,22 m

Attālumi līdz ēkām: 

- horizontālais attālums 3,22 m
- vertikālais attālums 4,22 m
- attālums līdz logam un tml. 5,22 m

Attālumi līdz dzelzceļa sliedēm: 

- elektrificēto vilcienu sliedēm 11,72 m
- pārējām vilcienu sliedēm 7,22 m

Attālums līdz ceļa braucamai virsmai vai analogiem transporta ceļiem: 

- pēc klimata nosacījumiem 6,22 m
- pēc slodzes nosacījumiem 5,22 m
- kuģu ceļā attālums līdz peldošā līdzekļa mastam 1,72 m
- līdz liela gabarīta kravu ceļiem 7,0 - 8,0 m

20 kV elektrolīnijas vads jāpastiprina posmos, kur vertikālie attālumi līdz 

dzelzceļa sliedēm, līdz elektrificēta dzelzceļa elektrolīnijām vai vispārējas 

lietošanas transporta maģistrāles malas virsmai ir mazāks par 5,22 m.
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329.attēls. Minimālie attālumi no 20 kV sprieguma gaisvadu līnijām līdz dažādos balstos esošām zemsprieguma, vājstrāvu vai mehāniskajām līnijām 
(VIM 4.3-2.).

20.4.2. Attālumi saskaņā ar gaisvadu elektrolīniju standartu 
prasībām.

Minimālie pieļaujamie attālumi pa gaisu Del dažādiem laidumiem doti 

grāmatas 25. tabulā. Tie atbilst „VIM” noteikumos noteiktajiem attālumiem, 

attālumu palielinājumi atkarībā no sprieguma - tie paši: skatīt SFS-EN

50341-3-7. tabulu 5.4/FI.1. 

Attālumi līdz zemei un ūdens virsmai, ēkām, ceļiem, dzelzceļiem un 
ūdens tūrismam noderīgām ūdenskrātuvēm attālinātās teritorijās. 

Saskaņā ar standarta 1 – 45 kV SFS-EN 50423-1 tabulu 5.4.4: 
Attālumi līdz zemei jebkuros apstākļos – maksimālā vada temperatūrā, 
apledojuma slodzē vai vēja iedarbībā, nedrīkst būt mazāki par 5,6 m. Šis 
noteikums balstīts uz to, lai transporta līdzekļi, cilvēki un tml. pilnīgi droši 
varētu šķērsot līniju zem tās vadiem. 

FI.2 Attālums līdz kokiem.
Līdz parastiem kokiem attālums nedrīkst būt mazāks kā 1m + Del un 
augļu kokiem – 4m + Del .

5.4.5.2 Dzīvojamās un pārējās ēkas.

FI.1. Elektrolīnija apsildāmu ēku un atklātu noliktavu tuvumā. 
---
Gaisvadu līniju horizontālais attālums līdz šāda tipa ēkām nedrīkst būt 

mazāks kā 3m + Del, savukārt vertikālais attālums līdz ēkai nedrīkst būt 
mazāks kā 4m+ Del. Gaisvadu elektrolīnija nekādā gadījumā nedrīkst 
atrasties virs jebkādas ēkas daļas.

Gaisvadu elektrolīniju horizontālais attālums līdz logiem vai balkoniem 
nedrīkst būt mazāks kā 5m + Del.

---
Gaisvadu elektrolīniju horizontālais attālums līdz atklāta tipa 

noliktavām, kur tiek glabātas garas, viegli pārvietojamas preces, nedrīkst 
būt mazāks kā 3m + Del.

FI.2. Līnijas nobeigums pie ēkām.
Kailvadu līnijas nekādā gadījumā nedrīkst beigties pie ēkām, izņemot 

gadījumus, ja šīs ēkas ir komutācijas ietaišu ēkas. 
---

FI.3. Līnijas citu ēku, noliktavu un tml. tuvumā.
Minimālie attālumi, kas norādīti punktā FI.1, jāievēro arī attiecībā uz 

cita veida ēkām.
---
FI.4. Līnijas degvielas uzpildes staciju tuvumā.
Attālums no gaisvadu elektrolīnijas balsta līdz degvielas uzpildes 

stacijai nedrīkst būt mazāks par pusi no šīs līnijas balsta augstuma.

FI.5. Līnijas antenu, āra apgaismes un tml. iekārtu tuvumā. 
Attālumam līdz antenām, zibensnovedējiem, ār a apgaismojuma, 

karogu mastiem, reklāmām un tml. aprīkojumiem jābūt vismaz 2m + Del, 
bet ne mazākam par 3m.

Attālumu mērījumi transporta maģistrāļu tuvumā būs apskatīti zemāk, 
25. nodaļā “Gaisvadu elektrolīniju izbūve transporta maģistrāļu tuvumā”.
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21. 20 kV sprieguma gaisvadu kailvadu elektrolīniju montāža
21.1.Vadu iztīšana ar rokām.

Montāžas rullīši vadu iztīšanai.

Neatkarīgi no vada iztīšanas paņēmiena, veicot vada darbus, jālieto 

montāžas rullīši, izņemot gadījumu, ja traversās uzstādīti balsta izolatori 

ar vada ieguldīšanas gropēm. Montāžas rullīša konstrukcijai jānodrošina 

izvelkamā vada atrašanās rullīša gropē. Rullīša nostiprināšanas 

mehānismam vada izvilkšanas laikā rullītis droši jānotur pozīcijā, kura 

neļauj vadam ķīlēties pret  rullīša konstrukcijām, kas varētu būt par vada 

sabojāšanas iemeslu.
.

Montāžas rullīšus balstā var uzstādīt agrāk, šajā gadījumā uzstāda arī 
velkošās virves, ar kuru palīdzību vads paceļams balstā. Ja vadus paceļ 
balstā pa vienam, rullīti paceļ balstā vienlaicīgi arvelkošās ietaises trosi.

332. attēls. Pie traversas stiprināms montāžas rullītis. 

330. attēls. Pie piekarizolatora stiprināms montāžas rullītis.

Pēc montāžas rullīša stiprināšanas veida to iedala sekojošas grupās:

Stiprināms pie piekarizolatora – montāžas rullīti stiprina pie 
piekarizolatora apakšējās armatūras; 
Stiprināms pie balsta izolatoriem – montāžas rullīti stiprina pie balsta 
izolatora augšējās daļas; 
Stiprināms pie traversas – montāžas rullīti ar speciālu mehānismu
stiprina pie traversas. 

331. attēls. Pie balsta izolatora stiprināms montāžas rullītis. 

Pie mehāniskas vadu iztīšanas, montāžas rullīši ir jāuzstāda katrā 
balstā. Šos rullīšus nogādāt pie attiecīgajiem balstiem var tos pienesot, 
pārvedot ar traktoru vai kādā citā veidā. 

Montāžas rullīšiem stingri jāturas tiem paredzētajās vietas. Tie 
nedrīkst griezties vadu iztīšanas laikā. Montāžas rullīši un to stiprinājumi 
vadu iztīšanas laikā nedrīkst berzties gar armatūru vai balstu.

Rullīšu funkcionalitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, kā ar tiem rīkojas. 
Tos, pēc darbu pabeigšanas, no balsta jānolaiž ar virvju palīdzību. 
Rullīšus nometot no balstiem, tie tiek traumēti un zaudē darbspēju. Bojāti 
rullīši sarežģī vadu izvilkšanas procesu un traumē vadus.

333. attēls. Uz montāžas rullīšiem uzstādītās velkošās virves. 
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21. Gaisvadu kailvadu elektropārvades līniju ar spriegumu 20 kV montāža

21.1. Vadu iztīšana.

Montāžas rullīši vadu iztīšanai   

Neatkarīgi no vada iztīšanas paņēmiena, veicot vada darbus, jālieto 

montāžas rullīši, izņemot gadījumu, ja traversās uzstādīti kāša (tapu) 

balsta izolatori ar vada ieguldīšanas gropēm. Montāžas rullīša 

konstrukcijai jānodrošina izvelkamā vada atrašanās rullīša gropē. Rullīša 

piestiprināšanas mehānismam vada izvilkšanas laikā rullītis droši jānotur 

pozīcijā, kura neļauj vadam ķīlēties pret rullīša konstrukcijām, kas varētu 

būt par vada sabojāšanas iemeslu.

Montāžas rullīšus balstā var uzstādīt agrāk, šajā gadījumā rullīšos 
ievelk arī velkošās virves, ar kuru palīdzību vadi paceļami balstā. Ja vadus 
ceļ pa vienam, montāžas rullīti balstā ieceļ vienlaicīgi ar velkošās ietaises 
trosi. 

332.attēls. Pie traversas stiprināms montāžas rullītis. 

330. attēls. Pie piekarizolatora stiprināms montāžas rullis.

Pēc montāžas rullīša stiprināšanas veida to iedala sekojošas grupās: 
Stiprināms pie piekarizolatora – montāžas rullīti piekar pie piekarizolatora 
apakšējās armatūras vada piekarspailes vietā; 
Stiprināms izolatoriem – montāžas rullīti piestiprina kāša (tapas) izolatora 
augšējais daļai; 
Stiprināms pie traversas – montāžas rullīti ar speciālu ietaisi piestiprina 
traversai. 

331. attēls. Kāša (tapas) izolatoram piestiprināms montāžas rullis. 

Ja tiek veikta mehāniska vadu iztīšana, montāžas rullīši ir jāuzstāda 
katrā balstā. Rullīšus pie attiecīgajiem balstiem nogādā ar transporta 
līdzekļiem vai pienes ar rokām. 

Montāžas rullīšiem stingri jāturas tiem paredzētajās vietas, vadu 
iztīšanas laikā tie nedrīkst grozīties, montāžas rullīši un to stiprinājumi 
nedrīkst berzties gar armatūru vai balsta konstrukcijām. 

Rullīšu funkcionalitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, kā ar tiem rīkojas. 
Pēc darbu nobeigšanas, montāžas rullīši no balsta jānola iž ar virvju 
palīdzību. Rullīšus no balstiem nometot, tie tiek traumēti un zaudē 
darbspēju. Bojāti rullīši sarežģī vadu izvilkšanas procesu un bojā vadus. 

333. attēls. Montāžas rullīšos ievilktās velkošās virves.
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Vadu iztīšana ar rokām. 
Nelielos līnijas posmos apmēram līdz 300 m vadus var izvilkt ar rokām, 

neizmantojot mehānismus. Brigādes sastāvu nosaka atkarībā no 
izvilkšanas vietas rakstura. Piemēram, veicot darbus ceļa pārejā, 
darbinieku skaitam brigādē jābūt lielākam. 
Darba etapi:
1. Saivas uzstādīšana uz iztīšanas ierīces:
Montāžas darbi jāveic ar īpašu rūpību. Saivas iztīšanas ierīcei jābūt labā 
stāvoklī, tā pozīcijai stabilai, saivai viegli jāgriežas ap asi, neskarot 
nekādus virsmas un objektus. Jāpārbauda, vai saivas sānu virsmās nav 
naglu u.c. asu izvirzījumu, kuri iztīšanas laikā varētu bojāt vadu. 

Vada izvilkšanas posmā montāžas rullīšus sadala vienādi starp 
darbiniekiem „A”, „B” un „C”. „B” un „C” apgādā ar drošības jostām 
(sistēmām) un kāpšļiem.

3. Iztīšanas darbi.
„A” sāk iztīšanu un pie katra balsta pamatnes atstāj montāžas 

rullīšus. „B” un „C” seko viena vai divu balstu attālumā, viņi paceļ balstos 
montāžas rullīšus un vadus, piestiprina montāžas rullīšus un ievieto 
rullīšos vadus. „B” un „C” palīdz„A” vilkt vadu, jo iztīšanas procesa beigu 
daļā iztītā vada svars pieaug. Iztīšanu veikt ērtāk, ja vada vilcēji atrodas 
divu balstu attālumā viens no otra, nevis visi kopā velk vienu vada galu. 
Ja iztinamā posma galā atrodas divas saivas ar vadiem, to iztīšana 
veicama ar augstāk aprakstīto metodi. „A”, „B” un „C” dažreiz savā starpā 
mainās ar darba uzdevumiem. 

336. attēls. Vada un montāžas rullīša pacelšana balstā. 

21.2. Vadu mehāniskā iztīšana.

21.2.1. Vilcēji.

Vadu tīšanai izmanto dažāda tipa mašīnas, kuras šajā sakarībā varam 
aplūkot detalizēti.

334. attēls. Uz ar bremzi apgādātas vada iztīšanas ierīces uzstādīta saiva 
ar izvelkamo vadu. 

Izmantojot ar bremzi apgādātas vada iztīšanas ierīces, nav 
nepieciešams dežurants iztīšanas ierīces darbības uzraudzībai. 

2. Vada iztīšanas darba sagatavošana.
Liela garuma vadu iztīšanai lietderīgi saivas izstādīt tā, lai divas saivas 

atrastos iztīšanas sākuma punktā, un viena saiva- gala punktā, lai 
izvairītos no liekām darbībām. Ja strādā trīs darbinieki „A”, „B” un „C”, tad 
darba pienākumus sadala sekojoši: 

335. attēls. Stāvoklis, veicot vada iztīšanu ar rokām. 

Vadu tīšanas vilcējus, izejot no vilkšanas spēka avota, var iedalīt 
sekojošās grupās:

- ar patstāvīgu jaudas avotu apgādātas mašīnas; 
- visurbraucēja vai traktora jaudas noņemšanas iekārtai pieslēdzamas 

mašīnas; 

- mašīnas ar hidrauliskā dzinēju. 

Ar patstāvīgu jaudas avotu apgādātas mašīnas.

337. attēls. Balstam piestiprināma vadu tīšanas mašīna. 
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Vieglākais vadu tīšanas mašīnas risinājums ir tīšanas ierīce ar no tās 
konstrukcijas noņemamu dzinēju. Tīšanas mašīnu var apgādāt ar ierīci tās 
pārnešanai uz muguras. Dzinējs ar piedziņas mehānismu rotē uz korpusa 
uzstādīto montāžas rullīšus vai tinamo spoli. 

. Ierīces korpusu piestiprina balstam darba izpildei ērtā augstumā. 
Ierīce noder nelielas masas vadu uztinumam, ierīci izmanto viena vada 
iztīšanai. Maksimālais nostiepuma spēks- 7,5 kN.

Uz no caurulēm veidota rāmja uzstādītās vadu tīšanas ierīces jauda ir 
lielāka par augstāk aprakstītās mašīnas jaudu, tās liela priekšrocība ir tā, 
ka ar šo mašīnu var vienlaicīgi iztīt trīs vadus.

Mašīnas konstruktīvais risinājums atkarīgs no traktora vai 
visurbraucēja jaudas noņemšanas mehānisma atrašanās vietas. Traktora 
jaudas noņemšanas mehānisms parasti atrodas traktora aizmugurē, tāpēc 
vadu tīšanas mašīna ērti uzstādāma ar piekari trīs punktos, un tā ir ērti 
pārvietojama kopā ar traktoru.

339. attēls. Traktoram pieslēdzama vadu tīšanas mašīna. 

338.attēls. Uz no caurulēm veidota rāmja uzstādītā vadu tīšanas mašīna.

Dzinēja vilkmes spēku caur centrbēdzes sajūgu, pazeminošo 
pārnesumu un transmisiju nodod uz saivu. Korpuss apgādāts ar 
enkurojošiem ratiem, kas nodrošina ierīces stabilitāti tīšanas procesa laikā. 
Iekārta apgādāta ar bremzēm. 

Tīšanas ierīcei atkarībā no ekspluatācijas vajadzības var uzstādīt 
sekojošus saivu variantus:

- pārgriežamā saiva (demontētā vada uztīšanai), 
- saiva trīs velkošo trošu vienlaicīgai iztīšanai vai tŗīs vadu vienlaicīgai 
uztīšanai, 
- tērauda saiva, kurai var uztīt 1000 m garu velkošo trosi, 
- saivu sērija 4x 1000 m velkošajām trosēm, 

- ø 1000x 760 mm koka saiva demontējamā vada uztīšanai. 

Tīšanas ierīces vilkmes spēks atkarībā no dzinēja jaudas – 7,7 – 16,7 kN.

Visurbraucējam vai traktoram pieslēdzamās vadu tīšanas mašīnas. 

339. attēlā parādītā tīšanas ierīce ļauj uztīt uz saivām vienlaicīgi četrus 
vadus. 

Uz visurbraucējiem tīšanas ierīci atkarībā no automobiļa konstrukcijas 
novieto tā priekšā vai aizmugurē. Tīšanas ierīcei var pievienot troses saivu 
vadu iztīšanai, saivu vadu uztīšanai. Ierīci var izmantot  tiešai vadu 
uztīšanai uz koka saivas. 

Mašīnas ar hidromotora piedziņu.

Tīšanas mašīnai ar piedziņu no hidromotora ir pašai savs traktora vai 
visurbraucēja hidrauliskajai sistēmai pieslēgts hidromotors. 

Tās korpusa konstrukcija ir tāda pati kā augstāk aprakstītajām tīšanas 
mašīnām. Ar hidromotoru piedzenamajai tīšanas ierīcei ir šādas 
priekšrocības:

- griešanās ātruma un vilkmes spēka bezpakāpju regulēšana,
- nav nepieciešama ātrumkārba un ātrumu pārslēgs,
- ērta griešanās virziena maiņa,   
- nepastāv dzinēja pārslodzes bīstamība,
- ērta mašīnas izmantošana,    
- iespējams izmantot vadu nostiepšanai. 
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341. attēls. Tīšanas ierīces izvietojums iztīšanas posma galā. 

2. Velkošās troses izvilkšana, vienlaicīgi uzstādot montāžas rullīšus. 

342.attēls. Velkošās troses izvilkšana, vienlaicīgi uzstādot montāžas 
rullīšus.  

3. Saivu uzstādīšana uz paliktņiem. 

340.attēls. Saivas uzstādīšanas ratu papildus ierīce- ar hidromotoru 
piedzenamai tīšanas ierīce.

Instruktāža.
Pastāv daudzi tīšanas ierīču tipi, tādēļ ekspluatācijas instruktāža tiek 

izdarīta katram konkrētam ierīces tipam atsevišķi.

21.2.2. Vada iztīšana ar tīšanas ierīci. 

Atkarībā no apstākļiem vienlaicīgi iztin divus vai trīs vadus.
Izmantojot tīšanas ierīci, vadu izvelk ar velkošo trosi, kuras galam 

vads piestiprināts. 

Darba etapi. 

1.Tīšanas ierīces izvietojums iztīšanas posma galā.

343.attēls. Saivas uzstādītas uz ar bremzēm apgādātiem paliktņiem
(principiālā shēma). 

Uz ar bremzēm apgādātiem paliktņiem uzstādītajām saivām nav 
nepieciešama pastāvīga kontrole.
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4. Vada piestiprināšana velkošajai trosei. 

344. attēls. Vada piestiprināšana velkošajai trosei.

Piestiprināšanu velkošajai trosei veic ar saliekamu takelāžas sakabes 
ierīci, vadu fiksē ar „montāžas zeķi”. 

Pielieto arī tiešu pievienojumu takelāžas trosei.

5. Iztīšanas etaps.

Vispirms jāpārbauda saivu griešanās. Mašīnists veic tīšanas mašīnas 
uzraudzību. No saivas brigādes locekļi dodas uz līniju veikt vadu iztīšanas 
kontroli, sakarus ar tīšanas ierīces mašīnistu uztur ar radiotelefonu. Uz 
līnijas esošajiem montieriem aizliegts kāpt balstos, jo tas ir bīstami dzīvībai 
gadījumā, ja iztīšanas procesā notiek vada vai velkošās troses 
aizķeršanās (ieķīlēšanās).

Pēc viena fāzes vada iztīšanas velkošo trosi atkal izvelk pa vadu 
izvilkšanas posmu, vienlaicīgi nomaina iztīšanas ratu izvietošanas vietas. 
Vienlaicīgi iztinot trīs vadus atkrīt atkārtotas posma iziešanas 
nepieciešamība.

345.attēls. No vadu sabojāšanas viedokļa vadu iztīšanas trasē esošo 
bīstamo priekšmetu apsegšana. 

Iztinot tērauda- alumīnija vadus, alumīnija sakausējuma vadus un 
alumīnija vadus, jāievēro sekojošas instrukciju prasības:

- aizliegts vadus iztīt pa neapsegtu ar akmeņiem pārklātu zemes virsmu, 
pāri dzeloņstiepļu vai akmeņu žogiem, kā arī citām vietām, kurās 
iespējama vada sabojāšana,

- lai aizsargātu vadus no sabojāšanas, uz akmeņiem uzliek koku 
fragmentus vai zarus,

- vadu iztīšanai izmanto atbilstošus montāžas rullīšus,
- pat montāžas darbu izpildes laikā aizliegts vadus vilkt pa izolatoru 

kāšiem,
- saivu bremzēšanas spēkam jābūt atbilstošam,
- aizliegts izvilkt vadus pa laukiem, kuros pirms neilga laika iestrādāts 

minerālmēslojums.

Iztīšanas laikā vads nav jāvelk pa zemi. Darba procesā jānodrošina 
pietiekošs vada nostiepums, un vada iztīšana jāveic neapstājoties. 

Vadu iztīšanas procesā biežijāšķērso ceļi, citu līniju vadi un citi objekti. 
Darbi tādos krustojumos jāizpilda sagādājot iespējami mazākas neērtības 
apkārtējiemun nodrošinot maksimālo drošību darbu veicēju brigādei.

Darbu izpildei transporta maģistrāļu tuvumā pastāv atsevišķas 
instrukcijas.

Ceļu šķērsošanai jāizmanto atbalsti (gabarītu vārti), kurus novieto pēc 
iespējas tuvāk ceļa malai. Gabarītu vārtu izmērus aprēķina ar apsvērumu, 
lai vadu iztīšanas procesā vadi virs ceļa atrastos pietiekami drošā 
augstumā. 

346.attēls. Ceļa šķērsošanas gabarītu vārti. 
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21.2.3. Būvējamās līnijas darba zemējums. 

Elektrisko darbu drošības standarta
SFS 6002 punkts 6.2.4. „Darba zemējumi”
6.2.4.1 Vispārēja informācija

Nacionālā izziņas informācija
„Darba zemējums ir svarīgs drošības pasākums, jo, neskatoties uz 

darba objekta atdalīšanu, kļūdainas darbības, izolācijas sabojāšanās, 
vadu saskaršanās (piemēram, iztinamajiem vai remontējamajiem vadiem 
saskaroties ar zem sprieguma esošiem vadiem) vai cita iemesla dēļ 
objektā var parādīties spriegums. Gaisvadu elektrolīnijās vai elektrisko 
aparātu kopnēs var parādīties no blakus līnijām (kopnēm) inducētie vai 
atmosfēras elektrisko izlāžu iniciēti bīstami spriegumi. Gadījumos, kad 
nākošajos darba etapos paredzēta darba zemējumu uzstādīšana 
atdalītās iekārtas nesazemētajā daļā, jāizturas tā it kā šajā iekārtas daļā 
būtu spriegums. 

Darba zemējumu uzstādīšanas prasības galvenokārt attiecas uz 
ekspluatācijā pieņemtās iekārtas daļām. Darba zemējumu uzstādīšanas 
prasības jāievēro arī celtniecības procesā esošās un sistēmai vēl 
nepieslēgtās iekārtas daļā, kurā saskaņā ar augstāk teikto var parādīties 
bīstami spriegumi”. 

Būvējamajā 20 kV gaisvadu elektrolīnijā ar neizolētiem vadiem par 
darba zemējumu izmanto papildus darba zemējumu.

Papildus darba zemējumu uzstāda pēc pamata darba zemējuma 
uzstādīšanas. Papildus darba zemējumu uzstāda ar nolūku novērst 
atmosfēras pārspriegumus un no blakus esošiem vadiem inducētos 
spriegumus gadījumos, kad pamata darba zemējumi atrodas tālu no dotā 
objekta.

348.attēls. Būvējamās augstsprieguma gaisvadu elektrolīnijas darba 
zemējumu ierīkošana, sazemējot montāžas rullīšus. 

349.attēls. Būvējamās augstsprieguma gaisvadu elektrolīnijas darba 
zemējumu ierīkošana, sazemējot montāžas rullīšus, montāžas shēma. 

347. attēls. Darba zemējuma shēma. 20 kV gaisvadu elektrolīnijai ar 
neizolētiem vadiem 

Par gaisvadu elektrolīnijas, kuras spriegums nepārsniedz 24 kV, papildus 
darba zemējuma elektrodu var izmantot, piemēram, zemē 0,5 m dziļumā 
iedzītu metāla stieni vai stacionāru zemēšanas elektrodu. 

Darba objekta papildus darba zemējums tiek ierīkots atbilstoši 
nepieciešamībai. Gadījumā, ja darbus izpilda visā līnijas garumā, papildus 
darba zemējumus ierīko ik pēc 3 km.

Lai nepieļautu bīstamas potenciālu starpības, augstāk minētos darba 
zemējumu uzstādīšanas balstos pasākumus var papildināt ar potenciālus 
izlīdzinošiem pārvienojumiem enkurbalstos (elektriski savienojot abas 
līnijas puses). Pamata un papildus darba zemējumus ierīko pirms vadu 
nospriegošanas.

Vada darba zemējumus ierīko arī, ja vadu noenkuro pret balsta 
pamatni ar nolūku pievienot tīklam. Tādos objektos darba zemējumu var 
ierīkot, sazemējot gaisvadu elektrolīniju. 

21.3.Vadu spriegošana (regulēšana). 

Vadu spriegošanu (regulēšanu) parasti izdara atsevišķi katrā 
enkurlaidumā. Ja regulēšanas posmā ir vairāki līnijas pagriezieni, 
regulēšanas attālumi jāsaīsina. Ja darbu izpildes apjomā ir vairāki 
enkurlaidumi, vadu regulēšanu parasti veic atbilstoši darbu virzībai.

Vadu spriegošanu (regulēšanu) izdara, vadiem atrodoties montāžas 
rullīšos, bet vadu nomontēšana (pievienošana izolatoriem) jāizdara, 
izmantojot palīgierīces un saites.
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Vadus regulējot, stūra balstos jābūt uzstādītiem m ontāžas rullīšiem. Ja 
stūra balstos izmanto montāžas rullīšu konsoles, atsevišķi montāžas rullīši 
šajos balstos nav jāuzstāda.Palīgsaite kāša (tapas) izolatoriem jāuzstāda 
tādā veidā, kas ļauj vienlaicīgi izdarīt vadu regulēšanu un noturēt vadu tam 
paredzētajā izolatora gropē

350. attēls. Vada montāžas nostiepumu mērīšana. 

Vada nostiepuma noteikšanai izmanto dinamometru, vada nostiepumu 
var noteikt arī ar nokares mērījumu. Kā savilkšanas ierīci izmanto spoles 
vai kloķa vinču. 

Mērot vada nostiepumu, dinamometru uzstāda starp spriegošanas 
ierīci un spriegotājspaili. Gaisa temperatūru mēra ar termometru. 

30. tabula. Tabulas daļa ar vada „Raven” - ACSR 54/9 Raven montāžas nostiepumu vērtībām un montāžas nokarēm. Pieļaujamais spriegums nulles 
grādu temperatūrā - 45,0 N/ mm2 (RJ 8:94). 

Vadu montāžas nostiepumi kiloņutonos. 
Laidums м Temperatūra °C 

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40

40,0 5,38 4,63 3,89 3,16 2,47 1,85 1,37

50,0 5,32 4,58 3,85 3,14 2,49 1,93 1,49

60,0 5,25 4,52 3,80 3,13 2,51 1,99 1,60

70,0 5,16 4,45 3,75 3,11 2,53 2,06 1,70

80,0 5,07 4,37 3,70 3,09 2,55 2,12 1,79

90,0 4.97 4,29 3,65 3,07 2,57 2,17 1,87

100,0 4,86 4,20 3,59 3,05 2,59 2,22 1,94

110,0 4,74 4,11 3,53 3,03 2,61 2,27 2,00

Montāžas nokares metros. 

Laidums м Temperatūra °C

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40

40,0 0,08 0,09 0,11 0,13 0,23 0,31 0,40

50,0 0,12 0,14 0,17 0,21 0,27 0,34 0,44

60,0 0,18 0,21 0,25 0,31 0,38 0,48 0.60

70,0 0,25 0,29 0,35 0,42 0,51 0,63 0,76

80,0 0,33 0,39 0,46 0,55 0,66 0,80 0,95

90,0 0,43 0,50 0,59 0,70 0,83 0,99 1,15

100,0 0,55 0,63 0,74 0,87 1,02 1,19 1,37

110,0 0,68 0,78 0,91 1,06 1,23 1,41 1,60
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353.attēls. Takelāžas troses āķa piestiprināšana spriegotājspailei. 

21.5. Vadu siešana.

21.5.1. Noteikumi un instrukcijas.

Standarts SFS- NE 50341- 3- 7, nacionālās prasības:
„Fl.1. Ar ekspluatāciju saistītie faktori.

Vadu stiprinājumam jābūt tādam, lai tas neizslīdētu vadam trūkstot 
blakus laidumā”.

351. attēls. Velkošās troses enkurošana pret balsta pamatni. 

21.4. Vadu galu apstrāde.

Gala balstā vadus parasti nospriego pret balsta pamatni, un vēlāk tos 
paceļ un nostiprina gala balstā paredzētajā vietā. Vadu nospriegojot, 
jāseko, lai paliktu pievienojumu izdarīšanai pietiekama garuma brīvais 
vada gals. 

Vadu gala apstrādi parasti izdara uz balsta gala traversas.Veicot vadu 
gala apstrādi, jānodrošina pietiekoši attālumi līdz zem sprieguma esošām 
daļām, atbilstoši elektrotehnisko darbu drošības tehnikas prasībām. 

Lai nepieļautu traversas izliekšanos, malējo vadu nostiepšana jāveic 
vienlaicīgi ( skat. 344. attēlu).

352. attēls. Vadu nostiepšana gala traversā. 

Par instrukciju var kalpot izdevumā A4 -93 „Normatīvās prasības stipro 
strāvu gaisvadu elektrolīnijām” ( VIM 3.2.1.4.) vadu siešanai uzstādītās 
prasības: 

”c. Piestiprināšana un piekāršana. 
Vadam un nesošajai trosei jābūt tā piestiprinātiem vai piekārtiem, lai to 

montāžas vai ekspluatācijas procesā nenotiktu to bojājumi.

Veicot vada piestiprināšanu kāša (tapas) izolatoram ar spirālsējuma 
metodi, taisnajā līnijas posmā vadu ievieto kāša (tapas) izolatora sānu 
gropē balsta pusē vai izolatora augšas gropē, bet stūra balstā - izolatora 
gropē no ārējā leņķa puses.

...
Gaisvadu elektrolīnijas pastiprinātā vada piestiprināšanu jāveic tā, 

lai vads neizslīdētu tam trūkstot blakus laidumā”.

Piesiešanas instrukcija.

Nesabojājiet vadu!
Vada stiprināšana jāveic tā, lai nenotiktu tā sabojāšana montāžas vai 

ekspluatācijas procesā:
- ar nolūku nepieļaut vada sabojāšanu montāžas procesā montāžas darbi 

jāveic, neizmantojot darba instrumentus vai izmantojot tikai šim darba 
veidam paredzētus instrumentus; 

- ar nolūku nepieļaut vada sabojāšanu ekspluatācijas procesā, vads tiek 
aizsargāts no izdilšanas vai saspiešanas izolatorā vai iekārtas daļā, kura 
izgatavota no materiāla, kura mehāniskā izturība lielāka par vada materiāla 
mehānisko izturību. 

Atcerieties drošu un pareizu stiprināšanas veidu!
Ja vadu piestiprina kāša (tapas) izolatoram ar stiepļu sējuma metodi, 
siešanu veic sekojoši: 

- taisnajā līnijas posmā vadu ievieto kāša (tapas) izolatora sānu gropē balsta 
pusē vai izolatora augšas gropē, 

- stūra balstā- izolatora gropē no ārējā leņķa puses,
- ar vada svara iniciēto slodzi rēķinās, vadu sienot izolatora augšas gropē, 

kura novietota augstāk par citām daļām. 



166

Sienamās stieples garumi, m

Vads Sienamā 
stieple

Sānu grope Augšējā 

grope

Swan Al 16 3,2 3,6

Fersemal 25 Al 16 3,2 3,6

Sparrow Al 16 3,4 3,9

Raven Al 16 3,7 4,3

Pigeon Al 25 4,5 4,8

Al 132 Al 25 4,8 5,2

Neizslīdošais sējums: 
- vads nedrīkst izslīdēt no stiprinājuma gadījumā, ja tas pārtrūkst 
blakus laidumā, tas ir īpaši svarīgi, ja gaisvadu elektrolīnijā izmantots 
pastiprinātais vads

Pievērsiet uzmanību tam, ka attiecībā uz vada stiprin āšanu pie 
izolatora sānu gropes lieto izteicienu „vadu sien pie izolatora kakliņa”.

21.5.2. Darba drošības tehnika. 

Izpildot darbus uz paraleliem (piemēram, sapārotiem) vadiem, vai 
gadījumā, ja vienā no vadiem ir spriegums, jānovērš jebkuras darbinieka 
ķermeņa daļas, darba instrumentu vai armatūras  pieskaršanos zem 
sprieguma esošam darba objektam (skat. SFS 6002 1.pielikumu). Tāda 
nekontrolēta pieskaršanās var notikt, piemēram, ja neakurāti darbojas ar 
siešanas stieplēm, un ja tām ir nepareizi garumi.

Kā redzams iepriekšējā tabulā, vajadzīgais sienamās stieples garums ir 
tāds, taisnās siešanas izmantošana ir nepraktiska, bet ar spriegumu esošo 
daļu tuvumā- dzīvībai bīstama.

Lai nodrošinātu ērtu darbu izpildi, sienamā stieple tiek satīta 
apmēram 100 mmdiametra spolē.

355.attēls. Sienamās stieples spole. 

Stiepli var satīt spolē, piemēram, materiālu noliktavā vai darbnīcā. 
Spoļu satīšanai var izmantot vienkāršas ar rokām darbināmas tīšanas  
ierīces. Darba izpildes laikā ierīci stabili nostiprina, piemēram, skrūvspīlēs, 
lai nodrošinātu pietiekoši ciešu stieples uztīšanu uz cilindra. Stieples vidu 
apņem ap uz cilindra uzmontētās centrālās tapas galu, un uztin stiepli uz 
abām cilindra pusēm. Pēc vada uztīšanas centrālo tapu aizvāc, un u ztīto 
spoli noņem no cilindra. 

Izmanto arī citus uztīšanas paņēmienus.

354.attēls. Siešana ar dubultu stiepli (skat. traversas darba zemējumu), ar 
kuru novērš vada nokļūšanu zem sprieguma izolatora sagrūšanas 
gadījumā. 

21.5.3. Sienamā stieple.

Siešanai izmanto atlaidināta alumīnija stiepli Al 16 un Al 25. 27. 
tabulā norādīti sienamās stieples garumu izplatītākajiem vadiem.

31. tabula. Sienamās stieples garumu izplatītākajiem vadiem.

356.attēls. Tinamās stieples spoles izgatavošana. 

21.5.4. Vada piestiprināšana izolatora sānu gropei ar siešanas 
metodi.

357. attēls. Izpildīts sānu stiprinājums izolatora gropei. 
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Mūsdienās vadus pie izolatoru sānu gropes sien tikai stūra balstos.
Izturīgas siešanas nodrošināšanai nepieciešams: 

- sienamo stiepli blīvi notīt ap vadu un pārējiem ar uztītajiem stieples 
vijumiem; 

- sienamās stieples uztinuma virzienam jāatbilst vada stiepļu virzienu;
- siešana un sējuma demontāža jāveic, neizmantojot darba instrumentus. 

Šīs prasības nolūks- izvairīties no vadu nejaušas sabojāšanas ar darba 
instrumentiem. Strādājot bez darba instrumentiem, var rasties sarežģījumi 
ar darbu akurātu izpildi, nobeidzot vadu siešanu. Lai pārvarētu šo 
problēmu, stieples galus nepiespiež blīvi pie vada, bet tos pieloka stieples 
uztinumam vai vadam vada virzienā. Sienamās stieples gala vertikāls 
izvietojums nav nepieļaujams, jo īsslēguma strāva var to sadedzināt, kā 
arī sabojāt vadu. 

358.attēls. Shēma vada stiprināšanai pie gropes izolatora sānā ar 
siešanas metodi. 

359.attēls. Aizsarguztinuma tīšana. 

Aizsarguztinumu uztin praktiski blakus izolatoram. Pēc pietiekoša 
vijuma skaita uztīšanas aizsargvijumu nedaudz atslābina, un pārvieto uz 
paredzēto vietu izolatora gropes sānā. 

Vada stiprināšanas pie gropes izolatora sānā ar siešanas metodi 
princips parādīts 358.attēlā. Sienamās stieples uztīšanu sāk no stieples 
vidus punkta un veic no centra uz galiem ar vienādu vijumu skaitu abos 
virzienos. 

Reizē ar augstāk teikto jāvērš uzmanība uz sekojošiem momentiem: 
- vada aizsargājošo centrālo uztinumu veidojošā sienamā vada garumam 

jābūt tādam, lai sienamā stieple un vads veidotu iespējami precīzāku 
taisno leņķi, ievelkot sienamo stiepli izolatora kakliņā; 

- sienot izolatoru SH-24 ar stiepli Al 16, aizsarguztinumā jābūt 18 
vijumiem, ar stiepli Al 25 - 15 vijumiem; sienot izolatoru SDI-24 ar stiepli 
Al 16 aizsarguztinumā jābūt 22 vijumiem, ar stiepli Al 25 - 17 vijumiem; 

- uzliekot sienamo stiepli izolatora kakliņam, jāatceras, ka no vada 
augšējās daļas izejošā stieple pēc aptīšanas ap izolatora kakliņu 
atgriežas vada augšējā daļā. Atbilstoši- no vada apakšējās daļas izejošā 
stieple atgriežas vada apakšējā daļā; 

- aizsarguztinumam sekojošajai siešanas stieples uztinuma daļai ir 8 
vijumi, pēdējai uztinuma daļai- 12 vijumi. 

Pēc vada ievietošanas gropē izolatora sānā sāk veidot 
aizsarguztinumu (359.attēls). 

360. attēls. Uztinuma pievilkšana. 

Veic uztinuma galīgo pievilkšanu (360.attēls). Galīgi pievilktā 
aizsarguztinuma garumam jābūt vienādam ar aptuvenu izolatora kakliņa 
diametru. Tādēļ sienamās stieples atiet no vada perpendikulāri attiecībā 
pret izolatora gropes sānu virsmu. 

361. attēls. Stieples sējums pie izolatora gropes sānu virsmas. 
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Pēc uztīšanas izolatoram sienamo stiepli atgriež atpakaļ uz otru vada 
aizsarguztinuma galu (361.attēls). No vada augšas izejošā stieple 
atgriežas vada augšējā daļā, bet no vada apakšas izejošā stieple atgriežas 
vada apakšējā daļā. Stiepli ievirza gropē izolatora sānā un pievelk. Jāseko, 
lai no aizsarguztinuma abām pusēm izejošās sienamās stieples 
nekrustotos un gropes centrā būtu novietotas paralēli. 

364.attēls. Vada siešanas gropē izolatora augšā shēma.

21.5.6. Iepriekš spriegots spirālveida sējums.

362.attēls. Izolatora sānā gropē ierīkotais sējums nedrīkst liekt vadu. 

Izolatora sānā gropē ierīkotais sējums var izliekt vadu, ja vads ar 
sējamo stiepli ir pārāk stipri pievilkts izolatora kakliņam. Ar šo apstākli 
jārēķinās, sienot vadu pie izolatora. Sēj umam jābūt izturīgam, tomēr tas 
nedrīkst traumēt un izliekt vadu. 

21.5.5. Vada siešana gropē izolatora augšā.

363. attēls. Vada siešana gropē izolatora augšā.

Sakarā ar vadu šķērsgriezuma palielināšanos pieaug vada siešanas 
gropē izolatora augšā īpatsvars (363.attēls), jo ar tādu sējumu izolators 
var izturēt lielāku vertikālo slodzi. Tomēr, jāatzīmē, ka šāds vada 
stiprināšanas veids neder stūra balstiem, to izmanto tikai starpbalstos 
taisnajos līnijas posmos, īpaši gadījumos, kad ne līdzenā apvidus reljefa 
dēļ blakus esošo balstu izolatori tiek uzstādīti dažādos augstumos.

Vada stiprināšana gropē izolatora augšā tiek izdarīta tāpat kā 
piestiprinot gropē izolatora sānā. 

365. attēls. Iepriekš spriegots spirālveida sējums vada stiprināšanai 
gropē izolatora sānā. 

Vada stiprināšanu gropē izolatora sānā vai izolatora augšā var izpildīt 
ar iepriekš spriegotu spirālveida sienamo stiepli (365.attēls). Kopā ar stiepli 
izmanto vada aizsardzībai paredzētu gumijas starpliku, kur a ies trādāts 
izgriezums, starpliku parasti ar līmlenti piestiprina vienam spirālveida 
sējuma galam. Otrā sējuma galā parasti atrodas marķēšanas zīme ar 
norādi, kādam vada tipam sējums paredzēts. 

366.attēls. Mīksta materiāla starplikas uzstādīšana zem vada. 

Sējuma montāžu (attēls 366.) sāk ar gumijas starplikas uzstādīšanu 
starp vadu un izolatora kakliņu tā, lai vads atrastos starplikā. Gumijas 
starplikas uzdevums- pasargāt vadu no rīvēšanās pret izolatora virsmu. 
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69.attēls. Kloķa vinčas izmantošana, stūra piekarspaili piekarot 
piekarizolatoru virtenei. 

367.attēls. Ar divām atsperu spirālēm izpildāms sējums.

Vada stiprinājumu sāk ar uztinuma uztīšanu vadam. Pateicoties savai 
formai spirālveida uztinums viegli gulstas uz vada tam paredzētajā vietā. 
Uzliekot uztinumu, aizliegts izmantot darba instrumentus, darbs jāveic ar 
rokām. 

21.5.7. Vada siešanas palīglīdzekļi. 

Aizsarguztinuma uzlikšana alumīnija vadam stūra balstā ir 
darbietilpīgs process. Kā palīglīdzekli var izmantot kloķa vinču, kuras abās 
pusēs uzstādītas spriegotājspailes. Ar vinčas palīdzību nospriegoto vadu 
atslābina uz aizsarguztinuma montāžas laiku. 

Šo metodi var izmantot, piekarot nospriegotam izolatoram stūra 
piekarspaili.

Darba drošībai, izpildot siešanas darbus, darbiniekam jāatrodas ārējā 
leņķa pusē.

370.attēls. Kloķa vinčas izmantošana stūra balsta traversas galā. 

Vietās, kur balsts atrodas augstāk par blakus esošajiem balstiem, 
vada uzcelšana izolatora augšas gropē ar rokām var izrā dīties 
neiespējama. Tādos gadījumos jāpielieto montāžas rullītis ar vada 
pacelšanas ietaisi.

371. attēls. Ar vada pacelšanas ietaisi aprīkots montāžas rullītis. 

368.attēls. Vada atslābināšana ārējā leņķī, montējot aizsarguztinumu. 

Veicot vadu siešanas darbus, vadu montāžas rullīšus aizvāc no 
balsta. Aizliegts rullīšus un citu iekārtu mest no balsta zemē. Pieņemams 
iekārtas nolaišanas no balsta vai pacelšanas balstā risinājums -
bezgalīgās virves izmantošana. 
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21.6. Vada savienojumi, nozarojumi. 

Vispārēja informācija.
StandartaSFS-EN 50341-3-7 nacionālajās prasībās teikts sekojošais:
„Fl.1. Ar ekspluatāciju saistītie faktori

---
„Jāizvairās no vadu un trošu savienojumiem savstarpēji krustojošos 

laidumos”.

Savienojumus aizliegts uzstādīt tuvāk par 3 m no cita savienotāja vai 
gala balsta spriegotājspailes, jo savienotāja stiprība tēraudalumīnija 
vadiem īpaši daļēji balstās uz berzi starp vada tērauda trosi un alumīnija 
stiepļu daļu. 

Presētie savienotāji.
20 kV elektrolīniju vadu savienošanai parasti izmanto vienas čaulas 

savienotājus. Liela šķērsgriezuma tēraudalumīnija vadus savieno ar divu 
čaulu savienotājiem- pie kam, tērauda trosi savieno ar atsevišķu čaulu, 
kurai pāri uzvelk alumīnija čaulu vada alumīnija daļas savienošanai. 

374.attēls. Ķīļa savienotājs. 

Vada nozarojuma piemērs: 

375.attēls. Vada nozarojuma piemērs.

Zīmējuma detaļas: 
1. gala traversa 1 gab. 
2. spriegotājvirtene 3 gab.
3. kontaktsavienojumi 3 gab.

372. attēls. Divu čaulu presējamais vada savienotājs. 

373.attēls. Vienas čaulas presējamais vada savienotājs.

Ķīļa savienotājs.
Ar ķīļa savienotājiem elektrolīnijas neizolētos vadus var savienot, 

neizmantojot montāžas instrumentus. Savienotājā ievie totajā 
savienošanas čaulā atrodas ar atsperēm nofiksēti žokļa veida ķīļi. Papildus 
minētajam savienotāju galos atrodas virzošie tērauda plauktiņi un 
plastmasas piltuves, savienošanas čaulas iekšienē - nekustīga šķērssiena. 

Vada savienošana ar vienas čaulas presējamo savienotāju un ar ķīļa 
savienotāju apskatīta augstāk sakarā ar AMKA nesošās troses 
savienošanu. 

376.attēls. Nozarojuma vada augšējā daļa. 

Montāžas instrukcija:
- par nozarojuma vadiem izmanto caur gala spriegotājspailēm bez 

pārgriešanas izvilktos nozarojuma līnijas vadus; 
- attālumam no pievienojuma vada līdz balsta nenospriegotajām daļām 

jābūt ne mazākam par 220 mm;
- attālumam starp pievienojuma vadiem jābūt ne mazākam par 220 mm, 

tomēr jāpielieto lielāki attālumi, piemēram, 350 mm;
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- pievienojuma vadiem jābūt nostieptiem, tomēr vadu nostiepums nedrīkst 
vilkt pievienojumu pie maģistrālās līnijas vada ar spēku, kas varētu izliekt 
šīs līnijas vadu;

- pievienojumu izdara tā, kā tas paredzēts alumīnija vadiem; 
- pirms pieslēgšanas pārbauda fāžu izvietojumu un secību. 

21.7. Vada pievienošana ekspluatācijā esošam tīklam ar atslēgtu 

spriegumu.

Zemāk uz piemēra pamata apskatīti pasākumi, kas pildāmi pirms 
nozarojuma līnijas pieslēgšanas maģistrālajai līnijai darbu uzsākšanas.

Nozarojuma vadi samont ēti agrāk, bet nav pieslēgti maģistrālajai 
līnijai. Maģistrālās līnijas nobarošanu var realizēt no divām pusēm, bet 
nozarojuma līnija barošanas avotam nav pieslēgta.

Nozarojuma līnijas vads garā posmā izvilkts paralēli 110 kV līnijas 
vadiem un zem tiem. Kopā ar maģistrālās līnijas vadiem uz tiem pašiem 
balstiem samontēts zemsprieguma AMKA vads.

Maģistrālā līnija izveidota kā loka līnija, kurai spriegumu var ieslēgt no 
divām pusēm. Nozarojuma līnija mūsu gadījumā nav pieslēgta barošanas 
avotam, tādēļ nepastāv atpakaļ padota sprieguma bīstamība. Dotajā līnijā 
atpakaļpadotā sprieguma bīstamību var radīt rezerves dzinējs, uzlādēti 
spēka kabeļi un kondensatori, atmosfēras pārspriegumi vai tuvumā esošās 
elektrolīnijas kā mūsu gadījumā. 

377.attēls. Nozarojuma no 20 kV sprieguma loka līnijas ierīkošana. Blakus atrodas 110 kV sprieguma līnija. 

378.attēls. Nozarojuma līnijas pieslēgšana 20 kV sprieguma loka līnijas vadiem, atslēdzot spriegumu. Blakus atrodas 110kV līnijas vadi. 
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Darba vietas sagatavošana pievienošanai pie maģistrālās līnijas.

Sprieguma atslēgšanas plānā norādīts, ka darba objektam jāatslēdz 
spriegums, atslēdzot 20 kV atdalītājus 1 un 2, kurus nofiksē atslēgtā 
stāvoklī un uzliek plakātus „Neieslēgt- notiek darbi”. Sazemē darba vietu 
maģistrālajā līnijā. 110 kV sprieguma gaisvadu elektrolīnija rada bīstamus 
inducētos spriegumus nepievienotajā 20 kV nozarojuma līnijā, tādēļ darba 
vieta jāsazemē arī nozarojuma līnijā, kaut arī šī līnija vēl nav pi eslēgta 
barošanas avotam. Abu darba vietu darba zemējumi jāsavieno elektriski, 
lai nozarojuma līnijas pievienošanas darbu izpildes laikā novērstu bīstamo 
spriegumu starpību starp zemēto maģistrālo līniju un zemēto nozarojuma 
līniju iedarbi. 

379.attēls. Ārtipa sprieguma uzrādītājs. 

Maģistrālā līnija uz darbu izpildes laiku rūpīgi jāsazemē, 110 kV radīto 
inducēto spriegumu dēļ darba zemējums jāuzliek arī pievienojamajai 
nozarojuma līnijai. Abu līniju darba zemējumi jāsavieno elektriski tā, lai abu 
zemējumu zemēšanas spailes būtu pievienotas vienam zemēšanas 
elektrodam. Pirms sprieguma neesamības pārbaudes pārbauda, vai 
sprieguma uzrādītājs ir darba kārtībā. 

Sprieguma neesamības pārbaudi izdara ar attēlā parādīto sprieguma 
uzrādītāju un tajā iebūvētu testeri. Sprieguma neesamību pārbauda 
atsevišķi katram fāzes vadītājam. Ar sprieguma uzrādītāja kontakta 
elektrodu jāpieskaras pārbaudāmajam vadītājam. 

Sprieguma neesamība jāpārbauda arī nozarojuma līnijā. Izdarot 
sprieguma neesamības pārbaudi, jāatrodas drošā attālumā no uz laiku 
sazemējamajiem vadiem, tādēļ pirms sprieguma neesamības pārbaudes 
nozarojuma līnijā pārbauda sprieguma neesamību un uzliek darba 
zemējumus maģistrālajā līnijā, darbus sākot no apakšējiem vadiem. 

Darba z emējumu uzlikšanu sāk ar tuvāko (apakšējo) vadu 
sazemēšanu. Maģistrālās līnijas vidējai fāzei darba zemējumu uzliek tikai 
pēc darba zemējumu uzlikšanas nozarojuma līnijā. 

Mūsu piemērā maģistrālajai līnijai pietiek uzlikt vienu darba zemējumu 
(zemējumam jāiztur īsslēgums), jo darbu izpilda vienā balstā, un neviens 
vads netiek pārrauts vai atdalīts. 

Pēc darba zemējuma uzlikšanas maģistrālās līnijas apakšējām fāzēm 
nozarojuma līnijai pārbauda sprieguma neesamību un uzstāda darba 
zemējumus. Nozarojuma līnijas darba zemējums šajā gadījumā ir papildus 
darba zemējums, un tas ir paredzēts no 110 kV gaisvadu elektrolīnijas 
inducētā sprieguma iedarbes noņemšanai. 

Darbus veic saskaņā ar instrukcijām. Tieši pirms darbu uzsākšanas 
jāpārbauda darba iecirkņa drošība un jāpārliecinās par to, ka tiešā darba 
vietas tuvumā nav zem sprieguma esošu daļu.

Pēc darbu nobeigšanas no darba vietas jāaizvāc darba instrumenti un 
materiāli, kā arī jāpārliecinās par to, ka darbi nobeigti visos darba objektos, 
un darbinieki no šiem objektiem aizvesti. Vispirms noņem maģistrālās 
līnijas augšējās fāzes darba zemējumu, pēc tam nozarojuma līnijas darba 
zemējumus un 20 kV līnijas vadus un AMKA savienojošos darba 
zemējumus. Nobeigumā noņem maģistrālās līnijas apakšējo fāžu darba 
zemējumus. Papildus darba zemējumu parasti noņem pirms pamata darba 
zemējuma noņemšanas, bet dotajā gadījumā nozarojuma līnijas papildus 
zemējums iztur īsslēgumu. Pēdējais pasākums ir zemēšanas spaiļu 
atvienošana no zemēšanas elektroda. 

21.8. Darbi uz ekspluatācijā esošas līnijas.

Darbus uz 20 kV sprieguma neizolētu vadu gaisvadu elektrolīnijas 
parasti veic pie atslēgta sprieguma. Šajā gadījumā darba zemējumu 
uzstāda saskaņā ar standarta SFS 6002 punkta 6.2.4. prasībām, kā 
aprakstīts grāmatas 21.7. punktā.

Speciālistam- elektriķim ir tiesīgas veikt darbus zem sprieguma esošu 
daļu tuvumā, darba vietā ievērojot standarta SFS 6002 punkta 6.2.5. 
prasības (Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas lēmums 516/ 1996.). Uz 
līnijām pieļaujams veikt darbus zem sprieguma saskaņā ar standarta SFS
6002 punkta 6.3. prasībām.

21.9. Darbi zem sprieguma. 

21.9.1. Vispārēja informācija.

Sākot ar 1996.gadu, Somijā 20 kV sprieguma gaisvadu elektrolīniju 
pieslēgšana notiek bez sprieguma atslēgšanas. Kā darba metodi izmanto 
t.s. īsā stieņa metodi, kurā montieris strādā sprieguma zonas ārpusē, un 
sprieguma zonā ienes un zem sprieguma esošajām daļām pieskaras tikai 
ar darbiem zem sprieguma paredzētiem izolējošiem instrumentiem. 

Elektrisko darbu drošības tehnikas standartāSFS 6002 par darbu zem 
sprieguma vispārējiem nosacījumiem teikts, ka, ja sprieguma atslēgšana 
objektam saistīta ar lieliem traucējumiem, tad dažus darbus var veikt zem 
sprieguma, izpildot sekojošus nosacījumus :

- personai, kura veic darbus zem sprieguma, ir ne pieciešamā 
kvalifikācija un speciālā sagatavotība šo darbu veikšanai;



173

- veicot darbus zem sprieguma, tiek izpildīti visi darba metodei paredzētie 

darba drošības pasākumi, kā arī pielietoti paredzētie darba un 

aizsardzības līdzekļi. 

Elektrotehniskās inspekcijas 22.02.1996. akceptētajos Vadošajos 
noteikumos darbiem zem sprieguma „ R10-JÄNNITETYÖKIRJA” 
iekļautas instrukcijas darbu veikšanai zem sprieguma uz 20 kV 
sprieguma neizolētu vadu gaisvadu līnijām. 2000.gadā vadošos 
norādījumus darbiem zem sprieguma r enovēja, ņemot vērā standarta 
SFS 6002 izmaiņas.

21.9.2. Darbu zem sprieguma klases.

Informējošās klasifikācijas mērķis: darbu grupēšanas principu 
izskaidrošana, rekomendāciju sastādīšana un apmācības organizēšana.

1.klase.
Vienkārši darbi, kuros neno tiek zem sprieguma esošu daļu 

pievienošana vai atvienošana. Piemēram, putnu aizsargierīču 
uzstādīšana.

2.klase.
Pieslēgšanas darbi, piemēram, nozarojuma līnijas, transformatora 

vai kabeļa pieslēgšana vai analogi darbi.

3.klase.
Darbi, kuros darba instrumentiem pielikti mehāniski spēki, piemēram, 

traversas vai balsta nomaiņa ar speciālām metodēm un analogi darbi.

21.9.3. Darba drošība, veicot darbus zem sprieguma.

Darbi zem sprieguma ir tikpat droši kā jebkuri elektrotehniskie darbi, kurus 
pildot jāiev ēro visas nepieciešamās prasības. Īpaša vērība jāpiegriež 
sekojošiem momentiem:

a) personāla derīgums darbu zem sprieguma veikšanai; 
b) darbu zem sprieguma organizācija uzņēmumā; 
c) pamata kvalifikācijas pietiekošs līmenis; 
d) pietiekoša profesionālā izglītība darbu veikšanas zem sprieguma jomā;
e) atbilstoši darba instrumenti;
f) iepriekšējā darbu plānošana; 
g) atbilstoša darba instrumentu apkalpošana; 
h) darbu izpildes līmeņa uzturēšanas organizēšana, papildus apmācība. 

21.9.4. Darbi 20 kV sprieguma gaisvadu kailvadu elektrolīnijās, kurus 
atļauts veikt  zem sprieguma. 

1. Nozarojuma līnijas pievienošana un atvienošana – pieļaujams 
veikt objektos, kuros nozarojuma līnijas traversa atrodas vairāk kā 1,5 m 
attālumā no maģistrālās līnijas traversas. 
2. Nozarojuma līniju maģistrāla jai līnijai pievienojošo cilpu 
atvienošana un pievienošana līnijas atdalītājam – pieļaujams veikt 
objektos, kuros nozarojuma līnijas traversa atrodas vairāk kā 1,5 m 
attālumā no maģistrālās līnijas traversas. 
3. Pazemes kabeļa pievienošana un atvienošana – kabeļa 
pievienošanai gala uzmavas konstrukcijā jāizveido darba zemējuma 
punkts- pieļaujams veikt objektos, kuros galvenā paliktņa piestiprināšanas 
skrūve atrodas vairāk kā 1,5 m attālumā no maģistrālās līnijas traversas.
4. Nozarojuma līnijas atslēgšana gadīju mā, ja nozarojuma līniju 
pievieno ar parastajiem pievienojumiem - pieļaujama, ja nozarojuma līnija 
atrodas pietiekošā attālumā no maģistrālās līnijas. 
5. Putnu aizsargierīču uzstādīšana ir 1.klases darbs. 

380.attēls. Nozarojuma līnijas pievienošana 20 kV sprieguma 
maģistrālajai līnijai zem sprieguma. 

381. attēls. pazemes kabeļa pievienošana 20 kV maģistrālajai līnijai zem 
sprieguma. 
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Mūsdienās veic arī 3.klases darbus. . Pieļaujams veikt 20 kV 
sprieguma gaisvadu l īnijas balstu rekonstrukcijas darbus vai balstu 
augšējās daļas rekonstrukciju. Šie darbi detalizēti aprakstīti 28.nodaļā 
„Darbu izpilde vecajā elektrolīnijā”. 

Zem sprieguma gaisvadu elektrolīnijās pieļaujama atslēgšanas punktu un 
apkalpošanas atdalītāju uzstādīšana. Informācija par doto tēmu ievietota 
27.nodaļā „Līnijas atdalītāji un atdalītāju punkti”. 

21.10. 20 kV sprieguma gaisvadu kailvadu elektrolīniju marķēšana.

21.10.1. Vispārēja informācija. 

Uz elektriskajām iekārtām uzstādāmie plakāti vajadz īgi darbu veicēja 
brīdināšanai par darbu veicēju apdraudošiem bīstamiem faktoriem, par 
ekspluatējamās elektroiekārtas bīstamību, kā arī par ar elektroiekārtu 
konstrukciju saistītiem apdraudējumiem. Par elektroiekārtas konstrukciju 
brīdinošie plakāti apraks tīti ekspluatācijas standartos SFS 6000, SFS
6001 un gaisvadu elektrolīniju standartā SFS-EN 50341-3-7. 

21.10.2. Uz gaisvadu elektrolīnijas novietojams plakāts „Bīstami 
dzīvībai”.

Uz ēku vai transporta koridoru tuvumā esošajiem 20 kV sprieguma 
gaisvadu elektrolīniju balstiem, kā arī uz 20 kV sprieguma gaisvadu 
elektrolīniju un telekomunikāciju līniju kopīgajiem balstiem jāuzstāda 
standarta SFS 6002 prasībām atbilstoši brīdinājuma plakāti „Bīstami 
dzīvībai”

21.10.3.20 kV gaisvadu elektrolīnijas balstā uzstādāmā par kopīgu 

balsta izmantošanu brīdinošā lente. 

Uz katra kopīgā balsta, tajā skaitā īslaicīgi kopīgi izmantojama, jābūt 
uzstādītam 20 mm platam dzeltenam brīdinošam gredzenam, kuru statnim 
pienaglo ar nerūsējoša materiāla naglām. 

20 kV sprieguma gaisvadu elektrolīnijas balstā brīdinošo gredzenu  
piestiprina zem apakšējās zem sprieguma esošās elektrolīnijas daļas, ne 
mazāk kā 1,22 m attālumā no tās.

21.10.4. Fāžu izvietojuma apzīmējumi 20 kV sprieguma gaisvadu 

elektrolīniju tīklā.

Fāžu izvietojuma apzīmējumi parasti vajadzīgi vietās, kur iespējamas 
fāžu izvietojuma kļūdas. Tādas vietas ir, piemēram, rezerves barošanas 
punkti uz tīklu uzņēmumu robežas, sadales tīklu kabeļu līniju gala balsti. 

Ja nepieciešams, fāžu izvietojuma apzīmējumus izveid o, piemēram, 
izmantojot apzīmējumusL1, L2, L3, kuri norāda arī fāžu vadu izvietojuma 
secību. Apzīmējumus uzstāda balstā vai uz vada. 

21.10.5. Helikopteru pilotus brīdinošo marķējumu uzstādīšana 20 kV 
gaisvadu elektrolīniju balstos. 

Elektrotīkla ar spr iegumu ≥110 кV līniju trases koridora tīrīšanas, 
konstrukciju, telekomunikāciju mastu atsaišu stāvokļa kontroles lidojumu 
veicoša helikoptera pilota brīdināšanai 20 kV sprieguma elektrolīniju 
balstiem piestiprina brīdinošos marķējumus. 

Helikoptera pilotubrīdinošos labi saskatāmus apzīmējumus uzstāda 
gaisvadu elektrolīnijas apakšējā daļā sekojoši:
3. balstā pirms krustojuma- trīs apzīmējumi/ lentes;
2. balstā pirms krustojuma- divi apzīmējumi/ lentes;
1. balstā pirms krustojuma- viens apzīmējums/ lente.
Brīdinošās lentes platums apmēram 100 mm, attālums starp lentēm-
apmēram 200 mm. Par apzīmējumiem ieteicams izmantot dzeltenas 
alumīnija lentes.
Augšējo apzīmējumu uznes zem apakšējās zem sprieguma esošās 
daļas.

383.attēls. Helikopteru pilotus brīdinošais marķējums 20 kV gaisvadu 
elektrolīnijas balstā (YJ 8:09, 6.lapas attēls).
. 

382.attēls. Fāžu izvietojuma apzīmējumi gaisvadu elektrolīnijas balstā (YJ 8:09, 2. attēls). 
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21.10.6. Darba zemējuma uzlikšanas vietasmarķējums.

. Lai vienkāršotu darba zemējuma uzlikšanu, dažiem gaisvadu 
elektrolīnijas ar aizsargātiem vadiem balstiem ierīko zemēšanas 
elektrodu. Šo zemēšanas vietu marķē ar balstam piestiprinātu 
zemējuma apzīmējumu.

384. attēls. Darba zemējuma uzlikšanas vietas marķējums (YJ 8:09, 
3.attēls.).

21.11. Dokumentēšana un kontrole pirms ekspluatācijas.

21.11.1. Dokumentēšana.

Pēc celtniecības darbu nobeigšanas sastāda dokumentus par 
sadales tīklā veiktajām izmaiņām, nododot pasūtītājam darba 
shēmu, kurā parādīta jaunā līnija, vai ievietojot informāciju par 
uzbūvēto līniju tieši pasūtītāja informatīvajā sistēmā. 

21.11.2. Kontrole pirms ekspluatācijas.

Kontroli pirms ekspluatācijas izpilda saskaņā ar Tirdzniecības un 
rūpniecības ministrijas lēmuma № 517/1996 prasībām:

„Kontrole pirms ekspluatācijas
3.pants
Pirms elektriskās iekārtas ievešanas ekspluatācijā veic kontroles 
pārbaudes, kuru gaitā pietiekošā apjomā pārbauda Likuma par 
elektrisko darbu izpildes drošības tehniku (410/96) 5. Pantā 
norādīto ar iekārtu saistītu apdraudējumu vai traucējumu 
neesamību.

4.pants
Pēc kontroles pārbaužu rezultātiem elektroiekārtas operatoram 
sastāda protokolu.

Protokolā pēc kontroles pārbaudēm norāda objektu identificējošos 
datus, pievieno apliecinājumus par elektriskās iekārtas atbilstību 
noteikumu un lēmumu prasībām, pielietoto kontroles metožu 
vispārējus aprakstus, kontroles un testēšanas rezultātus, kā arī 
kontroles pārbaudes veikušo personu parakstus…”. 

Standartā „Augstsprieguma elektromontāžas darbi” SFS 6001 
iekļautas arī sekojošas augstsprieguma iekārtas kontroles 
instrukcijas:
10.punkts. „Pirms ievešanas ekspluatācijā veicamā kontrole un 
testēšana ekspluatācijas vietā”. 

Pamatojoties uz kontroli un testēšanu pārbauda iekārtas montāžas 
un iekārtas atbilstību pastāvošajām prasībām.
Kontroli var veikt sekojoši:
- vizuāla pārbaude (apskate), 
- ekspluatācijas pārbaudes, 
- mērījumi. 

Montāžas detaļu kontroli un testēšanu var veikt pēc piegādes un 
uzstādīšanas.
Kontroles apjoms atkarīgs no iekārtas t ipa un komplektācijas. Pie 
tipiskiem kontroles veidiem pieder: 
a) iekārtas īpatnējo raksturojumu kontrole (ieskaitot aprēķina 
lielumus), rēķinoties ar uzdotajiem ekspluatācijas apstākļiem; 
b) zem sprieguma esošo detaļu kontrole un minimālie 
attālumi no zem sprieguma esošajām detaļām līdz zemes virsmai; 
c) kabeļu pārbaude ar spriegumu; 
d) minimālā augstuma un drošības attālumu kontrole; 
e) elektroiekārtas un montāžas daļu vizuālā kontrole un/ vai 
ekspluatācijas pārbaudes; 
f) aizsardzības, kontroles, mērīšanas un vadības ietaišu 
mērāmo lielumu salīdzinošā kontrole pret ietaišu aprēķina lielumiem, 
kā arī iekārtas ekspluatācijas izmēģinājumi un/ vai mērījumi;
g) marķējuma, brīdinošo plakātu un aizsardzības ietaišu 
kontrole; 
h) dokumentu pareizības kontrole, kā arī nepieciešamo 
darba, aizsardzības un ekspluatācijas līdzekļu atbilstības kontrole; 

i) ekspluatācijas un apkalpošanas instrukciju kontrole. 

Speciālās prasības zemēšanas sistēmām dotas punktos 9.6.…9.8.

Par elektroenerģijas sadales tīkla kontroles rezultātiem sastāda 
protokolu, kurā darbinieks paziņo un apstiprina gatavā darba objekta 
drošības līmeni. Kontroles rezultātu protokola paraugs parādīts 
augstāk 296.attēlā.
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22. Gaisvadu elektrolīniju ar izolētiem vadiem ekspluatācija un 
raksturojumi

22.1. Vispārēja informācija.

Sakarā ar elektroenerģijas patēriņa pieaugumu un elektriskā tīkla 
pārvadāmo jaudu palielināšanos pēdējos gados ievērojami pieauga 20 kV 
sprieguma elektrolīniju skaits. Mūsdienās 20 kV sprieguma līnijas 
uzbūvētas galvenokārt kā kailvadu gaisvadu līnijas. Nepieciešamie stigu 
platumi mežos un meža iedarbes radītie kailvadu līniju ekspluatācijas 
traucējumi izvirzīja prasības pēc jaunām drošākām un ekonomiskākām 
gaisvadu līniju konstrukcijām- gaisvadu līnijām ar izolētiem vadiem. Šī 
mērķa īstenošanai 20 kV sprieguma gaisvadu elektrolīnijām izstrādāja 
vadus ar plastmasas pārklājumu bez metāla apvalka, t.i. PAS vadus. 

Pateicoties PAS vadiem, ievērojami samazinājās līniju bojājumu izsaukto 
elektroapgādes pārtraukumu skaits. PAS vada PEX izolācija nepieļau j 
līnijas darba traucējumus gadījumos, ja kādi objekti vadam pieskaras 
īslaicīgi, kā arī gadījumos, ja šādu objektu iedarbe ir ilgāka. Vadu izolācija 
praktiski izslēdza vadu bojājumus, kokiem sagāžoties līnijas virzienā no 
sniega vai apledojuma slodzēm.

Izolētu vadu gaisvadu līnijām nepieciešamais stigas platums mežā ir par 
40% mazāks kā kailvadu gaisvadu elektrolīnijai, kas ļauj šādas līnijas 
būvēt arī apbūvētās teritorijās. Mežos stigas platums samazināts līdz 4 m, 
mērot starp stigas malās augošo koku stumbriem. Pateicoties nelielajiem 
stigu izmēriem izolētais PAS vads izkonkurē kailvadu, īpaši ceļu malās.

Enerģētisko uzņēmumu izvados PAS vada konstrukcijas ekonomē telpu, 
kā arī šie vadi ir labs risinājums no dabas ainavas saglabāšanas viedokļa. 
Telpas e konomija īpaši pamanāma, ja ierīkotas divķēžu līniju 
konstrukcijas.

PAS vadu montāžā izmantojamajai armatūrai ( savienotāji, gala uzmavas 
un konsoles) jābūt apgādātai ar izolāciju caurdurošiem zobiem. Izolāciju 
caurdurošie zobi palielina montāžas ērtību u n samazina vada 
sabojāšanas risku, jo vadu pievienošanai nav jānoņem izolācija. 
Ieteicams izmantot pārbaudītus ūdensnecaurlaidīgus materiālus, kas 
nepieļauj ūdens iekļūšanu vadā. Lai nepieļautu mitruma iekļūšanu PAS 
vadā, vada galus hermetizē, uzliekot uzgaļus. 

PAS vada līniju montāžā izmanto arī Zviedrijā izstrādāto izolēto 
augstsprieguma vadu BLL -T. Būvējot BLL -T vada līnijas, izmanto to 
pašu somu PAS vadam paredzēto armatūru. Vadiem BLL -T 
izmantojamās savienojošās uzmavas un loka dzēšanas ierīces ir 
notestētas. BLL-T vads ir smagāks par somu PAS vadu, ar ko jārēķinās, 
projektējot līnijas konstrukcijas. BLL -T vadu dabā identificē ar tā zaļo 
krāsu, PAS vads ir melnā krāsā.

22.2. Gaisvadu elektrolīnijas PAS vads.

22.2.1. Vispārēja informācija.

Par PAS v adu sauc ar izolāciju aizsargātu augstsprieguma gaisvadu 
līnijas vadu. PAS - tā ir abreviatūra no somu „ Päällystetty Avojohto
Suurjännitteelle”.

Vadus montē uz kāša (stieņa) vai tos piekar piekarizolatoriem.
PAS vadi ir ar melnas krāsas PEX polietilēna izolāciju pārklāti apaļa 
šķērsgriezuma alumīnija sakausējuma sablīvētu stiepļu vadi. 

22.2.2. Vada uzbūve.

Vecais definējums T 68-91: „Sablīvēti apaļa šķērsgriezuma alumīnija 
sakausējuma vadi. Vada izolācija izveidota no melnas krāsas PEX 
polietilēna ar nominālo biezumu ne mazāku par 1,6 mm”.

Gaisvadu elektrolīniju standarta (1 - 45 kV SFS-EN 50423) punkta 
2.1.14.1. definējums:

„Ar izolāciju aizsargāts vads - ar izolējošu materiālu, kas aizsargā no 
nejaušas saskaršanās ar citiem izolētiem vadiem un zemētā m daļām, 
pārklāts vads. Tā kā vadiem nav elektriskās aizsardzības, to izolācija 
nav pietiekošā, lai nodrošinātu aizsardzību no pieskaršanās 
spriegumiem”. 

Vada izolācijas biezums 2,3 mm (SFS 5791).

Izmanto sekojoša izmēra PAS vadus:PAS 35 , 50, 70, 95, 120 и 150.  

385. attēls. PAS vada konstrukcija (Prysmian). 
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32. Tabula. PAS vada raksturojumi (preču zīme Prysmian SAX-W). 

Vads

Vada raksturojumi Piegādes dati

Neizolēta
vada 

diametrs, 
mm

Izolēta vada 
diametrs, mm Alumīnija 

masa, 
kg/km

Kabeļa 
masa, 
kg/km

Vada 
minimālais 
graujošais 

spēks,

kN

Minimālais 
liekuma 
rādiuss 

izvelkot, m

Piegādes 
standarta 
garums,

m

Piegādes 
saiva

Saivas un 
kabeļa 
kopējā 

masa, kg

SAX-W 50 8,0 12,7 120 200 15,5 0,18 2000 13G 505

SAX-W 70 9,7 14,3 180 270 22,5 0,20 2000 13G 645

SAX-W 95 11,3 16,1 245 350 30,4 0,22 2000 15G 845

SAX-W 120 12,8 17,6 310 425 38,0 0,25 2000 15G 1000

SAX-W 150 14,2 18,9 385 510 47,3 0,27 2000 K16 1215

33. Tabula. BLL-T vada raksturojumi. 

Vads

Vada raksturojumi

Neizolēta
vada diametrs, 

mm

Izolēta vada 
diametrs

min.-maks.,

mm

Vada masa, 
kg/km

Nominālais 
spriegums. kV

Vada 
minimālais 
graujošais 

spēks,

kN

Šķērsgriez. 
laukums 

mm2

Dzīslu skaits
Fe+Al/

diametrs, 
mm

62FeAl 10,1 14,6-16,1 309 24 19 62 (1+6)3.37

99FeAl 12,8 17,3-18,8 449 24 29,8 99 (1+6)4,25

157AlMgSi 16,3 20,8-22,3 575 24 43,7 157 19x3,36AlMgSi

Būvējot Līnijas ar PAS vadiem, jāievēro sekojoši principi ( saīsināti 
saskaņā ar Elektrotehniskās inspekcijas izdevumu T 68-91).

Augstāk PAS vad iem uzstādītās prasības papildinātas ar 
sekojošām prasībām:

386. attēls. BLL-T (Onninen) vada konstrukcija. 

20 kV sprieguma SAX-W vads – izolēts garenvirzienā 
ūdensnecaurlaidīgs gaisvadu elektrolīniju vads. Ūdensnecaurlaidīgs 
apaļa šķērsgriezuma al umīnija sakausējuma vads. Vads pārklāts ar 
melnas krāsas pret atmosfēras iedarbi noturīgu PEX polietilēnu. 

BLL-T vads ar izolējošu materiālu pārklāts augstsprieguma gaisvadu 
elektrolīniju vads.Vadā izmanto tērauda - alumīnija dzīslas vai alumīnija 
sakausējuma dzīslas. Garenvirziena ūdensnecaurlaidību nodrošina vadā 
izbārstīts plastika pulveris, kurš saskarē ar mitrumu uzbriest un nobloķē 
tālāku ūdens virzību vadā. Vads pārklāts ar pusvadošu plastiku, kurš 
pārklāts ar divām plastmasas izolācijas materiāla kārtām.

22.3. Prasības un rekomendācijas PAS vada montāžai.

22.3.1. Vispārēja informācija.

Ja izmanto PAS vadu, pieļaujams samazināt dažas kailvadu gaisvadu 
līnijām noteiktās gabarītu prasības. PAS vada gaisvadu līnijām 
nepieciešamais stigas platums mežos ir mazāks par kailvadu līnijām 
noteikto.PAS vada pieskaršanās zem sprieguma esošiem vadiem nav 
pieļaujama. PAS vadiem strāvu vadošām daļām noteiktie attālumi ir 
tādi paši kā 20 kV sprieguma kailvadu gaisvadu līnijām.

a. Līnijas būvē jāparedz paaugstinātas aizsardzības prasības.

b. Ar vadiem jāapietas uzmanīgi, nepieļaujot izolācijas bojājumus. 
Vadu vilkšana aizliegta. Izolācija jānoņem akurāti, lai nesabojātu vadu.

c. Vadiem jāizmanto tiem paredzētā Elektrotehniskās inspekcijas 
akceptēta armatūra.

d. Vietās, kur iespējami elektriskie pārspriegumi, piemēram, 
lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās, apvidus augstākajos 
punktos un tml. vietās jāuzstāda lokizlādes aizsardzības ietaises.
Lokizlādes aizsardzības ietaises jāuzstāda arīcilvēku pulcēšanās vietās 
(skat. „Elektrotehnisko darbu drošības tehnikas noteikumu” 10. 
paragrāfa 2.punktu).

e. Vadu pārbaudes laikā atklātie izolācijas defekti jānovērš.

f. Izstrādājot stigu, īpaša vērība jāvelta koku augstumam un augšanas 
prognozēšanai, lai līn ijas ekspluatācijas laikā izvairītos no koku 
berzēšanās gar vadiem un daļējo izlāžu izraisītiem PAS vada 
bojājumiem.

g. Pēc vētrām jāveic līniju pārbaudes, lai atklātu uz līniju sagāzušos 
vai tās vados iekritušus kokus.

h. Koku noņemšana no līnijas jāizdara pie atslēgta sprieguma.
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i. Vada darba zemējumu uzstāda saskaņā ar standarta SFS 6002 6.2.4.3. 
punkta prasībām uz visām pusēm, no kurām darba vietā var ieslēgt 
spriegumu. Zemējumus uzliek uz atdalītāja strāvu vadošajām daļām vai pēc 
iespējas tuvāk darba izpildes vietai.

j. Tīkla daļā, kurā uzstādīts PAS vads, jābūt uzstādītai zemesslēguma 
aizsardzībai un rezerves aizsardzībai ar signālu.

k. Noteiktos apstākļos PAS vadi vairāk par kailvadiem pakļauti vibrācijai. 
Tā parādās pie vienmērīga sānu vēja a tklātās teritorijās (lauki, purvi, 
ezeri). Tādās vietās rekomendē izmantot pret vibrācijām noturīgas 
konstrukcijas, no vibrācijām aizsargājošas ierīces un vibrāciju 
slāpētājus.

22.3.2. Attālumi no PAS vadiem līdz apkārtējiem objektiem un citiem 

vadiem.

20 kV sprieguma PAS vadu gaisvadu līnijām piemēro tās pašas gabarītu 
prasības kā analogām 20 kV sprieguma kailvadu līnijām. Tomēr PAS 
vadiem pieļaujami sekojoši izņēmumi:

1. Pieļaujamais attālums līdz kokiem (izņemot augļu kokus) - 0,3 m 
+ 0,22 m (skat.SFS-EN 50423-1 FI.2).

2. PAS vada darba vadītāju pievienojumu vietu minimālie attālumi, kā arī 
minimālie attālumi līdz citam PAS vada darba vadītājam, līdz piekārtajam 
augstsprieguma vadam kopējos balstos ir viena trešā daļa no ar „Stipro 
strāvu gaisvadu elek trolīniju normatīvajām prasībām” noteiktajiem 
kailvadu gaisvadu elektrolīnijām attālumiem, tas ir 0,58 m, bet dažām 
sertificētām konstrukcijām- pat vēl mazāki.

3. PAS vada starpfāžu attālumus nosaka atbilstoši atsevišķu sertificētu 
konstrukciju prasībām.
.

22.3.3. PAS vada montāžas armatūra.

PAS vadu konstrukcijās izmanto kailvadiem paredzētus tipveida 
risinājumus, kāša (tapas) izolatorus, piekarizolatorus un armatūru.

22.2.5.1. Uz kailvadu kāša (tapas) izolatoru izmantošanu balstītas 
konstrukcijas.

387. attēls. Balsta virsotnes konstrukcija ar horizontālu traversu 
taisnā līnijas posmā. 

Attēlā parādītā armatūra: 
1. Horizontālā traversa PAS 80 x 40 x 3.
2. Tapas izolators.
3. Lokizlādes ietaises pievienojošā uzmava.
4. Alumīnija stieple. 
5. Iepriekš nospriegots spirālveida sējums.

388. attēls. Stūra balsts, horizontālā stūra traversa.

Attēlā parādītā armatūra: 
1. Stūra balsts PAS 80 x 80 x 3.
2. Stieņa piekarizolatora spriegotājvirtene. 
3. Lokizlādes ietaises pievienojošā uzmava.
4. Piekarspaile PAS 35 - 120 мм2 vai rullīšu stūra spaile. 
5. Uz traversas uzstādīta lokizlādes ietaise. 

389. attēls. Stūra balsts, stieņa piekarizolatora spriegotājvirtene.

Attēlā parādītā armatūra: 
1. Piestiprināšanas mezgla āķis. 
2. Stieņa piekarizolatora spriegotājvirtene. 
3. Piekarspaile PAS 35 - 120 мм2 vai rullīšu stūra spaile. 
4. Lokizlādes ietaises pievienojošā uzmava. 



179

390. attēls Gala balsts. 

Attēlā parādītā armatūra: 
1. Viena staba gala balsta traversa PAS 100 x 100 x 4.
2. Stieņa piekarizolatora spriegotājvirtene. 
3. Spriegotājspaile PAS 35 - 120 мм2.
4. Lokizlādes ietaises rags uz spriegotājspailes. 

391.attēls. Balsta virsotnes konstrukcija: vertikālā traversa taisnam 
PAS- II vadam. 

Attēlā parādītā armatūra: 

1. Vertikālā traversa taisnam PAS- II vadam.
2. Tapas izolators. 
3. Lokizlādes ietaises pievienojošā uzmava. 
4. Alumīnija stieple. 
5. Iepriekš nospriegots spirālveida sējums.

.

392.attēls. PAS vada spirālatsperes sējums.

PAS vada spirālatsperes sējums noder vada ievietošanai izolatora 
augšējā un sānu gropē. Viena vada siešanai izmanto divus 
spirālatsperes sējumus. Sējums izgatavots n o ar plastmasu 
pārklātas tērauda stieples.

PAS vada atsaites uzliek saskaņā ar kailvadiem noteiktajām 
„Stipro strāvu gaisvadu elektrolīniju normatīvajām prasībām”.
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23. PAS vada montāža

23.1. PAS vada iztīšana.

Veicot PAS vada iztīšanu un montāžu, jā ievēro darbu izpildes 
tehnoloģijas prasības, lai nesabojātu vadu un tā izolāciju.

Vadu aizliegts stiept , iztīšana notiek vadu velkot, iztīšanai izmanto 
saivas statīvu ar bremzi, vilkšanas mehānismu un vilkšanas virvi, iztinot 
vienu vai vairākus vadus.

Pie augstas temperatūras (virs 25 C°) izolācija paliek mīksta, tāpēc 
montāžas laikā pastāv liels izolācijas sabojāšanas risks . Lietojot 
nepareizu iztīšanas metodi, arī ir iespējama izolācijas bojāšana. 

Darba apraksts.

Montējot balstos tapu izolātorus vai uzstādot montāžas ruļlus, balstā 
uzstāda vada montāžas virvi. Virve tiek izvilkta cauri izolātora caurumu, 
kurā ir plastmasas ieliknis (izolātors SDI 37). Pēc virves ievilkšanas 
izolātora plastmasas ielikni pagriež tā, lai montāžas laikā tas neizkristu 
laukā. Stūra balstos ar piekarizolātoriem montāžas virvi iever 
piekarizolatoriem piestiprinātos montāžas ruļļos. 

Kā montāžas virvi izmanto smalku plastikāta virvi , kuru pēc 
izmantošanas var utilizēt. 

394.attēls. Montāžas zeķes uzvilkšana. 

Pie iz tīšanasnepātraukti jāseko vadam, it sevišķi vietās, kur ir 
iespējama vada rīvēšanās gar kādu objektu. 

Ja nepieciešams, tad iztīšana ir jāaptur un jānovērš bīstamie traucēkļi.

23.2. PAS vada gala pievienojums. 

Vada gala pievienojumiem izmanto ķīļveida spriegošanas spailes, 
kuru montāžai nav nepieciešama vadu izolācijas noņemšana, vai 
spriegošanas spaili, kuras montāžai nepieciešama vada izolācijas 
noņemšana. 

393. attēls. Montāžas virves stiprināšana tapu izolātoros. 

(Traversa kailvadam).

Pirms iztīšanas montāžas virvi izvelk pa līniju līdz montējamo vadu 
saivām. Virve tiek izvilkta caur izolātoriem vai pa montāžas ruļļiem.

Saivas uzstāda ar bremzi apgādātā statīvā. Montāžas virvei ar zeķes 
palīdzību pievieno montējamo PAS vadu.

Vispirms ar vilkšanas iekārtu tiek nostiepta montāžas virve , un pēc 
tam, sākoties vadu iztīšanai no saivas , tiek iestādīts vadu vilkšanas 
ātrums. 

395.attēls. PAS vada ķīlveida spriegošanas spaile (Ensto).
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Izolācijas noņemšanai jāizmanto speciāls instruments, kas, noņemot 
izolāciju, nebojā vada dzīslas. 

396. attēls. PAS vada spriegotājspaile . 

PAS vada izolācija tiek noņemta pilnīgi visā pievienojuma garumā. Aiz 
pievienojuma pēc projektētēja ieskatiem uzstāda pārsprieguma 
aizsardzību.

Spriegotājspaili montē uz atkailināta vada, skrūves pievelk ar noteiktu 
spēku pēc instrukcijas( moments 55 Nm).

23.3. Izolācijas noņemšana izolētajam vadam PAS.

Notīrot izolāciju, nedrīkst iegriezt vada dzīslā. 
Vada PAS polietilēna kārta PEX salīdzinājumā, piemēram, ar 

piekarkabeli AMKA ir daudzreiz izturīgāka. Izolācijas noņemšanai var 
izmantot neilona auklu un kabeļnazi. 

397. attēls. Vada izolācijas noņemšana. 

23.4. PAS vada blokošana.

Pas vada blokošana (nostiepšana) notiek, vadoties pēc tabuām, 
piemēram tabula34. Blokošanas spēku mēra ar dinanometru.Vispirms 
vadu nobloko ar lielāku nostiepumu, pēc tam atbrīvo līdz tabulā 
noteiktajam nostiepumam. Montējot caur mežu, jāskatās lai izvelkamais 
vads vienmēr atrastos virs zemes līmeņa.

Тabula 34.  Vada montāžas tabula PAS 150 мм² (RJ 8:94)

Montāžas spēks kiloņūtonos. Pieļaujamā montāžas spriegums pie 0 °C temperatūras30,0 N/mm².

Laidums, м TEMPERATŪRA°C

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40

30 13.59 11.51 9.43 7.39 5.42 3.66 2.06

40 13.30 11.23 9.19 7.20 5.33 3.77 2.69

50 12.93 10.89 8.88 6.97 5.24 3.87 2.94

60 12.49 10.48 8.53 6.72 5.15 3.95 3.14

70 11.98 10.02 8.15 6.46 5.06 4.03 3.31

80 11.41 9.92 7.75 6.22 4.99 4.09 3.46

90 10.80 8.99 7.36 5.99 4.92 4.14 3.58

100 10.16 8.47 6.99 5.79 4.87 4.19 3.68

Montāžas tabula pēc nokares. Nokare metros.

Laidum
s, м

TEMPERATŪRA°C

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40

30 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.15 0.23

40 0.08 0.09 0.11 0.14 0.19 0.27 0.37

50 0.12 0.14 0.18 0.22 0.30 0.40 0.53

60 0.18 0.21 0.26 0.34 0.44 0.57 0.72

70 0.26 0.31 0.38 0.47 0.61 0.76 0.93

80 0.35 0.42 0.52 0.64 0.80 0.98 1.16

90 0.47 0.56 0.69 0.85 1.03 1.23 1.42

100 0.62 0.74 0.90 1.08 1.29 1.50 1.70
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Maigle (montāžas ķīļspaile) tiek izvēlēta tāda, lai nebojātu vada 
izlāciju. Parastās montāžs maigles neder vada PAS montāžai. Pas vada 
maiglei ir lielāka saskares virsma, un maiglei tā ir gluda, bez asumiem. 
Izmantojot šīs maigles, jānovērš izolācijas bojāšanās, kas var rasties pie 
augstām apkārtējās vides temperatūrām, kad izolācija kļūst mīksta.

398.attēls. Montāžas maigle PAS vadam. 

Spriegotājspailes montāžai izmanto neizolētam vadam paredzētu 
maigli. 

23.5. PAS vada siešana.

PAS vada siešana tiek veikta uz izolācijas. Siešanai izmanto spirāli-
divas spirāles uz vienu izolatoru . Spirāles montāža notiek pēc iespējas 
tuvāk izolatora galvai, kas nodrošinas vada stiprinājuma drošumu visam 
ekspluatācijas laikam.

399. attēls. PAS vada siešana, izmantojot spirālveida stiprinājumus. 

23.6. Pārsprieguma aizsardzība, tās montāža.

23.6.1. Pārsprieguma aizsardzība. 

23.6.1.1. Vispārīgā informācija.

Elektriskais loks var rasties, zibenim iesperot līnijā . Pārsprieguma 
viļņa amplitūda ir gandrīz vienāda visās trijās fāzēs. Pārsprieguma starp 
zemi un fāzi a mplitūda var pārsniegt vairākus simtus kilovoltu . Tiešais 
zibens spēriens vadā ir ļoti reta parādība. 

Pārsprieguma izlāde notiek caur tuvākā balsta vadu un traversu. Pēc 
pārsprieguma izlādes no tīkla uz elektriskā loka radīto īsslēguma punktu 
plūst darba frekvences parasti dažus kiloampērus liela īsslēguma strāva. 
Īsslēguma strāvas lielums atkarīgs no tīkla īsslēguma jaudas un attāluma 
līdz barošanas punktam. Vada pusē esošais elektriskā loka gals 
pārvietojas elektrības padeves virzienā.

Pa parastu neizolē tu vadu pārsprieguma vilnis pārvietojas bez 
šķēršļiem, bet PAS vada izolācija apgrūtina brīvu strāvas viļņa kustību. 
Elektriskais loks izolācijā izdedzina nelielu caurumu un izraisa degšanu, 
termiski traumējot vai pat sadedzinot vadu. Šajā gadījumā elektri skajā 
apakšstacijā izvietotās aizsardzības ietaises nenostrādā pietiekoši ātri un 
neaizsargā vadu.

Lai pasargātu no sabojāšanas, PAS vads jāaizsargā, atbilstošos 
līnijas punktos uzstādot no elektriskā loka aizsargājošas ietaises -
lokizlādes aizsardzības ie taises.. Šo aizsardzības ietaišu uzdevums -
izveidot elektriskajam lokam drošu izlādes ceļu, nesabojājot vadu. 
Lokizlādes aizsardzības ietaise aizsargā PAS vadu, vienlaicīgi nodrošinot 
arī citu tīkla daļu aizsardzību. Tāda aizsardzība garantē nepārtrauktu 
elektroenerģijas sadali, kas ir liels patērētāju ieguvums.

Lokizlādes aizsardzības ietaises uzstādāmas vietās, kuras visvairāk 
pakļautas pārspriegumiem, piemēram atklātas lauksaimnieciski 
izmantojamas teritorijas, kā arī līnijas trases augstākie reljefa punkti. 
Lokizlādes aizsardzības ietaises jāuzstāda arī cilvēku pārvietošanās un 
pulcēšanās vietās. Šīs vietas ir: ēkas un tām pieguļošās teritorijas, 
transporta maģistrāles, sporta laukumi un tml. Lokizlādes aizsardzības 
ietaišu uzstādīšanas vietas nosaka projektēšanas procesā. 

23.6.1.2. Lokizlādes aizsardzības ietaišu veidi. 

Lokizlādes aizsardzībai ietaisēm ir vairāki veidi:
- lokizlādes ragi, 
- dzirksteļspraugas,
- aizsardzība, ierobežojot īsslēguma strāvas,
- izlādņi.

Lokizlādes aizsardzības ietaisi izvēlas atkarībā no īsslēguma strāvas 
lieluma. Izvēloties aizsar dzības ietaisi, jārēķinās ar iespējamiem 
elektroapgādes traucējumiem lokizlādes aizsardzības darbības dēļ, 
aizsargierīcēm no putniem, iespējamiem aizsargietaišu bojājumiem, kā 
arī ar ietaišu cenu.

Lokizlādes ragi. 
Lokizlādes ragi paredzēti degošā elektriskā loka aizvilkšanai no vada 

un izolatora. Lokizlādes ragus iesaka izmantot kāšu (tapu) izolatoru un 
balsta izolatoru aizsardzībai.
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Aizsardzība, ierobežojot īsslēguma strāvu.
Īsslēguma strāvu ierobežojošo aizsardzību izmantošana ir izdevīgāka 

par, piem ēram, tikai pārsprieguma aizsardzības izmantošanu. 
Priekšrocība izpaužas apstāklī, ka, ierobežojot īsslēguma strāvu, var 
uzstādīt mazākas jaudas pārsprieguma aizsardzības ierīci. Pie darba 
sprieguma pārsprieguma aizsardzība nenostrādā, jo viens ietaises ga ls 
atrodas gaisā- normālā režīmā nav noslēgta strāvas kontūra.

400.attēls. Lokizlādes aizsardzības ietaises principiālā shēma (Ensto).

Elektriskais loks vadu degšanas procesā nesabojā. Elektriskais loks 
rodas uz izolatora virsmas (1.), pēc tam pa izolatora kakliņam aptīto 
alumīnija stiepli pārvietojas uz lokizlādes ragu (2.). Elektriskais loks jonizē 
gaisu lokizlādes raga galā, padarot to par strāvu vadošu (3.), kas izsauc 
starpfāžu īsslēgumu (4.), šajā gadījumā apakšstacijā nostrādā 
aizsardzības ietaise un elektriskais loks bezstrāvas pauzē nodziest. 

Attālums starp lokizlādes ragiem nedrīkst būt lielāks par PAS vadiem 
paredzēto starpfāžu attālumu.

Nelielām īsslēguma strāvām (1,5 - 2,5 kA) jāizmanto divu vadītāju 
lokizlādes ragus.

Dzirksteļsprauga.
Ja ir nelielas īsslēguma strāvas, elektriskais loks mazās strāvas dēļ ir 

mazkustīgs, tas var degt ilgi, pakļaujot izolatoru ilgstošai loka iedarbei. Lai 
elektriskais loks nebojātu izolatoru, loks jāaizdedzina tieši 
dzirksteļspraugā (1.), šajā gadījumā īsslēguma strāva noslēdzas caur 
traversu (2.) un izsauc īsslēguma aizsardzības nostrādi un elektriskā loka 
nodzišanu bezstrāvas pauzē.

401.attēls. Dzirksteļspraugas principiālā shēma (Ensto).

Dzirksteļsprauga iztur arī lielas īsslē guma strāvas slodzes. 
Dzirksteļspraugu darbspēja nav atkarīga no elektroenerģijas pārvades 
virziena, tādēļ tās var uzstādīt jebkurā izolatora pusē. Dzirksteļspraugas 
var uzstādīt arī jebkurā balsta pusē. Tās var izmantot arī kopā ar balsta 
izolatoriem, piekarizolatoriem – spriegotājvirtenēs un piekarvirtenēs. 

402.attēls. Aizsardzības, ierobežojot īsslēguma strāvu, principiālā shēma 
(Ensto).

Aizsargātu vadu līnijā nonākušais zibens izlādes lādiņš caur metāla 
oksīda izlādni vai dzirksteļspraugu garām izolatoram tiek novadīts zemē, 
un darba spriegums neietekmē aizsardzību. Loka aizdegšanās notiek pie 
sprieguma, kas ir zemāks par izolatora pārklāšanās spriegumu, un izlāde 
notiek caur pārsprieguma aizsardzības ietaisi. Dzirksteļspraugas tuvumā
nokļuvušie putni, dzīvnieki un zari neizsauc dzirksteļspraugas 
nostrādāšanu. Traversai jābūt sazemētai.

Šīs aizsardzības darbība neizsauc releju aizsardzības nostrādi, kas 
nodrošina nepārtrauktu elektroapgādi.Pārsprieguma aizsardzības ietaises 
darbspēja nav atkarīga no elektroenerģijas pārvades virziena, tādēļ to var 
uzstādīt jebkurā traversas pusē.

Pārsprieguma ierobežotājs.
Pārsprieguma ierobežotājs aizsargā līnijas vadus un citas tīkla 

komponentes. Elektriskais loks nerodas un, nostrādājot pārspriegu ma 
ierobežotājam, nerodas jūtami patērētāju elektroapgādes traucējumi. 
Pārsprieguma ierobežotāju uzstādīšana jūtami paaugstina tīkla būves 
izmaksas, tādēļ tos parasti uzstāda tikai transformatoru masta 
apakšstacijās un kabeļu gala balstos. Šajā gadījumā lī nijās ar 
aizsargātiem vadiem nav jāizmanto citas pārsprieguma aizsardzības 
metodes. 

23.6.2. Lokizlādes aizsardzības ietaišu montāža.

23.6.2.1. Lokizlādes aizsardzības ragu montāža.

Montāžu vienmēr izdara saskaņā ar materiālu iepakojumā esošo 
instrukciju. 
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Piemērs lokizlādes aizsardzības raga montāžai uz radiāla tīkla līnijas 
horizontālas traversas konstrukcijas.

Ja tiek izmantota alumīnija sienamā stieple, tai jābūt ar 25 mm 2

šķērsgriezumu, un spaiļu pusē esošie stieples gali jāieliek spailēs. Ja 
izmanto iepriekš nospriegotu spirālveida sienamo stiepli, lokizlādes 
ietaises spailes savieno ar atsevišķu 25 mm 2 šķērsgriezuma alumīnija 
stiepli, kuru aptin ap izolatora kakliņu – vispirms stiepli divas reizes aptin 
ap izolatora kakliņu un ne mazāk kā divas reizes- ap vadu. 

Nobeigumā alumīnija stieples galus ieliek spailēs.

23.6.2.2. Dzirksteļspraugas montāža.

Dzirksteļspraugu samontē no montāžas komplekta, kurā ietilpst: 
lokizlādes ietaises spaile, dzirksteļspraugas izlādņa ragi un armatūra.

Piemērs dzirksteļspraugas montāžai uz horizontālas traversas.

403.attēls. Lokizlādes aizsardzības raga montāža uz radiāla tīkla 

līnijas horizontālas traversas konstrukcijas (Ensto).

Radiālajā tīklālokizlādes aizsardzībasietaises uzstāda slodzespusē, 
ar aizsardzības ragu uz leju. Uzstādot l okizlādes aizsardzības ietaises 
spaili, izolācija no vada nav jānoņem, jo spaile pārdur izolāciju. Ja tiek 
izmantota alumīnija sienamā stieple, tai jābūt ar 25 mm2 šķērsgriezumu, 
un spailes pusē esošais stieples gals jāieliek spailē. Ja izmanto iepriekš 
nospriegotu spirālveida sienamo stiepli, lokizlādes ietaises spaili pievieno 
ar atsevišķu 25 mm 2 šķērsgriezuma alumīnija stiepli, kuru aptin ap 
izolatora kakliņu – vispirms stiepli divas reizes aptin ap vadu, pē c tam-
divas reizes ap izolatora kakliņu. 

405. attēls. Uz horizontālas traversas uzstādīts dzirksteļspraugas izlādnis 
(Ensto).

Vienai traversai nepieciešami trīs montāžas komplekti. Lokizlādes 
ietaises spaili uzliek uz vada, lokizlādes raga stien i- uz traversas.
Dzirksteļspraugas atvērums 130-150 mm Pārsprieguma aizsardzības 
ietaises darbspēja nav atkarīga no elektroenerģijas pārvades virziena, 
tādēļ dzirksteļspraugu var uzstādīt jebkurā izolatora pusē. 

404.attēls. Lokizlādes aizsardzības ietaises montāža uz radiāla tīkla 

līnijas horizontālas traversas konstrukcijas (Ensto).

Loka tīklā lokizlādes aizsardzības ietaisesspailes uzstāda abās 
izolatora pusēs ar aizsardzības ragu uz leju.

406.attēls. Stūra balsta traversa, dzirksteļspraugas izlādnis, PAS vada 

montāžas rullīša konsole, dzirksteļsprauga uz atsējizolatora (Ensto).
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Stūra balsta traversai vēlams izmantot PAS vada montāžas rullīša 
konsoli. No dzirksteļspraugas montāžas komplekta samontē 
atsējizolatora dzirksteļspraugu. Uzstādot PAS vadu uz kronšteina, 
izolācijas noņemšana no vada nav nepieciešama, jo kronšteina spaile 
caurdur izolāciju. Šāda montāža nodrošina maksimālu vada aizsardzību 
un nepieļauj radiotraucējumus. Dzirksteļspraugas atvērums - 130-150 
mm.

23.6.2.3. Pārsprieguma aizsardzībasietaises ar īsslēguma strāvas 
ierobežotāju montāža.

Saskaņā ar instrukciju montē ietaises montāžas komplektu: 
pārsprieguma ierobežotājs, piestiprināšanas pamatne, spaile, 
dzirksteļspraugas rags un apvalks. Uz regulējamas pamatnes uzmontētu 
pārsprieguma ierobežotāju piestiprina traverss stienim. Dzirksteļspraugas 
ragu ar izolāciju caurdurošu spaili piestiprina vadam. 

Dzirksteļspraugas starp ragu un pārsprieguma ierobežotāju atvērums 
80 ± 10 mm. Traversu sazemē, zemēšan as vadu pievienojot 
piestiprināšanas pamatnē ievietotajai zemēšanas spailei. Balstam jābūt 
aprīkotam ar zemēšanas elektrodu (zemējumu).

23.7. Kontaktspailes montāža. 

Objektos, kuros kontaktspailē aizdedzies elektriskais loks var izsaukt 
vada trūkšanu, jāizmanto no elektriskā loka aizsargātas kontaktspailes vai 
kontaktspaile jāaizsargā ar lokizlādes aizsardzības ierīci.

407.attēls. Kontaktspailes aizsardzība ar ar lokizlādes aizsardzības 
ierīci. 

408.attēls. Darba zemējuma uzlikšana vadam (vecais darba zemējuma 
uzlikšanas paņēmiens, vairs neizmanto). 

23.9. PAS vada darba zemējums.

Attiecībā uz darba zemējumiem PAS vadi pielīdzināti kailvadiem, un 
uz tiem attiecas tās pašas darba zemējumu ierīkošanas instrukcijas, kuras 
bija apskatītas augstāk sakarā ar kailvadu līnijām. 

PAS vadu izmantošanai ir specifiska problēma, kas saistīta ar vadu 
iztīšanu 110 kV un augstāka sprieguma gaisvadu līniju tuvumā, no šīm 
līnijām PAS vados inducējas spriegumi, kuru noņemšana no izolētiem 
vadiem ir samērā sarežģīta. Šīs problēmas atrisināšanai var izmantot 
AMKA vadiem izstrādātos zemēšanas paņēmienus, vadus sazemējot 
caur vadu saivas paliktni. Saivā uztītā vada galam noņem izolāciju un 
pievieno saivas metāla rumbai (buksei), kurai ir kontakts ar vada iztīšanas 
ierīces (paliktņa) metāla asi. Saivas paliktni sazemē, paliktņa zemēšanas 
vadu pievienojot zemē iedzītiem stieņiem. 

.

23.8. Darba zemējumu punktu ierīkošana PAS vadam.

Elektrolīnija ar PAS vads jāapgādā ar ne lielākā par 3 km inter vālā 
izvietotiem darba zemējumu uzlikšanas punktiem. Bez tam jābūt 
nodrošinātai iespējai uzlikt darba zemējumus arī līnijas gala balstos. 

Lokizlādes aizsardzības ierīču spailes parasti ir izmantojamas darba 
zemējuma uzlikšanai, elektriskā kontakta nodroš ināšanai šo spaiļu 
skrūvēm jābūt pievilktām līdz zemējuma uzlikšanai.

Mūsdienu darba zemējumu spailes apgādātas ar izolāciju caurdurošu 
detaļu, tādēļ montēšanas procesā izolācija no vada nav jānoņem, toties 
spaile jānoskrūvē īpaši rūpīgi.

409.attēls. PAS vada zemēšana saivā vada iztīšanas laikā. 

23.10. PAS vadu savienošana. 

PAS vada savienošanai izmanto ķīļspailes vai presējamos 
savienotājus. Savienojumu pārklāj ar termiski nosēdošo izolācijas 
materiālu vai ar uztinamu aizsargājošo izolācijas materiālu.

Ķīļspailes savienotāja montāžas darba etapi.

1. Vadus iztaisno, tiem uznes savienojuma garuma atzīmes (termiski 
nosēdošās caurules garums).

.
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2. Uz vada izolācijas iezīme pusi no savienojošās čaulas garuma. No 
iezīmētā vada posma (tas tiek ielikts spailē) noņem izolāciju, nesabojājot 
vada metālu. Izolācijas noņemšanai tās šķēsgriezumā izmanto auklu un 
garenvirzienā- kabeļu nazi vai speciālu izolācijas noņemšanas ierīci. 

23.11. Vibrāciju slāpēšana. 

Noteiktos apstākļos PAS vadi vairāk par kailvadiem pakļauti vibrācijai. 
Tā parādās pie vienmērīga sānu vēja atklātās teritorijās (lauki, purvi, 
ezeri). Tādās vietās rekomendē izmantot pret vibrācijām noturīgas 
konstrukcijas, no vibrācijām aizsargājošas ierīces un vibrāciju slāpētājus. 

410. attēls. Izolācijas noņemšana, savienojot vadu.

3. No atkailinātajiem vadiem ar stiepļu birsti noņem oksīdu slāni.
4. Pirmo vadu visā notīrītajā garumā iebīda savienojošajā čaulā līdz 

atdurei, tad ar rāvienu pavelk atpakaļ. 
5. Termiski nosēdošā izolācijas materiāla cauruli pāri savienojošajai 

caurulei uzvelk vadam, un otro vadu visā notīrītajā garumā iebīda 
savienojošajā čaulā līdz atdurei, tad abus savienojamo vadu galus ar 
rāvienu pavelk ārā no čaulas.Šis etaps ir ļoti svarīgs, jo ar to panāk 
savienojamo vadu pietiekamu ieķīlēšanu spailes ķīļos. 

Ja šo etapu izpilda neakurāti, termiski nosēdošās caurules 
montēšanas procesā savienojums var kļūt vaļīgs un, caurulei atdziestot, 
vadu gali var izslīdēt no savienotāja. 

.

411. attēls. Termiski nosēdošā caurule uz savienotāja. 

413. attēls. Vibrāciju slāpētāja montāža.

23.12. Darbi uz PAS vadiem zem sprieguma. 

23.12.1. Vispārēja informācija.

Uz PAS vadiem var veikt praktiski visus augstāk apskatītos ar 20 kV 
sprieguma neizolētu vadu līni ju pievienošanu saistītos darbus. Darbus 
zem sprieguma atļauts izpildīt tikai speciāli šiem darbiem apmācītam 
personālam, izmantojot pieļautās darbu izpildes metodes un 
konstrukcijas, kas atļauj ievērot prasības pietiekošiem attālumiem līdz 
citām zem sprieguma esošām daļām. 

23.12.2. PAS vada spaile, montāža zem sprieguma.

Montējot PAS vadus zem sprieguma, izmanto ar izolāciju caurdurošu 
detaļu apgādātu spaili, kuras vada caurumā ievietots lokveida fiksators. 

Pie šī lokveida fiksatora ar neizolētā vada spaili pievieno vadu. 

6. Vada izolāciju padara nelīdzenu, visā termiski nosēdošās caurules 
garumā izolāciju apstrādā ar smilšpapīru, vadu un savienojošo čaulu 
notīra no netīrumiem un taukiem.

7. Uzmanīgi sasilda savienojošo čaulu un vadu.
8. Termiski nosēdošo cauruli centrē pret vadu savienošanas vietu. 

Izdara caurules nosēdināšanu virzienā no centra. Nosēdināšanu veic 
abos virzienos tā, lai līme no caurules galiem nāktu ārā vienmērīgi. 
Sildīšanu izdara ar mierīgu dzeltenu liesmu. 

9. Montāžas darbus drīkst turpināt pēc pilnīgas savienojuma 
atdzišanas.

.

412.attēls.Samontēts PAS savienojums. 414.attēls. Izolāciju caurdurošā PAS vada spaile un lokveida fiksators. 
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23.12.3. Vada PAS savienošanas zem sprieguma piemēri. 

415.attēls. Nozarojuma līnijas PAS vada pievienošana kailvadam, darbs 

zem sprieguma.

416.attēls. Nozarojuma līnijas kailvada pievienošana PAS vadam, darbs 
zem sprieguma.

23.13. PAS vadu marķēšana.

PAS vad iem izmanto vidējā sprieguma tīkla marķēšanu, kas 
aprakstīta grāmatas punktā 21.10. „20 kV sprieguma gaisvadu kailvadu 
elektrolīniju marķēšana”.

23.14. Dokumenti un pieņemšanas pārbaudes. 

PAS vadiem sastāda dokumentus un veic ekspluatācijas kontroli 
tāpat kā aprakstīts augstāk, apskatot 20 kV kailvadu līnijas grāmatas 
punktā 21.11. „Dokumentēšana un kontrole pirms ekspluatācijas”.
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24. 20 KV SPRIEGUMA UNIVERSĀLO KABEĻU MONTĀŽA 

24.1. Vispārēja informācija.

Agrāk montāžai tika izmantoti SAMKA un SA XKA tipa 
augstsprieguma kabeļi, kuriem pielietoja piekaramo armatūra. SAXKA 
tipa kabeļus izmantoja tikai gaisvadu montāžai. Šobrīd SAXKA tipa 
kabeļi ir pielāgoti un kalpo kā universālie kabeļi, ko var izmantot 
gaisvadu, pazemes un zemūdens līnijās.

24.2. Universālā augstsprieguma kabeļa montāža. 

24.2.1.

Saskaņā ar iepriekš apskatīto 2.1. nodaļas 2.1.14.2. punktu, kas 

ietver gaisvadu elektrolīniju standarta (1 - 45 kV SFS-EN 50423-1) 

nostādnes. 

Izolēta gaisvadu elektrolīniju sistēma – tā ir sistēma, kur katrs vadītājs ir 
klāts ar izolāciju, kas nodrošina aizsardzību pret jebkurām strāvas 
noplūdēm starp fāzēm vai starp fāzēm un sazemētajām daļām. Vairumā 
gadījumu, katrai fāzei ir uzklāts vadošs slānis. Šādu sistēmu piemēri ir 
piekarkabeļi (ABC), pašnesoš ie pazemes kabeļi, kas stiprinās pie 
speciāla stiprinājuma, kā arī universālās kabeļu sistēmas.

24.2.2.Piemērā dota AHXAMK-WM kabeļa uzbūve.

Šis kabeļu tips ir universāls, kas paredzēts 12/20 kV spriegumam, ar 
PEX izolāciju. Tas ir savīts ap nesošo tērauda trosi, kam ir šķērsšūtā 
(vulkanizētā) polietilēna izolācija. Šis materiāls aizsargā trosi no laika 
apstākļu iedarbības uz to.

417. attēls. Universālais kabelis AHXAMK-WM 20 kV (Prysmian). 

24.3. Pielietojamība.  

AHXAMK-WM tipa kabelis tiek izmantots kā 10 kV un 20 kV 
sprieguma neizolētu gaisvadu līniju aizstājējs. To pārsvarā izmanto:

- pagaidu pieslēgumu vietās, kur nepieciešama elektroenerģijas 
padeve darba vietai; 

- teritorijās ar ļoti augstām apkārtējās vides saglabāšanas prasībām;
- objektos, kur balstos ir/ vai tiks uzstādītas zemsprieguma un 

telekomunikāciju līnijas;
- darbos, kur notiek izmaiņas novecojušos tīklos;
- kā remonta kabeli tīkla būvniecības un tehnoloģiskās atteices laikā;
- kā izejošo kabeli no transformatora apakšstacijas vai sadales 

punkta.

24.4. Attālumi līdz tuvumā esošiem objektiem un citām 
elektropārvades līnijām.

Minimālie attālumi no universālā augstsprieguma kabeļa līdz zemei, ēkām, 
kokiem un transporta maģistrālēm utt., ir tādi paši kā zemsprieguma 
piekarkabelim. Attālumu apzīmējumu prasības ir aprakstītas „Spēka 
gaisvadu elektropārvades līniju normatīvās prasības”, kā arī gaisvadu 
elektrolīniju standartos. Kabelim nav nepieciešama ierobežota, iztīrīta 
trase, jo koku zari un stumbri nespēj to bojāt.

Tā kā AHXAMK -WM ir universāls augstsprieguma kabelis ar 
sazemētu ekrānu, tad minimālais attālums no tā līdz citiem tajos pašos 
balstos novietotiem piekarkabeļiem var būt ne mazāks kā 30 cm (skat. 
SFS 6003, tabula Nr.1) . AHXAMK-WM tipa kabelis tiek stiprināt s virs 
piekarkabeļa, kā arī tam jābūt uzstādītam otrā balsta pusē no citiem 
piekarkabeļiem. 

Lai izceltu un indentificētu AHXAMK -WM tipa kabeli no citiem 
kabeļiem, tas tiek marķēts ar speciālu birku. To var stiprināt uz kabeļa vai 
arī zem piekarāķa. 

24.4. Montāžas armatūra

418. attēls. Nesošais balsts. 
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Nesošais balsts
1. Balsta cepurīte 1 gb. 
2. Piekarāķis RKKU 1 gb.
3. Piekarspaile SO86 1 gb.

421.attēls. Piekarspaile SO241 (Ensto).
419.attēls. Stūra balsts. 

Stūra balsts
1. Balsta cepurīte 1 gb. 
2. Piekarāķis REKS 1 gb.
3. Montāžas rullīša SO150 stiprinājums 1 gb.

Stiprinājumi un piekarspailes.

Taisnos līnijas posmos tiek izmantoti piekarāķi RKKL (SFS 3812), 
ar kā palīdzību kabelis tiek uzstādīts pareizajā attālumā no balsta. 
Jāizvairās no kabeļa uzstādīšanas pagrieziena ārējā leņķī, to uzstāda 
iekšējā, izmantojot REKS (SFS 3813) tipa āķus. 

Nesošās troses nostiprināšanai pie piekarāķa tiek izmantotas SFS
3814 standartam atbilstošas piekarspailes RSR. 

422.attēls. Traversa SOT73 lieliem pagriezieniem (Ensto).

420.attēls. Piekarāķi RKKL и REKS.

423. attēls. Stūra balsta montāžas piemērs (Empower).
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Spriegotājspaile.
Spriegotājspaile tiek izmantota AHXAMK-WM tipa kabeļa nesošās 

troses montāžai pie piekarāķa vai skrūves ar gredzenveida galvu . 
Saskaņā ar montāžas instrukciju izgrūžot troses galu caur 
spriegotājspaili, nostrādā satveršanas mehānisms un trose tiek droši 
nofiksēta.

24.6 . Savienojumu un gala apdaru montāža. 

Montāža. 
AHXAMK-WM iztīšana tiek veikta līdzīgi kā piekarkabelim AMKA, 

bet tā svars un izmērs nostiepuma spēkam uzliek savas prasības. 
Jāizvairās no asiem pagriezieniem, bet, ja tas nav iespējams, šo 
pagriezienu zonā jāveido vairāki maz āki pagriezieni, lai pasargātu 
kabeli no sabojāšanas. 

Kabeļa iztīšana no saivas uz transporta līdzekļa, kas pārvietojas, 
atļauta tikai ceļa malās, kur nav krustojumu ar citiem ceļiem un 
elektrolīnijām. 

424. attēls. Kabeļa montāžas rullīši. 
Tabula Nr. 35. Montāžas nostiepuma spēku un nokaru piemērs(daļa no tabulas RJ 8:94)( SAXKA 3x70.)
Troses nostiepuma montāžas spēks, kN.

Laidums, m Temperatūra, 
°C

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40

30 14,28 12,96 12,08 11,08 10,17 9,34 8,61

40 13,92 12,96 12,08 11,27 10,53 9,86 9,26

50 13,58 12,80 12,08 11,42 10,82 10,27 9,78

60 13,80 12,66 12,08 11,54 11,05 10,60 10,18

70 13,07 12,55 12,08 11.64 11,23 10,85 10,50

80 12,89 12,47 12,08 11,71 11,37 11.05 10,76

90 12,76 12,40 12,08 11,77 11,48 11,21 10,96

100 12,64 12,35 12,08 11,82 11,57 11,34 11,12

Nostiepuma spēkam atbilstošā nokare, m.

Laidums, m Temperatūra, °C

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40

30 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,33 0,35

40 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,55 0,58

50 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,86

60 0,91 0,96 1,01 1,05 1,10 1,15 1,20

70 1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,53 1,58

80 1.68 1,74 1,80 1,85 1,91 1,96 2,02

90 2,15 2,21 2,28 2,33 2,39 2,45 2,51

100 2,69 2,75 2,81 2,88 2,94 3,00 3,06
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Savienošana un gala apdare.
Lai veiktu kvalitatīvu AHXAMK-WM tipa kabeļu gala apdaru 
un savienojošo uzmavu montāžu, nepieciešams atbilstošs 
personāls, kas sagatavo kabeļa fāzes vadus un, ievērojot 
ražotāja instrukcijas, veic attiecīgās savienojošās uzmavas 
vai gala apdares montāžu.

.

425. attēls. Pāreja no kailvada uz AHXAMK-WM tipa kabeli 
balsta iekārtā (Etelä-Suomen Energia). 

426.attēls. Pāreja no AHXAMK-WM tipa kabeļa uz pazemes kabeli balsta iekārtā (Etelä-

Suomen Energia).
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25. Gaisvadu elektrolīniju celtniecība transporta maģistrāļu  
un atpūtas zonu tuvumā
25.1. Vispārēja informācija.

Līdz 31.12.2010.g.  gaisvada elektrolīniju celtniecība  noritēja saskaņā 
ar "Normatīvās prasības stipru stāvu elektropārvades gaisvadu līnijām 
" (VIM  A4-1993 ) un pēc  31.12.1993.g. - pamatojoties uz jauniem 
gaisvadu elektrolīniju standartiem.

Vispārējās lietošanas ceļu sakarā,  buvējot eletrolīnijas, jāievēro Ceļu 
administrācijas instrukcija " Elektropārvades līnija un vispārējās 
lietošanas ceļi ".

Dzelzceļa prasības sakarā ar gais vadu elektrolīniju celtniecību 
formulētas kopējā Dzelzceļa administrācijas instrukcijā  " Vadi un kabeļi  
Dzelzceļa administrācijas pārvaldāmā teritorijā ". Prasības gaisvadu 
elektrolīniju celtniecībai ūdens transporta ceļu tuvumā  noteiktas  Jūras 
kuģniecības pārvaldes instrukcijā. Vispārējās lietošanas  ceļu, dzelzceļu 
un ūdens transporta ceļu šķērsošanai nepiecieśama atbilstoša atļauja, 
kurā norādīta elektrolīnijas vieta un celtniecības veids.  Somijā tagad šīs 
trīs iestādes apvienotas vienā - Somijas Transporta aģentūrā.

"Normatīvajās prasībās stipru strāvu elektropārvades gaisvadu līnijam"  
atpūtas zonas, piemēram,  sporta stadionus ar skatītāju tribīnēm 
attiecina ceļu kategorijai, un uz tiem attiecas tās pašas attālumu 
prasības, kādas noteiktas ceļiem. Jaunajā gaisvadu elektrolīniju 
standartā SFS -EN 50423 -1  atpūtas zonām noteiktas speciālas 
prasības. Skat.punktu 25.5.

Minimālais pieļaujamais  brīvgaisa attālums .

Noteiktais minimālais pieļaujamais brīvgaisa attālums Del, pie kura 
komutācijas pārsprieguma gadījumā var nenotikt caursite  starp fāzes 
vadītāju un objektiem ar zemes potenciālu, var būt t.s.  iekšējais 
attālums, ja domāts attālums no vadītāja līdz balsta konstrukcijai, un 
ārējais attālums, ja domāts attālums no vadītāja līdz kādam ārējam 
objektam (skat.SFS-EN 50341-3-7 un  tabulu 5.4/FI.1).    

Kailvadiem noteiktie brīvgaisa attālumi norādīti tabulā  VIM 3.1 -1 un  
pamata attālumi- tabulā 5.4/FI.1.

36. tabula.  Attālumu korekcijas pēc sprieguma. 

Spriegums kV Tabulas VIM-3.1-1 
daļa, korekcijas pēc 

sprieguma.

Tabulas 5.4/ F1.1 daļa. Pamata 
attālumi, m

1 0,06 -

1…10 0,12 0,12

20 0,22 0,22

30 0,32 0,32

45 0,48 0,48

110 0 0,90

220 1 1,5

400 2 2,9

25.2. Elektrolīnija ceļa vai tam analoģiskas transporta maģistrāles 
tuvumā.

25.2.1. Vispārēja informācija.

Kaitējumi, ko mežos izvietotām 20 kV gaisvadu elektrolīnijām  nodara 
vētras un sniega masas, rada nepieciešamību līnijas pārnest uz ceļu 
malām. Jaunās  20 kV gaisvadu elektrolīnijas  parasti izvieto gar ceļiem.

Ja līnijas izvietotas ga r vispārējas lietošanas ceļiem, jāpanāk,  lai to 
klātbūtne minimāli traucētu kustībai, ceļu un apkārtnes uzkopšanas 
darbiem. Jāseko, lai tiktu ievērota Ceļu administrācijas instrukcija 
"Elektropārvades līnijas un vispārējās lietošanas ceļi".

Pirms ar gaisvadu elektrolīniju saistītu darbu uzsākšanas ceļa zonā vai tās 
tuvumā jāsaņem Ceļu administrācijas atļauja līnijas izvietošanai. Atļaujas 
saņemšanas procedūra  noteikta Ceļu administrācijas instrukcijās. Līnijas 
izvietošanas atļaujā izvirzītas prasības sati ksmes organizēšanai 
elektrolīnijas celtniecības darbu laikā. 

427.attēls. Ceļa šķērsprofila atsevišķu daļu nosaukumi.
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Ceļa ierīkošanas zonas iezīmēšana apkārtnē notiek zemes mērīšanas 
darbu etapā, tā  var atrasties 1 m attālumā  no pieceļa grāvja malas, bet, 
ja nav grāvja, tad 1 m attālumā no ceļa slīpuma vai profila.

Ceļmalas robeža ir 2 m attālumā no grāvja un 3 m attālumā no slīpuma 
malas vai ceļa profila.

Aizsargzonas platums ir 20 m, skaitot no šosejas ceļa braucamās daļas 
centrālās ass un 12 m - no vietējas nozīmes ceļa braucamās daļas 
centrālās ass.

Ar redzamības zonu saprot ceļa posmu, kas ceļa satiksmes drošības 
nodrošināšanai ir brīvs no šķēršļiem. Redzamības zonas definētas: 

- ceļa virāžās,

- krustojumos un sazarojumos,

- vietās ar vienvirziena automobīļu un dzelzceļa līniju krustojumiem.

25.2.3. Noteikumi tuvumā esošām gaisvadu elektrolīnijām un to 
atbilstība  prasībām, instrukcijām un standartiem.

25.2.3.1. Prasības attālumiem saskaņā ar " VIM  A4-93 ".

" Stipru strāvu ga isvadu elektropārvades līniju Normatīvās prasības " 
ceļus atkarībā no tiem izvirzītajām prasïbām iedala 2 grupās:

a) ceļi, kas neveido superaugstu speciālo pārvadājumu ceļu tīklu, 

b) ceļi, kas veido iepriekš minēto pārvadājumu ceļu tīklu.

VIM4.2.1.2.

Ceļa vai cita analoga transporta maģistrāle. 

Par citām analoģiskām transporta maģistrālēm uzskata ielu,  Likumam  
par pārvietošanos apvidū atbilstošu sniega motociklu trasi, kā arī 
laukumu, stadionu ar skatītāju telpām, sabiedrisku vai privātu laukumu 
kravas iekraušanai- izkraušanai un stāvvietu laukumu kopā ar 
piebraucamajiem ceļiem.

.

a) Ceļi, kas neveido superaugstu speciālo pārvadājumu ceļu tīklu. 

Р – vertikālajam attālumam no augšā uzkārtā vada, iezemēta vadītāja 
vai zibens aizsardzibas troses līdz tr ansporta maģistrāles virsmai 
normālos apstākļos jābūt ne mazākam par 5,5 m, bet pie slodzes, kā arī 
pie norauta iezemēta vadītāja vai arī pie norautas zibens aizsardzības 
troses pastiprinātā vada blakus posmā (skat. Punktu 2.2) - ne mazākam 
par 5 m.

Ja vads atrodas virs privātā ceļa, ko izmanto  transporta līdzekļu kustībai, 
veloceliņa vai arī kopējas lietošanas trotuāra vai ielas, tad tā vertikālajam 
attālumam līdz minēto objektu virsmai normālos apstākļos jābūt ne 
mazākam par 4 m.

Vertikālajam attālumam no augšā izvietota gaisvadu elektrolīnijas vada 
līdz transporta maģistrāles virsmai normālos apstākļos pie slodzes jābūt 
ne mazākam par 6 m + korekcija pēc sprieguma, bet no gaisvadu 
elektrolīnijas pastiprinātā vada pie vadu pārāvuma pastiprinātā vada 
blakus posmā (skat. punktu 2.2) - ne mazākam par 5 m + korekcija pēc 
sprieguma.

Sniega motociklu  trasē, kas atbilst likumam par pārvietošanos apvidū, 
attālumam no gaisvadu elektrolīnijas vada  līdz trases virsmai pie 
slodzes un normāliem laika apstākļiem jāatbilst  punkta 4.1.1.  prasībām,  
pie kam gaisvadu elektrolīnijas vadu attālumiem  nav noteiktas prasības    
vadu pārrāvumu gadījumos blakus posmā (skat.punktu 2.2).

Tiek uzskatīts, ka vads atrodas zem ceļa,  ja kāda  tā daļa ir zem 
ceļa virsmas.  Par ceļavirsmu uzskata ne tikai braucamās daļas, bet arī 
ceļmalas virsmu.

Aizliegts bez ceļa pārvaldnieka atļaujas ceļa zonā uzstādīt balstus 
(ieskaitot atsaites).  Tas pats attiecas arī uz vadu piestiprināšanu tiltiem, 
kas uzskatāmi par vispārējas lietošanas ceļiem.

Balsti ar atsaitēm izvietojami ne mazāk kā 2 m attālumā no ielas 
braucamàs daļas un 0,5 m  attālumā no veloceliņa malas.

428.attēls. "VIM" Zīm. 4.2.3. - minimālais pieļaujamais gaisvada elektrolīnijas vada vertikālais attālums līdz ceļa virsmai,  kā arī minimālais 
rekomendējamais  balsta horizontālais attālums līdz ielas braucamās daļas vai veloceliņa malai. Iesvītrotajā daļā vads nedrīkst atrasties.  Minimālā 
pieļaujamā attāluma "h" vērtības atspoguļotas tabulā 4.2.-2.

.
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37.tabula («VIM», tabula 4.2.-2.). Minimālais pieļaujamais gaisvadu elektrolīnijas vada attālums līdz ceļa vai analogas transporta maģistrāles  
virsmai ( ”VIM” Tabula 4.2.-2.).   

1 2 3 4

Vads

Attālums, m.

Laika

apstākļi

Pie slodzes Vada pārraušanas

gadījumā

Piekarvads
5,50 (4,00) 5,00 (4,00)

Zemējumu vads un zibens aizsardzības trose
5,50 5,00 5,00

<1kV gaisvadu elektrolīnija
6,00 5,00 5,00

>1 kV
6,12 5,12 5,12

20 kV 
6,22 5,22 5,22

30 kV
6,32 5,32 5,32

45 kV
6,48 5,48 5,48

110 kV
6,90 5,90 5,90

220 kV
7,50 6,50 6,50

400 kV
8,90 7,90 7,90

VIM4.2.1.2

b) Ceļi, kas veido superaugstiem speciāliem pārvadājumiem paredzētu 

ceļu tīklu.

Minimālos pieļaujamos vertikālos attālumus no virs superaugstiem 

speciāliem pārvadājumiem paredzētu ceļu tīklu veidojošiem ceļiem 

novietotiem gaisvadu elektrolīnijas vadiem līdz ceļa virsmai skatīt 

1.pielikuma attēlā 4.2.-4. 

Līdz ceļu virsmai pie normālas slodzes un laika apstākļiem atbilst tabulas 
4.2.-3. attiecīgā vērtība. Gaisvadu līnijas vada pārrāvuma gadījumā 
kaimiņu posmā (skat. punktu 2.2) jāievēro 4.2.-2.tabulas4.stabiņā 
norādītie attālumi.

38.tabula. Minimālais pieļaujamaisvertikālais attālums no gaisvadu elektrolīnijas vada līdz superaugstiem speciāliem pārvadājumiem paredzēto ceļu 
tīklu veidojošu ceļu virsmai ( VIM , tabula 4.2.-3.).

1 2 3 4

Vads

Brīvas caurbraukšanas 
augstums m

6,0 m 6,5 m 7,0 m1)

Attālums, m

Zemējuma vads un zibens aizsardzības trose
6,2 6,7 7,2

Piekarvads
6,5 7,0 7,5

<kV gaisvadu elektrolīnija GL
6,5 7,0 7,5

>1...45 kV
7,0 7,5 8,0

110 kV
7,4 7,5 8,4

220 kV
8,0 8,5 9,0

400kV 
9,5 10,0 10,5
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Vada pastiprināšana.

Tajos posmos,  kuros vertikālais  attālums novada  līdz vispārējas 

lietošanas ceļa vai analogas  satiksmes maģistrāles virsmai ir mazāks 

par 5 m+ korekcija pēc sprieguma (20 kV gaisvadu elektrolīnijās - 5,22 

m), līnija ir jāpastiprina.

Veidojot līniju, jāievēro, lai gaisvadu līnijas iekšējā leņķī esošais vads, 
kas varbūtējās atvienošanās gadījumā sasniedz transporta maģistrāli,  
būtu piestiprināts leņķa balstam pēc vada pastiprināta stiprinājuma  
principa. Stiprinājums nedrīkst aprobežoties tikai ar skrūvju ieskrūvēšanu 
balsta koksnē.

Ceļu malās izvietotiem augstsprieguma līniju balstiem jābūt uzstādītiem 
brīdinājuma plakātiem.

429. attēls. Brīdinājuma plakāts.  

25.2.2.2. Prasības attālumiem saskaņā ar gaisvadu elektrolīniju 
standartu SFS-EN  50341-1.

"5.4.5.2. Transporta maģistrāles.

Minimālajam pieļaujamajam attālumam no gaisvadu elektrolīnijas vada 
līdz ceļa virsmai jebkuros apstākļos: pie maksimālās vada temperatūras 
un vēja spiediena,kā arī pie apledojuma slodzes jābūt ne mazākam par:

6 m+ Del (skat.tabulu 5.4.5.3.1.)."

"FI 1. Līnija autoceļa, dzelzceļa vai ūdens transporta ceļa tuvumā vai šo 
ceļu krustojuma tuvumā.

Ceļiem tiek pielīdzinātas ielas, ceļi, laukumi, automašīnu parkošanās un 
iekraušanas-izkraušanas laukumi.

Minimālais horizontālais attālums starp gaisvadu līnijas balstu un ceļa 

malu ir 2 m.
Ja krustojas ceļi, kas veido speciālo superaugsto pārvadājumu ceļu tīklu, 
attālumam jāatbilst ceļu noteikumos noteiktajām prasībām.

Attālumu samazināšana ceļu sazarojumos nav pieļaujama. Kā 
izņēmums var būt Likumam par pārvietošanos apvidū atbilstošas sniega 
motociklu trases, un trases, kurām piemērojami no būvēm attālināto ceļa 
posmu attālumi."

24.2.2.3. Prasības zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju attālumiem 
saskaņā ar standartu SFS 6003.

"Minimālajam vertikālajam attālumam nozemsprieguma elektrolīnijas 
vada, kabeļa, zemējuma vada vai zibens aizsardzības troses līdz 
vispārējas lietošanas ceļa virsmai jābūt ne mazākam par 7,8 m. Virs 
ceļa nostiepta atsaite attāluma ziņā tiek pielīdzināta elektrolīnijas 
kabelim.

Vertikālajam attālumam no kabeļa līdz uz privātās zemes ierīkotā 
vispārējās lietošanas transporta kustībai paredzētā ceļa, trotuāra vai 
veloceliņa virsmai jābūt ne mazākam par 5,5 m..."

25.2.2.4. Prasības attālumiem saskaņā ar instrukcijas 

"Elektropārvades līnijas un vispārējas lietošanas ceļi".

Instrukcija nosaka minimālos pieļaujamos gaisvadu elektrolīniju 
augstumus virs vispārējās lietošanas ceļiem. Tie parādīti 39.tabulā.

39.tabula. Minimālais pieļaujamais gaisvadu elektrolīnijas vada augstums virs vispārējās lietošanas ceļiem ("Elektriskie vadi un vispārējās 
lietošanas ceļi" 4. pielikums).

Minimālais pieļaujamais gaisvadu elektrolīniju vadu augstums virs vispārējās lietošanas ceļiem, m

Ceļa tips Valsts ceļi Pārējie ceļi

Prasības brīvas caurbraukšanas augstumiem 7,0 6,0

Zemējuma vads un zibens aizsardzības trose 7,5 6,7

Piekarvads 7,8 7,0

<1 kV 7,8 7,0

1...4,5 kV 8,3 7,5

110 kV 8,7 7,9

220 kV 9,3 8,5

400 kV 10,8 10,0
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Valsts, apgabalu un reģionālas nozīmes ceļiem, kā arī superaugstu 
pārvadājumu ceļiem, nosakot attālumu, ievērota pielaide sniegam 0,1 m, 
sasalumam 0,1 m, kā arī ceļa konstrukcijas remontam 0,1 m. Citu veidu 
ceļiem ir šādas pielaides: sniegam - 0,2 m, sasalumam - 0,1 m, bet ceļu 
konstrukciju remontam - 0,2 m. Pielaide sasalumam Somijas ziemeļos 
var būt arī lielāka.

Informācija par superaugsto speciālo pārvadājumu ceļu izvietojumu 
saņemama Transporta aģentūrā.

25.3. Gaisvadu elektrolīnijas dzelzceļa tuvumā.

25.3.1. Prasības attālumiem atbilstoši "VIM A4-93".

Punkts 4.2.1.1. "Normatīvās prasības stipru strāvu gaisvadu 
elektrolīnijām".

Ja gaisvadu elektrolīnijas vada horizontālais attālums līdz sliedei vai 

elektrificētas dzelzceļa līnijas konstrukcijai ir mazāks par 5 m+ 

korekcija pēc sprieguma, tad vertikālajam attālumam no līnijas vadiem 

pie slodzes normālos laika apstākļos, kā arī neizolēta vada pārrāvuma 

blakus posmā gadījumā (skat. punktu 2.2.) līdz elektrificēta dzelzceļa 

sliedei jābūt ne mazākam par 11,5 m+ korekcija pēc sprieguma, bet 

līdz neelektrificēta dzelzceļa sliedēm - ne mazākam par 7 m+ korekcija 

pēc sprieguma. Īpašos gadījumos šie attālumi var būt arī lielāki. 

Pastiprināšana.

Pastiprināta gaisvadu elektrolīnija vajadzīga posmos, kur līnijas 
horizontālais attālums līdz dzelzceļa sliedei vai elektrificēta dzelzceļa 
līnijas konstrukcijai ir mazāks par 5 m+ korekcija pēc sprieguma.

Dzelzceļa būves zona.

Dzelzceļa būves zona - tā ir abpus dzelzceļa sliedēm dzelzceļa 
vajadzībām paredzēta iezīmēta teritorija. 

Balstu un to atsaišu uzstādīšana dzelzceļa zonā atļauta tikai ar 
dzelzceļa pārvaldnieka atļauju. Arī līniju posmu krustojumam virs 
dzelzceļa ir vajadzīga tāda atļauja.

Vispārējas lietošanas dzelzceļa pārvaldnieks - amatpersona, kurai 
pakļauta Dzelzceļa pārvalde un attiecīgā dzelzceļa posma priekšnieks.

430.attēls. Minimālais pieļaujamais gaisvadu elektrolīnijas vada attālums 
līdz dzelzceļa sliedei. Vads nevar atrasties iesvītrotajā daļā, a -
palielinājums pēc sprieguma.

40. Tabula. Minimālais pieļaujamais gaisvadu elektrolīnijas vada attālumslīdz dzelzceļa sliedei ("VIM", tabula 4.2.-1.)

1 2 3

Vads Attālums, m

Līdz elektrificēta dzelzceļa sliedei Līdz neelektrificēta dzelzceļa 
sliedei

Piekarvads, zemējuma vads un zibens aizsardzības trose 11,50 7,00

1kV gaisvadu elektrolīnijas darba vads 11,50 7,00

>1 kV...10 kV 11,62 7,00

20 kV 11,72 7,22

30 kV 11,82 7,32

40 kV 11,98 7,48

110 kV 12,40 7,90

220 kV 13,00 8,50

400 kV 14,40 9,90
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Jāievēro, ka Dzelzceļa administrācija nedod atļauju elektrificētu dzelzceļu 
šķērsošanai ar zemspriegumagaisvadu līniju. 

25.3.2. Prasības attālumiem saskaņā ar gaisvadu elektrolīniju 
standartu SFS-EN 50341-1.

"5.4.5.3. Transporta maģistrāles.

Minimālais pieļaujamais attālums no gaisvadu elektrolīnijas vada līdz 
neelektrificēta sliedes virsmai pie jebkuras slodzes, vada maksimālās 
temperatūras, apledojuma apstākļiem un vēja spiediena ir 6 m+ Del (skat. 
tabulu 5.4.5.3.1.).

5.4.5.3.1. Transporta maģistrāles.

Minimālais pieļaujamais attālums no gaisvadu elektrolīnijas vada līdz 
elektrificēta dzelzceļa konstru kcijai pie jebkuras slodzes, vada 
maksimālās temperatūras, apledojuma slodzes, vēja spiediena ir 2 m+ 
Del (skat. tabulu 5.4.5.3.1.).

FI.2. Gaisvadu līnijas tuvināšanās dzelzceļam vai tā krustošana.

Ja horizontālais attālums starp sliedi vai elektrificēta dzelzceļa 
konstrukciju un balstu ir ne mazāks par 5 m+ Del, tad attālumam pa 
vertikāli starp sliedes virsmu un vadu jābūt ne mazākam par 7 m+ Del, pie 
tam elektrificētam dzelzceļam tas ir jau 11,5 m+ Del.

25.4. Gaisvadu elektrolīnijas tuvināšana kanālam vai citai ūdens 
kuģniecības telpai.

25.4.1. Prasības attālumiem atbilstoši "VIM A4-93".

Punkts 4.2.1.3."Normatīvās prasības stipru strāvu gaisvadu 
elektrolīnijām".

Minimālais pieļaujamais attālums no gaisvadu elektrolīnijas vada līdz kuģa 
augstākajam punktam (masta galotnei) jebkuros laika apstākļos un pie 
jebkuras slodzes, pastiprinātā gaisvadu līnijā, kā arī esot pārrāvumam 
kaimiņu posmā (skat. punktu 2.2.), ir1,5 m+ Del.”

41.tabula. Minimālie pieļaujamie attālumi no gaisvadu elektrolīnijas 
vada līdz kuģa mastam („VIM” tabulas 4.2-3. daļa).

1 2

Vads Attālums,

м

Piekarvads, zemēšanas vads un zibens 
aizsardzības trose

1,50

< 1 kV Gaisvadu līnijas darba vads 1,50

>1…10 kV 1,50

20 kV 1,62

30 kV 1,82

45 kV 1,98

110 kV 2,40

220 kV 3,00

400 kV 4,40

Lai gaisvadu elektrolīnija šķērsotu ūdens kuģniecības ceļus, 
vajadzīga Somijas Jūras administrācijas atļauja, kas nosaka kuģiem 
maksimālo mastu augstumu.

25.4.2. Prasības attālumiem saskaņā ar gaisvadu elektrolīniju SFS-
EN 50341-1 standartu.

"5.4.5.3. Transporta maģistrāles.

Minimālais pieļaujamais attālums no gaisvadu elektrolīnijas vada līdz 
kuģa gabarītiem ūdenstilpnē, kas oficiāli atzīta par derīgu navigācijai, pie 
jebkuras slodzes, vada maksimālas temperatūras, apledojuma un vēja 
slodzes ir 2 m+ Del (skat. tabulu 5.4.5.3.1.).

FI.3. Kuģniecības ūdenstilpnes.

Datus par kuģu mastu maksimālo augstumu var saņemt Somijas Jūras 
administrācijā."

25.4.3. Somijas Jūras administrācijas instrukcija 1369/00/2008.

Somijas Jūras administrācijas rīcībā ir instrukcijas, pēc kurām montē un 
marķē gaisvadu elektrolīnijas, kabeļlīnijas un citas līnijas. 

"1. Gaisvadu elektrolīnijas.

1.1. Vispārēja informācija.

Saskaņā ar Likuma par ūdeni ( 264/1961 ) 1. un 2. nodaļas Nolikumiem 
gaisvadu elektrolīniju celtniecībai gad ījumos, ja elektrolīnija ierobežo 
ūdens kuģniecību, jāsaņem Apkārtējās vides departamenta atļauja. 
Gaisvadu elektrolīnijas ierīkotājam jau agrīnā projektēšanas stadijā ar 
Somijas Jūras administrāciju jāsaskaņo pieļaujamais gaisvadu līniju 
augstums katrā konkrētā vietā, izejot no kuģniecības vajadzībām. 

Ar kuģu kustību saistītais prognozējamais līniju augstums ietverts 
Somijas Jūras administrācijas izdevumā "Rekomendācijas  gaisvadu 
elektrolīniju gabarītu augstumiem" (Somijas Jūras administrācijas 
izdevums 4/2006).  Līdz ar rekomendējamo caurbraukšanas 
gabarītaugstumu izdevumā ir arī  instrukcija par gaisvadu elektrolīnijas 
izvietojumu apvidū, par tās iezīmēšanu kartē. Rekomendācija attiecas 
ne tikai uz kuģniecības trasēm, bet arī uz visām navigācijai un kuģ u 
peldēšanai noderīgajām ūdenstilpnēm.

Somijas Jūras administrācija sadarbojas ar reģionālajām apakšvienībām 
jautājumos, kas saistīti ar gaisvadu elektrolīnijām."

1.2. Gaisvadu elektrolīniju apzīmējumi.

Gaisvadu elektrolīnijas, kas šķērso ūdenskrātuves u n ierobežo ūdens 
transporta kustību, apvidū apzīmē ar navigācijas zīmēm. Jūras 
administrācija uzskata par nepieciešamu, ka celtniecības atļaujās un 
gabarītaugstuma atļaujās jābūt rezolūcijai par navigācijas zīmēm. 

Gaisvadu elektrolīnijas apzīmējums apvidū ir zibens veidā. Tiek 
izmantota arī zīme "Caurbraukšanas augstuma ierobežojums", uz kuras 
norādīts pieļaujamais gabarīta augstums metros. Uz šīs zīmes var būt 
norādīts arī tās darbības virziens.

.
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Знак «Ограничение габаритной высоты проезда» 
устанавливается над знаком, изображающим воздушную линию 
электропередачи. Если на участке нет фарватера общего 
пользования, то знаки допускается устанавливать относительно 
направления движения либо с правой стороны, либо по обеим 
сторонам фарватера в точке пересечения линией электропередачи 
водной магистрали или главного фарватера. 

Знак «Ограничение габаритной высоты проезда» может быть 
установлен прямо на воздушной линии электропередачи. В таком 
случае знак воздушной линии электропередачи не 

---
Zīmēm jābūt novietotām tā, lai zīmes būtu labi redzamas no peldošajiem

kuģiem, lai vajadzības gadījumā tie laikus varētu apstāties vai 

apgriezties.

Par nepilnībām zīmju uzstādīšanā un apkalpošanā atbild gaisvadu
elektrolīnijas īpašnieks un uzstādītājs."

---
432.attēls. Informatīvā zīme var atrasties tieši uz virs ūdens maģistrāles 
esošā vada.

1.3. Paziņojumi.

Строитель воздушной линии электропередачи должен 
представить Морской администрации, в частности, следующие 
извещения:

- предварительное извещение о начале строительных работ 
по воздушной линии электропередачи и графике 
строительства
- извещения в процессе производства строительных раб от, 
например, об ограничениях движения транспорта
- извещение о завершении строительства воздушной линии 
электропередачи на бланке, представленном в приложении 1 
к инструкциям, передаваемом региональному 
подразделению Морской администрации.»

25.5. Gaisvadu elektrolīnija atpūtas zonas tuvumā.

431.attēls. Krastā uzstādītā informatīvā zīme.

42. tabula. Minimālie pieļaujamie vertikālie attālumi no gaisvadu elektrolīnijas vada līdz dažādiem objektiem.

Atpūtas zona Neizolēts vads vai PAS, m Gaisa kabeļi, m

Virs sporta zonas

7,6 m 7,0 m

Virs peldbaseina augstākā punkta

8,6 m 8,0 m

Attālums līdz pieļaujamajam kuģošanas gabarītam

1,6 m 1,0 m

Attālums līdz sporta un tamlīdzīgām ierīcēm

3,6 m 3,0 m

Horizontālais attālums līdz augstākminētajiem objektiem 3,6 m 3,0 m

Zīmi "Caurbraukšanas gabarīta augstuma ierobežojums" novieto virs 
zīmes, kas attēlo gaisvadu elektrolīnijas. Ja iecirknī nav vispārējās 
lietošanas kuģu ceļa kartes, tad zīmes atļauts uzstādīt braukšanas 
virzienā vai nu labajā pusē, vai arī abās kuģu ceļa pusēs punktā, kur 
elektrolīnija krusto ūdens maģistrāli vai galveno kuģu ceļu.

Zīme "Caurbraukšanas gabarīta augstuma ierobežojums" var 
atrasties tieši uz gaisvadu elektrolīnijas. Šajā gadījumā gaisvadu 
elektrolīnijas zīme netiek uzlikta.

Gaisvadu elektrolīnijas celtniekam Jūras administrācijai jāsniedz šādi 
paziņojumi:

- iepriekšējais paziņojums par gaisvadu elektrolīnijas celtniecības darbu 
sākšanu undarbu grafiks,

- paziņojums par celtniecības darbu norisi, piemēram, par transporta 
kustības ierobežojumu,

- paziņojums par gaisvadu elektrolīnijas celtniecības nobeigumu 
iesniedzams uz veidlapas, kas atrodama instrukcijas 1.pielikumā. 
Paziņojums iesniedz ams Jūras administrācijas reģionālajā 
apakšnodaļā."

Atpūtas zonām, piemēram, spēļu laukumiem, sporta stadioniem u.c., 
piemērojamas speciālas prasības attālumiem līdz gaisvadu 
elektrolīnijas vadiem. Prasības attiecas uz elektrolīnijām 1 -45 kV 
diapazonā.
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26. KOPĒJO BALSTU KONSTRUKCIJAS

26.1. Vispārēja informācija

Kopējos balstus plaši izmanto elektrisko tīklu un telekomunikāciju 
uzņēmumi nekustamo īpašumu elektriskajos un telekomunikāciju tīklos.

Kopējo balstu popularitāte ievērojami pieauga pēc tam, kad parādījās 
iespēja augstsprieguma un telekomunikāciju vadus novietot uz kopēja 
balsta.

Somijas lauku apvidos demontē metāla vadu telekomunikācijas tīklus, 
tos nomainot ar optisko sakaru tīkliem. Tāpēc sadales tīklā ievērojama 
kopējo balstu daļa pašlaik tiek izmantota dažāda sprieguma vadu un 
optisko sakaru līniju izvietošanai. 

Mūsdienu kopējo balstu konstrukci jas atbilst „Gaisvadu līniju 
normatīvajām prasībām A4 -93". Jaunie gaisvadu elektrolīniju standarti 
neienes lielas iepriekšējās prakses izmaiņas, jo tajos teikts, ka kopējo 
balstu konstrukciju nosaka nacionālās normas, kas atbilst "VIM 4 -93" 
prasībām. Dotajā materiālā kopējo balstu konstrukcijas aplūkotas vispirms 
atbilstoši "VIM4-93" prasībām, pēc tam atsevišķi - gaisvadu elektrolīniju 
standartu prasībām.

Grāmatas autors tekstā lieto mūsdienu praksē ieviesto "telekomunikācijas 
līnija" agrākās "vājstrāvas līnija" vietā, ko izmantoja "VIM".

26.2. Kopējo balstu konstrukcija atbilstoši "VIM A4-93".

26.2.1. Vispārēja informācija.

Elektrisko darbu drošības tehnikas noteikumu 4.punktā teikts: "Ja lieto 
dažādu sistēmu piekarvadus vai elektriskās ķēdes uz kopējiem balstiem, 
jānodrošina balsta radītās bīstamības izslēgšana."

Tā kā kopējos balstos par piekarvadu apkalpi un tehnisko stāvokli atbild 
dažādi īpašnieki, kopējo balstu izmantošanas kārtība tiek saskaņota 
rakstiski.

Attālums starp dažādu spriegumu vadiem un a ttāluma korekcija pēc 
sprieguma norādīti iepriekš 35.tabulā ( VIM, tabula 3.1.-1.).

26.2.2. Augstsprieguma elektrolīnija/ augstsprieguma elektrolīnija.

Izvietojums.

Minimālajam attālumam no viena neizolēta vada līdz otram neizolētam 
vadam normālos laika apstākļos un pie slodzes jābūt ne mazākam par 1,5 
m+ korekcija pēc sprieguma.

Tabulā norādīts minimālais pieļaujamais attālums starp augstsprieguma 
gaisvadu elektrolīnijas neizolētiem vadiem, kā arī no augstsprieguma 
gaisvadu līnijas neizolētā vada līdz au gstsprieguma gaisvadu līnijas 
piekarvadam kopējā balstā.

43.tabula ("VIM", 4.4.-1.tabula).

1 2

Augstsprieguma elektrolīnija Attālums, m

<1 kV neizolēts vads 1,50

>1...10 kV „ „ 1,62

20 kV„ „ 1,72

30 kV „ „ 1,82

45 kV „ „ 1,98

110 kV „ „ 2,40

220 kV „ „ 3,00

400 kV „ „ 4,40

433. attēls.  Kopējs balsts - neizolēts augstsprieguma gaisvadu līnijas 
vads/ neizolēts augstsprieguma gaisvadu līnijas vads ("VIM", 4.4.-
1.zīm.).

Attālumam starp vienāda sprieguma viena virziena v adu piekāršanas 
punktiem jābūt:

Vismaz 1,15 reizes lielākam par aprēķināto attālumu starp fāzēm, bet, ja 
ir dažāda sprieguma vadi – vismaz 1,5 reizes lielākam par attālumu starp 
fāzēm.

Attālumi starp piekarvadiem netiek normēti, bet nepieciešamības 
gadījumā tiem jābūt tādiem, lai vadi nesistos kopā un netiktu mehāniski 
bojāti.

Rekomendējamā vadu secība virzienā no augšas uz leju, tos piekarot 
kopējā balstā:

- augstsprieguma gaisvadu līnijas neizolēts vads,

- zemsprieguma gaisvadu līnijas neizolēts vads.
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Konstrukcija.

В случае размещения на общей опоре неизолированного 
провода ВЛ напряжением 110 кВ и выше верхний провод должен 
быть усиленным.  

В случае отсутствия на общей опоре неизолированного 
провода ВЛ напряжением 110 кВ и выше механическая прочность 
верхнего провода должна быть, по крайней мере, равной 
механической прочности нижнего провода.  

При расчете нагрузки опоры должны учитываться все 
нагружающие ее провода.

26.2.3. Augstsprieguma elektrolīnija/ zemsprieguma 

elektrolīnija. Izvietojums.

Неизолированный провод ВЛ высокого напряжения должен 
располагаться выше неизолированного провода ВЛ низкого 
напряжения и подвесного провода ВЛ низкого напряжения..

Подвесной провод ВЛ высокого напряжения должен 
располагаться выше неизолированного провода ВЛ низкого 
напряжения. 

Правильная последовательность монтажа сверху вниз: 
- неизолированный провод ВЛ высокого напряжения  
- подвесной провод ВЛ высокого напряжения  
- неизолированный провод ВЛ низкого напряжения  
- подвесной провод ВЛ низкого напряжения.  

При совместной однонаправленной подвеске на общих 
опорах провода ВЛ высокого напряжения и неизолированного 
провода ВЛ низкого напряжения или подвесного провода ВЛ 
низкого напряжения или же при их установке на общей 
перекрестной опоре минимальное расстояние между проводами 
при нормальных погодных условиях и нагрузках  должно 
составлять не менее 1,5 м + прибавка на напряжение. Если 
гололедная нагрузка действует только на верхний провод, то 
минимальное расстояние между неизолированным проводом ВЛ 
напряжением 20 кВ и проводом ВЛ низкого напряжения должно 
составлять 0,35 м («VIM», таблица 4.4-3.).

44. tabula ("VIM", 4.4.-2.).

434. attēls. Neizolēts augstsprieguma GL vads/ AMKA vads
("VIM",zīm4.4.-2. b).

435.attēls. Kopējais balsts augstsprieguma GL piekarvadam un AMKA 
vadam ("VIM ", 4.4.-3. b tabula).

1 2 3

Augstsprieguma vads Zemsprieguma vads Attālums, m

1 kV neizolēts GL vads Neizolēts vads vai piekarvads 1,50

>1...10 kV ‘’ 1,62

20 kV ‘’ 1,72

30 kV ‘’ 1,82

45 kV ‘’ 1,98

110 kV ‘’ 2,40

220 kV ‘’ 3,00

400 kV ‘’ 4,40

Piekarvads Neizolēts vads 1,00

Piekarvads Piekarvads 0,30

Ja neizolēts vads piekārts kopējā 110 kV un augstāka sprieguma 
līnijas balstā, augšējam vadam jābūt pastiprinātam.

Ja kopējā 110 kV un augstāka sprieguma līnijas balstā nav neizolēta 
vada, augšējā vada mehāniskajai izturībai jābūt vismaz vienādai ar 
apakšējā vada mehānisko izturību.

Balsta slodzes aprēķinā ņem vērā visus slogojošos vadus.

Augstsprieguma gaisvadu līnijas neizolētam vadam jāatrodas augstāk 
par zemsprieguma gaisvadu līnijas neizolēto vadu un zemsprieguma 
gaisvadu līnijas piekarvadu.

Augstsprieguma gaisvadu līnijas piekarvadam jāatrodas augstāk par 
zemsprieguma gaisvadu līnijas neizolēto vadu.

Montāžas pareiza secība virzienā no augšas uz leju:

- augstsprieguma gaisvadu līnijas neizolēts vads,

- augstsprieguma gaisvadu līnijas piekarvads,

- zemsprieguma gaisvadu līnijas neizolēts vads,

- zemsprieguma gaisvadu līnijas piekarvads.

Ja kopējā balstā uzkar viena virziena augstsprieguma GL (gaisvadu 
līnijas) ar neizolētu vadu un zemsprieguma GL ar neizolētu vadu vai 
neizolētu zemsprieguma GL piekarvadu, vai arī tos uzkar kopējā 
krustojuma balstā, jāņem vērā, ka minimālajam attālumam starp 
vadiem normālos laika apstākļos un pie normālas slodzes jābūt ne 
mazākam kā 1,5 m+ korekcija pēc sprieguma. Ja apledojuma slodze 
darbojas tikai uz augšējo vadu, tad minimālais attālumam starp 
neizolētu 20 kV sprieguma GL vadu un zemsprieguma GL vadu pie 
apledojuma jābūt ne mazākam par 0,35 m ("VIM", 4.4.-3. tabula).
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Attālumam no augstsprieguma GL piekarvada līdz zemsprieguma GL 
vadam normālos laika apstākļos un slodzes jābūt ne mazāks par 1,00 m, 
bet līdz zemsprieguma GL piekarvadam – ne mazākam par 0,3 m.

Konstrukcija.

Augstsprieguma vadam jābūt pastiprinātam.

Balsta aprēķinos jāņem vērā visi balstu slogojošie vadi.

Balsta konstrukcijai jāatbilst stingrām prasībām - strāvu vadošām daļām 
jābūt iezemētām, jānovērš sprieguma nokļūšana no vienas sistēmas otrā.

Jāievēro, ka minimālie attālumi- tie nebūt nav montāžas attālumi. Ņemot 
vērā vadu atšķirīgo nostiepumu posmos, montāžas attālumiem balstos 
jābūt lielākiem par nominālajiem izmēriem.

26.2.4. Augstsprieguma līnija/telekomunikācijas līnija 
(piekaramais telekomunikācijas kabelis).

Norādījumi.

Norādījumi par augstsprieguma gaisvadu līnijas vadu un 
telekomunikācijas kabeļu uzstādīšanu kopējā balstā ietverti 
"Rekomendācijās elektrotīkliem YJ 1.08. Izvietojums”.

Augstsprieguma vads atrodas virs telekomunikāciju vada.

Masta transformatoru apakšstaciju izmanto vienīgi kā telekomunikāciju 
līnijas apkalpē izmantojamu kopējā balsta konstrukciju. 

При однонаправленной подвеске на общих опорах 
неизолированного провода ВЛ высокого напряжения и подвесного 
кабеля слабого тока или установке их на общей перекрестной 
опоре минимальное расстояние между указанными проводами при 
нормальных погодных условиях и нагрузке должно составлять не 
менее 2 м + прибавка по напряжению. Минимальное расстояние 
между точками подвески однонаправленных проводов должно 
равняться 1,5-кратному расчетному расстоянию между фазами.  

436.attēls. Montāžas attālumu paraugs, montējot kopējā balstā 20 kV 
sprieguma GL neizolētus vadus un AMKA vadus.

Ja uz kopēja balsta ir viena virziena augstsprieguma GL neizolēts vads 
un telekomunikāciju piekarvads vai tie ir krustojuma balstā,  
minimālajam attālumam starp minētajiem vadiem normālos laika 
apstākļos un slodzes jābūt ne mazākam par 2 m+ kor ekcija pēc 
sprieguma. Minimālajam attālumam starp viena virziena vadu 
piekāršanas punktiem jābūt vismaz 1,5 reizes lielākam par aprēķināto 
starpfāžu attālumu.

437. attēls. Kopējs balsts augstsprieguma GL neizolētam vadam 
un telekomunikāciju vadam ("VIM", 4.4.-4.zīm.).

438. attēls. Kopējs balsts augstsprieguma piekarvadam un 
telekomunikāciju vadam

(YJ1:08,7 b pielikums).
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1 2
Augstsprieguma vads Attālums, m

1 kV neizolēts GL vads 1,00

>1...10kV „ „ 1,12

20kV „ „ 1,22

30kV „ „ 1,32

40kV „ „ 1,48

110kV „ „ 1,90

220kV „ „ 2,50

400kV „ „ 3,90

Attālumam no augstsprieguma piekarvada līdz telekomunikāciju  
piekarvadam  pie slodzes un normālo s laika apstākļos jābūt ne 
mazākam par 0,3 m.

45. tabulā norādīts augstsprieguma vada minimālais pieļaujamais 
attālums no telekomunikāciju piekarkabeļa kopējā balstā. 

45. tabula. ("VIM",4.4.-5.tabula).

1 2

Augstsprieguma vads Attālums, m

Piekarvads 0,30

1 kV neizolēts vads GL 2,00

>1..10 kV „ „ 2,12

20 kV „ „ 2,22

30 kV „ „ 2,32

45 kV „ „ 2,48

100 kV „ „ 2,90

220 kV „ „ 3,50

400 kV „ „ 4,90

Brīdinājuma gredzens.

Kopējā balstā jāuzstāda balstu aptverošs dzeltens, ne mazāk kā 20 
mm plats brīdinājuma gredzens, ko piestiprina zem augstsprieguma 
vada  apakšējās strāvu vadošās daļas  ne mazāk kā 1 m+ korekcija 
pēc sprieguma attālumā, mērot pa vertikāli.

Neizolēta vada 20 kV gaisvadu elektrolīnijas un telekomunikāciju 
piekarkabeļa kopējā balstā  šis brīdinājuma gredzens var atrasties 2 m 
zem strāvu vadošās daļas. Tādā gadījumā brīdinājuma gredzenu liek 
virs  telekomunikāciju piekarkabeļa (2,22 m),  atstājot brīvu vietu AMKA 
vadam, štādā veidā zūd nepieciešamība pēc diviem brīdinājuma 
gredzeniem.  Ja augstsprieguma vads ir piekarvads, marķējums 
jāuzstāda uz piekarvada vai zem tā. Kopējā balstā jābūt uzstādītam 
brīdinājuma plakātam  "Dzīvībai bīstams". 

46. tabulā   norādīts minimālais vertikālais attālums, kādā brīdinājuma 
gredzenam jāatrodas  no augstsprieguma  GL neizolēta vada 
apakšējās strāvu vadošās  daļas.

439. attēls. Divu neizolētu zemsprieguma GL vadu montāža kopējā 
balstā. ("VIM",4.4.-5. a).

Prasības neierobežo attālumus starp piekarvadiem, taču vadiem jābūt 
pienācīgā attālumā, lai tie  netiktu mehāniski bojāti.
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Рисунок 442. Монтаж неизолированного провода ВЛ низкого 
напряжения и телекоммуникационного провода на общей опоре 
(

440. attēls. Divu AMKA vadu montāža kopējā balstā.

Konstrukcija.

Neizolētam GL vadam, kas atrodas virs vai blakus citam vadam, jābūt 
pastiprinātam kopējā balsta konstrukcijā.

Pastiprinājums nav vajadzīgs, ja vadi veido vienu sistēmu vai PEN vadi 
savienoti cits ar citu. 

Konstrukcija.

Zemsprieguma GL neizolēto vadu jāpastiprina.

Усиления не требуется в случае, если несущий трос 
телекоммуникационного кабеля или его возможная защитная 
оболочка имеют защитное заземление (занулены) или кабель 
покрыт прочным изоляционным слоем. 

Минимальное расстояние между неизолированным проводом 
ВЛ низкого напряжения и подвесным телекоммуникационным 
кабелем при нормальных погодных условиях и нагрузках должно 
составлять не менее 1 м. 

Минимальное расстояние между подвесным проводом низкого 
напряжения и подвесным телекомм уникационным кабелем при 
нормальных погодных условиях и нагрузках должно составлять не 
менее 0,3 м. 

.

441. attēls. Neizolēta zemsprieguma GL vada un AMKA vada montāža 

kopējā balstā ("VIM", 4.4.-5.zīm.).

26.2.6. Zemsprieguma GL vads/ telekomunikācijas vads.

Izvietojums un vispārējās prasības.

Par telekomunikācijas gaisvadu var būt tikai piekarvads. Neizolētu 
zemsprieguma GL vadu aizliegts uzstādīt zem telekomunikācijas vada.

443. attēls. AMKA vada un tlekomunikācijas piekarkabeļa montāža 
kopējā balstā ("VIM", 4.4.-6.).

442. attēls. Neizolēta zemsprieguma GL vada un telekomunikācijas 
vada montāža kopējā balstā ("VIM", 4.4.-6.a).

Pastiprināšana nav vajadzīga gadījumā, ja telekomunikācijas kabeļa 
nesošai trosei ir aizsargzemējums vai, ja trosei ir izturīgs izolējošais 
pārklājums. Minimālais attālums starp neizolētu slogotu zemsprieguma 
GL vadu un telekomunikācijas piekarvadu normālos laika apstākļos ir 
ne mazāks par 1 m.

Minimālais attālums starp slogotu zemsprieguma piekarvadu un 
telekomunikācijas piekarkabeli  normālos laika apstākļos ir ne mazāks 
par 0,3 m. 
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Pat pastiprināta vada gadījumā rekomendē iezemēt vada apvalku vai 
nesošo trosi.

444. attēls. Brīdinājuma gredzens un citi balstam uznestie apzīmējumi 
(YJ 1:08).

Brīdinājuma gredzens.

Apkārt balstam piestiprina 20 mm platu brīdinājuma gredzenu.

Izvietojums:

- uz neizolēta zemsprieguma GL vada 0,5 m attālumā zem apakšējās 
izolatora armatūras,

- uz zemsprieguma piekarvada - tieši zem vada.

Telekomunikācijas kabeļa montāžas vieta.

Tā kā telekomunikācijas vadu un zemsprieguma vadu montāžas 
raksturojumi ir atšķirīgi, rūpīgi jāseko, lai noteiktais attālums starp vadiem 
saglabājas arī posma vidū. 

47. tabulā norādītie attālumi atbilst "Elektrotīklu rekomendācijām".

Minimālo attālumu starp telekomunikācijas vadu un zemsprieguma GL 
neizolētu vadu aprēķina pamatojoties uz zemsprieguma balsta 
raksturojumu tabulu, klāt pieskaitot 0,60 m.

47. tabula. „Elektrotīklu rekomendācijas YJ 1:08, 1. tabula”.

Attālums no telekomunikācijas vada līdz zemsprieguma un augstsprieguma vadam, piekares punktiem balstā 
(neizolētam GL 120 mm2 piekarkabelim, neizolētiem gaisvadu līnijas vadiem AI 132 un PAS 150, bet ne vadiem bII, 

skat. 5. pielikumu).

Maksimālais attālums 
(laidums) starp balstiem, m

Ja zemsprieguma balstā vai 
kopējā augstsprieguma 

piekarkabeļa balstā 
paredzēta papildus vieta 

AMKA vadam

Ja zemsprieguma balstā vai 
kopējā augstsprieguma 
piekarkabeļa balstā nav 
paredzēta papildus vieta 

AMKA vadam

Ja augstsprieguma gaisvadu 
līnijas balstā neizolētiem 

vadiem vai ari PAS vadiem 
paredzēta papildus vieta 

AMKA vadam

Ja augstsprieguma gaisvadu 
līnijas balstā neizolētiem 

vadiem vai arī PAS vadiem 
nav paredzēta papildus vieta 

AMKA vadam

40 1,0 0,7 3,1 2,8 

50 1,1 0,8 3,1 2,8 

60 1,3 1,0 3,2 2,9 

70 1,5 1,2 3,3 3,0 
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445. attēls. Vadu izvietojums kopējā zemsprieguma balstā ("Rekomendācijas elektotīkliem YJ 1:08", 6. pielikums).

26.2.8. Elektriskā un telekomunikacijas tīklu kopējā zemēšana.

446. attēls. Vadu izvietojums kopējā augstsprieguma balstā 
("Rekomendācijas elektotīkliem  YJ 1:08" ,7. pielikums, A daļa).

Целью совместного заземления является уменьшение разницы 
потенциала, возникающего при атмосферных перенапряжениях, и 
избежание строительства лишних заземлителей. Создание 
совместного заземления, отвечающего требованиям 
электрической и телекоммуникационной сетей, возможно также 
после подключения. Заземляемые конструкции или соединяемые 
отдельные заземлители могут находиться на участке совместного 
пользования или на разных линиях на расстоянии не более двух 
опорных пролетов или прим. 100 мдруготдруга.

ВНИМАНИЕ!
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОДЛЯСЕТЕЙВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ, 
НЕИСПОЛЬЗУЮТСЯДЛЯСОВМЕСТНОГОЗАЗЕМЛЕНИЯ.Тогда как 
совместные заземления высоковольтной и низковольтной сетей 
распределения электроэнергии могут применяться также для 
совместного заземления телекоммуникационной сети и сети 
распределения электроэнергии.

Ar kopēju zemējumu sa prot tādu zemēšanas veidu, kad 
telekomunācijas tīklam  un zemsprieguma tīklam ir kopīgs zemējums 
(elektrods) vai arī abu sistēmu blakus esošie zemētāji savienoti.

Kopējā zemējuma mērķis - samazināt atmosfēras pārspriegumu 
rezultātā radušos potenciālu, kā a rī ietaupīt  zemētāju materiālus. 
Kopēju  elektrisko un telekomunikācijas tīklu prasībām atbilstošu 
zemējumu var izveidot arī pēc pieslēgšanas . Zemējuma konstrukcijas  
vai arī atsevišķie zemētāji var  atrasties vai nu kopējās lietošanas 
teritorijā, vai  a rī dažādās līnijās attālumā, kas nepārsniedz divus 
laidumus, t.i., apmēram 100 m.

Uzmanību!

Tikai augstsprieguma tīkliem paredzētus zemētājus nedrīkst 
izmantot kopējai zemēšanai. Bet augstsprieguma un 
zemsprieguma sadales tīklu kopējo zemējumuvar izmantot arī kā 
telekomunikācijas tīkla un elektroenerģijas sadales tīkla kopējo 
zemējumu.
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Saskaņā ar Satiksmes departamenta lēmumu  "43 C/2004 M" kopējam 
telekomunikācijas tīklu un zemsprieguma tīklu zemējumam pieļaujami 
zemsprieguma tīkla zemējumam atļautie spriegumi,  kas noteikti, 
pamatojoties uz augstsprieguma iekārtu izbūvi un ekspluatāciju 
normējošiem uz Likumu  par elektrisko darbu drošības tehniku 
balstītiem tiesību aktiem. 

Līgumā par balstu kopēju izmantošanu formulēti noteikumi, saskaņā ar 
kuriem  katram uzņēmumam ir tiesības lietot cita uzņēmuma  balstus ar 
mērķi veidot savas pārvades līnijas.

Pirms montāžas darbu uzsākšanas patērētājam  jāsazinās ar 
īpašnieku, lai saskaņotu kopēju balstu izmantošanas noteikumus un uz 
tiem uzstādāmo aprīkojumu.

Informācijai par kopēju balstu pārvietošanu un demontāžu, kā arī atsaišu 
uzstādīšanu jābūt atspoguļotai darbu žurnālā. Paziņojumiem izmanto 
saskaņotas elektroniskas veidlapas, kuras aizpildītā veidā nosūtīta uz 
saskaņotu elektronisko adresi.

.

447. attēls. Kontakta veidlapa informācijas nosūtīšanai kopējo balstu izmantošanas gadījumā (YJ 1:08, 9. pielikuma, 1.daļa).

448. attēls. Kopējā zemējuma marķējums (YJ1:08 7.3).
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26.2.9. Drošības tehnikas instrukcija darbam balstos.

YJ 1:08, 2.daļā  ir ievietotas drošības tehnikas instrukcijas darbiem  
balstos. Instrukcijās īpaši uzsvērta prasība, ka arī telekomunikācijas 
vadus kopējos balstos montējošajam personālam nepieciešama  
atbilstoša darba drošības sagatavotība. Speciālistiem-elektriķiem, 
veicot darbus kopējos balstos, jāizvairās no telekomunikācijas vadu 
bojājumiem, kā arī jāprot novērtēt telekomunikācijas tīklos radušos 
traucējumus un bojājumus. 

26.2.10. Stipras strāvas vads un mehāniskais vads.

Zemsprieguma piekarvadu, barojošu tikai mehāniskās līnijas iekārtas, 
drīkst uzstādīt uz mehāniskās līnijas balstiem. Attālumam līdz 
mehāniskās līnijas elementiem jābūt ne mazākam par 0,3 m (neskarot 
balstu). Par mehānisko vadu var būt, piemēram, slēpošanas pacēlēja 
velkošā trose.

Gaisvadu elektrolīnijas ( GL) augstsprieguma vada stiprināšanai 
mehāniskās līnijas balstam, piemēram, slēpotāju pacēlēja konstrukcijai, 
vajadzīga  Somijas Tehnoloģiskās drošības pārvaldes atļauja.

26.3. Kopēju balstu konstrukcija atbilstoši elektropārvades GL 
standartiem.

26.3.1. Vispārēja  informācija.

Nodaļā apskatītas gaisvadu  elektrolīniju (GL) standarta instrukcijas 
konstrukciju kopējai izmantošanai sadales tīklos.

Minimāli pieļaujamās gaisvada attālumu  Del vērtības dažādiem 
spriegumiem  atspoguļotas  gaisvadu elektrolīniju (GL) standartā 
5.4./FI.1 un 23. tabulā dotajā materiālā. 

26.3.2. Instrukcija kopēju balstu konstrukcijām atbilstoši 
standartam SFS -EN 50341.

Līdzīgas  elektrolīnijas vai gaisvadu telekomunikācijas līnijas.

Standartam SFS-EN  50341  "Minimālie attālumi  līdz līdzīgām 
elektropārvades vai telekomunikāciju līnijām"  atbilstošās vērtības 
atspoguļotas 5.4.5.4.tabulā.

"F.I. 1  Vadu krustošanās.

Attālumam no augšējā vada apakšējām dzīslām līdz jebkuram 
apakšējam augstsprieguma vai zemsprieguma elementam , 
telekomunikāciju vai mehāniskam vadam jābūt ne mazākam kā 1,5 m+ 
Del, kur Del aprēķināts, vadoties pēc vislielākā sprieguma.

---
FI.2 Kopējā balsta konstrukcija paralēliem vadiem.

Attālumam starp dažādu elektrisko ķēžu fāžu vadiem jābūt ne mazākam 
kā 1,5 m+ Del, kur Del  izvēlas atbilstošu vislielākam spriegumam.

Attālumiem starp piekarvadiem nav ierobežojuma. Nepieciešamības 
gadījumā kabeļus izvieto atsevišķi citu no cita, lai izvairītos no kabeļu 
mehāniskiem bojājumiem un nevajadzīgiem pārsprieguma novadīšanas 
gadījumiem. 

FI.3. Kopēju balstu konstrukcija paralēliem augstsprieguma un 
zemsprieguma vadiem.

Zemsprieguma vadam (<1 kV maiņspriegums) jābūt izolētam. Parasti 
izmanto savītu gaisvada kabeli.

Attālumam starp augstsprieguma un zemsprieguma  vadu fāžu 
vadītājiem jābūt ne mazākam kā 1,5 m+ Del.

Minimālajiem attālumiem starp augstsprieguma un zemsprieguma vadu 
izolatoru stiprinājumiem koka balstos jābūt sekojošiem:

5.4.5.4/FI.1 tabula. Noteiktais koksnes daļas garums augstspriegumam.

Spriegums, kV Koksnes daļas garums, m

≤45 1,0

110 2,0

220 3,5

400 6,0

Ja nevar izpildīt prasību, neizolēta augstsprieguma GL vada izolatora āķis 
jāzemē un minimālajam attālumam starp augstāk nosauktiem elementiem 
jābūt ne mazākam par 100 mm.

Attālumu no augstsprieguma piekarkabeļa līdz zemsprieguma vadam 
katram konkrētam projektam nosaka atsevišķi.

FI.4, FI.3. Kopējā balsta konstrukcija paralēliem elektriskiem un 
telekomunikāciju vadiem.

Ja vadošās augstsprieguma līnijas un telekomunikāciju līnijas ir dažādas, 
jāslēdz rakstisks līgums par kopējām konstrukcijām.

Telekomunikācijas kabelim jābūt aprīkotam ar veselu iezemētu metāla 
apvalku. Apvalkam jābūt noturīgam pret augstsprieguma sistēmas fāzes 
strāvas noplūdi uz zemi. 

Attālumam no augstsprieguma GL darba vada līdz telekomunikācijas 
kabelim kopējā balstā jābūt ne mazākam par 2,0 m+ Del.

Starp uz koka balsta konsolēm nostiprinātu augstsprieguma GL vadu un 
telekomunikācijas kabeli jābūt attālumam pa koksni, kas norādīts 5.4.5.4./ 
FI.3 punktā. Ja šāds attālums nav iespējams, augstsprieguma GL vada 
izolatora stiprinājums jāzemē, šajā gadījumā koksnes posma garumam 
starp elementiem jābūt ne mazākam par 100 mm.

Attālumu no piekarkabeļiem līdz telekomunikācijas vadam nosaka 
atsevišķi katram gadījumam.

26.3.3. Kopēju balstu konstrukcija atbilstoši zemsprieguma 
elektrolīniju (GL) standartam SFS 6003.

"Kopējo balstu konstrukcija.

Balsta aprēķinā jāņem vērā visi balstu slogojošie vadi. Ja uz balsta 
vienlaicīgi ir augstsprieguma vads un zemsprieguma kabelis vai metālu 
saturošs telekomunikācijas kabelis, augstsprieguma vads uz ba lsta 
stiprināms virs zemsprieguma kabeļa vai metālu saturoša 
telekomunikācijas kabeļa.

Ja kopējo balstu izmanto zemsprieguma GL kabeļa un metālu saturoša 
telekomunikācijas kabeļa montāžai, zemsprieguma kabeli liek virs 
telekomunikācijas kabeļa. Lietojot da žāda sprieguma zemsprieguma 
kabeļus, kabelis ar lielāko spriegumu novietojams virs kabeļa ar zemāko 
spriegumu.

Attālumi starp dažāda tipa vadiem kopējā balstā atspoguļoti 1. tabulā. 
Lielums Del noteikts vislielākā sprieguma vadam.

Kopējam balstam ar mehānisko vadu, piemēram, ar trošu ceļa nesošām 
trosēm, var uzstādīt tikai zemsprieguma kabeļus, kas baro ar mehānisku 
vadu savienotas ierīces.
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449. attēls. 20 kV SAXKA /1 kV AMKA /0,4 kV AMKA / 
telekomunikācijas vads kopējā balstā (YJ 7:06,4.).

1.tabula. Attālumi, kurus jāievēro kopējā balstā.

Vads ar mazāko spriegumu

Vadi ar lielāku spriegumu

Neizolēts augstsprieguma GL 
vads

Augstsprieguma gaisvadu 
kabelis

Neizolēts zemsprieguma 
GL vads

Zemsprieguma gaisvadu 
kabelis

Zemsprieguma gaisvadu kabelis
1,5 m +Del 0,3 m 0,4 m 2) 3)

Telekomunikācijas kabelis
4) 0,3 m 1,0 m 0,3 m

1) Augstsprieguma gaisvadu kabelim zemē apvalku.

2) PEN vads vai zemsprieguma līnijas aizsargvadi savienoti cits ar citu.

3) Ja zemsprieguma gaisvadu kabeļiem ir dažāds spriegums, attālumam starp tiem jābūt ne mazākam par 0,3 m. Vienāda sprieguma gaisvadu kabeļi

jānovieto tā, lai mehāniski nebojātu cits citu.

4) Skat. Standarta SFS-EN 50341, punktu 5.4.5.4/FI.4.
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27. LĪNIJU ATDALĪTĀJI UN ATDALĪTĀJU PUNKTI
27.1. Vispārējā informācija.

Svarīgu lomu 20 kV gaisvadu elektrolīnijās spēlē līniju atdalītāji. 
Atkarībā no ekspluatācijas vajadzībām un izvietojuma ar atdalītāja 
palīdzību līniju var sadalīt nepieciešamos posmos. Atdalītājiem var 
pievienot distances vadību, kas dod iespēju mainīt tīkla režīma shēmu, 
samazina bojājumu lokalizācijas laiku un apjomus, samazina darba 
spēka patēriņu bojājuma vietas meklēšanā.

27.2. Atslēgšana atdalītāju punktos operatīvo vai remontu darbu 
veikšanai.

Nepieciešams līnijas, kas ienāk atdalītāju punktos apgādāt ar 
atslēgšanas iespējām uz būvniecības vai apkalpošanas laiku. Mūsdienu 
metodes darbam zem sprieguma dod iespēju iepriekš sagatavot 
atdalītāju un atdalītāju punktu vietas ar mērķi veikt operatīvos un remontu 
darbus zem sprieguma. Atdalītāju var atslēgt vai ieslēgt bez slodzes 
pielietojot atļautās metodes darbam zem sprieguma. 1-polu atdalītājiem 
ir atļauts atslēgt nelielas slodzes strāvas.

- līnijas atdalītājs, tiek montēts vados, staba tuvumā, attālums 0,5-0,7 
m no staba, tādā veidā, lai atdalītāju varētu atslēgt ar izolējošo 
stieni, paceļoties balstā;

- līnijas atdalītāju aizliegts montēt vadu laiduma vidū un vietās kur ir 
pastiprināti vadi virs ceļiem; 

- līnijas atdalītāju aizliegts montēt laidumos, kur tiek paredzēta 
transformatoru punktu būvniecība.

451. attēls. Atdalītāja montāža operatīvajam vai remontu darbu 
vajadzībām, kailvadu līnija, darbs zem sprieguma (JT-MILLENNIUM).

Atdalītāja vietas montāža zem sprieguma, tiek ve ikta ar speciāli 
sagatavota personāla palīdzību. Montāžas laikā obligāti jāizmanto 
sertificētie galu savienojumi, kas paredzēti konkrētajiem vadu 
šķērsgriezumiem. Galu savienotāju montāžu vados atļauts veikt tikai 
atbilstoši montāžas instrukcijai, kas, sav ukārt, novērš vadu gala 
savienojumu izslīdēšanas iespējamību un turpmāko atteiču veidošanos 
ekspluatācijas laikā, tādējādi paaugstinot līniju elektrodrošību. 

1-polu atdalītāju montāžai zem sprieguma tiek piemērotas tās 
pašas prasības. 

Atdalītāju vietu u n 1 -polu atdalītāju montāža zem sprieguma 
vienmēr tiek veikta no pacēlāja, kas dod iespēju droši tuvoties 
vajadzīgajā attālumā no montāžas objekta un nodrošina vajadzīgo 
kvalitāti.

450. attēls. Atdalītāja montāža gaisvadu elektropārvades līnijās, darbs 
zem sprieguma (JT-MILLENNIUM).

Atļautās atdalītāju vietas, izmantojot metodi darbs zem sprieguma un 1-
polu atdalītāju vietas operatīvajam vai remonta darbam:

27.3. Atdalītāju vietas montāža.

27.3.1. Balstu montāža.

Balstu montāža tiek veikta vienlaicīgi ar līnijas izbūvi. Stabi balstiem, 
kuros tiek montēti atdalītāji, jāizvēlas no izturīga stumbra. Kopējais 
staba garums vidēji ir ap 10 м un montāžas dziļums - 2,0 м. 
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Viena staba atdalītāja balstu montē līnijas ass centrā. Mīkstajā 
gruntī, zem staba pamatnes tiek ielikta enkurplāksne vai līdzīgs 
materiāls. 

Divu stabu atdalītāja balstu stabus uzstāda katru savā līnijas ass 
pusē, vienu blakus otram. Attālums starp stabiem ir 1900 mm, attālums 
no līnijas ass līdz staba asij - 950 mm. 

Vietā ar mīkstu gr unti, zem balsta var novietot siju, koka staba 
atgriezumu fragmentus vai enkurplāksni. 

Montējot 20kV sprieguma ekspluatācijā esošu līniju balstus citu 
elektrolīniju tuvumā, jāievēro SFS 6002 standarts drošības tehnikas 
prasības elektromontāžas darbos un speciālās instrukcijas. 

453.attēls. Divu stabu balsta stabu izvietojums pret līnijas asi. 

27.3.2. Atdalītāja montāža.

Par atdalītāja pamatu parasti tiek ņemts balsta saliekamās 
konstrukcijas atdalītājs, kas dod iespēju montēt atdalītāju dažādos
veidos, pēc vajadzības. 

Atdalītājs tiek samontēts uz zemes, vai tiek nogādāts uz montāžas 
vietu samontētā stāvoklī. Daži gala traversas risinājumi atļauj veikt 
atdalītāja bloku montāžu tieši uz traversas. 

Atdalītāja montāžas piemērs:
452. attēls. Viena staba balsta staba pamatnes 
veidošana.

454. attēls. Balsta atdalītāja detaļas. 
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DETAĻAS:
1. Fāzes elements. 2. Traversa.
3. Fāzes izolatora fiksators. 4. Stiprinājuma skrūve.
5. Stieņa stiprinājuma posms. 6. Piedziņas svira.
7. Stienis.

1. Pirms fāzes elementa montāžas ir precīzi jānosaka tā atrašanās 
vieta uz traversas. Traversas ir caurumi tās stiprināšanai pie balsta ar 
bultskrūvi.

2. Fāžu elementu ir iespējams samontēt tā, lai atdalītāju būtu 
iespējams samontēt horizontāli vai vertikāli. Minimālais attālums starp 
fāzēm 300mm (ja konstrukcija atļauj, tad atstarpei starp fāzēm jābūt 
lielākai, lai samazinātu putnu izraisīto starpfāžu īsslēgumu iespējamību). 

Fāžu elementus traversai piestiprina ar fiksatora palīdzību. Fiksatora 
galīgā pievilkšana notiek pēc pagrieziena stieņa samontēšanas. 

3. Fāžu elementa kustīgajā daļā likvidē ārējās stieņa skrūves, 
iekšējās skrūves atslābina, un fāžu elementus novieto stāvoklī „atslēgts”. 
Sviru piestiprina stienim, un stieniiemontē fāžu elementā. Tālāk noregulē 
vadošā stieņa stāvokli un pievelk detaļas. Tiek pārbaudīta elementu 
vienlaicīgā darbība un izdarīta montāžas skrūvju pievilkšana. 

Montāžas instrukcija
Detaļas:
1. Staba cepurīte 1 gab.
2. Brīdinošā zīme  1 gab.
3. Identifikācijas zīme 1 gab.
4. Balsta atdalītājs 1 gab.
5. Lokanais pievads 1 kompl.
6. Pagarinājuma stienis 3 м 1 gab.
7. Vieglā gala traversa 1 gab.
8. Piekaramā atslēga 1 gab.
9. Piekarizolatora posms SFS 3815 1 gab.
10. Piekarizolatora posms 216 mm 2 gab.
11. Stiprinājuma spaile 6 gab.
12. Izolators 6 gab.
13 Uzgrieznis M20 1 gab.
14. Zemējuma vads 2,5 m
15. Atbalstošais āķis ar kontroplāksni 1 gab.
16. Stieples savienojums 1 gab.
17. Gala skava 1 gab.
18. Pārejas skava 1 gab.
19. Stiprinājums 8 gab.
20. Kontaktspaile 3 gab.
21. Kopņu spaile 6 gab.

Konstrukcija tiek montēta perpendikulāri līnijai. Traversas 
stiprināšanai tiek izurbts urbums ar ø 22 mm urbi. 

4. Atdalītājā samontē atdalošos kontaktus, 20kV līnijas pusē uzstāda 
nepieciešamās savienojuma spailes un transformatora pusē –
savienotājus.

Tiek izpildīta atdalītāja atdalīšanas kontakta kontrole. Pēc tam 
atdalītājs ir gatavs montāžai balstā. Ierīces, ar ko tiek veiktas komutācijas 
operācijas, montējās pēc atdalītāja samontēšanas balstā.

Piekarizolatoru daļas tiek samontētas ar skrūvi un atdalītājs tiek 
piestiprināts pie balsta. Stiprināšanas laikā jāseko pareizai 
palīgtraversas montāžai starp traversu un balstu. 

Jāpārbaudatraversas precīza uzstādīšana un tad montē starplikas. 
Seškantes skrūvēm ar ø 13 mm urbi tiek izurbti aptuveni 50 mm dziļi 
urbumi.
Uz atdalītāja traversas tiek samontēti ārējo fāžu piekarizolatori. 

Tagad atdalītāja balsts gatavs montāžai.

27.4. Montāžas piemēri.

27.4.1. Atdalītāja montāža viena staba balstā.

455. attēls. Balsta augšējās daļas konstrukcija ar atdalītāju.
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27.4.2. Atdalītājs ar centrālo atslēgšanu un maģistrālo līniju. Konstrukcija tiek izmantota tikai t aisnajos līnijas posmos. Pārbaudīt 
samontētā atdalītāja atbilstību rasējumam. Atdalītāju montē jau uz 
iepriekš samontēto atdalītāja balsta. Balstu nolīmeņo, stabu galos 
uzstāda cepurītes. 

Darbs turpinās, montējot vadus. 

27.4.3. Atdalītājs ar centrālo atslēgšanu līniju nozarēs.

456. attēls. Augšējās daļas atdalītāja konstrukcija ar centrālo 
atslēgšanu un caurejošo vadu 

Montāžas instrukcija
Detaļas: 
1. Staba cepurīte 1 gab.
2. Brīdinošā zīme  1 gab.
3. Identifikācijas zīme 1 gab.
4. Balsta atdalītājs 1 gab.
5. Lokanais pievads 1 kompl.
6. Pagarinājuma stienis 3 м 1 gab.
7. Smagā gala traversa 1 gab.
8. Piekaramā atslēga 1 gab.
9. Piekarizolatora posms SFS 3815 1 gab.
10. Piekarizolatora posms 216 mm 2 gab.
11. Stiprinājuma spaile 6 gab.
12. Izolators 6 gab.
13 Uzgrieznis M20 1 gab.
14. Zemējuma vads 2,5 m
15. Atbalstošais āķis ar kontroplāksni 1 gab.
16. Stieples savienojums 1 gab.
17. Gala skava 1 gab.
18. Pārejas skava 1 gab.
19. Stiprinājums 8 gab.
20. Vārpstas rāmis 1 gab.
21. Kontaktspaile 3 gab.
22. Kopņu spaile 6 gab.

457. attēls. Augšējās daļas atdalītāja konstrukcija ar centrālo atslēgšanu 
līniju nozarēs. 

Montāžas instrukcija
Detaļas: 
1. Brīdinošā zīme  1 gab.
2. Identifikācijas zīme 1 gab.
3. Balsta atdalītājs 1 gab.
4. Lokanais pievads 1 kompl.
5. Pagarinājuma stienis 3 м 1 gab.
6. Vieglā gala traversa 1 gab.
7. Piekaramā atslēga 1 gab.
8 Stiprinājuma spaile 6 gab.
9. Izolators 6 gab.
10. Zemējuma vads 2,5 m
11. Atbalstošais āķis ar kontroplāksni 1 gab.
12. Stieples savienojums 1 gab.
13. Gala skava 1 gab.
14. Pārejas skava 1 gab.
15. Stiprinājums 8 gab.
16. Kontaktspaile 3 gab.
17. Kopņu spaile 6 gab.
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27.5. Atdalītāja atslēgšanas piedziņas sviras 
montāža.

Atdalītāja piedziņas sviru parast i montē tikai pēc balsta 
samontēšanas, jo tā traucē balsta pacelšanu. Atdalītāja piedziņas 
montāža tiek apskatīta sakarā ar atdalītāja montāžu. Konkrētajā 
piedziņas montāžas instrukcijā tiek piedāvāta detalizēta darba 
instrukcija. 

Atdalītāja operatīvā da rba stienim, ko darbina ar roku, jābūt 
aprīkotam ar izolatoriem (skat. SFS 6001+A1, pielikums F4). Montāžas 
laikā izolatoram jābūt novietotam zem detaļām ar aizsardzības 
zemējumu tādā veidā, lai apakšējā operatīvā stieņa izolatoru daļa 
atrastos vismaz 100m m no sazemētām detaļām pie paceltiem 
izolatoriem. 

Piedziņas sviras montāža:

1. Piedziņas rokturis balstā tiek stiprināts 1500mm augstumā no 
zemes, vertikālā stāvoklī ar divām seškantu skrūvēm.

2. Stienis tiek piestiprināts pie izolatora (augšējā un apakšējā stieņa).

3. Augšējo stieni nozāģē vajadzīgajā izmērā un savieno ar piedziņas 
sviras izolatoru augšējā balsta daļā. Svirai ir divi caurumi, stiprināšanai 
tiek izmantoti iekšējie caurumi. Stieņa stiprinājumus pievelk ar U veida 
skrūvēm.

4. Balsta stieņus piestiprina virs izolatora – 150mm attālumā un zem tā 
–350mm attālumā, atdalītājam jābūt ieslēgtā stāvokli. Balsta vadules 
montē tādā veidā, lai pie šķībām slodzēm izolatoram tās būtu 
minimālas. 

5. Apakšējais stienis tiek nozāgēts vajadzīgajā izmērā. Piedziņas stieni 
izvelk aptuveni 30° no augšējā maksimālā stāvokļa, un atdalītāju montē 
„ieslēgtā” stāvoklī. Šādā stāvoklī apakšējo stieni savieno ar piedziņas 
rokturi. 

6. Pārbauda piedziņas darbību, tiek veikti nepieciešamie regulēšanas 
un pievilkšanas darbi. 

7. Atdalītāji tiek noslēgti ar piekaramo atslēgu, stāvoklī „atslēgts”.

Piedziņa parasti tiek montēta tādā veidā: ja atdalītāju atslēdz, tad 
piedziņas rokturis jāpārvieto uz leju, ja ieslēdz – jāpārvieto uz augšu. 

458. attēls. Atdalītāja piedziņas detaļas. 

27.6. Atdalītāja zemējums.

27.6.1. Vispārējā informācija.

Zemējuma veidi
Zemējuma nepieciešamība tiek definēta standartā SFS 6001+A1 

sekojošā veidā:
«2.7.11.1 aizsargzemējums – strāvu vadošo daļu zemējums, kas 

paredzēts pasargāt cilvēku no strāvas trieciena;
2.7.11.2 zemējuma sistēmas – elektriskās ķēdes punkta zemējums, 

kas tiek veikts, lai nodrošinātu iekārtu darbu elektriskajās apakšstacijās 
»



215

Zemējums tiek izpildīts saskaņā ar SFS 6001 standartu. No 2003. 
gada standarts ir darba drošības noteikumi. Pēdējās izmaiņas standartā  
A1 SFS 6001 tika veiktas 2005. gadā. Tad pielikumā «Y» iekšzemes 
rekomendāciju veidā bija ievesti zemēšanas noteikumi, kas, 
pamatojoties uz Elektrotehniskās inspekcijas publikāciju A 1 -93, ir 
piemēroti «Elektrotehniskai drošības Noteikumiem». 

SFS 6001+A1 pielikums «F» (obligāts), punkts F.4 «Masta 
transformatoru apakšstacijas un pārslēdzošie mehānismi».

«Visiem transformatoriem un pārslēdzošiem mehānismiem balstā 
jābūt sazemētiem. Pārslēdzošo iekārtu sviru mehānismiem jābūt 
samontētiem ar atdalītājiem, kas ir aprēķināti uz nominālo spriegumu 
un ir samontēti ārpus kontakta attāluma.

Uz tērauda vai cita strāvu vadoša materiāla vai dzelzsbetona 
balstiem uzstādītiem transformatoriem un pārslēdzošās iekārtām jābūt 
sazemētām atbilstoši noteikumu punktiem 9.4.3 vai 9.4.4. 

Attiecībā uz transformatoru balstiem un pārslēdzošām iekārtām tiek 
piemērotas sekojošās darbības:

- Transformatorus un pārslēdzošās iekārtas sazemē ar zemējuma 
sistēmas palīdzību, kas sastāv vismaz no zemējuma kontūra, kas 
samontēts 0,5m dziļumā 1m attālumā no balsta, un balstā 
iebūvētiem elektrodiem. Ja balsta apkārtējā vide atbilst pielikuma 
”D”, punkta M1.3. nosacījumam, ekspluatācijas vietas izolāciju, 
potenciālu izlīdzināšanu v ar arī neierīkot. Ekspluatācijas vietas 
izolācija skaitās arī akmens virsma, piemēram klints.

- Zemējuma vadam, kas iet uz leju pa balstu, jābūt aizsargātam pret 
pieskaršanos un mehāniskiem bojājumiem ar izolējoša materiāla 
konstrukciju, kuras vienam galam j ābūt ne mazāk kā 2,3m virs 
zemes līmeņa un otram - iegremdētam gruntī ne mazāk kā 0,2m 
dziļumā. 

- Ja tiek izmantots kopējais zemējums, tad tam ir jāatbilst noteikumu 
punktam 9.4.3.

- Ja tiek izmantots dalītais zemējums, tad tam jāatbilst noteikumu 
punktam 9.4.4. Ja balsti tiek montēti vietās, kur bieži uzturas cilvēki 
vai mājdzīvnieki, sistēmai jābūt aprīkotai ar otru potenciāla 
pārvadīšanās kontūru, kas atrodas 1m no pirmā elektroda un ne 
dziļāk kā 0,7m. Par vietām, kur bieži atrodas cilvēki, noteiktas –
mājas un to apkārtējie zemes gabali, transporta maģistrāles, sporta 
laukumi un analogas brīvā laika pavadīšanas vietas. 

Citas darbības tiek atļautas, tikai samazinot sprieguma 
pieskaršanās līmeni». 

Zemējumam ir jāatbilst standarta SFS 6001 prasībām (skat. S FS 
6001+A1, teksts un tabula 10.2-1 pielikums Y). 

27.6.2. Ar roku vadāmā balsta atdalītāja zemējums. 

27.6.2.1. Vispārējā informācija.

Ar roku vadāmo balsta atdalītāju zemējums tiek izpildīts ar atsevišķu 
sistēmu (skat. SFS 6001, 9.4.4). Tāpēc jau projektēšanas laikā ir jāveic 
apkārtējās grunts izpēte 20m rādiusā apkārt projektējamajam balstam. Ja 
zemes gabalā ir zemsprieguma, telefona vai cita veida kabeļi, kā arī 
cauruļvadi, balsta vieta ir jāpārceļ, vai arī zemes gabalā esošos kabeļus 
un caurules jāizolē. 

Izolāciju var izveidot ar izolējošas caurules palīdzību. Izolējošās 
caurules jāuzstāda vismaz līdz 20 m attālumam no balsta.

Atdalītāja darba stienis ir izpildīts ar izolātoru, kas atbilst nominālajam 
spriegumam. Atdalītāja rokas piedziņa netiek z emēta. Zemējuma vads 
nedrīkst nošuntēt atdalītāja rokas piedziņas stieņa izolatoru. Ja izmanto 
neizolētu zemējuma vadu, starp piedziņas mehānisma daļām un 
zemējuma vadiem jābūt gaisa spraugai ne mazākai par 50mm vai vismaz 
100 mm garai koka balsta daļai.

27.6.2.2. Jaunā ar roku vadāmā balsta atdalītāja zemējums.

459. attēls. Ar roku vadāmā balsta atdalītāja zemējums (RJ 19:06, 
zīmējums 1).
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Balsta atdalītāja zemējuma sistēmu veido sekojoši: 

- zemējuma vads tiek montēts uz atdalītāja balsta pirms balsta 
pacelšanas;

- montāžas darbi tiek veikti saskaņā ar 459. attēlu;
- zemējuma vadiem un elektrodiem izmanto Cu 16 mm2  vadu vai Cu 

25 mm2  trosi. Vispārējā prasība elektrodiem zemējuma sistēmām ir 
Cu 25 mm2 augstprieguma iekārtām. Pie nosacījuma, ka nepastāv 
mehānisko bojājumu un korozijas iespējas, var izmantot arī Cu 16 
mm2 elektrodus;

- zemējuma vadu montē pa balstu no atdalītāja līdz gruntij kā 
zemējuma elektrodu. Tas netiek pārtraukts pie zemējuma spailes;

- uz balsta, kur izvietots zemējums, tiek samontēta aizsargcaurule, 
kuru uzstāda balstā līdz 2,3 m no zemes un iegremdē gruntī ne 
mazāk kā 0,2 m. Aizsargcauruli cieši piestiprina balstam;

- zemējuma elektrodu iegulda apkārt balstam un paceļ līdz balsta otrā 
pusē samontētās aizsargcaurules apakšējam līmenim. Zemējuma 
elektroda garumam jābūt pietiekamam ap balstu izveidotā 
zemējuma pievienošanai balsta augšējā daļā samontētajai 
zemēšanas spailei; 

- atdalītāja balsts tiek pacelts vertikālajā sāvoklī un bedre tiek daļēji 
aizbērta; 

- apkārt atdalītāja balstam tiek izveidots zemējuma kontūrs no 
aptuveni 1 metru no balsta izvietotiem zemējuma elektrodiem. 
Elektrodi ieguldīti vismaz 200 mm dziļumā bet ne dziļāk kā 500 mm 
no zemes virsmas (skat. 460. attēlu); 

- no zemējuma kontūra elektrods caur otru aizsargcauruli tiek 
aizvadīts uz zemējuma spaili. Tagad zemējuma elektrods izveido 
pilnu apli un aktīvo pretestību varam nomērīt, pieslēdzot 
mērinstrumentu zemēšanas spailei. 

Zemējuma kontūra ierīkošanas dziļums mežosun purvainos zemes 
gabalos ir aptuveni 300 mm, bet ne vairāk kā 500 mm. Aramzemē – 500 
mm ar tādu aprēķinu, ka, apstrādājot zemi, netiek bojāta vadu 
konstrukcija. 

Masta transformatoru punkti ar atdalītāju klinšainās vietās:

- klinšainās vietās zemējuma kontūrs nav nepieciešams (skat. SFS 
6001+A1, pielikums F4); 

- ja netālu no klinšainās vietas atrodas grunts, kas ir piemērota 
zemējuma kontūra montāžai, tad tanī tiek ierīkoti horizontālie un/vai 
vertikālie zemējuma elektrodi. Klinšainā vietā elektrodam jābūt droši 
aizsargātam. Zemējuma vadu izolē ar ne mazāk kā 2,3 m augstumā 
no zemes un klintī 2 m attālumā no balsta samontētas 
aizsargcaurules palīdzību. Šādā veidā klinšainā vietā izveidotajam 
elektrodam jābūt sazarotam, kas krasi samazina pārsprieguma 
iespējamību;

- atdalītāja zemējums var būt ierīkots arī blakus balstā (skat. 
SFS 6001+A1, pielikums F4). Blakus balstā tiek veidots 
zemējuma kontūrs ar horizontāliem un vertikāliem 
elektrodiem (skat. 461.attēlu). Zemējuma kontūrs dotajam 
balstam nav nepieciešams, jo atdalītāja komutācija notiek citā 
balstā. 

Balsta atdalītāji vietās, kur bieži atrodas cilvēki vai mājdzīvnieki: 

- pie tādām vietām pieskaitāmi – zemes gabali ar ēkām, transporta 
maģistrāles, sporta laukumi un citas analogas brīvā laika 
pavadīšanas vietas, kā arī mājdzīvnieku barotavas, dzirdīšanas, 
apkopes un slaukšanas vietas;

- atdalītāju montāža tādās vietās nav ieteicama; 
- ja balsta atdalītājiem ir atsevišķs zemējums, objekta aizsardzība 

paaugstinās, izveidojot zemējuma kontūru pie balst a pamatnes. 
Gadījumā, ja atdalītāja zemējumu savieno ar zemsprieguma tīkla 
zemējumu, otrs zemējuma kontūrs nav nepieciešams (skat. SFS 
6001+A1);

- noteikumus par otra zemējuma kontūra montāžu Somijā piemēro 
sakarā ar Tirdzniecības ministrijas 1193/1999 «Pamata noteikumu 
darba drošībā» izpildi; 

- otrs zemējuma kontūrs tiek montēts 1 metra attālumā un 200 mm 
dziļāk par pirmo zemējuma kontūru (skat. 460.attēlu);

- atdalītāja zemējuma vadu zemējuma spailes vietā nepārtrauc. 

460.attēls. Balsta atdalītāja zemējums, vietās, kur bieži atrodas cilvēki 
vai mājdzīvnieki (RJ 19:06, zīmējums 2).
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27.6.2.3. Balsta atdalītāja zemējums jau samontētā balstā.

Zemējuma montāža samontētam balstam:

- balsta pamatnes zemējums tiek mainīts p ret zemējumu ar 
vertikālajiem zemētājiem; 

- atdalītāja zemējuma vadu montē pa balstu no augšas līdz apakšai 
bez pārrāvuma, pie zemes aizsargcaurulē kā aprakstīts 27.6.2.2 
nodaļā;

- apkārt atdalītāja balstam tiek izveidots zemējuma kontūrs no 
aptuveni 1 me tru no balsta izvietotiem zemējuma elektrodiem. 
Elektrodu dziļums vismaz 200 mm, bet ne dziļāk par 500 mm 
(skat. 459. attēlu);

- vertikālo zemētāju cieši savieno ar zemējuma kontūru;
- ar mērījumu pārbauda zemējuma kontūra veselumu. 

Samontētā atdalītāja zemējuma izmaiņas saskaņā ar FSF 6001: 

- izmaiņas jāizdara, ja atdalītāja zemējums neatbilst 
noteikumiem, kas ir spēkā uz celtniecības brīdi, pie kam 
jāpievērš uzmanība vidējā sprieguma īsslēguma strāvas uz 
zemi izmaiņām un aizsardzības nostrādes laikam;

- ja atdalītāja zemējums ir samontēts blakus balstā, to var atstāt 
bez izmaiņām, tā kā bojājumu rezultātā tas reaģē uz potenciāla 
palielināšanos atdalītāja balstā; 

- atdalītāja balstā tiek pielietota zemējuma sistēma, kas 
aprakstīta nodaļā augstāk (skat. 459. attēlu);

- ja atdalītāja zemējums neatbilst noteikumiem, kas ir spēkā uz 
celtniecības brīdi, montāžas apjoms palielinās ar papildus 
zemējuma kontūru, kuram cieši pievieno zemējuma elektrodus 
ar atzariem; 

- ar mērījumu pārbauda zemējuma kontūra veselums.

461. attēls. Atdalītāja zemējuma montāža blakus balstā.

Detaļas:
1. Zemējuma vada aizsargcaurule.
2. Piestiprināšanas skava. 
3. Zemējuma spaile. 
4. Zemējuma vads. 
5. Cilpa. 
6. Izolatora piestiprināšanas mezgls. 
7. Izolators.
8. Kontakta un spriegotājspaile.

Darba zemējuma mērķim aizsargzemējuma vadā tiek veidota cilpa (C), kas ir 
drošā attālumā no atdalītāja. 

27.7. Atdalītāju punkti ar distances vadību.

27.7.1. Vispārējā informācija 

Sakarā ar tehnoloģisko procesu attīstību, gaisvadu elektrol īnijās 
parādījās iespēja atdalītāju komutācijas punktus izbūvēt ar distances vadību. 
Pateicoties tīkla automātikai, enerģētiskajos uzņēmumos vai tajos 
izveidotajās dežūrsistēmās, atdalītāju punktu vadība iegūst lielākas 
izmantošanas iespējas. 

Atdalītāju punkti parasti tiek izveidoti mezglu punktos četru stabu balstos 
un tiek aprīkoti ar motora piedziņām, un distances vadību.
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462.attēls. Atdalītāju punkts četru stabu balstā. 

27.7.2. Atdalītāju punktu montāža. 

Balsta montāža.
Atdalītāju punkti tiek montēti pēc mastu atdalītāju principa. Darbs sākas 

ar balsta montāžu. Balsta stabi tiek novietoti drošā dziļumā, ar mērķi nepieļaut 
stabu pacelšanu zemo temperatūru iedarbībā ziemas periodā un tās 
izsauktos atdalītāju darbības traucējumus. Pirms balsta montāžas tiek 
samontēts zemējuma vads, kas tiek paredzēts zemējuma sistēmai.

Atdalītāja montāža.
Atdalītājs tiek montēts pēc izgatavotājrūpnīcas instrukcijām. Īpaša 

uzmanība jāpievērš montāžas pareizībai un stipr inājumiem pie balsta. 
Piedziņas sviras tiek montētas saskaņā ar rasējumiem, ar nosacījumu 
drošai atdalītāja darbībai.

Transformatora montāža.
Ekspluatācijas sprieguma kontrolei atdalītāju punktos tiek montēti 

spriegummaiņi. 

Gaisvadu līniju montāža.
Gaisvadu līniju montāža tiek veikta pēc parastās montāžas 

metodes, tās ievelkot un samontējot atdalītāju punktā.

Skapju un vadības iekārtu montāža.
Vadības iekārtu montāža tiek veikta saskaņā ar montāžas 

instrukcijām.

27.7.3. Masta atdalītāju punkta ar distances vadību zemējums.

27.7.3.1. Vispārējā informācija.

Masta atdalītāju punktu ar distances vadību zemēšanas sistēmai 
jābūt izveidotai saskaņā ar augstākā sprieguma elektrisko apakšstaciju 
vispārējām prasībām (skat. SFS 6001+A1).

Operatīvo atdalītājustieņi tiek aprīkoti ar nominālajam spriegumam 
aprēķinātiem izolatoriem. Masta atdalītāju punktu ar distances vadību 
zemēšanas sistēma tiek izveidota no zemējuma kontūra, balsta 
pamatnes zemējuma un/vai vertikāliem zemētājiem. 
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Objektos, kur atdalītāju p unktiem ar distances vadību 
elektroenerģija tiek piegādāta no pašpatēriņa transformatora, tiek 
izveidota atsevišķa zemējuma sistēma.

Objektos, kur atdalītāju punktiem ar distances vadību 
elektroenerģija tiek piegādāta no tuvākā tīkla, kur pilnās pretestības 
vērtība ir mazāka, zemēšana tiek nodrošināta no sazemētā tīkla. 

27.7.3.2. Mastu atdalītāju punktu ar distances vadību zemēšana, 

ja spriegumu padod no pašpatēriņa transformatora. 

Montāžas paskaidrojums zemējumam atbilstoši 463 attēlam:

1. Vads 1 – aizsargzemējuma vads no atdalītāja uz pamata balsta 
zemējuma spaili. Pie šī zemējuma vada tiek pievienots arī 
pašpatēriņa transformatora korpuss. Zemējuma vadi nedrīkst 
nošuntēt atdalītāja operatīvā stieņa izolatoru. 

463. attēls. Mastu atdalītāju punktu ar distances vadību zemēšana (RJ 19:06, zīmējums 4).
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2. Vads – 2 atdalītāja zemējuma vads no spailes uz elektrodu. 
Zemējuma vads no atdalītāja pie spailes ir bez pārrāvuma, tas 
balsta apakšā aptīts ap kārt un tiek izmantots kā zemēšanas 
elektrods (vads 4), atnāk atpakaļ līdz zemes līmenim, kur tas tiek 
pievienots zemējuma kontūram. Uz zemējuma vada tiek 
montēta aizsargcaurule, tās augstums no zemes ne mazāks kā 
2,3m un dziļums zemē ne mazāks kā 0,2m. 

3. Vads – 3 zemējuma kontūra elektrods.

4. Vads – 4 balsta kājas zemējuma elektrods. Ar balsta kājas 
zemējuma palīdzību vai vertikālo zemējuma tiek samazināts 
zemes potenciāls

5. Vads -5 masta atdalītāja distances vadības pults un motora 
piedziņas zemējuma vads. Distances vadības pults tuvumā tiek 
ierīkota zemējuma spaile, pie kuras tiek pievienotas visas 
distances vadībai nepieciešamās iekārtas: vadības pults, motora 
piedziņas un antenas caurules. Tas izslēdz potenciālu starpības 
rašanās iespēju zemētajās iekārtās. Zemējuma vads, kas 
paceļas no zemējuma kontūra, tiek montēts atsevišķā caurulē ar 
mērķi nepieļaut kontakta ar zemējuma vadu (vads 2) 
veidošanos.

6. Vads -6 atdalītāju piedziņas motora zemējuma vads. 

7. Vads – 8 atdalītāja punkta antenas, kas kalpo informācijas 
nodošanai, zemējuma vads, savienots ar vadības pults 
zemējuma spaili. Šādā veidā tiek izslēgta potenciālu starpības 
parādīšanās starp antenas sakaru kabeli un vadības pulti 
iespējamība. 

8. Vads -9 papildus zemējuma elektrods, kas uzlabo adalītāja 
punkta zemējumu un paaugstina aizsardzību pret pārspriegumu. 
Piemēram, var būt četri elektroda atzari, no tiem divi savienojas 
punktā, kur atrodas katra balsta zemējums (vads 2).

27.8. Zemējuma elektroda montāža. 

Zemējuma elektroda montāžai gruntī vai ūdenī noder metāla 
izstrādājumi: piemēram, vads, trose, sliede, caurule, stienis un citi 
piederumi vai to kombinācijas. Zemē ievietots atkailināts zemējuma vada 
pagarinājums uzskatāms par daļu no zemējuma elektroda.

Izturība pret koroziju. 

Ar mērķi nodrošināt zemējuma elektrodu aizsardzību pret koroziju, 
tās daļas, kas pakļautas korozijai, tiek izpildītas no vara, nerūsējoša 
tērauda vai karsti cinkota tērauda, tērauda cinkojuma biezums ne 
mazāks kā 60 µm. Gadījumā, ja vienā elektrodā vai blakus elektrodos tiek 
izmantoti dažādi materiāli, sakarā ar dažādu metālu kombināciju ir jāņem 
vērā korozijas iespējamības. Piemēram, tērauda un vara elektrodus 
nedrīkst likt blakus, tā kā korozijas rezultātā tērauds sarūsēs. 

Savienojumi un atzari tiek izpildīti cieši.

Savienojumiem vai zemējuma elektroda atzarojumiem jābūt 
kvalitatīvi sapresētiem, sametinātiem, salodētiem ar augstas 
temperatūras lodējumu vai savienotiem, izmantojot citus kvalitatīvus 
savienošanas veidus.

Nominālajam spriegumam jābūt pietiekamam.

Izmantotā zemē juma elektroda (vads, caurule u.t.t.) 
šķērsgriezumam jābūt ne mazākam par 16 mm 2 (varš) vai 35 mm 2

(nerūsējošais vai karsti cinkotais tērauds). 

Zemējuma vietas izvēle.

Grunts īpašībām un mitruma apstākļiem ir izškiroša ietekme uz 
zemējuma pilnās (aktīvās) pretestības lielumu. Zemējumam labākā ir 
mālaina, melnzemes vai kūdraina grunts. Smilšaina vai šķembaina 
grunts ir vissliktākā. Augstāk, tabulā 11 ir doti nominālie dati aktīvajām 
pretestībām dažādākās gruntīs.

Mitrums ievērojami samazina zemējuma pretestības lielumu visās 
gruntīs.

464. attēls. Zemējuma elektrodu izvietojums  dažāda veida 
zemējumiem:
1. Ekspluatācijas zemējums ar nullēšanas noteikumiem. 
2. Papildus zemējums. 
3. Aizsargzemējums. 

Zemējuma elektroda uzstādīšana padziļinājumā.

Zemējuma horizontālo elektrodu uzstādīšana padziļinājumā tiek 
veikta ar mehānisko iearšanu gruntī.

Vertikālā zemēšana tiek piemērota, kad horizontālā zemēšana ir 
dārga un grunts īpatnības ļauj viegli iedzīt stieni gruntī.
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27.9. Masta atdalītāja punkta marķējums. 

27.9.1. Vispārējā informācija.

Brīdinošās zīmes tiek izvietotas ar mērķi brīdināt par darbojošās 
iekārtas bīstamību. Noteikumi par brīdinošo zīmju izmantošanu 
atspoguļoti SFS 6000, SFS 6001 un elektropārvades gaisvadu līnijas 
SFS-EN 50341-3-7 standartos.

Sadales tīklu ekspluatācijā tiek veikta atsevišķa marķēšana, kas 
ļauj identificēt atdalītāja vietu un atdalītāja punktu.Markējums tiek veikts 
saskaņā ar sadales tīklu operātoru instrukcijām.

27.9.2. Atdalītāju unatdalītāju vietu marķējums. 

Atdalītāju un atdalītāju vietu marķējums tiek veikts saskaņā ar 
instrukcijām un sadales tīkla operatoru projektiem tuvākajā balstā:

1. Atdalītāja vai atdalītāja punkta identifikācijas kods (pēc 
iespējas numurs un nosaukums)

2. Brīdinošā zīme, brīdina par bīstamību dzīvībai. 
3. Pēc vajadzības dzeltena brīdinošā lente, kas informē par 

drošas darba veikšanas attālumiem.

465., 466. attēls. Apzīmējumi atdalītāja balstā (YJ 8:09, zīmējums 1). 

Gadījumā, ja nav skaidra atdalīt āja mehāniskā indikācija 0/1, tai 
jābūt uzmarķētai atdalītāja piedziņās tuvumā.

Tāpat, zemsprieguma un 1-polu atdalītājiem ir jābūt atdalītāju vietu 
identifikācijas marķējumiem, piemēram, tuvākajā balstā.

27.9.3. Gaisvadu elektrolīniju ar distances vadības iekārtu 

marķējums.

Atdalītāja punkta simbolam jābūt no pieejas puses. Atdalītāja simbols 
tiek uzkrāsots uz vadības skapja ārējās virsmas. Līdz ar to no skapja 
iekšējās puses tiek ierakstīta informācija par atdalītāja režīmu 
(rokas/distances) un atdalītāja stāvokli. 

.

27.10. Dokumentēšana un kontrole pirms darba.
27.10.1. Dokumentēšana.

Pēc celtniecības darbu pabeigšanas tiek apkopoti dokumenti par 
izmaiņām sadales tīklā, vai arī pasūtītājam tiek atgriezta darba shēma ar 
jaunā masta atdalītāja punkta atrašanās vietu, vai arī uzreiz datoru datu 
bāžē tiek veiktas izmaiņas.

27.10.2. Kontrole pirms darba.  

Kontrole pirms darba tiek veikta saskaņa ar tirdzniecības un rūpniecības 
ministrijas rezolūciju 517/1996:

«Kontrole pirms darba 

Lpp. 3
Elektroiekārtām tiek piemērota ekspluatācijas kontrole, darba gaitā 
pārliecinās par iekārtu drošu un pareizu darbību , šīs darbības minētas  
Likumā par darba drošību elektroietaisēs 5.lpp (410/96).

Lpp.4 
Pēc kontroles rezultātiem elektroietaises operatoram tiek sastādīts akts 
ar dažiem izņēmumiem. Pēc rezultātu kontroles, rezultātu protokolā tiek 
ierakstīti objekta identifikācijas dati, sniegts skaidrojums par 
elektroietaises atbilstību standartiem un noteikumiem, kopējais 
kontroles metožu izskaidrojums, tāpat kontroles un testēšanas rezultāti 
un atbildīgās personas, kas veica kontroli ….., paraksts. »

«Augstsprieguma montāžas darbi» SFS 6001 standarts dod 
sekojošas instrukcijas augsprieguma iekārtu kontrolei:

10. punkts «Iekārtu kontrole un testēšana pirms to ieveš anas 
ekspluatācijā». 

Pamatojoties uz kontroles un testēšanas rezultātiem, tiek pārbaudīta 
montāžas un iekārtu atbilstība. 

Kontroli var veikt sekojošos veidos:
- vizuālā apskate,
- ekspluatācijas pārbaudes,
- mērījumi.
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28. DARBU IZPILDE VECAJĀ ELEKTROLĪNIJĀ

28.1 Vispārējā informācija.

Pārsvarā gaisvadu elektrolīnijās darbi tiek veikti vecajās līnijās, jo 
jauno līniju daļa samazinās. Jebkuros gaisvadu elektrolīniju darbos 
jārēķinās ar esošajām elektrolīnijām. Galvenie darbi vecajās līnijās ir 
saistīti ar to remontu. Izpildot šādus darbus nedrīkst aizmirst balstu puvi. 
Pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda balsta stāvoklis. Demontāžas 
darbiem vecajās līnijās jābūt sastādītam darbu plānam drošai darbu 
izpildei. 

Balstu maiņa, kas tiek veikta zem sprieguma, tie k apskatīta dotajā 
mācību līdzekļa daļā. Darba metode, darbs zem sprieguma, dod iespējas 
atjaunot balstu vai balsta augšējo konstrukcijas daļu bez sprieguma 
atslēgšanas. 

Šīs grāmatas nodaļā tiks apskatīts vecā balsta nomaiņas metode –
roku metode. Šāda metode var būt izmantota jauno līniju montāžai, kur 
balstus sakarā ar vides vai arī citām īpatnībām ar citu metodi nevar 
montēt.

28.2. Balsta atjaunošana.

28.2.1. Vispārējā informācija.

Balstu atjaunošana bez sprieguma atslēgšanas zemsprieguma līnijās 
neprasa nekādus īpašus organizatoriskos pasākumus. Vienīgais - zem 
sprieguma esošu kailvadu drošais attālums ir 0,5 m. 

Darbos augstsprieguma līnijās, pieskaroties ar koka balstu vadam, kurā 
ir spriegums, rodas zemesslēgums, balsta aizdegšanās un soļa 
sprieguma parādīšanās balsta tuvumā. Gadījumā, ja balsta celšanas 
laikā tiek pārkāpts SFS 6002 standarts par minimālajiem atļautajiem 
attālumiem līdz līnijas elementiem, kas atrodas zem sprieguma, līniju 
nepieciešams atslēgt vai arī jāizmanto atļautās darba z em sprieguma 
metodes, saskaņā ar kurām balsta galiem jābūt aprīkotiem ar izolējošiem 
paklājiem, vai arī metodes, kurās vadi tiek celti ar izolējošiem stieņiem 
vai izolējošu traversu līdz augstumam, kas atļauj nomainīt balstu. Darbus 
zem sprieguma drīkst veikt tikai apmācīti cilvēki. 

28.2.2. Balstu atjaunošana, izmantojot darba zem 
sprieguma metodes.

28.2.2.1. Balsta montāža ar izolējošo paklāju palīdzību.

Veco balstu nomaiņai bez sprieguma atslēgšanas zem sprieguma 
esošu līniju tuvumā tiek pielietoti izolējošie paklāji. 

Balstu gali tiek aizsargāti ar izolējošīem paklājiem, kas atļauti 
izmantošanai, un balsti tiek novietoti blakus zem sprieguma esošiem 
vadiem vai to tuvumā. Darbi pie balstu aprīkošanas un uzstādīšanas tiek 
veikti pie atslēgta sprieguma.

467. attēls. Balsta montāža ar izolējošo paklāju pielietošanu, darbs 
zem sprieguma. 

28.2.2.2. Balstu maiņa ar izolējošo stieņu palīdzību.

20kV elektrolīniju balstu un balsta augšējo daļu maiņai var izmantot 
izolējošos stieņus. 

No vecā balsta demontē vadus un novieto uz darbiem zem sprieguma 
atļautiem stieņiem. Balsta augšējo daļu nozāģē. Jaunais balstu montē 
blakus vecajam, un vadus pārceļ uz jauno balstu.

Balstu maiņu zem sprieguma drīkst veikt tikai speciāli apmācīti montieri 
un ekskavatora operatori.

.
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468. attēls. Balsta montāža ar izolējošā stieņa palīdzību, darbs zem 
sprieguma (JT-MILLENNIUM). 

469. attēls. Balsta maiņa ar paceļamo traversu (JT -MILLENNIUM).

28.2.2.3. Balsta maiņa ar izolētu paceļamo traversu.

Balsta maiņu var veikt ar izolētu paceļamo traversu Šajā metodē 
zem sprieguma esošie vadi tiek pacelti uz augšu ar izolētas traversas 
palīdzību, un jauno balstu vai citas jaunās konstrukcijas montē zem 
vadiem. Uz traversas esošos vadus atbilstoši nolaiž uz jaunā balsta 
konstrukcijas izolatoriem un piesien pie tiem. 

Maksimālie darba rezultāti tiek sasniegti, montējot izolējošo 
traversu uz blakus rekonstruējamajai konstrukcijai uzstādīta 
palīgbalsta. 

28.3. Balsta uzstādīšana ar rokām. 

28.3.1. Bedres dziļums.

Parasti balsti tiek montēti mehāniski, bet ir objekti, kur mehānismus 
sakarā ar ierobežoto telpu vai arī citu iemeslu dēļ izmantot nevar. Tādos 
gadījumos balstus montē ar rokām.  

Pamata nosacījums bedres dziļumam. 

Nepieciešamais bedres dziļums ir atkarīgs no staba garuma. 
Pamatlikums: Balsta bedres dziļums sastāda 1,4 m + L/20 (L = 

balsta garums) vai arī tabulas veidā:

Tabula 48. Balsta bedres dziļums.

Balsta garums L Bedres dziļums

7 - 8 m 1,8 m

9  - 10 m 1,9 m

11 - 12 m 2,0 m

13 - 14 m 2,1 m

15 - 16 m 2,2 m

Piezīme: 
- Mīkstā gruntī bedres dziļumam jābūt lielākam. 
- Lielgabarīta balsta bedres dziļumam jābūt lielākam. 
- Saskaņā ar «VIM» minimālais bedres dziļums - L/7 (bet ne mazāk 

kā 1,4 m). Šis nosacījums nosaka bedres dziļumu balstiem, kas 
augstāki par 15 m. Īsākiem balstiem vēlams nedaudz lielāks bedres 
dziļums par «VIM» noteikumos noteikto. 
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472. attēls. Balsta bedres rakšanas sākums. 

470. attēls. Grunts izņemšanas dziļums.

Bedres rakšana ar rokām un aizbēršana ar akmeņiem ietekmē tās 
dziļumu sekojošā veidā: 
Ar rokām izraktās bedres aizbēršana tiek veikta rūpīgi blietējot pieberamo 
grunti aptuveni 0,1 m. 
Akmens ieklāšana aptuveni 0,2 m.

Vienādās gruntīs ar roku izraktā bedre var būt par aptuveni 0,3 m 
seklāka kā ar mehānismu raktā bedre.

.

Balsta bedres rakšanai izmanto kausveidīgu lāpstu, strādnieks atrodas 
bedres malā, uzstāda lāpstu uz bedres malas tādā veidā, lai tās sānu 
šķautne griež zemi, bet lāpstas kauss pildās ar zemi. Strādnieks 
pieliecas, pieķeras lāpstas kāta apakšējai daļai, paceļ lāpstu un izgāž 
zemi. Darbu procesā strādnieks apiet apkārt bedrei, augsne labāk 
atdalās no bedres malas ja lāpstu virza no lāpstas iepriekšējā dūriena 
puses. 

473. attēls. Ar lāpstu izraktā pirmsapstrādes bedre. 

Rakšanas darbos cietās gruntīs jāizmanto lauznis. Mālainās gruntīs 
bieži vien izmanto urbšanas mehānismus. Cietās grunts mīkstināšanai 
vispirms centrā izveido caurumu. Caurumu palielina, ar lauzni atdalot 
grunti no bedres malas uz centra pusi, un grunts fragmentus (šķembas) 
izņem ar dažādiem rakšanas instrumentiem. 

471. attēls. Akmeņu krāvums. 

28.3.2. Bedres rakšana balstam.

Zemes darbi sākas ar apkārt balsta piketa stabiņam balsta bedres 
diametram atbilstoša zemes augšējā slāņa noņemšanu. Darbu sākumā 
izmanto lāpstu, ar lāpstu var izrakt aptuveni 0,6-1,0 m dziļu bedri. 
Smagās gruntīs var izmantot lauzni. Izņemot grunti no bedres, tā 
jānovieto bedres tuvumā, bet tā, lainetraucētu balsta celšanu. 

474. attēls. Bedres rakšana ar kausveida lāpstu
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Sevišķi cietu grunti vai ledus slāni var labāk sasmalcināt, pielietojot 
triecienmehānisma urbjmašīnu (perforatoru).

Akmeņus no bedres izņem ar kausa vai knaibļu palīdzību. Dažreiz 
akmeņi ir jāveļ, ja bedre tiek rakta ar rokām. 

475. attēls. Cietās grunts smalcināšana.

Irdenā gruntī kausveidīgās lāpstas vietā var izmantot satvērējus 
žokļus, ar kuriem sasmalcināto grunti sagrābj un izņem no bedres. 

Mīkstas un mitrās grunts ir sliktas no bedres izņemšanas viedokļa. 
Mīkstā gruntī rakšanas darbi jāveic ātri, lai varētu samontēt balstu pirms 
grunts iebrūk. No bedres ar tās dibenā gruntī iespiesta kausa palīdzību 
bedri atbrīvo no ūdens- ar ūdeni un grunti piep ildīto kausu izceļot no 
bedres.

28.3.3. Balsta montāža.

Balsta celšanai parasti tiek izmantoti pacelšanas mehānismi 
(pacēlāji, vinčas). Tādā gadījumā brigādes sastāvā jābūt vismaz diviem 
cilvēkiem. Pirms balsta celšanas, celšanas virzienā bedres malai ti ek 
izveidots slīpums. Tiek pārbaudīta bedres tīrība.

Pretējā celšanas pusē tiek izvietota balsta pamatnes vadotne, kas 
novērš balsta pamatnes saduršanos ar bedres sienu. Balsta pamatnes 
saduršanās ar zemi var izveidot zemes nogruvumu bedrē, kas savukārt 
traucēs balstu iegremdēt pietiekamā dziļumā. Par balsta pamatnes 
vadotni var kalpot lauznis vai arī koka miets, kas tiek novietots pie 
bedres sienas.

476. attēls. Balsta izvietojums sākuma stadijā pirms balsta celšanas.

Ja tiek celti smagie balsti, jāizmanto speciālās vadotnes. 

Pacēlājs tiek piestiprināts pie balsta tādā veidā, lai balsts atrastos 
pacēlāja balsta kāju izveidotā stūra leņķa bisektrisē. Apakšējās pacēlāja 
balsta kāju daļas tiek novietotas tādā veidā – nedaudz augs tāk par 
smaguma centru, attālums vienai no otras aptuveni– 3m.

477. attēls. Pacēlāja montāža. 

Pēc pacēlāja montāžas, viens no darbiniekiem atslābina vinčas spoli, 
bet otrs – velk pacēlāja trosi, lai tā pilnībā būtu taisna.

Pēc tam ti ek veikta pacēlāja pacelšana sekojošā veidā: viens 
darbinieks tur pacēlāja plauktu tā, lai tas neatrautos no zemes, bet otrs 
darbinieks stumj pacēlāju vertikālā stāvoklī. 

478. attēls. Pacēlāja celšana vertikālā stāvoklī.

Viens darbinieks tur pacēlāju vertikālā stāvoklī, bet otrs – stiprina 
balstu pie pacēlāja ķēdes. Pacēlāja ķēde tiek piestiprināta balsta taisnajā 
daļā, savienojot apakšējās daļas pacēlāja plauktā, citādi rīkojoties, 
celšanas laikā pacēlājs var saliekties. Stiprinājums pie balsta tiek veikts 
tādā veidā, lai balsts nerīvētos pret saliekamo blokotāju.
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Balsta virziena korekcija trases virzieniem tiek veikta sekojoši, viens no 
darbiniekiem noregulē balsta pozīciju pēc trasēšanas atbalstiem un 
iepriekšējiem balstiem un dod norādes otrajam darbiniekam, kurš 
pārvieto balsta pamatni ar bedres malā novietota laužņa palīdzību.

479. attēls. Pacēlāja troses montāža pie balsta. 

Balstu nepieciešams pagriezt ar mērķi celšanas laikā precīzi 
novietot vajadzīgajā vietā, balsta pagriešanai var izmantot speciālas 
stabam uzliekamas pagriešanas ierīces. 

Celšana notiek sekojošā veidā: darbinieks, kas atrodas vinčas 
pusē, velk trosi ar vinčas palīdzību. Pēc troses pietiekama nostiepuma 
un pastāvīgā vertikālā stāvokļa nodrošināšanas, viens no darbiniekiem 
pāriet pie balsta pamatnes un seko pareizai balsta novietošanai bedrē. 
Celšanas laikā balsta pamatnei visu laiku jāizdara spiediens uz vadotni 
ar mērķi nodrošināt vienmērīgu balsta slīdēšanu bedrē. Pacelšana 
notiek līdz tam momentam, kamēr pacēlāja trosei ir rezerve.

Celšanas beigu etapā tiek veikta pacēlāja saspiešana.

Darbinieks, kas atrodas pie balsta pamatnes, pāriet uz citu 
pacēlāja plauktu un, grūžot ar abām kājām, vada balstu bedrē. 
Celšanas beigu etapāir jāpievērš uzmanība, lai balsts nepārsliektos uz 
citu pusi un paliktu vertikālā stāvoklī. Vertikālā stāvoklī paceltais balsts 
jānofiksē ar pacēlāja plauktu vai balsta dakšas palīdzību.

480. attēls. Balsta noturēšana ar balsta plaukta palīdzību. 

Pārbaudīt balsta stāvokli bedrē: taisnajā posmā balsts bedrē jāievieto 
tādā veidā, lai balsta centrs atrastos uz trases ass. Pagrieziena balstus 
ar dakšas palīdzību novieto tādā veidā, lai tā novietojums atbilstu abiem 
līnijas trašu virzien iem. Stūra balstā piekarizolatoram jābūt izolatoru 
virtenes attālumā no līnijas virzienu krustošanās stūra, izolatoru virtenei 
jābūt orientētai bisektrises virzienā. 

481. attēls. Balsta pamatnes pārvietošana bedrē. 

Pēc balsta novietošanas vajadzīgajā bedres punktā, tiek veikta 
vertikālā stāvokļa kontrole no divām dažādākām pusēm. Stūra un gala 
balstos pieļaujamas novirzes, ne lielākas par balsta gala caurmēru, tā 
kā atsaites vadu vilkšanas procesā vienmēr nedaudz pavājinās. Balsta 
vietas labošana pie n ostieptiem vadiem bez iepriekšējās novirzes uz 
pretējo pusi nav iespējama. 

Papildus balsta vertikālajam stāvoklim ir jāpārbauda balsta 
armatūras stāvoklis vadu virzienā.  .   

Balsta pagriešanai izmanto speciālu pagriezēju vai arī to izdara ar 
laužņa un troses cilpas palīdzību. 

28.3.4. Balsta bedres aizbēršana.

Pēc balsta novietošanas bedrē tiek veikta bedres aizbēršana. Bedre 
tiek aizbērta ar zemi, kas iepriekš bija izņemta no bedres. Aizbēršana 
notiek ar 30 – 40 cm lieliem slāņiem, kas blietējas viens aiz otra.

Ja zemē ir akmeņi, tie tiek novietoti apakšējā bedres daļā vai arī 
tuvāk bedres sienām. Akmeņu pielietojums mīkstajās gruntīs ir obligāts, 
bet cietajās nav obligāts, tāpēc tos nevajag salasīt balsta apkārtnē vai 
speciāli atgādāt no citām vietām.
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482. attēls. Bedres piepildīšana ar akmeņiem. 

Bedres piepildīšanu ar akmeņiem veic rūpīgi: akmeņi tiek izvietoti 
ķīļveidīgi apkārt balstam 20 – 50 cm no bedres dibena, pēc tam bedri 
aizber ar zemi un augšējo d aļu 30 – 50 cm aizpilda ar akmeņiem. 
Akmeņu novietošana jāveic tā, lai tie cieši apkļautu stabu, ja ir 
nepieciešams, bedri drīkst paplašināt. 

Bedres aizbēršanā pie balsta var izveidot kalniņu, tas ir domāts 
zemes nosēšanās gadījumam, pārējo zemi izvieto apkārt balstam. 

Pēc bedres aizbēršanas atvieno balsta pacēlāju. Atver vinčas 
turētāju un atslābina trosi. Pacēlāja augšējo daļa paceļ ar stumšanu, 
pie tam uz balsta novietoto ķēdi atbrīvo un nolaiž lejā. Nolaisto ķēdi 
noņem no balsta, pēc tam pacēlāju atvieno no balsta.

484. attēls. 0,4kV gaisvadu līnija ar neizolētiem vadiem.

28.4.2. Attālumi līdz tuvumā esošiem objektiem vai citām līnijām. 

Normatīvajos aktos 0,4kV gaisvadu elektropārvades līnijās ar 
neizolētiem vadiem tiek pielietotas sekojošas prasības:
- attālums līdz zemes vai ūdens virsmai: normālos klimatiskos 

apstākļos – 5 m, pie slodzes – 4 m; 
- attālums līdz kokiem: līdz augļu kokiem -1 m, pārējiem kokiem – 1 

m; 
- attālums līdz celtnēm: horizontālais attālums – 3 m, vertikālais – 4 

m, attālums līdz logam vai analogiem objektiem – 5 m. 

483. attēls. Pacēlāja noņemšana no balsta. 

28.4. 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas ar neizolētiem vadiem.

28.4.1. Pielietošanas iespējas. 

Neizolētie gaisvadu līniju vadi jaunizbūvēt ajās zemsprieguma 
līnijās netiek izmantoti, to vietā izmanto AMKA vadus un kabeļus. 
Neizolētajās zemsprieguma gaisvadu līnijās veic tikai remonta un 
ekspluatācijas darbus, vai arī šo vadu nomaiņu uz AMKA vai pazemes 
kabeļiem. 

Šo darbu veikšanai ir jāzin gaisvadu līniju konstrukcijas un ar tām 
saistīti noteikumi. 

485. attēls. Neizolēto vadu attālumi līdz citiem vadiem (VIM, zīmējums 

4.3-3.).

Līniju izvietojums virs atklātām noliktavām, kur uzglabājas gari 
priekšmeti – aizliegts. Līniju izvietojums virs celtnēm – aizliegts, kapitālo 
remontu laikā tās jāpārceļ citā vietā. 

Neizolēto vadu gala pievienojums pie mājas sienām ir aizliegts.
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Ja 0,4 kV gaisvadu elektrolīnija ar neizolētiem vadiem šķērso zemāka 
sprieguma vadus un tie atrodas zemāk par 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju, 
tad līniju nepieciešams pastiprināt. 

Konstrukciju pastiprināšana ir nepieciešama arī, ja līnija tiek montēta 
blakus citām zemāka sprieguma līnijām ar horizontālo attālumu no tām 
mazāku par 5 m.

28.4.3. Balstu atsaišu uzstādīšana. 

Zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju balstu atsaitēs jābūt 
izolatoriem, ja atsaites montāžas punkta attālums no apakšējās strāvu 
vadošās līnijas daļas ir mazāks par 0,2 m. Mazāka pagrieziena leņķa 
balsta atsaites montē 0,2 m zemāk par vadiem, bet liela pagrieziena 
leņķa atsaites montē ar izolatoru.

486. attēls. Atsaišu montāža uz zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijās 
ar neizolētiem vadiem.

Uz izolatora esošās gropes izmēram jābūt pietiekamam, lai uz tā 
varētu samontēt resnāku vad u. Tiek izmantoti P -80 un P - 95 
zemsprieguma izolatori.

Ārējais izolatora diametrs norādīts identifikācijas numurā. 

Gultņveida ieliktņi, gultņveida izolatori.

Kāša izolatoru vietā var izmantot gultņveida ieliktņus un gultņveida 
izolatorus. Pie lielākiem vadu šķērsgriezumiem tas ir pat obligāts, tā kā 
uz kāšiem samontēts vads pilnībā ir atkarīgs no stiprinājuma 
konstrukcijas un kvalitātes, bet stiprinājuma montāža ir ierobežota. 

Par atsaišu izolatoriem tiek izmantoti H12 izolatori. Ir jāatceras, ka 
kailvadu masa var būt tāda pati kā AMKA vadiem, dažkārt tie var būt 
pat smagāki, kas atsaitēm nosaka stingras prasības. 

28.4.4. Armatūru montāža. 

Kāši, kāša izolatori. 
Neizolētos vadus balstos montē ar kāša izolatora palīdzību, ko 

balstam piestiprinaar kāsi. 

Izolatora kāsis – tā ir vienāda diametra detaļa ar vītni, kuru ieskrūvē 
balsta caurumā. Vertikālai kāša daļai ir vītne, uz kuras ar plastmasas 
ieliktņa palīdzību montē izolatoru. Kāši ir pasargāti no korozijas.

487. attēls. Kāsis un izolators.

488. attēls. Gultņveida ieliktņi un gultņveida izolatori

Gultņveida izolators vadu notur gropē un visu vada masas slodzi 
uzņem gultņveida izolators.

Vada siešana paredzēta tikai vada izslīdēšanas pa izolatoru 
ierobežošanai. 

Parasti tiek izmantots brūnais PR – 85 izolators vai vecāka tipa PR 
– 100 baltais izolators. 

28.4.5. Balsta konstrukcijas. 

Tiek pielietoti tādi paši balsti kā pie AMKA vadu montāžas, bet 
sakarā ar kailvadu gabarītu prasībām balsta garumam jābūt lielākam. 

Izmantojot kailvadus, taisnie līnijas posmi tiek izpildīti sekojošā 
veidā: kāša izolatori vai gultņveida ieliktņi tiek novietoti 0,15 m no balsta 
augšas, un pēc tam secīgi 0,5 m attālumā vienu no otra dažādās balsta 
pusēs montē PEN izolatoru un fāžu izolatorus. 

Minimālais attālums līdz zem kailvadiem montējamajam AMKA 
vadam ir 0,4 m no apakšējās fāzes vada.
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Gultņveida izolatoru stiprinājums, skava ar uzgriezni.

Stūra un gala balstos kāšu izolatoru vietā ieteicams izmant ot 
gultņveida izolatorus, ko montē ar speciāliem stiprinājumiem. Tāds 
risinājums nodrošina vieglu atsaišu uzstādīšanu un vadu montāžu caur 
gala balstos izurbtos caurumos nostiprinātiem izolatoriem. 

489. attēls. Balsta konstrukcija taisnajos līnijas posmos 

Kāšus var izmantot arī stūra vai gala balstos, bet vislabākais 
risinājums tādos balstos ir uzgaļi gultņveida izolātoriem. Kāšu 
izolatorus atļauts izmantot mazo pagrieziena leņķu balstos, jo lielajos 
ļeņķos vadi, kas iet pa iekšējo malu, tura s tikai uz izolatora kāša 
skrūvveidīgā stiprinājuma. Novecošanas rezultātā kāsis var izkrist, līdz 
ar to drošāks stiprinājums lielajos leņķos ir gultņveida uzgaļi, ko montē 
urbumos stūra un gala balstos.

492. attēls. Ķēdes veida sakabes piestiprināšanas mezgls gultņveida 
izolatoram un skava ar uzgriezni. 

Gultņveida izolatoru pievieno piestiprināšanas mezglam un nofiksē 
ar tapu. Sistēmu papildina skava ar uzgriezni, ar tās palīdzību stiprina 
gultņveida izolatoru. 

28.4.6. 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas kailvadu remonts.

490. attēls. Stūra un gala balsta konstrukcija.

Šauros apstākļos, kad nav iespējams izmantot atsaites, kā stūra 
un gala balstus izmanto A – veida balstus.

491. attēls. A – veida balsts. 

Vada montāža. 

Izmantotie vadi.
0,4 kV kailvadu gaisvadu elektrolīnijās parasti izmanto 

tēraudalumīnija vadus. Vecajās līnijās vēl izmanto vara vadus. 

Montāža un vadu spriegošana. 
Vadu montāžas un spriegošanas tehnoloģijas ir tādas pašas kā 20 

kV kailvadu gai svadu elektrolīnijās, tehnoloģija apskatīta iepriekšējās 
nodaļās.

Siešana. 
Pēc vadu uzvilkšanas un noregulēšanas vadu piesien kāša 

izolatoram. Taisnos līnijas posmos no balsta puses vadu piesien kāša 
izolatora kakliņam, bet stūra balstos tādā veidā, lai vads izietu no 
izolatora ārējās malas ( no pagrieziena ārējā leņķa).

493. attēls. Vara vada siešana vecajā līnijā (P 95).  
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Tēraudalumīniju vadu siešanas metodes ir tādas pašas kā 20 kV 
kailvados, kas aprakstīta iepriekš. Aizargsiešana tiek v eikta apkārt 
vadam pie izolatora un izolatora līmenī turpina siešanu atbilstoši 
instrukcijā norādītajam nepieciešamajam vijumu skaitam. Stūra balstos 
dažreiz vada nospriegojuma dēļ ir apgrūtināta aizsargsējuma izpilde. 
Vada atslābināšanai siešanas laikā šā dos gadījumos tiek izmantota 
vinča un divas spriegošanas skavas. 

494. attēls. Vada «Feral» siešana pie P – 95 kāša izolatora parastajā 
līnijā. 

Alumīnija vadu aizliegts apsiet ar vara vadu un otrādi.

Liekie vadu gali un palīgv adi ir jānovāc no darba objekta. Vada 
gabaliņus aizliegts izmētāt pa pļavu, tā kā tie var sabojāt 
lauksaimniecības mašīnas, kas savukārt būs par iemeslu materiālās 
atlīdzības pieprasīšanai no energokompānijas.

495. attēls. Vada  «Feral» siešana pie gultņveida izolatora  PR-100.

496. attēls. Alumīnija un vara gala spailes.

Savienojumi. 
Savienojuma spaili izmanto nozares līnijas pievienošanai 

maģistrālajai līnijai vai kabeļu pievienošanai kailvadiem.

Vara savienojuma spail es ir mazākas par alumīnija spailēm. 
Savienojuma spailes augšējā daļā tiek izveidots rievots caurums, ar 
nolūku, lai savienojumu varētu fiksēt no visām pusēm, pat ja ir dažāda 
šķērsgriezuma vadi.

Veicot savienojumu, ir jānodrošina teicams savien ojamo vadu 
kontakts. Ja, savienojot vadus, tiek pielietots pārāk liels spēks, spaile 
tiek sabojāta. Spaiļu izgatavotāji iesaka spailes skrūvēt ar dinamometra 
atslēgu, norādot momenta (spēka), ar kādu jāpievelk kontakts, lielumus. 

Nobeigums. 
0,4 kV līnijas vada gala sējums tiek izpildīts ar gultņveida izolatoru. 
Augšējā vada spriegošana gala balstā vai pie sienas sāk ar augšējo 
vadu. Spriegošanai tiek izmantota vinča un spriegošanas spaile. 
Vinčas uzstādīšana notiek tādā veidā, lai vadu stiprināšanu uz gala 
izolatora varētu izveidot, neatslābinot vadu pēc vinčas noņemšanas.

Vada galu vienu reizi aptin ap gultņveida izolatoru un pievelk ar spaiļu 
palīdzību. 

Vadu apstrādā ar mērķi uzstādīt spaili tai paredzētajā vietā, netālu no 
izolatora.

Kvalitatīva savienojuma izveidošanai ir nepieciešamas piemērotas 
spailes un instrumenti.

497. attēls. Alumīnija (labajā pusē) un vara (kreisajā pusē) 
savienojuma spailes. 
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Savienojuma spaile tiek izmantota, lai alumīnija kailvadu 
gaisvadu elektrolīnijai pievienotu kabeļa vara dzīslas vai vara 
kailvadu gaisvadu elektrolīniju. Savienojuma spailes konstrukcija ļauj 
savienot alumīnija un vara dzīslas bez korozijas riska uz šīm 
virsmām.

Spailes gropei ir vara pārklājums, tajā jāievieto tikai vara vads. 
Montāžas laikā vara vads vienmēr tiek novietots zem alumīnija vada.

499. attēls. Samontētās konsoles un montāžas ruļļi AMKA vadiem. 

498. attēls. Savienojuma spaile. 

Vada savienojums laidumā.
Alumīnija vai vara vadu savienojums vienmēr i r jāizpilda ar 

presējamo spaiļu palīdzību vai analogu metodi, kas savienojumam 
nodrošina 90 % no vesela vada izturības. 

28.4.7. Vadu maiņa zemsprieguma līnijā. 

Slodzes palielināšanas gadījumā ir nepieciešams palielināt vadu 
šķērsgriezumu, tādējādi uzla bojot līnijas caurlaidību. Ja balsta 
konstrukcijas ir pietiekoši drošas, tad var nomainīt tikai vadus, bet bieži 
vien, mainot vadus, jāmaina arī balsti. Vadu maiņa tiek veikta gan 
zemsprieguma, gan augstsprieguma līnijās. 

Tipiskie darbi pie vadu maiņas zemsprieguma līnijās ir kailvadu 
maiņa pret AMKA vadiem. 

Vadu maiņas pamata princips ir jauna vada vilkšana vecā vietā. 

Darba soļi: AMKA vads kailvada vietā. 

Ekspluatācijas pārtraukšana un darba zemējums. 

Ja darbi tiek veikti eks pluatācijā esošā līnijā, ir jābūt rūpīgi 
saplānotiem darbiem ar efektīva laiku izmantošanu un līnijas 
ieslēgšanu darbā dienas beigās. 

Konsoļu un montāžas ruļļu montāža AMKА vados.

AMKA vada konsoles novieto PEN vadam pretējā pusē. Pie 
turēšanas āķiem p iestiprina montāžas ruļļus. Stūros AMKA`s vadu 
novieto PEN vada vietā. Taisnos līnijas posmos turēšanas āķa vietā var 
izmantot gultņveida izolatorus, tādā gadījumā montāžas ruļļi netiek 
izmantoti. PEN vadu atvieno no sējuma un pārnes uz montāžas ruļļiem 
vai gultņveida izolatoriem. 

AMKA vada izvilkšana un montāža.
AMKA vada izvilkšanu veic ar PEN vada palīdzību, kuru izmanto kā 

vilkšanas trosi. AMKA vadu uzvelk vajadzīgajā vietā un pirmās darba 
dienas beigās pieslēdz kā PEN vadu. Tālāk AMKA vads tiek pievienots 
kailvada vietā.

500. attēls. Virs kailvada izvilkts AMKA vads.
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Kailvadu fāžu vadu demontāža.
Kailvadu atvieno no sējuma, pārceļ uz montāžas rulli un demontē 

uztinot uz spoles. Vadus aizliegts vilkt pa āķiem. V ienmēr jālieto 
montāžas ruļļi.

Demontētie vadi parasti tiek izmantoti otrreiz, tāpēc ar tiem jāstrādā 
kā ar jaunu materiālu.

28.4.8.Vada pieslēgšana ekspluatācijā esošai 0,4 kV kailvadu 
elektrolīnijai.

Vecā vada apstrādes laikā jāveic atslēgumi uz visām līnijām, kurās 
strādā. Augstāk aprakstītajā nodaļā par AMKA`s vadu un 20 kV 
kailvadu elektroapgādes atslēgšanas piemērus var izmantot kā 
instrukcijas arī vecajām līnijām.

Nākošajā piemērā apskatīsim AMKA pievada pieslēgšanu 
zemsprieguma kailvadu līnijai. 

Darba vietā tiek pārgriezts zemsprieguma kailvads un kailvads, kas 
atrodas aiz griezuma vietas tiek demontēts Pie pārgrieztā kailvada tiek 
pievienots bez sprieguma esošais AMKA vads. Spriegums darba vietā 
var būt padots no vienas puses, tas izriet no shēmas.                                                 

Tiek atslēgts galvenais svirslēdzis, lai tiktu izņemti drošinātāji, kas 
atrodas zem slodzes. Darba objektam jābūt atslēgtam no visām pusēm, 
jābūt atslēgtām visām fāzēm.

Atslēgšanas vietā tiek izkārt s aizliedzošais plakāts «Neslēgt –
strādā». Uz aizliedzošā plakāta jābūt uzrakstītam, kas un kad uzstādījis 
šo zīmi. 

502. attēls. Uz aizliedzošās zīmes jābūt uzrakstītam, kas un kad 
uzstādījis šo zīmi. 

501. attēls. Tīkla piemērs. AMKA līnijas nozares pieslēgšana zemsprieguma kailvadam.
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Pret kļūdainu ieslēgšanos vai nesankcionētu trešo personu 
sprieguma ieslēgšanu līnijā atdalīšanas vieta tiek noslēgta ar atslēgu. 
Pirms darbu uzsākšanas ir jānovērš visi riska fakt ori. Visizplatītākie 
riska faktori ir sprieguma parādīšanās no radiālā tīkla vai rezerves 
ģeneratora. Piemēram, citas līnijas kļūdaina atslēgšana ir diezgan 
populārs riska faktors.

504. attēls. Zemsprieguma līnijas zemēšana.

503. attēls. Zemsprieguma līnijas sprieguma neesamības pārbaude. 

Zīmējumā tiek veikta sprieguma neesamības pārbaude ar divpolu 
sprieguma indikātoru, tā funkcionalitāte tiek pārbaudīta pie līnijas, kur ir 
zināms, ka tajā ir spriegums. Sprieguma neesamība tiek pārb audīta 
starp fāzēm un starp katru fāzi un PEN vadu, sākot no apakšējā vada.

Darba zemējuma izpildījums: četras zemējuma ierīces ar četriem 
izolējošiem stieņiem, fāžu spailēm un savienojuma vada. Zemējuma 
uzlikšana sākas no tuvākā vada. Šajā gadījumā pietiekami izvietot vienu 
darba zemējumu, kurš atradīsies pirms darba objekta. Tāds zemējuma 
izvietojums netraucēs darbu izpildi un darba zemējuma efektivitāte 
sakarā ar atvienoto vadu netiks mazināta. 

505. attēls. 0,4 kV gaisvadu kailvadu elektrolīnijas zemējums ar 
izolējošiem stieņiem.

506. attēls. Darba zemējuma izvietojums.  
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Uzmanību! 
Zemsprieguma kailvadu gaisvadu elektrolīnijas zemējuma ierīce ar 

stieņiem nav nokomplektēta ar zemējuma trosi un zemējumaelektrodu.
Darba zemējums ir izveidots uz fāžu savstarpējo savienojumu un 

savienojumu ar PEN vadu, kuram ir aizsargzemējuma princips.

Zīmējumā ir parādīti visi nepieciešamie drošības pasākumi, pie 
kuriem pieder transformatora drošinātāju izņemšana, aizli eguma zīmju 
izvietošana un gaisvadu elektrolīniju darba zemējumu izvietošana.

Pirms darbu uzsākšanas ir jāpārliecinās par darba vietas drošību un 
sprieguma neesamību līnijas tuvumā. Darbi jāveic saskaņā ar instrukciju. 
Griežot kailvadus, ir jāizvairās no dināmiskām slodzēm. Nostiprinot jauno 
vadu, balstā tiek izmainīti spēka vektoru virzieni. Tāpēc ir jāpārbauda 
balsta mehāniskā noturība un tā dziļums gruntī, pēc vajadzības balstam 
jāpiestiprina atsaites (pastāvīgās vai pagaidu uz remonta laiku). Dotajā 
piemērā parādīts kailvadu līnijas gala balsts ar tam ir pieslēgtu AMKA 
vada atzaru.

507. attēls. 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas kailvada pāreja uz AMKA 
vadu.

Pēc darba beigām tiek noņemti visi darba instrumenti un materiāli, 
tiek pār baudīta montāžas kvalitāte visos darba punktos. Beigās tiek 
noņemts zemējums.

28.5. 20 kV gaisvadu līnija ar neizolētiem vadiem.  

28.5.1. 20 kV vecās konstrukcijas.

Kāšu konstrukcijas.

Parastā kāša konstrukcija. 

508. attēls. Parastā kāša konstrukcija

Montāžas instrukcija: 
Detaļas: 
1. Balsta izolators S 20 A 3 gab. 
2. Izolatora kāsis SK 20-1 3 gab.
3. Staba cepurīta + naglas     1 gab.
4. Tīšanas stieple Al 16          3 gab.

Pastiprinātā kāša konstrukcija. 

509. attēls. Pastiprinātā kāša konstrukcija. 

Montāžas instrukcija: 
Detaļas: 

1. Balsta izolators S 20 A 3 gab. 
2. Izolatora kāsis SK 20-2 3 gab.
3. Staba cepurīta + naglas     1 gab.
4. Tīšanas stieple Al 16          3 gab.

Kāša– tapas konstrukcija balsta galā.

510. attēls. Kāša – tapas konstrukcija balsta galā.
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Izolatoru spriegotājvirtene stūra balstā. 

511. attēls. Izolatoru spriegotājvirtene stūra balstā.

Detaļas: 
1.Piestiprināšanas mezgls RKKS 240 vai
SOT 101.1/101.2           3 gab. 
2. Balsta cepurīte 1 gab.
3. Izolatoru spriegotājvirtene 3 gab.
Izolatoru spriegotājvirteneipiestiprināta piekarspaile stūra 

balstiem.

Spriegošanas izolators, atsaišu ierīkošana stūra balstos. 

Augšējā augstsprieguma balsta atsaite daļēji ir izvietota virs vada, 
tāpēc tajā zīmējumā norādītajās vietās tiek montēti divi izolatori H24.  

Montāžas armatūra. 

Piekararmatūra: 

513. attēls. Izolatora kāsis SK-20 I.

Izolatora kāsis SK-20 I.
Izgatavots no tērauda St 50, un pārklāts ar laku. 
Skrūves daļas izmanto izolatora piestiprināšanai kāsim un kāša 

stiprināšanai pie balsta. Balstā ar 22 mm urbi kāša ieskrūvēšanai tiek 
izurbts caurums. Izmanto S 20 izolatoru.

Piezīme: konstrukciju kāsis – tapa balsta galā izmanto parastajiem 
vadiem. 

512. attēls. 20 kV stūra balstu atsaišu ierīkošana ar spriegošanas izolatoru. 
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28.5.2. 20kV vadu maiņa.

Izmanto tehnoloģiju, kurā ar vienuizvilkšanu tiek nomainīti visi trīs 
vadi. 

Sprieguma atslēgšana un darba zemējumi.
Vadiem jābūt sazemētiem visa izvilkšanas procesa laikā. Darba 

zemējumu optimālais izvietojums: sazemēt montāžas rullīšus pirmajā 
balstā no vadu saivas vai velkoš ā mehānisma. Zemējuma vads 
vispirms tiek pievienots zemējuma elektrodam un tikai pēc tam- vadam 
vai montāžas rullītim.

514. attēls. Āķis izolatoram SK-20 II 

Āķis izolātoram  SK-20 II 
Tiek izgatavots no tērauda St 50 un tiek pārklāts ar laku. 

Ierobežošanas plāksne no tērauda St 37. 
Skrūvējamā daļa izolātora stiprināšanai. Āķa gals no balsta puses 

aprīkots ar vītni, paplākstni un uzgriezni.  
Āķa stiprināšanai uz balsta tiek urbts 28 mm caurejošs caurums. 

Tiek izmantots S 20 izolātors. 

Pirksts LT-20 I (LT-20 II)  

Tiek izgatavots no formas tērauda St 37:

Modelis Tērauds

LT – 20 I L 

45x45x5

LT – 20 II L 

60x60x8

Montāžas rullīšu uzstādīšana. 
Atsien veco vadu, paredzētajā vietā novieto montāžas rullīti, rullītī 

ieliek vadu. Noņemto tīšanas stiepli aizliegts nomest zemē, tāda rīcība 
var nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un veidot sliktu reklāmu montāžas 
organizācijai. Tīšanas stiepli nogādā no balsta lejā un utilizē kā 
metāllūzni.

.

516. attēls. Montāžas rullīšu uzstādīšana. 

515. attēls. Pirksts un tā montāža.

Stiprināšanai tiek izmantotas 12x200 fiksācijas skrūves ar 
paplākšņiem un uzgriežņiem. Balsta tiek urbts 13 mm caurums. Uz 
pirksta – vītne priekš S 20 izolātora 

Piezīme: konstrukcijās āķis – pirksts balsta galos, I – pirksts taisnajos 
līnijas posmos, II – pirksts stūra balstos un stiprinātos vados.

Veco vadu atvienošana līnijas galos.
Atvienošanu veic tādā veidā, lai vada gali neizslīdētu no saivas vai 

velkošā mehānisma troses. Atvienošanas laikā griešanas procesā tiek 
izmantota vinča un vadi tiek pievienoti jaunajam vadam un velkošajam 
mehānismam. 

Tiek veikta vadu enkurošana, piemēram, pie balsta pamatnes, tā 
rezultātā balsts no vienpusējās stiepšanas slodzes nesagāžas.

Vadu izvilkšana, spriegošana un piesiešana. 
Vecos vadus izvelk tāpat kā jaunos. Darbus var apgrūtināt veco 

līniju savienojumi, nepieciešamības gadījumā, ja savienojums iesprūst 
rullīšos, izvilkšana ir jāaptur. Pēc vadu izvilkšanas tiek veikti vadu 
nospriegošanas, piesiešanas un citi jauno līniju montāžai analogi darbi. 
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28.5.3. Balsta virsotnes konstrukcijas atjaunošana. 

Nomainot vecos vadus pret jauniem vadiem, kas parasti ir ar lielāku 
diametru, ir jāveic balstu virsotnes konstrukcijas atjaunošana.

Lielāka diametra vadi prasa labāku stiprinājumu, vecās līnijas 
izolatori parasti paredzēti mazākiem vadu diametriem un tāpēc nav 
piemēroti jauno vadu stiprināšanai.

Lēmumu par balstu virsotnes konstrukcijas atjaunošanu pieņem 
projektētāji.

Darba etapi. 
Tipisks darba veids ir kāšu nomaiņa uz traversām. 

Sprieguma pārtraukšana un darba zemējums. 
Darba zemējumu izvieto tā, lai tas netrucētu konstrukcijas augšējās 

daļas nomaiņai.

Sagatavošanās. 
Darbam nepieciešamos materiālu s nogādā pie balsta. Tiek 

pieņemts lēmums par balsta izolatoru stiprināšanu uz traversas kāša: 
vai tos traversai piestiprina uz zemes, vai piestiprina jau uz balstā 
paceltai traversai. Tiek pieņemts lēmums par traversas celšanu balstā.

518. attēls. Balsta vecās virsotnes konstrukcija ar uzstādīto traversu.

28.6. Balsta pamatnes nostiprināšana. 

Balsta puve, sevišķi aramzemē, visintensīvāk notiek aptuveni 0,3 
– 0,5 m no zemes virsmas. Ja balsta augšējā daļa ir labā stāvoklī, tad 
tā ekspl uatācijas ilgumu var palielināt ar balsta nostiprināšanas 
palīdzību.

Pamata nostiprināšana tiek veikta tikai atsevišķos objektos un pie 
remontdarbiem, kad balstu maiņu var atlikt līdz noteiktam laikam, kas 
paredz visu balstu nomaiņu.

517. attēls. Balsta gala vecā konstrukcija.  

Nomaiņas darbs.
Traversā izurbj caurumus tās piestiprināšanai balstam. Vecās 

konstrukcijas demontāža tiek veikta tādā apjomā, lai varētu uzstādīt 
jauno traversu. Ir jāveic izpēte palikušo veco detaļu demontāžai pēc 
traversas uzstādīšanas.

Traversu ieceļ vietā un piestiprina, pēc tam pārbauda stiprinājuma 
pareizību.

Vadus pārnes uz kāša izolatoriem un piesien vai arī uzstāda 
montāžas rullīšus vadu maiņas veikšanai.

No balsta demontē vecās konstrukcijas detaļas. Demontētās 
detaļas nogādā zemē ar bezgalīgās virves palīdzību. Jebkuru detaļu 
mešana zemē aizliegta, piemēram, var saplīst izolatori.

Balsta p amata nostiprināšanai izmanto zemē ierokamu pastabu. 
Pastaba materiāls var būt tas pats, no kā ir izgatavots balsta stabs, v ar 
izmantot arī metāla pastabu.

Koka pastabs.

Koka pastabu ierok līdz balsta pamatnei un novieto cieši pie staba 
šķērsām līnijas virzienam. Pastaba ierakšanas laikā jāveic pasākumi pret 
balsta gāšanos, piemēram, izveidojot pagaidu atsaites.

Pastaba virszemes daļa ir aptuveni 2 m gara, ar divām bandāžas 
lentēm pastabu piesien balsta stabam: pie zemes virsmas un pastaba 
augšā. 

Bedri rūpīgi aizber un pieblietē ar zemi. 

Ja bedri rok ar rokas lāpstu, akmeņu izņemšanai izmanto speciālas
knaibles. Akmeņus izmanto balsta pamatnes nostiprināšanai. 
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Metāla profilus izmanto arī balstu augšējo daļu remontos.

Balsta iegremdēšanas dziļuma palielināšana.

Dažreiz ir izdevīgāk palielināt vecā tīkla balsta iegremdēšanas 
dziļumu. Esošā balsta iegremdēšanas dziļums var neatbilst normām, 
grunts sasalums var balstu pacelt uz augšu no tā sākotnējās 
iegremdēšanas dziļuma atzīmes. Atkārtota iegremdēšanas dziļuma 
palielināšana paildzina balsta ekspluatācijas laiku, samazinot balsta 
krišanas risku. Tomēr tādu balstu darba mūžs samazinās: sakarā ar 
veiktajiem pētījumiem noskaidrots, ka virs zemes esošajā balsta daļā 
koksni impregnējošie materiāli izgaro un, ja tādu staba koksnes daļu 
iegremdē zemē, tā sāk pūt. Šis pētījums detalizēti apskatīts 
«Elektrotīklu rekomendācijas RJ 33:96». 

28.7. Balsta papildus impregnēšana. 

Mūsdienās balstu papildus impregnēšana neveic. Tomēr balstu 
papildus impregnēšanas metodes ir jāzina, jo ekspluatācijā ir ļoti 
daudz impregnētas koksnes balstu.

519. attēls. Koka pastaba montāža. 

Metāla pastabs.
Pastabs sastāv no diviem metāla profiliem, kuri iegremdēti gruntī pie 

balsta pamata un ar diviem skrūvēm savelkamu bandāžas lentu 
komplektiem piesieti balsta stabam: pie zemes virsmas un pastaba 
augšā. 

Pastaba profili tiek novietoti cieši pie staba šķērsām līnijas virzienam 
un tiek pieblietēti ar mehānisma palīdzību. Ja pie balsta pamatnes daudz 
akmeņu, tie ir jānovāc ar tādu mērķi, lai pastaba profili būtu cieši pie 
balsta.

520. attēls. Metāla pastabs.

Pamata impregnēšanas iedarbība vēju darbības un balsta 
degradācijas dēļ samazinās 15 – 20 gadus pēc impregnēšanas.

Visbiežāk impregnētais slānis bojājas pie zemes kārtas, jo šajā vietā 
ir puvei vislabvēlīgākā vide, tādēļ t ā no puves aspekta ir viskritiskākā 
vieta. 

Papildus impregnēšana tiek veikta ar nolūku uzlabot impregnējumu 
balsta daļā, kas saskaras ar zemi. 

Impregnēšanu izpilda specializētas kompānijas, bet dažos 
gadījumos – enerģētiskie uzņēmumi paši. 

Viena no papildus impregnēšanas metodēm, kuru pielieto 
enerģētiskie uzņēmumi, ir impregnēto bandāžu uztīšana. 

Pirms uzsākt darbu ir jāpārliecinās, vai papildus impregnēšana ir 
pietiekošs balsta tālākas ekspluatācijas nodrošināšanas pasākums, vai 
koksne puves dēļ nav jāmaina. 

Papildus impregnēšanas metodes. 

Aptīšanas ar «Wolmanit» bandāžas loksni metode. 

Impregnētās bandāžas materiālu uztīšanai ap stabu noņem zemes 
kārtu aptuveni 40 cm dziļumā. Stabu notīra ar stiepļu slotiņu. Ar sāls 
šķīdumu «Wolmanit-TS» piesūcinātu 40 cm platu putuplasta bandāžas 
loksni aptin ap stabu tā, lai loksnes augša būtu 10 cm virs zemes 
virsmas līmeņa. Bandāžas iesaiņojuma ārējā daļa sastāv no plastmasas 
plēves, kuras malas pielīmē balstam, novēršot impregnējošā šķidruma 
nokļūšanu gruntī. Virs zemes līmeņa esošajai bandāžas loksnes daļai 
ar naglu palīdzību ierīko aizsardzību no dzīvniekiem. Bandāžas loksnes 
iesaiņojumā esošā sāls mitruma iedarbībā pakāpeniski iesūcas staba 
koksnē. 

Lai novērstu sāls izgarošanu no iesaiņojuma gruntī, iekārtota 
bandāžas loksnes hermetizācija ar plastmasas plēvi.
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Analogi tiek veikta no dzīvniekiem aizsargājošās lentes montāža. 
Akmeņu novietošana bedrē jāveic rūpīgi, lai nesabojātu iesaiņojumu.

«Wolmanit» iesaiņojums satur sekojošas aktīvās vielas: fluors, 
hroms un dinitrofenols. 

Bandāžu var uzlikt patstāvīgi vai to izdara montāžas organizācijas.

Īpaša uzmanība jāpievērš veco balstu izturībai. Balsti, no kuriem tiek 
demontēti vadi, var viegli apgāzties. Tas notiek sek ojošu iemeslu dēļ: 
balsta puve, balsta izspiešana no grunts sala rezultātā, zemes slāņa 
novākšana pie balsta pamatnes vai arī nepietiekama balsta iedziļināšana 
būvniecības laikā.

521. attēls. Atvērtā impregnējošā bandāžas loksne.

523. attēls. Brīdinošās zīmes uz puvušiem balstiem.

522. attēls. Uz balsta uzstādītā impregnējošā bandāžas loksne. 

Injekcijas, t.i. «Cobra» metode.
Injekcijas metodē, imprignējošā pastveida viela tiek ievadīta balstā 

ar speciālu inj ekcijas aparātu, aptuveni 70 cm no zemes virsmas. 
Impregnēšanu veic montāžas organizācija.

28.8. Vadu demontāža. 

28.8.1. Vispārējā informācija.

Pirms darbu uzsākšanas ir jānoskaidro droša darba veikšanas 
iespējas vecajās līnijās.  

Jānodrošina elektrodrošības prasību ievērošana demontējamo 
līniju teritorijās, ņemot vērā paralēlos tīklus, atjaunotos barošanas 
avotus u.c. 

Viena dzeltenā uzlīme: balsts ir jānostiprina uz demontāžas laiku. 
Divas dzeltenas uzlīmes: pacelšanās balstā bez iepriekšējas balsta 

nostiprināšanas aizliegta. 

Ar nolūku veikt drošus demontāžas darbus, ieteicams izveidot 
demontāžas darbu plānu. Demontāžas darbu plāns ir nepieciešams 
atbildības un uzdevumu sadalīšanai starp sadales tīklu un montāžas 
uzņēmumiem. Demontāžas darbu plāns detalizēti aprakstīts 
„Rekomendācijās elektrotīklam TJ 4:05”. 

28.8.2. Demontāžas darbu metodes. 

Demontāža ar ekskavatora palīdzību.

Drošāka metode skaitās, kad ekskavators gāž zemē balstus kopā ar 
vadiem. Konstrukcijas, kas paliek uz zemes, demontējas drošākā veidā.

Konstrukciju demontāža no pacēlāja groza.

Demontāžas darbi tiek veikti no balsta gala līmenī pacelta pacēlāja 
groza. Traversu, izolatorus un armatūru zemē nogādā ar bezgalīgās 
virves palīdzību. Vadus arī nolaiž zemē. Balstus n ogāž ar ekskavatora 
palīdzību vai tos nozāģējot pie pamata. 



240

Balsta konstrukciju demontāžas darbi no stāvošā balsta.

Šo metodi pielieto objektos, kur blakus demontētam balstam atrodas 
jaunais balsts. Tāda situācija notiek pie balstu maiņas, atdalītāju 
montāžas balstos vai masta transformatoru montāžas. 

Jauno balstu, veicot demontāžas darbus, nostiprina ar ekskavatora 
palīdzību. Visi demontāžas darbi notiek, nepaceļoties demontējamajā 
balstā, tos izpilda no jaunā balsta.

524. attēls. Balsta nostiprināšana ar ekskavatora palīdzību. 

Demontāžas darbi, balstu gāšana, balstu nozāģējot pie pamatnes.

Ja demontāžas laikā nav iespējams izmantot ekskavatoru, bet balsta 
stāvoklis ir tāds, ka pat pēc balsta nostiprināšanas tajā tomēr nedrīkst 
kāpt, tad balstu nogāž zemē, un demontāža notiek uz zemes. Balsts 
jānozāģē 0,5 m no zemes ar nolūku, lai būtu iespēja atlikušo balsta daļu 
demontēt ar ekskavatoru. Balsta gāšanas virzienu var nodrošināt ar 
aizzāģēšanu un domkrata palīdzību

Demontāžas vaikšana ar pacelšanos nostiprinātā balstā.

Pacelšanās demontējamajā balstā parasti ir aizliegta. Tomēr, ja 
balsts ir pietiekoši stabils un labi nostiprināts, tad ir atļauts pacelties 
balstā ar mērķi veikt demontāžu. Pietiekama balsta nostiprināšana tiek 
panākta ar ekskavatora satvērēju palīdzību, kas notur balstu.

Demontāžas darbi balstā jāveic ļoti piesardzīgi, neaizmirstot par 
iespējamu balstu krišanu no vienpusējas slodzes vadu demontāžas laikā, 
kā arī balsta krišanu puves vai atsaišu iegriešanās balsta koksnē dēļ.

Demontāžas darbu nobeigšana

Demontējamie vadi jāapstrādā tikpat rūpīgi, kā jaunie vadi. 
Demontētos vadus parasti nogādā otrreizējai izmantošanai.

Balstus nogādā pasūtītāja norādītā vietā otrreizējai izmantošanai vai 
utilizācijai. Pēc demontāžas darbiem darba vietā nedrīkst palikt nekādi 
līniju konstrukciju materiāli un atkritumi. Īpaši akurāti jāstrādā ar vadu 
paliekām un tīšanās stieplēm aramzemju tuvumā. Šādi atkritumi var 
izraisīt lauksaimniecības tehnikas bojāšanu un kompensācijas 
pieprasīšanu no uzņēmuma.

28.8.3. Demontāžas darbu plāns.

Sastādot demontāžas darbu plānus, tajos jā iekļauj sekojoši 
jautājumi:

- pasūtītājs ir atbildīgs par informācijas nodošanu par 
demontējamo objektu; 

- darba uzņēmējs atbild par darba drošību demontāžas darbos 
un atbildīgo personu par drošu darba veikšanu (brigādes 
vadītājs);

- projektētājs sastāda projektu un demontāžas darba aprakstu; 
- demontāžas darbu aprakstā projektētājs sniedz pietiekošas 

ziņas par izpildāmajiem darbiem, piemēram:
o darba vietas apraksts un objekta specifika; 
o nepieciešamie drošības attālumi; 
o atļauju saņemšana no zemes īpašniekiem un citām 

personām;
o spriegumu atslēgšana un sprieguma atjaunošanas 

organizācija.

28.8.4. AMKA vada demontāža.

AMKA vada demontāžas nepieciešamība parādās, ja jāpastiprina 
tīkls, ja jādemontē pagaidu līnija, ja esošā līnija jāpārceļ jaunā trasē. 
Šādā gadījumā, tiek izmantota tāda pati tehnika, kā pie līnijas vadu 
iztīšanas, un operācijas praktiski tiek veiktas atpakaļ secībā.

Tādā pašā veidā, kā pie izritināšanas vai saritināšanas, ir jāaizsargā 
demontējamo līniju šķērsojošās līnijas, vai arī pēc vajadzības vadi 
jānolaiž zemē ar mērķi nodrošināt to drošu demontāžu un satīšanu.

Montāžas ruļļus montē uz spailēm sekojošā veidā: 
- vadu velk ar vinču; 
- spailes atvieno no nesošās troses un tām pievieno 

montāžas ruļļus; 
- pie vada gala sējuma ar velkošas troses un vinčas palīdzību no 

spriegotājspailes noņem vada nostiepuma slodzi un spaili atvieno 
no vada. 

Spoli (saivu) novieto uz iztīšanas mehānisma un vada galu piestiprina 
spolei. Vada uztīšanu izdara akurāti ar nelielu bremzēšanu. Uzmanīgi 
jāseko, lai vads nenoskrien no ruļļiem un netiek sabojāts, lai vada 
uztīšanas procesā nenotiktu līnijas daļu bojājumi un ekscesi līnijas trasē. 
Uztīšanas process ir jāorientē ar mērķi, lai vads spolei uztītos ar ciešiem 
vijumiem, lai vadu varētu ērti notīt no spoles tā otrreizējai izmantošanai. 
Vada tips un uztītā vada garums jāpieraksta uz spoles virsmas ar mērķi 
izslēgt kļūdas iespējamību.
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Klinšu skrūves, paliek akmenī va i klintī, jo no tām nav nekādu 
bīstamību, un tāpēc tos zāģēt nevajag. 

28.9. Atskaites, pēc demontāžas darbu 
veikšanas. 

Enerģētiskajiem uzņēmumiem vienmēr jābūt pilnai informācijai 
par sadales tīkla stāvokli. Nepieciešamie labojumi tiek ierakstīti 
elektroapgādes shēmās. Celtnieku pienākums ir nodot informāciju 
par izmaiņām sadales tīklos uz darba beigšanas momentu.

525. attēls. AMKA vada uztīšana. 

28.8.5. Kailvada demontāža.

Sprieguma pārtraukšana un darba zemējums.
Pat, ja kailvads pilnī bā ir atvienots no tīkla ar spriegumu, uz 

kailvada vienalga ir jāuzliek zemējums, kurš paliek līdz visu vadu 
demontāžai. Zemējums izslēdz arī risku, kas saistīts ar no citām 
darbā esošām līnijām inducētajiem spriegumiem. 

Vadu uztīšana. 
Vadus noņem ar ba lstos uzstādīto montāžas ruļļu palīdzību. 

Vadu nolaišanas zemē un uztīšanas procesā var rasties nopietnas 
problēmas vadu savienojumu dēļ. Radušās problēmas jārisina.

Konstrukciju noņemšana.
Konstrukcijas atvieno un nolaiž zemē. Detaļas nomest ze mē 

aizliegts. Veicot vadu noņemšanas darbus vecajā balstā, jābūt 
uzmanīgiem, vajadzības gadījumā balsts ir jānostiprina ar 
ekskavatora palīdzību.

Visi demontētie materiāli, pat tīšanas stieples ir jānovāc no līnijas 
trases. 

28.8.6. Veco balstu izņemšana.

Vecos impregnētos balstus jāizņem no grunts rūpīgi ar mērķi 
izmantot tos otrreiz. Balstu celšanai izmanto dažādas uz transporta 
līdzekļiem samontētas hidrauliskās ierīces. Balstu montāžai 
izmantojamo urbi var izmantot arī to demontāžai.

Impregnētā koka materiālus (impregnēti ar aizsarglīdzekļiem –
zaļi) pēc demontāžas aizliegts atstāt uz vietas, jo tie var izdalīt 
indīgas vielas. Ar antiseptiķi impregnēta koka materiālus aizliegts 
dedzināt, jo degšanas procesā izdalās indīgas vielas, šādai 
informācijai jābūt pieejamai arī nepiederošām personām, kas arī var 
izmantot vecos balstus. Skaidām, balstu daļām un puvušiem 
balstiem jābūt nogādātiem savākšanas punktos. 

28.8.7. Atsaišu enkuru izņemšana.

Atsaišu enkuru virszemes daļām jābūt nozāģētām tādā dziļumā, 
kas ir lielāks par aršanas dziļumu ar nolūku izslēgt kompensāciju 
pieprasīšanu lauksaimniecības tehnikas bojājumu gadījumos. 


