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Sammanfattning 

Att arbeta som elektriker på en processindustri som Mörrums Bruk innebär 

flera utmaningar men även elrisker. Då spänningen varierar mellan 54kV till 

230V är det svårt att få en total bild av elriskerna vid underhållsarbeten. När 

arbeten utförs på 50kV högspänning och 6kV mellanspänning så är 

konsekvenserna av en ljusbåge vid en kortslutning allvarliga. Den höga 

kortslutningsströmmen joniserar luften så denna blir ledande. En ljusbåge 

kan avge hög energi som värmestrålning vilket i många fall kan leda till 

döden via brännskador om inte rätt utrustning används.  

Ett första steg för att skydda sig korrekt är att rätt skyddsutrustning 

tillhandahålls. Alla som jobbar vid elanläggningen skall även vara korrekt 

informerade. En ljusbågsanalys och uppmärkning av vilka energimängder 

man kan utsättas för, underlättar riskanalysen innan ett elarbete påbörjas vid 

anläggningen. Uppmärkning som visar gränsen för andra gradens 

brännskador utan ljusbågsprovade skyddskläder är också viktig. Personal 

kan då passera ställverken utan att utsätta sig för att brännskadas.  

För att veta energimängden som uppstår och säkerhetsavstånd som behövs 

har beräkningar på impedansen i kablar och delkortslutningseffekter från 

transformatorer och generatorer och kortslutningsströmmar för de aktuella 

punkterna gjorts. All data finns inskrivet i Excel. En kalkylator för resultatet 

har framställts i Excel utifrån de formler som används.   

Resultatet av beräkningarna visar att skyddsutrustningen som används är 

bristfällig då man inte skyddar sig tillräckligt emot den energimängden som 

kan uppstå. Man bör införskaffa ljusbågsprovade skydd för händer och 

ansikte. Eventuellt kan man märka upp med skyltar med information om hur 

mycket energi som kan uppstå samt säkerhetsavstånd för att vistas utan 

skyddsutrustning. 
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Summary 

To work as an electrician at an industry like Södra Cell involves several 

challenges and risks. When the voltage varies between 54kV to 230V it’s 

hard to illustrate all the risks during maintenance. When work is performed 

on high voltage an accidental short circuit is very dangerous, it may even 

create an arc flash. An arc flash can radiate high energy as heat radiation 

which in many case can lead to severe burns and even death unless the 

correct equipment is used. 

The first step towards protecting an electrician is by providing the right 

equipment and that all the workers are properly informed. An arc analysis 

that gives an indication of the amount of energy that can be exposed gives 

the risk factor before work can begin at the equipment. Marking the limit for 

second degree burns is also important so workers can pass by the switchgear 

without being burned.  

To know the amount of energy that occurs and the safety distances that are 

needed, calculations are done. These are based on the impedance of the 

cables and short circuit power of the transformers and generators in the 

system. The short circuit current in different points in the system has been 

calculated. All data are written in Excel. A calculator for the results has been 

made in Excel based on the formulas used.  

The result shows that the safety equipment used is insufficient and does not 

protect against the amount of energy that can occur. Hand and face 

protection should be provided. Labels with indications of how much energy 

that can be generated as well as safety distances for approaching without 

safety equipment should be established. 
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Abstract 

Syftet med den här rapporten är att uppmärksamma elriskerna med ljusbågar 

som i många fall glömts bort, vilka risker man utsätter sig för när man 

oskyddad rör sig i närheten av transformatorer och ställverk. Rapporten ger 

också en överblick av vad som behöver förbättras på Södra Cell Mörrum för 

att öka elsäkerheten och undvika elskador. Ett mål är även att med hjälp av 

beräkningar kunna välja rätt skyddskläder och ha möjlighet att avgöra när en 

anläggning ska göras spänningslös vid elunderhållsarbete. Ett 

beräkningsblad har skapats i Excel för att enklare räkna ut energierna på 

olika transformatorer. 

Nyckelord: Elunderhåll, ljusbåge, elsäkerhet 
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Förord 

Det här examensarbetet är utfört på Södras massafabrik i Mörrum i Blekinge 

för att undersöka om deras anläggning och utrustning är tillräckligt säker vid 

en eventuell ljusbåge. Det på uppdrag av deras el ansvariga, Ulf 

Wilhelmsson det här arbetet är genomfört.  

Vi vill uttrycka ett stort tack till Göran Ewing, våran handledare på 

Linnéuniversitetet i Växjö, Ulf Wilhelmsson, våran handledare på Södra 

Cell och Tomas Kristensson, SSG för deras bidrag och vägledning under det 

här examensarbetet. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Södra Cell Mörrum är en modern processindustri där det tillverkas 

pappersmassa och dissolvingmassa. På Södra Cell Mörrum finns det flera 

ställverk där de transformeras spänning mellan 54kV ner till 230V vilket 

sker i flera steg. Vid högspänningsanläggningar finns det flera elrisker som 

bör tas i beaktning. Det den här rapporten kommer handla om är kortslutning 

med ljusbåge som följd. När en kortslutning med ljusbåge som följd 

uppkommer kan skador variera från lindriga brännskador till döden. I 

dagsläget har personalen ljusbågsprovade skyddskläder som tål en viss 

energi och det finns ljusbågsvakt och effektbrytare för att minimera skador 

och elrisker, dock har det aldrig gjorts uppmätningar eller undersökningar 

om skyddskläderna är rätt dimensionerade eller behöver kompletteras med 

annan skyddsutrustning avseende ljusbågskonsekvenser.  

1.1.1 Södra  

Södra startades 1938, då det startades som en ekonomisk förening vilket 

visade sig viktigt för den fortsatta utvecklingen. Den första stora satsningen 

var en fabrik för tjära och terpentin i Lenhovda i Småland. Fabrikens 

slutprodukt användes som bränsle i personbilar och såldes till sjukhus och 

militären. När krigstiden var över då minskade efterfrågan på ved och frågan 

var då vad skogsägarna skulle göra med all ved. Den första massan 

tillverkades i Mönsterås november 1958, vilket var starten på 

cellulosaindustrin inom Södra [1]. 

Södras uppdrag är att främja skogsgårdens lönsamhet och trygga 

avsättningen för medlemmarna. Södra ägs av 51 000 medlemmar och med 

en hög och värdefull skogsproduktion så skall natur och kulturvård tas 

hänsyn till. Medlemmarnas näringspolitiska intressen ska också främjas där 

äganderättens innehåll är viktigt. Enligt Södra är deras övergripande mål är 

att 2020 vara ett lönsammare, konkurrenskraftigare och mer innovativt och 

hållbart företag. De koncernövergripande målen handlar främst om en ökad 

skogstillväxt, fossilfrihet och nollvision gällande arbetsskador [2].  

1.1.2 Södra Cell Mörrum 

I Mörrum 1 mil väster om Karlshamn i Blekinge ligger massafabriken Södra 

Cell Mörrum, där ifrån har sedan starten 1962 flera miljoner ton massa 

transporterats till Europa och övriga världen. Produktionsprocess är i högsta 

grad automatiserad där den styrs och övervakas med hjälp av högteknologisk 

utrustning [3]. 
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Idag är södra Cell Mörrum förutom en massafabrik en leverantör av grön el, 

fjärrvärme och biobränsle. Den 16:e februari fattades 2014 ett nytt beslut om 

att göra en miljardinvestering på massabruket i Mörrum. Investeringen är en 

långsiktig satsning och innebär att kapaciteten ökar med 45 000 ton och den 

totala produktionen kommer att nå 470 000 ton [4]. Mörrums bruk är med 

hjälp av tre turbiner både självförsörjande vad gällande el och försörjer även 

stora delar av Blekinge med el och fjärrvärme [3]. 

1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte  

Rapporten ska ge en överblick gällande elsäkerheten och vad som kan 

behöva förbättras på Södra Cell i Mörrum för att öka elsäkerheten. Att med 

hjälp av beräkningar underlätta valet av rätt skyddskläder och att ha 

möjlighet att avgöra när en anläggning bör göras spänningslös.  

1.2.2 Frågeställning  

- Vilken energi kan en person bli utsatt för vid en ljusbåge under 

pågående underhållsarbete?  

- Vilket säkerhetsavstånd bör en person ta om den passerar ett 

ställverk eller transformator för att undvika brännskador?  

- Är den nuvarande skyddsutrustningen tillräcklig? 

1.3 Avgränsningar 

Det här projektet kommer ej att innefatta 230V (enfas) nätet eller trelindade 

transformatorer. Faktorer som resistans i kablarna, nätet samt de olika 

motorernas kortslutningseffekt kommer att försummas. Risker och skador 

gällande gaser, projektiler eller olika smälta material kommer ej att beräknas 

i den här rapporten. Skador på den närliggande elutrustning kommer inte 

heller tas med i rapporten. 
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2. Teori 

2.1 Kraftdistribution vid Södra Cell Mörrum 

Mörrums bruk kan välja inkommande spänning från ställverk Hemsjö och 

ställverk Horsaryd. Därifrån är spänningen 54kV som sedan transformeras 

ner med 3 olika transformatorer till 6kV. Varje transformator har egna 

ställverk S1, S2 och S3. De olika ställverken är sammankopplade. Eftersom 

effektbrytarna mellan ställverken är snabba och effektiva kan de räknas som 

3 separata system. I varje ställverk finns ett antal transformatorer, motorer 

samt en generator i varje. I S1, S2 och S3 transformeras spänningen ner till 

0,525kV med undantag för 3 transformatorer där spänningen transformeras 

ner till 0.4kV. 

I figur 1 på nästa sida visas ett schema för Södra Cell Mörrum.  
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Fig. 1. Enlinjeschema för Södra Cell Mörrum. (Bilden används med tillåtelse)    
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2.2 Transformatorer 

Transformatorn är en elmaskin som omvandlar effekt mellan olika ström och 

spänningsnivåer. Den är uppbyggd med två lindningar som är förlagda på en 

järnkärna. I detta nät används de för nedtransformering vilket innebär att 

primärsidan är uppspänningssida och sekundärsidan är nedspänningssida 

[5].   

Då transformatorn inte är ideal måste man ta hänsyn till att det uppstår 

reaktiva och resistiva spänningsfall vid belastning. Lindningsresistanserna 

summeras till en total resistans som kallas kortslutningsresistansen, på 

samma sätt summeras lindningsreaktansen till kortslutningsreaktansen, dessa 

två bildar kortslutningsimpedansen [5]. 

𝑅𝐾 = kortslutningsresistansen [ohm] 

𝑋𝐾 = kortslutningsreaktansen [ohm] 

𝑍𝑘 =  √𝑅𝑘
2 + 𝑋𝑘

2 = kortslutningsimpedansen [ohm] 

Ofta så anger man kortslutningsimpedansen i förhållande till 
𝑈𝑛

2

𝑆𝑛
 [ohm]. Detta 

motsvarar den impedans som belastningen har. Värdet anges i % med 

beteckningen 𝑧𝑘. På motsvarande sätt finns 𝑟𝑘 och 𝑥𝑘. Tidigare använde man 

sig av beteckningen 𝑢𝑘 istället för 𝑧𝑘. 𝑢𝑘 stod för kortslutningsspänningen i 

procent av primärmärkspänning, på samma vis användes 𝑢𝑟 och 𝑢𝑥 [5]. 

 

𝑟𝑘 =
𝑅𝑘

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛

× 100% =
𝑃𝑏𝑛

𝑆𝑛
× 100% = kortslutningsresistansen [%] (1) 

𝑥𝑘 =
𝑋𝑘

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛

× 100% = kortslutningsreaktansen [%] (2) 

𝑧𝑘= 
𝑍𝑘

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛

 × 100% = kortslutningsimpedansen [%] (3) 

𝑧𝑘 = √𝑟𝑘
2 + 𝑥𝑘

2    (4) 

𝑈𝑛 = nominell huvudspänning [V] 

𝑆𝑛 = nominell märkeffekt [VA] 

𝑃𝑏𝑛 = belastningsförluster [VA] 
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2.3 Ångturbin 

En ångpanna driver en ångturbin där ångturbinen i sin tur driver en 

generator. Ångan från ångturbinen tas till vara på och kyls ner. I 

fjärrvärmekondensor och används som fjärrvärme [10]. 

2.4 Synkron Generator 

En generators huvudsakliga syfte är att omvandla rörelseenergi till elektrisk 

energi. En generator omvandlar energin genom att låta en spole rotera i ett 

fast magnetfält, på så sätt framställs en spänning i spolen som tas till vara 

på. Det finns olika versioner av synkrongeneratorer [11].  

- Generatorer i ångturbiner - Här roterar turbinen med högt varvtal med få 

poler för att få rätt frekvens. 

- Generator i vattenturbiner - Här roterar turbinen långsammare men med 

många poler.  

  

https://www.facebook.com/
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2.5 Ställverk 

Ett ställverk kan enkelt beskrivas som en transformatorstation där elektrisk 

effekt samlas in och sedan fördelas ut. I ett ställverk sker det automatiska 

bortkopplingar vid fel, mätning av elektrisk energi samt kommunikation 

med olika driftcentraler. Ett ställverk kan ha olika funktioner. Det finns 

bland annat produktionsanläggningar, fördelningsstationer och 

mottagningsstationer.  

- Högspänningsställverk placeras utanför en tätort. De har i de flesta 

fall ett öppet utförande och använder luft som isolator. 

- Mellanspänningsställverk förekommer på industrier och inom tätort. 

Även här används luft som isolator.  

Utvecklingen av ställverk har gått mot färre apparater samt enklare 

utrustning, det medför bättre driftsäkerhet. Personsäkerheten har förbättrats 

genom kapsling och avlastning av övertryck i samband med uppkomst av 

ljusbågar. 

Några viktiga aspekter att tänka på vid planering av ett ställverk är, 

personsäkerhet, driftsäkerhet, kopplingsmöjligheter, visuell övervakning, 

elektriska data, enkla reläskydd, möjligheter till utbyggnad och 

omgivningsförhållanden. När ett ställverk dimensioneras ska driftström, 

kortslutningsström, förlustvärdering samt omgivningstemperatur tas i 

beaktning. I det här arbetet är det flera spänningsnivåer och därmed 

varierande driftström vilket leder till flera olika dimensioner av ställverk [8]. 

I ett ställverk för hög- eller mellanspänning finns det olika former av 

kortslutning. En kortslutning kan ske mellan fas och nolla, fas till fas, 

tvåfasigt jordfel eller en 3 fas kortslutning [7]. 
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2.6 Reläskydd 

Ett reläskydd eller reläskyddsgrupp är tillsammans med vakter den delen 

som ska övervaka och detektera fel i ett felbortkopplingssystem. Den 

primära uppgiften är att övervaka en viss del, i det här fallet de stora 

transformatorerna. Om ett fel inträffar så ska reläskyddet se till att den delen 

kopplas bort eller ge en signal för en bortkoppling. Det kan finnas ett eller 

flera mätande reläer i ett reläskydd. 

- Ett mätande relä mäter avvikelser mot ett förinställt värde.  

- Ett minimalrelä är ett Mätande relä som mäter om det förinställda värdet 

underskrids.  

- Ett maximalrelä är ett Mätande relä som mäter om det förinställda värdet 

överskrids.  

- De olika reläerna kan skydda mot avvikelser i strömmen, spänningen, 

frekvensen, effekten eller impedansen [8]. 

2.7 Ljusbåge 

En ljusbåge är en kontinuerlig ljusalstrande elektrisk urladdning i gas. Den 

uppstår då strömförande elektroder kommer i kontakt och sedan dras isär. 

Den upphettade katoden sänder då ut elektroner som rör sig mot anoden 

varvid de joniserar luften, som då blir elektriskt ledande [8]. När en ljusbåge 

bildas blir luften först överhettad på grund av frisättning av energi. Den 

återstående volymen blir upphettad på grund av strålning och konvektion. 

Sedan sker en expansion då delar av utrustningen kan sprängas bort för att 

skapa en öppning så trycket kan jämnas ut. När trycket nått sitt maximala 

värde sjunker det sedan när ljus och partiklar sprids ut. I nästa skede så 

fortsätter ljusbågen och den överhettade luften att pressas ut. Efter det börjar 

temperaturen i ställverket närma sig temperaturen hos ljusbågen. 

Temperaturhöjningen pågår tills dess att man bryter spänningen och 

ljusbågen släcks. De faktorer som påverkar en ljusbåge är driftspänning, 

frekvens, kortslutningsströmmen, bryttiden, avståndet och typen av jordning.  
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2.8 Ljusbågsvakt och Ljusbågsdräpare 

I ett modernt ställverk där fokus ligger på funktion och säkerhet så är både 

en ljusbågsvakt och ljusbågsdräpare idealt. När de båda säkerhetsåtgärderna 

används kan bortkopplingstiden minskas från upp till 500ms i ett gammalt 

ställverk till under 50ms i ett modernare ställverk. [6] 

I en ljusbågsvakt är det normalt en fotodiod som omvandlar ljuset till en 

ström som leder till en effektbrytare. En ljusbågsvakt kan även aktiveras av 

en fotoblixt eller direkt solljus så placeringen är viktig för att undvika 

driftstörningar.  

Ljusbågsdräpare beskrivs ofta som en krockkudde för ett ställverk där den är 

absolut snabbast och mest effektiv för att undvika allvarliga personskador. 

En ljusbågsdräpare skapar en trefasig kortslutning mot jorden på ca 10ms. 

2.9 Risker och säkerhet 

Skador som kan uppstå vid fall av ljusbåge är 

- Skador på synen 

- Skador på hörseln  

- Tryckvåg och flygande fragment 

- Giftiga gaser och partiklar från smält och förångat material.  

 

Fig. 2. De olika konsekvenserna vid ljusbåge [6]. (Bilden används med tillåtelse)   
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Skador på synen är vanligt och kan vara både bestående och tillfälliga. De 

kan orsakas av synbart, infrarött och ultraviolett ljus. Då en ljusbåge avger 

strålning i ett så brett spektrum är rätt typ av skyddsglasögon ett måste vid 

arbeten inom riskområden [6]. 

En ljudknall som uppstår vid ljusbågen kan nå upp till 140-160dB beroende 

på kortslutningsström och avstånd. Temperaturen i en ljusbåge kan stiga 

uppemot 20 000° C. Då är det bryttiden, avstånd och skyddsutrustningen 

som är den avgörande faktorn mellan liv och död. I ett öppet ställverk kan en 

ljusbåge komma upp i en hastighet av 20-50m/s. Sprängkraften kan skjuta 

iväg metallföremål som granatsplitter. All metall och isolerande material kan 

smälta, expandera, producera giftiga ångor samt spruta metall i förångad 

form. Då temperaturen kan uppstiga till höga värden så förångas material 

som t. ex. stål, koppar, aluminium samt isoleringsmaterial och med syret i 

luften bildas metalloxider vilket kan ge brännskador i luftvägar och lungor 

[6].  

Skyldighet ligger på de ansvariga för anläggningen att informera vilka 

elrisknivåer som finns och vilka arbeten som får utföras. För att få en korrekt 

bild av riskområdet krävs en ljusbågsanalys. Efter den ska en uppmärkning 

av anläggningen genomföras. Helst ska arbeten i ljusbågsriskområden 

undvikas när spänningen är till. De vanligaste orsakerna till en ljusbåge är 

skadedjur, den mänskliga faktorn, mekaniska fel eller föroreningar [6].  
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3. Metod 

3.1 Delkortslutningseffekt  

Genom att räkna ut delkortslutningseffekten i delar av systemet finns 

tillräcklig data för att räkna ut kortslutningsströmmen. Då resistansen är liten 

och inte påverkar nämnvärt kan resistansen i systemet försummas. Vilket 

leder till en metod där man räknar på delkortslutningseffekt och reaktansen 

för kablarna i de olika delarna i systemet. Delkortslutningseffekten beräknas 

på kablarna, transformatorerna och generatorerna [7].  

𝑆𝑘 =
𝑈2

𝑍𝑘
  [VA]    (5) 

𝑆𝑘𝑇 = 100 ×
𝑆𝑛

𝑧𝑘
 [%]   (6) 

𝑆𝐾𝐺 = 100 ×
𝑆𝑛

𝑋𝑑
′′ [%]   (7) 

𝑆𝑘 = Delkortslutningseffekten i kablarna [VA] 

𝑍𝑘 = 𝑋𝑘 = reaktansen i kabeln fram till felstället [Ohm/fas]  

𝑆𝑘𝑇 = Delkortslutningseffekten i transformator [%] 

𝑆𝑘𝐺 = Delkortslutningseffekten i generatorn [%] 

𝑋𝑑
′′ = Subtransient reaktans [%] 

𝑆𝑛 = nominell märkeffekt [VA] 

𝑧𝑘 = kortslutningsimpedansen [%] 

För att addera kortslutningseffekten för kablar och transformatorer används 

följande: 

 
1

𝑆𝑘
=

1

𝑆𝑘1
+

1

𝑆𝑘2
+. ..    (8) 

Generatorns effekt adderas enligt: 

𝑆𝑘 = 𝑆𝑘1 + 𝑆𝑘𝐺    (9) 
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3.2 Kortslutningsström  

När det sker en kortslutning så utvecklas kortslutningen alltid till en trefasig 

kortslutning. 

Kortslutningsströmmen har räknats ut med hjälp av följande formler: 

Trefasig kortslutning i trefasnät: 

𝐼𝑘3 =
𝑈𝑓

𝑍𝑘
 [A]    (10) 

Tvåfasig kortslutning i trefasnät: 

𝐼𝑘2 =
𝑈ℎ

2×𝑍𝑘
 [A]    (11) 

Enfasigt jordfel i trefasnät: 

𝐼𝑘1 =
𝑈𝑓

𝑍𝑘
 [A]    (12) 

Kortslutningseffekten i felstället: 

𝑆𝑘 = √3 × 𝑈ℎ × 𝐼𝑘 [VA]   (13) 

𝑈ℎ = Normal driftspänning [V] 

𝑈𝑓 = Fasspänning [V] 

𝐼𝑘 =Kortslutningsströmmen [A] 

𝑍𝑘 = Resulterande impedansen från spänningskällan till felstället [ohm/fas] 

𝑆𝑘 = Kortslutningseffekten [VA] [7] 
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3.3 Energimängd 

För beräkning av den energi som skapas i en ljusbåge så behövs 

- Huvudspänningen och fasspänningen vid transformatorn. 

- Den trefasiga kortslutningsströmmen. 

- Tiden det tar för ljusbågen att brytas (brytarens totala bryttid + 

övervakningskretsens funktionstid). 

- Avståndet mellan ljusbågen och arbetaren.  

- Avståndet mellan ledning/fas (uppmätt av handledare på Mörrums bruk). 

- Om ljusbågen är kapslad eller öppen.  

Energin i en ljusbåge mäts i Joule per kvadratcentimeter eller kalori per 

kvadratcentimeter. För att räkna fram energiinnehållet i ljusbågen och det 

avstånd som det krävs för att uppnå andra gradens brännskador så är det 

flera beräkningar som måste göras. I ljusbågen uppstår en ljusbågsström. 

Det finns två olika metoder för att räkna ut energiinnehållet i ljusbågen, den 

första beräknas med hjälp av ljusbågsströmmen och ger den normaliserade 

energin. Beräkningar kommer endast att göras för en öppen ljusbåge då 

risken att en kapslad ljusbåge uppstår är liten [9].  

3.3.1 Ström-metoden 

För ljusbågsströmmen gäller: 

Vid system <1kV används: 

log 𝐼𝑎 = 𝐾 + 0,662 log 𝐼𝑘 + 0,0966 × 𝑈 + 0,000526 × 𝐺 +
0,5588 × 𝑈 × log 𝐼𝑘 − 0,00304 × 𝐺 × log 𝐼𝑘 [kA] (14) 
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Vid system ≥ 1kV används: 

log 𝐼𝑎 = 0,00402 + 0,983 × log 𝐼𝑘 [kA]  (15) 

𝐼𝑎 = Ljusbågsström [kA]  

𝐾 = −0,153 för öppen ljusbåge och −0,097för kapslad ljusbåge  

𝐼𝑘 = Kortslutningsströmmen [kA] 

U = Systemspänning [kV] 

G = Fasavstånd [mm] 

Formel för normaliserade energin: 

log 𝐸𝑛 = 𝐾1 + 𝐾2 + 1,081 log 𝐼𝑎 + 0,0011 × 𝐺 [𝐽 𝑐𝑚2⁄ ] (16) 

𝐸𝑛 = Normaliserad energi [𝐽 𝑐𝑚2⁄ ] 

𝐾1 = −0,792 för öppen ljusbåge eller −0,555 för kapslad ljusbåge 

𝐾2 = 0 för ojordat system eller −0,113 för jordat system  

G = Fasavstånd [mm] 

Formel för att omvandla den normaliserade energin:  

𝐸 = 4,184 × 𝐶𝑓 × 𝐸𝑛 ×
𝑡

0,2
×

610𝑋

𝐷𝑋  [𝐽 𝑐𝑚2⁄ ]  (17) 

E = Energin [𝐽 𝑐𝑚2⁄ ] 

𝐶𝑓 = 1 för spänning> 1kV, 1,5 för spänning ≤ 1kV 

𝑡 = brytningstid [s]  

𝐷 = Arbetsavstånd [mm] 

𝑥 = Avståndsexponent från Tabell 3  
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3.3.2 Lee-metoden 

Den andra metoden som används kallas för Lee-metoden och utvecklades 

utav Ralp Lee och metoden använder sig inte utav ljusbågsströmmen vilket 

gör metoden begränsad. Metoden är grundläggande för system större än 15 

kV eller om gapet är större än 153 mm. Denna metoden tar endast hänsyn 

till effekterna för öppen ljusbåge [9].  

𝐸 =  2,142 × 106 × 𝑈 × 𝐼𝑘 ×
𝑡

𝐷2  [𝐽 𝑐𝑚2⁄ ]  (18) 

3.3.3 Avståndsberäkning 

Det har även tagits fram metoder för att få fram det avstånd som högst ger 

andra gradens brännskador.  

Med strömmetoden: 

𝐷𝑎 = (4,184 × 𝐶𝑓 × 𝐸𝑛 ×
𝑡

0,2
×

610𝑋

𝐸𝐵
)

1

𝑋
[mm]  (19) 

Med Lee-metoden:  

𝐷𝑎 = √2,142 × 106 × 𝑈 × 𝐼𝑘 ×
𝑡

𝐸𝐵
 [mm]  (20) 

𝐷𝑎 = Avståndet som kan ge andra gradens brännskador.  

𝐸𝐵 = Energin vid avståndet vid tillfället [𝐽 𝑐𝑚2⁄ ]. 

Denna brukas sättas till 5 𝐽 𝑐𝑚2⁄ för att få ett säkert värde för bar hud. 

 Konvertering från 𝐽 𝑐𝑚2 ⁄ till 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ görs med multiplicering med 0,239 

[9].  
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3.4 Energi på olika delar av kroppen 

Med hjälp av uppmätta avstånd räknas energin på olika delar av kroppen. Ett 

avstånd räknas också ut där energimängden är 1,2 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  vilket anses som 

ett säkert avstånd där ljusbågprovade skyddskläder ej behöver användas [6].  

Energi/cm2 för 

- Exponering av handen 150mm  

- Exponering av ansikte 300mm  

- Exponering av kropp 500mm 

- Exponering av arbetskamrat 1000mm  

3.5 Skenavstånd 

Det finns en amerikansk standard gällande avståndet mellan skenorna. En 

uppmätning av avståndet mellan faserna behöver därför utföras för att få de 

korrekta värdena. 

3.6 Ljusbågskalkylator 

En ljusbågskalkylator används för att kontrollräkna värden på 

beräkningsbladet. Det görs genom att mata in våra resultat och jämföra så 

alla värden stämmer.  

3.7 Brännskador 

- 1: a gradens Ytlig hudskada 

- 2: a gradens Ytlig delhudsskada 

- 3: e gradens Djup delhudsskada 

- 4: e gradens Skada på den djupa vävnaden 
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Brännskador på huden beror på exponeringstid samt temperatur. Den energi 

som orsakar brännskador anges i [𝐽 𝑐𝑚2⁄ ] eller [𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ]. Effekterna av 

värmestrålning på bar hud är [6]:  

- 𝐶𝑎: 3 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  leder till 1: a gradens brännskador med brännblåsor 

som resultat. 

- 𝐶𝑎: 5 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  leder till 2: a gradens brännskador med hudavfall 

som resultat, sker det på över 25% av kroppen är rekommendationer 

att uppsöka sjukhus. 

- 𝐶𝑎: 8 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2 ⁄ leder till 3:e gradens brännskador vilket leder till 

förstörda nerver i huden, ärrbildning och ingen cellförnyelse. Sker 

det på över 50% av kroppen så kan det leda till döden. [6] 

3.8 Riskområden 

När man talar om energier i ljusbågar finns det olika riktlinjer och där man 

med hjälp av en ljusbågsanalys kan fastställa olika riskområden.  

- 0 − 1,2 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  Säkert område med ej ljusbågsprovad 

skyddsutrustning 

- 1,2 − 8 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  Ljusbågsnärområde, här krävs det rätt nivå av 

ljusbågsprovad skyddsutrustning för att undvika skador.  

- 8 − 40 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2 ⁄ Räknas som ett riskområde.  

- Över 40 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  Högriskområde, här bör inga arbeten utföras trots 

ljusbågsprovad skyddsutrustning [6].  

 3.9 Ljusbågsvakt och Ljusbågsdräpare 

- Ljusbågsvakt kan vid optimala förhållanden släcka en ljusbåge på 

strax under 50ms 

- Ljusbågsdräpare som åstadkommer en trefasig kortslutning mot jord 

med en slutartid på ca 10ms. 

- Reläskydd förekommer i äldre anläggningar och där varierar 

bortkopplingstiden från 200ms till över 500ms.   

  



 

18 

 

3.10 Brytningstid och Tillförlitlighet  

Den tid det tar från att ljusbågen uppstår tills att den är släkt på alla 3 faser 

kallas för brytartiden och kommer att beräknas med data från leverantör 

samt diskussion med handledaren. 

Ljusbågsenergin är svår att förutsäga, en analys av beräkningsmodellen för 

strömmen är därför viktig. De beräkningar och modeller som används i den 

här rapporten kan dock inte garantera att man kommer närmare än 85% av 

det verkliga värdet [6].  

3.11 Skyddsutrustning 

Idag använder elektriker på Mörrums Bruk plagg som är ljusbågstestade. 

Däribland byxor, T-shirt, tröja och jacka som är testade och klarar en viss 

energi från en ljusbåge. De har även tillgång till skyddshjälm, hörselskydd 

och skyddshandskar som inte är testade med ljusbågar. EBT (Energy Break 

Open Threshold) är en ljusbågeklassificering på skyddskläder där det anges i 

𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2 ⁄ vilket är den högsta energinivån då plagget beräknas skydda mot 

en andra gradens brännskada med 50% sannolikhet. På Mörrums Bruk 

används ofta skyddsbyxor i kombination med en långärmad t-shirt [12].  

- FLAMESTAT HANTVERKARBYXA 2074 - Ljusbågstestad och 

har en EBT på 12,9 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  

- FLAMESTAT LÅNGÄRMAD T-SHIRT 7072 TFLH - 

Ljusbågstestad och har en EBT på 5,9 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  
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I figur 3 nedan beskrivs olika typer av åtgärder för att skydda sig mot 

olyckor. 

 

Fig. 3. Beskrivning av olika skyddsbarriärer [6]. (Bilden används med tillåtelse)   

3.12 Låg och Höglast 

Vid höglast kommer värsta fallet räknas på med tillskott från generator och 

de båda ställverken Horsaryd och Hemsjö. Vid låglast bidrar endast 

ställverket i Hemsjö med energi och de 3 turbinerna står stilla. 
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21 
 

4. Genomförande 

4.1 Anläggning som studeras 

I den här rapporten kommer 6 olika scenarier att beräknas och 3 beräkningar 

per scenario för olika transformatorer.  

- Höglast Kortslutning på 50kV 

- Höglast Kortslutning på 6kV 

- Höglast Kortslutning på 500V  

- Låglast Kortslutning på 50kV 

- Låglast Kortslutning på 6kV 

- Låglast Kortslutning på 500V  

 

4.2 Skenavstånd  

Tabell 1. Spänning och skenavstånd 

Spänning [kV] Avstånd [mm] 

0,5 50 

6 185 

50 1000 

Tabell 1 Visar avståndet mellan skenorna vid olika spänningar.  
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4.3 Energimätning avstånd  

Genom diskussion med handledare på Mörrums Bruk har 5 olika avstånd 

som ljusbågsenergin ska studeras på bestämts.  

 

Tabell 2. Värden för energiavstånd  

Benämning Avstånd [mm] 

Hand 150 

Ansikte 300 

Kropp 500 

Kollega 1000 

1,2cal/cm^2 Gränsvärde 

Tabell 2 Beskriver arbetsavstånd och avståndet var 1,2 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  gränsen ska 

gå.  

4.4 Bryttid 

När bryttiden skall bestämmas så tas öppningstid, den tid det tar från 

ljusbågsvakten till att effektbrytaren är öppen att adderas med ljusbågstiden, 

den tiden från effektbrytaren är öppen till att ljusbågen är helt släckt på alla 

3 faser. Efter diskussion med SSG och vår handledare har en brytartid på 

100ms bestämts. I figur 4 nedan beskrivs vilka tider man ska ta hänsyntill 

för att få den totala bryttiden.  

 

Fig. 4. Bryttiden är den totala tiden från att ljusbågen upptäckts tills att den är 

släckt på alla 3 faser [6].  
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4.5 Beräkningsbeskrivning  

4.5.1 Transformator och generatorberäkning 

I figur 5 på nästa sida visas de utförda beräkningarna från Excel för T1, T2, 

T3 och S1(Se bilaga 1 för beräkningar för S2 och S3). Data som 

tillhandahållits från handledare är: 

- U1 = Primärspänning  

- U2 = Sekundärspänning 

- 𝑆𝑛 = Nominell märkeffekt 

- 𝑧𝑘 = Procentuella kortslutningsimpedansen 

- 𝑃𝑏𝑛 = Belastningsförluster 

- 𝑋𝑑
′′ = Procentuell subtransient reaktans 

De beräknade värdena är: 

-  𝑟𝑘= Procentuella kortslutningsresistansen (ekvation 1) 

- 𝑥𝑘= Procentuella kortslutningsreaktansen (ekvation 4) 

- 𝑅𝑘= Kortslutningsresistansen (ekvation 1) 

- 𝑋𝑘= Kortslutningsreaktansen (ekvation 2) 

- 𝑍𝑘= Kortslutningsimpedansen (ekvation 4) 

- 𝑆𝑘= Delkortslutningseffekten (ekvation 6 för transformator och 

ekvation 7 för generatorn) 
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Fig. 5. Transformator och generatorberäkningar för T1, T2, T3 och S1.  

4.5.2 Impedans, kortslutningseffekt, kortslutningsström och 

energiberäkningar.  

I figur 6 på nästa sida visas de utförda beräkningar från Excel inom S1(Se 

bilaga 1 för beräkningar inom S2 och S3). Data som tillhandahållits från 

handledare är: 

- Sträckan 

- Impedansen per fas  

- Spänningen 

- Kortslutningsströmmen från Horsaryd och Hemsjö 

Beskrivning av beräkningar:  

- Den totala kortslutningseffekten från Horsaryd och Hemsjö beräknas med 

ekvation 13. 

-  Ekvation 5 och 8 ger kortslutningseffekten fram till T1.  

- Med ekvation 8 använder man sig av föregående kortslutningseffekt och 

kortslutningseffekten som räknats fram för T1 i figur 5 för att få fram 

kortslutningseffekten på sekundärsidan av T1.  
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- Från T1 till S1 används ekvation 5 för kortslutningseffekten mellan T1 

och S1 och ekvation 8 för att få den resulterande kortslutningseffekten 

vid S1. 

- Generatorns effekt adderas med ekvation 9.  

- Ekvation 5 används och ger kortslutningseffekten från S1 till 

utrustningen efter det ekvation 8 för att få den resulterande 

kortslutningseffekten till utrustningen. 

- För kortslutningseffekten på sekundärsidan av transformatorerna används 

ekvation 8 med den beräknade kortslutningseffekten fram till 

utrustningen och det beräknade värdet från figur 5 för den 

transformatorn. 

- Kortslutningsströmmen tas fram med ekvation 13.  

Resultatet är framräknat med Excel.  
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Fig. 6. Beräkningar inom S1. Beräkningar på impedans, delkortslutningseffekt, 

kortslutningsströmmen, energimängden och säkerhetsavståndet   
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4.6 Val av beräkningsmodell på 50kV 

Då spänningen är över 15kV så används Lee-metoden för beräkning av 

energin. De faktorer som används för metoden är systemspänningen, 

kortslutningsströmmen, brytningstiden och arbetsavstånd. 

4.7 Val av beräkningsmodell på 6kV 

Då gapet är större än 153 mm på 6kV sidan så används Lee-metoden för 

beräkning av energin. De faktorer som används för metoden är 

systemspänningen, kortslutningsströmmen, brytningstiden och 

arbetsavstånd.  

4.8 Val av beräkningsmodell på 500V 

Då spänningen och gapet är under gränsen för Lee-metoden används 

metoden där ljusbågsströmmen först räknas ut. De faktorer som används för 

denna metoden är systemspänningen, kortslutningsströmmen, 

brytningstiden, arbetsavstånd, skenavstånd, öppen eller kapslad ljusbåge, 

jordat eller ojordat system och avståndsexponent (se tabell 3).    
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Tabell 3. Värden för gap och avståndsexponent enligt amerikansk 

säkerhetsstandard[9].  

Spänning [kV] Utrustningstyp Gap [mm] Avståndsexponent 

 

0,208–1 

Öppen 10–40 2 

Ställverk 32 1,473 

MCC och panel 25 1,641 

Kabel 13 2 

 

> 1–5 

Öppen 102 2 

Ställverk 12–102 0,973 

Kabel 13 2 

 

>5–15 

Öppen 13–153 2 

Ställverk 153 0,973 

Kabel 13 2 

Tabell 3 är skapad utifrån amerikansk standard. Gapet överensstämmer inte 

med de avstånd som vi använder i Sverige men avståndsexponenten har 

använts.  
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4.9 Beskrivning av beräkningsblad 

I figur 7 nedan förklaras hur beräkningen med Lee-metoden i Excel är 

utförd.  

Fig. 7. Beräkningsbladet för Lee-metoden. 

Inmatning: 

1. Systemspänning 

2. Trefasiga kortslutningsströmmen  

3. Den totala brytningstiden  

4. Arbetsavståndet 

Resultat: 

5. Energin uttryckt i 𝐽 𝑐𝑚2⁄  

6. Energin uttryckt i 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  

7. Avståndet till 1,2 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  uttryckt i mm
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I figur 8 nedan förklaras hur beräkningen med metoden med 

ljusbågsströmmen i Excel är utförd. 

Fig. 8. Beräkningsblad för ström-metoden 

Inmatning: 

1. Systemspänning 

2. Trefasiga kortslutningsströmmen 

3. Skenavstånd 

4. Konstant som är beroende på om det är öppen eller kapslad ljusbåge för 

uträkning av ljusbågsströmmen 

5. Konstant som är beroende på om det är öppen eller kapslad ljusbåge för 

uträkning av den normaliserade energin 

6. Konstant som är beroende på om det är jordat eller ojordat  

7. Konstant som är 1 för spänning> 1kV eller 1,5 för spänning ≤ 1kV 

8. Den totala brytningstiden  

9. Arbetsavståndet 

10. Avståndsexponent från Tabell 3 

Resultat: 

11. Ljusbågsströmmen 

12. Normaliserade energin i 𝐽 𝑐𝑚2⁄  

13. Energin i 𝐽 𝑐𝑚2⁄  

14. Energin i 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  

15. Avståndet till 1,2 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  uttryckt i mm  
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5. Resultat och analys 

5.1 Höglast 

Tabell 4. Resultat av beräkningar på de 3 transformatorerna på 50kV. 

Transformator 150 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
300 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
500 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1000 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1,2 

𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  

[m] 

T1 1008 252 91 23 4,4 

T2 1008 252 91 23 4,4 

T3 1003 251 90 23 4,3 

 

Tabell 5. Resultat av beräkningar på de 3 transformatorer med högst energimängd 

på 6kV inom S1. 

Transformator 150 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
300 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
500 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1000 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1,2 

𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  

[m] 

S1 skenan 300 75 27 7 2,4 

T12 290 72 26 7 2,3 

T13 289 72 26 7 2,3 

 

Tabell 6. Resultat av beräkningar på de 3 transformatorer med högst energimängd 

på 0,525kV inom S1. 

Transformator 150 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
300 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
500 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1000 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1,2 

𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  

[m] 

T88 22 8 4 1 1,1 

T31 22 8 4 1 1,0 

T83 22 8 4 1 1,1 
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5.2 Låglast  

Tabell 7. Resultat av beräkningar på de 3 transformatorerna på 50kV. 

Transformator 150 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
300 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
500 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1000 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1,2 

𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  

[m] 

T1 198 50 18 4 1,9 

T2 198 50 18 4 1,9 

T3 198 50 18 4 1,9 

 

Tabell 8. Resultat av beräkningar på de 3 transformatorer med högst energimängd 

på 6kV inom S1. 

Transformator 150 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
300 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
500 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1000 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1,2 

𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  

[m] 

S1 skenan 81 20 7 2 1,2 

T12 80 20 7 2 1,2 

T13 80 20 7 2 1,2 

 

Tabell 9. Resultat av beräkningar på de 3 transformatorer med högst energimängd 

på 0,525kV inom S1. 

Transformator 150 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
300 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
500 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1000 mm 

[𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ ] 
1,2 

𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  

[m] 

T88 16 6 3 1 0,88 

T31 16 6 3 1 0,87 

T83 16 6 3 1 0,86 
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5.3 Sammanfattning 

Den energin en person kan bli utsatt för vid en ljusbåge varierar. 

- 50kV Här kan energin på 150mm avstånd nå 1008 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  och 

man behöver vara 4,5m ifrån för att klara 1,2 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ gränsen. 

- 6kV Här kan energin på 150mm avstånd nå 300 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ och man 

behöver vara 2,5m ifrån för att klara 1,2 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ gränsen. 

- 0.525kV Här kan energin på 150mm avstånd nå 22 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄ och 

man behöver vara 1m ifrån för att klara 1,2 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2 ⁄ gränsen. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 

När underhållsarbeten inom el utförs är uppkomst av en ljusbåge en elfara 

som man tänker på. Allvarliga kortslutningar med ljusbåge som följd händer 

dock sällan. Det är väldigt svårt både för företagsledningen samt den 

enskilde individen att tillgodose rätt information och val av 

skyddsutrustning. Det har forskats väldigt lite i det här ämnet.  

Att veta vad man ska ha på sig och när är svårt då siffrorna från tillverkarna 

är mycket oklara och svåra att tyda. Att ett plagg har en EBT märkning kan 

tydas som att den klarar av en viss energimängd. Dock så skyddar den 

endast vid vartannat fall och endast mot andra grads brännskador vilket vi 

anser är en alldeles för stor risk. Att skydda ansikte, hals och händer är det 

som det slarvas mest med. Detta kan leda till omfattande och svåra 

brännskador.  

Att tydligt märka upp var ljusbågsriskområdena finns, vilka energier man 

riskerar att utsätta sig för samt tydligt informera om vilka övriga elrisker 

som finns är en bra väg att gå. Att tillgodose rätt ljusbågsprovad 

skyddsutrustning samt informera om hur och var den ska användas borde 

ingå i introduktionen när nyanställda och konsulter kommer till företaget. Vi 

anser även att det bör införas krav på ljusbågsvakter vid varje ställverk samt 

rekommendationer om att använda ljusbågsdräpare. 

Den nuvarande skyddsutrustningen på Mörrums Bruk är bristfällig på flera 

sätt. 

- Avsaknaden av skydd för ansikte 

- Avsaknad av skydd för händer 

- Bristfällig information och hur man skall klä sig för att klara olika 

energinivåerna.  
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I figur 9 nedan framgår det att det är händer och ansiktet som är de mest 

utsatta delarna vid ljusbågar.  

 

Fig. 9. Utsatta kroppsdelar vid en ljusbåge [6]. (Bilden används med tillåtelse)   

6.2 Slutsats 

Vi har undersökt risker och konsekvenser av en ljusbåge vid 

underhållsarbete genom att analysera Södra Cell Mörrums anläggning. 

Säkerhetsavstånd och skyddsutrustning har undersökts. Från vår studie går 

det att dra slutsatsen att underhållsarbeten vid spänningssatta anläggningar 

kan innebära livsfara. Rätt kunskap, skyddsutrustning samt att 

elanläggningen är utrustad med säkerhetssystem såsom reläskydd, 

ljusbågsvakt och ljusbågsdräpare är de avgörande faktorerna för att undvika 

personskada. Genom uppmärkning av riskområden, att informera personalen 

samt att tillgodose rätt skyddsutrustning kan de flesta fall av skador kring 

ljusbågar förhindras. De energimängder som uppstår på 50kV och 6kV visar 

tydligt att man inte ska utföra arbeten utan att göra anläggningen 

spänningslös. På 0,525kV behövs det en tydlig anvisning för vilken 

ljusbågsprovad skyddsutrustning som skall användas. Man måste även 

tydligt märka upp var 1,2 𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑚2⁄  gränsen går så att personer utan 

ljusbågsprovad skyddsutrustning kan passera en transformator utan att 

utsätta sig för fara. 
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Bilaga 

BILAGA 1 

Beräkningar från Excel 

 

Fig. 10. Transformator och generator beräkningar inom S2 
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Fig. 11. Transformator och generator beräkningar inom S3 
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Fig. 12. Beräkningar inom S2. Beräkningar på impedans, delkortslutningseffekt, 

kortslutningsströmmen, energimängden och säkerhetsavståndet.  
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Fig. 13. Beräkningar inom S3. Beräkningar på impedans, delkortslutningseffekt, 

kortslutningsströmmen, energimängden och säkerhetsavståndet.  
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