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Kortslutning - Jordslutning

 Kortslutning:

l Direkte forbindelse mellom 2 eller flere 

faser.

 Jordslutning:

l Forbindelse mellom fase og jord.

 Jordslutning på 2 forskjellige faser gir 

kortslutning!
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Kortslutning - Jordslutning

.
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Three-phase: Phase-to-phase:

Phase-to-phase-to-earth: Phase-to-earth:



Maksimal kortslutningsstrøm

Ik maks / peak :

 Dimensjonerende for mekanisk styrke.

 Brytere må være dimensjonerte for å kunne 

bryte strømmen på en tilfredsstillende måte.

 Avhengig av brytertype, og hvilken norm 

bryteren er testet i henhold til
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NEK EN 60898 Nominell bryteevne Icn og servicebryteevne Ics

NEK EN 60947 Grensebryteevne Icu og servicebryteevne Ics. Omhandler krav til 
effektbrytere, motorvernbrytere og annet koblingsutstyr man normalt finnes i 
industrien og på skip.



Kortslutningsstrøm

Stor kortslutningsstrøm = stor effekt

 Dagens fartøy kan ha installert effekt over 

15.000 kW med en spenning på 690 V.

 Dette gir ca 12500A (12,5 kA) i nominell strøm.
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Kortslutningsstrøm

LS eller HS-anlegg?

 Grenseverdien avhengig av fartøy og 

driftsprofil.

 Generell anbefaling: Ikke kortslutningsstrøm 

over 80 kA

 Gir en sikkerhetsmargin på utstyret

 Det finnes utstyr som er godkjent opp til 

 100 kA.
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Kortslutning/Lysbue
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Kortslutning - konsekvens
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Kortslutning/Lysbue
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AUS i lavspenningsanlegg

Definisjon i NEK EN 50110:

 Arbeid innenfor risikoområdet

 Arbeid der en med hensikt berører 

spenningsførende deler.
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AUS i lavspenningsanlegg

Sikkerhetstiltak:

 2 sikkerhetsbarrierer.

- Personbeskyttelse.

- Anleggsbeskyttelse.

 Aktuell arbeidsmetode er hanskemetoden

Barhåndmetoden er ikke tillatt i LS - anlegg
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AUS i LS – anlegg § 16 Planlegging
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AUS i LS – anlegg § 16 Planlegging

 Hent inn nødvendige opplysninger om anlegget.

 Velg arbeidsmetode.

 Vurder

- Krav til kvalifikasjoner FSE § 6, 7 og 16

- Hvor mange personer

- Behov for utpeking av AFA

- Nok og riktig verktøy og utstyr
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AUS utstyr

 Godkjent utstyr i henhold til norm

– Isolerhansker EN 60903

– isolert verktøy EN 60900

– fleksible avskjerminger EN 61111

– faste avskjerminger EN 61112

– Beskyttelses- / arbeidshansker skal være 

kortere enn isolerhanskene

– Ingen ledende gjenstander  gjennom hjelm

Anbefalt:

– Bekledning EN 50286

– Fottøy EN 50321
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AUS-verktøy

Håndtaksisolert:

 Store uisolerte flater

 mansjett hindrer hånden i å 

gli mot blanke deler

 ikke anbefalt brukt i 

kabelskap og apparatanlegg
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AUS-verktøy

Bruksisolert:

 Uisolerte flater mot skruer, mutrer og 

lignende

 egnet i kabelskap, apparatanlegg og lignende
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AUS-verktøy

Helisolert:

 Ingen ledende deler

 egner seg i alle anlegg

 noe verktøy har dårlige mekaniske 

egenskaper
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Utstyr for jording og redning
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Viktige sikkerhetstrinn hos Rolls-Royce

Bruk eksterne brytere når det er mulig.

Vurder risikoen for lysbueglimt, identifiser disse og 

merk utstyret.

Bruk kun RR-godkjent testutstyr for testing av 

spenning (ingen multimålere).

Ikke anta at kontraktører vil jobbe på en trygg måte –

sjekk derfor før og under arbeidet.

Fortrolig informasjon som tilhører Rolls-Royce



8: Verneutstyr (PVU) og livredning
 Elektrisk isolasjonsstoff rundt elektriske brytertavler øker 

beskyttelsen mot utilsiktet elektrisk støt

 Elektrisk isolerte gummihansker beskytter mot utilsiktet 

støt under testing

 Isolerte støvler beskytter mot støt fra hånd og overkropp 

til føttene

 Isolerte redningskroker plassert i "risikoområder" gir 

sikkerhet til en redningsmann som hjelper en forulykket.

Fortrolig informasjon som tilhører Rolls-Royce



Personlig verneutstyr

 Kontrollhierarki

l Fjern faremomenter

l Reduser risikoen

l Få på plass sikre arbeidssystemer

l Personlig verneutstyr

Rolls-Royce proprietary information

Siste forsvarslinje

Første forsvarslinje



PVU for lysbueglimt

 Fire definerte kategorier avhengig av vurdering av lysbueenergi

 Inkluderer en kombinasjon av lysbuebestandige klær, hørselsvern, 

lysbuebestandige hansker, vernebriller, sko og hjelm

 Verneutstyr for lysbueglimt har som formål å begrense skaden til 

kun "så vidt helbredelig" 2.. grads forbrenning

Fortrolig informasjon som tilhører Rolls-Royce


