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Elektriskstøj, EMC og
Potentiale udligning

Indledning
Elektromagnetisk støj eller i daglig tale EMC-problemer. Hvad er det?
Denne bog vil forsøge at synliggøre EMC-problemerne og hvorledes man løser dem. Elektromagnetisk
støj kan være svært at finde og sikre sig imod, men det
er vigtigt at man som elektriker kender til problemerne
da mange fejl opstår på grund af EMC-problemer i
produkter og installationer.
Et eksempel:
I et større varehus byggeri havde de det problem
at de automatiske døre stod og åbnede/lukkede
uden nogle personer eller andet var i nærheden,
de skiftede automatik og målte på styringen uden
at finde nogle fejl. Så fik en elektriker en ide,
overover døren lå der et hovedforsyningskabel,
dette kabel havde et så stærkt magnetfelt at døren
åbnede/lukkede. Kablet blev skiftet til et skærmet kabel og døren virkede nu perfekt.
Sådan er hverdagen. Vi støder på mange forskellige
støj problemer som skaber problemer for os i hverdagen.

EMC

Når man snakker om EMC står dette ord for ElectroMagnetic Compatibility - hvilket på oversat
Dansk betyder "evnen til at fungerer korrekt i de givende omgivelser som komponenten er konstrueret til,
uden et forstyrre omgivelserne.

EMI

EMI betyder Electromagnetic Interference, som frit
oversat betyder "evnen til at funger uden at blive forstyrret af ude fra kommende elektromagnetisk støj".
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Når man producere elektriske produkter skal man sikre sig at der kan overholde EMI. Dette gøres ved at
man får testet sit produkt i et støj laboratorium.
Netspændnings variationer
Netspændingsvariationer optræder både som undereller overspænding, dette er som følge af varierende
netbelastninger og som store spændingsdyk når der
indkobles større belastninger på nettet.
Landmænd oplever specielt denne form for støj, ofte
på grund af de er tilsluttet langt fra transformeren. Det
er et stort problem da landbruget i høj grad er blevet
automatiseret og dermed følsom overfor spændingsdyk.
Problemet bliver dog løbende reduceret, da der er sket
en stor udbygning af forsyningsnettet.
I Fælles regulativet beskrives reglerne for disse variationer, nemlig max, 4 % på forsyningssiden, men der
må yderligere være max. 5 % spændingsfald i installationerne.

Støj typer

Netspændnings udfald
Ved omkoblinger på forsyningsnettet, kan der opstå
kortvarige spændingsudfald.
Det kan fx skabe følgende problemer:
Motorstyringer kobler ud, pcér der genstarter, elektronik der brænder af, automatiske anlæg stopper.
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De problemer netudfald giver kan ofte løses med en
UPS.
UPS betyder Uninterrupted Power Supply

Eks. På UPS
En UPS (Uninterrupted Power Supply) er i princippet
et stort opladeligt batteri, som træder i kraft når den
mister spændingen fra nettet, den holder liv i komponenten, i en nærmere specificeret tid. UPSén sættes på
mellem nettet og komponenten, de findes i mange forskellige størelser, lige fra 1A. til forsyning af en hel
maskine på 100 A.
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Transienter er en højfrekvent forstyrrelse som kan opdeles i koblings transienter, naturlige transienter og
lyntransienter.
Når vi ser et elektrisk signal i form af en sinuskurve,
kan vi støde på nogle meget høje "piks" udslag på kurven, dette er i princippet en transient. Den kan indeholde en energi som har en meget høj frekvens helt op
til 100 Mhz.
Transienter opstår blandt andet ved ud og indkobling
af belastninger, kortslutninger og hurtige stillingsændringer fra mekaniske og elektroniske "omskiftere" så
som relæer og kontaktaktor. Når en omskifter arbejder, ændres spændingen over dets terminaler meget
hurtigt, fra deres mærke spændingsværdi til nul og
modsat. Dette frembringer hurtige og store frekvens
og spændings variationer i installationen. De udbredes
i kablerne rundt og løber ikke kun i store effekt kabler,
men også i signal kabler og data kabler.
Naturen skaber også transienter ved direkte lynnedslag og/eller små elektriske udladninger mellem fx jorden og skyerne.
Transienter forekommer i ledet form på strømforsyningsledninger og på styre- og signalindgange i elektriske eller elektroniske kredsløb. De kan springe fra
kabel til kabel eller overføres til komponenter.

Transienter

Transienter i installationen kan betyde at en komponent brænder af, vil ikke koble, pc,en genstarter. Hver
enkel komponent reager på sin egen måde.
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Væsentlige egenskaber ved disse transienter er følgende :
Pulserne har en kort stigetid ca. 5 millisekunder,
på sinuskurven betyder det at signalet er meget
hurtigt til at opnå en høj frekvens
Pulslængde ca. 50 millisekunder, det betyder at
signalets længde er meget kort.
Repetitivt fænomen : puls-bust på ca. 15 millisekunder, dette er signalets højde punkts tid.
Pulser med lidt energi, 1-10 joule
Høj amplitude for overspænding 4000 volt, den
spænding som kan måles i puls-bust punktet.
Med frekvens er, svingningen mellem top punkter på 1-100 MHz, - normal spænding er med en
svingning på 50 Hz, men en transient er frekvensen mange gange hurtigere.
Ovenstående er baseret på karakteristika vedr. standardiserede transienter IEC 1000-4-4 type.

Billedet viser puls toppen på en sinuskurve, som er en
transient.
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Net transienter opstår ofte som følge af ind- og udkoblinger, specielt udkobling af større induktivbelastninger pga. gnistgab i kontaktoren når den bryder strømmen. En koblings transient ligner lidt en naturlig
transient (se afsnittet naturlige transienter).

Koblings transienter

Billede viser en sinuskurve hvor der er en koblings
transient på, både i positiv og negativ halvperiode.
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Naturlig opstående transienter kan fx komme fra udladninger mellem en sky og jorden. Den kan løbe i
forsyningens kabler, signal, telefon, data kabler og
kan findes i alle typer installationer.
Lange føringsveje i fri natur er ofte udsat for optagelse
af transienter, da indstrålingen på kabler bliver større,
jo højre modstand, samt jo længere fra et fast jordplan
kablet ligger.
Man ser ofte disse transienter som "klumper" i strømmen. Det kan fx betyde at lyset blinker, man får fejlalarmer og pcén taber data. Ofte går det også ud over
elektroniske komponenter som simpelt hen brænder
af.

Naturlig opstående
transienter

Billedet viser 2 kabler. Jo længere fra jordplanet, jo
højre chance for at transienten løber i kablet, end i
jorden.
Lyntransienter opstår dels som chokbølge efter et direkte nedslag, og dels som induktiv kobling til forskellige kabler ved lyngudladning, sky/jord og
sky/sky.

Lyntransienter
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Både luftledninger og nedgravede kabler kan opfange
en lynudladning.
Sammenlignet med de føromtalte nettransienter så har
lyntransienten ikke så højt frekvensindhold og transporteres derfor hovedsagligt via kabler, da kabler ofte
er den korteste vej til jord. Til gengæld når lyntransienten en højre spænding, og har et større energi indhold. Dette stiller store krav til installationen af lynbeskyttelse og transient beskyttelse.
På nogle bygninger skal der derfor laves en lyn afledning som leder lyn-energien til jord.

Transient beskyttelsen bygger på spændnings udlignignsprincippet. Næsten alle skader kan undgås når
transienten ledes udenom komponenten og direkte til
jord. Spændings- og strømforskellen over komponenterne ikke derved ikke for stor, til at kunne beskadige
installationen.
Beskyttelse udstyret skal indbygges efter fabrikantens
anvisninger.
Stærkstrømsbekendtgørelsen beskriver placeringen og
princippet for indbygningen i forhold til forsyningssystemerne TN, TT, IT (se afsnittet udførelse af transientbeskyttelse).

Transient beskyttelse
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Eks.: Transient beskyttelsesudstyr.

Transient udstyr, fin for signalniveau og grov for
større effekt.
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Transient beskyttelseudstyr som vist på billedet over
for virker på samme måde. Forskellen er at beskyttelsesudstyr beregnet til styrekredse med en mindre effektforbrug, kun er udstyret med en tyristor, som har
den fordel at den kan bruges igen og igen. Store effektkredse benytter beskyttelsesudstyr med "Gasrør".
Gasrøret skal skiftes, efter at have ledt en transient til
jord.
Stærkstrømbekentgørelsen beskriver at der ikke er
krav om transient beskyttelse i DK. Men vil kunden
have det bygget ind i tavlen, beskriver de hvordan dette skal gøres. Dette ses på de næste sider.

Udførelse af
transientbeskyttelse

Principper for montage af beskyttelsesmoduler:
På beskyttelsesmodulet skal der være en Indifikation af fejl (brugt) så ny kan indsættes samt en
melde kontakt til en overordnet styring.
Korte ledninger, fra modul til PE, for at transienten ikke springer.
Min. 4 mm2, se anvisning fra fabrikant.
Nærhed mellem udstyr der skal beskyttes og udstyr der beskytter, da transienterne ellers kan
springe, fra ledninger til komponenter.
Beskyttelses udstyr skal koordineres med niveau,
i installationen. (Se nedestående kategorier).
Beskyttelsesudstyr er opdelt i følgende kategorier:
IV Hovedforsyning
III Hoved tavler, effekt forsyning.
II Apparater
I
Følsomt udstyr Eks. PLCér, Pcèr, elektronik
osv.
Eksempler på indbygning af transientbeskyttelses udstyr i forskellige jordingssystemer.
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TN-system
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TT-systemer
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IT-systemer
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Når man snakker statisk elektricitet, kommer alle til at
tænke på gnister, som slår.
Statisk elektricitets udladning ser man i det øjeblik der
springer en gnist.
I Danmark er det ikke unormalt at møde udladninger
på 8-10 kV, og i de tørre vintermåneder januar/februar/marts, op til, 10-15 kV. Andre steder i verden med endnu lavere luftfugtighed, erder chancer for
at nå op på 30 kV.
En udladning på 8 kV vil kunne frembringe en strømstød på op til ca. 60 Ampere, ganske vist kun på til 10
millisekunder.
Vi støder på statisk elektricitet over alt, hvor materialer kan oparbejde et elektrisk potentiale. Opladningen
sker ved at komponenter gnider mod hinanden.
Eksempel:
- Et bageri henter mel fra en silo. Dette suges ind
i bageriet via et rustfrit rør. Under transporten
gnider melet mod røret og der opstår en potentiale forskel mellem røret og omverden. Udladningen sker ved fx en person med et andet potentiale
lægger hånden på røret. Det kan også ske at opladningen bliver så stor at udladningen sker til
andre anlægs/bygningsdele på stedet hvor isolationen er mindst.

Statisk elektricitet

Det store strømstød kan gøre det af med enhver
elektronisk komponent eller en række komponenter
som er tilsluttet samme installation.
For at sikre installationen mod statisk elektricitet skal
udladningen ledes uden om installationen og direkte
til Jord. (Se afsnittet udførelse af potentialudligning).
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Højfrekvent Indstråling

Højfrekvent Indstråling (HF) indstråling er signaler
med en meget høj frekvens dvs. i MHz området. Fænomenet er et stort problem for radio/TV, da det er
luftbårne signaler.
Almindelige ledninger kan ikke føre disse signaler,
men antenne ledning, printbaner, kabinetter, vandrør,
ventilationsrør o.l.
Nogle typer elektroniske komponenter er modtagelig
for HF indstråling og kan skabe fejlfunktioner.

Strømforsyninger og støj

Switch mode
En Switch mode strømforsyning er opbygget af en
ensretterdel, en kontaktfunktion (elektrisk switch) og
regulering. Fordelen ved at bygge strømforsyningen
op på denne måde er at man spare, penge, den dyre
nedtransformer og at man forhøjer virkningsgraden.
Princippet i en Switch mode strømforsyning er at tænde og slukke for den elektriske strøm (Switchefrekvens), og lade tiden, hvori strømmen er tændt, variere af effektbehovet.
En Switch mode strømforsyning er årsag til en meget
kraftig elektrisk støj. Switchefrekvens ligger typisk på
20 KHz - 100 KHz, hvor grundtonen, den af producenten valgte frekvens og de harmoniske, dvs. forårsager en meget kraftig elektrisk støj, der sendes retur på
lysnettet. På grund af den store strøm der switches,
dannes der også kraftige magnetfelter. Udstyret som
tilsluttes en Switch mode strømforsyning kan få problemer.f.eks. Solidstate relæer, disse kan ikke operer
på en
Switch mode strømforsyning med for høj rippe spænding, "pauser mellem plus perioden".
For at kunne måle denne rippe, skal det måle instrument kunne måle “true RMS”, sand værdi..
Rippespændingen opgives på transformatoren i %.
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Fordele og ulemper ved at benyttet Switch Mode
strømforsyninger
Fordele:
Lav vægt
Stor strøm, uden at den bliver stor og kloset.
Pris billig
Nem at placer i tavlen.
Ulemper:
Koblingsstøj på ledningerne.
Kan ikke rep.
Udstyr kan have problemer fx induktive følere,
kapasitive følere, transistor indgange på Plcér.
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Eks. På Rippel spændning:

Jernkerne transformer

(Her skrives kort hvad en jernkerne transformer består
af og virkemåde).

Alm. DC-spændning:
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Fordele og ulæmper ved en
jernkærne transformer

Fordele:
Er ikke særlig følsom på forsyningen.
Meget støj svag, på ledninger og komponenter.
Kan lever høj effekt
Ulemper:
Meget tunge
Afgiver forholdsvis meget varme.
Ofte dyr.
Når der bruges en transformer i at anlæg eller andet,
skal man huske en forbindelse, den ene leder på sekundær siden af transformeren skal lægges til jord.
På den måde sikres det at den transformerede spænding har et potentiale i forhold til jord. Derved kan der
ikke komme "indstråling" eller svævende spændinger
samt der kan ikke opbygges større spændingsforskelle.
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Indledning
På maskiner og maskinanlæg er der ofte problemer
med EMC. Mange komponenter er samlet på et lille
sted og de skal arbejde sammen uden at forstyrre hinanden.
Støj som fejlkilde på maskiner og maskinanlæg er et
velkendt problem som kan være svært at påvise og
rette.
Dette afsnit omhandler hvordan man opbygger et anlæg således man kommer problemerne i forkøbet og
hvorledes man fejlfinder hvis uheldet er ude.

Støj på maskiner og
maskinanlæg

Opbygning og omtanke
Når anlæg bygges op skal der være stor omtanke på
hvordan komponenter placeres. Vær opmærksom på
at nogle komponenter støjer meget ud til siden og andre har en støjbane over sig. Dette er helt individuelt.
Struktureret opbygning af tavlen, er meget vigtigt for
at holde tingende fra hinanden, f.eks. bør analogt følsomt udstyr ikke monteres i umiddelbart nærhed af
ringkærne transformer eller en frekvensomformer.
Derfor kan følgende analysemetode benyttes til at
undgå støjproblemer.
Komponenter:
Identificer mulige støjkilder og fastlæg evt. støjtypen
Identificer følsomt udstyr.

Analyse

Signal fremføring:
Adskil så vidt muligt kabler og ledninger fra
komponenter
Fastlæg signal type, og opdel dem i klasser (se
afsnit 5).
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Eks. på opdeling i følsom og støjende udstyr:

Føringsveje på maskiner,
kabelstiger, rør, oplægning
på væg

Følsom

Interferende (støjende)

PLC
Print kort
Analogt udstyr
Kabler klasse 1 og 2
Kabler analogt klasse 1

Transformer
Relæer
Effektudstyr
DC-forsyninger
Forsyningsleder

C

Signal kabler
Opdeles efter klasser, 1 og 2, laves førings vej
separat, i forhold til effekt, og andre kabel klasser

C

Effekt kabler
Opdeles efter klasser, 3 og 4. Føringsveje lægges
separeret i forhold til signal, og andre kabel klasser

C

Kommunikation
Mange kommunikations kabler tager ikke imod
støj, men det altid en god ting at føre disse kabler
sammen med kabler fra klasse 1 og 2

C

Diverse
Analog, tæller og andre signaler er meget følsomme kabler, disse bør føres i par snoet signal
kabler efter klasse 1.
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Sådan sikrer du din tavle mod støj:
ved at placerer dine komponenter rigtigt.

Tavlen støjsikres

1.
2.

Udarbejd en komponent layout
Opdel og adskil "interfrerende og "følsomme
komponenter, kabler o.s.v.

Specielt for små tavler:
Opdeling i små tavler kan være svær, men det er
meget vigtigt at der foretages en analyse af inteferende og interefede komponenter, og fortager
korrigerende handlinger i forbindelse med disse
komponenter.
Specielt for store tavler:
Opdeling ved metalskærme, der er jordforbundet
på stel punkter. Mange tavlefabrikanters konstruktion er godkendt i dag, så mekaniske samlinger virker som jordpunkter.
Kort sagt, byg tavlen med omtanke. (Se afsnittet
formbygning af tavler).
EN 60439-1 beskriver netop hvordan denne opbygning skal foregå, man skal adskille komponenter fra
hinanden, dette kan vi bruge når vi vil støjsikre en
tavle.
I almindelighed bruges formbygning i forbindelse med
ønske om høj produktionssikkerhed, det giver mulighed for at kunne arbejde på tavler, under spænding.
Men hvis vi laver denne form opbygning med plader
af ledende matriale, som jordes, så laver vi også en
afskærmning, mellem komponenter og derved får vi
ledet udstrålet støj, til jord. Herved sikrer vi at komponenter ikke forstyrer hinanden.
Der er 4 forskellige former, vi kan bruge. Hvornår
man bruger den ene frem for den anden, er i støj hen-

Tavlen støjsikres
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seende afhængning af komponenterne, hvor meget
skal afskærmes og hvor tæt må komponenterne sidde,
dette kan kun afgøres i den enkelte opgave.

Bemærkninger:
I forbindelse med Form bygning af tavler, for at kunne
afskærme komponenter, for at opnå en bedre EMCopbygning, af sin tavle. Skal man være sikker på at
alle afskærmninger er af metal og disse er sikret en
god jord plan.
Form 1
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Bemærkninger:
Alle tavler er af grund opbygning Form 1, der er ingen
specielle struktur i denne opbygning, derfor heller ikke nogen afskærmning eller noget.

Form 2

Bemærkninger:
Her begynder en egentlig opdeling af tavlen, vi adskiller enhederne fra hinanden og kan have afskærmning
til vore kabler.
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Form 3A/3B

Bemærkninger: - form 3 afskærmer vi komponenterne
fra klemmerne, dog kan klemmerne være i samme felt.
Form 4A/4B

Bemærkninger: - Form 4 er den højeste form vi kan
bygge, her kan klemmeren også være afskilt fra hinanden. Hvis vi har mange forskellige frekvenser er dette
super.
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Draw out

Bemærkninger: - Draw out er en anden mulighed at
opbygge tavler på, problemet i forhold til EMC er
dennes stikforbindelser. Her kan der opstå støjproblemer, når signaler, forsyning og kommunikation går
gennem stikforbindelser.
(Relation til 204-1 § 8)
Generelt i forbindelse med jord forbindelser findes der
en hånd regl som er meget vigtig:

Jordplan i tavlen

Korte ledninger
Jo længere ledninger, jo mere kan frekvensen springe,
da den induktive modstand i ledningen stiger. Så for
at sikre at evt. støj bliver afledt, skal i arbejde med
korte ledninger.
Det bedste jord plan opnås ved at monter vores jord på
bundpladen, ved forsynings punktet, nu har vi et perfekt jord plan og kan koble alle komponenter direkte
til jord på bundpladen.
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EN 60204-1 - Potentialudligning af elektrisk materiel
på en maskine.
Før man gør noget som helst andet, skal man fastlægge og sørge for et umalet jordreferenceplan i tavlen.
Bundpladen forbindes direkte til jord, på forsyningen eller udligningsplint, med er min ??? mm²
som beskrevet i EN 60204-1.
Alle komponenter monteres direkte på bundpladen.
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-

-

Alle ledninger og kabler lægges direkte på bundpladen.
Skærme eller jord på kabler eller komponenter
monteres med KORTE ledninger direkte på
bundpladen, ved deres tilslutningspunkt.
Vær korrekt og omhyggelig med montage af
komponenter og ledninger.

Montage
Montagefejl i tavler:
Forkert monteret afskærmning på kabler
Manglende jord plan i tavlen
Jordplan monteret oven på malet underlag

3.3 Typiske støjkilder

Forkerte komponenter
Overdimensionering af komponenter:
Komponenter der ikke er CE-mærket (støjer
mere end tilladt)
Forkerte komponenter til formålet
Føringsveje
Svævende føringsveje, langt fra jord plan
Kabelklasserne 1-2-3-4 bliver blandet i fremføringen
Struktur
Manglende analyse af tavlen giver dårlig resultat
Manglende test af færdig tavle
Sjusket montage
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Hvad gør jeg for at fjerne støjkilden indflydelse på
installationen
Analyse af problemet
Få overblik
Fastslå inteferende og interfrede komponenter
Kontrollere montag.
Indledning
Dette afsnit omhandler hvorledes man foretager en
korrekt fremføring og afslutning på forskellige kabler
til forskellige formål. Det er yderst vigtigt at kablerne
føres med stor respekt for kablets funktion. Et 0-10 V
signalkabel der ligger op af et fuldt belastet effektkabel giver problemer.

Kabelføring
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Kabelklasser

Montage af kabler i forskellige klasser
Det er vigtigt at skærmen afsluttes i forhold til hvilken
klasse kablet tilhører.
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Opdelingen i klasser er ligeledes meget vigtig, da
magnetfeltet om kablet ændres meget i forhold til signalet og afledningen.
Herunder er der lavet nogle eks. på dette.
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Kabel/lednings frekvenser

Mange elektriker har aldrig tænkt over frekvensen i
forhold til kabler da det ofte "bare er 50 Hz" kablerne
skal håndterer. Derimod er det yderst vigtigt at højfrekvente signaler føres i egnede kabler ellers kan resultatet let blive en endeløs række af fejl og signalernes
hastigheden bliver ofte svækket.
Tabellen under viser hvilke ledninger som er gode til
at føre frekvenser.
Eksempel: - Hvis vi har en hurtig tæller som måler
pulser fra en encoder på en motor. Signalet er mellem
5 og 10 Mhz og skal føres til PLCéns indgange.
Er en 2 leder kabel med parallelle ledere tilstrækkeligt? Prøv at se i tabellen.
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Hvad kan en leder lede?
Mange tager det for givet at hvis vi har en ledning så
kommer der et signal fra den ene ende til den anden.
Men som før skrevet er det ikke ligegyldigt hvilken
frekvens signalet har, hvis lederen ikke kan leden denne frekvens.
En almindelig ledning kan lede, ifølge leverandøren,
op til ca. 1 kHz. Overskrides denne grænse vil signalet
svækkes og ikke længere være stabil.
Der sker også noget med impedansen. En leder indeholder en del ohmsk modtand og en del induktiv modstand og samlede regnes på følgende måde:
Z² = R² + XL²
XL = 2 x p x f x L
(f= frekvensen - L = modstanden i henry)
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Et alternativ til kabler og ledninger kan være jern eller
flettebånd som er betydelig bedre.
Disse er eksempler på andre materialer som kan benyttes til afledning.
Grunden til den bedre afledning med flette bånd frem
for alm. Ledninger, ses på forrige side, her beskriver
jeg frekvensens indvirkning på modstanden, men opbygningen i flette bånd er betydelig anderledes kan
denne bedre føre de høje frekvenser. Fordi overfladen
er større og opbygningen er flette kobber, og høje frekvenser ligger i det ydrelag af kobberet, det kender vi
også fra antenne ledning, der bruges også en flette
skærm, netop til at føre de høje frekvenser.
Når opbygningen af lederen er på denne måde har frekvensen stort set ikke indflydelse mp modstanden,
hvorved flettebånd er bedre til af aflede store frekvenser.
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De ti bud for kabelføring

De ti bud er ikke lov, men meget gode huskeregler,
som sikre en installation som virker første gang og
som ikke giver anledning til hovedbrud og funktions
problemer.

De 10 bud

De ti bud fortsat
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De ti bud fortsat . . .

De ti bud fortsat
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De ti bud fortsat . . .
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De ti bud fortsat . . .
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De ti bud fortsat . . .
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De ti bud fortsat . . .
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De ti bud fortsat . . .
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De ti bud fortsat . . .
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Føringsveje skal også være udført korrekt før man kan
være sikker på at installationen ikke bliver påvirket af
støj og tab af signaler.
Vi har tidligere behandlet signal klasser og afsnittet
føringsveje skal ses i forhold til dette afsnit.

4.6 Føringsveje
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Føringsvej fortsat . . .
Placering af kabler
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Føringsvej fortsat . . .
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Føringsvej fortsat . . .
Tilslutning af ender
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Føringsvej fortsat . . .
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Føringsvej fortsat . . .
Gode metoder til
kabelføring
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5.0 Potentiale udligning

Indledning
Når vi taler om EMC løsninger er noget af det vigtigste, et fast jord potentiale og at potentialet er det samme alle steder i installationen. Hvis der er potientiale
forskelle i installationen kan der opstå nogle meget
gererende brumsløjfer, retunerende strømme og utilsigtede frekvenser.
Følgende standarder beskriver kravene til potentialudligning:
Vedr. maskinanlæg er det EN 60204-1 beskrevet
i kap. 8
Vedr. Installationer er det SB kapitel 54
Vedr. komponenter ligger der en række EN standarder kan oplyses af fabrikanten.
Potentialudligning er ikke et lovkrav, men der er krav
om en beskyttelsesmæssig jord i alle installationer.
En korrekt udført potentialudligning er den eneste sikre metode til at sikre din installation mod ødelæggende spændinger og frekvenser.
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Et eksempel:
Statisk elek., tidliger i denne komp. Har jeg beskrevet
noget om statisk elek. Og netop i dette afsnit ser vi
hvor vigtigt en pontitale udligning egentlig er, uden
den ville vi eksempel vis have to forskellige pont. Lige inden for række vide, se tegning:

Her indsætter EFU 2 transportbånd!!!!???
Der står 2 transportbånd umiddelbart i nærheden af
hinanden. De er ikke potentialudlignet. Transportbåndene oparbejder statisk elektricitet med hvert sit potentiale ved at selve båndet gnider mod underlaget.
Rører en person ved de 2 bånd samtidig, vil der ske en
potentialudligning via personen og personen vil få en
"rap" over fingrene. Sker denne potentialudligning via
noget elektronisk udstyr som fx en føler, er der stor
risiko for at den brænder af. Der vil ligeledes være en
risiko for at der opstår en funktionsfejl i transportbåndets styring som kan skabe en farlig situation.
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Jordings systemer og EMC

Nedenstående skema giver et godt overblik over hvilken jordings0system der vil være bedst i en given situation. SB beskriver meget mere om dette i kap. 54.
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Pontitale udligning i praksis

Hvordan gør vi så dette i praksis? I forhold til installationer så beskriver SB i kap. 546 hvorledes dette skal
gøres. Her arbejders der med kombineret forbindelse,
som både funger som beskyttelsesleder og potentialudligning.
Som udgabgspunkt skal der etableres en hovedudlignings forbindelse. Den placeres uden for en evt. tavle,
således man har let adgang. Herfra udgår/samles alle
forbindelser, udligningsforbindelser og beskyttelsesledere. Mindste tværsnit skal være 6 mm ² med udgangspunkt i de mekaniske krav.
Ved supplerende udlignings forbindelse må vi halvere
tværsnittet, i forhold til fase lederen, (forsyningen).
Der skal i princippet potentialudlignes så meget som
muligt. Vær dog opmærksom på at de enkelte forsyningsselskaber kan have forskellige regler på dette
område. Fx vedr. udligning af gas- og vandrør. Undersøg reglerne i dit område før du går i gang.

54 - 97
Emne BG

Rev. 12-08-2005

Hft-0890

Rekv. 27

Prod. 20-08-2009-11:11

Ordre 17418

© EVU

UDDANNELSESCENTER HERNING
EMC OG POTENTIALUDLIGNING

På følgende tegning over udlignings plint er alt udlignet.

Kommentar:
Tegningen viser en forsynings jord og et optenatialeudlignings system, men man skal være opmærksom
på følgende:
Som det ses på tegningen er der sammenhæng mellem
forsynings kablets kvardrat og jord lederes kvardart,
mange blander en jord forbindelse og udlignings forbindelse sammen.
Når man starter med at se på en installation skal man
skille disse to forbindelser fra hinanden, det er to forskellige ting, men stadigt er der regler for hvordan
dette skal laves, der er forskellige krav til kvardart,
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farve mærkning, opmærknings tegn osv. Fælles er dog
at ved en sådan installation skal der laves en udlignings plint hvor fra alle forbindelser skal gå ud fra.

Kommentar:
I forbindelse med jord/udlignings forbindelser skal der
laves en Hovedudlingings plint, hvor alle forbindelser
skal udgå fra.
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Princip for
potentialeudligning på
maskinanlæg

Kommentar:
Denne tegning er et godt udtryk for en potentialudligning. Her er også vist montage af transient beskyttelse.
Ved en installation skal man være opmærksom på at
det ikke er alle forsynings selskaber eller forsynings
kommuner der tillader en sådan installation, der for
skal man altid henvende sig til det pågældende forsynings selskab og få en tilladelse til sin udlignings forbindelser.
Eksempel:
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Kommentar:
Grundlaget for den egentlige dim. Af jordingnsanlæg
og pot. Udlignings systemer beskrives rigtigt godt i
SB og Håndbog til elektriske installationer.
Oversigts tegning over et
pontitale system på en
maskine

Fig: EN 60204-1
Kommantar:
Denne oversigts tegning er et uddrag fra EN 60024-1.
En ydre støjfri jord betyder en jord som fx ikke bære
støj fra andre maskineanlæg. Støj fra andre maskineanlæg er især problematisk i forbindelse HF støj.
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Udligningsforbindelser og beskyttelses leder i den
"perfekte" udførsel.
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Love og Regler vedr. EMC

Lovgivningen på EMC området er reguleret af følgende direktiver:
EMC direktivet EN 61000-6-1
Rådets direktiv EN61000-6-1 Del 6-1: Generisk
standard- immunitet for bolig, erhverv og letindustrimiljøer.
EMC direktivet EN 61000-6-2
Rådets direktiv EN61000-6-2 Del 6-2: Generisk
standard- immunitetsstand for industri miljøer.
EMC direktivet EN 61000-6-3
Rådets direktiv EN61000-6-3 Del 6-3: Generisk
standard- Emissionsstandard for bolig, erhverv
og letindustrimiljøer.
EMC direktivet EN 61000-6-4
Rådets direktiv EN61000-6-4 Del 6-4: Generisk
standard- emissionsstandard for industri miljøer.
EMC direktivet EN 61000-6-5
Rådets direktiv EN61000-6-1 Del-1: Generisk
standard- immunitetsstandard for kraftstationeog understationemilijøer.
IKKE-AUTOMATISKE VÆGTE 90/384/EØF
Rådets direktiv nr. 90/384/EØF af 20. juni 1990
om ikke-automatiske vægte.
Direktivet er særdirektiv med hensyn til immunitet, udstrålingskrav dækkes af EMC.
Maskiner og maskinanlæg EN60204-1
Sikkerhed på Maskiner og maskinanlæg, men
behandler også emnet EMC, på maskinanlæg.
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Lavspændningstavler EN60439
Opbygning af Lavspændnings tavler. Formbygning af tavler beskrives, ligesom der tages stilling til 2 EMC miljøer i forhold til installation.
ELEVATOR-DIREKTIVET 95/16/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
95/16/EF vedrørende elevatorer
Direktivet er særdirektiv med hensyn til sikkerheds aspekter ved immunitet, andre immunitetskrav og udstrålingskrav dækkes af EMC
direktivet.
MEDICINSK UDSTYR 93/42/EØF
Rådets direktiv nr. 93/42/EØF af 14. juni 1993
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om medicinsk udstyr, ændret ved
direktiv nr. 2000/70/EØF.
Direktivet er et særdirektiv mht. EMC både immunitets og udstrålings aspekter.
R og TTE Direktivet 1995/5/EF
Europa Parlamentets og Rådets direktiv 1999//5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets
overensstemmelse.
Standarder der er harmoniseret under EMC
direktivet kan anvendes hvis der ikke er dækkende standarder under RogTTE direktivet.
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Fælles for disse direktiver er at der kan benyttes standarder til eftervisning af at kravene er opfyldt.
Kravene står således ikke i selve direktivet, men derimod i de såkaldte harmoniserede standarder. Se under
standarder hvilke der er harmoniserede for hvert
direktiv.
Derudover er der EMC krav i to andre direktiver, men
her er alle krav anført i selve direktivet:
Kommissionens direktiv 95/54/EF af 31. oktober
1995 om tilpasning til den tekniske udvikling af
Rådets direktiv 72/245/EØF om tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om radiostøjdæmpning af tændingsmotorer i motordrevne køretøjer
o.s.v., også kaldet automobildirektivet. EF-Tidende nr. L 266 af 8/11/1995.
Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996
om udstyr på skibe, EF-Tidende nr. L 046 af
17/02/1997.
Dette er blot et udsnit af de lover og regler der er, som
skal overholdes. Yderligere ligger der mange specifikke IEC/EN normer for en lang række special maskiner. Alle normer kan man skaffe via forskellige instanser fx:
DS (Dansk Standard), Schults Forlag eller Sikringsstyrelsen. De alle tre har hjemmesider.
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Opgaver til EN 60439
Opgave 1

Hvad dækker EN 60439-1?

Opgave 2

Hvor omtales EMC i EN60-439-1?

Opgave 3

Hvor mange EMC miljøer findes der i EN 60439-1?

Opgave 4

Hvad betyder det at form bygge en tavle?

Opgave 5

Hvordan er en form 3 forskellig fra en form 4?
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Opgave 6

Stiller EN 60439-1 nogle krav til komponenter?

Opgave 7

Hvordan skal PE klemmen opmærkes?

Opgaver til EN60204-1
Opgave 8

Hvad dækker EN 60204-1?

Opgave 9

Hvor omtales EMC i EN 60204-1?

Opgave 10

Hvilke krav stiller EN 60204-1 til isolations test?
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Opgave 11

Hvorfor er det vigtigt at lave en isolations test?

Opgave 12

Stiller EN-60-204-1 krav til komponenter?

Opgave 13

Hvor beskrives beskyttelses lederen?

Opgave 14

Hvilket kvardrat skal jordlederen min have?

Opgaver til
Stærkstrømbekentgørelsen
Hvad dækker SB?

Opgave 15
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Opgave 16

Hvor omtales EMC i SB?

Opgave 17

Hvor mange EMC mlijøer findes der i SB?

Opgave 18

Hvilke krav er der til El-installationer i boliger?

Opgave 19

Må EDB have sin egen jord?

Opgave 20

Hvor beskrives beskyttelses lederen?
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Opgave 21

Er der noget min. Krav til jord lederen?

Opgave 22

Hvad er statisk elektrisitet?

Opgave 23

Må spændningen varier i en installation?

Opgave 24

Kan en frekvens omformer støje på forsyningen?

Opgave 25

Skal en forsyning til en motor jord forbindes i bække
ender?
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Opgave 26

Har Power supplyen noget med elektrisk støj at gøre?

Opgave 27

Har kabel føringen noget med transienter at gøre?

Opgave 28

Hvor står der noget om hvordan transient beskyttelse
skal installaers?

Opgave 29

Hvad er en brum sløjfe?

Opgave 30

Hvorfor er pot. udligning godt?
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Opgave 31

Hvad betyder EMC?

Opgave 32

Hvad betyder EMI?

Opgave 33

Hvor mange klasser opdeles kabler i?

Opgave 34

Skal skærmede kabler stel forbindes i bække ender?

Opgave 35

Hvor findes reglerne for spændnings kvalitet?
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Opgave 36

Hvad er Commen mode?

Opgave 37

Hvad er Diff. mode?

Opgave 38

Hvad kan en UPS bruges til?

Opgave 39

Hvor stor må overgangs modstanden være til jord?

Opgave 40

Hvad betyder det at noget kan være kompatibelt
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Opgave 41

Hvad betyder det at noget skal være imunt?

Opgave 42

Hvordan måler man RMS

Opgave 43

Hvad forståes ved et "TN-system"?

Opgave 44

Hvor mange TN systemer finders der og hvad kaldes
de?

Opgave 45

Hvad betyder benævnelserne?
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Opgave 46

Hvardan benævnes lederne i et TN-C-S System?

Opgave 47

Hvilke ulemper kan der være ved et TN-C system?

Opgave 48

Hvilke andre systemer finders der

Opgave 49

Hvordan beskyttes mod indirekte berøring

Opgave 50

Beskriv forskellen mellem SELV & PELV?
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Opgave 51

Hvornår anvendes FELV?

Opgave 52

Hvordan beskyttes en FELV-kreds mod indirekte berøring?

Opgave 53

Hvilket udstyr er bedst anvendeligt til automatisk afbrydelse af forsyningen i TN & TT net.?

Opgave 54

Må der i TN system etableres separate jordelektroder?

Opgave 55

Hvad er formålet med at udføre udlignings forbindelser?
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Opgave 56

Kan man undvære at lave pontentialeudligning?

Opgave 57

Til hvilke dele skal hovedudligningsforbindelsen lægges?

Opgave 58

Hvorstår reglerne for supplerende udligningsforbindelser?

Opgave 59

Hvor står reglerne for dimensionering af udligningsforbindelsen?

Opgave 60

Hvordan identificeres en beskyttelsesleder?
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Opgave 61

Hvordan identificeres en beskyttelsesmæssig udligningsforbindelse?

Opgave 62

Hvordan identificeres en funktionsmæssig udligningsforbindelse?

Opgave 63

Er der lovligt at bruge armeringsjern som jordelektrode?
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Hvilken modstand vil 15 meter 6 mm², have ved 50
Hz?

Ledningsmodstande

Hvor stor er induktansen blevet ved 1 MHz?

Hvilken modstand vil 15 meter 16 mm², have ved 50
Hz?

Hvor stor er induktansen blevet ved 1 MHz?
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På vedlagte tegning ses bygningen som huser Cykel
fabrikken A/S.
De har nogle problemer med at elektronikken "står af"
på kunders produkter. Desuden kan Pcérne i admin.
Kontor give "stød", samt Serven som står i EDB rummet, pludselig lukke ned automatisk og genstarte.
I produktionen har 3 Smede deres arbejdsborde, med
belysning over dette bord, lige ledes står der en kantbukker og en plade saks.

Gruppe projekt 1

Tag stilling til følgende:
1. Hovedudligningsforbindelse
2. Udlignings plint
3. Funktionsmæssig udlignings forbindelse
4. Beskyttelsesmæssig udlignings forbindelse
5. Dim. Af alle forbindelser
6. Lav en plan over en fornuftig førings vej i produktionen.
Ovenstående skal lave ud fra opstillde krav i Kap. 54
i SB.
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Cykelfabrikken A/S
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På vedlagte tegning ses bygningen som huser Cykel
fabrikken A/S.
De har et par problemer med koblingstransienter, statisk elektric, uforklarlige produktions stop, transienter
i almndelighed,
Serveren er blevet skiftet 3 gange, da der er strømforsyningen er brændt af.
Telefonen centralen er udskiftet da line indgangen var
smeltet.
Desuden har der været skiftet flere armatur rundt i
virksomheden, uden nogle vidste hvorfor de var defekte.
Det har vist sig at på samme transformer, som forsyner
Jernindustri, ligger der nogle andre tunge industrier,
dette giver mange problemer på forsyningen med
transiente, samt koblings transiente.
Men også inde i huset har der været store spændings
transiente.
Desuden har de problemer med produktions sikkerhed, derfor ønsker de en samlet gennemgang af deres
virksom hed, vedlagt er en plantegning over produktionsområdet, Fabrik/administration og under tavlen
som er placeret i fabrikken.

Gruppe projekt 2
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Forsyningen er TN-C-S.
1. Transient beskyttelse af
a) Hovedforsyningen
b) Styringen
d) Data systemet
e) Telefon systemet
2.

Installationen
a) Vurdering af installationen mellem bygninger.
b) Opbygning af tele/data installationen.
c) Vurdering af forsyningsystemet.

3.

Undertavlen i fabrikken
a) Lav en vurdering af denne,
b) Lav et forslag til en ny formbygget efter EN
60439
c) Ud fra styklisten til styretavlen lav et oplæg
til en ny styretavle.

4.

Tag stilling
adm./Fabrikken.

at

hele installationen
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Cykelfabrikken A/S
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Cykel fabrikken A/S har forsyning fra deres egen
transformator, TN-C, hvorefter den udledes i hoved
tavlen til TN-C-S. Under tavlen i fabrikken forsynes
fra hovedtavlen. Telefon/Data ligger i to forskellige
kabler, telefonen er ført sammen med hovedforsyningen og data kablet ligger for sig selv.
På 1 & 2 sal er der placeret under tavler som forsynes
fra hovedtavlen.

Bygnings oversigt

Forsyning TN-C 4 x 150 mm2
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Hovedtavlen i
kontorbygningen

Undertavlen i fabrikken

Undertavlen i fabrikken er opbygget som vist oven
for, den er gammel og har det med at få komponenter
til at koble ud. Forsynings kablet er placeret som vist
yderst til højre.
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Stykliste til maskintavlen i
fabrikken

1 stk. plc:
16 digitale indgange
16 digitale udgange
8 analog indgange
4 analog udgange

10 relæer til div. Styring
1 Nødstop relæ
1 Betjenings panel
3 Frekvensomformer 0,8-3 kW

1 Stk. Converter frekvens/strøm
Hoved kontaktor m. maximalafbryder
1 stk. på 2 kW
3 stk. på 4 kW
2 stk. på 1,3 kW
1 stk. på 1,8 kW
1 stk. sektions sikring for andet udstyr.
1 stk. maximal afbryder som indgangs afbryder.
Tavle plan:
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Jordmåling
Ved bordet i klasseværelset findes en række udtag, her
iblandt 3 udtag til jord.
Opgaven består i at måle på disse jordmodstande. De
er koblet i et bestemt system, men gruppens opgave er
at finde ud af hvordan og hvilke overgangsmodstande
der er.

Gruppe projekt 1

Beskriv hvordan I vil måle på denne installation.
Beskriv hvad i måler.
Beskriv hvilket måleinstrument der kan bruges.
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Pontitale forskelle
Ved bordet i klasseværelset findes en række udtag, her
kan komponenter kobles til.
I denne opgave skal i koble 2 motor til, over 2 kontaktor med start & stop.
Herefter skal i sætte et scoop på forsyningen og måle
om det kan ses på nettet når i kobler 1 motor ind og ud
og naturligvis også når i kobler 2 motor ind og ud.
Motoren kan beskyttes med jord forbindelse, og her
kan foretages en række målinger.

Gruppe projekt 2

Foretag følgende målinger:
Motor 1
Spændning på PE lederen
Strømmen i PE lederen.
Motor 2
Spændning på PE lederen
rømmen i PE lederen.
Hvad sker der hvis i fjerner jorden på motor 1 og måler mellem motor 1 og motor 2, på stel.
Mål herefter modsat.
Fortag naturligvis målinger som gruppen finder interessant.
Beskriv hvordan I vil måle på denne installation.
Beskriv hvad i måler.
Beskriv hvilket måleinstrument der kan bruges.
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Frekvensomformer
Ved bordet i klasseværelset findes en række udtag, her
kan komponenter kobles til.
I denne opgave skal i koble en frekvens omformer og
en motor på frekvensomformeren.
Herefter kan i foretage en række interessante målinger.

Gruppe projekt 3

Foretag følgende målinger:
Frekvensomformer:
Kan I måle noget signal på afgangen af frekvensomformeren.
Mål på tilgangen på frekvensomformeren.
-

Mål på PE lederen på frekvensomformeren.
Spændning på PE-lederen
Strømmen i PE lederen.

-

Hvad sker der hvis i fjerner jorden på frekvensomformeren.
Hvad sker der hvis motoren forbindes uden jord.
Fortag naturligvis målinger som gruppen finder
interessant.

-

-

Beskriv hvordan I vil måle på denne installation.
Beskriv hvad i måler.
Beskriv hvilket måleinstrument der kan bruges.
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Koblings transienter
I Tavlerne bagerst i klassen er der insat nogle konaktorer, der sidder yderligere nogle 1 pol. afbryder. Med
disse kan kontaktoren kobles ind og ud.

Gruppe projekt 4

Foretag følgende målinger:
På styrestrømmen måles med Textronic TDS 220
Koble kontaktoren ind og ud, beskriv herefter
hvad der sker på måleinstrumentet.
Monter herefter en motor på kontaktoren og mål
igen.
Monter et RC led over spolen på kontaktoren mål
igen.
Fortag naturligvis målinger som gruppen finder
interessant.
Beskriv hvordan I vil måle på denne installation.
Beskriv hvad i måler.
Beskriv hvilket måleinstrument der kan bruges.
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Gruppe opgave

Jordingsanlæg

Opgave

1.
2.
3.
4.
5.

Denne blanke kobber leder oplagt i en kabelstige,
hvorfor ligger denne der ?
Hvordan kan man måle dens overgangs modstand?
Hvordan kan måle beskyttelsens lederens kontinutiete.
Beskriv kravene til denne måling.
Hvad siger SKS systemet til denne måling.
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Installations instrument

Måle projekt 1

I Tavlerne bagerst i klassen kan I fortage en række
målinger som er interessante i forbindelse med EMC
og tavler.

Foretag følgende målinger:
Jord elektrode
Isolations modstand.
Beskriv tavlernes opbygning, form osv.
Beskriv hvordan I vil måle på denne installation.
Beskriv hvad i måler.
Beskriv hvilket måleinstrument der kan bruges.
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Gruppe opgave

Rippel spændning:
Koble forskellige transformere op, men og uden belastninger.

Opgave

Alm. Transformer:
Mål spændningen med scob
Mål spændningen med multimeter
Mål på forsyningen
Belast transformeren, evt. men en pære eller andet, fortag derefter måling på transformeren
Vis måle opstillinger
Switch mode:
Mål spændningen med scob
Mål spændningen med multimeter
Mål på forsyningen
Belast transformeren, evt. men en pære eller andet, fortag derefter måling på transformeren
Vis måle opstillinger
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Frekvensomformer:
Koble en frekvensomformer op på forsyningen
og tilkoble evt. en motor til
På forsyningen:
Mål spændningen med scob
Mål spændningen med multimeter
Belast frekvensomformeren, med en motor hvad
sker der på forsyningen
Vis måle opstillinger

Opgave

På afgangen:
Mål spændningen med scob
Mål spændningen med multimeter
Belast frekvensomformeren, med en motor hvad
sker der på afgangen
Vis måle opstillinger
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Tavle projekt
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