
Nästan alla moderna frekvensomrik-
tare använder en teknik som kallas
pulsbreddsmodulering, PWM, för att
generera växelspänningen i slutledet.
Det sker genom att spänningen hackas
sönder i korta pulser med varierande
bredd. Medelvärdet av pulserna liknar
en sinuskurva, men den är i realiteten
tämligen hackig. 

Lagerskador i motorer

PWM-vågorna reflekteras vid kablar-
nas ändar, vilket ger upphov till pulser
med dubbla matningsspänningen. Här
finns roten till ett av de problem som
ibland förknippas med frekvensomrik-
tare – lagerskador i motorer och annan
utrustning. Ett annat problem är elek-
tromagnetiska störningar. 
Den fyrkantiga och spetsiga signal

som lämnar omriktaren kan typiskt
ligga mellan 0 och 100 MHz och ha
övertoner på upp till 1MHz. Om

övertonerna släpps lösa omvandlas
då frekvensomriktaren oavsiktligt till
en radiosändare. Det är inte ovanligt
att radioamatörer finner sig utstörda
och slår larm till elsäkerhetsverket
om att någon motor i närheten för-
setts med en störande frekvensom-
riktare.
Problemen kan minskas med filter

och genom ordentlig jordning, men det
är svårt att eliminera dem helt. Det
finns dock frekvensomriktare som an-
vänder annan teknik än PWM och där-
med är fria från den här typen av pro-
blem – svenska NFO Sinus är en sådan.
En annan teknik i vardande represente-
ras av Siemens nya kiselkarbidomrikta-
re med inbyggda sinusfilter.

Skärmning är A och O

Henrik Olsson på Elsäkerhetsverket
framhåller vikten av att använda skär-
made lådor och ledningar när man in-

stallerar frekvensomriktare. Är man
bara konsekvent här så kan man be-
mästra EMC-problemen. I vissa fall
krävs också ett externt filter som då
förstås ska förbindas med frekvens-
omriktare och motor via skärmad 
ledning.
– När man monterar filter är det vik-

tigt att skilja på den rena och den
smutsiga sidan av filtret. Man ska inte
lägga ledningar från båda sidorna intill
varandra – som när man till exempel
lägger motorstyrkabeln tillsammans
med inkommande kraft. Och man ska
se upp med jordningen, med färg och
smuts, akta sig för långa jordledningar
och liknande, säger Henrik Olsson. Det
går inte att jorda höga frekvenser med
vanlig gul-grön ledning. Jorda via plå-
tar och höljen istället, så minskar pro-
blemen.
– Tänk också på att ansluta skärmen

i kabelns bägge ändar på rätt sätt
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Energieffektivisering är högsta
mode just nu. Bland många in-
tressanta åtgärder är bruket av
frekvensomriktare för varvtalsre-
glering en tekniskt intressant lös-
ning. De är ett gott exempel på
att elektricitet kan förädlas och
bli drygare med elektronikens
hjälp. Men det finns nackdelar
med frekvensomriktare också.
Några av dem diskuterades nyli-
gen vid ett seminarium som 
Elsäkerhetsverket anordnade i
Kristinehamn.

Som högsta ansvariga
myndighet när det gäller

EMC – elektromagnetiska störningar –
har Elsäkerhetsverket med viss oro följt
det ökande intresset för frekvensom-
riktare. För att räta ut en del frågeteck-
en kring frekvensomriktarna och deras
påverkan på den elektromagnetiska
miljön och den risk för bland annat la-
gerskador som omriktarna kan föra
med sig, anordnade Elsäkerhetsverket i
slutet av mars ett seminarium om
energieffektivisering med frekvensom-
riktare. Ett femtiotal personer samlades
i Kristinehamn för att lyssna, lära och
diskutera – installatörer, utbildnings-
folk, industrifolk och konsulter. 

Mycket att göra

Mer än hälften av de svenska industri-
företagen har inte kartlagt sin energi-
förbrukning ordentligt och nästan
hälften av dem har inte gjort några in-
satser för att spara energi. Det placerar
Sverige på 26:e respektive 23:e plats i
en internationell undersökning som
omfattade 32 länder. 
– Och när det gäller planerade insat-

ser i energibesparande utrustning är
Sverige sämst på listan i den här under-
sökningen, berättade Bo Andersson
från Emotron AB, ett av de företag som

Frekvensomriktare kan
installeras utan problem
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utvecklar och producerar frekvensom-
riktare.
EU har utpekat elmotordrifter som ett

prioriterat område. Bakom det ligger det
faktum att 30 procent av all elektricitet
som förbrukas inom EU används för att
driva motorer. Av de 57 TWh som den
svenska industrin förbrukade förra året
gick 69 procent åt till elmotordrift. För
servicesektorn, som förbrukade 71 TWh,
är andelen 38 procent. Så besparingspo-
tentialen är enorm.

Sparar 30–50 procent

Erfarenhet har visat att 30–50 procent
av energin kan sparas vid drift av fläk-
tar, pumpar och kompressorer –
genom att använda frekvensomriktare
för varvtalsregleringen.
– Det finns dock användningsområ-

den där omriktarna inte sparar någon-
ting, erkände Bo Andersson, utan att
precisera vilka det var.

Med frekvensomriktarnas hjälp kan
man styra olika processer efter det ak-
tuella behovet och därigenom spara
energi. Samtidigt kan man också sänka
underhållskostnaderna genom minskat
slitage hos motorer som inte behöver gå
för fullt hela tiden. Bo Andersson lik-
nar det traditionella sättet att driva ex-
empelvis fläktar vid att köra bil med
fullt gaspådrag och sedan reglera has-
tigheten med bromsen. Fläkten får gå
för fullt, medan man reglerar luftström-
men med hjälp av spjäll och liknande.

Onödigt att köra för fullt

– Ett riktigt bra exempel på hur man
kan spara mycket energi är att varvtals-
reglera fläktarna med frekvensomrik-
taren och låta en luftkvalitetssensor
styra det hela. I lokaler med varierande
antal människor från tid till annan
finns ingen anledning att hela tiden
köra ventilationen för fullt.

n De flesta frekvensomriktare är relativt
lika till konstruktionen. Det som kan
skilja dem åt är i första hand vilken
mjukvara man använder för att styra
dem. Moderna frekvensomriktare är
så kallade mellanledsomriktare där
omriktningen sker i det andra av tre
steg som hela processen är upp-
byggd utav.

n I det första steget omvandlas inkom-
mande växelspänning till likspänning i
omriktarens likriktardel. Omvandling-
en sker genom att man kopplar dio-
der för att förhindra spänningen att
växla polaritet.

n Frekvensomriktarens mellanled be-
står av en induktor och ett kondensa-
torbatteri. Tillsammans bildar de ett
så kallat LC-filter som glättar den
ojämna ström som kommer från lik-
riktaren.

n Sista steget i frekvensomriktaren är
växelriktaren. Den formar mellanle-
dets likspänning till den utgående
spänningens nya frekvens. Med hjälp
av en halvledare hackar man sönder
likspänningen och portionerar ut den
som pulser, med växelvis positiv och
negativ spänning.

Det finns många fabrikat av frekvensomriktare att välja på. De flesta har i princip
samma konstruktion numera. Det är mest programvaran som skiljer dem åt.

Drift av pumpar är en industriell tillämpning där frekvensomriktare ofta används. Ser
man inte upp vid installationen kan man här få problem med lagerskador.
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Belysning

På jobbet

– det måste vara obruten skärm hela
vägen, också vid passager och om det
sitter en säkerhetsbrytare på ledningen.
Skärmade höljen överallt och helst
skärmförskruvning på den avisolerade
kabeln, inskruvad i apparatlådan, är
exempel på hur man tacklar störnings-
problematiken.

Lagerskador kan undvikas

Göran Englund på GKE Konsult i
Karlskoga har lång erfarenhet av fre-
kvensomriktare och lagerskador. Han
har i många år hjälpt bland annat pap-
persindustri och gruvindustri att ana-
lysera och åtgärda problem som orsa-
kats av den ”orena” växelspänningen
från omriktarna.
– Lagerskadorna härrör från de läck-

strömmar som uppstår. De ger urladd-
ningar i lagrens oljefilm. En väldigt
kort, jag talar om 50 nanosekunder, ur-
laddning på några volt kan förånga ma-
terialet i lagerbanan och åstadkomma
gropar som sedan förvärras. Det är
som tvättbrädesmönstret på en grus-
väg, ungefär, menar Gunnar. Fenome-

net kallas EDM, Electric Discharge Ma-
chining, och kan beskrivas som en be-
arbetning med hjälp av elektriska gnis-
tor som uppstår när rotorkapacitansen
laddas ur genom lagret.
Resultatet kan vara att ett lager som

förväntas hålla i 20 år måste bytas efter
åtta månader. Underhållskostnaden
kan bli större än energikostnaden för
att driva utrustningen.
Lagerskadorna kan undvikas eller

minskas med olika motmedel. Com-
mon-modefilter, sinusfilter, du/dt-fil-
ter, isolerade lager och isolerad inbygg-
nad är åtgärder som kan tas till. Jord-
ningsborstar och kolfiberringar är
andra sätt att komma till rätta med pro-
blemen. 

Åtgärda där det behövs

Även om åtgärderna ibland är relativt
enkla och billiga kräver de oftast fortlö-
pande tillsyn och underhåll. Eftersom
det i praktiken visat sig att endast några
enstaka procent av installationerna
drabbas av lagerproblem kan det vara
svårt att motivera åtgärder vid varje in-
stallation av frekvensomriktare. Det
gäller alltså att ha koll på vilka drifter
som behöver skyddsåtgärder och vilka
som klarar sig ändå.
– Det var svårt att få svar på den frå-

gan tidigare, men nu finns det mätme-
toder. Gunnar Englund hänvisar till en
mätutrustning som kallas PC-Beppe2
och som han konstruerat själv. Det är
ett litet oscilloskop som mäter och ana-
lyserar det virrvarr av signaler som
finns i spänningen mellan axeln och
statorn på en omriktarmatad motor.
Instrumentet sorterar ut och räknar de
snabba spänningssprång som orsakas
av genomslag i lagrets oljefilm. 
Med instrumentets hjälp kan man i

förväg se om en maskin kommer att få
problem med elektriska lagerskador
eller inte och sedan sätta in motåtgär-
der där de verkligen behövs.

Text: Lars-Göran Hedin

Åtgärderna är relativt enkla och billiga
men det krävs fortlöpande tillsyn

LKAB har många frekvensomriktare i sina gruvor. Att köra de stora pumpmotorerna
på exakt det varvtal som vattentillförseln kräver, är ett sätt att spara stora mängder
energi.

Gnistbildning på kullagrens rullbanor är 
orsak till att lagerskador kan uppstå om
man inte installerat frekvensomriktarna
rätt. Den kan dock motverkas med olika
metoder.

NFO Sinus är en
svensk frekvensom-
riktare som ger en
helt ren sinuskurva
och därför slipper
problem med EMC-
störningar, bland
annat.




