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» Potentialutjamningsproblem

POTENTIALUTJAMNINGSBESVAR

Nu slipper bryggeriet
backsmallar av drickat

Bryggerijatten Carlsberg drabbades av markliga elproblem - olpallar skot gnistor, robotar
stannade, personalen fick stotar. Da kom potentialutjamningsexperten Cecilia Axelsson
till undsattning - tack vare en artikel i Elinstallatoren.
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tt drickapallen ar statiskt upp
laddad ar latt att marka aven
utan matinstrument. Det ar bara
att kavla upp trojarmen och ga
narmare. Haret pa underarmen
b6rjar resa sig - och pang sa
smaller <let till.
- Visst far man ett adrenalinpaslag? Det ar
inte farligt, men rejalt obehagligt, sager linje
teknikern Peter Andrésen nar Elinstallat6rens
utsanda hojtar till och studsar baklanges.
Vi star vid en av packningsrobotarna i Carls
bergs enorma lagerlokal utanfür Falkenberg.
Ôl, eider, mineralvatten och lask kommer faran
de pa 16pande band. Automatiska plockningsro
botar kor runt i gangarna och samlar ihop flas
kor och burkar pa pallar, allt efter kundernas
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bestallningar. Sedan packas pallarna in i plast
infür transporten. Och <let ar har problemen
med statisk elektricitet uppstar. Packningsrobo
tarna stracker en plastfolie och virar den varv
efter varv runt pallen. Snabbt gar <let, och für
varje varv 6kar <let elektriska fültet.

Flodet sinkas

Nar <let fürdigplastade paketet glider ut ur ro
botcellen ar fültet sa hogt att personalen kan fa
otrevliga st6tar. Aven elektronik kan drabbas.
Vid fiera tillfüllen har PLC:er gatt sonder, vil
ket far robotar att tvarnita och fl6det i brygge
riet sinkas. Barbar elektronik tar ocksa skada.
Det blev Peter Andrésen varse nar han vid ett
tillfülle stod och pratade med en maskinopera
tor och rakade lagga ifran sig datorn pa en pal!.
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'' Visst
far man ett
adrenalin
paslag? Det
ar inte farligt,
men rejalt
obehagligt."

FelsOkning
&âtg5rder
1. JORDREFERENSEN
FORLORAS
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» Vid det forsta besiiket
gjorde Cecilia Axelsson
och Johan Rungberg
matningar som visade att
resistansen mellan pallen
och robotarmen iikar nar
plasten viras runt. Precis
som de misstankte: Jordre
ferensen fiirloras under
inplastningen och pallen
fâr fiirhiijd potential.

2. KAN EN KOPPAR·
LINA HJiLPA?

- Den tviirdog direkt, och it-avdelningen
lyckades aldrig fa liv i den igen, siiger han.
Statisk elektricitet uppstar vid friktion
mellan ytor. Laddningen tar sig ingenstans utan
hamnar i ett statiskt tillstand. Men naturen
striivar efter jiimvikt, och niir elektroner
hoppar till nagot med en liigre potential
- exempelvis en arm eller en dator - uppstar
en gnista. Att fa bukt pa det problemet handlar
mycket om att se till att omgivningen har
samma potential.
Carlsberg har diirfür latit en lokal elfirma an
sluta stativ, IO-moduler och andra metallprylar
till jord. Man har aven testat olika "MacGy
ver-losningar", som Peter Andresén kallar dem
efter tv-serien med den pahittiga huvudper
sonen. Men PLC:er slas fortfarande ut ibland,
och varje gang maste underhallstekniker
tillkallas für att aterstarta roboten. Dessutom
tar robotarnas servomotorer stryk av de snabba
inbromsningarna. Och stêitarna iir fortfarande
obehagliga für personalen.
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» De testade sedan att
linda en kopparlina runt
en pall och ansluta linan
ordentligt mot jard innan
robotarmen kom farande
med plastfolien. Nar den
pallen plastades in upp
stod inga gnistor. Och
den blev inte namnvart
statiskt uppladdad, utan
behiill samma potential
som roboten. Jattebra,
men att linda in varenda
pall i skyddsledare ar ing
et alternativ fiir Carlsberg.

3. MEN lfAR
FORLORAS JORD·
REFERENSEN?
» Nasta steg var att ta
reda pâ var jordreferensen
gâr fiirlorad fiir att kunna
fiireslâ en lângsiktig
liisning.

4. SLiP RINGEN
BOVEN

Johan Rungberg, elektriker
och konsult pâ fiiretaget Elsakert.

» Duons misstankar fiill
ganska snabbt pâ robot
armens slapring. Kanske
tappar den kontakten
med jard vid rotationen? Mycket riktigt.
Stiitarna fêirsvann nar
Carlsber plockade isar och
rengjorde slapringen.
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Matinstrumentet placeras
pâ drickat innan robotarmen
kommer farande.

''

Johan kan det
praktiska, och jag det
teoretiska. Det ar en
lyckad kombination
i det har uppdraget."

Cecilia Axelsson

I vil.ras borjade darfür Peter Andrésen att
googla efter en battre losning. I den vevan
borjade aviseringar om potentialutjamning
att dyka upp i hans dator och mobiltelefon.
Daribland artikeln "Slosar du ocksa tid pa
onodig skyddsutjamning?", som publicerades
i Elinstallatoren i april. Dar reder potential
utjamningsexperten Cecilia Axelsson ut de
vanligaste missuppfattningarna pa omradet.
Hon ar civilingenjor inom elkraft och driver
Potentiale i Wermland, ett konsultfüretag som
erbjuder tjanster inom elsakerhet i allmanhet
och potentialutjamning i synnerhet.
- Jag gick direkt till chefen ocli sa "henne
ska vi anlita", sager Peter Andrésen.

Klockren kompanjon

Chefen nappade, och i borjan av maj gjorde
Cecilia Axelsson sitt fürsta besok i bryggeriet
tillsammans med Johan Rungberg, som ar elek
triker och konsult pa füretaget Elsakert.
- Johan kan det praktiska, och jag det teo
retiska. Det ar en lyckad kombination i det har
WWW.ELINSTALLATOREN.SE
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uppdraget som innebar en hel del felsi:ikande
och huvudbry, sager Cecilia Axelsson.
Misstankar füll ganska snabbt pa robotarmar
nas slapringar, och Carlsberg fick radet att plocka
isar och rengi:ira en av <lem. Elinstallati:iren hang
er med pa ett aterbesi:ik für att se om atgarden har
fatt i:inskad effekt. Vi bi:irjar med att kavla upp
armarna och kan konstatera att <let ar helt smart
fritt att nudda en pall som har plastats av den ren
gjorda roboten. Har verkar <let inte finnas nagon
statisk elektricitet. Cecilia Axelsson ar ni:ijd.
- Nu ska vi gi:ira en matning für att bekrafta
resultatet, sager hon.

Mindre resistens

Peter Andrésen tar pa sig klattersele och klatt
rar upp für att füsta en matprob i robotarmen.
Sedan snurrar roboten i gang. Mycket riktigt,
resistansen i:ikar inte alls i samma utstrack
ning nar folien lindas runt. Cecilia Axelsson
rekommenderar Carlsberg en li:isning: Byt till
kapslade slapringar sa att ingen smuts kommer
in och fürsti:ir kontakten.
Nar duon anda ar pa plats tar de en titt pa
ytterligare ett potentialproblem. I en annan
ande av lokalen packas inkommande pallar upp
manuellt. Aven har uppstar statisk elektricitet
som ger personalen sti:itar. Inte lika starka som
vid packningsrobotarna, men anda obehagliga.
Cecilia och Johan testar att lata en vanlig kop
parlina som hanger ner fran taket komma
i kontakt med burkarna i pallen. Voilà - darmed
var aven den statiska uppladdningen borta.

Sticker nagot ut med det har uppdraget?

''

Personalen var
minst sagt skeptisk
nar vi bad dem att
vidrora pallen, men
de blev mycket
lattade nar de markte
att stotarna hade
forsvunnit."
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- Personalen var minst sagt skeptisk nar
vi bad <lem att vidri:ira pallen, men de blev
mycket lattade nar de markte att sti:itarna hade
fürsvunnit, sager Cecilia Axelsson.
Nu baller hon tummarna für att atgarderna
racker. En utmaning i den har typen av industri
ar valdigt lag luftfuktigheten, vilket i:ikar sanno
likheten für statisk uppladdning. Manga maste
darfür investera i befuktningsanlaggningar, für
hoppningsvis ska <let inte behi:ivas pa Carlsberg.
For Cecilias del aterstar bara en rapport. Till
hi:isten ska hon och Johan aven balla utbildning
ar i elsakerhet für Carlsbergs personal.
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- Carlsberg kunde snabbt svara pa vara
fragor om anlaggningen, och <let bidrog till att
<let gick fort att hitta en li:isning. Ofta ri:ir <let
sig om komplexa problem dar manga faktorer
paverkar, och <let ar inte alltid kunden ar sa
insatt i sin anlaggning. Manga füretag som ki:ir
fast inom potentialutjamning tar inte in hjalp
i:iver huvud taget, sager Cecilia Axelsson.

Varfor inte?

- Svart att saga. Ibland ri:ir <let sig om okun
skap och att driftstoppen inte ar tillrackligt
manga, an sa lange. Men i takt med att processer
blir allt mer automatiserade i:ikar aven problem
med statisk elektricitet, sager Cecilia Axelsson. •

Statisk
elektricitet

» St atisk elektric itet upp
star vid friktion mellan
olika ytor.
» Torr luft okar den
statiska elektriciteten.
» En t um regel ar att en
gnista kan happa 1 mm
vid 1 kV potentialskillnad
i torr luft med normalt
lufttryck.
» Urladdningen kan vara
obehaglig, men ar inte di
rekt skadlig for mannisk
an. Elektronik ar mycket
kansligare.
» En vanli g ball ong som
blivit statiskt uppladdad,
kan biija en vattenstrales
bana. Testa sjalv!

