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ABSTRAKT 
Följande rapport beskriver ett projektarbete i att ersätta en automatisk spännings regulator (AVR) 
till en gammal ASEA dieselgeneratoranläggning. Generatorn är installerad på M/S Calmare Nyckel 
som tillhör Sjöfartshögskolan i Kalmar. Generatoranläggningen används enbart i utbildningssyfte.

Den AVR som ska ersättas är en ASEA UTWH310. Det är ett väldigt gammal anläggning och vi 
uppskattar att den härstammar från 60-talet. Problemet med den gamla regulatorn är att när systemet 
har körts en stund så är det inte längre möjligt att reglera den reaktiva effekten. Vi blev tillfrågade 
att ersätta det gamla systemet, därför har vi inte gjort något försök att laga det.

Regulatorn matar ström till  en liten DC generator, mataren, som är ansluten till  den större AC 
generatorn med remdrift. Mataren magnetiserar sedan rotorn i AC generatorn. För att få klarhet i 
hur systemet fungerade så gjorde vi några testkörningar. Vi tog reda på nödvändiga parametrar för 
att kunna ersätta den gamla anläggningen.

Eftersom vi inte hade någon tidigare erfarenhet av den här typen av projekt, så hade vi lite problem 
att hitta en leverantör av den nya AVR utrustningen. Som tur var kom vi i kontakt med Subtron AB, 
ett  litet  företag  från  Enköping.  De var  mycket  hjälpsamma,  och  de  hade  både  kunskapen och 
utrustningen som vi behövde.

Vi beslutade oss för att beställa Leroy-Somers R 448 AVR. Det är en enkel AVR men fullt kapabel 
att utföra det vi efterfrågar. Vi beställde också en del kringutrustning till installationen. Efter att ha 
testkört  den  nya  utrustningen  och  kommit  fram  till  att  den  fungerade  utmärkt  så  utfördes 
installationen sedan på några dagar. 
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ABSTRACT 
This following report describes a project in replacing the Automatic Voltage Regulator (AVR) in an 
old  ASEA diesel  generator  system.  The  generator  is  installed  on  M/S  Calmare  Nyckel  which 
belongs  to  Kalmar  Maritime  Academy.  The  Generator  system  is  solely  used  for  educational 
purposes.

The AVR that is being replaced is an ASEA UTWH310. It is a very old system and we assume its 
from some where around 1960. The problem with the old AVR is that when the system has been 
running for a while there is no longer possible to control the reactive power. We were asked to 
replace the old system, so not much effort has been put on trying to repair it.

The AVR feeds current to a small DC generator, feeder, witch is connected by a strap drive to the 
larger AC generator. The feeder then excites the rotor in the AC generator. To find out how the 
system actually worked we made some test runs. We measured necessary variables to be able to 
replace the old system.

Because we had no formerly experience in this type of project, we had some troubles in finding a 
supplier of AVR equipment. Luckily we came in contact with a small company called Subtron AB 
from Enköping. They were very helpful and had both the equipments and the knowledge that we 
needed for our project.

We decided to order  Leroy-Somers  R 448 AVR. It is a simple but fully capable AVR to preform 
what we asked for. We also ordered some auxiliary equipment for the installation. After a test run 
with the new equipment, we found out that it worked very well. The installation process was then 
made in a few days.
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1.1 Inledning

När vi stod inför valet av ämne till vårt examensarbete så blev vi tillfrågade om vi ville 
göra  ett  projekt  på  skolfartyget  Calmare  Nyckel.  Uppgiften  var  att  byta  ut 
magnetiseringsutrustningen  till  NOHAB1 dieselgeneratorn.  Eftersom  vi  båda  har  ett 
intresse  kring  elkraft  och  elektronik  så  tyckte  vi  detta  verkade  intressant.  Vi antog 
uppgiften och fick instruktioner om att all den gamla utrustningen skulle ersättas med 
ny.

Problemet vi stod inför var alltså först och främst att förstå hur anläggningen fungerade, 
samt vad det kan finnas för modern utrustning att ersätta den med. Det visade sig att 
hitta ny utrustning var det stora problemet. Speciellt med tanke på att vi inte gjort något 
liknade arbete tidigare och därför inte har något kontaktnät vad det gäller leverantörer 
etc.

Vi vill i första hand tacka Åke Jansson på Subtron AB2 i Enköping. Han har hjälpt oss 
med  att  hitta  den  utrustning  vi  behövde  och  erbjudit  oss  ett  bra  pris  på 
Spänningsregulatorn. Samt att han har ställt upp som ”bollplank” under planeringen av 
vårt arbete.

Vi vill även tacka 
● Lennart Bohman som  varit våran handledare och stöttat oss under arbetets gång.
● Patrik Frick, servicetekniker på Calmare Nyckel, som ställt upp och hjälp oss 

under provkörningar med mera. 
● Egon Nilsson, Teknisk Chef på Calmare Nyckel, som har gjort detta projektet 

möjligt genom att han har beställt uppdraget och godkänt budgeten.
● Ted Bågfeldt, tidigare Teknisk Chef på Calmare Nyckel, som har tillhandahållit 

oss  med  dokumentation  och  funktionsbeskrivning  av  anläggningen  efter  att 
Lennart Bohman kontaktat honom.

1.2 Bakgrund

M/S Calmare Nyckel är utbildningsfartyg på Sjöfartshögskolan i Kalmar. På fartygets 
bedrivs utbildningsverksamhet både för de tekniska och nautiska utbildningarna.

Efter  att  högskolan  införskaffade  fartyget  så  har  man  låtit  installera  en 
generatoranläggning.  Denna  består  av  en  NOHAB  diesel  med  tillhörande  ASEA3 
generator på 380 kVA. Denna anläggning har tidigare tillhört Försvarsmakten och har 
varit placerad i ett bergrum som reservkraft. Anläggningen har ingen funktion i driften 

1 Nydqvist  & Holm AB, från 1974 AB Bofors-Nohab, tidigare verkstadsföretag i Trollhättan 
grundat  1847  under  namnet  Trollhättans  Mekaniska  Verkstad  av  Antenor  Nydqvist  Källa: 
http://www.wikipedia.se

2  Kontakt: http://www.subtron.com
3  Till 1977 Allmänna Svenska Elektriska AB, därefter Asea AB. Numera efter sammanslagning 
med schweiziska Brown Boveri, ABB ltd. Källa: http://www.wikipedia.se
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av fartyget utan fungerar endast som laborationsutrustning i  utbildningssyfte. För att 
kunna belasta generatorn så ansluts den till elnätet iland.

Magnetiseringsutrustningen  är  den  som följde  med  från  ursprungsinstallationen  och 
uppskattas härstamma från tidigt sextiotal.

ASEA generatorn  får  sin  magnetiseringsström  från  en  roterande  likströmsgenerator 
(matare).  Mataren  är  i  sin  tur  ansluten  till  en  transduktorregulator  för  automatisk 
spänningsreglering. Vid belastningsförändringar i generatorn så ökas respektive minskas 
strömmen i reglerlindningen (G) så att generatorspänningen hålls konstant.

1.3 Syfte

Syftet med vårat projekt har varit 
● Att förstå sig på den gamla utrustningen i  sådan grad att det går att  hitta en 

lämplig ersättare av spänningsregleringen. 
● Att hitta olika alternativ som kan utgöra lämpliga ersättare till rimliga priser.
● Att i så stor grad som möjligt ersätta den gamla utrustningen med ny för att 

säkerhetsställa funktionen hos anläggningen för framtida bruk.
● Att installera, samt dokumentera installationen av den nya utrustningen.

1.4 Budget

Vid utförande av ett projekt finns det givetvis ett intresse av att hålla nere kostnaderna i 
så hög grad som möjligt. Vi fick dock ingen strikt budget att följa utan fick besked att 
det fanns pengar. Tanken initialt var att vi skulle hitta ett antal lämpliga utrustningar och 
jämföra pris och funktion på dessa och välja den mest lämpliga.

Efter en tids letande fick vi beskedet, från projektbeställaren, att vi bör ha gjort våran 
beställning före årsskiftet eftersom det var osäkert om pengar skulle finnas till projektet 
efter detta. Vi började därför att försöka hitta lämplig utrustning så fort som möjligt, 
vilket som tidigare nämnts visade sig inte vara så lätt. Vi kontaktade ABB i början på 
december för att få besked om deras utrustning kunde passa oss, vi begärde även att få 
svar innan årsskiftet. Deras svar drog dock ut på tiden, först någon vecka efter nyår, 
efter att vi själva kontaktat ABB4 igen fick vi reda på att den lösning de hade var att byta 
ut hela generatorn. Detta var ju i vårt fall inte aktuellt eftersom det skulle innebära långt 
mycket högre kostnader än vad som var tänkt.

Nu stod vi ju inför problemet att vi hade passerat årsskiftet och att vi inte visste om det 
fortfarande fanns pengar till vårt projekt. Efter att ha kontaktat projektbeställaren fick vi 
dock beskedet att vi skulle ”köra på”, pengar fanns.

Ungefär samtidigt fick vi kontakt med Subtron AB. Vi fick besked att vi skulle få bra 
priser av dem. Den utrustning de hade att erbjuda bestod av två regulatorer som kostade 

4 Verkstadskoncern inom kraft- och automationsteknik. Källa http://www.wikipedia.se
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2500 respektive 5000 kr. Vi blev dock tvungna att välja den dyrare eftersom den första 
inte  lämpade  sig  för  parallelldrift.  Vi  skulle  även  behöva  komplettera  med  viss 
utrustning från ELFA.

Vi  meddelade  projektbeställaren  att  kostnaderna  förmodligen  inte  skulle  överstiga 
10000 kr och fick  godkännande av honom att vi kunde beställa utrustningen. 
Våra kostnader beskrivs i Bilaga 4

2.1 UTWH310

I  den  här  anläggningen  magnetiseras  generatorn  av  en  extern  remdriven 
likströmsgenerator, mataren. I mataren finns två lindningar, en shuntlindning, F och en 
reglerlindning, G. Strömmen genom dessa två lindningar motverkar varandra och det 
som kontrollerar detta är en regulator av transduktortyp5. Vid vanlig drift är strömmen 
som flyter genom F lindningen större än den som flyter genom G. Då levererar mataren 
en viss magnetiserings ström till generatorn. Vid en ökad belastning och således sänkt 
spänning från generatorn kommer transduktorregulatorn att minska strömmen genom G 
lindningen. Detta i sin tur leder till att den motverkande strömmen minskar och mataren 
kommer leverera en större ström till generatorn för att kompensera spänningsfallet. När 
sedan spänningen stigit  till  korrekt  värde  kommer  transduktorregulatorn  att  anpassa 
strömmen genom reglerlindningen så att balans uppstår igen.

Denna information är hämtad ur manualen,  ASEA beskrivning och skötsel-instruktion 
för spänningsregulator YTVH 310, som vi fick tillgång till straxt innan jul via ett fax 
från Ted Bågfeldt. 

Vidare står även att läsa att om strömmen är noll i reglerlindningen kan utspänningen 
från generatorn bli 1,5 gånger märkspänningen. Det är denna information som ledde oss 
till  slutsatsen att  en ny spänningsregulator ska kopplas över F lindningen och att en 
ström genom denna bör klara av att magnetisera generatorn tillräckligt för att uppnå full 
last på denna.

2.2 Problemet

Enligt vår projektbeställare uppstår det bekymmer efter en tids drift vid hög belastning. 
Då kommer magnetiseringen av mataren att öka, detta i sin tur leder till att generatorn 
går övermagnetiserad och producerar således mer reaktiv effekt. Vid detta läge ska det 
inte gå att ta ner denna utan man tvingas bryta generatorbrytaren med viss belastning på 
denna. Det uppstår även problem med självsvängning vid låg last.

Anledningen  till  bekymret  är  antagligen  att  någon  eller  några  av  de  äldre 
komponenterna i spänningsregulatorn ändrar värden vid ökad temperatur. Detta fäster vi 

5 Transduktorn består av två järnkärnor med vardera 4 styrlindningar som sinsemellan är 
seriekopplade två och två. Källa: ASEA beskrivning och skötsel-instruktion för 
spänningsregulator YTVH 310
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dock  ingen  större  vikt  vid  i  och  med  att  beställningen  av  projektet  går  ut  på  att 
anläggningen ska byggas om med modernare komponenter.

2.3 Alternativ till ersättning

Vi ägnade ett oräkneligt antal timmar framför internet i hopp om att finna information 
om lämpliga produkter att ersätta våran utrustning med. Detta visade sig inte vara det 
lättaste. Vi fann dock att ABB tillverkar moderna integrerade anläggningar som skulle 
antas  lämpliga.  Vi  kontaktade  en  säljare  av  dessa  men  de  verkade  inte  särskilt 
intresserad av att  hjälpa oss då svar dröjde flera veckor  och vi  har fortfarande inte 
mottagit det sista förväntade svaret från honom.

Nästa naturliga steg bedömdes vara att ABBs, en gång i tiden kända som ASEA och 
tillverkare  av  våran  generatoranläggning,  eftermarknadsavdelning.  Vi  tänkte  att  de 
borde ha någon modernare ersättning till sin gamla UTWH310. Detta var väl med facit i 
handen det  som ”sinkade” oss mest  i  våran sökning efter  en lösning för  efter  flera 
månaders väntan kunde dom konstatera att dom inte hade det.

Efter en lyckad googlesökning kom vi i kontakt med firman Subtron i Enköping. De är 
specialiserade på modernisering av reservelkraft. Vi kontaktade dem och det visade sig 
att dom utfört många liknande moderniseringar som vi nu är stod inför att utföra. Det 
kan man säga blev en vändning  för oss. Vi fick god kontakt med Subtron och det visade 
sig  att  dom brukar  använda sig  av  produkter  ur  Leroy-Somers  sortiment.  Efter  lite 
uppgifter om våra provkörningar kunde slutsatsen dras att Leroy-Somers R 448 AVR 
skulle passa bra i vår anläggning.

2.4 Utvald ersättare R 448 AVR

Denna enhet är en relativt enkel spänningsregulator, i alla fall i jämförelse med ABBs 
UNITROL6 system. Den arbetar enligt PWM7 principen. Det vill säga att den skickar ut 
en spänning i vissa pulser. Längden på pulsen och därför ytan under denna, sett i ett 
diagram, bestämmer medelvärdet på spänningen som lämnar regulatorn. 

Den  har  ett  relativt  brett  användningsområde  sin  enkelhet  till  trots.  Den  klarar  av 
diverse spänningsnivåer, 50 eller 60 Hz, automatiskt spänningsreglering där noll läget 
kan varieras via en fjärrmonterad potentiometer, samt ensam drift och paralleldrift. Det 
finns  även  tillbyggnads  moduler  att  köpa  till  om  man  vill  få  fler  funktioner  på 
regulatorn, tex VAr8 reglering. 

6 UNITROL® är ett av ABB registrerat varumärke för automatiska spänningsregulatorer och 
statiska magnetiseringssystem som används för synkrongeneratorer och -motorer av alla 
storlekar. Källa: http://www.abb.se

7  Pulse Width Modulation
8 VoltAmpere reaktiv, Reaktiv effekt
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2.5 Funktionsbeskrivning av R 448 AVR (Källa: se bilaga 6)

Nedan följer en mer ingående beskrivning av funktionerna hos R448 AVR. 

Regulatorn kan matas med spänning av ett brett spektra då den börjar arbeta redan vid 
ett par tiotal volt enligt uppgift. Utspänningen återkopplas som referens och ett börvärde 
går att ställa in på en trimpotentiometer på själva enheten. Den fungerar i såväl 50 och 
60 Hertz applikationer med 110, 230 eller 400V spänning.

Den  använder  sig  av  PWM  tekniken,  pulsbreddsmodulering.  Detta  innebär  att 
utspänningen som vi lägger på magnetiseringslindningen på mataren kommer bestå av 
en serie pulser. Amplituden på dessa, det vill säga spänningen, är konstant och står i 
relation till matningsspänningen. Det är längden på dessa som justeras för att ändra det 
likriktade medelvärdet. Ju högre belastning desto längre pulser och samma sak åt andra 
hållet. Skulle den inte klara av att leverera tillräckligt med effekt ut så kan man öka 
matningsspänningen för att få en större höjd på pulserna och således större potentiell 
effekt. Den klarar av att leverera upp till 10A och 150V vilket räcker gott och väl i våran 
anläggning där vi rör oss i storleksordningen 1A och straxt över 20V.

I övrigt kan nämnas att den har ett elektroniskt kortslutningsskydd, justerbart tak, för 
levererad  ström på  4,5  till  10A,  möjlighet  till  manuell  justering  av  spänningen via 
fjärrmonterat  potentiometer,  avkänning av induktivlast  vid parallelldrift  för  att  hålla 
magnetiseringsnivån  vid  en  lagom  nivå  så  generatorn  inte  går  över  eller 
undermagnetiserad.

Den har även en funktion som benämns LAM9, denna sänker utspänningen 13 eller 25% 
om frekvensen sjunker under ett inställt värde. Detta för att sänka den aktiva effekten 
och  således  ge  drivmotorn  chans  att  återhämta  varvtalet.  Detta  ger  en  snabbare 
insvängning vid stora belastningsökningar. Detta kommer dock inte till  användning i 
våran installation då generatorn enbart körs mot landnätet, där belastningen är relativt 
stabil.

R 448 AVR är en enkel regulator sett i jämförelse med ABB's alternativ som vi tittade 
lite på, men är trots detta en fullvärdig ersättare till den befintliga utrustningen.

3.1 Provkörning

Provkörning 1, 2007-12-14
Innan  vi  fick  manualen  för  spänningsregulatorn  och  således  vetskap  om  hur  den 
fungerar beslöt vi oss att provköra anläggningen för att ta lite mätdata och försöka bilda 
oss en uppfattning om dessa två lindningar på mataren som var det stora frågetecknet.

9 Load Acceptance Module
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Genom  att  studera  kopplingsschemat  (bilaga  5)  över  anläggningen  så  kunde  vi 
konstatera att  spänning och ström in och ut från mataren i  förhållande till  last  vore 
intressant att veta. Provkörningen går att studera i bilaga 1.

Slutsatsen är kort och gott att det inte behövs några stora strömmar in på vare sig F eller 
G lindningen på mataren för att uppnå full last. Detta i sin tur leder till  att den nya 
spänningsregulatorn inte behöver vara särskilt kraftig. Hade däremot mataren behövt 
ersättas hade en anläggning som kan lämna 50 ampere blivit  tvungen att  installeras 
vilket vore ett helt annat projekt.

Provkörning 2, i början av februari
Nu har vi fått manualen till den gamla spänningsregulatorn och således begripit dess 
funktion. Vi har även kommit i kontakt med Subtron som, för att kunna gå vidare och 
avgöra vilken av Leroy-Somers produkter som vore lämplig för oss, vill ha information 
om hur  mycket  ström som krävs  genom F  lindningen  för  att  uppnå  400V ut  från 
generatorn utan last.

Detta utförde vi genom att  helt  koppla bort  magnetiseringsutrustningen i  skåpet och 
spänningssätta F lindningen med en elkub. Tillvägagångssätt och resultat går att studera 
i bilaga 2.

Slutsatsen efter denna provkörning är att endast 8,7 volt och 0,4 ampere in på matarens 
F lindning räcker för att generatorn ska leverera 400 volt ut.
 
Provkörning 3, 18 mars 2008

Nu har vår nya utrustning anlänt och vi har inhandlat lämpligt material för en slutgiltig 
montering,  men  innan  det  kommer  på  tal  beslöt  vi  oss  för  att  provköra  den  nya 
regulatorn vid sidan av den ordinarie installationen. Anledningen till det var primärt att 
kontrollera  dess  funktion  och  att  ej  eliminera  generatoranläggningens  funktion  för 
kommande laborationer.  

Utförandet blev ganska enkel med enheterna liggande på en stol och kablar dragna utan 
hänsyn till estetik. 

Resultatet  blev  helt  enligt  våra  önskemål  och  en  mer  permanent  installation  av 
utrustningen kunde påbörjas omgående.

3.2 Installationsbeskrivning

Vi började med att studera befintligt ritningsunderlag för att kontrollera vilka enheter 
som  ingår  i  kretsen  för  den  gamla  regulatorn.  Med  det  som  bakgrund  påbörjades 
nedmonteringen  av  enheterna  till  en  början,  och  sedan  varje  kabel  för  sig  för  att 
minimera risken att påverka andra i skåpet installerade kretsar. 
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Det  visade  sig  att  en  indikeringslampa,  för  att  generatorbrytaren  har  löst  ut,  var 
parallellkopplad  med  den  gamla  anläggningens  avmagnetiseringsfunktion. 
Indikeringslampan  var  kopplat  via  relä,  1KA1,  som  påverkade 
avmagnetiseringsfunktionen. Detta relä är bortmonterat, eftersom det inte fyllde någon 
funktion i  det  nya systemet.  Indikeringslampan har dock kvar samma funktion men 
matas nu direkt via generatorbrytarens hjälpkontakter.

De två  huvudsakliga artiklarna  vi  monterat  i  skåpet  är  en transformator,  1TV3 och 
spänningsregulatorn,  AVR1.  Utöver  dessa  så  monterades  även  en  strömställare  för 
omkoppling av manuell  eller automatisk spänningsjustering och en potentiometer på 
dörren för åtkomst utifrån.

Beträffande kabelmärkningen så följde vi det gamla systemet så gott det gick, våra egna 
kablar gavs begynnelsenumret 06.

Transformatorns primärlindning matas från 1FS12 vilket är en dvärgbrytare som även 
förser varvtalsjusteringsutrustningen med ström. Den har två sekundära lindningar som 
är parallellkopplade för att resultera i en utspänning om 50V som kopplas in på plint X1 
och X2 på AVR1.

Befintlig strömtransformator för avkänning av induktiv last, 1B61 återanvänds och är 
kopplad på plint 11 och 9% på transformator och S1 och S2 på AVR1.

L2 och L3 istället för L1 och L2 leds via dvärgbrytare 1B16 till plint 380V och 0V på 
AVR1 för avkänning utav generatorns lämnade utspänning.

Parallellt med tvålägesbrytaren vi monterade på skåpets lucka sitter en potentiometer på 
500 Ohm vilket led till terminalen ST4 på AVR1 för att gå över till manuell justering av 
spänningen.

3.3 Resultat och eventuella problem

Vi stod inför ett par orosmoment vid provkörningen av utrustningen. Det första var om 
det skulle fungera över huvud taget, en sådan här äldre generator lämnar väldigt låg 
utspänning när den går omagnetiserad. Vi visste inte vid monteringen om den skulle 
räcka  för  att  starta  spänningsregulatorn  och  således  få  igång  själva 
magnetiseringsprocessen. Hade det inte fungerat hade vi blivit tvungna att montera en 
spänningsupptagningskrets för att ge F lindningen på mataren en liten spänning för att 
trigga igång AVR1. Det visade sig dock inte behövas utan den lämnade utspänningen 
räckte till.

Det andra problemet var om vi kopplat 1B61 rätt, strömtransformatorn för avkänning av 
induktiv last. Om vi inte kopplat den rätt kommer det få den egenskapen att strömmen 
rusar iväg när generatorn börjar ta last. Vi testade därför att ställa ner överlastskyddet på 
generatorn för att försöka få den att lösa vid en relativt låg last om vi nu hade kopplat 
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fel.  Det visade sig dock inte fungera, överlastskyddet verkar påverka utlösningen av 
oväsentlig last i skåp tre. Trots detta gjorde vi bedömningen att vi kunde prova, så med 
fingret  på  utlösningen av generatorbrytaren  fasade  vi  in  den  på nätet  för  att  få  lite 
belastning, och vi hade kopplat fel helt i enlighet med Murphys lag. Dock så fick vi ur 
generatorbrytaren innan strömmen nått kritiska proportioner. Efter att vi kastat om dessa 
två kablar fungerade allting klanderfritt. 

Våran  krets  med  tvålägesbrytaren  för  omkoppling  av  manuell  eller  automatiskt 
spänningsjustering visade sig mer eller mindre betydelselös i detta sammanhang. Det 
går enbart att justera spänningen upp till det värde som potentiometern på AVR1 är satt 
till, och sedan cirka 30 volt nedåt. Detta kan dock ändras om så önskas med en större 
potentiometer, lämpligen 1k Ohm, och att man sedan ökar börvärdet för spänningen på 
AVR1 för att vid laborationer även kunna påverka spänningen vilket är ett av de tre 
infasningsvillkoren. Börvärdet är vid överlämnandet justerat  till  landnätets spänning, 
400 V. Vid infasning mot landnätet skall regulatorn köras i automatiskt läge.

Efter att ha provkört den uppdaterade generatorinstallationen vid full last och långsam 
uppstigning  och  sedan  långsam  tillbakagång,  likaså  med  snabb  lastupptagning  och 
snabb återgång kan vi konstatera att tidigare problem med väldiga självsvängningar vid 
del last tycks vara borta, dock får vi indikationer på att varvtalsregulatorn på NOHAB 
dieselmotorn skulle behöva justeras. Detta grundar vi på iakttagelser vid ett tillfälle vid 
nedåtgående belastning när vi närmade oss nästan ingen last alls, då uppträdde vissa 
svängningar som inte bör ha något med spänningsregleringen att göra. Detta var dock 
bara vid ett tillfälle och fenomenet har inte återkommit.

3.4 Användarinstruktion

Vid uppstart av NOHAB maskinen kommer generatorn omedelbart att magnetiseras och 
ge ifrån sig spänning.

1. Vi körning i automatiskt läge (brytaren i läge 1), kommer generatorn ge en konstant 
spänning på 400V. Spänningen kan ändras med potentiometer P2 på AVR1 (regulatorn). 
Vid infasning mot landnätet bör spänningen dock vara inställd på exakt 400V och köras 
i automatisk läge.

2. Vid körning i det manuella läget (brytaren i läge 0) kan spänningen varieras något 
med hjälp av spänningsinställningsratten på framsidan av skåpet. Spänningen kan dock 
endast  sänkas i  förhållande till  spänningen i  det  automatiska läget.  Denna manuella 
funktion har inget prakiskt syfte och får inte användas vid infasning mot landnätet. Om 
spänningen börjar svaja vid ändring av  spänningsinställningsratten så kan stabiliteten 
ändras med hjälp av potentiometer P3 på AVR1 (regulatorn).
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4 Slutsats

Resultatet av detta projekt kan anses som lyckat. Vi lyckades slutföra vår uppgift med 
den funktionalitet  som projektbeställaren efterfrågade. Dessutom med kostnader som 
kan anses mycket rimliga, faktiskt mycket lägre än förväntat, för denna typ av projekt.

De erfarenheter som vi har skaffat oss under arbetets gång är bland annat hur viktigt det 
är att det finns god dokumentation om elektrisk utrustning liknande den vi har jobbat 
med. Detta för att kunna skapa sig en förståelse om funktionen hos systemet och därmed 
kunna utföra service eller ersätta delar av det.

När vi väl kom över dokumentation om utrustningen, samt ett antal provkörningar, så 
insåg vi snabbt att själva utförande av installationen inte skulle bli något större problem. 
Det stora problemet vi stod inför var ju istället att varken vi eller våran handledare hade 
några tidigare erfarenheter från inköp av liknande utrustning. Vi visste därmed inte vart 
vi skulle börja leta. Eftersom reservelkraft marknaden i Sverige är relativt liten så blev 
vårt största problem att hitta en leverantör.

Vi hade dock turen att få kontakt med Åke Jansson på Subtron AB i Enköping. Han har 
varit mycket hjälpsam, och väglett oss under vår arbetsgång. Vi vill återigen poängtera 
hur tacksamma vi är för detta.

5 Källor

● ASEA beskrivning och skötsel-instruktion för spänningsregulator YTVH 310
● http://www.leroy-somer.com/     
● http://www.elfa.se  
● http://www.wikipedia.se  
● http://www.abb.se  

Informationen från samtliga webbplatser fanns tillgänglig 18 april 2008
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Bilaga 1

Provkörning  av  NOHAB  med  syfte  att  försöka  förstå  oss  på  konstruktionen  av 
magnetiseringsutrustningen, 2007-12-14
Denna provkörnings primära mål är att ge oss en bild av varför det tycks finnas två 
magnetiseringslindningar  på  mataren  och  hur  stora  strömmar  det  kommer  passera 
genom dessa vid drift.

Utrustningen  vi  använder  oss  av  är  en  tångamperemätare  med  möjlighet  att  avläsa 
likspänningsströmmar samt en multimeter för avläsande av spänningen.

Inställning Automatisk, utan last

Plint U (V) I  (A)
A1-A2 30 24
G1-G2 4 0,2
F1-F2 12 0,6

Inställning Manuell, utan last

Plint U (V) I  (A)
A1-A2 30 24
G1-G2 4 0,2
F1-F2 12 0,6

Inställning Automatiskt, full last

Plint U (V) I  (A)
A1-A2 47 40
G1-G2 7 0,4
F1-F2 19 0,95

Slutsats
Både  G  och  F  plintarna  på  mataren  spänningssätts,  om  dom är  samverkande  eller 
motverkande  är  i  dagsläget  okänt  för  oss.  I  vilket  fall  som helst  är  dessa  små  till 
proportionen vilket är till vår fördel när det gäller att hitta lämplig ersättningsutrustning.
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Bilaga 2

Provkörning av NOHAB utan magetiseringsutrustningen inkopplad, 2008-02-13

Denna provkörning syftar till att ge oss en uppfattning om hur stor ström som krävs 
genom F lindningen på mataren för att uppnå märkspänning på generatorn.
För att uppnå detta behöver vi spänningssätta F lindningen manuellt och bortkoppla den 
befintliga magnetiseringsutrustningen. Till vår hjälp har vi en elkub och två multimetrar.

Utförande
- Koppla bort samtliga anslutningar på mataren förutom A1 och A2

- Koppla ur matningen till ”1861”, plint C1 och C2

- Koppla bort återkopplingen till spänningsregulatorn på plint 3,1 och 2

- Anslutande av elkub på plint F1 och F2 på mataren med en multimeter i serie för 
avläsning av ström och en parallellt för avläsning av spänning.

Resultat

Uin  (V) Iin  (A) Uut  (V)
2,9 0,14 200
5 0,23 280
6 0,28 320
7 0,33 360
8,7 0,4 400
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Bilaga 4 Kostnadsdokumentation

Pris:
Leroy-Somer R448 via Subtron AB 5000,-
Toroid 500VA från ELFA 926,-
Övriga kostnader ELFA 235,-
Övriga kostnader, installationsmateriel, Selga ca 300 kr*

* Eftersom inköpet på Selga fakureras kan vi endast uppskatta denna kostnad

Totalkostnad 6461 kr
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Bilaga 5  Elschema Ursprungligt samt Uppdaterat
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Bilaga 6 Leroy-Somer R448 Datablad (Källa: http://www.leroy-somer.com/)
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Bilaga 7 Toroid 500VA Datablad (Källa: http://www.elfa.se)
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Bilaga 8 Beställningsorder

BESTÄLLNINGSORDER FÖR OMGÅENDE BESTÄLLNING
PROJEKT MAGNETISEING AV NOHAB PÅ CALMARE NYCKEL.
Av Oskar Jönsson och Peter Larsson I4

Från Subtron AB

1 stk. Leroy-Somer R 448 AVR

Subtron AB
Vallby Björkhöjden
745 98 Enköping

Kontaktperson Åke Jansson, 070 524 32 30

Beställning skickas via mail; ake@subtron.com

Från ELFA

Ringkärnetransformator 2x50V Art nr 56-127-75
Panelpotentiometer 500 Ohm 2,5W Art nr 64-206-57 
Plastratt 36mm, axel 6 mm. Art nr 38-003-80 
Täcklock till plastratt, 36 mm. Art nr 38-061-06
Skalskiva Art nr 38-018-18 

Statorskiva Art nr 38-041-76
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Bilaga 9 Projektbeställning
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