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Övervakning av rullningslager
Den ursprungliga Stötpulsmetoden utvecklades speci-

fikt för tillståndskontroll av rullningslager. Känneteck-

nande för metoden är att den är lättanvänd och  

presenterar lättförståelig och tillförlitlig information 

om lagrets mekaniska tillstånd och smörjtillstånd.  

Metoden, som kräver få ingångsdata, mäter signaler 

från rullningslager och utvärderar omedelbart konditio-

nen i form av grönt-gult-rött. Problemområden identi-

fieras snabbt och enkelt, utan krav på expertkunskaper. 

Mätmetoden SPM®HD är patentsökt vidareutveckling 

av Stötpulsmetoden och representerar ett genom-

brott inom tillståndskontroll på långsamtgående  

maskiner. Med sin kapacitet att mäta i varvtalsområdet 

1 – 20.000 är metoden unik.

En ny definition av tillståndskontroll
Mätresultaten presenteras med en oöverträffad detalj-

rikedom som ger en kristallklar bild av lagerkonditio-

nen. Spektrum och tidssignaler med knivskarp upp-

lösning tar möjligheterna till analys av skadans 

grundorsaker till en helt ny nivå. Med bra mätresultat 

och mer kunskap kan lagersmörjningen enkelt opti-

meras och lagerlivslängden därmed ökas väsentligt. 

Där etablerade mättekniker inte fungerar, påvisar 

SPM HD försämrad lagerkondition och begynnande 

skador med imponerande exakthet och långa förvar-

ningstider. SPM HD är också en mycket effektiv mät-

metod för att detektera skadade kuggingrepp. 

SPM HD banar vägen för förbättrad driftsäkerhet på 

mekanisk utrustning och är det perfekta komplementet 

till vibrationsanalys.

En ny generation lagermätning är här
För fyrtio år sedan var SPM Instrument pionjärer inom stötpulsmätning. Sedan  
dess har stötpulsmetoden True SPM®, allmänt accepterad som den bästa metoden 
för mätning av lagerkondition, fått användare i industrier över hela världen.



 

Alltid steget före 
Tillförlitlig information om driftskondition är en förut-

sättning för att ta väl underbyggda beslut om planerat 

underhåll. Med exceptionellt långa förvarningstider 

ger SPM HD dig möjlighet att identifiera potentiella 

maskinproblem i ett så tidigt skede som möjligt.

SPM HD gör det enkelt att övervaka slitaget på maski-

ner och komponenter över deras livstid. Metoden 

identifierar på ett mycket effektivt sätt maskindelar 

som visar tidiga varningstecken och utvärderar  

automatiskt rådande driftskondition.

Under de omfattande fälttesterna av SPM HD har för-

varningstiderna varierat från tre till fjorton månader. 

SPM HD ger dig full kontroll på ditt förebyggande  

underhåll. Inga obehagliga överraskningar, inga  

skadeupptäckter när det redan är för sent.

Konkreta fördelar
SPM HD gör det möjligt att införliva en ännu större 

andel av maskinparken i det förebyggande under- 

hållet.  När fler maskiner kan övervakas med längre 

förvarningstider kan antalet haverier och oplanerade 

stopp minskas. 

Fördelarna med tidiga varningar om begynnande 

maskinskador är otvetydiga:

• Maximerad produktivitet

• Färre följdskador

• Optimerade driftsstopp

• Minskat behov av reservdelar i lager

• Reparationsarbeten av högre kvalitet på kortare tid

• Bevarat tillgångsvärde

Exceptionella förvarningstider
Att upptäcka fel och skador i ett tidigt skede är avgörande för att kunna maximera 
utrustningens livslängd och effektivitet. Det är svårt och i många fall omöjligt att 
uppskatta en komponents återstående livslängd eller rätt tidpunkt för reparation. 



De avancerade algoritmerna  
i sPm®hD filtrerar bort  

irrelevanta signaler. 

virapressar • yankeecylindrar • växellådor • valspressar •  Krossar 
transportband • Kranar • materialspridare • roterande ugnar •  Kulkvarnar • upplösare 

omrörare • massakokare • tvättpressar • hög- och lågtryckskikar • stränggjutning • Planetväxlar etc.



sPm®hD utvärderar  
omgående lagerkonditionen 

i grönt – gult – rött.

”mätmetoden är mycket pålitlig och har inte gett några falsklarm; varje gång systemet indikerat ett fel har det visat 
sig stämma när vi demonterat lagren. Förvarningstiden har varit så lång som upp till fjorton månader.” 

Per Ljungström, FU-ingenjör, Hallsta Pappersbruk.



Utmaningen på låga varv 
Tillståndskontroll på lågvarviga maskiner är mer  

komplicerat än på industriella maskiner i allmänhet. 

Signaler som härrör från lager- och växelproblem har 

ofta ett lågt energiinnehåll, är svåra att urskilja och 

praktiskt taget omöjliga att analysera. Att särskilja 

dessa signaler från bakgrundsbrus för att utvinna  

meningsfull lagerinformation kan vara mycket besvär-

ligt. Data som uppmätts vid låga hastigheter miss-

tolkas ofta som ”bara brus”. Därför kan slitage och 

skador på lagren förbli oupptäckta tills det är för sent 

och haveriet är ett faktum.

Genom att utöka tillämpningsområdet för det före-

byggande underhållet till att också omfatta tillstånds-

kontroll på lågvarviga applikationer, är SPM®HD den 

enda metod du behöver för lagerövervakning.

Lösningen är SPM®HD 
I SPM HD nyttjas hård- och mjukvara optimalt för  

maximal prestanda. Avancerade digitala algoritmer 

ger mycket hög dynamik som gör det möjligt att  

särskilja nyttosignalen från bakgrundsbruset. Signalen 

fångas upp och framhävs och resultatet är en klar  

och tydlig bild av maskinkonditionen som är lätt  

att analysera.

SPM HD är resultatet av ett intensivt utvecklings- 

arbete och ett nära samarbete med kunder inom  

industrin. Metoden har fälttestats framgångsrikt på 

lågvarviga applikationer, däribland vindturbiner, 

band/vira-, tvätt- och skruvpressar, hög- och låg-

tryckskikar, förimpregneringskärl, kokare och tork- 

cylindrar, varav några har maskindelar som roterar 

med bara några få varv per minut.

Lagermätning på mycket låga varvtal
Förtida lagerhaverier på lågvarviga maskiner är ett vida känt problem. 
Etablerade mätmetoder har hittills inte klarat av de speciella krav som 
ställs vid mätning på långsamtgående applikationer. 



Ortvikens Pappersbruk

Kundcitat

Ortvikens Pappersbruk utanför Sundsvall, ägt av SCA, 

tillverkar bestruket tryckpapper, LWC, och tidnings-

papper på fyra maskiner med en produktionskapacitet 

på 850.000 ton papper årligen. På bruket används  

onlinesystemet Intellinova från SPM för att övervaka 

virapressarna, som används för avvattning av pappers-

massan. Virapressarna ligger vanligen på ett varvtal 

om 6-15 varv per minut.

Efter installation av onlinesystemet med SPM HD i juni 

2010 har sex lagerfel framgångsrikt identifierats.  

Kontroller av de utbytta lagren har verifierat att  

SPM HD indikerar rätt lagerskada och kostnaderna för 

lagerbyten har nu sjunkit väsentligt.

Urban Lander, underhållschef på SCA Ortviken, kom-

menterar: ”Efter några månaders konditionsmätningar 

med SPM HD ser vi att det fungerar fullt ut och till  

stor belåtenhet. 

Vi har även funderingar på att applicera SPM HD  

på ytterligare långsamtgående utrustning och vi kan 

rekommendera SPM HD till andra användare av 

liknande utrustning med lagerproblem.” spektrumet visar en perfekt matchning med ytterringsskada.

mer än en och en halv månads förvarningstid.



Gias es expelit latur? Ibus dolupti isq-

uae nobis dissimo comnime offictem 

veliquunt que vero.

Branschexempel

Spektrumet från ett huvudaxellager på en vindturbin av typen 
nm52, 900 kW, visar en ytterringsskada. stötpulsnivån är 
fortfarande mycket låg men spektrumet visar en skada under 
utveckling. axeln roterar med 22 varv per minut. vindturbinen 
genererade 752 kW, vilket motsvarar 84% av full effekt.

Trendgrafen för en växellåda till en långsamtgående trans-
portör visar stadigt ökande stötpulsnivåer sedan de första 
mätningarna. inledningsvis var växellådan i god kondition 
men under de senaste månaderna steg mätresultaten till röd 
nivå och där finns tecken på en mindre skada. 

en Colored Spectrum Overview bild från en virapress verifi-
erar att signalen härrör från innerringen. virapressen arbetar  
vid 10 till 15 varv per minut. mönstren består av centrum-
frekvensen med sidband. efter lagerbytet, markerat med en 
gul fyrkant, försvinner lagersignalerna helt och hållet. 
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Tidssignalen från en växellåda i ett valsverk visar en trasig 
rullkropp. lagret roterar med 64 varv per minut. tiden mellan 
markörerna motsvarar rullkropparnas varvtal. tidssignalen  
är ett mycket effektivt verktyg för ingående analys av 
maskinkondition. 



 

Experter på tillståndskontroll 
SPM Instrument tillhandahåller helhetslösningar och 

erbjuder ett komplett utbud av mätmetoder och hög-

presterande produkter för tillståndskontroll på indust-

riella maskiner. Lagermätning och smörjanalys eller  

avancerad vibrationsmätning – vi har allt du behöver.

Vid sidan av avancerade mätmetoder omfattar vårt 

produktutbud också allt från givare, transmittrar  

och kablage till portabla mätinstrument och online- 

system som styrs via vår mjukvara Condmaster®Nova. 

Vår utbildningsverksamhet SPM Academy tillhanda-

håller standardkurser och företagsanpassade utbild-

ningar för alla kategorier av personal som arbetar 

med tillståndskontroll. 

Fråga oss först. Vi har lösningarna för förbättrad   

lönsamhet och ökad konkurrenskraft.

Optimal driftsäkerhet inom räckhåll 
SPM HD är den unika lösningen på de problem  

som rör konditionsmätning på lågvarviga maskiner.  

Metoden sätter en ny standard för modern tillstånds-

kontroll och kan användas framgångsrikt på alla  

typer av maskiner.

I nästan alla branscher finns lågvarviga applikationer 

som tidigare varit omöjliga att övervaka med till-

ståndskontroll – alltifrån vindturbiner till transport-

band inom tillverkande industri och gruvdrift.  

Med kapacitet att konditionsmäta inom ett bredare 

applikationsområde än någonsin tidigare gör SPM HD 

det möjligt att utnyttja tillståndskontrollens fulla  

potential inom alla branscher.

SPM HD tar begreppet tillståndskontroll ett steg längre. 

Det ultimata verktyget för maximal driftsäkerhet är här.

Tekniska lösningar för alla situationer
Den sofistikerade mätmetoden SPM®HD är integrerad i Intellinova, ett avancerat 
onlinesystem för tillståndskontroll. Kontinuerliga mätningar online säkerställer 
tidigast möjliga upptäckt av begynnande skador.
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sPm instrument ab  ı  spminstrument.com  ı  spmhd.com


