bearing monitoring as you have never seen it

Seznamte se s novou generací v technologii monitoringu ložisek
Před 40 lety byla SPM Instrument průkopníkem v měření rázových pulsů. Od
té doby si metoda True SPM® našla uživatele v průmyslu po celém světě a je
všeobecně uznávána jako nejlepší metoda pro měření stavu ložisek.

Monitoring valivých ložisek

Nová definice condition monitoringu

Původní metoda rázových pulsů byla vyvinuta

Výsledky měření jsou prezentovány v detailech jako
nikdy předtím a poskytují krystalově jasný obrázek o
stavu ložiska. Spektrum a časový signál ostrý jako
břitva pozvedá analýzu na novou úroveň poznání. Dle
výsledků měření a rozsáhlé zkušenosti lze snadno
optimalizovat mazání ložisek, čímž lze významně
prodloužit jejich životnost.

specificky pro monitoring stavu valivých ložisek.
Metoda je charakterizována jednoduchým použitím,
snadno srozumitelným vyhodnocením a spolehlivou
informací o mechanickém stavu ložiska a jeho
mazání. S minimálními požadavky na vstupní data
metoda měří signály z valivých ložisek, které
okamžitě vyhodnocuje intuitivním kódem zelená
– žlutá – červená.
Měřící metoda SPM ®HD je patentově přihlášený
následovník SPM metody a představuje průlom v
monitoringu nízkootáčkových strojů. SPM HD je
unikátní ve své bezprecedentní schopnosti měřit v
rozsahu 1 – 20.000 ot/min.

Tam, kde zavedené metody selhávají, SPM HD
detekuje zhoršující se stav ložiska a vznikající vady s
impozantní přesností a dlouhým časem varování.
Metoda SPM HD je rovněž velmi efektivní při detekci
signálů záběru ozubených kol, které mohou být
způsobeny například poškozenými zuby.
SPM HD razí cestu pro zlepšenou spolehlivost
mechanických zařízení a je perfektním protějškem
vibrační analýzy.

Mimořádně dlouhá doba varování
Včasné zjištění vady je důležité pro maximalizaci životnosti zařízení a jeho
efektivitu. Odhadnout zbytkovou životnosti komponent a určit správný čas
pro opravu je nanejvýš obtížné.

Síla predikce

Hmatatelné přínosy

Přesná informace o stavu zařízení je předpokladem

SPM HD umožňuje začlenit většinu vašich rotačních

pro přijetí informovaného rozhodnutí o plánované

strojů do programu prediktivní údržby. Můžete-li

údržbě. S výjimečně dlouhou dobou varování Vám

sledovat více vašich výrobních strojů s delší dobou

SPM HD dává možnost identifikovat potenciální

varování před závadou, počet havárií a odstávek

problémy zařízení v nejčasnější možné fázi.

výroby může být významně redukován.

Opotřebení či poškození zařízení a komponent během

Přínosy

jejich životnosti lze snadno sledovat. SPM HD účinně

problémy strojů jsou zřejmé:

detekuje strojní části, přičemž poskytuje včasné varování s automatickým vyhodnocením stávajícího stavu.
Během rozsáhlých praktických zkoušek SPM HD se

včasného

varování

před

• Minimalizace odstávek výroby
• Maximalizace produktivity

včasnost informace o závadě pohybovala mezi třemi

• Nižší následné škody

až čtrnácti měsíci.

• Snížení skladu náhradních dílů

SPM HD Vám dává plnou kontrolu nad vaším
programem preventivní údržby. Žádná překvapení,
žádné složité hledání.

• Vyšší kvalita a kratší čas oprav
• Zamezení ztrát hodnoty majetku

vyvíjejícími

se

Zdokonalený SPM®HD
algoritmus vyfiltruje
irelevantní signály.

Sítové lisy • Yankee válce • Převodovky • Válcové lisy • Drtiče
Dopravníky • Jeřáby • Důlní stroje • Rotační pece • Kulové mlýny • Míchadla
Mixéry • Autoklávy • Kontinuální lití • Planetové převodovky a další.

SPM®HD okamžitě
ohodnotí stav ložiska
zelená – žlutá - červená.

„Tato měřící metoda je velmi spolehlivá a negeneruje žádné falešné alarmy; pokaždé, když systém indikoval poškození,
bylo toto potvrzeno po demontáži ložiska. Doba varování před poruchou dosahovala až 14 měsíců.“
Per Ljungström, inženýr preventivní údržby, Holmen Paper Hallsta, Švédsko.

Monitoring ultra pomaloběžných ložisek
Předčasné selhání ložisek je u nízkootáčkových strojů notorický problém. Speciální požadavky spojené s měřením nízkootáčkových aplikací překračovaly možnosti
zavedených monitorovacích metod – až doposud.

Nízkootáčková výzva

Řešení SPM ®HD

Monitoring stavu strojů pracujících na nízkých otáč-

SPM HD optimalizuje využití hardwarových a soft-

kách je komplikovanější než u běžných průmyslových

warových kapacit pro maximální výkon. Zdokonalené

strojů. Signály vznikající při problémech ložisek a pře-

digitální algoritmy poskytují velmi vysokou dynamiku,

vodů mají typicky nízkou energii, smíchané dohromady

přičemž umožňují, aby metoda rozlišila požadovaný

a prakticky neanalyzovatelné. Oddělení těchto signá-

signál od šumu pozadí. Signál je zachycen a vyčištěn,

lů od šumu na pozadí za účelem získání smysluplné

což ve výsledku vede k čistému a jasnému náhledu na

informace o ložisku může být velice složitá úloha.

stav stroje.

Data naměřená při nízkých otáčkách jsou často mylně
zamítnuta, jelikož vypadají „jako šum“. A tudíž
opotřebení či vada ložiska se často rozvíjí bez jejich
zjištění až do chvíle, kdy je příliš pozdě.

SPM HD je výsledkem intenzivního úsilí ve vývoji SPM
Instrument v úzké spolupráci se zákazníky v průmyslu.
Metoda prošla úspěšnými praktickými testy na pomaloběžných aplikacích, jako jsou dvousítové lisy,

Při rozšiřování rozsahu prediktivní údržby tak, aby za-

šroubové lisy, sušící válce a větrné elektrárny, z nichž

hrnovala monitoring stavu strojů při nízkých otáčkách

některé jsou provozovány při rychlostech pouze

je technologie SPM HD vše, co potřebujete.

několika málo otáček za minutu.

®

Zákaznické reference

Papírna Ortviken
Papírna Ortviken ve Švédsku je vlastněna SCA a vyrábí
křídový papír, tenký potahovaný a novinový papír na
čtyřech
Varování více jak jeden a půl měsíce předem.

papírenských

strojích

s

roční

výrobní

kapacitou 850.000 tun. Pomocí SPM on-line systému
Intellinova monitorují dvousítové lisy používané pro
odvodnění celulózy. Jejich normální provozní rychlost
je 6 až 15 ot/min.
Na základě instalace systému s SPM HD v červnu 2010
bylo úspěšně identifikováno šest poškozených ložisek.
Kontrola vyměněných ložisek potvrdila, že SPM HD
signalizuje správný typ poškození ložiska. Náklady na
včasnou výměnu ložisek jsou nyní výrazně nižší.
Urban Lander, vedoucí údržby SCA Ortviken vysvětluje:
„Po několika měsících sledování stavu ložisek metodou
SPM HD jsme učinili závěr, že metoda funguje perfektně a k naší plné spokojenosti.
Plánujeme nyní aplikaci SPM HD na další pomaloběžné
stroje a metodu doporučujeme dalším uživatelům s

Spektrum zobrazuje perfektní shodu s poškozením vnějšího
kroužku ložiska.

podobnými problémy s ložisky.

Ocel

Větrná energie

Příklady použití

Gias es expelit latur? Ibus dolupti isquae
nobis
dissimo
Spektrum
z ložiska
hlavnícomnime
hřídele větrnéoffictem
elektrárny NM52,
900 kW, které ukazuje na poškození vnějšího kroužku. Úroveň
veliquunt
que vero.
rázových pulsů je zatím velmi nízká, ale spektrum potvrzuje

Časový signál z převodovky na válcovně ukazuje poškození
válečku. Ložisko pracuje při rychlosti 64 ot/min. Čas mezi
značkami odpovídá jedné otáčce válečku. Časová oblast
představuje velmi silný nástroj v hloubkové analýze provozních
podmínek stroje.

Automobily

Papír a celulóza

vyvíjející se vadu. Rotační rychlost hřídele je 22 ot/min. Větrná
turbína generuje 752 kW, což je 84% plného výkonu.

Barevný spektrální přehled z dvousítového lisu potvrzuje, že
signál pochází u vnitřního kroužku. Pracovní rychlost lisu je mezi
10 a 15 ot/min. Vzorek se skládá ze střední frekvence s postranními pásmy. Po výměně - označeno dole žlutým čtverečkem
- signál ložiska zcela zmizel.

Trend rázových pulsů převodovky pomaloběžného visutého
dopravníku zobrazuje stálý nárůst již od prvních naměřených
hodnot. Původně byla převodovka v zeleném poli a v dobrém
stavu, během posledních několika měsíců narostly hodnoty do
červené, což značí vadu menšího rozsahu.

Technické řešení pro každou situaci
Odbornost v monitoringu stavu strojů

Provozní dokonalost je k dispozici

SPM Instrument je dodavatel celkového řešení. Nabízí

SPM HD je unikátní řešení problému zahrnujícího

ucelenou řadu měřících metod a vysoce výkonné

měření stavu pomaloběžných strojů. Stává se novým

produkty pro monitoring stavu průmyslových strojů.

standardem pro condition monitoring a může být

Ložisková měření a analýzy mazání nebo pokročilé
vibrační analýzy – to vše pokrýváme.

úspěšně použit na všechny typy strojů.

Vedle pokročilých měřících metod pokrývá rozsáhlá

Téměř v každém průmyslu lze nalézt aplikace

výrobní řada vše od snímačů, vysílačů a kabeláže

pomaloběžných ložisek, která až doposud nebylo

po

možné monitorovat – od větrných elektráren až po

přenosné

systémy

přístroje
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naším

a

on-line

vlastním

monitorovací

silným

software

dopravníky ve výrobě či v dolech.

Condmaster Nova. SPM Academy poskytuje standar®
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Sofistikovaná měřící metoda SPM®HD je integrována v rodině ”high-end”
on-line systémů Intellinova. On-line řešení zajišťuje nejčasnější možnou
detekci vyvíjející se vady stroje.
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