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Monitoring łożysk tocznych 
Standardowa Metoda Impulsów Uderzeniowych zo-
stała opracowana specjalnie do monitorowania stanu 
łożysk tocznych. Metoda ta charakteryzuje się łatwością 
użycia, prezentując zrozumiałe i rzetelne informacje o 
stanie mechanicznym łożyska i stanie jego smarowania. 
Na podstawie kilku danych wejściowych metoda mie-
rzy sygnały z łożysk tocznych i ocenia stan w skali  
zielono - żółto - czerwonej. Bez konieczności posiada-
nia doświadczenia eksperta, zagrożone punkty są 
szybko i łatwo identyfikowane.

Technika pomiarowa SPM®HD jest opatentowanym 
rozwinięciem standardowej metody SPM i stanowi 
przełom w monitorowaniu stanu maszyn pracujących 
przy niskich obrotach. SPM HD jest unikalną techniką 
o niespotykanej dotąd zdolności pomiaru łożysk w  
zakresie 1 - 20.000 obr/min. 

Kontrola stanu od nowa 
Wyniki pomiarów prezentowane są w niespotykanych 
dotąd szczegółach, dających krystalicznie czysty obraz 
stanu łożysk. Doskonałe widmo i sygnał czasowy 
wznoszą dogłębną analizę na nowy poziom zrozumie-
nia. Na podstawie odczytów i bogatsi o wiedzę na  
temat smarowania możemy znacznie wydłużyć żywot-
ność łożysk.

Tam gdzie inne metody zawodzą, SPM HD wykrywa 
pogorszenie stanu łożysk i wstępne uszkodzenia z  
imponującą dokładnością oraz długim czasem ostrze-
gawczym. Metoda SPM HD jest również bardzo  
skuteczna w wykrywaniu nieprawidłowej współpracy 
kół zębatych, spowodowane na przykład uszkodze-
niem zęba. SPM HD podwyższa poziom niezawodno-
ści maszyn i jest idealnym narzędziem wspomagają-

cym analizę drgań.

Poznaj nową generację technologii monitorowania łożysk
Czterdzieści lat temu, SPM Instrument była pionierem w pomiarze impulsów uderze-
niowych. Od tego czasu Metoda SPM® znalazła użytkowników w przemyśle na całym 
świecie, została powszechnie uznana za najlepszą metodę pomiaru stanu łożysk. 



 

Siła przewidywania 
Dokładne informacje na temat stanu są warunkiem 
podejmowania świadomych decyzji dotyczących  
planowanych remontów. Z nadzwyczajnymi czasami 
ostrzegawczymi, SPM HD daje możliwość zidentyfiko-
wania ewentualnych kłopotów sprzętu na możliwie 
najwcześniejszym etapie. 

Zużycie maszyn i komponentów i ich wpływ na żywot-
ność jest łatwo monitorowana. SPM HD skutecznie 
wykrywa te części maszyn, na których pojawiają się 
wczesne sygnały ostrzegawcze i automatycznie ocenia 
ich aktualny stan. 

W trakcie intensywnych badań SPM HD na rzeczywi-
stych obiektach udało się wykryć wczesne uszkodze-
nia w granicach od 3 do 4 miesięcy. 

SPM HD daje pełną kontrolę systemu prewencyjnego 
utrzymania ruchu. Żadnych niespodzianek, żadnych 
doświadczeń na własnej skórze.

Wymierne korzyści 
SPM HD umożliwia włączenie większości maszyn w  
zakładzie w system prewencyjnego utrzymania ruchu. 
Kiedy więcej maszyn może być monitorowanych przy 
dłuższych czasach ostrzegawczych ilość awarii i  
przestojów może zmniejszyć się.

Korzyści płynące z wczesnego ostrzeżenia o proble-
mach w eksploatacji maszyn są oczywiste: 

• Minimalne przestoje w produkcji 

• Maksymalna wydajność 

• Mniej uszkodzeń wtórnych 

• Redukcja zapasów części zamiennych 

• Wyższa jakość napraw i krótsze czasy naprawy 

• Zachowana wartość aktywów

Nadzwyczajne czasy ostrzegawcze 
Wczesne wykrywanie awarii ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji żywotności 
i efektywności pracy maszyn. Oszacowanie pozostałego czasu pracy urządzenia i 
wiedza, kiedy jest odpowiedni czas na naprawę to najtrudniejszy proces. 



Zaawansowane algorytmy 
SPM®HD odfiltrowują  

nieprzewidywalne sygnały. 

Prasy do zawijania • Cylindry Yankee • Przekładnie zębate  • Kruszarki  
Transportery • Żurawie • Przenośniki • Rekultywatory • Piece obrotowe

Młyny kulowe •  Mieszalniki • Miksery • Odlewarki • Przekładnie planetarne i inne. 



SPM®HD natychmiast  
ocenia stan łożysk w skali 

zielono - żółto - czerwonej.

”Technika pomiarowa jest bardzo solidna i nie przyniosła żadnych fałszywych alarmów, za każdym razem system wskazał uszkodzenie,  
które okazało się po demontażu łożyska poprawne. Czas ostrzegawczy był wystarczająco długi, do czternastu miesięcy”. 

Per Ljungström, Inżynier Utrzymania Ruchu, Holmen Paper Hallsta, Szwecja.



Wyzwania dla niskich prędkości
Kontrola stanu maszyn z niskimi obrotami jest o wiele 

bardziej skomplikowana niż dla standardowych  

maszyn. Sygnały pochodzące z łożysk i przekładni są 

zazwyczaj o niskiej energii, skomplikowane i praktycz-

nie nieanalizowalne. Odróżnienie tych sygnałów od 

szumu tła w celu pozyskania jednoznacznej informacji 

może być bardzo trudnym zadaniem. Dane pomiarowe 

zbierane przy niskich prędkościach są często błędnie 

odrzucone, jako „tylko hałas”. 

Dlatego, zużycie i uszkodzenia łożysk często pozostają 

niewykryte, dopóki nie jest za późno. 

Będąca rozszerzeniem utrzymania ruchu o kontrolę 

stanu przy niskich prędkościach, metoda SPM®HD jest 

technologią kontroli łożysk, której potrzebujesz.

Rozwiązanie SPM®HD
SPM HD umożliwia optymalne wykorzystanie sprzę-

tu i oprogramowania dla zmaksymalizowania możli-

wości działania. Zaawansowane, cyfrowe algorytmy 

pozwalają na bardzo szybkie odróżnienie pożądane-

go sygnału od szumu tła. Sygnał jest zbierany  

i wzmacniany, co daje jasny i niezakłócony obraz sta-

nu maszyn. 

SPM HD jest wynikiem intensywnych prac SPM In-

strument w ścisłej współpracy z klientami w przemy-

śle. Metoda została sprawdzona na maszynach rze-

czywistych z powodzeniem przy niskich prędkościach, 

takich jak prasy do zawijania, prasy śrubowe, cylindry 

suszące i turbiny wiatrowe, niektóre obracające się  

tylko kilka obrotów na minutę.

Kontrola łożysk niskoobrotowych
Przedwczesne awarie łożysk maszyn z niskimi prędkościami są ciągłym problemem. 
Specjalne wymagania związane z pomiarem przy niskich obrotach były poza zasię-
giem dla dotychczasowych technik kontroli - aż do teraz. 



Ortviken Paper Mill

Referencje

Ortviken Paper Mill w Szwecji jest własnością SCA  

i produkuje papier powlekany do publikacji, LWC i 

dzienników drukowany na czterech maszynach papier-

niczych o rocznej zdolności produkcyjnej 850.000 Ton. 

Monitorują prasy zawijające stosowane do odwadniania 

masy, zwykle pracujące z prędkością 6 - 15 obr/min, 

przy użyciu systemu kontroli ciągłej SPM Intellinova. 

Obserwując zainstalowany system z SPM HD w czerwcu 

2010, udało się zidentyfikować sześć uszkodzonych ło-

żysk. Badanie wymienionych łożysk potwierdziło,  

że SPM HD wskazuje właściwy rodzaj uszkodzenia łoży-

ska, co znacznie ogranicza obecnie poniesione koszty 

wymiany.

Urban Lander, kierownik utrzymania ruchu w SCA  

Ortviken, komentuje: ”Po kilku miesiącach pomiaru 

stanu łożysk z użyciem SPM HD, możemy stwierdzić, że 

metoda działa w pełni satysfakcjonująco. Planujemy 

obecnie zastosowanie SPM HD na większej ilości  

maszyn niskoobrotowych i możemy polecić SPM HD 

innym użytkownikom z podobnymi problemami  

z łożyskami”.Widmo pokazuje idealne spasowane z uszkodzeniem na 
pierścieniu zewnętrznym. 

Czas ostrzegawczy ponad półtora miesiąca. 



Gias es expelit latur? Ibus dolupti isq-

uae nobis dissimo comnime offictem 

veliquunt que vero.

Historia przypadków

Spectrum z głównego łożyska wału turbiny wiatrowej, NM52 900 
kW, wykazuje uszkodzenie pierścienia zewnętrznego. Poziom  
impulsów uderzeniowych jest nadal bardzo niski, ale widmo  
wykazuje, że uszkodzenie rozwija się. Wał obraca się 22 obr/min. 
Turbina wiatrowa wytwarza 752 kW, co jest 84% pełnej mocy. 

Trend Impulsów Uderzeniowych dla wolnopracującej przekładni 
transportera wykazuje stały wzrost od daty pierwszego odczy-
tu. Początkowo przekładnia była w zielonym polu i w dobrym 
stanie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy odczyty wzrosły do 
czerwonego i istnieją oznaki drobnych uszkodzeń.

Funkcja Podgląd Kolorowy Widma na zawijarce potwierdza, że 
sygnał pochodzi z bieżni wewnętrznej. Zawijarka pracuje z 
prędkością 10 do 15 obr/min. Wzór składa się z dominującej 
częstotliwości z wstęgami bocznymi. Po wymianie, oznaczonej 
żółtym kwadratem, sygnały całkowicie zniknęły. 
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Sygnał czasowy z przekładni wału walcarki Huty wskazuje na 
złamanie rolki. Łożysko obraca się  64 obr/min. Czas między 
znacznikami odpowiada prędkości obrotowej rolek. Funkcja 
czasowa jest bardzo potężnym narzędziem, w przypadku  
pogłębionej analizy stanu pracujących maszyn.



 

Wiedza o monitorowaniu stanu 
SPM Instrument jest dostawcą kompletnych rozwią-

zań, oferującym pełną gamę technik pomiarowych  

i rozwiniętych produktów do monitorowania stanu 

maszyn przemysłowych.  Pomiar łożysk i analiza sma-

rowania lub zaawansowana analiza drgań – posiadamy 

to wszystko. 

Oprócz zaawansowanych technik pomiarowych, rozle-

gły asortyment SPM obejmuje wszystko  od przetwor-

ników, nadajników i okablowania dla przenośnych 

przyrządów oraz systemy monitorowania online  

kontrolowane przez własne opracowane platformy 

oprogramowania, Condmaster®Nova. SPM Academy 

oferuje kursy standardowe i indywidualne szkolenia 

na wszystkich poziomach personelu zajmującego się 

monitorowaniem stanu.

Doskonałość działania w zasięgu ręki  
SPM HD to wyjątkowe rozwiązanie dla problemów do-

tyczących pomiaru stanu na maszynach pracujących  z 

niskimi prędkościami. To wyznacza nowy standard dla 

współczesnego monitorowania stanu i może być z po-

wodzeniem stosowany we wszystkich typach maszyn. 

Prawie każdy przemysł stosuje łożyska wolnoobrotowe, 

które dotychczas były niemożliwe do monitorowania 

- od elektrowni wiatrowych do przenośników w  

produkcji i górnictwie. Stosowane do szerokiej gamy 

maszyn, SPM HD daje naprawdę możliwość  spełnie-

nia obietnic monitorowania stanu we wszystkich  

gałęziach przemysłu. 

SPM HD posuwa monitorowanie stanu o jeden krok 

naprzód. Dostarczamy obecnie najbardziej niezawod-

ne narzędzie. 

Rozwiązania techniczne na każdą sytuację
Zaawansowana technika pomiaru SPM®HD jest zintegrowana z wysokorozwinięta 
grupą systemów on-line Intellinova. Pomiar ciągły zapewnia najszybsze wykrycie 
rozwoju uszkodzenia maszyny. 
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sPm instrument ab  ı  spminstrument.com  ı  spmhd.com


