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Anmäl dig till vårt digitala 
nyhetsbrev och följ oss på

Snabbare rondmätning med Phase II
Efter vår lansering av Phase II har den ökade funktionali-
teten i Leonova Diamond och Leonova Emerald kommit 
många kunder till nytta. Flera av de uppgraderade funktio-
nerna har fått ett mycket varmt välkomnande, mest av allt 
den parallella exekveringen. Det är framför allt det enkla 
handhavandet med att starta denna funktion, och den stora 
tidsvinsten som har uppskattats av kunderna. 

På Stora Enso Kvarnsveden har man i ett tidigt skede varit 
med och fälttestat de nya funktionerna för både Leonova 
Diamond och Emerald.

- Efter att vi installerade uppdateringen av instrumenten 
har vi lyckats sänka tiden rejält som varje rond tar. Idag 
hinner man tre ronder på samma tid som en med den 
tidigare versionen, säger Peter Forsström, FU-inspektör på 
Kvarnsveden. På Kvarnsvedens pappersbruk mäts mest vibra-
tion och eftersom man har flera olika mätuppdrag på varje 
mätpunkt så sparar den parallella exekveringen mycket tid.

Det är bara att trycka på mätknappen så startar de parallella 
mätningarna med upp till tre simultana uppdrag. Dessa 
mätuppdrag kan t ex vara ett lågfrekvent vibrationsuppdrag 
i VEL för att hitta obalanser, ett högfrekvent vibrationsupp-
drag i ACC för att hitta exempelvis kuggingrepp, samt ett 
SPM HD uppdrag för att titta efter lagerskador. Om man har 
fler än tre mätuppdrag så startas automatiskt nästa uppdrag 
parallellt med övriga uppdrag när det första är slutfört. Den 
parallella exekveringen fortgår tills dess att alla mätuppdrag 
är genomförda. Mättiden för en mätrond förkortas med 
ända upp till 70 procent, d v s mätronder som tidigare tog tre  
timmar kan nu genomföras på endast en timme. 

Trevlig sommar!
önskar vi på SPM

Håll utkik på SPMs  
hemsida efter anmälan  

till årets Användartäff som 
kommer att vara  

någonstans i Sverige  
den 17-18 september!
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På kartongmaskinen KM3 kommer det befintliga 
onlinesystemet VCM20 att uppgraderas till det 
multifunktionella onlinesystemet Intellinova för 
tillståndskontroll. Med sina totalt 438 stötpulsgivare blir 
onlinesystemet på KM3 ett av världens hittills största 
med mätmetoden SPM HD inom pappersindustrin. 
Installation sker löpande med start våren 2014. 

Med Intellinova får underhållsavdelningen på Stora 
Enso Fors tillgång till mättekniken SPM HD som rönt 
stora framgångar sedan lanseringen i mars 2010. 
Med SPM HD medföljer förutom HDm/HDc (max 
stötpulsvärde resp smörjkondition) även SPM HD 
Spektrum och SPM HD Tidssignal som möjliggör 
enkel, snabb och pålitlig identifiering av skadetyp. Det 
nya systemet blir mindre känsligt för störningar från 

processen, vilket ger tydligare spektrum och trender 
vilket förenklar analys av mätresultaten.

Thomas Pettersson, UH-Chef, kommentar företagets 
satsning: ”Vi har idag med vårt befintliga system  
nästan inga oförutsedda lagerhaverier på de delar av 
KM3 som övervakas online. Investeringen här på Fors 
görs för att säkerställa en fungerande onlineövervakning 
på KM3. Dessutom ger de nyare Intellinova-enheterna 
utökade och förbättrade mätmöjligheter som vi är 
mycket intresserade av.”

SPM HD används även på andra produktionsanläggningar 
inom Stora Enso; på Skoghalls Bruk i Värmland mäter man 
på en tvättpress samt på delar av kartongmaskinen KM7, 
och på Kvarnsvedens Pappersbruk i Borlänge är SPM HD 
installerat på virapressar och tvättpressar.

Leonova Infinity har funnits på marknaden 
i snart tio år och kommer från och med 
maj 2014 inte längre att nytillverkas. Vi på 
SPM kommer att fortsätta att erbjuda kalib-
rering och service av instrumentet under  
kommande år. Sedan ett par år tillbaka säljs 
de nya handburna instrumenten Leonova 
Diamond och Leonova Emerald, som även finns 
i EX-utförande, med förbättrad och utvecklad 
funktionalitet. Läs gärna mer om de nya instru-
menten på vår hemsida.

Treaxlig vibrationsgivare
Den treaxliga vibrationsgivaren är 
avsedd för trekanalsmätning med 
det portabla instrumentet Leonova 
Diamond. Den är robust, stöttålig 
och har bred frekvensrespons 
( Z-axel 2 -10 000 Hz, X och 
Y-axel 2-7000 Hz). Känsligheten 
är 100 mV/g och temperatur-
området sträcker sig från -50 till 
+120 °C. Givaren är hermetiskt tillsluten, 
ESD-skyddad och skärmad för EMI/RFI 
samt försedd med en M12-kontakt.

Infinity går i pension . . .

På Stora Enso Fors i södra  
Dalarna, en av världens största och  

mest moderna tillverkare av falskartong för  
konsumentförpackningar och trycksaker,  

står man i begrepp att installera ett av  
världens största onlinesystem för tillståndskontroll  

med den patenterade mätmetoden SPM HD.

Stora Enso Fors installerar  
ett av världens största onlinesystem med SPM HD
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Elektro Dynamo i Helsingborg är ett serviceföretag inom den elektro-
mekaniska branschen med inriktning mot försäljning och service av 
industrikomponenter. För att kunna växa och utöka sina servicetjänster 
inom konditionsmätning har Elektro Dynamo nu valt att köpa in SPMs 
senaste portabla mätinstrument, Leonova Emerald IS, som möjliggör 
mätningar i ATEX-klassade områden.

Elektro Dynamo har ett 
långvarigt samarbete 

med SPM Instrument och 
använder sedan tidigare den 
föregående generationen 
portabla instrument från 
SPM, Leonova Infinity. 
Det nya instrumentet 

Leonova Emerald IS 
är IECEx och ATEX-
certifierat för zonerna 
0-2 och innehåller bland 

annat den patenterade mättekniken 
SPM HD samt ett kraftfullt paket 
för vibrationsanalys, balanserings-
funktion m m.

Johnny Martinsson, Teknisk Chef, 
kommenterar investeringen: ”Det 
var ett självklart val för oss att inves-
tera i den senaste mättekniken 
från SPM, då vi vill kunna erbju-
da våra kunder en framkantsteknik 
inom förebyggande underhåll. Det 
innebär att vi, förutom att erbju-

da service och reparationsarbeten, 
nu även kan mäta och balansera  
i ATEX-miljö.”

Varvtalsmätning på mellanaxlar  
med pseudo-tach

Vid mätning på exempelvis växel-
lådor behövs vanligtvis en puls per 
varv som varvtalssignal för att kunna 
skapa ett tidssynkront medelvärde 
(Time Synchronous Averaging, TSA). 

Normalt är det möjligt att mäta en 
puls per varv på den ingående eller 
utgående axeln, men hur gör man 
dessa mätningar på en eller flera 
mellanaxlar där tachometer inte kan 
användas och man därmed inte har 
tillgång till en varvtalssignal? 

Med den nya mjukvarufunktionen 

”pseudo-tach” i Condmaster är det 
möjligt att göra tidssynkron medel-
värdesbildning även på axlar som 
inte är möjliga att mäta med tacho-
meter. 

Funktionen skapar en konstgjord 
puls med exceptionellt hög nog-
grannhet från en uppmätt varvtals-
puls. För att detta skall fungera 
behöver man ange antalet kuggar 
på både kugghjulet på axeln som 
mäts och på det drivna kugghjulet 
på mellanaxeln.

Elektro Dynamo investerar i portabelt  
EX-instrument för tillståndskontroll

Helsingborgsbaserade Elektro 
Dynamo med 60 anställda är ett 
företag inom AxIndustries och 
verksamt i Helsingborg, Göteborg, 
Halmstad, Malmö och Lidköping.
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SPM Academy erbjuder tre nivåer av utbildning i vibrationsanalys 

enligt ISO-standard och genomför provet som kan ge deltagaren 

det officiella ISO 18436-2 godkännandet. Certifieringen är interna-

tionellt erkänd och är en merit samt ibland även ett krav för vissa 

typer av jobb inom industri och offshore.

Den första nivån, CAT I, är till största 
delen en allmän introduktion i till-
ståndskontroll för underhållspersonal 
som arbetar inom industri med 
höga krav på kompetens hos under-
hållsingenjörer. Utbildningen ger 
kunskap och motivation att enga-
gera sig i arbetet med att förbättra 
anläggningens prestanda. De två 
högre nivåerna, CAT II och III, är 
avsedda för specialister i vibra-
tionsanalys som vill utöka sina kun-
skaper och bättre kunna utnyttja 
potentialen i vad vibrationsanalys 

kan bidra med för att förbättra 
maskinernas tillförlitlighet.

Learning Zone
SPM Academy är ett av Mobius 
Institute godkänt utbildningscenter 
för att använda det interaktiva 
utbildningssystemet. När du anmä-
ler dig till kursen får du tillgång till 
Mobius Institute Learning Zone. På 
Learning Zone kan du se filmer 
med lektionssekvenser och med 
hjälp av Mobius Institute frågepro-
gram kan du förbereda dig inför 
kursen. Du har även tillgång till 

Learning Zone i sex månader efter 
kursen!

Professionellt kursmaterial
Under kursen får du se professionellt 
utvecklade PPT-bilder med 3D-anima-
tioner, Flash interaktioner och kraft-
fulla mjukvarusimuleringar. Det gör 
det mycket lätt att förstå vibrations-
analys. Under kursen använder vi 
trådlösa enheter för att köra anonyma 
frågeprogram; det hjälper deltagaren 
att se om man har uppfattat materialet 
korrekt och utbildaren kan se om alla 
hänger med.


