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Het bewaken van wentellagers
De oorspronkelijke Schokpuls Methode werd speciaal 
ontwikkeld voor conditiebewaking van wentellagers. 
De methode wordt gekenmerkt door haar gebruiksge-
mak en presenteert betrouwbare en eenvoudig te be-
grijpen informatie over de mechanische conditie en de 
smeerfilmkwaliteit van het lager. Met slechts beperkte 
invoergegevens, meet en evalueert de SPM methode 
de conditie van wentellagers naar intuïtieve groen-
geel-rood conditie codes. Zonder de noodzaak aan 
gespecialiseerde kennis, kunnen probleemgebieden 
makkelijk en snel in kaart gebracht worden.

De SPM®HD meettechniek, waarop meerdere patenten 
zijn aangevraagd, is een doorontwikkeling van de SPM 
methode en is een doorbraak in conditiebewaking van 
machines met een laag toerental. SPM HD is uniek  
vanwege de mogelijkheid om lagers te meten in het 
bereik van 1 – 20.000 RPM.

Conditiebewaking anno nu
Meetresultaten werden nog nooit eerder zo gedetail-
leerd weergegeven en geven een glashelder beeld van 
de lagerconditie. Haarscherpe spectra en tijdsignalen 
tillen het analyseren van de oorzaak van een lagerscha-
de naar een hoger niveau. Gebaseerd op meetresulta-
ten en aanwezige kennis, kan de smering van een lager 
worden geoptimaliseerd en kan de levensduur van het 
lager significant verlengd worden.

Waar gangbare methoden tekort schieten, detecteert 
SPM HD verslechterende lagerconditie en beginnende 
schades met indrukwekkende precisie en lange  
pre-warning tijden. De SPM HD techniek is ook erg  
effectief voor het meten van tandwielproblemen,  
bijvoorbeeld veroorzaakt door beschadigde tanden.

SPM HD effent het pad voor optimale betrouwbaar-
heid van uw machinepark en is de perfecte metgezel 
voor trillingsanalyse.

Een nieuwe generatie in lager bewaking technologie
40 jaar geleden was SPM Instrument pionier in schokpuls metingen. Sinds die tijd 
heeft de True SPM® methode gebruikers gevonden in industrieën over de hele wereld 
en wordt algemeen erkend als de beste methode voor het meten van lagerconditie.



 

De kracht van voorspelling 
Betrouwbare conditie informatie is een voorwaarde 

voor het maken van weloverwogen beslissingen bij 

toestandsafhankelijk onderhoud. Met voortreffelijke 

pre-warning tijden, geeft SPM HD de mogelijkheid om 

potentiële machineproblemen in een zo vroeg moge-

lijk stadium te identificeren. 

De slijtage van machines en onderdelen gedurende 

hun levensduur kan makkelijk gevolgd worden. SPM 

HD detecteert efficiënt die machineonderdelen  

die vroegtijdig fenomenen / signalen laten zien en  

evalueert automatisch hun huidige conditie.

Gedurende uitgebreide SPM HD veldtesten, varieer-

den pre-warning tijden van 3 tot 14 maanden.

SPM HD geeft u volledige controle over uw preventieve 

onderhoudsprogramma. Dus geen verrassingen meer.

Tastbare voordelen
SPM HD maakt het mogelijk om de meerderheid  

van het machinepark in het bedrijf op te nemen in uw 

predictief onderhoudsprogramma. Als meerdere  

machines met langere pre-warning tijden bewaakt 

kunnen worden, kan het aantal storingen en stilstan-

den gereduceerd worden.

De voordelen van vroegtijdige melding van ontwik-

kelende machineproblemen zijn duidelijk:

• Minimale downtime 

• Maximale productie output

• Minder gevolgschade

• Reductie voorraad reservedelen

• Betere, snellere reparaties

• Behoud intrinsieke waarde

Buitengewone pre-warning tijden
Vroegtijdige detectie van beginnende schades is essentieel voor het maximaliseren 
van de levensduur en efficiency van machines. Het inschatten van de restlevensduur 
en weten wanneer reparaties het best ingepland kunnen worden, is op z’n zachtst 
gezegd moeilijk.



De geavanceerde  
sPm®hD algoritmes filteren 

de irrelevante signalen. 

Zeefband persen • yankee cilinders • (planetaire) tandwielkasten 
 • Walsen • brekers • transportbanden • Kranen • trommel ovens

Kogelmolens • agitators • mixers • Continue gietmachines en meer.



sPm®hD evalueert  
lagerconditie direct in  
groen - geel - rood.

“De meettechniek is zeer betrouwbaar en heeft geen valse alarmen gegenereerd; telkens wanneer het systeem schade aangaf,  
bleek het na het demonteren van het lager correct te zijn . We hebben pre-warning tijden tot wel 14 maanden gehad.”  

Per Ljungström, Preventive Maintenance Engineer, Holmen Paper Hallsta, Zweden.



De uitdaging van lage toerentallen 
Conditiebewaking van machines die op lage snelheid 

draaien is gecompliceerder dan van industriële ma-

chines in het algemeen. Signalen afkomstig van lager- 

en tandwielproblemen hebben over het algemeen 

een lage energie-inhoud en zijn praktisch niet te ana-

lyseren. Het kan een zeer lastige taak zijn om deze 

signalen te onderscheiden van de achtergrondruis en 

derhalve zinvolle lagerinformatie te verkrijgen. Meet-

gegevens die worden verkregen bij een laag toeren-

tal worden vaak afgedaan als “ruis”. Vandaar dat 

schade en slijtage van lagers vaak onopgemerkt blijft 

totdat het te laat is.

SPM®HD is de technologie die u nodig heeft om uw 

predictief onderhoud uit te breiden met conditiebe-

waking bij lage toerentallen.

De SPM®HD oplossing 
SPM HD maakt optimaal gebruik van de hardware  

en software mogelijkheden in het Intellinova meetsys-

teem. Geavanceerde digitale algoritmes leveren  

een zeer hoge dynamiek en maken het mogelijk het 

gewenste signaal te onderscheiden van achter-

grondruis. De juiste signalen worden opgepikt en  

versterkt, wat resulteert in een helder beeld van de 

machineconditie.

SPM HD is het resultaat van een intensief ontwikke-

lingsprogramma binnen SPM instrument, in nauwe sa-

menwerking met klanten uit de industrie. De methode 

is succesvol getest in de praktijk op toepassingen met 

een laag toerental, zoals bandpersen, schroefpersen, 

droogcilinders en windturbines, sommigen draaiend 

met slechts een paar omwentelingen per minuut.

Lagerbewaking bij ultra lage toerentallen
Het voortijdig falen van lagers in machines met een laag toerental is een bekend 
probleem. De eisen die samenhangen met metingen op toepassingen met een laag 
toerental, overschreden de grenzen van de tot nu toe toegepaste meettechnieken.



Ortviken Papierfabriek

Getuigschrift van een klant

Ortviken papierfabriek in Zweden, onderdeel van de 

SCA groep, produceert diverse soorten papier voor 

kranten en tijdschriften op 4 papiermachines, met een 

jaarlijkse productiecapaciteit van 850.000 ton. Zij be-

waken hun zeefband persen die worden gebruikt voor 

de ontwatering van pulp en die normaliter draaien  

tussen de 6 en 15 toeren per minuut, met het SPM  

online systeem Intellinova.

Na de installatie van het systeem met SPM HD in juni 

2010, zijn zes lagerschades succesvol geïdentificeerd. 

Bestudering van de vervangen lagers bevestigde dat 

SPM HD het soort en de mate van lagerschade correct 

aangeeft. De kosten voor het vervangen van deze  

lagers zijn nu aanzienlijk verminderd. 

Urban Lander, Onderhoudsmanager bij SCA Ortviken 

licht toe: ”Na een paar maanden lagerconditie metin-

gen met SPM HD hebben we geconcludeerd dat het 

werkt naar onze volle tevredenheid. We zijn van plan 

om SPM HD toe te passen op meer machines met een 

laag toerental en we kunnen SPM HD aanbevelen aan 

andere gebruikers met gelijke lagerproblemen.” het spectrum toont een perfecte match met de schade aan 
de buitenring.

meer dan anderhalve maand pre-warning tijd.



Gias es expelit latur? Ibus dolupti isq-

uae nobis dissimo comnime offictem 

veliquunt que vero.

Case stories

het spectrum van een hoofdas lager op een windturbine, 
nm52 900 kW, laat een schade aan de buitenring zien. het 
schokpuls niveau is nog steeds erg laag, maar het spectrum 
toont een zich ontwikkelende schade. De as draait met  
22 toeren per minuut. De windturbine genereerde 752 kW, 
wat 84% van het volledige vermogen is.

De trend van een schokpuls meting van een langzaam draaiende 
tandwielkast van een transportbandinstallatie, laat een gestage 
stijging zien sinds de eerste metingen. aanvankelijk werd de tand-
wielkast in het groene gebied geëvalueerd en was in goede con-
ditie, maar de afgelopen maanden zijn de metingen gestegen tot  
in het rode gebied en zijn er tekenen van een beginnende schade.

het color spectrum overview van een zeefband pers bevestigt 
dat het signaal afkomstig is van de binnenring. De zeefband 
pers draait 10 tot 15 toeren per minuut. het patroon bestaat 
uit de binnenring defectfrequentie met zijbanden. na de  
vervanging, gemarkeerd met een geel blokje, verdwijnen de 
lagersignalen volledig.
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het tijdsignaal van een tandwielkast in een staafwalserij toont 
een beschadigd rolelement. het lager draait met 64 toeren 
per minuut. De tijd tussen de markers correspondeert met de 
kooi frequentie van het lager. het tijd domein is een zeer 
krachtig hulpmiddel bij diepgaande analyse van de conditie 
van een draaiende machine.



 

Condition monitoring expertise 
SPM Instrument levert totaaloplossingen en biedt een 

compleet programma meettechnieken en hoogwaar-

dige meetapparatuur aan voor conditiebewaking van 

industriële machines. Lagermetingen en analyse van 

de smering en/of geavanceerde trillingsanalyse – we 

hebben overal een oplossing voor. 

Naast geavanceerde meettechnieken, omvat de  

uitgebreide SPM productlijn alles van opnemers, 

transmitters en installatie accessoires, tot portable en 

online bewakingssystemen die geïntegreerd worden 

in het software platform Condmaster®Nova. De SPM 

Academy verzorgt zowel standaard als op maat  

gemaakte cursussen voor alle functionarissen die  

betrokken zijn bij conditiebewaking.

Operational excellence is at hand 
SPM HD is de unieke oplossing voor de problemen 

die conditiemetingen op machines met een laag  

toerental met zich meebrengen. Het stelt een nieuwe 

standaard voor moderne conditiebewaking en  

kan succesvol worden toegepast op alle soorten  

machines.

Bijna elke industrie heeft machines met een laag  

toerental, welke tot nu toe, niet te monitoren zijn  

geweest – van windturbines tot transportbanden in 

de industrie en mijnbouw. Door zijn toepasbaarheid 

op een bredere range van machines, biedt SPM HD 

de kans om het potentieel van conditiebewaking in 

alle industrietakken te optimaliseren.

SPM HD tilt conditiebewaking naar een hoger niveau. 

De ultieme betrouwbaarheidstool is nu beschikbaar.

Technische oplossingen voor elke situatie
De geavanceerde SPM®HD meettechniek is geïntegreerd in de high-end 
Intellinova online systemen. Online metingen garanderen een zo snel 
mogelijke detectie van zich ontwikkelende lagerschades.
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sPm instrument ab  ı  spminstrument.com  ı  spmhd.com


