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Overvåkning av rulle-element lagre
Den originale støtpuls metoden ble utviklet spesielt 

for tilstandskontroll av kule- og rullelager. Metoden er 

kjennetegnet av sin brukervennlighet, presentert med 

lettfattelig og pålitelig informasjon om både den  

mekaniske tilstanden og smøretilstanden til lageret. 

Med få input data vil metoden måle signalene fra  

rulle-element lageret og umiddelbart presentere  

tilstanden i grønn – gul – røde tilstandskoder. Uten 

behov for spisskompetanse, blir problemområdene 

raskt og enkelt identifisert.  

Målemetoden SPM®HD er en patentsøkt videreutvik-

ling av SPM metoden og representerer et gjennom-

brudd i tilstandskontroll av sakteroterende maskiner. 

SPM HD er unik i sin enestående evne til å måle i  

turtallsområdet 1 - 20.000 Rpm.

En ny definisjon av tilstandskontroll  
Måleresultatene blir presentert så detaljert som aldri 

før og gir krystallklare bilder av lagertilstanden. Spek-

trum og tidssignaler med knivskarp oppløsning  

bringer årsaksanalyse til et nytt nivå av forståelse. 

Med bra måleresultater og utvidet kunnskap, kan  

lagerets smøretilstand hurtig optimaliseres og lager-

ets levetid kan bli vesentlig forlenget. 

Der etablerte metoder mislykkes vil SPM HD opp- 

dage forverret lagertilstand og begynnende feil med 

imponerende nøyaktighet og varsler i god tid. SPM HD 

metoden er også effektiv til å oppdage skadede 

tenner i gir.

SPM HD legger til rette for økt driftssikkerhet for  

mekanisk utstyr og er det perfekte komplement til  

vibrasjonsanalyse.

En ny generasjon lagerovervåkning
For 40 år siden var SPM Instrument pionerer innen støtpuls målinger. Siden da har 
True SPM® metoden funnet brukere i industrier over hele verden, og blir anerkjent 
som den vanligvis beste metoden for å måle lagertilstanden.



 

Alltid et steg foran
Nøyaktig tilstandsinformasjon er en forutsetning for å 

kunne gjøre beslutninger om planlagt vedlikehold. 

Med enestående forhåndsvarsling vil SPM HD gi deg 

muligheten til å identifisere potensielle problemer på 

utstyret på et tidlig tidspunkt. 

SPM HD gjør det enkelt å overvåke slitasje på utstyr 

og komponenter i deres levetid. Metoden oppdager 

effektivt tidlige faresignaler fra maskindeler og evalu-

erer automatisk deres driftstilstand.

Under den omfattende felttestingen av SPM HD,  

har forhåndsvarsling av feil variert fra tre til fjorten 

måneder. 

SPM HD gir deg full kontroll over ditt forebyggende 

vedlikehold. Ingen ubehagelige overraskelser eller 

“finne ut på den harde måten”.

Konkrete fordeler
SPM HD gjør det mulig å innlemme de fleste av  

anleggets maskiner i ditt forebyggende vedlikehold. 

Når flere maskiner kan bli overvåket med tidligere  

forvarsler av feil, kan antall havari og anleggsstopp  

bli redusert.

Fordelene med tidlig varsling av maskinfeil er åpen-

bare:

• Optimerte driftsstopp 

• Maksimal produktivitet

• Færre følgeskader

• Redusert lager av reservedeler

• Kvalitets reparasjoner og kortere reparasjons tid

• Opptjente aktiva verdier

Enestående forvarslingstider
Tidlig oppdagelse av svikt er viktig for å maksimere utstyrets levetid og effektivitet. 
Det er vanskelig og mange ganger umulig å beregne gjenværende levetid for en 
komponent, og å vite når tiden er inne for reparasjon.



De avanserte sPm®hD  
algoritmer filtrerer ut  

irrelevante signaler.

Wirepresser • yankee sylindere • girkasser • valsepresser
Knusere • transportører • Kraner • roterende brennovner • Kulemøller  

røreverk • miksere • Dampkokere • Kontinuerlig støpemaskiner • Planetgir med mer.



sPm®hD evaluerer  
umiddelbart lagertilstanden 

i grønn – gul - rød.

”målemetoden er veldig pålitelig og har ikke generert noen falske alarmer; hver gang systemet indikerer en skade,  
har det vist seg riktig når vi demonterte lageret. Forvarseltiden har vært så lang som opp til fjorten måneder.”  

Per Ljungström, Forebyggende Vedlikeholdsingeniør, Holmen Papir Hallsta, Sverige.



Utfordringen med sakteroterende 
Tilstandsmåling på sakteroterende maskiner er mer 

komplisert enn på industrielle maskiner generelt.  

Signaler som kommer fra lager og tannhjuls proble-

mer har vanligvis lavt energiinnhold, er vanskelige å 

skille ut og praktisk talt umulig å analysere. Å skulle 

skille disse signalene fra bakgrunnsstøy for å trekke ut 

meningsfull måleinformasjon kan være en svært  

vanskelig oppgave. Måledata fra sakteroterende  

maskiner er ofte feilaktig avvist som ”bare støy”.  

Derfor blir slitasje og skader på lager ofte ikke opp-

daget før det er for sent.

Ved utvidelse av deres forebyggende vedlikehold til å 

inkludere tilstandskontroll av sakteroterende maskiner, 

er SPM HD den eneste målemetoden du trenger.

Løsningen er SPM®HD
I SPM HD benyttes maskinvare og programvarekapa-

siteten optimalt for maksimal ytelse. Avanserte  

digitale algoritmer gir svært høy dynamikk som gjør 

det mulig å skille det ønskede signalet fra bakgrunns-

støy. Signalet blir plukket opp og fremheves og  

resultatet er en klar og tydelig oversikt av maskin- 

tilstanden som lett kan analyseres.

SPM HD er et resultat av en intensiv utvikling utført  

av SPM Instrument i nært samarbeid med kunder  

i industrien. Metoden har med gode resultater blitt 

felttestet på sakteroterende maskiner som doble  

wirepresser, skrupresser, tørkesylindere og vind- 

turbiner, noen roterer med bare et par omdreininger  

per minutt.

Lagerovervåkning ved meget lave turtall
For tidlig feil i lagrene i sakteroterende maskiner er et allmenn kjent problem. 
De spesielle krav knyttet til måling av applikasjoner med lavt turtall har vært 
utenfor områdene til etablerte overvåkningsteknikker – inntil nå.



Ortviken Paper Mill

Kunde uttalelser

Ortviken Paper Mill i Sverige er eid av SCA og produ-

serer belagt trykkpapir, LWC og avispapir på fire papir-

maskiner med en årlig produksjonskapasitet på 

850.000 tonn. De overvåker sine doble wirepresser 

brukt for cellulose avvanning, normalt med et turtall 

på 6 til 15 rpm, med SPM online system Intellinova.

Etter installasjonen av systemet med SPM HD i juni 

2010, har seks lagerskader suksessfullt blitt oppdaget. 

Undersøkelse av de erstattede lagrene har bekreftet at 

SPM HD indikerer korrekt type av lagerskade, og kost-

nadene for lagerbytte er nå betydelig redusert.

Urban Lander, vedlikeholdsleder ved SCA Ortviken, 

sier: ”Etter noen få måneder med måling av lager- 

tilstanden med SPM HD, konkluderer vi med at den 

fungerer fullstendig og til vår fulle tilfredshet. Vi plan-

legger nå å benytte SPM HD på flere av våre sakterot-

erende maskiner, og vi kan anbefale SPM HD til andre 

brukere med lagerproblem på tilsvarende maskiner.” spekteret viser en perfekt match med skade i lagerets ytterring.

mer enn en og en halv måneds forvarsel tid.



Gias es expelit latur? Ibus dolupti isq-

uae nobis dissimo comnime offictem 

veliquunt que vero.

Case stories

Spektrumet fra hovedaksellageret på en vindturbin, nm52 
900 kW, viser en skade på ytterringen. støtpuls nivået er  
fremdeles veldig lavt, men spekteret viser en skadeutvikling. 
akselen roterer med 22 rpm. vindturbinen genererer 752 kW 
som er 84 % av full effekt.

Støtpuls trenden for girkassen til et saktegående transport-
bånd viser en jevn økning siden den første målingen ble  
foretatt. opprinnelige var girkassens tilstand god, men i løpet 
av de seneste månedene har målingene gått over til rødt og det  
er tegn til mindre skader.

Colored Spectrum Overview fra en wirepresse bekrefter  
at signalet stammer fra lagerets innerring. valsene i  
wirepresser roterer med 10 til 15 rpm. mønsteret består av  
senterfrekvensen med sidebånd. etter lagerbytte, merket med 
en gul firkant, har lagersignalene forsvunnet helt.
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Tidssignalene fra en girkasse i en stålfabrikk viser en ødelagt 
rull i et lager. lagrene roterer med 64 rpm. tiden mellom  
markørene tilsvarer rullenes turtall. tidssignalet er et svært 
effektivt verktøy for å gjøre en grundig analyse av maskinenes 
tilstand.



 

Spesialister på tilstandskontroll 
SPM Instrument er totalleverandør av løsninger,  

og tilbyr et komplett sortiment av målemetoder og 

produkter med høy ytelse for tilstandskontroll av  

industrimaskiner. Lagermåling og smøreanalyser eller 

avansert vibrasjonsanalyse – vi har alt du trenger.

I tillegg til avanserte målemetoder, dekker den  

omfattende produktlinjen til SPM alt fra givere, trans-

mittere og kabling til bærbare instrumenter og online 

overvåkningssystemer som styres av vår egen  

programvare Condmaster®Nova. SPM Akademiet  

tilbyr standardiserte kurs og tilpasset opplæring  

for alle nivåer av ansatte som jobber med tilstands-

kontroll.

Optimal driftssikkerhet er tilgjengelig 
SPM HD er den unike løsningen der det er problemer 

med tilstandsmåling på sakteroterende maskiner.  

Den har satt en ny standard for moderne tilstands-

overvåkning og kan med stor fordel brukes på alle  

typer maskiner. 

Nesten all industri har sakteroterende applikasjoner 

som tidligere har vært umulig å overvåke med  

tilstandskontroll – fra vindturbiner til transportbånd  

i industri og gruvedrift. SPM HD er en mulighet til  

virkelig å maksimere løftet om tilstandsovervåkning  

i alle bransjer og kan benyttes på et omfattende  

spekter av maskiner.

SPM HD tar tilstandskontroll et skritt videre. Det 

ultimate verktøyet for maksimal driftssikkerhet er her.

Teknisk løsning for enhver situasjon
Den sofistikerte målemetoden SPM®HD er integrert i Intellinova familien, et 
avanserte online system for tilstandskontroll. Kontinuerlige målinger online 
sikrer tidligst mulige oppdagelser av maskinskader.
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sPm instrument ab  ı  spminstrument.com  ı  spmhd.com


