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Vierintälaakereiden valvonta
Alun perin iskusysäysmenetelmä kehitettiin erityisesti 
vierintälaakereiden käyttökunnon valvontaa varten. 
Tälle menetelmälle on ominaista helppokäyttöisyys, 
helposti ymmärrettävien ja luotettavien tietojen tuot-
taminen laakerin mekaniikan sekä voitelun tilasta.  
Menetelmä perustuu vierintälaakereiden iskujen mit-
taukseen ja analysointiin, vain muutamia alkutietoja 
tarvitaan. Se arvioi nopeasti laakereiden tilan ja ilmai-
see käyttökunnon värikoodauksen avulla (väreinä vih-
reä, keltainen ja punainen). Ongelmakohdat havaitaan 
nopeasti ja helposti ilman erikoistaitoja.

SPM® HD on iskusysäysmenetelmän uusi muoto, ja sille 
on haettu patenttia. Se merkitsee läpimurtoa alhaisen 
kierrosnopeuden laakereiden käyttökunnon valvon-
nassa. SPM HD -menetelmä on ainutlaatuinen, sillä 
sen mittausalue on jopa 1–20 000 kierrosta minuutissa.

Entistä tarkempi käyttökunnon mittaus
Mittaustulokset esitetään ennennäkemättömän tar-
kasti, joten laakereiden kunnosta saadaan analyysi, 
joka ei ennen ole ollut mahdollista tällä tarkkuudella. 
Huipputarkat spektrit ja aikatasosignaalit vievät  
vikaantumisen perussyyn analyysin aivan uudelle  
tasolle. Saatavien tietojen ja lukemien perusteella  
laakereiden voitelu voidaan optimoida, joten laakerei-
den käyttöikä pidentyy merkittävästi.

SPM HD pystyy havaitsemaan laakereiden heikenty-
neen kunnon ja alkavat vauriot tarkasti. Se mahdollistaa 
näin erityisen pitkät ennakointiajat – tähän eivät muut 
yleisesti käytetyt menetelmät ääriolosuhteissa pysty. 

SPM HD -menetelmä on myös erittäin tehokas esimer-
kiksi vaihdelaatikoiden hammaspyörien hampaiden 
vaurioitumisesta johtuvien iskusignaalien havaitsemi-
sessa. SPM HD -tekniikka avaa uusia ulottuvuuksia  
mekaanisten laitteiden luotettavuudelle, ja se on 
täydellinen kumppani värähtelyanalyysille.

Laakereiden käyttökunnon mittausmenetelmien uusi sukupolvi
SPM Instrument oli jo 40 vuotta sitten mittaavan ennakkohuollon edelläkävijä. Sittem-
min SPM®-menetelmää on alettu käyttää teollisuudessa eri puolilla maailmaa, ja sitä 
pidetään nykyisin yleisesti laakereiden käyttökunnon parhaana mittausmenetelmänä.



 

Tarkka ennustettavuus 
Tarkat tiedot kuluvien osien kunnosta ovat välttämät-

tömiä asiantuntevalle huollon suunnittelulle. 

SPM HD -menetelmän tarjoamat pitkät ennakkovaroi-

tusajat mahdollistavat laitteistovikojen tunnistamisen 

jo varhaisessa vaiheessa.

Laitteiden ja komponenttien kulumisen seuranta  

onnistuu helposti koko niiden elinkaaren ajan. SPM 

HD -tekniikka seuraa osien tilaa ja ilmoittaa niiden  

kulumisesta hyvissä ajoin.

SPM HD -tekniikan kattavissa kenttäkokeissa on havait-

tu, että ennakkovaroitusajat vaihtelevat kolmesta  

neljääntoista kuukauteen.

SPM HD mahdollistaa tehokkaan ja hallitun ennalta-

ehkäisevän huollon. Ei enää ikäviä yllätyksiä ja laite-

vaurioita.

Rahallisia etuja
SPM HD -tekniikka mahdollistaa ennaltaehkäisevän 

huollon ulottamisen suurimpaan osaan tehtaan laitteita 

ja koneita. Koska entistä useampia koneita voidaan 

valvoa ja ennakkovaroitusajat ovat pitkiä, ennakoimat-

tomat  rikkoutumiset ja huoltoseisokit vähenevät.

Pitkillä ennakkovaroitusajoilla on alkavien vikojen ha-

vaitsemisessa useita selkeitä etuja:

• tuotannon seisokkiaikojen minimointi

• tuottavuuden maksimointi

• seurannaisvahinkojen vähentyminen

• pienempi varaosien tarve

• laadukkaammat korjaukset ja lyhyemmät korjausajat

• yritysomaisuuden arvon säilyminen

Pitkät ennakkovaroitusajat
Varhainen vianmääritys on erittäin tärkeää laitteiden käyttöiän ja tehokkuuden 
maksimoimisen kannalta. Koneiden/laitteiden jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen 
ja oikean korjausajankohdan määrittäminen on kuitenkin usein haastavaa.



edistykselliset sPm®hD 
-algoritmit suodattavat 
epäolennaiset signaalit.

viirapuristimet  •  Jenkkisylinterit  •  vaihdelaatikot  •  telapuristimet  
murskaimet  •  Kuljettimet  •  nosturit  •  hylkykuljettimet  •  Puhaltimet  •  Kuulamyllyt  

Pyörintäsäiliöt  •  sekoittimet  •  Kattilat  •  Jatkuvatoimiset valurit  •  Planeettavaihteet jne. 



sPm®hD -järjestelmä tunnis-
taa laakereiden tilan ja ilmai-
see sen vihreällä, keltaisella 

tai punaisella värillä.

”mittaustekniikka on toiminut erittäin luotettavasti, eikä järjestelmä ole antanut virheellisiä hälytyksiä. aina kun järjestelmä on ilmoittanut viasta,  
olemme todenneet ilmoituksen aiheelliseksi laakeria purettaessa. ennakkovaroitusajat ovat olleet jopa 14 kuukautta.” 

Per Ljungström, Ennakkohuoltoinsinööri, Holmen Paper Hallsta, Ruotsi.



Alhaisen nopeuden haaste 
Alhaisella pyörimisnopeudella toimivien koneiden 

käyttökunnon mittaus on hankalampaa kuin muiden 

teollisuuden koneiden. Laakeri- ja vaihdeongelmista 

kertovien signaalien energiasisältö on yleensä alhai-

nen, jolloin ne usein sekoittuvat keskenään,  ja ovat 

analysointikelvottomia. Signaalien erottaminen taus-

takohinasta ja käyttökelpoisten käyttökuntotietojen 

saaminen on usein erittäin hankalaa. Alhaisilla nope-

uksilla kerätyt mittaustiedot ohitetaan usein virheelli-

sesti pelkkänä kohinana. Näin ollen laakereiden kulu-

mat ja vauriot havaitaan usein vasta liian myöhään.

Koska SPM®HD -tekniikkaa voidaan käyttää myös al-

haisen kierrosnopeuden laitteissa, se riittää kattamaan 

kaikki laakereiden valvontatarpeet.

SPM®HD -ratkaisu 
SPM HD -tekniikka hyödyntää mittalaitteisto- ja ohjel-

mistokapasiteettia optimaalisella tavalla, joten se  

pystyy maksimoimaan koko mittausjärjestelmän suori-

tuskyvyn. Edistykselliset digitaaliset algoritmit mah-

dollistavat suuren dynamiikan ja halutun signaalin 

erottamisen taustakohinasta. Signaali poimitaan ja 

sitä vahvistetaan, ja näin laitteen käyttökunnon tilasta 

saadaan selkeä kuva.

SPM HD -tekniikka on syntynyt SPM Instrumentin ja 

teollisuuden asiakkaiden kiinteän kehitystyön tuloksena. 

Menetelmää on testattu käytännössä useissa alhaisen 

kierrosnopeuden sovelluksissa, kuten viirapuristimissa, 

ruuvipuristimissa, kuivaussylintereissä ja tuuliturbii-

neissa. Joissakin tapauksissa käyntinopeus on ollut 

vain muutama kierros minuutissa.

Alhaisen pyörintänopeuden laakereiden valvonta
Laakereiden ennenaikainen rikkoutuminen alhaisen pyörintänopeuden koneissa 
on yleinen ongelma. Tällaisten sovellusten mittauksiin liittyy haasteita, joiden takia 
käyttökunnon valvonta perinteisillä menetelmillä ei ole ollut mahdollista. 



Ortvikenin paperitehdas

järjestelmän käyttäjien kommentteja

Ruotsissa sijaitseva Ortvikenin paperitehdas on SCA:n 
omistuksessa, ja se valmistaa päällystettyä painopaperia, 
kevyesti päällystettyä paperia ja sanomalehtipaperia 
neljällä paperikoneella. Tehtaan vuotuinen tuotantoka-
pasiteetti on 850 000 tonnia. Paperimassan vedenpois-
tossa käytettävien viirapuristimien – joiden kierrosnopeus 
on yleensä 6–14 RPM – toimintaa valvotaan Intellinova-
on-line-järjestelmallä.

Sen jälkeen kun uusi SPM HD -järjestelmä asennettiin 
kesäkuussa 2010, kuusi laakerivikaa on tunnistettu  
onnistuneesti. Vaihdettujen laakereiden tarkastelu on 
varmistanut, että SPM HD -järjestelmä on pystynyt tun-
nistamaan laakeriviat oikein. Näin ollen laakereiden 
vaihtokustannukset ovat pienentyneet merkittävästi.

Urban Lander, SCA Ortvikenin huoltopäällikkö, kom-
mentoi asiaa näin: ”Seurattuamme laakereiden kuntoa 
SPM HD -järjestelmän avulla muutamien kuukausien 
ajan totesimme, että järjestelmä toimii täydellisesti ja 
juuri meidän tarpeisiimme sopivalla tavalla.

Suunnittelemme nyt SPM HD -tekniikan käyttöä myös 
muissa alhaisemman kierrosluvun koneissa. Voimme  
suositella tätä tekniikkaa kaikille samanlaisista laake-
riongelmista kärsiville.”spektri paljastaa täydellisesti laakerin ulkokehän vauriot.

ennakkovaroitusaika jopa 1,5 kuukautta.



Gias es expelit latur? Ibus dolupti isq-

uae nobis dissimo comnime offictem 

veliquunt que vero.

Esimerkkejä SPM HD-tekniikan käytöstä

nm52-tuuliturbiinin (900 kW) pääakselin laakerin spektri ilmai-
see vaurion laakerin ulkokehällä. iskusysäystaso on edelleen 
hyvin alhainen, mutta spektri paljastaa alkavan vaurion. akseli 
pyörii nopeudella 22 rPm. tuuliturbiini tuotti 752 kW:n tehon, 
joka on 84 prosenttia täydestä tuotetusta tehosta.

hitaasti pyörivää kuljettimen vaihteistoa koskeva iskusysäyst-
rendi ilmaisee tasaisen nousun ensimmäisten lukemien ottami-
sesta eteenpäin. alun perin vaihteisto oli vihreällä tasolla ja 
hyvässä kunnossa, mutta viime kuukausien aikana lukemat 
ovat nousseet punaiselle tasolle ja havaittavissa on merkkejä 
lievästä vauriosta.

viirapuristimen Color spectrum overview-toiminto varmistaa, 
että signaali tulee laakerin sisäkehältä. viirapuristimen telojen 
pyörintänopeus on 10–15 rPm. värikuviot  koostuvat sisäke-
häoireen keskitaajuudesta ja sen sivunauhoista. Laakerin  
vaihdon jälkeen (merkitty kuvaan keltaisella neliöllä) värilliset 
laakerisignaalit katoavat.
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teräsvalssin vaihteiston aikatasosignaali paljastaa viallisen 
pyörintäelementin. Laakerin pyörintänopeus on 64 rPm.  
Kursorien a-b-välinen aika vastaa laakerin pitimen yhtä pyö-
rähdystä akselinsa ympäri. aikatasosignaalin  analysointi on 
tehokas työkalu koneen käyttökunnon arvioinnissa.



 

Ammattimaista käyttökunnon mittausta
SPM Instrument tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja: 

useita erilaisia mittaustekniikoita ja tehokkaita mitta-

uslaitteita, joilla voidaan mitata teollisuuden laitteiden 

käyttökuntoa. Laakereiden mittaus- ja voiteluanalyysi 

tai edistyksellinen värähtelyanalyysi – meiltä löytyy  

sopiva menetelmä kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Edistyksellisten mittaustekniikoiden lisäksi kattava 

SPM-tuotevalikoima sisältää kaiken antureista ja  

kaapeloinneista kannettaviin laitteisiin ja reaaliaikai-

siin valvontajärjestelmiin, joita ohjaa tehokas 

Condmaster®Nova-ohjelmisto. SPM Academy tarjoaa 

standardisoituja kursseja ja räätälöityä koulutusta kai-

kille, jotka ovat mukana käyttökunnon mittauksessa.

Ammattimaista käyttökunnon valvontaa 
SPM HD on ainutlaatuinen ratkaisu käyttökunnon mit-

taukseen alhaisen kierrosnopeuden sovelluksissa.  

Se asettaa uudet standardit nykyiselle käyttökunnon 

valvonnalle, ja sitä voidaan käyttää menestyksekkäästi 

kaikentyyppisissä laitteissa.

Lähes kaikilla teollisuuden aloilla on alhaisella kierros-

nopeudella toimivia sovelluksia, joiden valvonta on  

tähän saakka ollut lähes mahdotonta – niin tuuliturbii-

neja kuin tehdas- ja kaivostuotannon kuljettimia jne. 

SPM HD on laajalti yhteensopiva useiden erilaisten  

koneiden kanssa, ja se antaa oivallisen mahdollisuuden 

käyttökunnon valvontaan kaikilla teollisuuden aloilla.

SPM HD vie käyttökunnon valvonnan askelta pidem-

mälle. Käytössämme on nyt uskomattoman laadukas 

ja luotettava työkalu.

Teknisiä ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin
Edistyksellinen SPM®HD -mittaustekniikka on saatavilla Intellinova on-line-
tuoteperheeseen. Reaaliaikainen mittaus takaa, että kehittyvät konevauriot 
havaitaan jo varhaisessa vaiheessa.
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