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Anmäl dig till nyhetsbrevet 

SPM Update! Du kan få det 

digitalt per e-mail eller via post. 

Anmäl dig antingen  

på vår webbplats  

www.spminstrument.se  

eller via kontakt med någon av 

våra säljare.

Fokus på mötet var att låta användarna själva få jobba praktiskt i gruppform 
med våra onlineprodukter och handinstrument. För att kunna göra det på 
bästa sätt valde vi att lägga mötet i Strängnäs och då på SPMs huvudkontor 
där forskning och utveckling, konstruktion och tillverkning av SPMs produk-
ter sker.

Naturligtvis gjorde vi även ett studiebesök, den här gången på ABB Motors 
i Västerås. Där fick vi se hur tillverkningen av en elmotor går till, bland annat 
med hjälp av robotar, vilket var mycket imponerande.

Tomas Årman

Försäljningschef Sverige

Vinnarna av lådbilsbygge samt lådbilsrace  
under Användarträffen 2011

Användarträff 2011

Tack alla för två trevliga dagar tillsammans. 
Vi hoppas på ett återseende nästa år.

Årets Användartäff i 
Mälardalen lockade 29  
deltagare från hela Sverige. 
Representerade företag 
var Stora Enso, Holmen 
Paper, SCA, Smurfit Kappa, 
Korsnäs, Billerud, Arctic 
Paper, Nordic Paper, 
Cascades Djupafors, Boliden 
Mineral och Temico. 



update

Vira- och tvättpressarna, som förser pappersmaskinen 
PM12 med pappersmassa, är den del i massatillverkning-
en där massan bleks och tvättas för önskad papperskvali-
tet. PM12 invigdes våren 2006 och är en av världens största 
pappersmaskiner. 2009 slog just denna maskin världsre-
kord i mängden papper producerat per minut; rekordet 
hamnade på en snittproduktion om 1926 meter/minut  
under tjugofyra timmar.

Göran Almqvist, vibrationstekniker på Kvarnsveden, 
kommenterar valet av SPM HD till dessa maskiner:  
”Vidareutvecklingen av stötpulsmättekniken, som gör att 
man på ett lättanalyserat sätt kan upptäcka lagerfel på 

långsamtgående maskiner, är mycket intressant. De fina 
kundcase som finns och att mätningarna är lättanalyse-
rade bidrog till att vi köpte SPM HD till vår anläggning för 
tillverkning av termomekanisk massa.”

Sedan SPM HD installerades på Kvarnsveden under  
sommaren 2011 har man upptäckt ett flertal lagerskador 
på både vira- och tvättpressarna. Två stycken virapress-
lager har man redan hunnit med att byta. Systemet ger 
en lång förvarningstid och bytet i de båda fallen med vi-
rapressarna kunde därmed planeras in i god tid för att 
passa in på ett planerat stopp på maskinen. 

Stora Enso 
Kvarnsveden  
satsar på  
SPM HD

Mätmetoden SPM HD fortsätter sitt segertåg inom pappersindustrin. Nu har också Kvarnsvedens pappers-
bruk utanför Borlänge valt att satsa på lagerövervakning online med SPM HD på flera lågvarviga maskiner. 
Installationen omfattar två virapressar med tjugo mätpunkter per press samt fyra tvättpressar med fyra 
mätpunkter vardera.
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Tillsammans med 
andra delägare 
äger Slättens Vind 

Ekonomisk Förening i 
dagsläget vindturbiner i drygt tjugo 
vindkraftsparker. Beräknad produktion 
för Slättens Vind år 2011 är ca 35 GWh 
och för 2012 ca 50 GWh. Föreningen 
bildades år 2000 och har ägt vindtur-
biner sedan 2003. Slättens Vind har 
729 medlemmar.

Slättens Vind har länge ansett att la-

gerövervakning i vindturbiner är ett 

bra verktyg för att säkerställa driftsä-
kerheten i de vindturbiner som för-
eningen är ägare till eller delägare i.  
Efter ett möte där olika systemlös-
ningar presenterades för över 60 in-
tresserade vindkraftsägare gjordes 
en noggrann utvärdering av de olika 
leverantörernas alternativ. Valet föll 
på SPM och Slättens Vind har nu till-
sammans med delägarna investerat i 
online-systemet Intellinova Compact 
med mätmetoden SPM HD till åtta 
2 MW Vestas V90 och två 2,5 MW 

Kenersys K100 från SPM. Installation 
och driftsättning slutfördes i oktober 
2011.

I en kommentar till ordern säger 
Bengt Andreasson från Slättens Vind: 
”Flera olika faktorer bidrog till valet 
av SPM som leverantör av tillstånds-
kontroll på våra turbiner. SPMs mät-
metod är pålitlig och rapportering 
av mätdata och larm etc sker via en 
smidig webbaserad lösning. SPM är 
flexibla och kunde erbjuda ett kon-
kurrenskraftigt pris.”

Intellinova Compact, det senaste tillskottet i Intellinova-familjen
Vår första order på denna variant av onlinesystemet gick till Slättens Vind  
och tio av deras vindturbiner på Varaslätten.



Condmaster:  
förflytta markörerna i spektrum med mikrosteg

När du använder markörer (cur-
sors) i spektrum och tidssignal, till 
exempel för att identifiera exakta 
frekvenser eller hitta harmonier, kan 
du använda tangentbordsknappen 
ALT för att förfina precisionen.

Den upplösning du valt har be-
tydelse för hur långt markörerna 
förflyttar sig för varje steg med 
piltangenterna; ju högre upplös-
ning, desto mindre förflyttning. 

Ibland är markörernas förflyttning 
för grov för det du försöker hitta. 
Då kan du trycka ALT + höger eller 
vänster pilknapp på tangentbordet 
för att åstadkomma “mikrosteg” 
för markörerna – på så vis framgår 
frekvenserna mycket tydligare.

Notera att för att tillämpa detta i 
tidssignalen behöver du aktivera 
Visa perioder (högerklicka i tidssig-
nalen och välj Visa perioder).

Liften är en så kallad funitel-lift som 
drivs med två dragvajrar, till skillnad 
från klassiska gondolliftar som bara 
har en vajer. En fördel med denna 
konstruktion är bättre drifttålighet i 
höga vindhastigheter. Silvretta Seil-
bahn transporterar skidåkare från byn 
Ischgl upp till skidområdet i skyttel-

trafik och driftstörningar under skid-
säsongen får stora konsekvenser för 
turismen i området.

Testmätningar har gjorts på tre vänd-
hjul i gondolbanans dalstation. Vänd-
hjulen, som också har till uppgift att 
upprätthålla vajerspänningen, har ett 
varvtal på 17-26 rpm och en diame-

ter på ca 4 meter. Lasten kan uppgå 
till 1100 kN. I denna applikation är 
lagrens innerring fast, medan ytter-
ringen roterar. 

När testmätningarna inleddes indike-
rades omgående en innerringsskada 
och man beslutade att byta lagret vid 
säsongens slut.

I skidområdet Silvretta Arena i Ischgl, Österrike, har 
man gjort testmätningar med SPM HD för att säker-
ställa driften av gondolbanan Silvretta Seilbahn.

Ischgl testar

Vi lämnar en lättförståelig rapport som 
beskriver eventuella skador som har upp-
stått. Rapporterna publiceras i webbpor-
talen SPM ServiceNet. Via e-post med-
delar vi när en ny rapport finns att läsa. 
Flera personer kan ha egna inloggnings-

uppgifter för att läsa rapporterna. I 
de fall där mätresultaten skickas till 
SPM’s server ingår säker lagring av 
mätresultat med backup varje dygn. 
Enheterna kan anslutas till vår 
server med 3G-modem.

SPM ServiceNet
Med vår övervakningstjänst ServiceNet erbjuder vi larmbevakning  
samt månadsrapporter med analys av dina mätresultat.

Vill du veta mer om  

ServiceNet? Kontakta din 

SPM-representant idag!

Tips 
 & Trix

Tips 
& Trix

Nu sänker vi priserna på 
rostfria SPM Shims för 
maskinuppriktning. 
Ta kontakt med oss så får 
du ett konkurrenskraftigt 
prisförslag.

Prissänkning  
på SPM Shims



SPM Instrument AB  |  Box 504  |  645 25 Strängnäs
Tel 0152-225 00  |  Fax 0152-150 75  |  info@spminstrument.se
spminstrument.se | leonovabyspm.com | intellinova.se | spmhd.com

Peder Skrivares skola bedriver även undervis-
ning i tillståndskontroll för energitekniker med 
vindkraftsinriktning vid Varbergs Högskola i 
samverkan med SPM.

Finns det några särskilda utmaningar i ditt jobb?

Att skapa intresse för underhållsteknik och tillståndskontroll 
bland elever och nå en kunskapsnivå där även projekt inom 
tillståndskontroll kan bedrivas i samverkan mellan industri 
och skola där industrin kan se skolans elever som en resurs. 
En intressant utmaning är att utveckla metoder och utrust-
ning för laborationer och tester där resultaten även kan vara 
intressanta för SPM att ta del av.  

Vilka applikationer övervakas med hjälp av utrustning 
från SPM?

Vi övervakar ett Vestas V42 vindkraftverk med Intellinova, 
SPM HD och vibrationsmätningar.

Intellinova Compact och Leonova Infinity används för ut-
bildning inom skolan och för olika prov och tester samt för 
projektarbeten inom industrin.

Ett nyligen påbörjat projektarbete är att två elever under 
detta läsår skall göra tillståndskontroll av rullningslager på 

en tvättpress inom massaindustrin. För detta ändamål kom-
mer SPM HD-mätningar att göras med Intellinova Compact. 

Vilka mätmetoder använder ni?

Vi tillämpar bland annat dBm/dBc, SPM HD och EVAM i 
undervisningssyfte. 

Personlig erfarenhet av tillståndskontroll?

Jag har mångårig erfarenhet av undervisning inom till-
ståndskontroll och som användare av SPM’s produkter.

Tack till Göran för att vi fick intervjua dig!

Göran Rosén 
Peder Skrivares skola

Göran Rosén är lärare i Energi-, drift- och underhållsteknik 
på Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg, där man inom 
teknikprogrammets Energi och miljöinriktning bland annat 
utbildar drift- och underhållstekniker.

I höst välkomnar vi Robert Uhrbom som ny försäljnings- 
ingenjör i södra Sverige.

Du som har hängt med oss på SPM ett tag kanske känner 
igen Robert, som jobbade på Svensk Försäljning från 1998 

fram till våren 2007. Nu återvänder han 
till SPM, närmast från Saltängens Meka-
niska, där han också jobbat som säljare.

Du når Robert på telefon: 
070-5958512 eller via mail:  
robert.uhrbom@spminstrument.se 

Nygammal säljare i södra Sverige


