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En ny era inom vibrationsövervakning
Den patenterade vibrationsteknologin HD ENV® är en ny envelopingteknik med High Definition-kvalitet för detektering av kugg- och
lagerfel i ett tidigt stadium.

Vibrationsanalys tar steget till High Definition
Med HD ENV tar vibrationsmätning och vibrationsanalys steget in i världen av högupplösta
mätdata. Detta nya framsteg inom vibrationsövervakningsteknik är ett idealiskt komplement till
traditionell vibrationsanalys. Metoden kan på ett mycket tidigt stadium upptäcka maskinproblem
som i allmänhet är svåra att identifiera tidigt med konventionella vibrationsövervakningsmetoder,
såsom kugg- och lagerskador.

Ultralånga förvarningstider
HD ENV ger tidigare förvarning om maskinproblem än andra metoder för vibrationsövervakning
och kan därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för en problemfri drift av kritiska maskiner.
Metoden är perfekt för övervakning av kugg- och lagerkondition över långa tidsperioder. Eftersom
den kan appliceras på vanliga standardaccelerometrar av bra kvalitet, är HD ENV särskilt lätt att
implementera i anläggningar där underhållspersonalen har vana vid vibrationsövervakning och
givare och kablage redan finns på plats. Spektrum och tidssignaler med unik precision och tydlighet lokaliserar skador under utveckling. Både skadetyp och omfattning indikeras med stor
noggrannhet och överlägsna förvarningstider. Alla aktuella varianter av handinstrumentet
Leonova och onlinesystemen i Intellinova-familjen har stöd för HD ENV.

Lång förvarning – nyckeln till lönsamt underhåll
Att ha tillräcklig tid för att planera byten eller reparationer kan vara
avgörande för att hålla underhållsbudgeten. HD ENV ger oöverträffad
förvarning om försämrad maskinkondition och krånglande komponenter.

Förläng planeringshorisonten till flera månader
Långa förvarningstider är en viktig faktor för framgångsrikt tillståndsbaserat underhåll och
avgörande för att minska risken för maskinhaverier. Att använda rätt övervakningsmetod kan
vara skillnaden mellan att få flera månader eller bara ett par veckor att planera byten eller
översyn av utrustning.
HD ENV är en stor förbättring av tillgängliga metoder för vibrationsövervakning. Metoden upptäcker kugg- och lagerfel i ett mycket tidigt skede av skadeprocessen och gör det möjligt att
noggrant övervaka utvecklingen av skadan. Med betydligt längre planeringshorisont för det
förebyggande underhållet kan metoden effektivisera underhållsarbetet och ge:
• mycket långa förvarningstider

• maximerad planeringshorisont
• förlängd livstid på utrustningen
• minskade reparationskostnader
• färre oplanerade driftstopp

HD ENV möjliggör längre
planeringshorisont än
någonsin tidigare.

Inom marin- och offshoreindustrin kan samarbete med en godkänd serviceleverantör
avsevärt minska klassificeringssällskapens inspektionskrav. SPM Instrument är godkänd som
tjänsteleverantör inom tillståndskontroll av DNV GL, Lloyd’s Register och ABS.

HD ENV är ett framsteg i hur
vibrationsdata bearbetas och
presenteras för användaren.

Perfekt teknologi för övervakning av – Virapressar • Yankeecylindrar • Växellådor
Valspressar • Krossar • Transportband • Kranar • Materialspridare • Roterande ugnar • Kulkvarnar • Upplösare
Omrörare • Massakokare • Tvättpressar • Hög- och lågtryckskikar • Stränggjutning • Planetväxlar etc.

Överlägsen övervakning av kuggar och lager
HD ENV är nästa tekniska framsteg inom vibrationsmätning.
Med rötterna i över fyrtio år av erfarenhet och innovationer erbjuder
metoden enastående prestanda med den allra senaste tekniken.

Användarvänligt och lätt att förstå
Med HD ENV är förvanskade mätdata, suddiga spektrum och osäkra slutsatser om mekanisk
kondition ett minne blott. De fyra stadier som vanligtvis kan ses i skadeprocessen för rullningslager kan tydligt observeras och övervakas genom varje stadium. Ett antal fördefinierade
filter finns för enkel konfiguration av mätningen; samtliga utformade för att upptäcka skador
eller avvikelser i skadans olika stadier. Efter avslutad mätning utvärderas aktuell maskinkondition mot inställda larmgränser och presenteras på en intuitiv grön - gul - röd färgskala.

Kostnadseffektiv, högpresterande lösning
HD ENV tar vibrationsenveloping till en helt ny nivå och är ett idealiskt komplement till konventionell vibrationsövervakning. En enastående detaljnivå i spektrum och tidssignaler gör
det enkelt att identifiera signaler orsakade av stötar som exempelvis kugg- och lagerskador.
Metoden kan tillämpas på vanliga IEPE-givare och man kan därmed dra fördel av redan
gjorda investeringar i infrastruktur och utbildning i vibrationsanalys. HD ENV kan användas
för att övervaka applikationer inom ett mycket brett varvtalsområde.

Unik digital signalbehandling
HD är framtiden inom digitala teknologier för
tillståndskontroll. Förmågan att visa störningsfria
vibrationsdata i HD-kvalitet särskiljer HD ENV
från andra vibrationsteknologier.

Känslighet och tydlighet i särklass
HD ENV erbjuder den mest avancerade visualiseringstekniken
inom vibrationsövervakning. Avancerade och patenterade digitala
signalbehandlingsalgoritmer med extrem känslighet extraherar
och förstärker relevanta signaler från bullret i den övergripande
maskinvibrationen. Spektakulärt tydliga spektrum och tidssignaler
ger en ögonblicksbild av maskinkonditionen och hjälper underhållsavdelningen att uppmärksamma potentiella problem.
Metoden ger ett skalärt värde, HD Real Peak, som representerar
envelopsignalens verkliga amplitudnivå. Detta värde används för
att avgöra hur allvarlig en skada är och för att trigga larm. Med
HD Order Tracking är antalet samplingar per varv konstant även
om varvtalet varierar, vilket säkerställer kristallklara spektrum
utan problem med smetning (smearing), där signalkällan är lätt
att identifiera.

Tydliga mätresultat tack vare
den digitala signalbehandlingen i
HD ENV gör det möjligt att upptäcka
fel i ett tidigt skede och underlätta
en korrekt felanalys.



Circular plot-diagrammet ger
en ny dimension till analysen av
tidssignaler. Vid analys av växellådor
visualiserar denna funktion
kugghjulens kondition.

Tekniska lösningar för alla behov
Experter på tillståndskontroll
SPM Instrument fokuserar uteslutande på utveckling och marknadsföring av utrustning och teknik för att mäta, analysera och presentera konditionsdata från komplexa maskiner. Vi levererar
helhetslösningar och erbjuder ett komplett sortiment av mätmetoder och högpresterande
produkter för tillståndskontroll av industriell utrustning. Lagermätning, analys av smörjkondition eller avancerad vibrationsanalys - vi har allt du behöver.

Helhetslösningar
Vid sidan av avancerad teknik för konditionsmätning omfattar SPMs kompletta produktutbud allt från givare, transmittrar och kablage till portabla instrument och onlinesystem
som kontrolleras av vår egen fullmatade mjukvaruplattform Condmaster ®. Vår utbildningsverksamhet SPM Academy erbjuder standardiserade kurser och skräddarsydd utbildning för
all personal som arbetar med tillståndskontroll, så att de kan utveckla sina kunskaper och
hålla sig uppdaterade om våra produkter och tekniker. Genom ett samarbete med Mobius
Institute erbjuder SPM Academy ackrediterade kurser i vibrationsanalys nivå CAT I, II, III
enligt ISO (18436-2/3).
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Den patenterade HD ENV-teknologin är integrerad i våra nuvarande
Leonova handinstrument och onlinesystemen Intellinova för att säkerställa tidigast möjliga upptäckt av begynnande maskinskador.
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