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Slite Vind AB driver 29 vindkraftverk, varav tio stycken 
finns i Smöjens vindpark på Gotland. Sedan 2004 finns 
i Smöjen ett VCM-system från SPM. Systemet har fram-
gångsrikt bidragit till stora ekonomiska besparingar i 
form av förhindrade haverier på vindmöllorna. 

Det före detta kalkbrottet Smöjen ligger på en udde på nordöstra Gotland,  
där vindkraftverken står i två linjer från sydost till nordväst.  Fyra av Smöjens  
vindmöllor är utrustade med SPM:s system VCM20 som mäter kontinuerligt  
dygnet runt, året om. Ett lokalt nätverk binder samman de fyra kraftverken  
och en central dator med Condmaster®Nova tar emot mätdata från stötpuls-
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SPM sparar pengar inom 
vindkraf t

Mätenheten Machine Guard MG4-
REF11 används för kontinuerlig 
övervakning av de mekaniska stötar 

som uppstår när malsegmenten i en 
raffinör kommer i kontakt med var-
andra och vid maskinvibration. 

En stötpulsgivare fästs i raffinörens 
maskinhus så att mekaniska stötar 
från malsegmenten når givaren med 
minsta möjliga dämpning. Givaren 
är ansluten till MG4-REF11 som ana-
lyserar de mottagna signalerna med 
hänsyn till amplitud och förekomst-

frekvens. Den mäter även RMS-vär-
det av vibrationshastigheten i enlig-
het med ISO 2372. Om malsegmen-
ten kommer i kontakt med varandra 
aktiveras ett relä och en signal avges 
att öppna malspalten. 

Displayen visar mätresultaten för 
båda kanalerna. MG4-REF11 kan 
anslutas till en PLC via de analoga 
utgångarna.   

Ny variant av MG4 på marknaden

kraftiga skador i lagerbana

mätning med SPM®-metoden samt 
vibrationsmätningar. Anläggningen 
har varit i drift i två och ett halvt år. 
Under denna tid har VCM-syste-
met indikerat två lagerfel samt en 
skadad kardanaxel. Tre haverier har 
därmed kunnat undvikas.

I juni 2006 upptäcktes förhöjda 
SPM-värden för ett lager på växellå-
dans mellanaxel. Under sommaren 
sjönk mätvärdena för att under sen-
hösten återigen öka. Under perio-
den december – januari uppnåddes 
alarmerande nivåer. I mitten av 
januari i år gjordes därför en slutlig 
utvärdering av symptomnivåerna 
men exakt vilken del i växellådan 
som gav upphov till de förhöjda 
nivåerna kunde inte bestämmas. 

Jan Hoflin, ansvarig för vindkraft 
på SPM, berättar:

Exemplet visar hur viktigt det är 
att ha rätt information om både 
lager och varvtal. Med rätt infor-
mation från början hade felsymp-
tomen direkt pekat på rätt position. 
Efter korrigering av grunddata 
visade även trenden i mjukvaran 
på kraftiga skador i lagerbanorna. 
Lagerbytet blev lyckat och inga 
följdskador konstaterades på väx-
ellådan. Den totala besparingen 
för lagerbytet jämfört med ett byte 
av hela växellådan värderas till ca 
1 miljon kronor.

Försäkringsbolagen är intresserade 
av huruvida felet är förutsägbart. 
Med VCM20 och mätning med 
SPM Spectrum™ kan man visa att 
en skada som den som indikerades 
på Smöjen kan upptäckas på ett 
tidigt stadium. Försäkringsbolagen 
kan därmed komma att ställa högre 
krav på övervakningsutrustning i 
vindkraftverk.

”Den totala besparingen för lagerbytet 
jämfört med ett byte av hela växellådan 

värderas till ca 1 miljon kronor.”

Forts. från sid 1



Peder Skrivares Skola i Varberg är en gymnasieskola i tiden 
där allt är möjligt. Skolan präglas av kreativitet och mångfald 
som bygger på respekt för varandra. En skola där tiden aldrig 
står stilla, där skratt och allvar blandas på ett naturligt sätt.

Energi och miljö 
– populär utbildning på 

teknikprogrammet
Skolans energi- och miljötekniska 
utbildning har under�många år haft 
ett relativt stort antal�elever jäm-
fört med motsvarande program i 
övriga�landet. Detta kan bero på olika 
faktorer men en bidragande orsak 
är säkert det samarbete�som finns 
mellan det lokala näringslivet�och 
skolan.

Samarbete med SPM
Sedan mitten på åttiotalet använ-
der Peder Skrivares Skola mätin-
strument från SPM i utbildningen. 
Vi bistår också med support, ser-
vice och utbildning. Främst används 
våra produkter när eleverna utför 
tillståndskontroller på företaget 
Renovas fläktar, något som blivit ett 
stående inslag i energiutbildningen 

genom åren. För att hjälpa elev-
erna att lära sig utvärdera mätdata 
har SPM också deltagit i elevernas 
bedömningar av maskinkonditio-
nen vid dessa tillståndskontroller. 
Samarbetet gör att eleverna får kun-
skap och erfarenhet om rullning-
slager, SPM´s produkter samt olika 
mätmetoder.

VCM20 hos 
Varbergs Energi

Som ett nytt projekt som kommer 
att löpa under ett antal år har skolan 
införskaffat en komplett vibrations-
mätanläggning för ett vindkraftverk. 
I ett nära samarbete med Varbergs 
Energi, kommer utrustningen att 
monteras i ett av Energiverkets vind-
kraftverk. Anläggningen, en Vestas 
V42, kommer att övervakas med ett 
kontinuerligt mätsystem av typen 
VCM20 från SPM. Systemet är skräd-

darsytt för mätning och insamling av 
vibrationssignaler från verkets alla 
ingående roterande delar och utvär-
deringen sker med hänsyn tagen 
till vilken effekt som genereras, en 
viktig parameter för att kunna utvär-
dera maskinens driftskondition.

Växellådor i vindkraftverk är en 
svår applikation att mäta på p g a de 
växlande driftsförhållanden som 
råder. Temperaturvariationer och 
stark vind ger höga belastningar.

Syftet med projektet är att sko-
lan ska kunna verklighetsanpassa 
undervisningen och ge en tekniskt 
avancerad utbildning till eleverna 
samt att Varbergs Energi kommer 
att kunna få utvärderade data om 
driftskonditionen i vindkraftverket.

Vi hjälper till att utbilda framtidens 
underhållsingenjörer!

Håll utkik efter inbjudan 
till årets Användarträff. 

Mer information inom kort 
på spminstrument.se

Framtidens underhållsingenjörer 
använder mätinstrument från SPM

SPM investerar för ökad tillverkningskapacitet

En ständigt ökande efterfrågan på företagets produkter för tillståndskontroll gör att vi nu investerar i ytterligare två CNC-
svarvar till en kostnad av nära 4 MKr. 

Merparten av komponenterna i SPM:s instrument och mätutrustningar tillverkas i huset. Det garanterar en hög kvalitet och  
ger ökade möjligheter att erbjuda varianter av produkterna. I CNC-svarvarna tillverkas bland annat mätnipplar, kontakter 
och delar till stötpuls- och vibrationsgivare. Totalt finns nu fem CNC-svarvar i produktionen på SPM. 

För att möta den ökande orderingången har också personalförstärkningar skett, då ytterligare CNC-operatörer, elektronik-
montörer och lagermedarbetare anställts. Vi nu ca 80 anställda på SPM i Strängnäs.
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Metso tillverkar utrustning för stenbrytning och 
utvinning av bergmaterial till betong, gruvdrift och 
mineralutvinning, konstruktion, väg- och vatten-

byggnad, återvinning och avfallshantering.

Ett servicedirektiv har nu implementerats inom Metso 
Minerals, där alla servicetekniker utrustas med en 
kundanpassad Leonova Infinity samt mätrutiner från 
SPM. Som en del av Metsos servicepaket erbjuds 
instrumentet också till lokala kontor och serviceteam 
över hela världen, liksom till distributörer i USA.

Metso använder Leonova Infinity för stötpuls-, vibrations- och orbit-
mätningar på skakbord, transportband och diverse krossanläggningar 
i syfte att tidigt upptäcka skador och smörjproblem på rullningslager.

SPM skilde sig från mängden och tog hem kontraktet tack vare instru-
mentets förstklassiga funktionalitet och prestanda, ett starkt support-
erbjudande samt ett konkurrenskraftigt pris.

Metso Minerals är en ledande 
global leverantör av utrustning, 
service och processlösningar 
inom industrin.

Metso Minerals väljer 
Leonova Infinity

Nyanställd på marknad
Zarah Cronström assis-
terar både informations- 
och marknadsavdelning 
med allehanda göromål. 
Tidigare arbetade Zarah 
som administrativ konsult 
på Adecco.

Ny säljare Mellansverige
Johan Arvidsson har 

arbetat på SPM sedan 
2002 och har nu bytt 

”Informationsavd.” mot 
”Svensk försäljning”. 

Johans nya roll i  
bolaget blir säljare i  

Mellansverige.

Nyanställd serviceingenjör
Niklas Krantz arbetar 
som serviceingenjör i 
södra och västra Sverige 
samt Danmark och på 
övriga platser där han 
kan behövas. Niklas 
kommer närmast från 

Elektro-Dynamo AB i Helsingborg där 
han arbetat med maskinservice samt 
tillståndskontroll.

Nyanställd försäljningschef
Tomas Årman blir vår nya man som 
försäljningschef på Svensk försäljning. 
Han tillträder under juni månad.  
En utförligare presentation kommer i 
nästa nummer av SPM Update.

Nyanställd på export
Ytterligare förstärkning på marknad!  
Jonas Regard börjar under sommaren 
som Area Sales Manager på export. 

Vi förbättrar leveranskapaciteten
SPM är inne en expansiv fas och våra produkter säljer mycket bra över hela värl-
den. För att öka kapaciteten tar vi nu en ny lagerautomat i bruk, vilket ger flera 
fördelar. Automaten frigör ytor för andra uppgifter som exempelvis packning av 
leveranser. Plockhastigheten från lagret ökar betydligt samtidigt som tillförlit-
ligheten i leveransprocessen förbättras ytterligare. Förutom ökad produktivitet 
innebär investeringen också att ergonomi och arbetsmiljö påverkas positivt.
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