
Mellan den 13 och 16 mars 2012 deltog SPM på Underhållsmässan  
i Göteborg, där vi visade upp SPM HD och de många fina case vi  
samlat på oss sedan mätmetoden introducerades 2010. Förutom SPM HD 
visade vi upp vårt breda produktsortiment för lönsam tillståndskontroll. Vi 
ställde också ut i ”Kexfabrikens” monter där man hade möjlighet att se 
vår onlinelösning Intellinova Compact och lagermätning med SPM HD.

Under mässan avgjordes tävlingen ”Stora Produk-
tivitetspriset 2012” arrangerat av Underhållsföretagen, 
en branschorganisation för svenska underhållsleverantörer. 
SPM deltog med tävlingsbidraget SPM HD och vi tog hem 
1:a priset! Priset är ett svenskt leverantörspris avsett att 
uppmärksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat 
i ökad lönsamhet hos köparna. Läs mer om Stora Produktivitetspriset 
2012 på nästa uppslag och juryns motivering till vår utmärkelse.

Har du behov av att öka ditt företags produktivitet? Tveka då inte att 
kontakta oss, vi hjälper dig att ta fram en lämplig lösning för lönsam och 
kostnadseffektiv tillståndskontroll.

Mycket nöje med läsningen!

Tomas Årman
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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.

SPM vinnare av  
Produktivitetspriset 2012
Intåget av den vidareutvecklade och patentsökta stöt-
pulsmetoden SPM HD® fortsätter inom svensk industri, 
användare finns idag inom papper och massa, vindkraft 
och kraftvärme. Användningsområdet är brett och 
täcker inte enbart lågvarviga maskiner (<50 rpm), 
utan även applikationer med högre varvtal, upp  
till 20 000 rpm.

Användarträffen
2012

Användarträffen
2012

Håll utkik efter inbjudan till 
årets Användarträff!  

Mer information inom kort 
på www.spminstrument.se



update

Underhållsföretagen, en branschorganisation för 
svenska underhållsleverantörer, har delat ut Stora 
Produktivitetspriset sedan 1990 i samband med de 
återkommande Underhållsmässorna i Göteborg. 

Priset är ett svenskt leverantörspris avsett att upp-
märksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat 
i ökad lönsamhet hos köparna. Utmärkelsen syftar till 
att stimulera både leverantörer och underhållsköpare 
att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska ter-
mer, att sprida kunskap om lönsamt underhåll samt att 
stimulera leverantörernas och branschens utveckling.

SPM deltog med tävlingsbidraget SPM HD, den nya 
och patenterade mätmetoden för stötpulsmätning på 
roterande maskiner. Metoden, som lanserades under 
2010, har tilldragit sig stort intresse inom industrin  

i stora delar av världen, framför allt för dess förmåga 
att leverera tillförlitlig information om maskinkondi-
tion på långsamtroterande utrustning. SPM tilldelades 
utmärkelsen med följande motivering: ”Produkten SPM 
HD är resultatet av en långsiktig produktutveckling 
med hög innovationsnivå, som på ett effektivt sätt  
förbättrar driftsäkerhetsarbetet i ett viktigt tillämp-
ningsområde inom industriellt underhåll.” 

Matti Tuikkanen, VD på Underhållsföretagen, tillägger: 

”Priset är ett erkännande för SPM som leverantör 
och deras spetskompetens inom tillståndskontroll och 
avancerad signalbehandling. Att deras produkter är 
användarvänliga möjliggör att vi kan få fler ”experter” 
som arbetar med förebyggande underhåll för att stärka 
Sveriges konkurrenskraft internationellt.”

Koltransportbanden är viktiga för 
verksamheten på kraftverket. En 
problemfri bränsletillförsel är avgö-

rande för att säkra energiproduktio-
nen. Kraftverket i Harrington eldas 
med kol från Powder River Basin i 

Wyoming; ett kol med benägenhet 
att självantända och ge upphov till 
lättantändligt koldamm, som kan 
tränga in i lager och andra delar av 
transportsystemet.

Hanteringen av s k PRB-kol ställer 
stora krav på säkerhet och underhåll 
av både transportband och kollager.  
Kolet får t ex inte lämnas orört för 
länge, anhopningar av koldamm 
måste begränsas och regelbunden 

Bandtransportsystem utsätts för omfattande slitage 
men också för brandrisk till följd av haveri eller antänd-
ning av det transporterade materialet. I Amarillo, Texas 
tillämpar energitjänsteleverantören Savage tillstånds-
kontroll på koltransportband för att minska risken för 
haveri och säkra oavbruten leverans av bränsle till 
kunden, kraftverket Harrington Generating Station.

Lagerövervakning online säkrar koltransporter i Texas, USA

SPM vinner 
prestigefyllt bransch-
pris för SPM HD®

Tomas Årman, Försäljning-
schef, på SPM kommenterar: 
"Vi är oerhört stolta och 
stärkta över utnämningen 
till priset! Det är min över-
tygelse att vi kommer att få 
en mycket bra draghjälp av 
priset i vår strävan att sprida 
nyttan med SPM HD inom 
svensk industri. Om inte 
maskinerna snurrar avstannar 
Sveriges produktion".



uppstädning är av största vikt. 

För underhållsavdelningen på Savage 
innebär detta extra risker som kräver 
ansvarsfull hantering. Ett mekaniskt fel 
på ett lager i en vals kan t ex orsaka 
antändning av bandet eller av kolet. 
Friktion mellan bandet och en have-
rerad vals kan också orsaka bränder.  
Tillståndskontrollen har därmed en 
viktig roll i hanteringen av de säker-
hetsrisker som PRB-kolet medför.

Savage införde tillståndskontroll för 
att kunna övervaka anläggningens ma-
skiner och tidigt upptäcka potentiella 
maskinfel. 

För ett drygt år sedan installerades on-
linesystemet Intellinova med SPM HD 
för mätning på 40 lager på transport-
band och krossar (varvtal ca 120 rpm), 
och ett flertal lagerfel har redan kunnat 
identifieras.

Lagerövervakning online säkrar koltransporter i Texas, USA

Lars Hedin:

Hur skulle du beskriva SPM HD 
med tre meningar?
• Avancerad signalbehandling  
men enkelt användargränssnitt.

• Vilar på den traditionella  
  SPM-mätningens bas.

• Flyttar ner gränsen för vid hur  
 låga  varvtal man kan se lagerfel.

Vad inspirerade dig att försöka 
utveckla en ny metod för  
stötpulsmätning?
Det började med en insikt att 

de moderna digitala signalprocessorerna (DSP) erbjuder stora 
möjligheter att få bättre mätprestanda än vad man kunde få 
med tidigare analoga lösningar. Efter lite inledande experi-
ment utredde vi vilka systemegenskaper vi skulle satsa på att 
förbättra. En målsättning blev att kunna mäta vid lägre varvtal. 
Sedan var det bara att jobba på.

Vilka är de mest innovativa egenskaperna hos SPM HD?
• Förmågan att ta fram svaga repetitiva lagersignaler ur 

störd mätsignal.

• Förmågan att hantera varvtalsvariationer under mätningen.

Vilka utmaningar och/eller motgångar dök upp längs vägen?
Vid lågt varvtal är signalnivån mycket låg och störningar från 
andra källor än lagret är förhållandevis stora. Den stora ut-
maningen har varit att förstå vad som är nyttosignal och vad 
som är störningar, samt att hitta metoder att filtrera fram nytto- 
signalen. Det blev en lång period av att sitta och provköra  

i lagerlabbet. En del blindspår provades och övergavs.

Dök det upp oväntade resultat i positiv bemärkelse under 
utvecklingsprocessen?
Jag kände ett stort stöd från företagsledningen under hela 
utvecklingstiden. Dessutom hade jag mycket fria händer att 
utforma mätmetoden. Sett över företag i allmänhet är det gan-
ska ovanligt att man får den chansen. En positiv överraskning 
var att redan de första testerna hos kund fungerade bättre än 
vad åtminstone jag väntat mig.

Hur lång tid tog det från idé till färdig produkt?
Utvecklingsarbetet satte igång sommaren 2008. Produkten 
lanserades våren 2010.

Hur väl svarar den färdiga produkten upp mot dina ursprung-
liga idéer och förhoppningar?
Genomslaget blev mycket större än jag kunde tro från början. 

Hur ser framtiden ut för produkten SPM HD?
Vi hittar nya tillämpningar hela tiden, så jag är mycket  
optimistisk. Det finns även spännande möjligheter för att  
vidareutveckla metoden.

Hur svårt är det för en användare med erfarenhet från den  
ursprungliga stötpulsmetoden att börja använda SPM HD?
Det är enkelt. HDm/HDc-värdena kan tolkas på liknande sätt 
som dBm/dBc. Skillnaden är att de fungerar bättre vid låga 
varvtal. Spektrum kan tolkas på liknande sätt som tidigare 
SPM spektrummetoder. HD är snarast enklare att utvärdera 
därför att lagerfelen framträder klarare. Inställningsmöjlighe-
terna har vi medvetet hållit nere till vad som är nödvändigt, 
för att göra SPM HD enkelt att använda.

Elektronikingenjören och utvecklaren av den unika 
och patenterade mätmetoden SPM HD. 
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Vi har fått en pratstund med Fredrik Rosengren, Underhållschef på Landskrona 
Kraft, som ägs av Landskrona stad och svarar för kommunens produktion av el och  
värme. Det nya kraftvärmeverket är under byggnation och byggs för att minska andelen  
fossila bränslen samt för att säkra ett lägre pris till kunderna i framtiden. Kraftvärmeverket 
kommer att använda bränslen såsom papper, trä och plast till 85 procent och flis till 15  
procent. Det gamla fjärrvärmeverket kommer framförallt att drivas på vintern. Driftstarten av 
det nya kraftvärmeverket blir i slutet av 2012.

Hur många jobbar med underhåll och tillståndskontroll?

Underhållsgruppen består av fem man.

Hur arbetar ni med underhåll?

Vi utför allt ifrån förebyggande till avhjälpande  
underhåll. Akutinsatser vid ett eventuellt haveri har 
klart högsta prioritet. 

Underhållets/tillståndskontrollens betydelse i er verksamhet?

Vi mäter på företrädelsevis viktiga huvudkomponenter 
som vissa pumpar och fläktar som är kritiska för vår 
produktion. Tillståndskontrollen är viktig då den kan 
ge oss en bra bild av maskinenkondition och vi kan 
se ett eventuellt behov av reparation innan ett allvar-
ligare haveri uppkommer.

Vilka applikationer övervakas och med vilken utrustning? 

I vårt befintliga värmeverk kör vi med ett handhållet 
instrument och mäter på fläktar och pumpar. I vårt nya 
kraftverk som står klart efter sommaren blir det online-
mätning från SPM på pumpar och fläktar kombinerat 
med handmätningar på mindre applikationer.

Antalet mätpunkter?
Mätpunkter är samtliga lager på respektive maskin.

Har du personliga erfarenheter av SPMs produkter 
och tjänster?
Har inte hunnit bekanta mig i detalj med SPMs  
utrustning, dock har jag varit på fabriksbesök samt 
ett seminarium hos SPM som givit bra insikt i SPMs  
sortiment och tjänster.

Har ni planer på att utöka tillståndskontrollen? 
I nuläget känner vi oss väl rustade.

SPMs styrkor och svagheter:
Styrkor: Välkända, god serviceorganisation, beprövad 
och robust teknik. 

Svagheter: För tidigt att svara på.

Vilka önskemål och förväntningar har du angående 
framtida produkter och tjänster från SPM. 
Hoppas kunna ha en bra dialog med SPM och deras 
serviceorganisation, känns som en trygghet att veta 
att man kan ringa om problem uppstår.

Kursprogram hösten 2012
SPM Academy tillhandahåller kvalificerad utbildning 
inom konditionsbaserat underhåll med målet att 
deltagarna själva ska kunna mäta, utvärdera och fatta 
beslut. Kurserna är förlagda till SPMs utbildningscenter, 
SPM Academy i Strängnäs.

Grundkurs T2001/T30/ Leonova™

25-27 sep   GRK 239                                        
6-8 nov      GRK 245                                    

Påbyggnad Leonova™

9-11 okt    PÅB 241                                           
27-29 nov PÅB 248                                          

Läs mer och anmäl dig på www.spminstrument.se 


