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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.

Bästa läsare,
I fokus för detta nyhetsbrev står två nya produkter som lanserats 
under hösten. Här berättar vår teknikchef Tim Sundström om 
utvecklingen av Leonova Diamond®, marknadens mest sofistikerade 
instrument för vibrations- och stötpulsmätning. 

År 2002 lanserades första generationen av Leonova efter flera års utvecklings-
arbete. Jämfört med tidigare instrument var den första Leonovan ett mycket 
avancerat instrument; med en unik design och ett helt nytt användargränssnitt var 
det en viktig milstolpe i SPMs produktprogram.

År 2005 lanserades efterträdaren Leonova Infinity med förbättrad funktionalitet. Det 
nya instrumentet fick bland annat ytterligare en vibrationskanal och ett antal avance-
rade funktioner som coherence, knacktest och Run up/Coast Down. Nu, tio år efter 
vår första Leonova, har vi lanserat den tredje generationen – Leonova Diamond. 
Under åren har vi tagit del av våra kunders åsikter om Leonova-instrumenten, åsikter 
som vi noggrant lyssnat på och som format utvecklingen av Leonova Diamond. 

Många positiva åsikter har handlat om ergonomi; instrumenten har varit lätta att 
hålla och att mäta med. Användargränssnittet har upplevts som lättförståeligt och 
tydligt. En tydlig signal från användare har handlat om robusthet och tålighet i 
tuffa miljöer, där man upplevt de tidigare instrumenten som något (mekaniskt) 
veka. Somliga har inte heller gillat pekskärmen.

Som ett resultat av denna feedback har vi under utvecklingen av Leonova Diamond 
prioriterat att designa ett riktigt tåligt instrument. Leonova Diamond tål en mycket 
tuff miljö och klarar fall på betonggolv. En hel del utvecklingstid har också ägnats 
åt förstärkningar och täthetsskydd för att anpassa instrumentet till de mest extrema 
miljöer. En annan viktig del i projektet har varit en mycket omsorgsfull design av 
instrumentets elektronik, allt för att uppnå mätprestanda i toppklass. Både vibra-
tions- och stötpulsprestanda är mycket bra; instrumentet har till exempel 120 dB 
dynamik för vibrationsmätningar. 

Flera av de nya funktionerna i instrumentet handlar om snabbare mätning, både 
vid rondmätning och vid fristående mätningar. Ett exempel på detta är den nya 
funktionen Quick mode.

Vi är mycket nöjda med Leonova Diamond och ser fram emot att få presentera 
instrumentet för er!

God Jul och Gott 
Nytt År önskar SPM!

God
      Jul

Tim Sundström 
Teknisk chef
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Med robust design och 
toppmodern digital teknik 
bygger Leonova Diamond® 

vidare på Leonova-plattfor-
men. Det är det första por-
tabla mätinstrumentet som  
erbjuder den patenterade 

och prisbelönta mätme-
toden SPM HD® för 
tillståndskontroll av 
rullningslager. Meto-
dens unika kapacitet att 
mäta i varvtalsomrdet 
1-20.000 gör tillstånds-
kontroll möjlig på fler 

maskintyper än någonsin tidigare. Vid sidan av SPM 
HD® erbjuder Leonova Diamond® också avancerad vib-
rationsanalys. Instrumentet har ett mycket bra signal-
brusförhållande och ger knivskarpa spektrum även när 
signalerna är svaga och energiinnehållet lågt. 

Frekvensområdet på 0 - 40 kHz möjliggör också  
indikering av absolut position med hög noggrannhet 
från displacementgivare. Detta gör att man på maski-

ner med glidlager kan mäta både axelns dynamiska 
rörelse och centrumlinjens statiska position. Simul-
tan vibrationsmätning på tre kanaler gör det möjligt 
att använda treaxliga givare och flerkanalsmätning, 
samtidigt som det också förkortar tidsåtgången för 
stora mätronder. Leonova Diamond® ger maximal  
användbarhet, prestanda och kontroll och är det  
perfekta verktyget för avancerade vibrationsanalytiker.

Leonova Diamond® är konstruerat för användning  
i tung industri och det märks. Instrumentet finns  
också i Ex-version för användning i potentiellt  
explosiva miljöer. 

Stefan Lindberg, VD på SPM, kommenterar lan-
seringen av instrumentet: “Leonova Diamond® 
är det senaste beviset för vår strävan att utveckla 
förstklassiga produkter inom området tillstånds-
kontroll för ett mer lönsamt underhåll. Som ett di-
rekt svar på återkoppling från kunder över hela 
världen har vi utvecklat ett robust instrument som 
kommer att leverera under lång tid och under de 
tuffaste och mest krävande av omständigheter.” 

SPM Instrument har i höst lanserat en ny generation portabla 

mätinstrument. Leonova Diamond® är ett handinstrument för kon-

ditionsmätning i tuffa industriella miljöer. Med unik produktivitet och  

effektivitet erbjuder instrumentet kraftfulla analys- och felsöknings-

funktioner för industriell tillståndskontroll.

Bandlarm i SPM HD-spektrum Treaxlig vibrationsmätning Spektrum från växellåda

Läs mer på www.spminstrument.se.



Condmaster® Ruby innehåller flera förbättringar när det 
gäller mätmetoder och uppsättning av mätuppdrag. 
SPM HDm/HDc för stötpulsmätning ingår nu i plattfor-
men och kan också användas i samband med LR/HR-
mätning. Vidare ger HD Order Tracking exceptionellt 
detaljerade spektrum utan problem med smetning. 

Särskilt intressanta mätpunkter kan markeras och visas  
i ett separat fönster för att underlätta extra kontroll.

Trendgrafer och larmlistor kan publiceras på Internet 
och visas i de flesta mobila enheter (t ex smartphone,  
surfplatta och pc) utan tillgång till Condmaster. 

Funktionen Measuring Point Imaging gör att du kan 
koppla bilder till  dina mätpunkter. Detta kan göras ma-
nuellt eller med hjälp av SPMs egenutvecklade app. Bil-
derna visas i larmlistan, grafisk utvärdering, spektrum och 
Colored Spectrum Overview samt i Leonova Diamond®.

Spectrum Enhancement är en funktion som gör att 
du kan filtrera bort ointressanta signaler, exempelvis  
orsakade av kända störningar, från spektrum för en  
tydligare bild av de relevanta signalerna. 

Condmaster® Ruby tillhandahåller också många möj-
ligheter för användare av Leonova Diamond® att an-
passa inställningar för både instrument och mätupp-
drag efter personliga preferenser och applikationskrav.
Ytterligare en nyhet i Condmaster® Ruby  är möjlig- 
heten att spela upp röstkommentarer som spelats in 
med hjälp av Leonova Diamond®.

Boliden har under 2012 genomfört ett test av flera olika leverantörer av system för tillståndskontroll. 
Testet gjordes i Garpenberg där man använde en autogen kvarn som testobjekt. Under en 
testperiod på ca 8 månader mättes kondition på motor och växellåda samt på kuggdrev till kvarnen. 

Under testet har Boliden kunnat 
prova såväl systemens funktio-
ner som leverantörernas service- 
organisationer. Efter en utvärde-
ring av samtliga slutrapporter be-
slutade Bolidens projektgrupp att 
SPM Instrument AB levererade det 
bästa resultatet.

Projektledaren Anders Stenberg 
säger: ”Projektgruppen var enig 
om att SPMs system har visat 
mycket tydliga mätresultat där alla 
intressanta signaler från maskiner-
na varit med och man har visat ett 
stort engagemang för uppgiften”. 
Systemet Intellinova kombinerar 

stötpulstekniken SPM HD och vib- 
rationsmätning i samma mätenhet 
vilket ger möjlighet att välja rätt 
teknik för olika mätpunkter.

För SPM innebär detta framtida 
leveranser av både onlinesystem 
samt handinstrument för flertalet 
av Bolidens anläggningar. Just i 
Garpenberg står man inför ett stort 
projekt med nytt anrikningsverk 
där alla maskiner som klassas som 
kritiska för produktionen kommer 
att utrustas med onlinesystem. In-
vesteringen för nya anläggningen 
uppgår till 3,9 miljarder kronor och 
kommer att öka malmproduktio-

nen i Garpenberg från dagens 1,4 
till 2,5 miljoner ton malm per år. 
Den nya anläggningen beräknas 
vara i drift första kvartalet 2014.

Boliden utvärderar leverantörer av tillståndskontroll  

Ny version av  
Condmaster®

I november lanserades den nya versionen av 

Condmaster med tilläggsnamnet Ruby. Pro-

grammet innehåller många nya användbara 

funktioner, bland annat för Leonova Diamond®.
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Kursprogram 2013
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™

12-14 mars GRK 311                                        
23-25 april GRK 317    

24-26 sep GRK 339                                       
5-7 nov GRK 345                                        

Påbyggnad Leonova™

19-21 mars PÅB 312 
14-16 maj PÅB 320

15-17 okt PÅB 342
26-28 nov PÅB 348

Svensk Försäljning 
välkomnar 

Henrik

I augusti började Henrik Bylund 
på SPMs marknadsavdelning där 
han arbetar som en av Svensk 
Försäljnings serviceingenjörer. 

Henrik kommer närmast från Astra 
där han arbetat i 15 år varav de 
sista fyra åren som serviceingenjör. 

Svensk Försäljning hälsar Henrik 
välkommen till oss!

Under årets Användarträff 
gästade vi Dalarna och 
Stora Enso Kvarnsvedens 
pappersbruk i Borlänge 

samt Green Hotell i Tällberg. 

Hos Stora Enso Kvarnsveden fick 
vi inledningsvis ta del av brukets 
historia samt en insikt i hur de idag 
jobb-ar med tillståndskontroll online 
och  med rondering med hjälp av 
handinstrument. Huvudtemat på 
konferensen var lanseringen av 
vårt nya handinstrument Leonova 
Diamond samt också en ny version 
av analysprogramvaran Condmaster 
Ruby. Under träffen fick deltagarna  
bland annat möjlighet att prak-

tiskt prova funktionerna i Leonova 
Diamond, vilket var mycket uppskattat. 

Totalt deltog 30 personer från 
följande företag: Stora Enso 
Kvarnsveden, Stora Enso Fors, 
Smurfit Kappa, SCA Obbola, Arctic 
Paper Grycksbo, Holmen Paper 
Hallsta, Boliden Mineral, Boliden 
Mineral Garpenberg, Waggeryd Cell, 
Cascades Djupafors, Fitesa Sweden, 
Elektro-Dynamo, Umeå Energi och 
Vibrationsteknik Skåne.

Vi vill tacka alla för ert deltagande 
och hoppas på återseende vid nästa 
års Användarträff! Håll utkik på vår  
hemsida: www.spminstrument.se

Användarträff 2012


